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1 Inngangur 
Stöðluð samningsform hafa verið notuð í viðskiptalífi manna um langt skeið. Lengi vel voru 

þau einvörðungu að finna á afmörkuðum sviðum á borð við flutninga- og vátrygginga-

starfsemi, en nú til dags má segja að staðlaðir samningsskilmálar komi víða við í hinu daglega 

lífi. Á tiltölulega skömmum tíma hefur gífurleg aukning orðið á notkun staðlaðra 

samningsskilmála og má það helst rekja til hinnar hröðu framþróunar í viðskiptalífinu og 

nauðsyn þess að samningsgerð gangi skilvirkt og hratt fyrir sig. Fjölmargir kostir fylgja 

notkun samningsskilmála af þessu tagi en engu að síður getur notkunin haft ýmis vandkvæði í 

för með sér.1  

Umfjöllun þessarar ritgerðar mun beinast að stöðluðum samningsskilmálum og hvernig 

þeir geta orðið hluti af samningi aðila og verður sérstök áhersla lögð á íþyngjandi og óvænt 

ákvæði. Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður komið stuttlega inn á helstu meginreglur á sviði 

samningaréttar, bæði lögfestar og óskráðar. Skýrt verður nánar frá tilgangi og mikilvægi 

þeirra fyrir réttarsviðið. Í þriðja kafla má finna almenna umfjöllun um samningsskilmála af 

þessu tagi og leitast verður við skýra hugtakið á greinargóðan hátt. Í stuttu máli verður þróun 

staðlaðra samningsskilmála rakin ásamt því að fjallað verður um helstu tegundir þeirra og 

með hvaða hætti er mögulegt að flokka þá. Síðan verður gerð grein fyrir þeim kostum og 

göllum sem fylgja notkun slíkra skilmála. Í fjórða kafla verður því næst fjallað um hvernig 

staðlaðir samningsskilmálar verða hluti af samningi aðila og meginreglur þar að lútandi. Í 

fimmta kafla verður athyglinni beint sérstaklega að íþyngjandi og óvæntum 

samningsskilmálum og hvers konar kröfur verða gerðar um vitneskju viðsemjanda um þá við 

matið á því hvort ákvæðin geti talist hluti af samningi. Í framhaldinu verður gerð grein fyrir 

trúnaðarskyldunni ásamt því að reifaðir verða ýmsir dómar til að gefa af þessu gleggri mynd. 

Að lokum verður í sjötta kafla fjallað um túlkun staðlaðra samningsskilmála og þýðingu 

andskýringarreglunnar.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 143. 
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2 Meginreglur á sviði samningaréttar  
Mikilvægi samningaréttar í samfélagi manna er óumdeilanlegt. Það markast meðal annars af 

því að samningar eru hornsteinn alls viðskiptalífs og byggir efnahagslíf og hagsæld flestra þjóða 

á grunni þeirra. Fjármunaflæði í nútíma þjóðfélagi er gríðarlegt og stjórnast það af 

samningsgerð á ólíkum sviðum. Þetta geta verið einfaldir samningar á borð við viðskipti 

neytanda við verslunareigendur og upp í margbrotna samninga um stórframkvæmdir. Miklu 

máli skiptir því að búa vel um hnúta við samningsgerð og að reglur sem gilda um samskipti 

samningsaðilanna séu glöggar og vel úr garði gerðar.2 
Í samningarétti eru í gildi ýmsar meginreglur líkt og á öðrum sviðum lögfræðinnar og geta 

þær bæði verið lögfestar og óskráðar. Mótun og setning þessara reglna miða að því að auðvelda 

mönnum samskipti á þessu sviði, draga úr líkum á deilum og hjálpa til við að leysa úr ágreiningi 

sem getur orðið til vegna mismunandi skilnings aðila á samningi.3 

 

2.1 Frelsi til samningagerðar 

Ein helsta grundvallarregla samningaréttar er reglan um samningsfrelsi borgaranna. Tilvist 

reglunnar er óumdeild þrátt fyrir að hún sé hvergi lögfest berum orðum, en á Íslandi og á hinum 

Norðurlöndunum er hún talin endurspeglast í löggjöf og réttarframkvæmd. Telja margir sem 

svo, að samningsfrelsið sé hluti af almennum mannréttindum, þrátt fyrir að það sé ekki beinlínis 

stjórnarskrárvarið. Má þó benda á tvær greinar Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

(hér eftir skammstöfuð stjskr.) sem gefa ákveðna vísbendingu um tilvist þessarar meginreglu. 

Fyrst ber að nefna 73. gr. stjskr. sem verndar rétt manna til að stofna félög og 67. gr. stjskr. um 

friðhelgi eignarréttarins. Ef menn hefðu almennt ekki heimild til að ráðstafa eignum sínum með 

samningum, þá væri til að mynda síðarnefnda ákvæðið um friðhelgi eignarréttarins mjög lítils 

virði.4  

Í meginreglunni um samningsfrelsi eru talin felast þrenns konar réttindi. Í fyrsta lagi heimild 

til að velja sér gagnaðila við samningsgerð, í öðru lagi rétturinn til að ráða efni samnings og í 

þriðja lagi rétturinn til að ráða hvort samningur skuli gerður eður ei. Meginreglan sætir þó 

ákveðnum takmörkunum og er ekki undantekningarlaus.5 Má í þessu sambandi nefna ákvæði 

VII. kafla lögræðislaga nr. 71/1997 og eldri löggjöf um sama efni, sem hefur um langt skeið 

                                                
2 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 221. 
3 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt, bls. 221. 
4 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 
5 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
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sett samningsfrelsinu skorður. 1. mgr. 76. gr. laganna kveður til dæmis á um að löggerningur 

ólögráða manns, sem hann hefur ekki heimild til að gera, bindur hann ekki. 

 

2.2 Skuldbindingargildi samninga 

Önnur ólögfest grundvallarregla samningaréttar er reglan um skuldbindingargildi samninga. Í 

hinum forna Rómarrétti var hún orðuð sem svo „Pacta sunt servanda“ eða eins og hún er 

gjarnan þýdd á íslensku: „samninga skal halda“. Samningar og aðrir löggerningar skulu því 

almennt standa samkvæmt efni sínu og ber að efna. Má telja að þessi regla um 

skuldbindingargildi samninga sé hinn sanni kjarni samningaréttar, sem aðrar reglur á 

fræðasviðinu byggjast beint eða óbeint á. Áður fyrr voru löggerningar og samningar túlkaðir 

þröngt samkvæmt orðanna hljóðan og var það hin almenna regla. Ógildingarástæður voru ekki 

margar og í fáum tilfellum viðurkenndar. Á síðari árum hefur þó orðið breyting á þessu og eru 

nú viðurkenndar margar undantekningar frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga, 

en það ræðst meðal annars af gildandi lögum hverju sinni hvaða takmarkanir eru gerðar á 

henni.6 Þær ógildingarreglur samningaréttarins sem ganga hvað lengst má finna í III. kafla laga 

nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (hér eftir skammstöfuð sml.). 

 

2.3 Form löggerninga 

Að lokum ber að nefna stuttlega grundvallarregluna sem kveður á um að löggerningar séu 

almennt ekki formbundnir í íslenskum rétti. Hvort sem samningur hefur verið gerður skriflega, 

munnlega eða með einhverju öðru háttalagi eins og til dæmis með tilteknum handabendingum, 

þá er skuldbindingargildi þeirra það sama, nema lög geri kröfur um annað. Það liggur í augum 

uppi að aðilum er hægara um vik að sanna skriflega samninga en munnlega og kann því aðilum 

að reynast hagkvæmara að hafa samninga skriflega.7 Sá sem hyggst byggja rétt sinn á samningi, 

ber sönnunarbyrðina fyrir því að samningur hafi komist á og hvers efnis hann er, nema annað 

komi fram í lögum. Undantekningar frá reglunni um að löggerningar þurfi ekki að vera 

formbundnir, má meðal annars finna í lögum, samkomulagi samningsaðila og í eðli máls eða 

venju. Í 4. gr. laga nr. 80/1994 um alferðir er sem dæmi kveðið á um að samning um kaup á 

alferðum skuli gera skriflega eða á annan hátt, sem er ótvíræður og aðgengilegur fyrir farkaupa, 

og skal honum fengið afrit af samningnum.8 Einnig má nefna að 1. mgr. 4. gr. húsaleigulaga nr. 

                                                
6 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
7 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40. 
8 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 134. 
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33/1994 segir að leigusamningur um húsnæði skuli vera skriflegur.  

 

3 Almennt um staðlaða samningsskilmála 

Hugtakið staðlaðir samningsskilmálar hefur í samningarétti verið skilgreint sem samningar sem 

að öllu leyti eða að hluta eru gerðir til samræmis við áður gerða fyrirmynd skilmála, sem ætlað 

er að nota á sama hátt við gerð fleiri en eins samnings um sams konar efni.9 Eins og áður hefur 

verið vikið að þá hefur í íslenskum og norrænum samningarétti löngum verið byggt á 

meginreglunni um samningsfrelsi, sem kveður á um frelsi til innihald samninga, hvort 

samningur skuli gerður eða ekki og réttinn til að ákveða við hvern hann gerir samning. Segja 

má að í ljósi þessarar meginreglu hafi notkun staðlaðra samningsskilmála verið gerð möguleg, 

en að sama skapi hefur reglan í reynd verið notuð til að hefta samningsfrelsið. Einnig takmarkar 

hún það frelsi sem neytandinn hefur til að ákveða hvort hann vilji semja og við hvern, en hefur 

engin áhrif á frekari skilyrði samnings.10 

Stöðluð samningsform voru tiltölulega sjaldséð fram á 20. öldina og þekktust bara á fáum 

viðskiptasviðum á borð við flutninga- og vátryggingastarfsemi. Það sem leiddi hins vegar til 

mikillar aukningar staðlaðra samningsforma, var hin hraða framþróun í viðskiptalífinu. Það 

leiddi til þess að nauðsyn varð á skilvirkum og hröðum aðferðum við samningsgerð og stofnun 

löggerninga og hæfðu hin stöðluðu samningsform því vel.11 

Nú til dags eru staðlaðir samningar mjög útbreiddir og eru slíkir samningar gerðir sem aldrei 

fyrr. Þeir koma til dæmis víða við í okkar daglega lífi, en í hvert skipti sem aðili notar kreditkort 

eða almenningssamgöngur þá er hann að gangast við ákveðnum skilmálum. Líklegt er að finna 

megi stöðluð samningsform á nær öllum sviðum viðskiptalífs. Hérlendis hefur notkun slíkra 

skilmála lengi verið við lýði til dæmis í flutningastarfsemi á landi, sjó og í lofti. Önnur 

notkunarsvið þar sem stöðluð samningsform eru algeng má nefna vátryggingastarfsemi, 

kjarasamningar, verksamningar um mannvirkjagerð, leigusamningar og ýmsir kaupsamningar. 

 

3.1 Helstu tegundir staðlaðra samningsskilmála 

Stöðluð samningsform má flokka eftir því með hvaða hætti skilmálarnir hafa orðið til. Verður 

hér fjallað um þrjá helstu flokka þeirra, en aðgreiningin á milli þeirra er ekki algild og kunna 

flokkarnir í einstökum tilfellum að skarast. 

                                                
9 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 65. 
10 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63. 
11 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 143. 
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1. Einhliða skilmálar (e. adhesion contracts). Það eru skilmálar sem annar samningsaðilinn 

notar, sem hann sjálfur eða hagsmunasamtök sem hann hefur aðild að, hefur samið eða látið 

semja án þess að samráð væri haft við tilvonandi viðsemjendur. Sá sem semur slíka skilmála er 

gjarnan í sterkari aðstöðu og eru þeir honum oft hagstæðir.12 Í slíkum samningum hefur 

viðsemjandinn sjaldnast tækifæri til að breyta efni skilmálanna og hefur yfirleitt þann eina kost 

að ganga að skilmálunum eins og þeir eru eða sleppa því að semja. 

2. Tvíhliða skilmálar (e. agreed documents). Það eru skilmálar sem samdir hafa verið af 

báðum samningsaðilum eða fulltrúum þeirra. Þá er samningsstaða aðila oftast jöfn og meira 

tillit tekið til beggja samningsaðila, en notkun slíkra skilmála er fátíð á almennu viðskiptasviði. 

Íslenski staðallinn um gerð verksamninga, ÍST 30, er þó dæmi um tvíhliða skilmála.13 

3. Opinberir skilmálar. Það eru skilmálar sem stjórnvöld semja og ætlaðir eru til notkunar 

í viðskiptum milli aðila á afmörkuðu sviði. Þetta á sérstaklega við ef annar aðilinn hefur 

einkarétt eða opinbert leyfi til ákveðinnar viðskiptastarfsemi. Slíkir opinberir skilmálar eru 

sjaldgæfir hér á landi.14 Skýrt dæmi má þó finna í húsaleigulögum nr. 36/1994. Þar kemur fram 

í 2. mgr. 4. gr. að velferðarráðuneytið láti gera sérstök eyðublöð fyrir leigusamninga, bæði fyrir 

íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði. 

 

3.2 Kostir og gallar staðlaðra samningsskilmála 

Hin mikla útbreiðsla staðlaðra samningsskilmála væri ekki til komin, nema þeim fylgdu 

einhverjir kostir. Verður nú í stuttu máli gerð grein fyrir þeim, ásamt því að farið verður yfir 

ókosti þeirra, en í umfjöllun um staðlaða samningsskilmála virðist stundum meiri áhersla lögð 

á ókostina.15 

 

3.2.1 Kostir staðlaðra samningsskilmála 

1. Til að byrja með má nefna tímasparnað. Það liggur í augum uppi að það tekur bæði 

skemmri tíma og er oft hentugra að notast við staðlaða samningsskilmála en að þurfa að semja 

við hvern og einn aðila. Þetta á sérstaklega við þegar annar samningsaðilinn gerir fjölda 

samninga á degi hverjum. Það væri til dæmis óþarflega þungbært ef semja ætti 

einstaklingsbundið og ítarlega við alla kaupendur raforku.16 

                                                
12 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 144-145. 
13 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 145. 
14 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 145. 
15 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 151. 
16 Jo Hov og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett, bls. 30. 
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2. Notkun á stöðluðum samningum getur orðið til þess að samningarnir verði efnislega betur 

samdir og vandaðri. Slíkir skilmálar geta gjarnan gefið betri og heilsteyptari mynd af 

samningssambandi milli aðila, en samningar sem gerðir eru einstaklingsbundið.17 Einkar 

auðvelt er að nýta til fullnustu lögfræðilega aðstoð við gerð slíkra samninga og má nýta þá 

reynslu sem hlotist hefur á viðkomandi viðskiptasviði. Getur þetta leitt til vandaðri 

samningsgerðar.18 

3. Staðlaðir samningsskilmálar geta haft í för með sér meira jafnræði á milli allra 

viðskiptavina þess aðila sem notar samningsformið. Einstakir viðskiptamenn þurfa því ekki að 

hafa áhyggjur af því að aðrir sæti betri samningskjörum en þeir. Það leiðir að sama skapi til 

þess að meiri samkeppni verður milli fyrirtækja um að bjóða upp á sem besta vöru og þjónustu, 

því neytendur eiga auðveldara með að bera saman verð og gæði og geta tekið ígrundaða 

ákvörðun um það við hvern þeir vilja semja.19 

4. Með stöðluðum samningsskilmálum má skilgreina réttarstöðu aðila með nákvæmari hætti 

og koma í veg fyrir réttaróvissu. Það er möguleiki á að sérsníða ákvæði sem henta tilteknu 

athafnasviði og með því má lágmarka kostnað og auka fyrirsjáanleika.20  

5. Með stöðluðum samningsskilmálum er hægt að skipta áhættu sem orðið getur af samningi 

milli samningsaðila. Þetta er gjarnan gert með svokölluðum ábyrgðartakmörkunum, sem 

jafnframt gerir þeim sem setur þá, kleift að meta og stjórna þeirri fjárhagsáhættu sem felst í 

samningsgerðinni.21 Sem dæmi má nefna að á sviði flutningastarfsemi þá takmarka 

flutningsaðilar oft ábyrgð sína á farmi viðskiptamanns með ýmsum hætti. 

 

3.2.2 Gallar staðlaðra samningsskilmála 

Þrátt fyrir að stöðluðum samningsskilmálum fylgi ótvíræðir kostir, þá hafa þeir líka í för með 

sér ókosti og verður nú stuttlega farið yfir þá. 

1. Einn helsti ókosturinn við staðlaða samningsskilmála er sá að oft eru þeir samdir einhliða 

af aðila sem hefur mun sterkari stöðu en viðsemjandinn. Getur það orðið til þess að sá sem 

samdi skilmálana, taki meira tillit til eigin þarfa og markmiða sem bitnar þá á viðsemjandanum 

sem hugsanlega fengi verri samning, en ef samið hefði verið einstaklingsbundið. Oft hefur 

                                                
17 Jo Hov og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett, bls. 30. 
18 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 152. 
19 Jo Hov og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett, bls. 30. 
20 Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, bls. 21. 
21 Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, bls. 21. 
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viðsemjandinn ekkert annað val en að samþykkja skilmálana, eða hann verður að láta hjá líða 

að gera samning.22 

2. Það getur komið fyrir að sá sem semur hina stöðluðu samningsskilmála, reyni að fela þá 

ókosti sem samningurinn ber með sér. Þannig geta slíkir skilmálar viljandi verið gerðir 

illskiljanlegir, skrifaðir með smáu letri eða einfaldlega hafðir undir villandi yfirskrift. 

3. Eins og með alla samninga er hætta á að hinir stöðluðu samningar verði illa samdir og 

lítt úthugsaðir. Þeir kunna ef til vill að fara í bága við lög og fengjust þá varla staðist fyrir 

dómstólum.23 

4. Að lokum ber að nefna að með notkun staðlaðra samningsskilmála er hætta á að ekki sé 

tekið nægjanlegt tillit til sérþarfa einstakra viðskiptamanna.24 

 

4 Hvernig staðlaðir samningsskilmálar verða hluti af samningi og 

meginreglur þar að lútandi 
4.1 Hvenær telst samningsskilmáli staðlaður? 

Til nokkurra atriða ber helst að líta þegar metið er hvort samningsskilmáli sé saminn fyrirfram 

og myndi teljast staðlaður. Líta má til þýsks réttar, en þar er byggt á ákveðnum 

viðmiðunarreglum varðandi þetta mat. Þýsku lögin um þetta efni voru notuð sem fyrirmynd að 

tilskipun 93/13/EBE, en það er tilskipun frá Evrópusambandinu sem fjallar um óréttmæta 

skilmála í neytendasamningum.25 Íslandi bar að innleiða þessa tilskipun í landsrétt sinn á 

grundvelli EES-samningsins. Viðmiðunarreglur þýska réttarins geta af þessum sökum því haft 

sambærilega þýðingu hér á landi.  

Í fyrsta lagi má gera ráð fyrir því sem grundvallarreglu, að hafi samningsskilmáli verið 

saminn áður en kom til samningsgerðar, þá sé hann staðlaður. Í öðru lagi ber að nefna að þrátt 

fyrir að samningsskilmáli sé saminn fyrirfram, þá gefur það ekki endilega til kynna að 

samningurinn sem slíkur sé staðlaður. Í þriðja lagi lagi má ganga út frá því að skilmálar falli 

undir skilgreininguna á stöðluðum samningsskilmálum ef þeir eru notaðir endurtekið og á 

kerfisbundinn hátt í samningum sama aðila. Í fjórða lagi ber að telja skilmála fyrirfram saminn 

ef þeir eru sóttir í lögfræðilegar formálabækur og í fimmta og síðasta lagi þá ber að miða við 

það að hafi atvinnurekandi sérstaklega samið skilmála til notkunar í vissum samningi hans við 

                                                
22 Jo Hov og Alf Petter Høgberg: Alminnelig avtalerett, bls. 31. 
23 Ulf Bernitz: Standardavtalsrätt, bls. 22. 
24 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 152. 
25 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66. 
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neytanda, ber að telja skilmálana staðlaða, hafi hann samið þá fyrirfram og sett í samninginn án 

þess að neytandinn hafi eitthvað getað hreyft við þeim.26 

 

4.2 Hvenær telja má staðlaða skilmála hluta af samningi 

Í sml. er hvergi að finna ákvæði sem kveður á um hvenær staðlaðir samningsskilmálar verða 

hluti af samningi. Aukinheldur hafa aðrir íslenskir lagabálkar ekki að geyma slíkar reglur. Í 

réttarframkvæmd hafa þó skapast ákveðin viðmið þegar kemur að matinu á því hvenær telja 

beri staðlaða skilmála hluta af samningi. Ekki má þó með einföldum hætti segja hvað þurfi til 

og hvenær telja beri aðila bundna af stöðluðum samningsskilmála. Þegar kemur að dómstólum 

að meta slíkt þá komast þeir að niðurstöðu með hliðsjón af ákveðnu heildarmati. Til þess að 

staðlaðir samningsskilmálar virki eins og best verði á kosið þá er nauðsynlegt að þeir geta orðið 

hluti af samningi á nokkuð einfaldan hátt. Til þess að forðast þær aðstæður að einhver vafi verði 

uppi um hvort aðili sé bundinn af samningsskilmála, er þarflegt að birta honum skilmálana á 

skýran og opinskáan hátt áður en samningsgerðinni lýkur.27 

 

4.3 Helstu meginreglur um hvernig staðlaðir samningsskilmálar verða hluti af samningi 

Í fræðinni gildir sú ólögfesta meginregla að það verði að vekja athygli viðsemjanda á hinum 

stöðluðu samningsskilmálum áður en samningsgerð er lokið, hvort sem það er gert skriflega 

eða munnlega, svo að skilmálarnir geti talist vera hluti af samningi.28 Önnur jafn mikilvæg 

meginregla kveður á um að staðlaðir samningsskilmálar bindi aðila ekki, nema hann vilji ganga 

að efni skilmálanna. Þessar reglur eru ávallt í bakgrunninum þegar metið er hvort skilmálarnir 

hafi í raun orðið hluti af samningi aðila. Reglulega er deilt um það hvort staðlaðir skilmálar hafi 

orðið bindandi fyrir samningsaðila, en það á helst við um skilmála sem samdir eru einhliða.29 

Verður nú í stuttu máli vikið að helstu reglum sem koma til skoðunar á þessu sviði. 

Í fyrsta lagi gildir sú regla að til þess að staðlaðir samningsskilmálar verði hluti af samningi 

aðila, þá verða skilmálarnir að vera ritaðir á skjal, sem báðir aðilar samnings eða annar þeirra 

sem samdi ekki skilmálana, undirrita við samningsgerðina. Eðlilegt er að gera þá kröfu til 

manna að þeir lesi efni þeirra skjala sem þeir undirrita. Það á til dæmis einnig við ef hinir 

stöðluðu samningsskilmálar eru heftaðir við samningsskjalið en samkvæmt norskri 

dómaframkvæmd þá ber almennt að líta á þá sem hluta af samningnum. Liggur í augum uppi 

                                                
26 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66-67. 
27 Geir Woxholth: Avtalerett, bls. 149. 
28 Geir Woxholth: Avtalerett, bls. 149. 
29 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 153. 



 

 12 

að slíkt verður að gera áður en samningsgerð er lokið. Eftirfarandi dómur er dæmi um mál þar 

sem deilur voru uppi um hvort að staðlaður samningsskilmáli væri bindandi fyrir aðila. 

Dómurinn er eftirtektarverður þrátt fyrir að aðili hafi ekki byggt á því að skilmálinn hefði ekki 

orðið hluti af samningi aðila.30 

 

Hrd. 1997, bls. 3510. 
Á gerði samning við verslunina P um endurgjaldslaust þriggja daga heimlán á  tveimur teppum. 
Hann undirritaði samning sem innihélt meðal annars ákvæði þess efnis að ef teppunum væri ekki 
skilað tólf dögum eftir heimlán þá væri kominn á bindandi samningur um kaup á teppunum. Á 
skilaði teppunum eftir að tólf daga fresturinn var liðinn. Hann taldi sig þó ekki bundinn við 
skilmálann um kaup á teppunum þar sem hann væri verulega ósanngjarn, hann hafi verið settur 
einhliða og ekki kynntur honum nægilega vel. Hæstiréttur taldi að skilmálinn hafi verið áberandi 
í samningnum og hefði ekki átt að fara framhjá þeim sem læsi skjalið auk þess sem það þótti ekki 
sannað að samningsskilmálinn væri andstæður skilmálum sem notaðir væru í svipuðum 
viðskiptum. Hæstiréttur hafnaði því að víkja ákvæði samningsins til hliðar á grundvelli 36. gr. 
sml. og var Á talinn bundinn af skilmálanum.  

 

Í öðru lagi má nefna þá meginreglu að aðili verður ekki bundinn við aðra skilmála en þá sem 

hann veit af við samningsgerðina. Í samningum kann að vera að einungis sé vísað til staðlaðra 

skilmála og hafi slíkt almennt þótt nægilegt ef það er gert á skýran hátt, þeir séu aðgengilegir 

og viðsemjandi hafi haft tækifæri að skoða þá áður en samningsgerð lyki. Til þessara skilmála 

gæti verið vísað með ýmsum hætti, til að mynda gæti komið fram í samningi að ætlast sé til 

þess að viðsemjandi kynni sér skilmála sem séu honum aðgengilegir í bæklingi sem hann er 

látinn fá.31 Finna má dæmi um slíkt í samkomulagi um notkun sjálfskuldarábyrgða sem 

undirritað var árið 1998 og endurbætt árið 2001. Í 4. gr. þeirra samkomulaga kom fram að 

fjármálafyrirtækjum bæri að gefa út upplýsingabæklinga um skuldaábyrgðir og veðsetningar 

og dreifa skjölum sem afhent eru ábyrgðarmönnum til undirritunar. Í bæklingunum var að finna 

ýmsar upplýsingar, meðal annars hvaða skyldur fælust í ábyrgðinni og heimild ábyrgðarmanns 

til að segja ábyrgðinni upp. Hér var beinlínis verið að vísa til ákveðinna skilmála sem finna 

mátti í viðkomandi bæklingum. Gallinn við umrædd samkomulög var hins vegar sá að þau 

höfðu ekki lagagildi og bundu einungis hendur þeirra fjármálastofnana sem sjálfviljug gengust 

undir þau. Í dag gilda um þetta lög um ábyrgðarmenn nr. 23/2009. 

Í þriðja lagi kunna staðlaðir samningsskilmálar að hafa orðið hluti af samningi án þess að 

sérstaklega hafi verið vísað til þeirra þegar samningur var gerður. Ljóst er að margvíslegri 

viðskipta- eða þjónustustarfsemi verður ekki haldið uppi án þess að staðlaðir skilmálar séu 

notaðir og hvað sem líður vitneskju einstakra viðsemjenda um efni þeirra. Dæmi um þetta er 

                                                
30 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 153-154. 
31 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 154. 
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aðili sem notar opinberar samgöngur, en hann verður að fara eftir þeim reglum og skilmálum  

sem þar gilda. Almennt er talið að það geti skipti máli hvort viðskiptamaður geri sér grein fyrir 

því að fastir skilmálar kunni að gilda á viðkomandi sviði, og kann það að hafa áhrif á gildi 

þeirra gagnvart honum.32  

 

5 Íþyngjandi og óvæntir samningsskilmálar 
5.1 Almennt 

Það kann að koma fyrir að varasömum og íþyngjandi ákvæðum sé lætt inn í samninga sem geta 

gert réttarstöðu viðsemjenda töluvert lakari en annars myndi vera samkvæmt almennum 

reglum. Þetta geta til dæmis verið ákvæði um víðtæka undanþágu frá bótaábyrgð seljanda eða 

það að minniháttar vanefndir á samningi valdi riftun. Telja má að ríkari kröfur verði að gera til 

beinnar vitneskju viðsemjenda um slíka skilmála svo að þeir geti talist hluti af samningi, en 

gera megi til almennari staðlaðra samningsskilmála.33  

Í sml. er hvergi að finna ákvæði sem segja til um hvernig eigi að auðkenna eða vekja athygli 

á skilmálum sem kynnu að teljast íþyngjandi eða óvæntir. Verður ávallt að fara fram heildarmat 

á aðstæðum í hverju tilfelli fyrir sig og myndi niðurstaðan ráðast af því. Að mörgu er að hyggja 

við slíkt mat og má til dæmis nefna að það getur skipt höfuðmáli hver samningsstaða aðilanna 

er og á hvers konar sviði aðilarnir eru að gera samning. Ef viðsemjandi hefur atvinnu á því sviði 

sem samningurinn er gerður og samningsgerðin er hluti af starfsemi hans, þá er ekki ólíklegt að 

hinir stöðluðu samningar yrðu metnir á annan hátt, en ef um almennan borgara væri að ræða. 

Almennt mætti ætla að sá sem gerir samninga sem tengist atvinnustarfsemi hans hafi meiri 

þekkingu á sviðinu og eigi auðveldara með að kynna sér skilmálana. Því megi að jafnaði telja 

að slíkur aðili gangi að skilmálum að öllu leyti, ef hann við samningsgerð gerir ekki sérstakan 

fyrirvara þar um.34 

Verður nú vikið nánar að ákvæðum staðlaðra samningsskilmála sem hafa verið talin 

íþyngjandi eða óvæntir og hvernig horft hefur verið til slíkra ákvæða í dómaframkvæmd.  

 

5.2 Íþyngjandi samningsskilmálar 

Almennt gildir sú meginregla að eftir því sem ákvæði er meira íþyngjandi, því strangari kröfur 

eru gerðar um vitneskju viðsemjenda um þau. Það leiðir að sama skapi til þess að strangari 

kröfur eru gerðar um að viðsemjandinn hafi sannarlega gengist við og samþykkt skilmálana. 

                                                
32 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 154-155. 
33 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 156. 
34 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 156-157. 
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Benda má á eftirfarandi norskan dóm en hann er mjög lýsandi fyrir þessa reglu og hversu miklu 

máli það skiptir að vekja sérstaka athygli á skilmálum sem kunna að vera viðsemjanda 

íþyngjandi.35 

 
Rt. 2004, bls. 675. 
Í málinu var deilt um ábyrgðarfyrirvara sem fyrirtækið V hafði sett í samning sem varðaði sölu á 
bambuspinnum til garðyrkjustöðvarinnar A, sem notaði pinnana til að styðja við agúrkuplöntur. 
Eftir nákvæmar rannsóknir var komist að því að pinnarnir  voru sýktir af grænmyglusveppa-
tegundinni penicillicum oxalicum, sem varð til þess að agúrkurnar smituðust og olli það 
garðyrkjustöðinni áætluðu tapi upp á 3.400.000 norskra króna. Þegar A fór fram á bætur þá benti 
V á skilmála í samningi þeirra sem takmarkaði ábyrgð fyrirtækisins. Dómstóllinn komst að þeirri 
niðurstöðu að V hefði ekki bent A sérstaklega á skilmálann, hann var ekki staðsettur á áberandi 
stað í samningnum og kvað á um lakari réttarstöðu A en norsk lög leyfðu. Niðurstaðan var því sú 
að hinn staðlaði samningsskilmáli hafi ekki orðið hluti af samningi þeirra.  

 

Það sem vó nokkuð þungt í ofangreindu máli var að ábyrgðarfyrirvarinn mældi fyrir um lakari 

réttarstöðu aðila en leiða mátti af norskum lögum, en almennt eru slíkir staðlaðir skilmálar í 

samningum taldir íþyngjandi. Ef þess háttar ákvæði eiga að verða hluti af samningi aðila er 

mikilvægt að benda samningsaðila sérstaklega á þá. Auk þessa dóms má benda stuttlega á 

eftirfarandi íslenskan dóm þar sem seljandi dráttarvélar hafði með stöðluðu ákvæði í 

ábyrgðarskírteini veitt kaupanda lakari rétt en gömlu lausafjárkaupalögin nr. 39/1922 leyfðu.  

 
Hrd. 1989, bls. 329. 
H keypti dráttarvél af Í. Vélin reyndist gölluð og var hún samkvæmt ákvörðun starfsmanna flutt 
frá heimili H úti á landi til Reykjavíkur til viðgerðar. Samkvæmt ákvæði í ábyrgðarskírteini 
undanskildi Í sig ábyrgð á flutningskostnaði. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa 
virt ábyrgðarskilmálana í heild sinni, að þeir veittu kaupanda ekki betri rétt en hann átti samkvæmt 
lausafjárkaupalögum nr. 39/1922. Ákvæði ábyrgðarskilmálanna um flutningskostnað var dæmt 
ógilt og bætur dæmdar á grundvelli 29. gr. laga um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta 
viðskiptahætti nr. 56/1978. 

 

Í þessu samhengi má benda á annað mál þar sem hinir stöðluðu samningsskilmálar voru taldir 

samþykktir og höfðu orðið hluti af samningi aðila. Málið fór ekki fyrir dómstóla en er áhugavert 

engu að síður. 

 
Mál norskrar nefndar sem sér um kvartanir vegna bankastarfsemi (BKN-93028). 
Viðskiptavinur krafðist þess að bankinn myndi færa vexti mánaðarlega á innlánsreikning hans og 
taldi að vextina ætti að reikna með í grunninum fyrir vaxtaútreikninginn þannig að það myndu 
reiknast vaxtavextir. Ekki var fyrirliggjandi neinn sérstakur innlánssamningur milli bankans og 
viðskiptavinarins. Nefndin taldi því að almennir skilmálar fyrir alla eigendur innistæðureikninga 
giltu og sagði að skilmálar í fjöldasamningum af þessu tagi mættu teljast samþykktir án sérstakra 
framlagðra gagna frá einstökum samningsaðila nema ef skilmálarnir myndu víkja mjög frá því 

                                                
35 Johan Giertsen: Avtaler, bls. 123. 
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sem teldust vera almennir skilmálar á sviði þessa samnings. Viðskiptavinurinn fékk ekki sitt fram 
þar sem hann taldist hafa samþykkt almenna skilmála bankans og var kröfu viðskiptavinarins þess 
vegna hafnað.  

 

Eins og áður hefur komið fram er einn helsti ókostur staðlaðra samningsskilmála sá að þeir eru 

yfirleitt samdir einhliða og lagðir fram af sterkum samningsaðila eða af stórum samtökum með 

góða samningsstöðu. Þetta á við um neytendasamninga en birtist okkur líka í samningum milli 

atvinnurekenda. Sem dæmi er samningsstaða Landsvirkjunar við hugsanlega bygginga-

verktaka að nýrri stórvirkjun, óneitanlega mjög ólík. Líklegt er að sá síðarnefndi verði að taka 

þeim skilmálum sem Landsvirkjun setur eða þá að sleppa því að gera samning. Sá sem reynir 

að setja einhverja fyrirvara eða vill ekki samþykkja ákveðna skilmála, á það á hættu að missa 

samninginn og geta þar verið miklir hagsmunir í húfi. 

Dómstólar geta túlkað ósanngjarna og aðra varasama staðlaða samningsskilmála þröngt 

þannig að réttaráhrif þeirra verða viðsemjanda ekki í óhag eða þeir geta komist að þeirri 

niðurstöðu að hann hafi ekki samþykkt skilmálana og að þeir hafi þá einfaldlega ekki orðið 

bindandi í samningi aðila.36 Eftir að gerð var breyting á lögum um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga nr. 7/1936 þann 1. maí 1986 og lögfest var almenn ógildingarregla í 36. gr. 

þá virðist sem dómstólar hafi meiri tilhneigingu til þess að beita frekar þeirri reglu í úrlausnum 

sínum. 

Það kemur fyrir að gerðir séu samningar um mikilvæga hagsmuni án þess að þeir séu gerðir 

skriflega. Meginreglan er sú að munnlegir samningar jafngilda skriflegum og geta aðilar því 

samið munnlega um nánast hvað sem er og bindur slíkt almennt báða eða alla aðila. Við slíka 

samninga á að standa en verður slíkt ekki gert er hægt að beita vanefndarúrræðum. Vandamálið 

með munnlega samninga er eins áður segir sá, að erfiðara er að færa sönnur á gildi þeirra og ef 

ágreiningur rís um hann þá stendur gjarnan orð gegn orði. Í eftirfarandi dómi var aldrei gengið 

frá endanlegum skriflegum samningi um gerð ættfræðirits og greiðslu höfundarlauna. Ákveðinn 

staðlaður samningur var þó lagður til grundvallar samningi aðila en ágreiningur kom upp þegar 

greiða átti höfundi laun. 

 

Hrd. 2000, bls. 4092 (310/2000).  
B náði samkomulagi við félagið M um útgáfu ættfræðirits sem hann hafði unnið að. Ekki hafði 
endanlega verið gengið frá skriflegum samningi um útgáfuna þegar ritið kom út, en samkomulag 
var um að höfundarlaun tækju mið af stöðluðum samningi Félags bókaútgefenda og 
Rithöfundasambandsins. Upp kom ágreiningur um greiðslur B fyrir verkið og hvort þær skyldu 
skertar vegna launa annars fólks sem þurfti að koma að vinnslu ritsins og var það byggt á sérstöku 
skerðingarákvæði í hinum staðlaða samningi. Hæstiréttur taldi að höfundi skyldi gerð grein fyrir 

                                                
36 Geir Woxholth: Avtalerett, bls. 43. 
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því áður en samið væri um laun hvort útgefandi hygðist beita skerðingarákvæðinu. Það var ekki 
gert fyrr en við lokauppgjör og var því hafnað að hægt væri að skerða laun B með vísan til 
ákvæðisins.  

 

Í stöðluðum samningum kunna að vera gerðardómsákvæði, þar sem ágreiningur út af 

viðskiptum samningsaðila er með öllu undanskilinn meðferð fyrir almennum dómstólum. Þessa 

heimild er að finna í 2. mgr. 1. gr. laga um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989. Slík 

ákvæði eru í mörgum tilfellum sjálfsögð og réttmæt. En eins og er með alla samninga og þar 

með talið einstaka samningsskilmála þá kunna gerðardómsákvæði að vera varasöm og geta leitt 

til mun lakari réttarstöðu aðila en annars væri.37 Málsmeðferð fyrir gerðardómi getur verið mjög 

kostnaðarsöm og er ekki ólíklegt að slík ákvæði séu hinum öflugri samningsaðila í hag. Ákvæði 

um gerðardóma eru algengari í samningum milli atvinnufyrirtækja, en ekki er þó alveg óþekkt 

að slík ákvæði sé finna í samningum við einstaklinga. Í neðangreindu máli var ágreiningur uppi 

um það hvort að gerðardómsákvæði í stöðluðum samningi aðila væri bindandi.  

 
Hrd. 2002, bls. 4098 (530/2002). 
Í málinu hafði B gert sérleyfissamning við bandarísku pítsukeðjuna P. Reksturinn stóð ekki undir 
væntingum og varð tapið mikið eftir nokkurn tíma. B ákvað að rifta samningnum og stefndi P til 
greiðslu bóta vegna vanefnda. Í samningi aðilanna var gerðardómsákvæði sem kvað á um að 
alþjóðlegi gerðardómurinn í London (London Court of International Arbitration) hefði 
úrskurðarvald um kröfur milli aðilanna. Í málinu hélt B því meðal annars fram að óhóflegur 
kostnaður myndi hljótast af því að fara með málið fyrir gerðardóminn, P hafði ekki vakið 
sérstaklega athygli á ákvæðinu eða varað við því auk þess sem B hefði ekki notið aðstoðar 
lögmanns fyrir undirritun samnings. Hæstiréttur taldi meðal annars að B hefði ekki verið í lakari 
samningsstöðu en P og að ef B hefði aflað sér nánari upplýsinga við samningsgerðina þá hefði 
hann átt að sjá að ákvæðið gæti haft í för með sér mikinn kostnað. Niðurstaðan varð því sú að 
gerðardómsákvæði samningsins var talið bindandi og málinu vísað frá héraðsdómi. 

 

5.3 Óvæntir samningsskilmálar 

Í stöðluðum samningum geta verið ákvæði sem kunna að teljast óvænt fyrir þann aðila sem ekki 

samdi þau. Ástæðan fyrir því getur í fyrsta lagi verið vegna þess hvernig ákvæðið er sett fram í 

samningi. Framsetning ákvæða eru ekki alltaf jafn skýr og geta þau til dæmis verið skrifuð með 

mjög smáu letri, ákvæðið er falið innan um önnur ákvæði sem skipta minna máli eða það er 

orðað á illskiljanlegan hátt.  Í öðru lagi má telja að ákvæði geti verið óvænt vegna innihalds 

þeirra, sem yrði þá ef til vill talið óvenjulegt. Þetta getur til dæmis birst með þeim hætti að sölu- 

eða þjónustuaðili notist við annars konar staðlaða samninga en sem almennt eru notaðir á 

sviðinu. Það er meginregla að óvæntir staðlaðir samningsskilmálar teljist ekki hluti af samningi 

milli aðila nema aðili hafi samþykkt þá með skýrum hætti. Sá sem selur vöru eða þjónustu getur 

                                                
37 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 156. 
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ekki með óyggjandi hætti slegið því föstu að kaupandi hafi samþykkt óvænt ákvæði sem finna 

má í hinum staðlaða samningi. Til þess að fullvissa sig um að slík ákvæði verði hluti af samningi 

aðila, ber að gera kröfu um greinilegt samþykki. Eftirfarandi dómur er lýsandi fyrir þetta.38 

 
Rt. 1968. bls. 1188. 
Aðili fékk ákveðnar vörur afhentar. Með vörunum var fylgiseðill þar sem kom fram að seljandi 
áskildi sér allan eignarrétt yfir vörunum þangað til kaupverðið væri að fullu greitt. Hæstiréttur 
Noregs komst að þeirri niðurstöðu að kaupandinn væri ekki bundinn af eignarréttarfyrirvaranum. 
Fyrirvarinn hefði átt að koma fram í kaupsamningi aðilanna og væri ekki venja að álíka 
þýðingarmikið ákvæði kæmi fyrst fram í fylgiseðli. 
 

Eins og nefnt var hér að ofan þá kunna ákvæði í stöðluðum samningsskilmálum að teljast 

óvæntir ef framsetning þeirra er óskýr eða þeir skrifaðir með mjög smáu letri. Í neðangreindum 

dómi var deilt um staðlað ákvæði sem fjallaði um skaðabótaábyrgð foreldra á gjörðum barna 

sinna í skóla. 

 
UfR. 1992, bls. 162. 
Móðir innritaði barn sitt í skóla og undirritaði staðlaðan samning þess efnis. Í samningnum var 
ákvæði sem var skrifað með mjög smáu letri og kvað það á um að hún myndi taka á sig 
fjárhagslega ábyrgð á öllu tjóni er barn hennar kynni að valda í skólanum. Fór svo að barnið 
skemmdi ýmsa innanstokksmuni í skólanum. Dómurinn taldi að skólinn hefði átt að kynna 
móðurinni þetta ábyrgðarákvæði sérstaklega og var ákvæðið ekki talið bindandi.  

 

Öðruvísi kann að fara ef samningsaðilar eru báðir atvinnurekendur eins og sjá má í eftirfarandi 

dómi. Sennilegt er að gerðar séu ríkari kröfur um samþykki einstaklinga á óvæntum skilmálum, 

en þegar um er að ræða atvinnurekendur.  

 
UfR. 1975, bls. 607. 
Atvinnurekandi var talinn bundinn af ákvæði í stöðluðum samningi sem kvað á um breytt 
varnarþing. Dómurinn taldi ákvæðið bindandi þrátt fyrir að það væri skrifað með svo smáu letri 
að erfitt hafi reynst að lesa það án þess að hafa stækkunargler. 

 

Eins og áður hefur verið vikið að þá má telja að atvinnurekendur og fyrirtæki eigi almennt 

auðveldara með að kynna sér samninga sem það gerir og átta sig á innihaldi þeirra og 

réttaráhrifum sem þeir geta haft í för með sér. Á það sérstaklega við ef samningurinn er partur 

af starfsemi þess. Ef gerðir eru samningar þar sem miklir hagsmunir og verðmæti eru undir, þá 

er eðli málsins samkvæmt mikilvægara að aðilar viti nákvæmlega hvað hann inniheldur, heldur 

en þegar um er að ræða samninga um smávægileg verðmæti. Á þetta bæði við um 

                                                
38 Johan Giertsen: Avtaler, bls. 75. 
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atvinnurekendur og hinn almenna borgara. Samningur einstaklings um kaup á íbúðarhúsnæði 

skiptir hann til dæmis mun meira máli en samningur hans um kaup á farsíma. Óvænt og 

íþyngjandi ákvæði í kaupsamningi á íbúðarhúsnæði geta haft mun afdrifaríkari afleiðingar en 

svipuð ákvæði í samningi um kaup á farsíma.  

Í viðskiptasamningum milli aðila er grundvallaratriði að kröfum sé beint að réttum aðila og 

að réttum aðila sé greitt. Í neðangreindum dómi var deilt um hvort tilkynning um kröfuframsal 

hafi verið nægilega skýr. 

 
Hrd. 1985, bls. 1339. 
Útilíf (Ú), sem rak heildsölu og smásöluverslun, pantaði vörur hjá Scandinavian Fashion (S) í 
Svíþjóð. S sendi fyrrihluta pöntunarinnar ásamt vörureikningi. Við hliðina á niðurstöðufjárhæð 
reikningsins var skráð að krafa samkvæmt reikningnum hefði verið framseld Independent 
Factoring (I), sem var fjármögnunarfyrirtæki sem veitir viðskiptamönnum sínum lán gegn veði í 
vörureikningum. Jafnframt voru skráð fyrirmæli um að greiðsla skyldi berast I um 
bankagíróreikning eða póstgíróreikning sem tilgreindir voru. Er vörusending kom til Reykjavíkur 
keypti Ú tékka fyrir reikningsfjárhæðinni í sænskum krónum til handa S er síðan var sendur 
fyrirtækinu, sem tekið var til gjaldþrotaskipta skömmu síðar. I krafði Ú síðan um greiðslu fyrir 
vörurnar. Ú hélt því fram að þegar væri búið að greiða fyrir vörurnar og því væri verið að tvíkrefja 
um greiðslu. I höfðaði þá mál á hendur Ú og krafðist greiðslu fyrir vörusendinguna. Meirihluti 
Hæstaréttar komst að þeirri niðurstöðu að áletrunin á vörureikningnum um framsal kröfunnar til 
I hafi verið svo áberandi að starfsmönnum Ú sem önnuðust greiðslu reikningsins átti ekki að 
yfirsjást hana. Þeir höfðu heldur ekki ástæðu til að ætla að hún stafaði frá öðrum en S þótt hún 
væri ekki undirrituð sérstaklega. Því var ekki sýnd næg aðgæsla er vörureikningur var greiddur S 
í stað I. Ú var dæmt til að greiða I reikningsfjárhæðina. 

 

Í dómi Hæstaréttar hér að framan kom að auki fram að vörureikningur stefnda hafi verið sjö 

tölusettar blaðsíður. Áletrunin um að krafa samkvæmt vörureikningnum hefði verið framseld 

til Independent Factoring (I) var rituð á síðasta reikningsblaði undir lokatölu 

reikningsfjárhæðarinnar, svo sem fram hafði komið. Áletrunin var rituð með sama letri og annar 

vélritaður texti vörureikningsins, en engu að síður þótti meirihluta Hæstaréttar hún svo 

áberandi, að hann taldi að starfsmönnum Útilífs (Ú) hefði ekki átt að yfirsjást hana.  

Einn af þeim fimm hæstaréttardómurum sem dæmdu í málinu skilaði sératkvæði og er rétt að 

geta þess að meirihluti Hæstaréttar sneri við niðurstöðu héraðsdóms í málinu. Héraðsdómur 

fann ýmislegt að því hvernig staðið var að umræddri tilkynningu um framsal kröfu S til I. 

Dómurinn benti meðal annars á ákvæði í framlögðum samningi Ú við S sem skilja mætti sem 

svo að ákvæði um kröfuframsal skyldi vera á áberandi stað í skjalinu og að það væri 

lágmarkskrafa um skýrleika framsalstilkynningar. Þetta væri í raun viðurkenning I um að önnur 

og ógreinilegri tilkynning um framsal væri ófullnægjandi og auk þess ekki í samræmi við góðar 

viðskiptavenjur. Það var S sem sendi út vörureikninginn til Ú en I fékk í hendur afrit og vissi 

því að tilkynning til Ú um kröfuframsalið uppfyllti ekki umræddan samningsskilmála um 



 

 19 

skýrleikakröfur. Var tilkynningin til þess fallin að leynast fyrir viðtakanda reikningsins. Er þá 

einnig haft í huga að vörureikningurinn var beinlínis skráður á reikningsform S og tilgreindi 

farmbréf og önnur viðskiptaskjöl þann aðila einnig sem vöruseljanda. Stefnandi I bjó yfir 

fagkunnáttu á umræddu sviði og hefði til dæmis átt að senda áréttingu til stefnda Ú um 

kröfuframsalið og sýna sérstaka aðgæslu. Það sem það var ekki gert þá sýndi stefnandi af sér 

grófa vanrækslu. Var niðurstaðan sú að stefndi Ú hefði greitt S í góðri trú og væri sýkn af 

kröfum stefnanda I. Dómari Hæstaréttar sem skilaði sératkvæði var sammála héraðsdómi en 

bætti við að framsalið hafi verið óundirritað og að framsal á kröfum eins og hér um ræðir verði 

að vera svo afgerandi og áberandi að eigi sé hætta á, að það dyljist skuldara. 

Dómur Hæstaréttar er nokkuð áhugaverður, sérstaklega með hliðsjón af því sem rakið hefur 

verið í ritgerð þessari um nauðsyn þess að ákvæði í samningum séu skýr og þeirri meginreglu 

fylgt að aðili verði ekki bundinn við aðra skilmála en þá sem hann veit af við samningsgerðina. 

Þó varhugavert sé að draga of víðtækar ályktanir af dómi þessum þar sem dómarar voru ekki 

allir sammála, þá gefur niðurstaðan það til kynna að mikilvæg ákvæði eða tilkynningar til aðila 

í viðskiptasambandi, eins og til dæmis um framsal krafna, þurfi ekki að vera sett fram með mjög 

áberandi hætti til þess að geta haft réttaráhrif. Í framangreindum dómi benti öll umgjörð 

umrædds sjö blaðsíðna vörureiknings til þess að Ú ætti að greiða S fyrir vörurnar, að 

undanskilinni öftustu blaðsíðunni. Þar komu vissulega fram með áberandi hætti upplýsingar um 

bankgíróreikning og póstgíróreikning í eigu I, en töluvert minna áberandi var beinlínis sú 

tilkynning um að krafan hafi verið framseld frá S til I. Þó Hæstiréttur taki það ekki fram í 

forsendum sínum þá er hér um að ræða tvo atvinnurekendur sem gera sér milliríkjaviðskipti að 

atvinnu og er líklegt að strangari kröfur séu gerðar til þeirra um að kynna sér samninga og skjöl 

og vita hvað í þeim felist. Að endingu mætti segja að niðurstaðan falli einfaldlega á því að  

stefndi Ú hafi ekki lesið vörureikninginn nægilega vel, þrátt fyrir að ýmislegt hafi mátt setja út 

á framsetningu hans. 

 

5.4 Trúnaðarskyldan 

Í nútíma samningarétti er gert ráð fyrir að samningsaðilar sýni hvorum öðrum hæfilegt tillit og 

að til staðar sé ákveðin gagnkvæm trúnaðarskylda. Trúnaðarskyldan er víðtækt hugtak og er 

erfitt að skilgreina hana með ótvíræðum hætti. Í henni felst þó meðal annars að samningsaðilar 

láti ekki eigin hagsmuni ráða för að öllu leyti, heldur þurfa báðir aðilar að taka tillit til hagsmuna 

hvors annars innan ákveðinna marka, enda eru þeir með samningi  að vinna saman að tilteknu 
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markmiði.39 Segja má að trúnaðarskyldan geti endurspeglast í því að samningsaðilar séu ekki 

með vísvitandi og ófyrirleitnum hætti að koma í bakið á viðsemjendum sínum með því að lauma 

inn í samning íþyngjandi og óvæntum stöðluðum samningsskilmálum. Ekkert er athugavert við 

það að aðilar gæti eigin hagsmuna og geti notið þess að vera betur undirbúnir en viðsemjandinn. 

Út fyrir mörk milli þessara sjálfsögðu réttinda og trúnaðarskyldunnar má segja að sé náð þegar 

aðilar misnota aðstöðu sína. Samningsaðilar eiga að koma fram af heiðarleika og ekki hagnýta 

aðstöðu sína með óréttmætum hætti. Erfitt er að telja upp alla þá þætti sem mynda 

trúnaðarskylduna en sem dæmi má þó nefna upplýsinga- og tilkynningarskyldu, skyldu til að 

útskýra það sem kann að vera óljóst, þagnarskyldu auk þess sem samningsaðilar eiga að vera 

heiðarlegir, tillitssamir og sanngjarnir.40  

Vægi trúnaðarskyldunnar er breytilegt og er þýðing hennar misjöfn og ræðst það af ýmsum 

atriðum, til að mynda eðli og tímalengd samnings. Almennt má segja að í langtímasamningum 

þá sé trúnaðarskyldan ríkari en í samningum sem einungis eru til skamms tíma ætlaðir, þótt 

stundum sé vikið frá þeirri meginreglu. Talið er að vægi trúnaðarskyldunnar sé mest þegar 

tengsl samningsaðila eru mikil, eins og til dæmis í ráðningarsamningum. Trúnaðarskyldan telst 

til aukaskyldna aðila samnings og hefur það þýðingu við mat á réttaráhrifum þess, þegar 

skyldan er ekki virt. Sjaldnast myndi brot á trúnaðarskyldu leiða til riftunar samnings, þó slíkt 

sé ekki útilokað. Mun fremur myndi brot leiða til skaðabótaskyldu og hugsanlega til þess að 

samningur yrði felldur úr gildi í heild, að hluta til eða honum yrði breytt til dæmis á grundvelli 

36. gr. eða 33. gr. sml.41 Á aðilum kaupsamnings hvílir trúnaðarskylda. Eitt helsta dæmið er 

upplýsingaskylda seljanda sem er meginatriði í kauparétti, þrátt fyrir að eiga sér ekki beina stoð 

í neinu lagaákvæði. Sömuleiðis hvílir tilkynningarskylda á aðilum kaupsamnings um óvænt 

atvik, sem eru til þess falin að hindra réttar efndir. Að auki verði að gera þá kröfu að þeir láti 

hvorn annan vita um önnur þau atriði sem gætu haft veruleg áhrif á stöðu hins.42 Að þessu sögðu 

má benda aftur á Hrd. 1985, bls. 1339. Mikilvæg tilkynning um framsal kröfu var þar sett á 

óáberandi stað á öftustu blaðsíðu í sjö blaðsíðna vörureikningi sem fylgdi með vörum til 

kaupanda. Engin önnur árétting um framsal kröfunnar barst frá hinum nýja kröfuhafa. Þykir 

undirrituðum að hinn nýi kröfuhafi sé að ganga ansi nálægt því að brjóta þær reglur sem gilda 

um trúnað og tillit sem samningsaðilar verða að sýna hvor öðrum. Það þjónar hagsmunum bæði 

kröfuhafa og skuldara, að greiðsla berist réttum aðila. Einföld orðsending eða ítrekun til 

                                                
39 Geir Woxholth: Avtalerett, bls. 278. 
40 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 193.  
41 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 194-196. 
42 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 204-205. 
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skuldara um að framsal kröfunnar hefði verið hægðarleikur. Um þetta atriði er þó ekki fjallað 

sérstaklega í dómnum. 

 

6 Túlkun staðlaðra samningsskilmála 
Óhætt er að segja að allir löggerningar krefjist túlkunar í einni eða annarri mynd, bæði flóknir 

og einfaldir. Við löggerningsgerðina getur hvert orð eða athöfn löggerningsgjafa skipt máli og 

vekur slíkt ákveðnar hugmyndir hjá þeim sem löggerningnum er beint til. Ekki er hægt að segja 

með vissu að þær hugmyndir samræmist ávallt tilætlun löggerningsgjafans. Ef báðir eða allir 

samningsaðilar leggja nákvæmlega sama skilning í samning, er ekki um neitt túlkunarvandamál 

að ræða. Annað er þó uppi á teningnum þegar samningsaðilar eru ósammála um hvernig skilja 

ber einstök ákvæði samnings eða hvaða réttaráhrif hann skuli hafa. Yfirleitt leysa aðilar þess 

háttar ágreining án atbeina dómstóla. Engu að síður má sjá býsna mörg dæmi þess að 

ágreiningsefni séu borin undir dómstóla, er varða réttan skilning á ákvæðum samnings.43  

Ýmsar almennar reglur og viðhorf varðandi túlkun samninga eiga að sjálfsögðu einnig við 

um staðlaða samninga. Túlkun á stöðluðum samningsskilmálum getur þó verið eilítið öðruvísi 

vegna sérstaks eðlis þeirra. Í köflum hér á undan hefur verið leitast við að skýra hvernig 

staðlaðir samningsskilmálar verða hluti af samningi aðila og fjallað sérstaklega um íþyngjandi 

og óvænta skilmála þar að lútandi. Næsta skref sem huga þarf að, ef komist er að því að 

skilmálarnir hafi orðið hluti af samningi, er að túlka efni þeirra. Það er megintilgangur með 

túlkun samninga að leiða í ljós hinn gagnkvæma vilja samningsaðila um viðkomandi atriði 

samnings en um leið ákvarða hver réttaráhrifin skuli vera. Þetta er meginregla þegar kemur að 

einstaklingsbundnum samningum, en getur eðli málsins samkvæmt ekki alltaf átt við að fullu 

um staðlaða samninga. Þegar notast er við einhliða stöðluð samningsform, þá er það alloft svo 

að annar samningsaðilinn hefur einungis óljósa hugmynd um efni einstakra samningsskilmála 

sem hann telst hafa gengið að. Stundum hafa líka einstakir samningsaðilar rangar eða óskýrar 

hugmyndir um efni tvíhliða samninga sem til dæmis hagsmunasamtök hafa samið. Vegna þessa 

er augljóst að hin almennu viðhorf um þýðingu viljans við samningsgerðina geta ekki að öllu 

leyti átt við. Við túlkun staðlaðra samningsskilmála hlýtur miklu máli að skipta að hið staðlaða 

form sem notað er, sé almennt viðurkennt vegna þess hagræðis sem felst í notkuninni. Jafnframt 

er það viðmiðunarregla að reynt sé að koma í veg fyrir eða dregið sé úr ókostum þeim, sem 

vissulega geta fylgt þessari samningatækni.44  

                                                
43 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 47. 
44 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 160. 
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Í réttarframkvæmd hefur andskýringarreglan („in dubio contra stipulatorem“) haft 

töluverða þýðingu. Hún kveður á um að umdeilanleg eða óljós samningsákvæði skuli að jafnaði 

skýra þeim aðila í óhag sem samdi þau einhliða, eða sem réði þeim atriðum til lykta sem valda 

ágreiningi. Einnig skal túlka þeim aðila í óhag, sem hefði átt að hlutast til um skýrara form 

samnings eða tjá sig skýrar um umrætt ágreiningsatriði.45 Segja má að reglan hafi sérstaka 

þýðingu þegar kemur að túlkun staðlaðra samningsskilmála. Með hliðsjón af fyrri umfjöllun þá 

felst einnig í andskýringarreglunni að ákvæði sem eru áberandi íþyngjandi fyrir þann aðila, sem 

ekki samdi skilmálana, skuli að jafnaði túlkast þröngt.46 Það er ekki ósennilegt að svipuð 

sjónarmið ættu við um óvænta samningsskilmála, en um slíkt getur verið erfitt að fullyrða þar 

sem erfiðara getur reynst að meta hvort skilmáli teljist óvæntur. Ef ákvæði í samningi er til 

dæmis skrifað með svo smáu letri að erfitt reynist að lesa það, þá getur það eins og dæmin 

sanna, bundið aðila og hann talið hafa samþykkt það. Í einstökum tilfellum gæti þó verið rétt 

að túlka slík ákvæði þröngt. 

Þegar öllu er á botninn hvolft þá hlýtur mestu máli að skipta að túlkun leiði til eðlilegrar 

niðurstöðu, miðað við allar þær aðstæður, væntingar og forsendur sem að baki liggja hverri 

samningsgerð.47 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
45 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 57. 
46 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 161. 
47 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 161. 
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7 Lokaorð 
Í ritsmíð þessari hefur verið farið yfir ýmislegt er við kemur stöðluðum samningsskilmálum. 

Þungamiðja hennar laut að því að gera grein fyrir því hvernig slíkir skilmálar verða eða geta 

orðið hluti af samningi aðila og var sérstök áhersla lögð á íþyngjandi og óvænt ákvæði. Fjallað 

var um helstu tegundir staðlaðra samningsskilmála og kostir þeirra og gallar skýrðir nánar. 

Ásamt þessu var í stuttu máli farið almennt yfir helstu meginreglur samningaréttarins og í lokin 

voru ýmis sjónarmið reifuð varðandi túlkun á stöðluðum samningsskilmálum.  

Segja má að notkun staðlaðra samningsskilmála hafi verið gerð möguleg vegna 

meginreglunnar um samningsfrelsið, en á henni hefur löngum verið byggt í íslenskum og 

norrænum samningarétti. Mikil aukning varð á notkun staðlaðra samningsforma þegar líða tók 

á 20. öldina, en það má helst rekja til aukinna umsvifa í viðskiptalífinu. Til að mæta þessum 

aukna hraða var reynt að gera samningsgerð skilvirkari og hentuðu hin stöðluðu samningsform 

vel að því leyti. Stöðluðum samningsskilmálum geta tvímælalaust fylgt margs konar kostir og 

ber þar helst að nefna tímasparnað, en notkunin getur einnig haft í för með sér að samningar 

verði efnislega betur samdir og vandaðri. Notkun staðlaðra samningsskilmála er þó ekki 

gallalaus. Sem dæmi má nefna að hætt er við að sá sem einhliða semur hina stöðluðu 

samningsskilmála taki meira tillit til eigin þarfa og markmiða sem geta bitnað á 

viðsemjandanum, sem hugsanlega hefði fengið betri samning ef samið hefði verið 

einstaklingsbundið. Til þess að staðlaðir samningsskilmálar geti haft réttaráhrif verða þeir að 

sjálfsögðu að hafa orðið hluti af samningi aðila. Hvergi er til dæmis í lögum nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga að finna ákvæði sem kveður á um hvenær staðlaðir 

samningsskilmálar verða hluti af samningi. Í réttarframkvæmd hafa þó skapast ákveðin viðmið 

þegar kemur að matinu á því hvenær telja ber slíka skilmála hluta af samningi. Það verður að 

vekja athygli viðsemjanda á samningsskilmálunum áður en samningsgerð er lokið svo að 

skilmálarnir geta hafa talist hluti af samningi og einnig ber að nefna að staðlaðir 

samningsskilmálar binda aðila ekki, nema hann vilji ganga að efni þeirra. Þetta eru óskráðar 

meginreglur sem eru undirliggjandi þegar kemur að mati á því hvort telja beri skilmála hluta af 

samningi aðila.  

Í ritgerðinni var sérstök umfjöllun um íþyngjandi og óvænta samningsskilmála. Við 

samningu einhliða staðlaðra samningsforma þá kann að vera tilhneiging hjá sumum að reyna 

að hagnast meira á þeim en eðlilegt getur talist. Stundum er reynt að læða inn í samninga 

íþyngjandi ákvæðum sem geta gert réttarstöðu viðsemjanda lakari en annars myndi leiða 

samkvæmt almennum reglum. Í sml. er hvergi að finna ákvæði sem segja til um hvernig eigi að 
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auðkenna eða vekja athygli á skilmálum sem kynnu að teljast íþyngjandi eða óvæntir. Telja má 

þó að ríkari kröfur verði að gera til beinnar vitneskju viðsemjanda um slíka skilmála svo að þeir 

geti talist hluti af samningi, en gera megi til almennari staðlaðra samningsskilmála. Í íslenskri 

dómaframkvæmd er lítið um það að byggt sé á því að tilteknir samningsskilmálar hafi ekki 

orðið hluti af samningi aðila. Dómarar virðast hafa meiri tilhneigingu til að beita 

ógildingarreglu 36. gr. sml. Engu að síður ber að telja þá leið vel færa að telja ákvæði ekki hafa 

orðið hluta af samningi aðila ef skilyrði fyrir því eru fyrir hendi eins og gert er á hinum 

Norðurlöndunum. Þegar dómarar komast að niðurstöðu verður auk þess ávallt að fara fram 

heildarmat á aðstæðum í hverju tilviki fyrir sig. Eftir því sem ákvæði eru meira íþyngjandi og 

óvæntari, því strangari kröfur eru gerðar um vitneskju viðsemjenda um þau. Það leiðir 

sömuleiðis til þess að strangari kröfur verði gerðar um að viðsemjandi hafi sannarlega gengist 

við og samþykkt skilmálana. Þrátt fyrir að dómstólar komist ef til vill að þeirri niðurstöðu í 

einstökum málum að íþyngjandi eða óvæntir skilmálar hafi orðið hluti af samningi aðila þá geta 

þeir túlkað ákvæðin þröngt þannig að réttaráhrif þeirra verði viðsemjanda ekki í óhag. 
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