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1  Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um réttarsamband vátryggingartaka og vátryggingafélags (hér 

eftir einnig nefnt ,,félagið‘‘) með áherslu á ábyrgðartakmarkandi skilmálaákvæði sem samin 

hafa verið einhliða af félaginu. Skoðað verður hvernig slík ákvæði eru túlkuð þegar upp kemur 

vafi um merkingu þeirra. Í þessu sambandi verður ítarlega fjallað um andskýringarregluna og 

dóm Hrd. 2. maí 2013 (702/2012) en þar kom upp ágreiningur milli vátryggingartaka og félags 

um hvort sá fyrrnefndi ætti rétt á bótum úr hendi þess síðarnefnda. 

Andskýringarreglan er lögfest túlkunarregla, sbr. 1. mgr. 36. gr. b. laga nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (hér eftir einnig nefnd ,,smnl.‘‘).1 Í ákvæðinu segir 

orðrétt: 

 

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. 

 

Í 36. gr. a. smnl. segir svo m.a. 

 
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. 

 

Ef ekki verður komist að niðurstöðu hvor samningsaðilinn eigi að bera hallann af óskýrleika 

samnings til að byrja með er auðvelt að láta þann sem skrifaði samninginn bera hallann. Þetta 

sýnir að reglan er einföld í notkun og þess vegna er reglunni oftast beitt af túlkunarreglum 

samningaréttar.2 Ákvæði smnl. sem snerta neytendur eru mjög flókin en bent hefur verið á að 

efnisatriði þeirrar réttarverndar sem ákvæðin veita séu nokkuð flókin og einnig getur risið vafi 

um hvort samningsaðilar falli undir gildissvið ákvæðanna. Einnig hefur verið bent á að sjálfstætt 

gildi ákvæðanna sé ekki mikið enda hafa þau ekki ráðið úrslitum í þeim hæstaréttardómum sem 

hafa fallið hér á landi.3  

Ritgerðin verður sett fram með eftirfarandi hætti: Í kafla 2 verður fjallað um staðlaða 

samningsskilmála, aðallega einhliða skilmála, áhrif þeirra á samningsfrelsið og kosti og galla 

þeirra. Í kafla 3 verður farið ítarlega yfir andskýringarregluna. Í kafla 4 verða neytendaákvæði 

samningalaganna skoðuð og þá aðallega túlkunar- og skýringarregla 36. gr. b. Í kafla 5 verður 

svo farið yfir einstök atriði vátryggingarsamnings og hvað felst í honum og að lokum verður í 

kafla 6 skoðað hvernig andskýringarreglan birtist í dómi Hæstaréttar frá 2. maí 2013 (702/2012) 

                                                           
1 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 185. 
2 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 344. 
3 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 73. 
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2  Staðlaðir samningsskilmálar  

2.1  Almennt  

Samningaréttarumhverfið hefur breyst mikið frá því að samningalögin voru sett og má þar m.a. 

nefna að samningar eru gerðir á aðra vegu og með annarri tækni. Einstaklingar gera mun fleiri 

formlega samninga en tíðkaðist áður fyrr og má segja að fólk geri samninga um allt það 

mikilvægasta sem það framkvæmir í lífinu t.d. þegar það ræður sig til vinnu, tekur húsnæði á 

leigu eða kaupir heimilistæki svo eitthvað sé nefnt. Ein skýringin á þessari auknu notkun 

formlegra samninga má rekja til aðstæðna í nútímaþjóðfélagi sem breytast og bjóða upp á hana. 

Samhliða þessari þróun sem hér hefur verið rakin hefur notkun staðlaðra samningsskilmála 

einnig aukist. Þeir eru svo algengir að í raun eru þeir orðnir hið hefðbundna samningsform og 

það heyrir nánast til undantekninga að samningar séu sérsamdir.4  

Staðlaðir samningar eru mikið notaðir á hinum ýmsu viðskiptasviðum en tilgangurinn með 

slíkum samningum er að unnt sé að nota þá í þeim tilvikum þar sem verið er að semja við 

mismunandi aðila um sams konar efni. Þegar staðlaður samningur er saminn eru skilmálar 

annars samnings hafðir til hliðsjónar, hinn nýi samningur verður annaðhvort nákvæmlega eins 

eða sambærilegur þeim skilmálum sem hafðir voru til hliðsjónar og í flestum samningunum er 

að finna staðlaða skilmála og einstaklingsbundin ákvæði.5 Helstu tegundir staðlaðra 

samningsskilmála eru, einhliða-, tvíhliða- og opinberir skilmálar. Með einhliða skilmálum er 

átt við skilmála sem samdir eru af öðrum samningsaðilanum án aðkomu gagnaðilans eða 

samtökum sem hann tilheyrir en tvíhliða skilmálar eru hins vegar samdir af báðum aðilum 

samningssambandsins eða samtökum sem þeir tilheyra.6  

Það getur verið dýrt að lesa ekki samningsskilmála en staðreyndin er sú að fæstir gera það. 

Þegar aðili samningssambands undirritar samning er hann að samþykkja allt það sem þar kemur 

fram m.a. smáa letrið. Það getur verið mikilvægt fyrir hann að gefa sér góðan tíma til þess að 

skoða samninginn og ef það er eitthvað sem er óljóst þá er best að krefjast upplýsinga. Stundum 

getur reynst best að fresta því að skrifa undir, leita til lögfræðings og sýna honum þessa óljósu 

skilmála og hvort það sé í lagi að ganga að þeim. Seljandinn kann að gefa gagnaðila sínum í 

skyn að vilji hann kaupa þann hlut sem um ræðir svo dæmi sé nefnt þá séu þetta í raun einu 

skilmálarnir sem gilda um þennan ákveðna hlut og að það sé óþarfi að lesa þetta allt saman. 

Gagnaðilinn er engu að síður bundinn hvort sem hann les þessa skilmála eða ekki. Seljandinn 

þarf í raun bara að uppfylla það skilyrði að gagnaðilinn hafi fengið skilmálanna og hafi getað 

                                                           
4 Matthías G. Pálsson: ,,Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?‘‘ bls 87-88. 
5 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 142. 
6 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 144-145. 



3 
 

lesið þá yfir áður en samningurinn er undirritaður. Það er ekki nema í örfáum tilvikum sem 

seljandinn þarf að hafa gengið úr skugga um að gagnaðilinn hafi lesið yfir samninginn. 

Venjulega er samningur sem seljandi hefur á boðstólnum hagkvæmur fyrir hann og stundum 

svo hagkvæmur að hann er beinlínis óhagkvæmur og/eða ósanngjarn gagnvart gagnaðilanum 

og þá getur verið hægt að víkja honum til hliðar.7   

Dæmi um ósanngjarnan samning mætti nefna samning bílaleigu sem kveður á um að 

leigjandi þurfi sjálfur að bera kostnað af því tjóni sem kann að verða t.d. vegna bilunar í 

bremsubúnaði. Dæmi um fleiri skilmála sem teljast ósanngjarnir mætti nefna þá skilmála sem 

kveða á um óeðlilega langan skuldbindingartíma, einhliða breytingu seljanda á 

samningsskilmálum neytandanum í óhag og ákvæði sem gera neytandanum mjög erfitt fyrir að 

segja upp samningnum. Þó að neytanda finnist samningur vera óréttmætur getur verið að 

seljandinn sé ekki á sama máli. Hafa verður í huga að samningur fjallar í sumum tilvikum um 

fleiri en eitt atriði sem leiðir til þess að sum atriði geta verið eðlileg en önnur ekki. Líta verður 

til samningsins í heild þegar leggja á mat á það hvort samningsákvæði séu óréttmæt.8 

 

2.2  Einhliða skilmálar og samningsfrelsið 

Menningarþjóðir hafa ávallt, bæði í löggjöf og dómaframkvæmd, tekið afstöðu til frjálsræðis 

manna, þegar um er að ræða stofnun og efni samninga. Svigrúm manna í þessum efnum hefur 

að jafnaði verið viðurkennt svo lengi sem menn fara ekki á svig við lög eða reglur ákveðins 

sviðs með samningsgerð sinni. Reglan um samningsfrelsið er ein af grundvallarreglum 

samningaréttarins en hún sætir ýmsum undantekningum. Í reglunni felst að menn geta almennt 

valið sér gagnaðila við samningsgerð, ráðið efni samningsins og þá hvort samningur skuli 

gerður eða ekki. Samningsfrelsið er ekki stjórnarskrárvarið en sumir líta svo á að hér sé um 

almenn mannréttindi að ræða.9 Hæstiréttur hefur byggt úrlausnir sínar á meginreglunni um 

samningsfrelsi enda hefur reglan raunverulegt gildi, sbr. Hrd. 2001, bls 1047 (397/2000) þar 

sem deilt var um hvort vátryggingafélag mætti takmarka ábyrgð sína vegna slysa sem urðu við 

tilteknar athafnir þ.á.m. við þátttöku vátryggðs í handalögmálum.10 Málavextir voru þeir að P 

var sleginn í andlitið með glasi er hann var staddur á bar á Hótel Sögu en hann hafði áður veitt 

þeim manni, er sló hann, högg í andlitið. Höggið sem P varð fyrir leiddi til augnskaða. Félagið 

neitaði að greiða P bætur enda taldi félagið að kveðið væri á um það í vátryggingarskilmálum 

                                                           
7 Jón Magnússon: Handbók neytenda, bls. 15. 
8 Jón Magnússon: Handbók neytenda, bls. 16-17. 
9 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
10 Ása Ólafsdóttir: ,,Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar‘‘, bls. 52. 
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að tryggingin tæki ekki til tjóns sem yrði við þessar aðstæður. Þessu vildi P ekki una en í dómi 

Hæstaréttar sagði m.a.: 

 
Á þetta verður ekki fallist. Samningsfrelsi ríkir varðandi það til hvaða sviðs vátrygging nær. Er 

aðilum því frjálst að semja um að vátryggingin gildi ekki við tilteknar aðstæður. Verður að telja 

framangreint ákvæði um að félagið bæti ekki slys, er tryggður verður fyrir í handalögmálum, til 

slíkra hlutrænna ábyrgðartakmarkana, enda er undanþágan óháð því hvort vangá hins tryggða er 

um að kenna ef slys verður í handalögmálum.  
  

Ýmsar takmarkanir kunna að vera á samningsfrelsinu en þær geta hvort heldur verið 

samningsbundnar eða lögbundnar en þær þurfa ávallt að vera skýrar.11 Bent hefur verið á að 

ýmsar hömlur kunna að vera á samningsfrelsi einstaklinga í nútímalöggjöf og að á ýmsum 

samningssviðum séu menn beinlínis skyldugir til samningsgerðar. Þó verður að hafa í huga að 

meginreglan um samningsfrelsið er aðalreglan sem leiðir til þess að það þarf að fara varlega í 

það ef víkja á frá henni.12 Samningsfrelsið gerir aðilum kleift að notast við staðlaða 

samningsskilmála en á sama tíma heftir hún frelsið, þ.e. neytandinn getur ekki haft áhrif á efni 

samningsins en hann getur þó valið hvort og þá við hvern hann semur.13 Oft er raunin sú að 

annar aðili samningssambandsins er í sterkari stöðu við samningsgerðina og við þær aðstæður 

er sú hætta fyrir hendi að sá aðili nýti sér stöðu sína og semji einhliða skilmála sem eru honum 

einum til hagsbóta. Með aukinni notkun staðlaðra samningsskilmála hefur þessi hætta aukist og 

þá aðallega í samningssamböndum neytenda og atvinnurekenda.14 Löggjafinn hefur reynt að 

koma í veg fyrir að menn misnoti samningsfrelsið með setningu reglna á sviði opinbers réttar 

og einkaréttar. Í gildi hafa verið bæði frávíkjanlegar og ófrávíkjanlegar reglur um samninga. Í 

fyrra tilvikinu má t.d. nefna frávíkjanlegar reglur laga nr. 36/1994 um húsaleigu um 

atvinnuhúsnæði og í síðara tilvikinu  er um að ræða reglur um form og efni samninga sem farið 

skal eftir ella er hætta á að samningurinn verði ógildur sbr. ófrávíkjanlegar reglur laga um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008.15 

Skilmálar íslenskra vátryggingafélaga eru oftast nær einhliða en almennt tíðkast notkun 

tvíhliða skilmála ekki á íslenskum tryggingamarkaði nema í örfáum tilvikum.16 

Vátryggingafélög hafa bæði faglega og fjárhagslega yfirburði samanborið við vátryggingartaka 

og skiptir þá ekki máli hvort um sé að ræða einstakling eða rekstraraðila. Faglega ójafnræðið er 

oftast meira en þar er félagið í nær öllum tilvikum í sterkari stöðu. Hinir faglegu yfirburðir 

                                                           
11 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 130. 
12 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 125. 
13 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63.  
14 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63.  
15 Ása Ólafsdóttir: ,,Ógildingarregla 36. gr. laga nr. 7/1936 – Samningar milli jafnsettra aðila’’, bls. 44. 
16 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 176. 
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félagsins felast í því að það er félagið sem semur skilmála vátryggingarinnar en sú vinna er 

unnin af sérfræðingum félagsins sem meta svo hvernig best sé að mæta þörfum 

vátryggingartakans. Félagið er einnig í betri stöðu til að meta hina ýmsu þætti 

vátryggingarsamningsins sem þarfnast skoðunar hverju sinni.17 

 

2.3  Kostir og gallar staðlaðra samningsskilmála 

Ýmsir kostir geta fylgt stöðluðum samningsskilmálum. Skilmálarnir henta stundum betur í 

viðskiptum heldur en sérsamdir samningar en það þarf þó að meta það hverju sinni hvort að 

samningur á stöðluðu formi henti betur. Þá er litið til þess sviðs sem samningurinn er á en 

ýmislegt annað getur einnig haft áhrif og komið til skoðunar.18 Helstu kostir staðlaðra 

samningsskilmála eru þeir að þeim fylgir mikill tímasparnaður og má segja að mörg fyrirtæki 

ættu erfitt með að halda starfsemi sinni gangandi ef þau gætu ekki stuðst við stöðluð 

samningsform. Ef um vel samda samninga er að ræða þá vita aðilar að hverju þeir eru að ganga, 

þ.e. í samningnum er að finna ítarleg ákvæði sem kveða á um réttindi og skyldur þeirra og má 

því segja að ákveðið réttaröryggi fylgi notkun slíkra samninga. Einnig er hægt að fá ýmsa 

aðstoð, bæði lögfræðilega og tæknilega og því má halda fram að notkun slíkra samninga leiði 

til þess að staða neytenda sé jafnari. Í slíkum tilvikum þurfa þeir ekki að óttast að þeim sé 

boðinn verri samningur heldur en einhverjum öðrum. Staðlaðir samningsskilmálar eru einnig 

líklegir til þess að koma í veg fyrir ágreining milli aðila en það á einkum við ef ákvæðin eru 

ítarleg og ólíklegt sé að vafi komi upp um merkingu þeirra.19 

Helstu ókostir staðlaðra samningsskilmála eru að þeir geta verið illa samdir og þá 

annaðhvort vegna þekkingarleysis eða vegna þess að höfundurinn lætur sér í léttu rúmi liggja 

hvort samningurinn sé nægilega skýr. Einnig geta slíkir skilmálar ekki alltaf hentað öllum 

viðskiptavinum með tilliti til sérþarfa hvers og eins og jafnframt getur mikil notkun einhliða 

staðlaðra samningsskilmála grafið undan trausti almennings á meginreglunni um 

samningsfrelsið. Helsti ókosturinn sem fylgir notkun staðlaðra samningsskilmála er sá að annar 

aðilinn kann að vera í sterkari stöðu, bæði viðskiptalega og fjárhagslega, hann semur einhliða 

skilmála, sem eru honum einum til hagsbóta og á kostnað viðsemjanda síns. Einnig hefur verið 

bent á að auðvelt geti verið að lauma inn ósanngjörnum ákvæðum og ekki síst ef ákvæðin eru í 

smáu letri.20 

                                                           
17 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 117.  
18 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 151. 
19 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 152. 
20 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 152-153. 
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Dæmi um illa samda samningsskilmála má nefna Hrd. 9. júní 2011 (155/2011). Í málinu 

krafðist L hf. þess að veðkrafa sín í þrotabú M samkvæmt lánssamningi yrði viðurkennd. Aðilar 

málsins deildu m.a. um það hvort lán sem L hf. veitti M hefði verið í erlendri mynt eða hvort 

um hefði verið að ræða lán í íslenskum krónum, bundið við erlenda gjaldmiðla sem tilgreindir 

voru í samningnum. Ef ætlun L hf. var að hafa samninginn í erlendum gjaldmiðlum hefði það 

þurft að koma skýrar fram. Þó svo að tekið væri fram í upphafi samningsins að lánið væri 

fjölmyntalán að jafnvirði 150.000.000 kr. ,,í neðanskráðum myntum og hlutföllum‘‘ og síðan 

tilgreindir fjórir mismunandi gjaldmiðlar þá gleymdist að tilgreina fjárhæð skuldarinnar í 

erlendum gjaldmiðlum. Eina tilgreiningin í samningnum á fjárhæð lánsins var í íslenskum 

krónum.  

 

3  Andskýringarreglan 

3.1  Almennt 

Í flestum tilvikum þarf að túlka samninga í einni eða annarri mynd og skiptir þá ekki máli hvort 

samningurinn sé einfaldur eða ekki. Oft er það svo að samningur kann að vekja ákveðnar 

hugmyndir hjá þeim sem samningnum er beint til. Það er ekki endilega víst að sú hugmynd sem 

vaknar hjá löggerningsmóttakanda hafi verið tilætlun þess sem samdi samninginn og því þarf 

að skoða sérhvert orð eða athöfn höfundar. Leggi báðir aðilar sama skilning í samning er ekki 

um túlkunarvandamál að ræða en þessi skilningur aðilanna þarf að vera nákvæmlega sá sami.21  

Þegar upp koma vandamál sem snerta túlkun samnings reyna aðilar oftast að leysa þann 

vanda án þess að blanda dómstólum í málið. Reynslan sýnir þó að oftar en ekki lenda mál inn 

á borði dómstóla er varða réttan skilning á samningsákvæðum og dómari þarf oft að rannsaka 

slík mál vel. Ekki er alltaf nægilegt að dómari skýri einstök orð eða orðalag í samningi heldur 

þarf hann að skoða hverju samningsaðilar vildu ná fram með samningsgerðinni í hverju tilviki 

fyrir sig og átta sig á þörfum þeirra.22 Sérstök sjónarmið gilda þegar staðlaðir samningsskilmálar 

eru túlkaðir, þ.e. ákvæði staðlaðra skilmála eru að jafnaði skýrð í samræmi við 

andskýringarregluna.23 Nokkrar túlkunarreglur hafa verið mótaðar fyrir tilstuðlan fræðimanna 

á sviði samningaréttarins en um er að ræða reglur sem eru einungis til leiðbeiningar og meta 

verður í hverju tilfelli fyrir sig hvort þær eigi við.24 Hér verður fjallað um eina af þessum 

túlkunarreglum, nánar tiltekið andskýringarregluna. Í reglunni felst að umdeilanleg og óljós 

                                                           
21 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 47. 
22 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 47. 
23 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 337. 
24 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 56. 
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samningsákvæði sem samin hafa verið einhliða og valda ágreiningi eru skýrð þeim aðila í óhag 

sem samdi þau. Í samræmi við þetta skal einnig túlka samninga, þeim aðila í óhag, sem hefði 

átt að sjá til þess að samningurinn og þau ágreiningsatriði sem um er deilt hverju sinni væru 

skýrari. Þetta á einkum við ef hann var í yfirburðarstöðu við samningsgerðina eða naut 

lögfræðilegrar eða sérfræðilegrar aðstoðar, eða ef telja má, að það hefði verið auðvelt fyrir hann 

að afla sér slíkrar aðstoðar. Hafi samningsaðili viljandi valið óskýrt orðalag þyrfti hann að öllum 

líkindum að sætta sig við þá skýringu sem gagnaðilinn telur rétta.25 

Í samhengi við þessa umfjöllun má m.a. benda á   Hrd. 24. apríl 2013 (672/2012) en 

málsatvik voru þau að B og L hf. höfðu gert með sér bílasamning. Samningurinn hljóðaði 

þannig að B tæki bíl á leigu hjá L hf. og væri þá bíllinn áfram eign L hf. en um leið og 

eftirstöðvar samningsins væru greiddar myndi L hf. gefa út afsal fyrir bílnum til B. Ágreiningur 

aðila laut m.a. að því hvort L hf. hefði verið heimilt að verðbæta og reikna breytilega vexti á 

þann hluta kröfunnar sem tilgreindur var í samningi aðila í íslenskum krónum, þ.e. hvort um 

væri að ræða verðtryggðan samning. L hf. notaði sama formið fyrir gengistryggða, verðtryggða 

og óverðtryggða lánssamninga. Í samningnum kom fram á nokkrum stöðum að hann væri 

gengistryggður en hvergi var að finna ákvæði sem kvað á um að hluti samningsins væri 

verðtryggður. Þar var heldur ekki að finna ákvæði sem kvað á um hverjir væru þeir vextir sem 

greiða bæri af þeim hluta lánsins sem var í íslenskum krónum. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a.: 

 
Samkvæmt þessu bar samningur aðila ekki með sér að sá hluti lánsins sem tilgreindur var í 

íslenskum krónum hafi verið verðtryggður. Skilmálar samningsins voru staðlaðir og samdir af 

aðaláfrýjanda án aðkomu gagnáfrýjanda. Hafi samningur aðila átt að vera verðtryggður eins og 

aðaláfrýjandi heldur fram hefði þurft að taka það fram með skýrum hætti. Verður aðaláfrýjandi 

að bera hallann af því að það var ekki gert. 

 

Einnig mætti nefna Hrd. 30. mars 2010 (442/2009) en þar deildu aðilar m.a. um skilyrði 

samnings er laut að tryggingum vegna láns sem A hafði veitt L. Samið var um 

lágmarkstryggingu 16% en A vildi meina að tryggingarnar gætu verið breytilegar. L var ekki á 

sama máli og byggði á því að hvergi væru ákvæði í samningnum sem mæltu fyrir um breytilegar 

tryggingar háð gengi. A taldi að orðalagið ,,hverju sinni‘‘ í samningnum þýddi að hann gæti, á 

samningstímanum, farið fram á tryggingu sem hann teldi fullnægjandi. Um þetta sagði 

Hæstiréttur m.a.: 

 

[...] Við skýringu orðalags skilmálanna verður að hafa í huga að þeir eru einhliða samdir af 

stefnda, sem stundar fjármálastarfsemi og er sérfræðingur á því sviði, og að þeir eru einhliða í 

þágu stefnda. Stefndi verður því að bera halla af óljósu orðalagi þeirra, sé ekki sannað að úr óvissu 

hafi verið bætt með kynningu eða á annan hátt. Verður því ekki, án frekari skýringa í textanum, 

                                                           
25 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 57-58. 
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fallist á eins rúma túlkun þessara orða og stefndi heldur fram. Verður að líta svo á að vísað sé til 

upphaflegs samnings bankans og viðskiptamanns um tryggingar. [...] 

 

 

3.2  Andskýringarreglan í vátryggingarétti  

Staðlaðir samningsskilmálar eru hið hefðbundna form samninga þegar kemur að 

samningssambandi viðskiptavina og íslenskra vátryggingafélaga en þar er að finna ítarleg 

ákvæði um samningssambandið. Efni þessara samningsskilmála eru undanþegnir áhrifum 

einstakra viðskiptavina en sæta þó ákveðnu eftirliti.26 Sumar skýringarreglur vátryggingaréttar 

hafa mótast vegna þess að um er að ræða einhliða staðlaða samningsskilmála. 

Vátryggingartakinn hefur nánast ekkert að segja um þessa skilmála sem félagið hefur samið og 

getur hann einfaldlega gengið að þessum skilmálum óbreyttum, þ.e. tekið trygginguna eða 

leitað annað.27 Andskýringarreglan hefur mikið vægi í vátryggingarétti en ástæðan fyrir því er 

sú að vátryggingarsamningar eru í flestum tilvikum einhliða staðlaðir samningar.28  

Í þessu samhengi má benda á nokkra úrskurði úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum (hér 

eftir einnig nefnd ,,ÚNV‘‘) þar sem andskýringarreglan kemur fram þó svo að hún sé ekki nefnd 

berum orðum. Í ÚNV 13. maí 2014 (101/2014) reyndi á það hvort M ætti rétt á bótum vegna 

þess að síma hans var  stolið á ættarmóti. Hann gaf þá lýsingu á atvikum að hann hafi fundið 

hönd læðast í buxnavasann sinn en ekki vitað hver hafi verið þar að verki og svo þegar hann 

ætlaði að sækja símann var hann horfinn. Félagið hafnaði greiðslu á grundvelli þess að í 

skilmálum sagði að félagið bætti ekki tjón þegar vátryggður leggur frá sér hlut á almannafæri. 

Í áliti nefndarinnar sagði: 

 
Verður ekki annar skilningur lagður í slíkt orðalag en að hið vátryggða, þ.e. innbúið, verði að vera 

á almannafæri til að undantekningarákvæðið eigi við. Í þessu máli var sími M í vasa hans og 

verður slíkur geymslustaður vart metinn sem almannafæri. V ber hallann af því að frekari 

skýringar á orðalagi komi ekki fram í stöðluðum vátryggingarskilmálum, sem samdir eru einhliða 

af V. Telst undantekningarákvæði þetta því ekki eiga við eða önnur sem í skilmálunum eru. 

 

Einnig mætti nefna ÚNV 3. mars 2015 (39/2015) en málsatvik voru þau að tölva og sími M  

urðu fyrir tjóni er flaska sem hún hafði sett í töskuna sína opnaðist og fór á hliðina. M taldi að 

tjónið hafi átt undir gildissvið tryggingarinnar en félagið neitaði að greiða bætur og taldi að 

þetta tjón hefði ekki orðið vegna skyndilegs og ófyrirsjáanlegs utanaðkomandi atviks. Í 

skilmálunum sagði að vátryggingin bæti tjón á lausafjármunum sem verða vegna skyndilegra 

og ófyrirsjáanlegra utanaðkomandi atvika. Í áliti nefndarinnar sagði m.a.: 

 

                                                           
26 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 148.  
27 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 183. 
28 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 184. 
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Það að brúsinn opnist við það að fara á hliðina eða við hreyfingu telst að mati nefndarinnar 

ófyrirsjáanlegt í almennum málskilningi og verður að túlka vafa um þýðingu orðsins M í hag þar 

sem um er að ræða túlkun á vátryggingarskilmálum sem V semur einhliða og er því í lófa lagið 

að afmarka áhættu sína með skýrari hætti en gert er. 

 

Af þessum úrskurðum má sjá að niðurstaða nefndarinnar í báðum málunum byggist á 

andskýringarreglunni þó svo að hvergi sé vísað til hennar berum orðum. Vísaði nefndin í báðum 

málunum til þess að félagið hefði getað hlutast til um skýrara orðalag  og að um skilmála væri 

að ræða sem voru samdir einhliða af félaginu.  

Líkt og hér hefur verið rakið hefur andskýringarreglan mikið vægi í vátryggingarétti. Önnur 

regla sem hefur nokkurt vægi á sviði vátrygginga þegar kemur að túlkun vátryggingarsamninga 

er reglan um markmiðsskýringu. Ástæðan fyrir því að þessi regla hefur einnig vægi við túlkun 

vátryggingarsamninga er sú að þegar félagið gerir samning við vátryggingartaka er markmið 

félagsins augljóst, þ.e. að tryggja ákveðna hagsmuni vátryggingartaka. Í flestum tilvikum víkur 

markmiðsskýring fyrir andskýringarreglunni en þó verður að hafa í huga að ekki má beita 

andskýringarreglunni ef hún leiðir til ósanngjarnar niðurstöðu fyrir félagið, þ.e. setja verður 

andskýringarreglunni einhver mörk.29 

 

3.3  Rök með og á móti reglunni 

Segja má að í andskýringarreglunni felist tvenns konar áhrif, þ.e. annars vegar hindrunaráhrif 

og hins vegar verndaráhrif. Hindrunaráhrifin lýsa sér í því að reglan á að koma í veg fyrir að 

menn skrifi óskýra samninga enda á hún að hvetja þann sem til samningsgerðar gengur til að 

vanda sig við gerð samningsins. Verndaráhrifin eru annars vegar til þess að skýla neytandanum 

í viðskiptum sínum, þ.e. hann verður aldrei talinn hafa lofað meiru en efni stóðu til. Einnig 

hefur verið bent á það að um er að ræða skýringarreglu sem hefur oftast verið notuð og að þá 

velgengni megi einkum rekja til þess hversu einföld reglan er.30 Á sviði samningaréttar gildir 

traustkenningin en um er að ræða grundvallarkenningu á þessu sviði ásamt viljakenningunni. 

Þessar tvær kenningar rekast oft á og þá í sambandi við túlkun samnings þegar mistök hafa 

orðið við samningsgerð. Við þessar aðstæður þarf að svara þeirri spurningu hvort leggja beri til 

grundvallar vilja þess er samdi samninginn eða það traust er móttakandi samningsins lagði í orð 

hans. Talið var að traustkenninginn hentaði betur fyrir þarfir viðskiptalífsins en hún gilti einnig 

áður í íslenskum rétti.31 

                                                           
29 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 187-188. 
30 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 344. 
31 Ása Ólafsdóttir: ,,Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 

gengislána.’’, bls. 8.  
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Reglan hefur verið gagnrýnd og bent hefur verið á að við úrlausn flókinna mála geti hún 

orðið bæði formleg og yfirborðskennd. Einnig hefur verið bent á að gagnaðilinn hefði sjálfur 

getað gert sömu mistök, jafnt eins og sá sem skrifar samninginn enda eru samningar almennt 

ekkert ,,meistaraverk‘‘. Einnig er bent á að vilji samningsaðila komi ekki fram í samningnum 

sjálfum heldur sé litið á mörg önnur atriði sem birtast ekki í hinum skrifaða texta. Sá sem túlkar 

samning verður að meta hvert tilvik sjálfstætt, hann má ekki nota regluna sem auðvelda 

útgönguleið.32 

 

4  Neytendaákvæði samningalaganna 

4.1  Almennt 

Ógildingarákvæði smnl. eru flest almenn og á það m.a. við um 36. gr. laganna sem var lögfest 

með lögum nr. 11/1986.33 Ákvæðið má rekja til áratuga langrar samvinnu norðurlandaþjóðanna 

sem var kynnt í byrjun áttunda áratugarins. Með þessari samvinnu var stefnt að því að vinna 

gegn ósanngjörnum skilmálum og þróa neytendaréttarlöggjöf og þá fyrst og fremst á sviði 

viðskipta. Með ákvæðinu fengu dómstólar í raun bara ákvörðunarfrelsi við yfirferð samninga 

en það þurfti að setja reglunni einhver mörk.34 Ákvæði 36. gr. a-d komu inn í samningalögin 

með lögum nr. 14/1995 en þau voru sett vegna tilskipunar 93/13/EBE frá 5 apríl 1993 um 

ósanngjarna skilmála í neytendasamningum.35  

 

4.2  Gildissvið 

Eins og fram hefur komið þá er gildissvið ákvæðanna skilgreint í 36. gr. a. Samkvæmt orðalagi 

ákvæðisins ,,samningsskilmála sem ekki hefur verið samið um sérstaklega‘‘ er grundvallaratriði 

að skilgreina hvaða samningar falla þarna undir. Við þá athugun þarf að skoða hvort skilmálinn 

hafi verið saminn fyrirfram og hvort neytandi gat haft áhrif á efni hans.36 

Varðandi það hvort skilmálinn hafi verið saminn fyrirfram er til nokkurra atriða að líta. 

Fyrst þarf að skoða hvort samningurinn hafi verið saminn í þeim tilgangi að nota hann í 

væntanlegum samningum atvinnurekanda, hvort um sé að ræða endurtekningu og hvort um sé 

að ræða reglubundna notkun þeirra. Einnig þarf að líta til þess hvort þeir séu sóttir í 

lögfræðilegar formálabækur og hvort að skilmálanum hafi verið komið fyrir í samningnum án 

                                                           
32 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 345.  
33 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 64. 
34 Javier Plaza Penadés og Luz M. Martínes Velencoso: European Perspectives on the Common Europeans Sales 

Law, bls. 94. 
35 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 64-65. 
36 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66. 
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þess að neytandinn hafi haft tækifæri til athugasemda eða lagfæringa.37 Varðandi síðara atriðið, 

þ.e. að neytandinn gat ekki haft áhrif á efni samningsins má benda á að um er að ræða skilyrði  

fyrir því að ákvæðin eigi við. Í því sambandi skiptir máli hvort neytandinn hafi fengið 

hagstæðari kjör ef hann gat haft áhrif á efni samningsins og möguleika á að breyta honum. Í 

þessu sambandi fer fram hlutlaust mat og þá skiptir ekki máli hvort neytandinn hafi nýtt sér 

heimildina til að breyta samningsskilmálum heldur hvort sá valmöguleiki hafi á annað borð 

verið á boðstólnum.38 

 

4.3  Túlkunar- og skýringarregla 36. gr. b 

Í 36. gr. b. smnl. er að finna  tvær reglur, önnur þeirra lýtur að skýrleika samninga og hin að 

túlkun þeirra. Allir samningar á milli atvinnurekanda og neytanda falla undir regluna og því 

miðast hún ekki eingöngu við skilmála sem samdir hafa verið fyrir fram. Reglan getur átt við í 

þeim tilvikum þar sem samningur er óljós, s.s. vegna ógreinilegrar skriftar, skilmála í smáu letri 

á öftustu síðunni eða skilmála í svo smáu letri að það er varla hægt að lesa hann. Reglan minnir 

atvinnurekendur á að vanda sig þegar þeir gera samninga við neytendur. Reglan gildir ekki um 

munnlega samninga, sbr. athugasemdir frumvarps þess er varð að lögum nr. 14/1995 enda var 

ekki talið að það myndi þjóna neinum tilgangi að mæla fyrir um slíkt.39 Regluna er að finna í 

38. gr. b. dönsku samningalaganna en þar gildir hún jafnt um skriflega sem og munnlega 

samninga. Hins vegar hefur verið á það bent að erfitt geti verið að sanna allt sem sagt er og þar 

af leiðandi hentar reglan ekki vel þegar munnlegir skilmálar eru túlkaðir.40 

Túlkunarregla síðari málsliðar 36. gr. b. smnl. tekur eingöngu til samninga sem ekki hefur 

verið samið um sérstaklega. Hún á ekki við ef aðilar eru sammála um innihald samningsins, 

þ.e. þeir túlka hann eins og þar af leiðandi er ekki vafi til staðar eins og lagareglan krefst.41 

 

5  Vátryggingarsamningar 

5.1  Hugtakið vátrygging 

Hvað er vátrygging? þetta er spurning sem er kannski ekki nauðsynlegt að spyrja vegna þess að 

allir þekkja vátryggingar í einhverri mynd. Í íslenskum lögum og lögum annarra 

Norðurlandaþjóða er hugtakið ekki skilgreint og hafa fræðimenn lengi leitast við að búa til 

skilgreiningu á hugtakinu en það er sennilega ómögulegt að finna eina fullkomna skilgreiningu. 

                                                           
37 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66-67.  
38 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 67.  
39 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 69-70. 
40 Lennart Lynge Andersen  og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, bls. 377. 
41 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 70. 
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Ef aðeins er til ein skilgreining þá kann sú hætta að vera fyrir hendi að skilgreiningin henti ekki 

í öllum samböndum þar sem hún verði þá annað hvort of rúm eða of þröng.42 Sumir fræðimenn 

hafa haldið því fram að eftirfarandi skilgreining á hugtakinu vátrygging sé betri en flest allar 

sem koma til álita. 

 
Vátrygging er það, að einn aðili, vátryggingartakinn, fær gegn gjaldi, iðgjaldinu, loforð um að 

annar aðili, vátryggjandinn, greiði vátryggingartakanum sjálfum eða þriðja manni bætur, ef 

tiltekinn áhætta verður virk, enda taki vátryggjandinn að sér fleiri áhættur og jafni þeim niður eftir 

lögmálum tölfræðinnar. 

 

Af skilgreiningunni má ráða að það eru tvö atriði sem skipta mestu máli, þ.e. yfirfærslan á 

áhættunni á tjóni sem kann að verða gegn greiðslu iðgjalds og þær sambærilegu eða sömu 

áhættur sem félagið tekur að sér og jafnar svo niður eftir lögmálum tölfræðinnar.43 Með þessu 

er átt við að áhættumatið tekur mið af upplýsingum um tjónatíðni sambærilegra 

vátryggingarsamninga sem safnað hefur verið saman í lengri tíma en um er að ræða stórt safn 

upplýsinga. Þetta er eitt megineinkenni vátryggingarsamninga, þ.e. áhættan sem 

vátryggingartaki býr við, hvort sem það er lögaðili eða einstaklingur, er dreift á milli aðila sem 

búa við sömu eða sambærilega áhættu.44 Á 18. öld komust vátryggingafélög á snoðir um lögmál 

tölfræðinnar sem líkindareikningur byggist á og þar með var vandinn leystur sem hafði skapast 

af því hve óviss þau atvik voru sem verið var að tryggja gegn. Það er alltaf einhver óvissa sem 

skapast hjá félaginu þegar það tekur að sér að tryggja gegn tiltekinni áhættu. Það veit t.d. enginn 

hvenær slysin verða hvort sem um er að ræða tjón á munum eða mönnum og hve miklar 

skemmdir eða hversu alvarlegar afleiðingarnar verða.45  

 

5.2  Almennt um vátryggingarsamninga 

Helsta réttarheimild vátryggingarsamninga eru lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga (hér 

eftir einnig nefnd ,,vsl.‘‘).46 Markmið vátryggingarsamnings er fjárhagslegt öryggi 

vátryggingartaka, þ.e. að hann fái vátryggingarbætur ef vátryggingaratburður verður. 

Fjárhagslega verndin nær yfir hagsmuni vátryggingartaka og vátryggðs. Vátryggingartaki fer í 

flestum tilfellum með vörslur þessara hagsmuna og félagið hefur ekkert um það að segja hvernig 

farið er með þá, því má segja að það sé mikilvægt fyrir félagið að hafa áhrif á meðferð 

vátryggðra hagsmuna, hvort sem það er með heimild í samningi eða vsl.47 

                                                           
42 Arnljótur Björnsson: ,,Um vátryggingar‘‘, bls. 194. 
43 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 32.  
44 Alþt. 2003-2004, A-deild, bls. 1084-1085. 
45 Arnljótur Björnsson: ,,Um vátryggingar‘‘, bls. 195. 
46 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 49. 
47 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 116. 
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Vátryggingarsamningurinn segir til um það hvaða tryggingu félagið hefur veitt 

vátryggingartaka, til dæmis ferðatryggingu eða slysatryggingu. Einnig er að finna upplýsingar 

um þá áhættu sem vátryggt er gegn, upplýsingar um gjalddaga iðgjaldsins, fjárhæð þess og 

vátrygingarfjárhæð.48 Aðild að vátryggingarsamningum er oftast einföld en svo er ekki alltaf 

og á það aðallega við þegar verið er að vátryggja stóra áhættu, þá sameinast stundum fleiri en 

eitt félag og veita vátrygginguna í sameiningu.49 Reglur smnl. og almennar reglur á sviði 

samninga- og kröfuréttar geta ekki gilt um vátryggingarsamninga nema að litlu leyti en um 

annað gilda sérreglur vsl. Þetta má rekja til þess að það er margt sem skilur 

vátryggingarsamninga frá öðrum samningum.50 

 

5.3  Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 

Vsl. eru almennt ófrávíkjanleg. Það er ekki algengt að þau taki á efni vátryggingarsamninga 

heldur er algengara að ákvæðin lúti að réttindum og skyldum hvors aðila um sig þ.e. 

vátryggingartaka og félagsins. Skyldurnar og réttindin koma til skoðunar við gerð samnings, 

við framkvæmd hans og þegar tjón verður. Ef  lög eða samningur mæla ekki fyrir um annað þá 

gilda einnig smnl. og fleiri reglur samningaréttar um stofnun, framkvæmd og slit 

vátryggingarsamninga.51 

Áður giltu lög nr. 20/1954 um vátryggingarsamninga. Talið var að þau lög hefðu reynst vel 

hér á landi en þó þyrfti að endurskoða lögin með tilliti til breyttra aðstæðna í þjóðfélaginu en 

það þurfti að setja mikilvægar reglur sem ekki var að finna í gömlu lögunum.52 Ein þeirra var 

að auka neytendavernd. Lögð var áhersla á að tryggja lágmarksréttindi vátryggingartaka en 

þessi aukna neytendavernd var tryggð með ýmsum hætti. Í fyrsta lagi var verndin tryggð með 

ítarlegum ákvæðum um upplýsingaskyldu félagsins en áður voru einungis ákvæði um 

upplýsingaskyldu vátryggingartaka. Í öðru lagi var eitt helsta álitaefni laganna skoðað, þ.e. 

hvaða mörk ætti að setja hlutlægum ábyrgðartakmörkunum og þá aðallega í tengslum við 

háttemi vátryggðs eða þeirra sem lagðir verða að jöfnu við hann.  Fleiri þættir laganna voru 

endurskoðaðir en hér gefst ekki ráðrúm til að fjalla um öll þau atriði sem voru endurskoðuð.53 

 

                                                           
48 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 174.  
49 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 110. 
50 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 114. 
51 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 113. 
52 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1090. 
53 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1094. 
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5.3.1  Aukaskyldur í gagnkvæmu samningssambandi 

Viðvarandi réttarsamband myndast á milli félags og vátryggingartaka þegar þeir gera með sér 

vátryggingarsamning. Þetta viðvarandi réttarsamband er eitt af einkennum 

vátryggingarsamninga og mætti þar af leiðandi setja vátryggingarsamninga í sama flokk og t.d. 

ráðningarsamninga og leigusamninga sem eru einnig viðvarandi.54 Gagnkvæmum samningi 

fylgja ýmis réttindi og skyldur handa aðilum. Aðallega er um að ræða tvenns konar skyldur, 

annars vegar aðalskyldur og hins vegar aukaskyldur. Aðalskyldan er kjarni samningsins, þ.e. 

það sem samningurinn gengur fyrst og fremst út á. Aukaskyldurnar eru eins konar viðbót við 

aðalskyldurnar en þær geta orðið virkar á ýmsum stigum samningssambandsins, þ.e. fyrir 

samningsgerð, við stofnun samnings, á meðan á sambandinu stendur, þegar aðalskylda er 

vanefnd og í einhvern tíma eftir lok samningssambandsins. Þessar skyldur flettast oft saman og 

erfitt getur verið að greina þær í sundur.55 Í flestum tilvikum felst í aukaskyldu tillits- eða 

trúnaðarskylda en um er að ræða skyldu sem getur átt rót sína að rekja til óskráðra réttarreglna.56 

Í norrænum samningarétti gildir sú regla við samningsgerð að taka skuli hæfilegt tillit til 

hagsmuna viðsemjanda síns en reglan gildir einnig við túlkun og framkvæmd samninga. Reglan 

er hvergi lögfest en til hennar hefur verið vísað í dómum.57  

Í þessu sambandi má nefna Hrd. 2003, bls. 833 (305/2002)  en málsatvik voru þau að Ó hf. 

og H gerðu samning um að sá fyrrnefndi myndi smíða bát fyrir þann síðarnefnda. Ó hf. gerði 

einnig samning við A hf. um framdrifs og skrúfubúnað í bátinn. Eftir að samningur komst á 

kom í ljós að búnaðurinn hentaði ekki og bauð A hf. fram tvo kosti til úrbóta. Nauðsynlegt var 

fyrir A hf. að fá Ó hf. til þess að velja á milli þessara tveggja kosta. Ó hf. bjó yfir upplýsingum 

til þess að verkinu gæti miðað áfram en kom þeim ekki til A hf. Um þetta atriði sagði í dómi 

Hæstaréttar: 

 

Aðaláfrýjandi kom því ekki á framfæri við gagnáfrýjanda upplýsingum, sem honum voru 

nauðsynlegar til réttra efnda á samningsskuldbindingu sinni. Með þessu brást hann tillitsskyldu 

sinni, sem leiddi til þess að umsaminn afhendingafrestur byrjaði ekki að líða. 

 

Fræðimenn hafa fjallað um regluna og hefur hún oft verið nefnd reglan um gagnkvæma 

tillitsskyldu í samningssambandi. Reglunni hefur ekki verið gefin fullkomin skilgreining en 

henni hefur verið lýst sem svo að í henni felist að aðili eigi ekki bara að hafa sína eigin hagsmuni 

að leiðarljósi við einhliða athafnir sínar og athafnaleysi heldur verður hann að taka tillit til 

                                                           
54 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 115. 
55 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 83-84. 
56 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 85. 
57 Ása Ólafsdóttir: ,,Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar’’, bls. 66-67. 
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hagsmuna gagnaðilans innan ákveðinna marka. Bent hefur verið á að ef nægilega ríkar ástæður 

eru fyrir hendi þá getur dómstólum verið heimilt að ákvarða þessa skyldu nánar og í einstökum 

atriðum. Fræðimenn hafa bent á að við túlkun samninga geti þessi regla verið til leiðbeiningar 

og jafnvel komið til viðbótar við samningsákvæði og leitt til þess að réttindi eða skyldur verða 

lagðar á aðila þó svo að ekki hafi verið um það samið.58  

 

5.3.2  Gagnkvæm upplýsingaskylda  

Á aðilum vátryggingarsamnings hvílir upplýsingaskylda, þessi upplýsingaskylda telst til 

svonefndra aukaskyldna og ef aðilarnir brjóta gegn þessari skyldu sinni getur það haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér.59 Í 1. mgr. 4. gr. vsl. er mælt fyrir um upplýsingaskyldu félagsins en 

þar segir: 

 
Við töku vátryggingar skal félagið, eða sá sem kemur fram fyrir hönd þess, veita nauðsynlegar 

upplýsingar til þess að vátryggingartaki geti metið tilboð þess. Sérstaklega skal það gera grein 

fyrir því hvort verulegar takmarkanir séu á gildissviði vátryggingarinnar eða þeirri vernd er hún 

veitir  

 

Í eldri lögum um vátryggingarsamninga var ekki að finna ákvæði um upplýsingaskyldu 

félagsins, þar var einungis að finna slíka reglu sem tók til vátryggingartaka. Þessi 

upplýsingaskylda sem hér um ræðir verður aðallega virk þegar samningur er gerður, þ.e. við 

stofnun samnings og að einhverju leyti við endurnýjun hans.60 Ef félagið sinnir ekki 

upplýsingaskyldu sinni getur það leitt til þess að það geti ekki borið fyrir sig takmörkun á 

gildissviði vátryggingar. Í 4. gr. vsl. er ekki að finna reglur um réttaráhrif þess að félagið brjóti 

gegn þessari ríku upplýsingaskyldu sem á henni hvílir en dómstólar hafa ákveðið svigrúm í 

þessum efnum og ráðast réttaráhrifin einkum af almennum reglum.61  

Það hvíla einnig ríkar skyldur á vátryggingartaka að veita félaginu réttar upplýsingar við 

gerð vátryggingarsamnings. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar þegar kemur að áhættumati 

félagsins. Félagið ákveður hvort það veiti tryggingu, með hvaða takmörkunum og hver fjárhæð 

iðgjaldsins skuli vera en til þess að geta tekið þessar ákvarðanir þurfa réttar upplýsingar frá 

vátryggingartaka að liggja fyrir. Vátryggingartaki getur neitað að veita upplýsingar um þá 

hagsmuni sem hann óskar eftir að vátryggja og þá getur félagið í flestum tilvikum neitað að 

veita trygginguna.62   

                                                           
58 Ása Ólafsdóttir: ,,Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar’’, bls. 67. 
59 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 116. 
60 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1094. 
61 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1105. 
62 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 144-145. 



16 
 

Í þessu samhengi má benda á Hrd. 26. september 2013 (161/2013) en í málinu reyndi á það 

hvort G ætti rétt á bótum úr hendi O hf. vegna starfsorkuskerðingar sem hann varð fyrir í kjölfar 

kransæðasjúkdóms. O hf. bar fyrir sig að það hefði veitt G trygginguna gegn mun hærra iðgjaldi 

hefði það fengið réttar upplýsingar þegar vátryggingarsamningurinn var gerður. Hæstiréttur tók 

fram að O hf. hefði verið heimilt að skerða bótarétt G en um var að ræða upplýsingar um háa 

blóðfitu sem Hæstiréttur taldi að félaginu hefði verið nauðsynlegt að fá upplýsingar um. 

 

5.3.3  Ábyrgðartakmarkandi ákvæði 

Við töku vátryggingar gefur vátryggjandi út skilmála og vátryggingarskírteini en þetta eru atriði 

sem efni samningsins veltur á. Í skilmálunum er oftast að finna ýmsar takmarkanir á ábyrgð 

félagsins o.fl. Ábyrgðartakmarkandi ákvæði félaganna eru eins misjöfn og þau eru mörg en hér 

mætti nefna að þegar menn tryggja sig gegn innbrotum/þjófnaði, gerir félagið það að skilyrði 

að dyr og gluggar hafi verið tryggilega lokuð og læst ef vátryggingartaki eigi að eiga rétt á 

bótum við slíkar aðstæður. Einnig mætti nefna undanþágur frá ábyrgð félagsins vegna tjóns sem 

verður rakið til ölvunar en slíka undanþágu er að finna í flestum tegundum trygginga. 

Við fyrstu sýn mætti ætla að ekkert vandamál væri að skera úr um hvort þessar takmarkanir 

ættu við eða ekki en hér verður hins vegar að hafa í huga að sérstakar reglur gilda um skýringu 

ákvæða í skilmálum vátrygginga.63 Félögin takmarka að jafnaði ábyrgð sína í skilmálum 

slysatrygginga vegna slysa sem verða í tengslum við þátttöku vátryggðs í hinum ýmsu 

hættulegu athöfnum og má þar m.a. nefna áhættusamar íþróttir, handalögmál, flugferðir og 

sambærilegar athafnir. Það getur þó reynst erfitt að setja fram eina reglu sem gildir um öll slík 

ákvæði og heimfærslu þeirra.64 Í þessu sambandi má benda á að samningsaðilum er almennt 

heimilt að semja um réttindi sín og skyldur þ.á.m. undanþiggja sig bótaábyrgð eða setja henni 

takmörk. Þessi réttindi má rekja til grundvallarreglu fjármunaréttarins um samningsfrelsi.65 

Í 87. gr. vsl. er mælt fyrir um að félagið geti gert þann fyrirvara um ábyrgð sína að 

vátryggður taki ekki þátt í tiltekinni starfsemi eða athöfnum eða setji sig ekki í tilgreinda hættu. 

Í athugasemdum við 87. gr. frumvarps til vsl., nú 87. gr. vsl. er tekið fram að greinin komi helst 

til skoðunar þegar verið er að vinna með slysatryggingar. Samkvæmt ákvæðinu er gerð krafa 

um orsakatengsl milli háttsemi vátryggingartaka eða vátryggðs og þess að vátryggingaratburður 

verður. Ef félagið ákveður að undanþiggja sig ábyrgð eingöngu með hlutlægum takmörkunum 

                                                           
63 Viðar Lúðvíksson: ,,Ábyrgðartakmarkanir í skilmálum vátrygginga og ófrávíkjanlegar reglur laga nr. 20/1954 

um vátryggingarsamninga‘‘, bls. 51. 
64 Viðar Lúðvíksson: ,,Ábyrgðartakmarkanir í skilmálum vátrygginga og ófrávíkjanlegar reglur laga nr. 20/1954 

um vátryggingarsamninga‘‘, bls. 132. 
65 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 298. 
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þá er sú ábyrgð ekki gild. Orðalag skilmálanna hefur að lokum úrslitaáhrif um hvort vátryggður 

eða félagið eigi að bera sönnunarbyrði. Greinin tekur bara til þeirra ábyrgðartakmarkana félags 

sem lúta að tiltekinni starfsemi, athöfnum vátryggðs eða að hann setji sig í tilgreinda hættu. 

Ákvæðið tekur hins vegar ekki til þeirra ábyrgðartakmarkana þar sem félagið lýsir háttsemi 

vátryggðs á almennan hátt eins og t.d. að hann setji sig ekki í bráða hættu.66 Eftir því sem 

ábyrgðartakmarkandi ákvæði eru óvenjulegri því meiri kröfur eru gerðar varðandi skýrleika 

þeirra en þetta leiðir m.a. af almennum reglum um túlkun samninga en það þarf einnig að liggja 

fyrir að aðili hafi samþykkt ákvæði.67  

 

5.3.4  Tilkynningarskylda félagsins vegna ábyrgðartakmörkunar 

Eftir að vátryggingartaki hefur gert félaginu grein fyrir því tjóni sem hann hefur orðið fyrir og 

gert kröfu á hendur því, en fær neitun frá félaginu, þá ber félaginu að upplýsa vátryggingartaka 

um hvaða leiðir komi til greina til að ná fram kröfu sinni. Í fyrsta lagi er unnt að leggja málið 

fyrir tjónanefnd vátryggingafélaganna, í öðru lagi getur tjónþoli lagt málið fyrir úrskurðarnefnd 

í vátryggingarmálum ef hann vill ekki una niðurstöðu tjónanefndarinnar og að lokum getur 

hann, ef hann vill ekki una niðurstöðu úrskurðarnefndarinnar, lagt málið fyrir dómstóla.68 Í 94. 

gr. vsl. er mælt fyrir um tilkynningarskyldu félagsins ef það ætlar að bera fyrir sig 

ábyrgðartakmörkun. Þar segir að félagið þurfi að tilkynna vátryggingartaka eða vátryggðum 

skriflega um afstöðu sína. Þessi tilkynning þarf að vera send án ástæðulauss dráttar og félagið 

þarf einnig að gera vátryggingartaka eða vátryggðum grein fyrir þeim rétti að hann geti leitað 

til úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum skv. 141. gr. vsl. Ef félagið vanrækir þessa 

tilkynningarskyldu sína glatar það réttinum til að bera fyrir sig takmörkun á ábyrgð. Ýmist 

sendir félagið tilkynninguna of seint eða gleymir að benda móttakanda tilkynningarinnar að 

hann geti leitað til úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum.69  

 

6  Dómur Hæstaréttar frá 2. maí 2013 (702/2012) 

6.1  Málsatvik og málsástæður 

Málsatvik í dómi Hæstaréttar frá 2. maí 2013 í máli nr. 702/2012 voru þau að E varð fyrir 

líkamstjóni þegar hún var að stunda íþrótt sem kallast klettaklifur. Slysið bar að með þeim hætti 

að E var að festa reipi í múrbolta er hún missti takið og féll til jarðar úr um sex metra hæð sem 

                                                           
66 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1182. 
67 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 337. 
68 Jón Magnússon: Handbók neytenda, bls 117. 
69 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 378. 
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varð til þess að hún hlaut beinbrot á báðum höndum. Að sögn E hafði eiginmaður hennar keypt 

slysatryggingu í frítíma í ,,Fjölskylduvernd 2‘‘ hjá Sjóvá og taldi hún að sú trygging tæki til 

þess tjóns sem hún varð fyrir. Í skilmálum tryggingarinnar var að finna svofellt ákvæði: 

 

Félagið bætir ekki: a. Slys sem verða í hnefaleikum, hvers konar glímu, akstursíþróttum, 

fjallaklifri, bjargsigi, froskköfun, drekaflugi, svifflugi og fallhlífarstökki. 

 

Félagið taldi að E ætti ekki rétt á bótum og vísaði m.a. til ofangreinds skilmála. Aðilar 

málsins deildu aðallega um það hvort hugtakið ,,klettaklifur‘‘ ætti undir hugtakið ,,fjallaklifur‘‘ 

í skilningi ákvæðisins og þá hvort orðin ,,hvers konar‘‘ sem komu á undan orðinu ,,glímu‘‘ ættu 

einnig við um ,,fjallaklifur‘‘. 

E byggði á því að óvissan sem hafði skapast um merkingu ákvæðisins ætti að túlka sér í 

hag. Ástæðan fyrir því væri sú að félagið hefði ekki getað undanþegið sig ábyrgð ef sú háttsemi 

sem átti að leiða til brottfalls ábyrgðar kæmi ekki skýrlega fram í skilmálanum. Jafnframt 

byggði E á því að um væri að ræða skilmála sem væru samdir einhliða af félaginu og að félagið 

ætti að bera hallann af óskýru orðalagi ákvæðisins á grundvelli andskýringarreglu 

vátryggingaréttar. E taldi einnig að túlka ætti ákvæðið þröngt með hliðsjón af almennum 

túlkunarreglum samninga- og vátryggingaréttar og vísaði einnig til neytendaákvæða 36. gr. a-d 

smnl. E vildi einnig meina að það væri mikill munur á fjallaklifri og klettaklifri.  

Félagið byggði á því að orðin ,,hvers konar‘‘ sem komu á undan orðinu glímu ætti einnig 

við um fjallaklifur og þar af leiðandi félli hugtakið ,,klettaklifur‘‘ undir ákvæði skilmálans sbr. 

hið víða orðalag: ,,hvers konar fjallaklifur‘‘. Félagið benti einnig á að það væri augljóslega 

orðið ,,klifur‘‘ sem skipti meginmáli og að það væri fráleitt að telja að orðið ,,fjall‘‘ eða 

,,klettur‘‘ væri aðalatriðið við túlkun skilmálans.  

 

6.2  Úrskurður úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum 

Áður en málið rataði inn á borð dómstóla var ágreiningurinn lagður fyrir úrskurðarnefnd í 

vátryggingarmálum í ÚNV 31. maí 2011 (176/2011). Nefndinn komst að þeirri niðurstöðu að 

bótaskylda væri ekki fyrir hendi. Í rökstuðningi nefndarinnar segir m.a.: 

 
Þegar tekið er mið af fyrirliggjandi gögnum er greiðsluskylda ekki fyrir hendi samkvæmt þeim 

skilmálum þ.e. sportklifur og/eða klettaklifur verður lagt að jöfnu við ‘‘hvers konar‘‘ fjallaklifur 

sem kveðið er á um í skilmálum. Undanskilin er ýmis konar áhættuhegðun úr 

frítímaslysatryggingu. Telja verður eðlilegt að fólk kaupi sérstakar vátryggingar þegar kemur að 

áhættuhegðun af því tagi sem hér er til umræðu að teknu tilliti til hinnar auknu áhættu sem felst í 

háttsemi af þessu tagi. Aukin áhætta skiptir verulegu máli við áhættumat og ákvörðun iðgjalda. 
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Eins og sjá má af rökstuðningi nefndarinnar þá leggur hún áherslu á hina auknu áhættu sem 

fólst í háttsemi E og taldi það skipta miklu máli fyrir félagið þegar kom að áhættumati þess og 

ákvörðun iðgjalda. Í þessu sambandi má benda á það að þegar um persónutryggingar er að ræða 

eins og í þessu tilviki þá er frumkvæðisskyldan hvað varðar upplýsingaöflun hjá félaginu, þ.e. 

það á að afla þeirra upplýsinga sem það telur sig þurfa til að geta metið áhættuna.70 

 

6.3  Dómur Héraðsdóms 

Héraðsdómur taldi að þrátt fyrir að orðið ,,klifur‘‘ kæmi fram í báðum hugtökunum þá væri 

engu að síður um sitt hvorn hlutinn að ræða, þ.e. ekki væri um að ræða sömu íþróttina eða 

háttsemina. Dómurinn tók þó undir það með félaginu að eðlilegt væri að þær áhættusömu 

íþróttir sem taldar væru upp í undanþáguákvæðinu ættu ekki undir gildissvið tryggingarinnar 

enda væri um að ræða tryggingu þar sem reynt væri að halda iðgjöldum í skefjum og láta hana 

taka til óhappatilvika í daglegu lífi fjölskyldna. Dómurinn tók einnig undir það með félaginu, 

með vísan til þeirra spurninga sem lagðar voru fyrir E við gerð samningsins, að hún mætti gera 

ráð fyrir því að slys við klifur fengist ekki bætt út tryggingunni, en m.a. var um að ræða 

spurningu sem laut að því hvernig klifur E stundaði. Héraðsdómur taldi þó annað atriði vega 

þyngra en í forsendum dómsins segir m.a.: 

     
Á það er hinsvegar að líta að stefndi semur einhliða vátryggingarskilmálana og hann verður að 

bera hallann af óskýrleika þeirra. Honum var í lófa lagið að hafa upptalninguna ítarlegri, en ganga 

verður út frá því að stefnda sé kunnur munurinn á fjallaklifri og klettaklifri. Það dugar stefnda 

skammt að vísa til þess að ákvæðið eigi við ,,hvers konar‘‘ fjallaklifur með því að klettaklifur og 

fjallaklifur er sitt hvor hluturinn. Þá skiptir heldur ekki máli tilvitnun stefnda til bjargsigs. Þar er 

um aðra háttsemi að ræða en í klettaklifri. Bjargsigið, ásamt annarri upptalningu á háttsemi í 

ákvæðinu, gefur einungis til kynna að um hættulega háttsemi sé að ræða. 

 

Með þessum orðum var krafa E tekin til greina og henni dæmdar bætur á grundvelli 

tryggingarinnar. Í forsendum dómsins má sjá að andskýringarreglan hafði úrslitaáhrif sbr. orðin 

,,stefndi semur einhliða vátryggingarskilmálana og hann verður að bera hallann af óskýrleika 

þeirra‘‘. 

 

6.4  Dómur Hæstaréttar 

Félagið vildi ekki una niðurstöðu héraðsdóms og áfrýjaði málinu til Hæstaréttar. Félagið bar 

m.a. fyrir sig að orðið fjallaklifur í skilmálanum væri samheiti sem nái yfir klifur í fjalli, kletti 

og ís. Hæstiréttur var ekki sammála þessu og vísaði til þess að hvergi í skilmálunum væri að 

finna undanþáguákvæði sem tæki til slysa sem yrðu í klifri. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

                                                           
70 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 145. 



20 
 

héraðsdóms en skoðaði sérstaklega orðin ,,hvers konar‘‘. Dómurinn taldi þetta nauðsynlegt 

vegna þess að í skilmálanum kæmu þessi orð ekki fram í upphafi ákvæðisins, heldur kom orðið 

,,hnefaleikar‘‘ fyrst og síðan ,,hvers konar glíma‘‘ og svo upptalning á mismunandi athöfnum. 

Einnig tók Hæstiréttur fram að félagið gerði sjálft greinarmun á kletta- og fjallaklifri og vísaði 

til eyðublaðs sem lagt var fyrir E við töku vátryggingarinnar. Á eyðublaðinu voru tilgreindar 

mismunandi tegundir klifurs, þ.e. fjallaklifur, klettaklifur innanhúss, klettaklifur utanhúss og 

annað klifur. Dómurinn taldi framangreint valda mikilli óvissu en í dóminum sagði m.a.: 

 

Að þessu virtu verður að telja slíkan vafa á því hvernig skilja beri orðið fjallaklifur í 

vátryggingarskilmálunum, sem deilt er um í málinu, að áfrýjandi, sem samdi þessa skilmála, verði 

að bera halla af þeim óskýrleika, sem af því leiðir. Samkvæmt þessu verður niðurstaða hins 

áfrýjaða dóms staðfest.  

 

Eins og sjá má þá leggur héraðsdómur áherslu á að klettaklifur og fjallaklifur séu sitt hvor 

hluturinn og þar af leiðandi geti félagið ekki vísað til þess að orðin ,,hvers konar‘‘ leiði til þess 

að tilvik E falli ekki undir ákvæðið. Hæstiréttur fer hins vegar aðra leið og telur óvissuna um 

merkingu ákvæðisins felast í því að orðin ,,hvers konar‘‘ komi ekki fram í upphafi ákvæðisins.  
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7  Lokaorð 

Vátryggingafélög hafa nokkuð frjálsar hendur þegar kemur að því hvernig eigi að lýsa 

vátryggðri áhættu enda er ekkert ákvæði í vsl. sem tilgreinir hvaða aðferð skuli beitt í slíkum 

tilvikum. Með því að tilgreina ekki neina slíka aðferð ýta vsl. undir samkeppni á milli félaga.71 

Lýsing vátryggingafélaga á vátryggðri áhættu er ekki alltaf einföld. Stundum getur verið erfitt 

fyrir neytendur að átta sig á þýðingu skilmála en það er mismunandi á milli trygginga hvernig 

áhættu er lýst. Félögin reyna þó almennt að setja lýsinguna fram á skipulagðan hátt enda er það 

best fyrir báða aðila, þ.e. félagið og vátryggingartaka að lýsing vátryggðrar áhættu sé einföld. 

Fyrir hinn almenna borgara eru oft miklir hagsmunir í húfi.72  

Í þessari ritgerð var fjallað um túlkun ákvæða í vátryggingarsamningum með áherslu á 

andskýringarregluna og hvernig sú regla kom fram í dómi Hæstaréttar frá 2. maí 2013 

(702/2012).  

Andskýringarreglan virðist hafa, þrátt fyrir að hún sé ekki nefnd berum orðum, haft 

úrslitaáhrif bæði fyrir Héraðsdómi og Hæstarétti en báðir dómstólarnir vísa til þess að um hafi 

verið að ræða skilmála sem samdir voru einhliða af félaginu og þar af leiðandi þyrfti félagið að 

bera hallann af óskýrleika þeirra. Úrskurðarnefndin komst hins vegar að öndverðri niðurstöðu 

og taldi að E ætti ekki rétt á bótum úr hendi félagsins. Nefndin tók fram að um aukna áhættu 

hafi verið að ræða og eðlilegt væri að fólk keypti sérstaka tryggingu þegar það kemur að 

áhættuhegðun eins og á reyndi í málinu. Undirritaður telur líklegt að úrskurðarnefndin hafi m.a. 

haft markmiðsskýringu í huga við úrlausn þessa máls þó svo að það  hafi ekki verið tekið fram 

berum orðum. Markmið félagsins var augljóslega ekki að tryggja gegn slíkri áhættu eins og á 

reyndi í málinu enda eðli máls samkvæmt áhættusöm íþrótt en markmiðsskýring víkur alla jafna 

fyrir andskýringarreglunni í vátryggingarétti eins og áður hefur verið rakið. 

Áhugavert er að skoða umrætt ákvæði í skilmálanum eins og það er  í dag en segja má að 

það sé nú nokkuð ítarlegra en það var þegar ofangreindur dómur féll. Ákvæðið er nú að finna í 

25. gr. b., skilmála nr. 203 Fjölskylduverndar 2 hjá Sjóvá en þar segir m.a.: 

 
Félagið bætir ekki: b. Slys sem verða í hvers konar akstursíþróttum, bardagaíþróttum, fjalla- 

kletta- eða ísklifri, bjargsigi, fallhlífarstökki, loftbelgjaflugi, teygjustökki, svifdrekaflugi [...] 

 

Eins og sjá má þá er búið að færa orðin ,,hvers konar‘‘ fremst í ákvæðið og m.a. búið að 

bæta við orðinu ,,klettaklifur‘‘. Undirritaður telur  líklegt að ofangreindur dómur hafi haft áhrif 

á það að umræddu ákvæði var breytt. 

                                                           
71 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 243. 
72 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 246. 
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