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1. Inngangur 

Samningar manna í milli hafa frá öndverðu verið stór hluti af samfélagi manna. Samningar milli 

neytenda og atvinnurekanda hafa stóraukist á undanförnum árum og sér í lagi ef miðað er við 

byrjun 19. aldarinnar. Staðlaðir samningar hafa verið stór hluti af þessari öru þróun og í dag er 

slíkum samningsskilmálum nánast eingöngu beitt þegar kemur að viðskiptum við neytendur. Þessir 

stöðluðu samningar er notaðir við margskonar viðskipti, allt frá flóknum tryggingasamningum, 

upp í það að haka við „I accept the terms and conditions as stated above“ þegar einstaklingur vill 

hlaða niður nýju forriti af veraldarvefnum eða eitthvað því um líkt.  

Hér á landi hefur verið hröð þróun á sviði neytendaverndar í kjölfar lögfestingar á samningnum 

um Evrópska efnahagssvæðið, sem fullgiltur var með lögum nr. 2/1993. Samningurinn felur í sér 

inngöngu Íslands inn á innri markað ESB þar sem fjórfrelsið er í hávegum haft en í fjórfrelsinu 

felst frjálst flæði varna, vinnuafls, þjónustu og fjármagns. Til þess að fjórfrelsið geti notið sín sem 

best og samkeppni verði sem eðlilegust verða reglur innri markaðsins að vera að mestu leyti 

samræmdar milli aðildarríkja. 

Ein aðgerð Evrópusambandsins til þess að samræma reglur innri markaðsins, sem snúa að 

neytendavernd, er tilskipun 93/13/EBE um óréttmæta skilmála í neytendasamningum. Í þessari 

ritgerð verður leytast við að gera grein fyrir reglum tilskipunarinnar og þýðingu þeirra hér á landi. 

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar verður gerð almenn grein fyrir íslenskum samningarétti, helstu 

meginreglum hans og lögfestingu laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 

Í þriðja kafla verður inngangsorðum, meginmáli og viðauka tilskipunar 93/13/EBE gerð skil. Í 

fjórða kafla verður gerð grein fyrir ákvæðum 36. gr. a.-d. laga nr. 7/1936 sem eru íslenskt afsprengi 

reglna tilskipunar 93/13/EBE. Auk þess verða dómur Evrópudómstólsins í máli nr. C-618/10 

einnig kallað „Camino málið“ og dómur Hæstaréttar Íslands í máli nr. 417/2010 frá 16. september 

2010 einnig kallaður  „Vaxtadómurinn“ skoðaðir. 
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2. Almennt um samningarétt 

Samningar og aðrir löggerningar hafa frá öndverðu skipt sköpum um samskipti manna og 

réttarstöðu einstaklinga og hópa í öllum þjóðfélögum sem hafa komist eitthvað til ára sinna.1 Við 

athugun aldagamalla réttarheimilda samningaréttar, svo sem lögbókar Hammúrabís, kemur í ljós 

að margskonar samningar á hinum ýmsu réttarsviðum voru lögverndaðir og að um þessa samninga 

giltu sérstakar réttarreglur.2 Í dag eru samningar á sviði fjármunaréttar undirstaða og í raun 

driffjöður alls viðskiptalífs. Þegar fornar réttarheimildir og réttarheimildir nútímans eru skoðaðar, 

þar sem viðfangsefnið er reglur um stofnun, gildi eða réttaráhrif samninga verða þær flóknari og 

margbrotnari eftir því sem viðskiptalíf verður fjölbreyttara og þróaðra.3 

2.1. Lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga 

2.1.1 Setning laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga 

Fyrir setningu laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga4 var lagasetning á 

sviði fjármunaréttar brotakennd og að vissu marki handahófskennd.5 Undir lok 19. aldar tóku 

Norðurlandaþjóðirnar sig saman og hófu umfangsmikla samræmingu á ýmsum réttarsviðum, þar 

á meðal á tilteknum sviðum fjármunaréttar. Þessi norræna löggjafarsamvinna varð síðan undirstaða  

þess að sett voru lög um samningagerð á sviði fjármunaréttar í Svíþjóð, Danmörku, Noregi og 

Finnlandi á árunum 1915 til 1929 og loks á Íslandi árið 1936. Lög þessi eru samsvarandi í öllum 

meginatriðum og fjalla þau um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Setning sml. hafði í 

raun ekki í för með sér breytingar á því sem taldist gildandi réttur fyrir lögfestingu þeirra.6 Setning 

samningalaganna var aðallega lögfesting á reglum sem öðlast höfðu gildi á grundvelli venju, 

dómaframkvæmda eða voru almennt viðurkenndar af fræðimönnum þess tíma eins og þær birtust 

í skrifum þeirra.7  

                                                           
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
2 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
3 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
4 Hér eftir kölluð samningalög eða sml. 
5 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 31-32 
6 Viðar Már Matthíasson: „Nýjungar í norrænum samningarétti“, bls 55. 
7 Viðar Már Matthíasson: „Nýjungar í norrænum samningarétti“, bls 55. 

  



4 

 

Samningalögin stóðu lengst af óbreytt meðal Norðurlandaþjóðanna en á árunum 1975 til 1983 fór 

að draga til tíðinda og meðal grannþjóða okkar voru lögfestar breytingar á III. kafla laganna, sem 

hefur að geyma ógildingarreglur lagabálksins og var þar m.a. bætt inn nýju og víðtæku 

ógildingarákvæði.8 Samsvarandi ákvæði var ekki sett í íslensk lög fyrr en árið 1986 þegar 36. gr. 

sml. var lögfest sem almenn og víðfeðm ógildingarheimild og veitti hún dómstólum mun meira 

svigrúm til ógildingar ósanngjarnra ákvæða í samningum og öðrum löggerningum en áður var.9 

Helsti hvatinn fyrir setningu 36. gr. sml. var sá að styrkja réttarstöðu neytenda og þeirra sem stóðu 

höllum fæti í samningssambandinu.10 Helstu röksemdir, sem teflt var fram til að sýna fram á ágæti 

almennrar ógildingarreglu á borð við 36. gr. sml., voru mjög litaðar af neytendavernd. Höfundar 

greinargerðar sem fylgdi með því frumvarpi er varð að lögum nr. 11/1986 bentu á að staðlaðir 

samningskilmálar og stöðluð ábyrgðarskírteini væru oftar en ekki afar ósanngjörn í garð kaupenda 

en notkun þeirra hafði færst mjög í vöxt, sér í lagi þegar kom að ábyrgðarákvæðum sem höfðu að 

geyma verulegar ábyrgðarundanþágur fyrir seljandann og veittu kaupenda almennt verri rétt en 

hann átti skv. lögum. Vegna þess að ákvæði í íslenskri löggjöf sem sneru að neytendavernd voru 

takmörkuð þótti setning almenns ógildingarákvæðis á borð við 36. gr. sml. vera þörf.11 

2.1.2. Áhrif EES samningsins á íslenskan samningarétt 

Íslenskur samningaréttur hefur í auknum mæli orðið fyrir erlendum áhrifum sem koma úr annarri 

átt en þeirri norrænu. Ísland varð aðili að evrópska efnahagssvæðinu12 með lögfestingu EES 

samningsins, sbr. lög nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið. Með lögfestingu EES samningsins 

er Ísland aðildarríki og þátttakandi í hinum sameiginlega markaði. Ber Íslandi því skylda til að 

aðlaga landsrétt sinn, á þeim sviðum sem samningurinn nær til, að löggjöf Evrópusambandsins,13 

sbr. 7. gr. laga nr. 2/1993.14 Markmið EES- samningsins má sjá í 1. gr. hans en í stuttu máli er það 

að mynda einsleitt evrópskt efnahgassvæði sem grundvallast á sömu reglum og þá sér í lagi þegar 

kemur að sviði fjórfrelsisins og samkeppni.15 Með EES- samningnum var þess freistað að taka upp 

umtalsverðan hluta af regluverki ESB og hefur samningurinn því að geyma margvíslegar tilvísanir 

                                                           
8 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 33. 
9 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 235. 
10 Alþt. 1986-86, A-deild, bls. 2158. 
11 Alþt. 1986-86, A-deild, bls. 2158. 
12 Hér eftir EES. 
13 Hér eftir ESB. 
14 Hér eftir EES-samningurinn. 
15 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls 122. 
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til reglna ESB og hvernig skuli taka upp nýjar reglur ESB.16 Til þess að grunnmarkmið EES-

samningsins um sameiginlegan markað náist er það höfuðatriði að aðildarríki fylgi reglunni um 

einsleitni. Til  þess að hægt sé að ná fram einsleitni á því sviði sem ESB samningurinn tekur til 

verða þær reglur sem gilda að vera eins eða svipaðar þannig að allir geti búið að sama rétti og verði 

að hlíta sömu skilyrðum.17 Ekki dugir þó að hafa lagareglur eins á öllu EES, heldur þarf auk þess 

að tryggja að túlkun og beiting þeirra sé eins, til þess að aðilar á EES geti notið jafnréttis.18 

Á sviði samningaréttar hefur löggjafinn aðlagað landsréttinn að þó nokkrum tilskipunum ESB, t.d. 

lög um neytendakaup nr. 48/2003, sem er aðlögun á tilskipun 99/44/EBE og lög um neytendalán 

nr. 33/2013 sem er aðlögun á tilskipun 2008/48/EBE. Aðlögun þessara tilskipana hafa áhrif á gildi 

ákveðinna samninga eða takmarka gerð tiltekinna samninga.19 Einn fyrsti vottur af áhrifum 

Evrópuréttar á íslenskan samningarétt eru lög nr. 14/1995 þar sem  lögfestar voru reglur 36. gr. a.-

d. sml. á grundvelli tilskipunar 93/13/EBE.  

2.2 Meginreglur samningaréttar 

Meginreglur laga eru í stuttu máli óskráðar reglur sem ályktað verður um á grundvelli einstakrar 

réttarreglu, fleiri réttarreglna, heils réttarsviðs eða laganna í heild. Meginreglur samningaréttar 

hafa á löngum tíma tekið á sig mynd í úrlausnum dómstóla og skrifum fræðimanna. Einnig er hægt 

að álykta um tilvist þessarra réttarreglna út frá þeim æði mörgu undantekningum sem festar hafa 

verið í lög.20 Meginreglur samningaréttar eru þrjár: Í fyrsta lagi reglan um samningsfrelsi, í öðru 

lagi reglan um að samninga skuli halda og í þriðja lagi reglan um formleysi samninga. Síðastnefndu 

meginnregluna má þó fella undir þá fyrstnefndu og verður því aðeins tveimur atkvæðamestu 

reglunum gerð skil hér, þ.e. reglunni um skuldbindingargildi samninga og reglunni um 

samningsfrelsi.  

2.2.1 Meginreglan um samningsfrelsið. 

Reglan um samningsfrelsið er rótgróin grundvallarregla samningsréttar sem mótaðist snemma í 

rétti allra norrænu ríkjanna og til hennar er óbeint vísað í 1. gr. sml. Inntak reglunnar er þríþætt; í 

                                                           
16 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið,  bls. 127. 
17 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 123 
18 Sama heimild, bls.123. 
19 Matthías Geir Pálsson: „Evrópskur samningaréttur: þróun staða og framtíð“, bls. 124. 
20 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 51. 
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fyrsta lagi frelsi til þess að velja efni löggernings, í öðru lagi frelsi til þess að velja hvort 

löggerningur verði gerður og í þriðja lagi frelsi til þess að velja við hvern er samið.21 Meginreglan 

hefur þó sætt margvíslegum takmörkunum og á sumum sviðum hefur því verið haldið fram að 

inntak hennar sé orðið nokkuð rýrt. Sívaxandi aukning á notkun staðlaðra samningsskilmála við 

samningsgerð hefur t.d. verið nefnd sem ein ástæða hnignunar samningsfrelsisins.22 

Undantekningar frá meginreglunni eru margar og fjölbreyttar og að rekja þær væri efni í  sjálfstæða 

ritgerð; verða þær því ekki tíundaðar hér. Þrátt fyrir veigamiklar takmarkanir á reglunni um 

samningsfrelsið, lifir reglan enn og vísa dómstólar oft og tíðum til hennar í dómsúrlausnum,23 sbr. 

t.d. dóma Hæstaréttar í Hrd. 2001, bls.1047 (mál nr. 397/2000), Hrd. 1. júní. 2006 (282/2006) og 

Hrd. 12. júní 2008 (467/2007).  Í fyrsta málinu var þrætueplið m.a. það hvort tryggingafélag gæti 

undanskilið sig ábyrgð á tjóni sem til kom vegna handalögmála. Hæstiréttur taldi svo vera m.a. 

með vísan til samningsfrelsisins. Í öðru málinu var m.a deilt um það hvort útvarpsstöð gæti krafist 

þess að STEF yrði skylt að semja við sig. Hæstiréttur  taldi að S yrði ekki skyldað til að gera 

samning á grundvelli samningsákvæða sem stefnandi setti einhliða fram og var málinu vísað frá. Í 

síðasta málinu stóð ágreiningur um kaup á báti og aflaheimildum; heildarkaupverðið var 900.000 

kr. en aflaheimildirnar einar og sér voru 7.500.000 kr. virði. Hæstiréttur taldi að þótt samingurinn 

væri óumdeilanlega öðrum aðilanum í  hag leiddi það ekki eitt og sér til þess að víkja bæri 

samningnum til hliðar enda hafði vilji aðila á samningstímanum staðið til að skipa málum með 

þessum hætti. 

2.2.2 Meginreglan um skuldbindingargildi samninga 

Frá formu fari hefur það verið viðurkennd meginregla að samninga eða aðra löggerninga skuli 

halda eða efna. Regla þessi var skýrlega orðuð í Rómarrétti hinum forna sem „Pacta sunt 

servanda“ og má segja að hún sé  grunnstoð samningaréttarins.24 Meginreglan um 

skuldbindingargildi samninga er í reynd sú burðargrind sem allt traust til viðskiptalífsins hvílir á 

og er beint eða óbeint grundvöllur annarra reglna samningaréttarins. Ofangreind meginregla hefur 

óneitanlega ætíð átt sér traustan sess í rétti og réttarvitund Íslendinga, sbr. ákvæði Jónsbókar, 

Kaupabálks 14 að „haldast skuli handsöluð mál, er bók mæli eigi í mót ok haldast megu at 

                                                           
21 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 51. 
22 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 52-53. 
23 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 52. 
24 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-24. 
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lögum.“25 Frá meginreglunni eru þó undantekningar sem annað hvort eru fest í lög eða dómstólar 

ákveða í einstökum tilfellum að tiltekinn samning beri ekki að efna.26 Sem dæmi um lögfest og 

ólögfest fortök reglunnar má nefna ógildingarreglur samningaréttar svo sem eins og 28. gr. sml. 

um meiriháttar nauðung og ólögfestu ógildingarregluna um brostnar forsendur.  

2.3 Ógildingarákvæði laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga 

„Um ógilda löggerninga“ er heiti þriðja kafla samningalaga og hefur hann að geyma ófrávíkjanleg 

ákvæði um það efni.27 Ekki er þar þó að finna tæmandi talningu á ógildingarástæðum, sbr. ólögfest 

ógildingarástæða samningaréttar um brostnar forsendur og er því gagnályktun frá ákvæðum, sem 

þar er að finna, almennt ekki heimil. Megintilgangur allra löggerninga er að stofna rétt, breyta rétti 

eða fella rétt niður. Eru því ógildir löggerningar þeir sem eru getulausir til þess að skapa þau 

réttaráhrif sem efni þeirra vísar til eða geta ekki orðið grundvöllur að efndabótum.28 

Ógildingarástæður samningalaga eru fjölbreyttar en hægt er þó að skipta þeim í fimm meginþætti: 

Bresti á formskilyrðum, persónu viðkomandi aðilja, efni löggernings, tilurð löggernings og rangar 

eða brostnar forsendur.29 Ein  nýjasta viðbót við III. kafla samningalaga eru ákvæði 36. gr. a.-d. 

en þau ákvæði snúa sérstaklega að samningum milli neytenda og atvinnurekanda og er beiting 

þeirra ætluð þegar staðlaðir samningsskilmálar eiga í hlut.  

3. Tilskipun 93/13/EBE 

3.1 Inngangur 

Með setningu tilskipunar 93/13/EBE greip ESB í fyrsta sinn, með veigamiklum hætti, inn í 

samningsrétt einstakra aðildarríkja þess.30 Tilskipun 93/13/EBE31 beinist í tvær áttir eins og 

gjarnan er tilfellið með lagasetningar sem lúta að neytendavernd. Þótt hún hafi byggst á 100a gr. 

Rómarsamningssins (sem nú er 95. gr) og eigi því að styrkja innri markaðinn þá er markmið hennar 

einnig að tryggja neytendum vernd gegn ósanngjörnum skilmálum.32 Framkvæmdarstjórn ESB 

útbjó á árunum 1975 og 1977 nokkur drög að tillögum sem áttu svo að verða regluverk sem snéri 

                                                           
25 Sama heimild, bls. 23-24. 
26 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 58.  
27 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221. 
28 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 222. 
29 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 224. 
30 Ewan Mackendrick: Contract law, bls 468. 
31 Hér eftir kölluð tilskipunin eða tilskipun 93/13. 
32 Polisa Nebbia: Unfair Contract Terms in European Law, bls 3. 
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að neytendavernd og voru þessar tillögur ræddar af helstu sérfræðingum aðildarríkjanna. Samhliða 

þessari vinnu framkvæmdastjórnarinnar urðu hins vegar miklar umbætur í lagasetningu á sviði 

neytendaverndar innan helstu aðildarríkja Evrópusambandsins.33  

Árið 1976 lögfesti þýska þingið reglur sem snéru að ósanngjörnum samningsskilmálum; sama var 

uppi a teningnum í Englandi árið 1977 og Frakkland fylgdi svo fast á eftir með samskonar löggjöf 

árið 1978. Lögfesting ólíkra viðmiða vegna ósanngjarna samningskilmála innan aðildarríkjanna 

greiddi ekki fyrir að samstaða næðist um hvaða viðmið bæri að nota svo hægt væri að halda áfram 

að undirbúa lagasetningu á þessu sviði innan Evrópusambandsins. Til að bæta gráu ofan á svart 

var uppi ágreiningur um hversu langt mætti ganga til þess að hamla notkun samningsskilmála sem 

talist gætu ósanngjarnir og hversu mikil þátttaka ESB ætti að vera í mótun slíkrar löggjafar.34 

Þessi ágreiningur, ásamt því að ESB ákvað að beina kröftum sinum annað, tafði alla vinnu 

framkvæmdastjórnarinnar  á sviði ósanngjarna samningsskilmála næstu tíu árin. Það var svo ekki 

fyrr en 5. apríl 1993 að tilskipun 93/13/EBE um ósanngjarna samningsskilmála í 

neytendasamningum leit dagsins ljós.35 Tilskipunin tekur til hverskyns skilmála innan 

neytendasamninga sem ekki hefur verið samið sérstaklega um ásamt því að gera kröfu um 

sanngirnisskilyrði sem slíkir skilmálar verða að standast.36  Sanngirnisskilyrðið er tvíttþætt: 

Annars vegar má samningsskilmálinn ekki vera andstæður góðri trú og hins vegar má hann ekki 

valda verulegu misvægi á réttindum og skyldum samningsaðilanna, sem kunna hljótast af 

samningnum, neytandanum í óhag. 

3.2 Inngangsorð tilskipunar 93/13/EBE 

Í inngangsorðum tilskipunarinnar eru markmið og tilgangur hennar útlistuð og vísar 

Evrópudómstóllinn37 oft til þessara inngangsákvæða við skýringar á efnislegu inntaki einstakra 

tilskipana, sbr. t.d.  dómur EBD í máli nr. C-510/10 þar sem dómstóllinn bendir á að tiltekna grein 

tilskipunar 2001/29 um samræmingu tiltekina þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í 

upplýsingasamfélaginu verði að skilja með hliðsjón af 41. gr. inngangsorða tilskipunar 2001/49. 

Hafa verður þó í huga að inngangsorð tilskipana eru aðeins til skýringar; þau hvorki binda hendur 

                                                           
33 Polisa Nebbia: Unfair Contract Terms in European law, bls. 7. 
34 Polisa Nebbia: Unfair Contract Terms in European law, bls. 7. 
35 Polisa Nebbia: Unfair Contract Terms in European law, bls. 7-8. 
36 Polisa Nebbia: Unfair Contract Terms in European law, bls. 3. 
37 Hér eftir EBD. 
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dómstóla né hafa bein réttaráhrif, sbr. 54. gr. dóms EBD í máli C-162/97. En inngangsorð geta þó 

hjálpað til við að ákvarða tilgang tilskipunar, sbr. EBD C-173/99 og markmið hennar, sbr. EBD 

C-435/06.  

Inngangsorð tilskipunar 93/13/EBE byrja á því í 1.-3.gr. þeirra að staðhæfa, að mikið misræmi sé 

í lögum aðildarríkjanna um skilmála samninga milli seljanda vöru eða veitanda þjónustu annars 

vegar og neytenda hins vegar og er þetta misræmi einkar mikið þegar kemur að löggjöf 

aðildarríkjanna er snýr að óréttmætum skilmálum í neytendasamningum. Þetta misræmi gæti orðið 

til þess að samkeppni raskist á innri markaðinum en innri markaðurinn er svæði án innri landamæra 

þar sem vörufluttningar, fólksflutningar, þjónustustarfsemi og fjármagnsflutningar eru frjálsir. 

Í 4.gr. leggja inngangsorð tilskipunarinnar þá ábyrgð á herðar aðildarríkjanna að tryggja að í 

samningum við neytendur sé ekki að finna óréttmæta skilmála.  Í 5. gr. inngangsorðanna kemur 

fram að neytendur þekkja almennt ekki til laga sem gilda í öðrum aðildarríkjum en þeirra eigin er 

varðar samninga um sölu vöru og þjónustu og kann þessi fáfræði að leiða til þess að þeir forðist 

að kaupa vörur og þjónustu beint frá öðrum aðildarríkjum. Vegna þeirrar fáfræði sem 5. gr. fjallar 

um er mikilvægt skv. 6. gr. að greiða fyrir stofnun innri markaðar og tryggja rétt borgarans sem 

neyanda til að nema burt ósanngjarna skilmála úr samningum sem lög annarra aðildarríkja en hans 

gilda um. Í 7. gr. er svo inntak 6. gr. réttlætt með því að það leiði til örvunar samkeppni, auki 

viðleitni seljenda vöru og veitenda þjónustu til þess að selja vörur og veita þjónustu jafnt heima 

fyrir sem og um allan innri markaðinn ásamt því að veita borgurum bandalagsins fleiri möguleika 

sem neytendur. 

Í 11. gr. inngangsorðanna er síðan áréttað að neytandinn verði að njóta sömu verndar hvort sem 

samningurinn er munnlegur eða skriflegur. En þó takmarkast ákvæði tilskipunarinnar við skilmála 

sem ekki hefur verið sérstaklega samið um; þó er aðildarríkjunum heimilt að veita neytendum 

víðtækari vernd með setningu innlendra ákvæða, skv. 12. gr. Í 13. gr. er síðan slegið föstu að lög 

og stjórnsýsluákvæði aðildarríkja sem beint eða óbeint kveða á um skilmála í neytendasamningum 

geti ekki falið í sér óréttmæta samningsskilmála. Því er ekki nauðsynlegt að láta ákvæði 

tilskipunarinnar ná til skilmála sem endurspegla gildandi lög og rétt. Þó verða aðildarríkin að sjá 

til þess að þar í felist ekki óréttmætir samningsskilmálar þar sem tilskipunin á einnig að ná til 

opinberrar starfsemi, sbr. 14. gr. 
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Hvað skuli teljast ósanngjarnir skilmálar og hvernig matinu er háttað er fjallað um í 15.-20. gr. 

inngangsorðanna. En inngangsorð tilskipunarinnar taka það beint fram í 15. gr. að miklvægt sé að 

setja almennar viðmiðanir um mat á því hvort samningsskilmáli teljist óréttmættur. Við matið ber 

að líta til allra þeirra ólíku hagsmuna sem í húfi eru og máli skipta sem og að einnig verður að gera 

ráð fyrir að viðskiptin séu gerð í góðri trú. Við mat á hugtakinu „góð trú“ er síðan sagt í 16. gr. 

inngangsorðanna að taka þurfi tillit til þess hver sé samningsstaða seljanda, hvort neytandinn hafi 

verið hvattur til þess að samþykkja skilmálana eða hvort varan eða þjónustan var seld eða veitt að 

sérstakri beiðni neytendans; einnig getur eðli vöru eða þjónustu haft áhrif á matið. Síðan endar 16. 

gr. á því að gefa dæmi um hvað getur talist vera „góð trú“ svo sem eins og að ef seljandi vöru eða 

veitandi þjónustu telst hafa uppfyllt skilyrðin um „góða trú“ ef hann kemur fram á heiðarlegan og 

sanngjarnan hátt við hinn aðilann og hefur í huga réttmæt réttindi hans. 

Í 18. gr. segir svo að samingar skulu vera á eðlilegu og skiljanlegu máli  jafnframt því sem neytandi 

skuli fá tækifæri til þess að skoða skilmála og í vafamálum gildir sú túlkum sem er neytanda í hag.  

Þó undanskilur 17. gr. inngangsorða skilmála er gilda um meginmál samnings eða hlutfalls gæða 

og verðmætis. Hægt er þó að líta til þeirra skilmála þegar meta á réttmæti annarra skilmála. Í 21. 

gr. inngangsorðanna er síðan tekið fram að aðildarríkin skuli tryggja að óréttmæta skilmála sé ekki 

að finna í samningum sem seljendur og veitendur gera við neytendur og að ef slíkir skilmálar 

finnast þá séu þeir ekki bindandi fyrir neytandann. Samningur sem inniheldur óréttmæta skilmála 

er hins vegar ennþá bindandi ef hann getur staðið án hinna óréttmætu skilmála.  

3.3 Ákvæði tilskipunar 93/13/EBE 

Í 1. mgr. 1. gr. tilskipunarinnar er að finna yfirlýst markmið hennar en það er að samræma lög og 

stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna um óréttmæta skilmála í samningum milli seljenda og 

neytenda. Í 2. mgr. sömu greinar er síðan finna yfirlýsingu þess efnis að gildandi réttur, sem á 

beinan eða óbeinan hátt kveður á um skilmála í neytendasamningum, geti ekki talist óréttmætur í 

skilningi tilskipunarinnar, þó er hér vert að minna á 14. gr. inngangsorðanna sem skyldar 

aðildarríkin til þess að sjá til að slíka ósanngjarna skilmála sé ekki að finna í lögum eða 

stjórnsýslufyrirmælum. Skýringar á hugtökum er síðan að finna í 2. gr. tilskipunarinnar en þar ber 

helst að nefna hvernig tilskipuninn skilgreinir neytanda; skv. b.-lið 2. gr. er neytandi einstaklingur 

sem á viðskipti í öðru skyni en vegna starfs síns. Í 3. gr. er síðan að finna veigamiklar reglur en í 

1. mgr. 3. gr. segir að ef skilmáli sem ekki hefur verið samið um sérstaklega veldur umtalsverðu 
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ójafnvægi réttinda og skyldna neytenda í óhag telst sá skilmáli óréttmættur þrátt fyrir skilyrðið um 

„góða trú“ sem fjallað er um í 16. gr. inngangsorðanna. Í 2. mgr. 3. gr. er svo skilgreint hvaða 

skilyrði skilmáli þarf að upfylla til þess að hann teljist til skilmála sem ekki var samið sérstaklega 

um. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. telst ekki sérstaklega samið um skilmála ef hann er saminn fyrirfram 

af viðsemjanda neytanda og neytandinn hefur því ekki getað haft nokkur áhrif á skilmálann og 

gildir þetta sérstaklega þegar um staðlaða samningsskilmála er að ræða. Einnig er að finna í 2. 

mgr. ítrekun á því að þótt sérstaklega hafi verið samið um einstök atriði samningsskilmála eða einn 

tiltekinn samningsskilmála þá gildi greinin áfram um það sem eftir stendur af samningnum ef 

heildarmat sýnir fram á að hann er, þrátt fyrir að samið hafi verið um einstaka hluta hans, 

fastorðaður staðalsamningur. Að lokum er sönnunarbyrði á því að samið hafi verið sérstaklega um 

samningsskilmála færð yfir á viðsemjanda neytanda. 

 Í 4. gr. tilskipunarinnar segir svo að þegar metið er, hvort samningsskilmáli teljist óréttmætur, á 

að taka tillit til þess hvers konar þjónustu eða vörur samningurinn fjallar um og hafa hliðsjón af 

öllum aðstæðum sem voru á tíma samningsgerðarinnar ásamt öllum skilmálum samningsins eða 

annars samnings sem við hann loðir. Í 2. mgr. 4. gr. er þó tekið fram að matið á því hvort samningur 

teljist óréttmættur nær ekki til skilgreiningar á  aðalefni samnings né samræmis milli verðs vöru 

eða þjónustu og greiðslu,  ef skilmálarnir eru orðaðir á eðlilegu og skiljanlegu máli. Samkvæmt 5. 

gr. tilskipunarinnar skulu allir skilmálar sem eru skriflegir vera á eðlilegu og skiljanlegu máli og í 

vafaatriðum á að túlka neytendanum í hag.  

Í 6. gr. er síðan að finna mikilvægar reglur en í 1. mgr. 6. gr. er mælt fyrir um að aðildarríkin eigi 

að setja reglur sem hindra að ósanngjarnir skilmálar í samningum við neytendur verði bindandi 

fyrir þá. Jafnframt eigi samningar sem innihalda ósanngjarna skilmála að halda gildi sínu ef þeir 

geta staðið án þess að innihalda skilmálann sem taldist ósanngjarn. Á þessa reglu reyndi í EBD C-

618/10, einnig kallað Camino málið. Camino málið hverfðist um  samning um gjaldfallið lán milli 

spánska bankans Banco Español de Crédito SA og Joaquín Calderón Camino. Einkum snérist 

málið um dráttarvexti á láninu vegna vanskila en í samningunum var kveðið á um 29% dráttarvexti 

vegna vanskila. Þegar málið fór fyrir dóm á Spáni lagði spænski dómstóllinn Juzgado de Primera 

Instancia No 2 de Sabadell að breytt yrði ákvæðinu þannig að dráttarvextir vegna vanskila skildu 

vera 19%. Þessu vildi lánveitandinn ekki una og áfrýjaði málinu til Audiencia Provincial de 

Barcelona sem lagði fyrir EDB að gefa forúrskurð í málinu. Er málið kom svo til kasta 
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Evrópudómstólsins var uppi sú spurning hvort 1. mgr. 6.gr. útiloki landslöggjöf sem heimilar 

dómstólum að breyta innihaldi ósanngjars skilmála, líkt og gerðist fyrir landsdómi Spánar. 

Evrópudómstólinn var skýr að þessu leyti og sagði að ekki væri hægt að túlka 1. mgr. 6. gr. á þá 

leið að landsdómur gæti breytt innihaldi ósanngjarns skilmála í stað þess að víkja til hliðar þeim 

skyldum sem ósanngjarni skilmálinn lagði á neytandann. Í 2. mgr. 6. gr. er síðan að finna ákvæði 

sem skyldar aðildarríkin til þess að tryggja að neytandinn verði ekki af þeirri vernd er tilskipuninni 

er ætlað að veita með því að lög frá ríkjum utan bandalagsins verði valin sem gildandi lög fyrir 

samninginn. Samkvæmt 7. gr. skulu aðildarríkin síðan tryggja að til séu réttar og árangursríkar 

leiðir til að hindra áframhaldandi notkun óréttmætra skilmála í samningum seljanda eða veitanda 

við neytendur.  Í 8. gr. tilskipunarinnar er svo að finna heimild handa aðildarríkjunum til þess að 

setja strangari reglur en tilskipunin mælir fyrir um svo hægt sé að veita neytendum sem öflugasta 

vernd. Reglurnar verða þó að vera í samræmi við ákvæði Rómarsáttmálans. Að endingu fjalla 9.-

11. gr. tilskipunarinnar um gildistöku hennar.  

3.4. Viðaukinn 

Í viðauka við tilskipunina er að finna lista í 17 liðum sem telur upp samningsskilmála sem gætu 

talist ósanngjarnir. Ljóst er af 3. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar að viðaukinn leggur ekki fastákveðnar 

skyldur á aðildarríkin um að banna skilmálana sem taldir eru upp í viðaukanum heldur er hann 

ætlaður til leiðbeiningar. Viðaukinn er jafnframt ekki tæmandi um þá skilmála sem geta talist 

ósanngjarnir. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum nr. 14/1995 þurfa þau 

tilvik, sem viðaukinn tilgreinir, ekki undir öllum kringumstæðum að fela í sér ósanngjarna 

skilmála. Jafnframt geta tilvik sem ekki er að finna á listanum falið í sér ósanngjarna skilmála. Hér 

ber að nefna að samkvæmt fordæmisrétti Evrópudómstólsinns eru öll aðildarríki skyldug grípa til 

allra nauðsynlegara ráðstafana til að tilskipun sem beint er að þeim sé virk á þeim réttarsviðum 

sem henni er ætlað að taka til, sbr. dóma EBD í málum C-336/97, C-478/99 og C-97/00. Í máli C-

336/97, Framkvæmdastjórnin gegn Ítalíu var deild um hvort Ítalía hefði fullnægt skyldum sínum 

skv. tilskipun 82/501/EEC. Í dómi EBD áréttaði dómstólinn í 19. mgr. dómsins mikilvægi þess að 

aðildarríkin gripu til allra nauðsynlegra ráðstafana hvort heldur þær kunni að vera almennar eða 

sérstakar til að fullnægja skyldum sem koma til vegna EC samningins. Í máli C-478/99, 

Framkvæmdastjórnin gegn Svíþjóð var deilt um þetta þar sem framkvæmdastjórnin taldi Svíþjóð 

ekki hafa uppfyllt skyldur sínar með því að taka ekki viðaukann upp í sín lög. Evrópudómstóllinn 
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komst hins vegar að þeirri niðurstöðu, með vísan til ríkrar lagahefðar á Norðurlöndunum, að vísan 

til viðaukans í undirbúningsgögnum við lagasetningu væri nóg, sér í lagi sökum þess að 

viðaukanum er aðeins ætlað að vera til leiðbeiningar um hvað gætu talist ósanngjarnir skilmálar.  

Í máli nr. C-97/00 Framkvæmdastjórnin gegn Frakklandi áréttaði EBD enn og aftur mikilvægi þess 

að aðildarríkin gripu til allra nauðsynlegra ráðstafana til að fullnægja skyldum sínum, sjá nánar 9. 

gr. dómsins. 

4. 36. gr. a.-d. samningalaga nr. 7/1936. 

Andstætt því sem við er að búast af meginreglunni um samningsfrelsið er ávallt sú hætta fyrir 

hendi að sá aðilli er sterkari stöðu hefur við samningsgerð nýti sér þá stöðu til ná fram 

samningsskilmálum sem eru aðeins honum til hagsbóta.38 Hætta á misnotkun þess konar 

aðstöðumunar hefur færst í aukana, sér í lagi vegna staðlaðra samningsskilmála. Páll Sigurðsson 

skilgreinir staðlaða samningsskilmála þannig „að þar sé átt við samning, sem að öllu leyti eða að 

hluta er gerður 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.“39 

Þegar kemur að samningum milli neytenda og atvinnrekenda er þessi hætta einkar augljós þar sem 

möguleikar neytenda til að vera áhrifavaldur og móta efni samninga er afar takmarkað og oftar en 

ekki eru samningsskilmálarnir einhliða valdir af atvinnurekendum. Í tilfelli slíkra staðlaðra 

samningskilmála má í raun segja að reglan um samningsfrelsið hafi hér verið sem tvíeggja sverð 

því notkun staðlaðra samningsskilmála er gerð möguleg í skjóli meginreglunnar um 

samningsfrelsið og að samaskapi fjötrað það á þann veg að  neytandinn hafi einungis frelsi til að 

ákveða hvort hann semji og við hvern, en getur ekki haft áhrif á efni samningsins.40 

4.1 Aðlögun íslensks réttar að ákvæðum tilskipunar 93/13/EBE – lög 14/1995 

Með lögum nr. 14/1995 var lögum nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga 

breytt og nýjum ákvæðum bætt inn í lögin. Þessi ákvæði voru 36. gr. a.-d. og var þeim ætlað að 

lögfesta einkaréttarlegan hluta tilskipunar 93/13/EBE sem finna má í 3.-6. gr. tilskipunarinnar. 

Þessi ákvæði eru bundin við samninga milli atvinnurekanda og neytenda ólíkt því sem á við um 

                                                           
38 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63. 
39 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 142. 
40 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63. 
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almennu ógildingarreglu 36. gr. sml. Reglum 36. gr. a.-d. var því ætlað að auka vernd fyrir 

neytendur gagnvart ósanngjörnum samningsskilmálum, eins og kemur fram í inngangsorðum 

tilskipunarinnar og hafa reglur 36. gr. a.-d. að geyma sérstakar reglur er varða sanngirnismat, 

réttaráhrif sérstaklega tilgreindrar ósanngirni, túlkun og lagavalsreglu, sbr. síðari umfjöllun um 

þessi atriði.41 

Við setningu laga nr. 14/1995 var haft samráð við önnur Norðurlönd og þá sérstaklega höfð 

hliðsjón af áformum Dana og Norðmanna um breytingar á löggjöf þeirra. Gildandi íslenskur réttur 

var þá 36. gr. sml., en þau lög voru byggð á norrænum grunni eins og áður segir. Var það mat 

norrænna sérfræðinga að ógildingarregla 36. gr. sml. fullnægði að mestu leyti þeim kröfum er 

tilskipun 93/13/EBE setti aðildarríkjunum. Lögðu því höfundar frumvarpsins til að gerð yrði ein 

breyting á 1. mgr. 36. gr. sml. ásamt því að bætt yrði við fjórum nýjum greinum,  36. gr. a.-d., sem 

myndu þjóna sem viðbótarákvæði sem giltu um vissa samninga.42  

4.2. Ákvæði 36. gr. a.-d. samningalaga nr. 7/1936 

4.2.1 Gildissvið ákvæðanna 

Gildissvið ákvæða 36. gr. a.-d. sml. er skilgreint í 36. gr. a. en þar er veigamesta atriði 

afmörkunarinnar að ákvæðin eiga að gilda um samninga, þ.m.t. samningsskilmála sem ekki hefur 

verið sérstaklega samið um, að því tilskildu að samingarnir eru liður í atvinnustarfsemi annars 

aðila í öllum meginatriðum en eru ekki liður í atvinnustarfsemi hins aðilans. Í stuttu máli gilda 

reglur 36. gr. a.-d. því um samninga og samningsskilmála milli neytenda og atvinnurekanda sem 

atvinnurekandinn semur og neytandinn getur engin áhrif haft á.43 

 Í athugasemdum með frumvarpi er varð að lögum nr. 14/1995 segir í athugasemdum við 2. gr. 

frumvarpsins sem síðar varð að 36. gr. a. að gildissvið ákvæða 36. gr. a.-d. eigi fyrst og fremst að 

ná til staðlaðra samningsskilmála. Einnig segir í athugasemdunum að þótt samið hafi verið 

sérstaklega um einhvern skilmála í samningi kemur það ekki í veg fyrir að reglur 36. gr. a.-d. ná 

til annarra skilmála í samningum er ekki hefur verið samið um sérstaklega.  

                                                           
41 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 921. 
42 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 921. 
43 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 65. 
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Til að skýra hvað felst í hugtakinu samningsskilmálar, sem ekki hefur verið samið um sérstaklega, 

segir í athugasemdum með frumvarpinu að líta megi til 1. undirgr. 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar.44 

Eins og kemur fram hér að ofan þá var ákvæðum tilskipunar 93/13/EBE fyrst og fremst ætlað að 

styrkja neytendavernd og þá sér í lagi vegna tilkomu staðlaðra samningsskilmála. Hins vegar er 

skilgreining á hvað teljist til staðlaðra samningsskilmála  mun þrengri heldur en orðalag 

tilskipunarinnar og athugasemda með frumvarpi því er varð að lögum nr. 14/1995.45 Til að ákvarða 

gildissvið 36. gr. a.-d. er því lykilatriði að líta til 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar þar sem fram kemur 

hvað þarf að koma til svo að ekki teljist sérstaklega samið um skilmála í samningi en þar eru tvö 

lykilatriði: Annars vegar hafi skilmálinn verið saminn fyrirfram og hins vegar hafi neytandinn ekki 

haft tækifæri til þess að hafa áhrif á efni skilmálans. 

 Þegar kemur að því að meta hvort samningsskilmáli hafi verið saminn fyrirfram verður að líta til 

ýmissa atriða, en í þýskum rétti hefur verið byggt á tiltekunum viðmiðunarreglum þegar að þessu 

mati kemur og er nærtækt að líta til þeirra þar sem þýsku lögin um samsvarandi efni voru fyrirmynd 

tilskipunar ESB.46 Viðmiðunarreglur þýska réttarins eru fyrst og fremst fimm talsins. Í fyrsta lagi 

má ganga að því vísu að í tilfelli staðlaðra samningsskilmála er ávallt um að ræða skilmála sem 

saminn er fyrir fram. Hér er þá átt við skilmála sem saminn er af atvinnurekanda í þeim tilgangi 

að vera hluti af fyrirhuguðum samningum atvinnurekanda. Í öðru lagi má svo vera að 

samningsskilmálar hafa verið samdir fyrir fram án þess að þá sé að finna í stöðluðum eða 

prentuðum samningsskilmálum atvinnurekanda. Hér er því verið að vísa til skilmála sem eru í raun 

fátt annað en endurtekning eða útskrift á skilmálum sem atvinnurekandinn notar oft við 

samningsgerð og á yfirborðinu líta út fyrir að vera umsamdir. Í þriðja lagi er hægt að álykta að 

skilmálar sem atvinnurekandi notar kerfisbundið og reglulega falli undir skilgreiningu 2. mgr. 3. 

gr. tilskipunarinnar. Í fjórða lagi eru skilmálar sem sóttir eru í lögfræðilegar formálabækur taldir 

falla undir gildissvið 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar.  Í fimmta og síðasta lagi  eru skilmálar sem 

atvinnurekandi hefur í reynd samið fyrirfram, sérstaklega til notkunar í ákveðnum samningi og sett 

inn í samninginn án athugasemda eða lagfæringa af hálfu neytenda, taldir falla undir 

skilgreininguna.47  

                                                           
44 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 925. 
45Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66. 
46 Sama heimild, bls. 66. 
47 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66-67. 
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Næst ber því að huga að seinna skilyrði 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar en það er að neytandinn 

hefur ekki haft tækifæri til þess að hafa áhrif á efni samnings. Því það liggur í augum uppi að ef 

neytandi hefur haft áhrif á samningsskilmála eða átt möguleika á því að hafa slík áhrif þá hefur 

verið sérstaklega samið um skilmálana þótt atvinnurekandinn hafi í raun samið skilmálann 

fyrirfram.48 Þegar meta þarf hvort neytandinn hafi haft tækifæri til þess að hafa áhrif á efni 

samningsins er litið hlutlaust á samninginn og samningsgerðina og hvort neytandanum hafi í raun 

verið unnt að krefjast breytinga og skiptir því ekki máli hvort hann hafi nýtt sér þennan möguleika 

eða fengið hagstæðari samning með breytingunni heldur aðeins að möguleikinn stæði honum 

opinn.49  

Samningar eru oft og tíðum blanda af skilmálum sem sérstaklega hefur verið samið um og öðrum 

þar sem slíkt hefur ekki verið gert. Raunveruleg samningsgerð þarf því að hafa átt sér stað um 

þann skilmála sem deilt er um til þess að skilyrði 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar verði ekki virkt. Í 

þessu sambandi er ekki nóg að talað hafi verið sérstaklega um skilmálann eða á hann bent 

sérstaklega. Þetta má sjá af 2. undirgrein 2. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar þar sem kemur fram að þótt 

samið hafi verið sérstaklega um ákveðinn skilmála hindrar það ekki að ákvæðum tilskipunarinnar 

verði beitt varðandi aðra skilmála sama samnings sem ekki var samið sérstaklega um.  Könnun á 

forsögu samningsgerðar er því lykilatriði í að ákvarða hvort neytandi hafi haft möguleika á því að 

hafa áhrif á samingsskilmála. 

Í þeim efnum er hægt að benda á nokkrar aðferðir, en þær eru ekki tæmandi taldar hér. Í fyrsta lagi 

má benda á að hafi atvinnurekandi farið yfir samningsskilmálana með neytanda, bent honum á 

hvern og einn þeirra, útskýrt þýðingu þeirra og svo spurt hvort neytandinn samþykki skilmálana. 

Þessu er á engan hátt hægt að jafna við samningsgerð því ekki er hægt að segja að farið hafi fram 

umræður milli samningsaðila eða að atvinnurekandinn hafi sýnt samningsvilja eða vilja til þess að 

breyta skilmálunum og þar með hefur neytandinn ekki haft möguleika á því að hafa áhrif á efni 

samningsskilmálanna. Í öðru lagi er hugsanlegt að atvinnurekandi sendi neytenda 

samningsskilmála eða drög að samningi og skora á hann að breyta þeim eða gera athugasemdir. 

Ef neytandinn gerir síðan athugasemdir eða stingur upp á breytingum við einstaka ákvæði 

samnings þá myndi það ekki duga til þess að telja að samið hafi verið sérstaklega um þá sem ekki 

                                                           
48 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 67. 
49 Sama heimild, bls. 67. 
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voru gerðar athugasemdir við. Í þriðja lagi kann neytanda að hafa verið gefinn sá kostur að velja á 

milli mismunandi tegunda staðlaðra samningsskilmála. Í tilvikum sem þessu grundavallast öll 

samningsgerðin á því hvaða skilmála atvinnurekandinn býður neytandanum. Þetta gildir einnig 

þótt neytandinn hafi haft möguleika á því að fá betri kjör gagnvart strangari skilmálum eða 

óhagstæðri kjör gagnvart vægari skilmálum. Í fjórða lagi getur sú staða komið upp að neytandinn 

hafi í byrjun hafnað samningsskilmálum atvinnurekandans en síðar í samningsferlinu gengið að 

þeim. Þegar staðan er þessi er hugsanlegt að neytandinn nái að knýja fram breytingar um suma 

skilmála samningsins en aðrir standi óbreyttir. Þá verður að meta það sem svo, að um skilmála, 

sem standa óbreyttir, hafi verið samið um sérstaklega enda þarf að meta alla samningslotuna í 

heild. Hins vegar kann svo að vera að neytandinn gangi einfaldlega að öllum skilmálum óbreyttum 

og þá er ekki hægt að segja að samið hafi verið sérstaklega um eitt eða neitt, þar sem neytandinn 

hafði aðeins möguleika á því að ganga frá samningsborðinu eða samþykkja skilmálana óbreytta. Í 

fimmta lagi gæti neytandinn hafa fengið í gegn að breyta skilmálum í samningi við 

atvinnurekandann, einum eða fleiri, og telst þá samið sérstaklega um þá skilmála. Af þessum fimm 

atvikum má sjá að mikið þarf til þess að samið hafi verið sérstaklega um skilmála. Er því hægt að 

álykta að ekki hafi verið samið sérstaklega um  meirihluta samningsskilmála milli atvinnurekanda 

og neytenda.50 

4.2.2 Skýrleika- og túlkunarregla 36. gr. b. sml. 

Í 36. gr. b. felst lögfesting á því hvernig beri að túlka óskýra samninga. Þrátt fyrir að fyrsti 

málsliður einskorðist við skriflega samninga þá nær túlkunarreglan einnig til munnlegara samninga 

en það gefur auga leið að ekki er þörf á því að lögfesta reglu sem mælir fyrir um að munnlegir 

samningar skuli vera á skýru og skiljanlegu máli.51 Grundvallast greinin á 5. gr. tilskipunar 

93/13/EBE og þótti nauðsynlegt að taka túlkunarregluna upp í samninginn en túlkunarregla 5. gr. 

tilskipunarinnar felur í sér að túlka skuli öll vafaatriði neytanda í hag.  

Ekki kemur til kasta túlkunarreglunnar nema upp komi vafi við hefðbundna túlkun, ekki er því 

vafi til staðar ef báðir aðilar eru sammála um túlkun. Hins vegar, ef vafi er uppi um hvaða túlkun 

er neytendanum í hag, verður skilningur neytandans um hvað sé honum fyrir bestu að ráða. Komi 

hins vegar upp vafi um hvaða túlkunarreglu beri að nota gildir regla 36. gr. b. og skal nota þá 

                                                           
50 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur,  bls. 67-69. 
51 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 926. 
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túlkun sem er neytanda í haga þó aðeins innan gildissviðs reglna 36 gr. a.-d.52 Regla 36. gr. b. á 

hins vegar ekki aðeins við skilmála sem samdir hafa verið fyrirfram. Þvert á móti gildir reglan um 

alla samninga milli neytenda og atvinnurekanda. Þó er vert að nefna að engin viðurlög eru við 

reglunni sem felst í 36. gr. b og er því hér um að ræða almenna áminningu til atvinnurekenda um 

að vanda til samningsgerðar.53  

Nefna má tvo dóma Hæstaréttar sem snerta túlkunarreglu 36. gr. b.; annars vegar Hrd. 2003, bls. 

4674 (297/2003) og hins vegar Hrd. 27. janúar 2011 (349/2010). 

Hrd. 2003, bls. 4674(297/2003). Hér var deilt um undanþáguákvæði vátryggingarskilmála sem 

giltu um slysatryggingu. Einstaklingur tók trygginguna hjá tryggingafélagi og krafðist þess að 

undanþáguákvæðinu yrði vikið  til hliðar á grundvelli 36. gr. og 36. gr. a.-c. sml. Ásamt því hélt 

hann fram að ákvæði vátryggingasamningsins hefðu verið óskýr. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a.: 

„Undanþáguákvæði, sem eru samhljóða og jafnvel víðtækari en það, sem hér um ræðir, hefur verið 

að finna um nokkurt skeið í vátryggingaskilmálum á markaði hérlendis, svo og annarsstaðar á 

Norðurlöndum. Þá er orðalag hins umþrætta undanþáguákvæðis skýrt og uppfyllir þær kröfur, sem 

gera má til staðlaðra samingsskilmála að því leyti. Kemur ákvæði 36. gr. b laga nr. 7/1936 því ekki 

til álita eins og hér háttar til.“ 

Í þessu máli var ekki uppi vafi um það hvernig túlka bæri undanþáguákvæði 

vátryggingasamningsins og því var sá vafi er 36. gr. b. krefst ekki til staðar.54 Önnur niðurstaða 

var hins vegar í dómi Hæstaréttar frá 27. janúar 2011 (349/2010) þar sem þessi vafi var talin vera 

til staðar. 

Hrd. 27. janúar 2011 (349/2011). S krafði T um vátryggingarbætur úr húftryggingu bifreiðar hans 

sem varð fyrir algeru tjóni. Ágreiningur aðila laut að vátryggingarverðmæti bifreiðarinnar. S lagði 

til grundvallar að hann ætti rétt á bótum sem svöruðu til enduröflunarverðs bifreiðarinnar en T taldi 

sig hafa greitt S fullar bætur samkvæmt vátryggingarsamningi með fjárhæð, sem svaraði til 

markaðsverðs bifreiðarinnar. Í dómi Hæstaréttar segir m.a.: „Svo sem fyrr var greint kveður 35. gr. 

laga nr. 30/2004 á um þá meginreglu að vátryggður skuli fá fullar bætur fyrir fjártjón sitt, sé ekki 

um annað samið. Hér er um að ræða staðlaða samningsskilmála sem stefndi notar í atvinnustarfsemi 

sinni. Þá liggur fyrir að áfrýjandi hefur, í lögskiptum sínum við stefnda, réttarstöðu neytanda 

samkvæmt 1. mgr. 36. gr. b. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, en 

samkvæmt ákvæðinu ber að túlka skriflegan samning neytanda í hag, komi upp vafi um merkingu 

hans. Við túlkun á orðunum „sú fjárhæð sem sambærilegt ökutæki að tegund, aldri eða gæðum 

kostaði á almennum markaði á tjónsdegi“ verður að hafa í huga að ekki er vísað til þess hvað unnt 

hefði verið að fá á markaði innanlands fyrir bifreiðina sjálfa, sem vátryggð var, óskemmda á 

tjónsdegi, heldur sambærilega bifreið. Var matið sem stefndi aflaði ónákvæmt að þessu leyti. 

Orðalag skilmálanna um sambærilega bifreið bendir til þess markmiðs með vátryggingunni að gera 

vátryggingartaka kleift að afla sér annarrar eins bifreiðar fyrir bæturnar sem hann fær fyrir þá 

vátryggðu sem skemmist, enda má telja að markmið neytanda sem kaupir sér húftryggingu fyrir 

                                                           
52 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 926. 
53 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 70. 
54 Sama heimild, bls 67. 
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bifreið sína sé einmitt að geta ráðstafað vátryggingabótunum á þennan hátt. Er vandséð að orðið 

markaðsverð geti almennt þýtt verð á markaði þar sem alls ekki er unnt að kaupa þann hlut sem um 

ræðir. Hafi stefndi viljað haga skilmálanum þannig að vátryggðir yrðu að sætta sig við metið 

markaðsverð á Íslandi í tilviki, þar sem engan sambærilegan hlut er að finna á markaði, og því alls 

ekki unnt að kaupa hann í stað þess sem fór forgörðum, bar honum að orða það skýrt í skilmálum 

sínum og kveða þá eftir atvikum á um aðferð við að finna slíkt verð. Með vísan til alls þessa verður 

talið að með orðum skilmálanna sé átt við verð sambærilegs hlutar hér innanlands eftir að hans 

hafði verið aflað erlendis og hann fluttur til landsins.“   

4.2.3 Ógildingarregla 36. gr. c. 

Í 36. gr. c. sml. er að finna ákvæði sem gilda sérstaklega um samninga neytenda og atvinnurekanda 

og inniheldur ógildingarreglu. Á grundvelli almennu ógildingarreglunnar í 36. gr. sml. er hægt að 

víkja samningi, eða öðrum löggerningi, til hliðar að hluta til eða í heild ásamt því að breyta 

skilmálum samningsins ef hann er talinn ósanngjarn. Við mat á því hvað telst ósanngjarnt segir í 

2. mgr. 36. gr. sml. að horfa eigi til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvik við samningsgerð 

og atvika eftir samningsgerð. Við fyrstu sýn virðast 36. gr. og 36. gr. c vera keimlíkar en á þeim 

er þó reginmunur sem felst í 2. mgr og 3. mgr. 36. gr. c. 55 

Lykilatriði 2. mgr. 36. gr. c eru tvö og fela þau bæði í sér frávikningu frá sanngirnismati  2. mgr. 

36. gr. sml. Í fyrsta lagi er í 2. mgr. 36. gr. c. að finna takmörkun á því hvaða atvika megi horfa til 

þegar kemur að  því að meta ósanngirni en 2. mgr. 36. gr. c. hindrar að horft verði til atvika sem 

komu til eftir samningsgerð ef  þau reynast neytenda í óhag. Í öðru lagi er að finna heimild í 2. 

mgr. 36. gr. c að líta til skilmála í öðrum samningi sem tengist upphaflega samninginum þegar 

meta á hvort samningur neytenda og atvinnurekanda sé ósanngjarn. Í þessu felst að hægt er að líta 

til samninga og samningsskilmála sem atvinnurekandinn gerir við aðra samningsaðila sem og 

annarra samninga sem atvinnurekandinn gerir við neytandann.56 

Í 3. mgr. 36. gr. c sml. er síðan að finna takmörkun á almennri heimild dómara til að breyta eða 

ógilda ósanngjarna skilmála sem finna má í 36. gr. sml. Í 3. mgr. 36. gr. c. sml. segir: 

Samningur telst ósanngjarn stríði hann gegn góðum viðskiptaháttum og raski til muna jafnvægi 

milli réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda í óhag. Ef slíkum skilmála er vikið til hliðar í 

heild eða hluta, eða breytt skal samningurinn að kröfu neytanda gilda að öðru leyti án breytinga 

verði hann efndur án skilmálans. 

                                                           
55 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 71. 
56 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 71-72. 
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Hér er að finna aðlögun íslensks réttar að reglu 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar. En ef litið er yfir 

íslenska dómaframkvæmd má þó sjá að aldrei hefur fallið dómur hér á landi þar sem 36. gr. c. réð 

úrslitum í máli. Þó er hægt að finna þó nokkurn fjölda mála þar sem málatilbúnaður aðila er m.a. 

byggður á 36. gr. c., sbr. eftirfarandi dæmi.57 

Hrd. 1997, bls 3510. Málsvextir voru þeir að gerður var samningur um þriggja daga heimalán á 

tveimur austurlenskum teppum. Í samningnum var skilmáli þess efnis að ef teppunum væri ekki 

skilað innan tólf daga væru komin á viðskipti án afsláttar. Teppunum var ekki skilað innan þess 

tólf daga frests og því kominn á samningur um kaup. Lántaki vildi ekki verða við þessu og taldi sig 

eigi bundinn af þessum skilmálum með vísan til 36. gr. og 36. gr. a-c.  Í dómi Hæstaréttar var tekið 

fram að skilmálinn hefði verið settur upp með áberandi hætti þannig að hann ætti ekki að fara fram 

hjá þeim sem undirritaði skjalið. Ekki var talið sannað að skilmálinn væri andstæður 

samingsskilmálum sem almennt væru notaðir í sambærilegum viðskiptum og var talið að bindandi 

samningur hefði komist á og að tilgreindir samningsskilmálar teldust ekki ósanngjarnir í skilningi 

36. gr. og 36. gr. c. 

Hrd. 1999, bls. 3910 (189/1999). Verktakafyrirtæki var að sandblása hús en byrgði ekki nógu vel 

fyrir gluggana og svo fór að þeir voru sandblásnir líka. Við þetta varð fyrirtækið skaðabótaskylt og 

stefndi vátryggingafélagi sínu og krafðist viðurkenningar á skyldu þess til þess að endurgreiða sér 

bæturnar með stoð í ábyrgðartryggingu sem keypt hafði verið hjá tryggingafélaginu. 

Tryggingafélagið hélt því fram að tjónið félli undir ákvæði í tryggingasamningnum sem 

undanskildi ábyrgð vátryggingafélagsins. Hæstiréttur féllst ekki á að þetta undanþáguákvæði væri 

ósanngjarnt í skilningi sml. ásamt því að verktakafyritækið gæti ekki talist neytandi í skilningi 36. 

gr. a-d. 

Hrd. 13. maí 2015 (160/2015). Í þessu máli laut deila aðila að lögmæti og skuldbindingargildi 

verðtryggingarákvæðis í skuldabréfinu, en fjárhæð þess var bundin vísitölu neysluverðs samkvæmt 

heimild í lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. En hér vildi lántaki fá vikið úr 

lánssamningi ákvæði sem laut að vísitölu neysluverðs. Um þetta sagði í dómi Hæstaréttar m.a. 

„Í VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu er kveðið með tæmandi hætti á um 

heimildir til að verðtryggja lánsfé í íslenskum krónum og eru reglur um þetta ófrávíkjanlegar um 

önnur atriði en þau, sem það gagnstæða er tekið fram um, sbr. 2. gr. laganna. Í hinum kærða úrskurði 

er gerð grein fyrir helstu atriðum þeirra reglna, svo og laga nr. 12/1995 um vísitölu neysluverðs, 

auk þess sem þar er að nokkru getið ákvæða í reglum um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár, sem 

Seðlabanki Íslands setti á grundvelli 2. mgr. 15. gr. laga nr. 38/2001 og birtar voru í auglýsingu nr. 

492/2001 í B-deild Stjórnartíðinda. Að virtum þessum ákvæðum laga og stjórnvaldsfyrirmæla 

verður að staðfesta þá niðurstöðu hins kærða úrskurðar að á grunni alls framangreinds geti ákvæði 

36. gr. a., 36. gr. b. og 36. gr. c. laga nr. 7/1936 aðeins tekið til skilmála um þá þrjá þætti í 

lánssamningi, sem aðilum hans er að lögum frjálst að semja um að því er varðar verðtryggingu sem 

slíka með vísitölu neysluverðs, eða nánar tiltekið hvort fjárhæð lánsins skuli yfirleitt vera háð 

verðtryggingu að hluta eða öllu leyti, hvort þar verði miðað við vísitölu neysluverðs eða 

hlutabréfavísitölur, sem mælt er fyrir um í 2. mgr. 14. gr. laga nr. 38/2001, og hver grunnvísitalan 

skuli vera. Ekki eru efni til að líta svo á að skilmálar um þessi þrjú atriði í skuldabréfinu, sem 

sóknaraðili gaf út 2. maí 2007, stríði gegn góðum viðskiptaháttum og raski til muna jafnvægi milli 

réttinda og skyldna málsaðila honum í óhag þannig að þeir verði taldir ósanngjarnir í skilningi 3. 

mgr. 36. gr. c. laga nr. 7/1936, skýrðrar til samræmis við 1. og 2. mgr. 3. gr. tilskipunar 93/13/EBE, 

sbr. 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið.“ Hæstiréttur byggir í raun þessa 

                                                           
57 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 73. 
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niðurstöðu sína á 2. mgr. 1. gr. tilskipunar 93/13/EBE þar sem tekið er fram að staðlaðir skilmálar 

sem endurspegli lög og bindandi stjórnsýslufyrirmæli geti ekki talist ósanngjörn í skilningi 

tilskipunarinnar.  

 Áhugavert er að bera saman síðastnefnda dóminn hér að ofan við Hrd. 7. desember 2006 

(290/2006), en í Hrd. 13. maí 2015 (160/2015) vísaði Hæstiréttur talsvert til tilskipunar 93/13/EBE. 

Á hinn bóginn þá virðist sem neytandinn í Hrd.  7. desember 2006 (290/2006) hafi aðeins borið 

fyrir sig ákvæði 36. gr. c sml. og fallist var á ógildingu samningsákvæðis á grundvelli þess í héraði 

en Hæstiréttur ógildir samninginn á grundvelli almennu reglu 36 gr. sml. án þess að víkja nokkrum 

orðum að 36. gr. c. sml. 

Hrd 7. desember 2006 (290/2006). Kona gerði tilboð í íbúðarhús í smíðum. Hún fór svo til 

fasteignasala til að ganga frá kaupsamningnum. Í honum var ákvæði sem sagði að allar greiðslur 

væru vísitölutryggðar og hækkuðu í samræmi við það. Þetta ákvæði var ekki inni í tilboðinu sem 

hún samþykkti heldur einungis kaupsamningnum. Þegar átti að gera upp kaupverðið kom svo í ljós 

að það hafði hækkað um 700.000 kr. Hélt hún því fram að ákvæðið væri verulega ósanngjarnt, 

ekkert hefði verið rætt um það við samningsgerðina og auk þess hefði hann ekki verið í upphaflega 

tilboðinu. Byggði hún á 36. gr. c. Hæstiréttur sagði að þegar litið væri til efnis samningsins, stöðu 

samningsaðila og atvika við samningsgerð og með vísan til 36. gr. sml. yrði vísitöluákvæði um 

hækkun kaupverðsins vikið til hliðar. 

 

4.2.4. Vernd gegn lagavalsákvæðum 36. gr. d. 

Síðasta grein 36. gr. a.-d. veitir neytendum vernd gegn svokölluðum lagavalsákvæðum.  Reglu 36. 

gr. d. er m.a. ætlað verja neytendur í tilvikum þegar samningsaðilar eru staðsettir í sitt hvoru 

landinu. Ákvæðinu er ekki hugað að koma í veg fyrir lagavalsákvæði í samningum heldur aðeins 

óheppilegar afleiðingar slíkra ákvæða. Reglan er því neikvæð lagavalsregla en í því felst að 

lagavalsákvæði eru aðeins bindandi ef þau fela í sér jafngóða eða betri réttarvernd handa neytanda. 

Á hinn bóginn felst ekki í greininni eiginleg lagavalsregla sökum þess að ekkert kemur fram í 

greininni hvaða lög eigi að gilda ef samingsskilmáli er metinn ógildur.  

4.3 Camino-málið og Vaxtadómurinn 

Ekki gefst færi í eins stuttri ritgerð sem þessari til að bera saman dómaframkvæmd EBD og 

Hæstaréttar Íslands í málum er snúa að tilskipun 93/13/EBE. En til þess að glöggva sig aðeins á 

dómaframkvæmd dómstólanna verður hér litið  sérstaklega til tveggja dóma og hliðstæður þeirra 

skoðaðar út frá neytendaverndarákvæði 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 93/13/EBE og samsavarandi 

ákvæði 2. mgr. 36. gr. c. sml. Hér að ofan í kafla 3.3 var aðeins drepið á máli EBD í máli C-618/10 
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sem einnig er kallað „Camino-málið“. Verður nú farið betur í saumana á því máli ásamt dómi 

Hæstaréttar Íslands í máli nr. 417/2010 frá 16. september 2010, einnig kallaður  „Vaxtadómurinn“  

sem féll hér á landi í kjölfar efnahagshrunsins. 

 

 

4.3.1 Camino-málið og regla 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 93/13/EBE 

Eins og áður greinir þá eru upptök Camino-málsins vanskíla á bílaláni sem bara 29% dráttarvexti. 

Í landslögum Spánar höfðu dómstólar víðtæka heimild til að víkja til hliðar ósanngjörnum 

skilmálum eða breyta þeim. Í Camino-málinu hafði landsdómur Spánar breytt 29% 

dráttarvaxtaákvæðinu á þann hátt að það bar 19% dráttarvexti í staðinn. Þegar málið var til 

umfjöllunar hjá spænskum dómstólum var beðið um forúrskurð EBD. Þegar EBD svaraði síðan 

spurningum landsdómstólsins endurorðaði hann aðra spurninguna sem beint var til hans. Um þetta 

segir í 58. mgr. dómsins að til þess að hægt sé að veita túlkun á lögum ESB þannig að hún nýtist 

landsdómstólnum verði að endurorða spurninguna m.a. þannig að hvort 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 

93/13/EBE hindri dómstóla aðildarríkja í því að breyta skilmálum sem metnir hafa verið 

ósanngjarnir.  

Í 62. mgr. dómsins fjallar EBD svo sérstaklega um orðalag  1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar og segir 

að þótt orðalag 1. mgr. 6. gr. veiti aðildarríkjum þó nokkurt sjálfræði til að ákveða hvað falli undir 

skilgreiningu um ósanngjarna skilmála þá kemur fram berum orðum í greininni að slíkir skilmálar 

eigi ekki að vera bindandi fyrir neytandann. Í 64. mgr. dómsins segir EBD síðan að löggjöf ESB 

er skýr þegar kemur að seinni hluta 1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar  og 21. gr.  inngangsorða hennar. 

Samningur milli neytanda og atvinnurekanda skal halda gildi sínu ef hann getur staðið án hins 

ósanngjarna ákvæðis.  Í 65. mgr. dómsins ályktar EDB að orðalag 1. mgr. 6. gr. skyldar 

landsdómsstóla til þess ógilda ósanngjarnan skilmála á þann hátt að hann bindi ekki neytandann 

án þess að breyta efni hans. Ásamt því á samingurinn, að meginstefnu til, að halda gildi sínu án 

nokkurra breytinga að undanskildri brottfellingu ósanngjarna ákvæðisins svo lengi sem 

samningurinn getur ennþá staðið án þess að brjóta gegn landslögum.  
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4.3.2. Vaxtadómur 

Fyrir efnahagshrunið haustið 2008 höfðu fjarmálafyrirtæki veitt lán í stórum stíl í íslenskum 

krónum og bundið þau við gengi erlendra gjaldmiðla. Eftir efnahagshrunið gengu fjölmargir dómar 

Hæstaréttar þar sem talið var að lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu hindruðu að lán í 

íslenskum krónum yrði bundið við gengi erlendra gjaldmiðla sbr. t.d. Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) 

og Hrd. 16. júní 2010 (153/2010).58  

Þegar Hæstiréttur úrskurðaði um ógildingu gengistryggingar var ekki skorið úr öðrum álitaefnum 

og eftir stóð töluverð óvissa um hvaða vexti slík lán skyldu bera. En úr því skar Hæstiréttur í Hrd. 

16. sptember 2010 (471/2010) sem einnig er kallaður „Vaxtadómurinn“. Áhugavert er að skoða 

„Vaxtadóminn“ út frá neytendasjónarmiðum og þá sér í lagi með hliðsjón á dómi EBD í „Camino-

málinu“. 

Í vaxtamálinu tókust á annars vegar neytandi og hins vegar atvinnurekandi og var þrætuepli 

málsins bílalán sem sá fyrrnendi tók hjá þeim síðanefnda. Ekki stóð ágreiningur um að 

gengistryggingarákvæði samningsins væri ógilt þar sem úr slíku álitaefni hafði áður verið leyst, 

t.d. í Hrd. 16. júni 2010 (153/2010), heldur deildu aðilar um hvaða vexti lánið ætti að bera.  

Niðurstaða héraðsdóms var sú að að líta yrði til ákvæða 4. gr., sbr. 3. gr. vaxtalaga nr. 38/2001 og 

reikna vexti af umræddu láni til samræmis við þá vexti, sem Seðlabanki Íslands ákveður með 

hliðsjón af lægstu vöxtum af nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og 

birtir eru samkvæmt 10. gr. sömu laga. Þessa niðurstöðu staðfesti Hæstiréttur en röksemdir 

dómstólanna eru þó mismunandi.  

Niðurstaða héraðsdóms var reist að einhverju leyti með vísan til neytendasjónarmiða. En orðrétt 

segir í dómi héraðsdóms: „ Á hinn bóginn verður ekki fram hjá því litið að stefnda stóðu til boða 

lán frá stefnanda með þrenns konar kjörum, þ.e. óverðtryggð, verðtryggð og gengistryggð. Ekki 

verður fullyrt um hvort stefndi hefði kosið að taka verðtryggt lán eða óverðtryggt. Þykir því með 

vísan til grunnraka samningaréttarins um sanngirni, sem og til neytendasjónarmiða, sem m.a. koma 

fram í 36. gr. c laga nr. 7/1936, að skýra þann vafa stefnda í hag og miða við þau samningskjör 

sem eru honum hagfelldari.“ 

                                                           
58 Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason: Kröfuréttur þættir, bls. 140. 
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Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms þó með öðrum röksemdum. Í dómi Hæstaréttar sagði 

að ljóst væri að hagstæð vaxtarkjör af láninu kæmu ekki til álita nema í tengslum við 

gengistryggingu lánsins. Sú trygging væri ógild og „bein og órjúfanlega tengsl“ væru milli hennar 

og umsaminna vaxta. Væri ekki hægt að styðjast við þá vexti og heldur ekki hægt að gefa 

samningnum annað inntak með skýringu. Samkvæmt þessu taldi Hæstiréttur óhjákvæmilegt að líta 

fram hjá ákvæðum samningsins um vaxtahæð. En þar sem samningurinn bar með sér að skuldin 

skyldi bera vexti komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að um þá skyldi fara eftir 4. gr., sbr. 3. gr. 

laga nr. 38/2001, þ.e. óverðtryggðir vextir Seðlabanka Íslands.59 

Áhugavert er einnig að sjá að í málsástæðum neytandans er byggt á að það gangi gegn 

neytendarverndarmarkmiðum 36. gr. og 36. gr. a.-d. sml. að breyta þeim skilmála lánasamningsins 

sem var ógildur neytanda í óhag, í stað þess að vísa til 2.mgr. 36. gr. c. sml. og krefjast þess að 

samningurinn skuli standa með vaxtaákvæðinu úrfelldu. Burtséð frá því hvernig neytandinn hagaði 

málatilbúnaði sínum þá vekur það eftirtekt að hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur vék að þessum 

rökum í úrlausn sinni.  

Þegar „Vaxtadómurinn“ er skoðaður út frá „Camino-málinu“ sem og ráðgefandi áliti EFTA 

dómstólsins í Hrd. 13. maí 2015 (160/2015), sem reifaður er í kafla 4.2.2, með neytendasjónarmið 

1. mgr. 6. gr. tilskipunar 93/13/EBE í huga er vel hægt að gera sér í hugarlund að útkoma 

„Vaxtadómsins“ hefði getað verið slík að lánið hefði ekki átt að bera neina vexti. Hæstiréttur vísar 

til þess að samningurinn segi sjálfur að hann eigi að bera vexti en ekki er mælt fyrir um slíkt í 

forúrskurði EBD í  Camino málinu né ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins í Hrd. 13. maí 2015 

(160/2015). Hér því best að enda með því að gefa EFTA dómstólnum orðið en í ráðgefandi áliti 

dómstólsins til Héraðsdómstóls Reykjavíkur segir 5. mgr. niðurstöðu álitsins: 

1. mgr. 6. gr. tilskipunarinnar verður að túlka með þeim hætti að í þeim tilvikum þar sem 

landsdómstóll kemst að þeirri niðurstöðu að tiltekinn samningsskilmáli sé óréttmætur samkvæmt 

tilskipuninni beri þeim dómstól að tryggja að slíkur skilmáli sé óskuldbindandi fyrir neytandann að 

því gefnu að samningurinn geti haldið gildi sínu að öðru leyti án hins óréttmæta skilmála að því 

marki sem reglur landsréttar leyfa. 

5. Lokaorð 

Í þessum skrifum var byrjað á því að fara almennt yfir samningarétt, helstu meginreglur hans, 

lögfestingu samninga laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Auk þess 

                                                           
59 Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason: Kröfuréttur. Þættir, bls. 140-141. 
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voru áhrif Evrópuréttar á íslenskan samningarétt skoðuð, sbr. kafli 2. Því næst var farið ítarlega 

yfir ákvæði tilskipunar 93/13/EBE og inngangsorða hennar. Jafnframt var drepið á  viðaukanum 

sem fylgir tilskipun 93/13/EBE, sbr kafli 3. 

Aðlögun íslensks réttar að tilskipun 93/13/EBE var skoðuð. Þær breytingar sem urðu á ákvæðum 

íslenskra laga vegna tilskipunar 93/13/EBE eru greinar 36. a.-d. sml. og var farið ofan í kjölinn á 

greinunum. Að endingu var farið yfir mál Evrópudómstólsins í „Camino-málinu“ og dóm 

Hæstaréttar Íslands 16. júní 2010 (153/2010) í „Vaxtamálinu“, sbr kafli 4.  

Þessi skrif bera vitni um þann ásetning sem fólst í setningu tilskipunar 93/13/EBE en með 

fyrrnefndri setningu reyndi Evrópusambandið að styrkja stöðu neytenda verulega innan 

aðildarríkja þess. Sem aðili af EES samningnum ber íslenska ríkinu að tryggja borgurum sínum, 

að minnsta kosti, jafn mikla vernd og tilskipunin kveður á um. Í þessu sambandi er vert að huga 

að því að slík vernd er ekki tryggð með lagasetningu einni saman heldur verður lögunum að vera 

beytt í reynd með hag neytenda að leiðarljósi.  

Af umfjöllun í kafla 4.3. sem og umfjöllun um íslenska dóma í kafla 4.2.3. má glögglega sjá að 

ákvæði 36. gr. a.-d. er sjaldan sem aldrei beytt af dómstólum hérlendis þótt ítrekað sé 

málatilbúnaður aðila byggður á áðurnefnum ákvæðum. Einnig er vert að nefna að við þessi skrif 

fannst ekki einn dómur þar sem ógildingarregla 36. gr. c. sml. réð úrslitum máls. Jafnframt verður 

að hafa í huga að þegar sértæk lög eru sett, sem eiga að gilda í ákveðnum tilfellum, þá á 

meginreglan um lex specialis við í slíkum tilvikum og ganga þau lög sem eru sértækari fram yfir 

almennari reglur.  

Út frá þessum skrifum er hægt að álykta að reglur 36. gr. a.-d. sml. eiga við í tiltölulega sértækum 

tilvikum þ.e.a.s. þegar samningar á milli neytenda og atvinnurekenda eiga í hlut. Með ofangreint í 

huga verður að álykta sem svo að í þeim tilfellum, þegar samningar milli neytenda og 

atvinnurekenda eiga í hlut, ber að beita þeim sértækum reglum sem felast í ákvæðum 36. gr. a.-d. 

sml. 
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