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2 

 

Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er hvort túlka beri þær yfirlýsingar sem koma fram í 

markaðsaðferðum seljanda sem bindandi tilboð eða eingöngu hvatningu til að gera tilboð. 

Verður í ritgerðinni einblínt á þann þátt yfirlýsingarinnar sem lýtur að verðmerkingu á vörum 

og þjónustu. Einnig einskorðast efni ritgerðarinnar við rétt neytenda til að krefjast þess að fá 

vöru eða þjónustu á því verði sem hún er verðmerkt á. Hvort neytendur geti krafist þess að fá 

þá vöru og þjónustu á tilgreindu verði fer að meginstefnu til eftir reglum samningaréttarins. 

Erfitt getur reynst að setja grundvallarreglur um hvort líta beri á yfirlýsingu sem bindandi 

tilboð eða hvatningu til að gera tilboð og þarf jafnan að meta það í hverju tilfelli fyrir sig. Til 

að skera úr um þessi atriði þarf því oft að túlka yfirlýsinguna og skiptir þar meginmáli hver sé 

vilji þess er yfirlýsinguna gaf, sem og hvort viðtakandi hennar geti í raun byggt upp réttmætar 

væntingar um að fá að ganga að henni svo bindandi sé fyrir seljanda. Við matið verður ávallt 

að hafa þá meginreglu í huga að yfirlýsing telst eingöngu tilboð ef samþykki viðtakanda er 

nægilegt til að samningur komist á.  

Neytendur sem krefjast þess að fá vöru eða þjónustu á uppgefnu verði standa takmörkuð 

úrræði til boða. Þau eru helst að knýja seljanda til réttra efnda með atbeina dómstóla, en það 

getur verið bæði kostnaðarsamt og tímafrekt. Einnig að leita til kærunefndar lausafjár- og 

þjónustukaupa og óska eftir álitsgerð. Álitin eru þó ekki lagalega bindandi og seljanda því í 

sjálfsvald sett hvort hann fari eftir þeim. Auk þess getur neytandi borið upp erindi til 

Neytendastofu, en hún leysir þó ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi. Úrræði hennar eru öll 

allsherjarréttarlegs eðlis og að meginstefnu til lúta ákvarðanir hennar að því hvort brotið hafi 

verið gegn ákvæðum þeirra laga sem stofnunin hefur eftirlit með. 

Lítið hefur verið skrifað um efnið í íslenskum fræðiskrifum innan lögfræðinnar, einnig 

hefur í takmörkuðu mæli reynt á málefnin í íslenskri réttarframkvæmd. Hefur því, auk þess að 

fara yfir það sem til eru um málefnið hér á landi, verið stuðst við norrænar heimildir og 

réttarframkvæmd. Aðallega hefur verið litið til Danmerkur enda hefur mikið verið fjallað þar 

um mál af þessu tagi. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaritgerð til meistaraprófs í lögfræði (mag. jur.) sem gildir 30 ECTS. Ég vil 

þakka leiðbeinanda mínum, Ásu Ólafsdóttur, fyrir sýndan stuðning og ómetanlega hjálp við 

gerð þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Einari Otta Guðmundssyni og Þórunni 

Valdimarsdóttur fyrir veitta aðstoð við þýðingu norskra og danskra texta, sem og Guðbjörgu 

Einarsdóttur fyrir yfirlestur og ráðleggingar við ritgerðarsmíðina. Sambýliskonu minni og 

dóttur þakka ég stuðninginn og innblásturinn meðan á ferlinu stóð. 
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1. Inngangur 
Nánast á degi hverjum stundum við verslun af einhverju tagi, enda er nútímasamfélag þannig 

uppbyggt að einstaklingar stunda vinnu þar sem þeir fá greitt í peningum sem þeir síðan nota 

til að versla vörur og þjónustu. Við þessi skipti á peningum fyrir vörur og þjónustu er verið að 

ganga til samninga við söluaðila. Þetta á við allt frá því að versla nauðþurftir í næstu búð til 

þess að gera lánasamninga við viðskiptabanka.1 Með þessu atferli okkar teljumst við í flestum 

tilfellum neytendur og heyra viðskiptin þar af leiðandi undir neytendalöggjöfina.  

Í þessari ritgerð verður einkum fjallað um samninga neytenda við atvinnurekendur. 

Neytandinn er oftast talinn einstaklingur sem stundar viðskipti sín utan atvinnustarfsemi við 

aðila sem stundar viðskipti sín í atvinnuskyni. Neytendahugtakið hefur þó ekki verið samræmt 

í íslenskri neytendalöggjöf en eiga flestar skilgreiningarnar þetta þó sammerkt.2 Í daglegu lífi 

verða neytendur fyrir stöðugu áreiti auglýsinga, á bæði vörum og þjónustu, í margvíslegum 

myndum. Þær upplýsingar sem þar koma fram, s.s. um verð, getur skapað neytendum 

réttmætar væntingar um að geta gengið að kaupum á vörunni, eða þjónustunni, á því verði 

sem auglýst er. Þegar neytendur stunda viðskipti sín skiptir það flesta miklu máli hvert verð 

vöru eða þjónustu er, þó það sé sannarlega ekki það eina sem spilar inn í.3 Verðmerkingar 

gefa verðlag til kynna og getur því verið mikilvægt fyrir neytendur að það liggi ljóst fyrir 

hvort þeir eigi rétt á að fá hið auglýsta á uppgefnu verði. Með öðrum orðum hvort þeir geti 

krafist þess að fá vöruna á því verði sem tilgreint er í verðmerkingu. Þegar skera þarf úr um 

það er það sem hvað mestu máli skiptir hvort að líta skuli á markaðsaðferðina sem bindandi 

tilboð eða hvatningu til að gera tilboð. Í fyrrnefnda tilfellinu getur neytandinn með samþykki 

sínu bundið seljandann við yfirlýsingu sína en í því síðarnefnda er það aftur á móti seljandans 

að samþykkja tilboð neytandans.4 Hvort að neytandinn geti því krafist þess að kaupa vöru eða 

þjónustu á tilgreindu verði fer því að meginstefnu til eftir reglum samningaréttarins.5  

Samningur byggist á gagnkvæmum viljayfirlýsingum og þarf að minnsta kosti ein þeirra 

að vera í formi loforðs en tilboð er ein tegund loforða.6 Eftir að slíkt loforð er samþykkt með 

réttum hætti er þar með kominn á bindandi samningur milli hlutaðeigandi aðila.7 Ein af 

meginreglum samningaréttarins er reglan um skuldbindingargildi samninga en hún felur það í 

sér að samninga skuli halda og efna og að samningsaðilar geti leitað réttar síns fyrir 

                                                           
1 Geir Woxholth: Aftalerett, bls. 21. 
2 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 30-31. 
3 Ný sókn í neytendamálum, bls. 15 og 20 og O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 73. 
4 Juridisk Årbog 2001, bls. 13. 
5 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 191. 
6 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 228-229. 
7 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 85-86. 
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dómstólum.8 Ef litið er á markaðsaðferð sem bindandi tilboð getur neytandi þ.a.l. með 

samþykki sínu komið á bindandi samningi milli aðila og jafnframt krafist þess að hann sé 

efndur samkvæmt efni sínu. Í íslenskum rétti vakna skyldur ekki einungis út frá samningum 

heldur einnig út frá þeim loforðum sem gefin eru, sem er í samræmi við loforðskenninguna 

sem er í gildi hér á landi og öðrum Norðurlöndum.9 Loforðsgjafi ber ábyrgð á því að efni 

loforðsins sé rétt og getur þar af leiðandi þurft að bera hallann af þeim mistökum sem eiga sér 

stað í loforðsgerðinni gagnvart grandlausum móttakanda.10  

Í þessari ritgerð verður leitast svara við því hvort að markaðsaðferðir söluaðila teljist 

bindandi tilboð til neytenda eða einungis hvatning til að gera tilboð. Einnig verður skoðað 

hver eru úrræði neytenda til að leita réttar síns og hvort þörf sé á úrbótum hvað þau varðar. Til 

að svara þessum spurningum eru skoðaðar hugmyndir helstu fræðimanna á þessu sviði 

lögfræðinnar, bæði hérlendis og erlendis, rýnt í viðeigandi lög, reglugerðir og aðrar reglur, og 

farið yfir helstu dóma, innlenda sem erlenda, í þessum efnum, úrskurði áfrýjunarnefndar 

neytendamála, ákvarðanir Neytendastofu og álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa.  

Í 2. kafla ritgerðarinnar er fjallað um hvað hvað fellst í hugtakinu samningur, hvernig 

hann kemst á og hvernig samningaréttur hefur þróast í sögulegu samhengi, auk þess er farið 

yfir helstu meginreglur samningaréttarins. Í 3. kafla er svo fjallað um mikilvægi loforða, 

hvenær þau teljast bindandi, hvaða viljayfirlýsingar teljast til bindandi loforða og einnig 

hvaða áhrif vitneskja loforðsmóttakanda getur haft í þessu samhengi. Í 4. kafla er rætt um 

neytendaréttinn og inntak hans, auk þess verður reynt að varpa ljósi á grundvallarhugtök 

fræðigreinarinnar sem eru neytandinn og viðsemjandi hans. Í 5. kafla er svo fjallað um 

markaðsaðferðir söluaðila og hvort þær feli í sér bindandi tilboð, mikilvægi verðmerkinga, 

skyldu til samningsgerðar og hver séu úrræði neytenda til að leita réttar síns. Í 6. kafla eru svo 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og ritgerðarspurningum svarað.       

 

 

 

 

                                                           
8 Ása Ólafsdóttir: Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar, bls. 56-57. 
9 O. Lando ofl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 91. 
10 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar”, bls. 63. 
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2. Samningaréttur  

2.1 Þróun samningaréttar  

Fátt hefur haft eins mikil áhrif á mannskynssöguna og verslun og viðskipti, en innan 

sagnfræðinnar er oft litið á þau sem megin aflvaka samfélagslegra breytinga að meðtöldum 

stríðum og styrjöldum. Verslun og viðskipti milli ólíkra samfélaga hafa stuðlað að framförum 

á sviði lista, vísinda og tækni. Ýmis vandamál hafa þó einnig steðjað að alþjóðlegri verslun og 

viðskiptum í gegnum tíðina sem erfitt getur reynst að leysa úr, s.s. menningarlegir árekstrar og 

tungumálaerfiðleikar. Líklegt má telja að verslun og viðskipti hafi verið stunduð svo langt 

aftur sem á steinöld þegar að ólíkir þjóðflokkar hittust fyrir tilviljun þegar þeir eltu bráð sína á 

milli beitilanda.11  

Verslun og viðskipti eru ekki stunduð án samninga en þeir hafa verið grundvöllur þeirra, 

með einum eða öðrum hætti, frá því að maðurinn fór að stunda þau. Því má segja að um 

árþúsundaskeið hafi samningar verið hluti af samskiptum manna á milli. Eftir því sem 

samfélagsgerðin verður flóknari og viðskipti fjölbreyttari því meiri þörf verður á skýrum og 

margbreytilegum reglum um samninga. Samningaréttur er því að jafnaði orðinn að mun stærra 

bákni í nútímavæddum vestrænum samfélögum en gengur og gerist í einfaldari samfélögum. 

Samningaréttur á sér þó engu að síður langa sögu og var til að mynda bæði fjallað um 

samninga í lögbók Hammúrabís og Rómarrétti.12  

Englendingar hafa í háa herrans tíð verið frumkvöðlar í samningsgerð og því kemur ekki á 

óvart að þar í landi sé að finna víðtækar reglur um gerð samninga og áhrif þeirra.13 Af þessum 

sökum, en ekki síður vegna heimsvaldastefnu þeirra, hefur samningaréttur Englendinga haft 

áhrif víðs vegar um heiminn. Á sviði samningaréttar reiðir enska leiðin (e. common law) sig á 

venju og fordæmi, sem oft geta átt sér langa sögu og er að jafnaði ekki vikið úr gildi nema 

með lagasetningu. Allar niðurstöður lægri dómstóla verða því að fara að fordæmi hins æðra 

setta dómstigs, og má því segja að fordæmi séu mikilvæg réttarheimild. Þótt réttarreglur sem 

fylgt er séu mismunandi á milli ríkja þá þurfa þær þjóðir sem stunda svipuð viðskipti að fást 

við sambærileg vandamál. Hefur það sýnt sig að lausnir þessara vandamála eru oft keimlíkar 

þó réttarreglurnar að baki þeim séu ólíkar.14  

Annar mikilvægur þáttur í réttarsögu samningaréttar á uppruna sinn í frönsku 

borgaralögbókinni (e. Code civil) sem gerð var í kjölfar frönsku byltingarinnar af Napóleon 
                                                           
11 Philip D. Curtin: Cross-cultural trade in world history, bls. 1-2. 
12 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
13 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 13. 
14 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 14-15. 
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Bónaparte, en hann komst til valda í Frakklandi 1799 og lögfesti lögbókina fimm árum síðar. 

Lögbókin byggir á hugmyndum heimspekinga um að maðurinn sé í eðli sínu skynsamur og 

geti ráðið sér sjálfur. Lögin voru álitin eiga að vera skýr og aðgengileg.15 Lögbókin innihélt 

meginreglur í stað þess að tiltaka hvert einasta tilvik sem komið gæti upp, en með skynsemi 

og rökhyggju átti að vera hægt að finna svör við öllum vandamálum sem upp gætu komið.16 

Meginreglur í samningarétti frönsku borgaralögbókarinnar voru í fyrsta lagi samningsfrelsi, 

þó að ekki sé skýrt kveðið á um hana í lögbókinni er hún talin bersýnilega undirliggjandi, í 

öðru lagi skuldbindingargildi samninga, en fast var kveðið að henni í lögbókinni, og í þriðja 

lagi formfrelsi samninga, sem sömuleiðis var lögfest meginregla.17  

Þýska borgaralögbókin var lögfest í Þýskalandi árið 1896 og tók gildi 1. janúar árið 1900. 

Í henni líkt og þeirri frönsku var kveðið á um meginreglur og byggt á kenningum um 

einstaklingsfrjálshyggju við samningu hennar. Þýskur samningaréttur byggði á 

grundvallarreglunum um samningsfrelsi og skuldbindingargildi samninga. Þó voru 

undantekningar þar á og má þar nefna ákvæði er fjallaði um ógildingu þeirra löggerninga er 

andstæðir voru góðum siðum.18 Þýskur réttur spilaði lykilhlutverk í þróun réttarins á 

Norðurlöndunum og gátu þau ekki annað en orðið fyrir miklum áhrifum af Þýsku 

lögbókinni.19 Mörg hugtök samningaréttarins á Norðurlöndum eiga rót sína að rekja til Þýsku 

lögbókarinnar þ. á m. hugtakið viljayfirlýsing (þ. Wilenserklärung). En viljayfirlýsing er eitt 

mikilvægasta hugtak norræns samningaréttar og má finna víðs vegar í samningalögunum í 

einni eða annarri mynd og þá aðallega í formi tilboðs, samþykkis eða afturköllunar. Þó 

hugtakið hafi ekki nákvæmlega sömu merkingu og í þýskum rétti er því beitt til að leysa úr 

sömu vandamálum.20  

Þegar kemur að sögu samningaréttar á Norðurlöndunum er hún styttri en almennt í ríkjum 

Vestur Evrópu. Norrænar þjóðir bjuggu við erfiðar aðstæður á norðurhjara veraldar og urðu 

seint hluti af hinni almennu evrópsku siðmenningu. Lög norrænna þjóða gengu í munnmælum 

og réttað var í deiluefnum á staðbundnum þingum. Það var hlutverk lögréttumanna að segja 

fólki hver lögin voru á þingunum. Það var fyrst eftir kristnitökuna, sem fram fór í kringum 

árið 1000 á Norðurlöndum, sem áhrifa frá meginlandi Evrópu fór að gæta fyrir alvöru. Þá var 

farið að rita lögin á bók, en lítið var að finna af ákvæðum tengdum samningum lengi vel. Það 

                                                           
15 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 33-34. 
16 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 40. 
17 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 45-46. 
18 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 59-64. 
19 Ditlev Tamm: „De nordiske aftalelove – mellem >>megaloman chauvinisme<< og nordisk pragmatisme“, bls. 
19. 
20 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 16 og 32. 
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er ekki fyrr en á 17. og 18. öld sem veigamiklar breytingar verða þar á og fleiri ákvæði um 

samninga koma inn í lög á Norðurlöndum. Fyrst í Danmörku og Noregi með lögbókum 

Kristjáns konungs V en lögin náðu ekki til Íslands þó það hafi tilheyrt sama konungsdæminu, 

og síðar í Svíþjóð og Finnlandi.21  

Samvinna norrænna ríkja um sameiginlegan norrænan rétt nær aftur til ársins 1870 og hafa 

ríkin hagnast á henni með því að sameina þekkingu sína og reynslu.22 Hvað samningarétt 

varðar lögfestu Norðurlöndin samræmd lög í upphafi 20. aldar. Þau lög byggðu að miklu leyti 

á þýskum og svissneskum lögbókum auk þess sem franska borgaralögbókin (e. code civil) var 

höfð til hliðsjónar. Á þessum tíma var Ísland ekki með í samstarfinu og fyrstu raunverulegu 

samningalögin hér á landi voru sett árið 1936 og fengu heitið lög um samningsgerð, umboð 

og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir sml. eða samningalög). Við samningu laganna var 

haft norrænu samvinnuna að leiðarljósi. Í lögunum voru lögfestar þær meginreglur 

samningaréttarins sem helst var þörf á að festa í lög. Þau geyma því ekki tæmandi talningu 

reglna sem gilda á sviði samningaréttarins. Því skipta ólögfestar meginreglur, kenningar 

fræðimanna og túlkun á samningum miklu máli á þessu réttarsviði. Auk þess má benda á að 

ákvæði 1. kafla samningalaganna sem fjallar um samningsgerð eru frávíkjanleg sbr. 1. gr. 

laganna og því hægt að semja svo um að aðrar reglur gildi um samningsgerðina sem slíka. 

Þetta á þó ekki við um önnur ákvæði laganna sem eru að öðru leyti ófrávíkjanleg.23  

Lögin héldust óbreytt í um 50 ár eða þar til 1986 þegar ákveðið var að breytinga væri þörf 

í takt við þær er hin Norðurlöndin höfðu nýlega ráðist í.24 Breytingarlögin nr. 11/1986 höfðu 

mikil áhrif á 3. kafla laganna um ógilda löggerninga. Má þar helst nefna að fest var í lög 

núgildandi 36. gr. sml. sem veitti dómstólum mjög rúma heimild til að ógilda ósanngjörn 

samningsákvæði. Í frumvarpi með breytingarlögunum kom fram að hvatinn fyrir 

breytingunum á hinum Norðurlöndunum væri að vernda neytendur gegn sterkari 

samningsaðilum og ósanngjörnum skilmálum þeirra. Þessi rök ættu ekki síst við hér á landi 

þar sem skortur var á lagaákvæðum er vernduðu neytendur og þessar breytingar voru til þess 

fallnar að tryggja réttarstöðu neytenda svo um munaði.25 Áherslan á vernd neytanda gegn 

sterkari samningsaðilum hefur aukist og eru nú í gildi fjöldi laga og reglna sem tryggja eiga 

réttarstöðu neytenda betur.26 Má þar m.a. nefna lög um neytendasamninga nr. 16/2016 (hér 

eftir lög um neytendasamninga), lög um neytendakaup nr. 48/2003 (hér eftir nkpl.), lög um 
                                                           
21 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 13-14. 
22 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 16. 
23 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 32-35. 
24 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 34. 
25 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 235-237 og Alþt. 1985-1986, A-deild, bls. 2158.  
26 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 407. 
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eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu nr. 57/2005 (hér eftir vml.), reglugerð um 

viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir nr. 160/2009, reglur 

neytendastofu nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum og reglur 

neytendastofu nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.  

Hér hefur verið fjallað um þróun samningaréttar bæði hér á landi og víðar. Nú verður 

örstutt beint sjónum að því hver staða samningaréttar er innan fræðikerfis lögfræðinnar, helstu 

viðfangsefnum og réttarheimildum er gilda á réttarsviðinu.  

2.2 Staða samningaréttar í fræðikerfi lögfræðinnar 

Norræn réttarkerfi mynda sína eigin fjölskyldu innan meginlandsréttar (e. Civil law). Þau hafa 

orðið fyrir miklum áhrifum frá þýskum rétti en þó aldrei byggt jafn mikið á rómverskum rétti 

og aðrar meginlandsþjóðir.27 Hin norræna réttarfjölskyla hefur ýmis sérkenni og vilja sumir 

jafnvel meina að við tilheyrum hvorki engilsaxneskum rétti (e. Common law) né 

meginlandsrétti heldur myndum okkar eigin réttarfjölskyldu. Við höfum t.d. engar lögbækur 

og sanngirnisrök geta haft mikil áhrif á niðurstöður dóma. Dómafordæmi eru orðin 

mikilvægari réttarheimild en áður og má rekja það til áhrifa frá engilsaxneskum rétti. Við 

erum því undir áhrifum bæði engilsaxnesks réttar og meginlandsréttar þó óhætt sé að segja að 

lagarök okkar byggi meira á meginlandsrétti og því sé eðlilegra að tengja norræn réttarkerfi 

við meginlandsrétt.28 Sigurður Líndal hefur þó bent á að munurinn á engilsaxneskri 

réttarskipan og meginlandsrétti sé mögulega ekki jafn mikill og oft hefur verið haldið fram og 

að réttarkerfin séu óðum að nálgast hvort annað. Þar hefur t.d. áhrif að örar 

þjóðfélagsbreytingar gera löggjafanum mjög erfitt fyrir að halda í við þá þróun sem á sér stað 

með setningu skýrra lagaákvæða. Lausnin hefur þá í auknum mæli verið sú að löggjafinn setur 

ákveðnar vísireglur sem dómstólum ber að fara eftir og hafa dómstólar því jafnframt aukið 

vald til að móta réttinn. Á Íslandi eru fordæmi sem réttarheimild eflaust mikilvægari en annars 

staðar á Norðurlöndunum og má það mögulega rekja til þess að löggjafinn hér á landi hefur 

ekki verið jafn iðinn við endurskoðun á löggjöfinni og löggjafi nágrannalandanna.29 

Í íslenskum sem og norrænum rétti er fræðakerfi lögfræðinnar skipt upp í allsherjarrétt 

annars vegar og einkarétt hins vegar. Undir einkarétt falla t.d. reglur sem fjalla um samskipti 

borgara sín á milli og persónuleg málefni þeirra, meðan reglur opinbers eðlis s.s. starfsemi 

                                                           
27 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 14. 
28 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 238 og Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of 
Nordic contract law“, bls. 15. 
29 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 238-239. 



11 

ríkis eða skipulag þess heyrir undir allsherjarrétt.30 Skipting þessi getur verið óljós en margar 

reglur eru þess eðlis að geta fallið undir bæði einka- og allsherjarrétt. Má sem dæmi um þetta 

nefna reglur um góða viðskiptahætti. Ef auglýsing er villandi getur það bæði leitt til þess að 

eftirlitsstjórnvald beiti þeim aðila er auglýsti viðurlögum og einnig að neytandi sem telur á sér 

brotið geti leitað réttar síns.31 Almennt má segja að reglur allsherjarréttarlegs eðlis séu meira 

til þess fallnar að vernda almannahagsmuni meðan einkarétturinn stuðlar meira að vernd 

einkahagsmuna. Brot á allsherjarreglum leiða oft til einhvers konar viðurlaga meðan brot á 

þeim einkaréttarlegu veita einstaklingum réttarúrræði til að leysa úr deilumálum sín á milli.32 

Einkarétti er skipt niður í fjögur meginsvið en þau eru persónu-, erfða-, sifja- og 

fjármunaréttur.33 Samningaréttur er ein af undirgreinum fjármunaréttar og fjallar að 

meginstefnu um réttarreglur sem gilda um samninga og einnig í ýmsum tilfellum aðra 

löggerninga á sviði fjármunaréttar.34 Samningsgerðin spilar hér stóran þátt og þar með reglur 

um tilboð, samþykki og afturköllun.35 Samningarétti má síðan skipta niður í almennan og 

sérstakan hluta. Sá almenni fjallar um almennar reglur sem gilda um allar gerðir löggerninga 

og samninga, þ.e. stofnun þeirra, umboð og aðra milligöngu við samningsgerð og ógilda 

löggerninga. Í sérstaka hlutanum er fjallað um sérstakar gerðir samninga t.d. 

neytendasamninga.36 Við gerð þess konar samninga gilda oft sérstakar reglur sem eru 

frábrugðnar þeim almennu sbr. t.d. lög um neytendasamninga nr. 16/2016. Kröfuréttur er 

síðan náskyldur samningarétti og lengi vel var jafnvel talið að almennar reglur um stofnun og 

ógildingu löggerninga teldust hluti kröfuréttar. Það breyttist þó með komu norrænu 

samningalaganna og var byrjað að fjalla um þessar reglur í sérstakri fræðigrein, þ.e. 

samningarétti.37 Mörkin milli þessarra tveggja fræðigreina má útskýra á þann veg að í 

samningarétti er aðallega fjallað um gerð samninga meðan í kröfurétti er einblínt á 

eftirmálana.38 Mikilvægi þessarra fræðigreina er óumdeilt en samningar eru meginstólpi alls 

viðskiptalífs og þar með heilbrigðs efnahagslífs. Fjármunaflæði stjórnast af samningsgerð og 

á það bæði við um einfalda neytendasamninga um kaup á matvöru í verslun og jafnframt 

flókna og umfangsmikla samninga um stórar verkframkvæmdir. Mikilvægt er því að reglur 

                                                           
30 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 21. 
31 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 21. 
32 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 22-23. 
33 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 21. 
34 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 17. 
35 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 31. 
36 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 17. 
37 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 17. 
38 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 31-32. 
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um samningsgerð séu skýrar, allt frá því að til löggerninga er stofnað og þar til samningur 

hefur liðið undir lok.39  

Sú heimild samningaréttarins sem hvað mestu máli skiptir er bindandi samningur milli 

aðila, enda er það eitt af einkennum réttarsviðsins að lagareglur eigi oft eingöngu við ef annað 

leiðir ekki af samningi.40 Ef ágreiningur rís á milli aðila er hann útgangspunktur í úrlausn 

ágreiningsefnisins. Það á rót sína meðal annars að rekja til meginreglunnar um 

skuldbindingargildi samninga. Þetta getur t.d. átt sér stað þegar samningsaðilar leggja ekki 

sama skilning í samninginn.41 Oft rís ágreiningur upp á milli aðila um hvort samningur hafi í 

raun komist á eða ekki, þetta getur t.d. átt sér stað þegar óvíst er hvort yfirlýsing 

samningsaðila teljist bindandi tilboð eða ekki eða ef samþykki berst að loknum 

samþykkisfresti. Í þessum tilfellum nýtur samningsins ekki við og því getur verið nauðsynlegt 

að horfa til annarra þátta, eða heimilda, þegar skera skal úr um það hvort samningur hafi í 

raun komist á. Í samningarétti líkt og á öðrum réttarsviðum skipta lög og reglur miklu máli, en 

sett lög eru álitin mikilvægasta réttarheimildin42 bæði hér á landi sem og í flestum ríkjum 

Evrópu.43 Í norrænum samningalögum eru t.a.m. settar fram grundvallarreglur um hvernig 

beri að skilja loforð og gilda þær um samningsgerðina, nema samið sé um annað. 

Samningsaðilum er að jafnaði frjálst að semja svo um að þessar reglur gildi ekki um samninga 

þeirra á milli og eru þær því frávíkjanlegar. Þetta á þó ekki við um allar reglur í samningarrétti 

og er hætta á misnotkun lykilatriði hvað frávíkjanleika varðar. Ef hætta er á að sterkari 

samningsaðili geti misnotað sér samningsfrelsi sitt til að leggja auknar skyldur á viðsemjanda 

er oft leyst úr þeim vanda með því að setja ófrávíkjanlegar reglur sem ekki er hægt að semja 

sig undan. Þetta á sérstaklega við í neytendalöggjöfinni.44 Þegar engum lagareglum er til að 

dreifa fer það stundum svo að dómstólar vísa í niðurstöðum sínum til ákveðinna meginreglna. 

Oft á tíðum eru þessar meginreglur hvergi orðaðar beint í lögum en eru þrátt fyrir það 

viðurkenndar og ekki efast um tilvist þeirra.45  

                                                           
39 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 221. 
40 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 42.  
41 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 23. 
42 Sigurður Líndal skilgreindi hugtakið réttarheimild á eftirfarandi hátt: „Réttarheimildir eru þau viðmið – gögn, 
sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til 
rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli“. 
Heimild: Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 75-76. 
43 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 79.  
44 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 24. 
45 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 54. 
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Í samningaréttinum spila meginreglur fremur stórt hlutverk og verður því fjallað um þær í 

kaflanum hér á eftir. Aðrar réttarheimildir geta skipt sköpum á sviði samningaréttar sem ekki 

verður fjallað um í þessari ritgerð, má þar t.a.m. nefna fordæmi og venjur. 

2.3 Meginreglur samningaréttar  

Í norrænum samningarétti hafa samningsfrelsi og skuldbindingargildi samninga verið 

meginstoðir hans, og aukin áhersla verið lögð á þær framar öðrum meginreglum.46 Auk 

þessara tveggja má einnig benda á mikilvægi meginreglunnar um formfrelsi samninga. Oft er 

litið svo á að hér sé ekki um sérstaka reglu að ræða heldur sé hún einn angi samningsfrelsis.47 

Páll Sigurðsson hefur bent á að í raun séu þessar þrjár reglur allar samofnar og á þeim 

grundvallist það traust sem verslun og viðskipti þurfa að byggja á.48 Á Íslandi eru þó þessar 

þrjár meginreglur allar ólögfestar þótt óumdeilt sé að þær eigi við í íslenskum samningarétti.49  

Segja má að reglan um skuldbindingargildi samninga hafi alla tíð verið ein af 

meginreglum samningaréttar. Þar af leiðandi er litið á hana sem kjarna samningaréttar, sem 

allar aðrar reglur hans byggi beint og óbeint á.50 Þýðingarmikinn dóm um mikilvægi 

reglunnar má finna í Hrd. 1985, bls. 671: 

 

Í málinu hafði seljandi fasteignar A samþykkt kauptilboð B í fasteign sína, síðar sama dag 
frétti hann af öðrum kaupanda C sem var tilbúinn að bjóða hagstæðara verð. Um kvöldið 
fór A þess á leit við B að hann hyrfi frá tilboði sínu, B gekkst ekki við því enda búinn að 
ráðstafa sinni fasteign. Þrátt fyrir þessa neitun gekk A til samninga við C og lýsti yfir 
riftun á gerðum samningi við B, C flutti síðan í kjölfarið inn í fasteignina. B stóð fastur á 
sínu þinglýsti kaupsamningnum og efndi sínar greiðslur samkvæmt honum. Hann krafðist 
þess svo fyrir dómi að gefið yrði út afsal og honum afhent fasteignin gegn greiðslu 
umsamins kaupverðs, auk skaðabóta. Meirihluti Hæstaréttar féllst á þessar kröfur B með 
þeim rökum að komist hefði á bindandi samningur milli A og B og samningur milli A og 
C hefði verið í andstöðu við hann. 

 

Þessi meginregla virðist ætíð hafa skipað háan sess í íslenskum rétti og réttarvitund. Í Grágás 

varðaði það refsingu að standa ekki við gerða samninga og í Jónsbók var sagt að halda skyldi 

samninga sem hefðu verið handsalaðir svo lengi sem þeir væru ekki í andstöðu við ríkjandi 

lög. Í lögbókum Kristjáns konungs V var þessum áherslum haldið áfram, en þar sagði að alla 

                                                           
46 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 26 og Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, 
bls. 221-222. 
47 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 51. 
48 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa. Ábending í tilefni frumvarps um lögtöku nýs og víðtæks 
ógildingarákvæðis í samningarétti“, bls. 1. 
49 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 59 og Þorgeir Örlygsson, 
Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 129. 
50 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
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samninga ætti að efna nákvæmlega svo lengi sem þeir brytu ekki gegn lögum eða siðferði 

manna.51 Í dag er litið svo á að skuldbindingargildi samninga feli það í sér að samninga skuli 

halda og efna og að eigandi kröfu samkvæmt samningi geti leitað réttar síns fyrir 

dómstólum.52  

Eins og sjá má var meginreglan áður fyrr sú að efna ætti samninga samkvæmt orðanna 

hljóðan en nú í dag geta verið ýmsar undantekningar frá skuldbindingarreglunni er varða 

efnahags- og félagslega hagsmuni samningsaðila.53 Bent hefur verið á að jafnvel hafi verið 

vikið of langt frá meginreglunni í öllum þeim undantekningum sem veittar hafa verið.54 Gæta 

verður varkárni við lögfestingu á víðtækum undantekningarákvæðum þar sem þau geta grafið 

undan undirstöðum og trausti viðskiptalífsins. Þó ber að líta til hinnar hliðar teningsins að ef 

reglunni væri fylgt í blindni án undantekninga og óháð efni og tilurð samningsins gæti það 

eflaust haft jafnslæm eða jafnvel enn verri áhrif í för með sér.55  

Frá fornu fari hafa undantekningar frá meginreglunni þekkst og má þar t.a.m. nefna þær 

ógildingarástæður sem elstar eru taldar en það eru nauðung og svik. Með tímanum óx þörfin á 

fjölbreyttari undantekningarreglum vegna þróunar á viðskiptaháttum.56 Í dag er aukin áhersla 

lögð á vernd neytandans og má þar minna á ofangreinda ógildingarástæðu 36. gr. 

samningalaganna auk fjölda annarra reglna sem innleiddar hafa verið í íslenskan rétt vegna 

aðildar okkar að Evrópska efnahagssvæðinu og víkja frá meginreglunni um 

skuldbindingargildi samninga.57 Í nýlegum lögum um neytendasamninga er t.a.m. í 1. mgr. 

16. gr. kveðið á um rétt neytanda til að falla frá samningi utan fastrar starfstöðvar eða í 

fjarsölu innan 14 daga með tilkynningu til seljanda. Í 2. mgr. sömu lagagreinar segir að 

neytandinn þurfi jafnframt ekki að tilgreina neina ástæðu fyrir þeirri ákvörðun sinni að falla 

frá samningnum. Er þetta gott dæmi um reglu sem felur í sér fremur víðtæka undantekningu á 

meginreglunni um skuldbindingargildi samninga.58 

Í bókinni Restatement of Nordic contract law er fjallað um skuldbindingargildi samninga. 

Þar er meginreglan skilgreind með þeim hætti að lögmætur samningur sé bindandi fyrir aðila 

hans og að þeim verði ekki rift né breytt nema með samþykki allra aðila.59 Skuldbindingin 

                                                           
51 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24-25. 
52 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 56-57. 
53 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24-25. 
54 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa. Ábending í tilefni frumvarps um lögtöku nýs og víðtæks 
ógildingarákvæðis í samningarétti“, bls. 1. 
55 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 225. 
56 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 229. 
57 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 407. 
58 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 175.  
59 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 47. 
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nær ekki einungis til samningsins sjálfs heldur einnig til þeirra loforða sem samningsaðilar 

gefa. Þar af leiðandi hafa einhliða loforð að jafnaði bindandi áhrif, sem þýðir að loforðsgjafi 

getur verið skyldaður af dómstólum til að uppfylla loforðið eða borga að öðrum kosti 

skaðabætur á grundvelli réttmætra væntinga loforðsmóttakanda.60 Að uppfylltum skilyrðum 

um greiðslu bóta s.s. sök.61 

Meginreglan um samningsfrelsi er ein af grundvallarreglum íslensks samningaréttar. Hún 

greinist í þrjá þætti. Sá fyrsti er frelsi til að ákvarða hvort að samningur sé gerður, í öðru lagi 

er það frelsi til að ákveða við hvern er samið og að lokum frelsi um efni samnings.62 Í 

samnorrænum samningarétti er samningsfrelsi útskýrt með þeim hætti að aðilum er frjálst að 

ganga til samninga um hvaðeina sem ekki brýtur í bága við ríkjandi lög og reglur.63 

Samningsfrelsið felur það þó ekki í sér að viðsemjendur geti lagt skyldur á hendur þriðja 

aðila, þrátt fyrir það geta þeir yfirfært réttindi yfir á aðra.64 Á fyrrgreinda reglu hefur 

Hæstiréttur minnst á í fjölda dóma, sbr. til dæmis Hrd. 1. mars 2001 (397/2000) þar sem tekist 

var á um hvort vátryggingarfélagi væri heimilt að setja undantekningar frá vátryggingu í 

samninga sína og komst Hæstiréttur að því á grundvelli samningsfrelsis að þetta væri 

vátryggingarfélaginu heimilt. Einnig má nefna Hrd. 18. desember 2003 (297/2003) þar sem 

einnig var fjallað um undanþáguákvæði í stöðluðum samningsskilmálum vátrygginga en þar 

vísaði Hæstiréttur til viðurkenndrar meginreglu íslensks réttar um samningsfrelsi og því væru 

undanþágur heimilar og það væri á ábyrgð vátryggingartaka að kynna sér þær.  

Í framangreindum dómum má segja að hafi reynt á þann þátt samningsfrelsisins er snýr að 

því hvað er samið um, en í Hrd. 1. júní 2006 (282/2006) er tekist á um þann þátt 

samningsfrelsisins sem snýr að því hvort gengið er að samningi:  

 

Í málinu hafði útvarpsstöð sem skipt hafði um kennitölu farið fram á að stefnda væri gert 
að skrifa undir samning um flutning á tónlistarefni. Í niðurstöðu héraðsdóms segir að ekki 
sé hægt að skylda stefnda til að gera samning við stefnanda á grundvelli samningsákvæða 
sem stefnandi setur einhliða fram. Það stríðir gegn meginreglunni um samningsfrelsi aðila 
og venjulegum viðskiptaháttum. Málinu var því vísað frá dómi. Hæstiréttur staðfesti 
úrskurð héraðsdóms.  

 

                                                           
60 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 70. 
61 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 47. 
62 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 51. 
63 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 47. 
64 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 70 og Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og 
megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 52. 
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Þessir dómar endurspegla ótvírætt gildi samningsfrelsis sem meginreglu í samningarétti.65 

Margvíslegar takmarkanir geta verið á samningsfrelsi og þurfa þær að vera skýrar, oftast 

byggja þær á gildandi lögum eða samningum, t.d. kjarasamningum.66 Páll Sigurðsson telur þó 

varasamt að aðili er selur vöru eða þjónustu til almennings í atvinnuskyni geti án málefnalegra 

ástæðna hafnað því að ganga til samninga við kaupanda, samningsskylda þessi byggir að 

meginstefnu á meginreglum laga og eðli máls.67  

Algengt er að samningsfrelsið sé takmarkað með skyldu til samningsgerðar sbr. 91. gr. 

umferðarlaga nr. 50/1987 sem kveður á um vátryggingarskyldu eða mæli fyrir um efni þeirra. 

Dæmi um slíkar takmarkanir eru einnig staðlaðir samningsskilmálar, en með þeim er átt við 

fyrirfram ákveðna skilmála sem ætlaðir eru til að verða partur af samningi, ljóst er að með 

slíkum skilmálum er unnt að spara mikinn tíma er ella færi í samningsgerðina. Ýmsar tegundir 

eru af stöðluðum samningum en þeir sem helst koma hér til álita eru einhliða skilmálar þar 

sem annar samningsaðilinn, oftast sá sterkari, hefur samið eða látið semja skilmála sem að 

jafnaði skulu standa óbreyttir við samningsgerð og á þá viðsemjandi fáa aðra kosti en að 

ganga að þeim eða ganga frá samningsborðinu.68 Af þessu má draga þá ályktun að staðlaðir 

samningar, sbr. vátryggingaskilmála, geti bæði grundvallast á samningsfrelsinu og verið 

takmörkun á því á sama tíma.  

Á það hefur verið bent að ástæða takmarkana á samningsfrelsi sé reynsla frá fyrri tíð sem 

sýni tilhneigingu til misbeitingar á samningsfrelsinu, sér í lagi þegar tveir missterkir aðilar 

semja.69 Hætta er á að frelsi þetta sé misnotað t.a.m. á þá leið að sá samningsaðili sem hefur 

sterkari stöðu við samningsgerðina nýti sér yfirburða stöðu sína til að koma á sérlega 

hagstæðum samningi. Oft er það gert með þeim hætti að samdir eru fyrirfram ákveðnir 

samningsskilmálar sem væntanlegir viðsemjendur geta lítil eða engin áhrif haft á. Misnotkun 

sem þessi á meginreglunni um samningsfrelsið er sérstaklega algeng í samningum milli 

neytenda og atvinnurekanda. Neytandinn hefur þá oft á tíðum ekki möguleika á að breyta efni 

samningsins heldur einungis ákvarða hvort og við hvern skuli samið. Samningsskilmálar sem 

samdir eru einhliða geta oft reynst viðsemjendum ósanngjarnir. Til að sporna við beitingu 

þeirra hefur löggjafinn fest í lög ógildingarákvæði sem m.a. hafa það að markmiði að vernda 

neytendur gegn slíkum skilmálum og má þar helst nefna neytendaákvæði 36. gr. a-d sml. og 

                                                           
65 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 52. 
66 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 130. 
67 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 111-113. 
68 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 143-145 og 152 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni 
íslensks samningaréttar“, bls. 52-54. 
69 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 53. 
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hina almennu ógildingarreglu 36. gr. sömu laga.70 Án slíkra takmarkana gætu orðið til 

samningar sem ekki standast lög eða samningar sem verða til við óeðlilegar aðstæður.71 

Samkvæmt meginreglunni um formfrelsi samninga á form samningsins ekki að hafa 

úrslitaáhrif þegar kemur að efndum. Munnlegir og skriflegir samningar hafa því að jafnaði 

jafnmikið lagalegt gildi.72 Samningar geta komist á með margvíslegum hætti og þá ekki 

eingöngu munnlega eða skriflega. Stundum má jafnvel líta á annars konar tjáningu eða 

hátterni sem bindandi viljayfirlýsingu.73 Þess ber þó að geta að undantekningar geta verið á 

þessari meginreglu til dæmis ef þess er getið í lögum eða í samningi milli aðila,74 sem dæmi 

má taka 7. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002 þar sem kveðið er á um að skuldbindandi 

samningur komist á þegar skriflegt tilboð er samþykkt með undirskrift. Réttaráhrif þess að 

vanrækja formskilyrði samninga sem sett eru í lögum geta verið breytileg.75 Stundum eru 

ákvæði um form samninga meira til þess fallin að vera leiðbeinandi heldur en að hafa áhrif á 

skuldbindingargildi þeirra. Í öðrum tilfellum getur brot á formskilyrðum samninga leitt til 

þess að réttaráhrif þeirra breytast, sbr. húsaleigulög nr. 36/1994 en þar er kveðið á í 1. mgr. 4. 

gr. að leigusamningar skuli vera skriflegir og í 10. gr. sömu laga segir að ef aðilar hafi 

vanrækt að gera leigusamninginn skriflegan skuli þeir teljast hafa gert ótímabundinn 

leigusamning. Í sumum tilfellum felur formbrestur samninga það í sér að þeir teljist ógildir og 

hafi þar með ekkert skuldbindingargildi fyrir samningsaðila. Oft er það ekki nefnt berum 

orðum í lögum að löggerningurinn teljist ógildur ef formskilyrðum er ekki fylgt en þó má í 

ákveðnum tilfellum ráða þetta skýrt af lögunum, sbr. 6. gr. laga um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 

en þar segir að ábyrgðarsamningur skuli vera skriflegur og þar getið þeirra upplýsinga sem 

kveðið er á um í 5. gr. sömu laga.76  

Þrátt fyrir að bindandi samningar geti komist á óháð formi er ljóst að ef ágreiningur kemur 

upp um efndir samnings getur sönnunarstaða þess sem ber fyrir sig samning reynst mun 

torveldari en ella ef um munnlegan samning er að ræða í stað skriflegs.77 Má í þessu sambandi 

nefna að sá sem byggir kröfu sína á samningi ber sönnunarbyrði fyrir því að samningur hafi 

verið gerður og að réttindi séu í samræmi við kröfuna.78 Einnig getur form samnings skipt 

                                                           
70 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63-65. 
71 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 53. 
72 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 40. 
73 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 23. 
74 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 134 og Ása Ólafsdóttir: 
„Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 60. 
75 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 225. 
76 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 60-62. 
77 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 225. 
78 Páll Sigurðsson: Lagaþættir II, bls. 353. 
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máli varðandi réttarstöðu samningsaðila gagnvart þriðja aðila þar sem eingöngu er hægt að 

þinglýsa skriflegum samningum.79 

Það er jafnframt sammerkt með samnorrænum rétti og þeim íslenska að ekki eru gerð nein 

formskilyrði við gerð löggerninga nema sérstaklega sé kveðið á um það í lögum.80 Ekki 

skiptir því máli hvort samningur er skriflegur eða munnlegur, hann er ávallt álitinn jafn 

bindandi fyrir hlutaðeigandi. Skuldbindingargildi munnlegra samninga er ekki álitið minna þó 

að jafnaði sé erfiðara að færa sönnur á innihald slíkra samninga.81 Undantekningar eru þó frá 

þessari meginreglu, algengast er að það sé gert í lögum til að tryggja réttindi veikari aðila 

samnings eða til að tryggja að aðilar að samningi geri sér grein fyrir mikilvægi löggerningsins 

með því að vera krafðir um undirskrift.82  

Nú hefur verið fjallað um þróun samningaréttar í áranna rás, stöðu hans í fræðikerfinu, 

helstu viðfangsefni og meginreglur sem gilda á sviðinu. Í næsta kafla verður vikið að 

hugtakinu samningur, hvernig hann kemst á og þeim viljayfirlýsingum er mestu máli skipta í 

því sambandi. Í þessari ritgerð er megináherslan lögð á þá samninga sem komast á milli 

neytenda og atvinnurekenda sem stofnast á grundvelli viljayfirlýsingu atvinnurekanda, sem 

felur í sér verðmerkingu, hvort heldur sem er með útstillingu í verslun, auglýsingum eða með 

öðrum hætti. 

2.4 Hvað er samningur  

Samningur er ein tegund löggerninga og byggist á gagnkvæmum viljayfirlýsingum 

samningsaðila.83 Yfirlýsingar geta verið með margvíslegu móti en samningarréttur fjallar um 

þær er ætlaðar eru til þess að skapa rétt þ.e. löggerninga. Í samningarrétti eru loforð og 

samþykki þær viljayfirlýsingar er helst koma til álita en á þeim byggir samningur alla jafna. 

Löggerningar fela það í sér að ýmist stofna rétt,84 viðhalda honum,85 breyta honum eða fella 

hann úr gildi.86 Til að um samning sé að ræða þarf ein þessara viljayfirlýsinga að vera loforð 

og almennt eru aðrar viljayfirlýsingar samningsins einnig loforð um einhvers konar greiðslu 

fyrir þau verðmæti sem innt verða af hendi gagnaðila.87 Það er þó ekki algilt og getur 

samningur komist á sem skuldbindur einungis annan aðilann t.d. þegar upprunaleg 

                                                           
79 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40. 
80 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 47. 
81 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 75. 
82 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 76. 
83 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 228. 
84 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 37. 
85 Endurnýjun á leigusamningum og vátryggingarsamningum eru t.a.m. dæmi um löggerninga sem viðhalda rétti. 
86 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 37. 
87 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 228. 
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viljayfirlýsing er í formi gjafaloforðs. Þá er rætt um einhliða samninga og felur samþykki því 

ekki í sér neina skuldbindingu.88 Í þessari ritgerð er þó ekki ætlunin að fjalla um þá heldur 

verður einblínt á þá samninga er leggja gagnkvæmar skyldur á samningsaðilana en sml. eru 

sniðin eftir þess konar samningum.89  

Að jafnaði kemst samningur á með því að loforð, oftast í formi tilboðs, er samþykkt af 

gagnaðilanum. Tilboð er sú tegund loforða sem öðlast ekki endanlegt gildi fyrr en við 

samþykki loforðsmóttakanda, en við samþykki á tilboðinu er gagnaðili ekki einungis búinn að 

binda loforðsgjafa heldur jafnframt sig sjálfan. Samþykkið felur því bæði í sér ákvöð en þ.e. 

löggerningur sem ætlaður er til að binda móttakandann og loforð um að efna sinn þátt í 

samningnum.90 Sé tilboð samþykkt með réttmætum hætti er kominn á bindandi samningur 

milli  

samningsaðila og á honum byggja þeir réttindi sín og skyldur í réttarsambandinu sín á milli.91 

Ef samningsaðili uppfyllir ekki sinn enda samningsins sjálfviljugur getur gagnaðili knúið 

hann til þess með atbeina dómstóla.92 

Óhætt er að segja að loforð séu grundvöllur allra samninga og því lykilhugtak í 

samningarrétti. Loforð telst til löggerninga og tilgangur þess er að stofna rétt. Í loforði felst 

viljayfirlýsing, þar sem loforðsgjafi þarf að hafa tekið endanlega ákvörðun um að viðkomandi 

loforð sé vilji hans. Með loforðinu er loforðsgjafi einnig að skuldbinda sig til þess að efna 

loforð sem hann hefur gefið öðrum aðila. Loforð verða almennt fyrst bindandi eftir að 

loforðsmóttakandinn hefur kynnt sér það og getur því byggt upp réttmætar væntingar um að fá 

loforðið efnt. Loforðsgjafi þarf að hafa átt aðkomu að því með beinum eða óbeinum hætti að 

loforðið sé komið í hendur loforðsmóttakanda.93 Nánar verður fjallað um loforð og hvenær 

þau verða bindandi í kafla 3.  

 

 

 

 

 

                                                           
88 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 84. 
89 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 35. 
90 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 78 og 84-85. 
91 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 592. 
92 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 68. 
93 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 65-66. 
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3. Bindandi loforð  
Eins og að framan greinir byggist samningur á gagnkvæmum viljayfirlýsingum, annars vegar 

loforði, sem oftast er í formi tilboðs, og hins vegar ákvöð, sem oftast er í formi samþykkis á 

undanfarandi tilboði. Það er því um að ræða gagnkvæman samning sem felur í sér 

viljayfirlýsingu allra samningsaðila. Einnig eru til einhliða samningar sem skuldbinda aðeins 

annan aðila samningsins. Samningurinn kemur því á efndarskyldu hjá öðrum aðila 

samningsins en gagnaðilinn hefur enga slíka skyldu. Þetta eru svo kölluðu gjafaloforð, sem 

fela enga kvöð í sér til handa samþykkjanda.94  

Á öllum Norðurlöndunum er líkanið um loforð og samþykki sem forsenda samnings notað 

til grundvallar í samningarétti. Alls staðar á Norðurlöndunum, nema á Íslandi, hefur 

meginreglan verið lögfest, en hér er hún ólögfest meginregla.95 Loforð hefur verið skilgreint á 

þá leið að um sé að ræða viljayfirlýsingu sem felur í sér skuldbindingu af hálfu loforðsgjafa 

og er beint til annars manns, eins eða fleiri, og kemst til vitundar þeirra fyrir tilstilli 

loforðsgjafans.96 Í skilgreiningunni er orðið skuldbindandi lykilatriði og markar m.a. 

mikilvægi hugtaksins í samningarrétti. Loforð verður skuldbindandi eftir að það kemst til 

vitundar loforðsmóttakanda. Þessi regla er ekki lögfest beint í samningalögunum en hana má 

leiða út frá gagnályktun frá ákvæðum 1. kafla samningalaganna um samningsgerð má þar 

t.a.m. nefna 5. og 7. gr. laganna sem annars vegar kveða á um að tilboð sé ekki lengur 

skuldbindandi eftir að því er hafnað og hins vegar innan hvaða tímamarka loforðsgjafi getur 

afturkallað tilboð sitt. Eftir að kominn er á samningur er vandkvæðum bundið fyrir 

loforðsgjafa að losna undan skyldum sínum samkvæmt honum nema ef einhverjar 

ógildingarástæður eigi við.97  

Annað lykilatriði í skilgreiningunni er að loforðið hafi komist til vitundar 

loforðsmóttakanda. Með vitund er átt við að loforðsmóttakandinn hafi kynnt sér efni 

loforðsins og eigi því með réttu að geta byggt væntingar samkvæmt loforðinu. Hér eru ekki 

gerð ströng skilyrði á því hve ítarlega móttakandi þarf að fara yfir efni loforðins, heldur væri 

eflaust nægilegt að lesa lauslega yfir loforðið.98 Það að loforð sé komið til vitundar 

móttakanda getur skipt miklum sköpum því eftir það tímamark verður loforðsgjafi bundinn af 

loforði sínu og getur að jafnaði ekki kallað það aftur, sbr. fyrrnefnda 7. gr. samningalaga. 

Áður en loforð er komið til vitundar móttakanda er loforðsgjafa mögulegt að draga tilboð sitt 

                                                           
94 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 84-85. 
95 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 91-92. 
96 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 65. 
97 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 591-592. 
98 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 66 og 80-81. 
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til baka að því gefnu að sú tilkynning berist móttakanda samtímis, eða áður, en hann kynnir 

sér efni loforðsins. Sú tilkynning fellur undir löggerninginn ákvöð sem bindur bæði 

loforðsgjafa og -móttakanda þegar hún berst til móttakanda ólíkt því sem á við með loforð.99 

Ef afturköllun berst of seint er almenna reglan sú að viðtakandi ber ekki skyldu til að taka við 

henni og getur krafist þess að loforðsgjafi standi við loforð sitt.100  

Ýmis atriði geta þó leitt til rýmri afturköllunarréttar t.d. sanngirnisrök eða grandvísi 

loforðsmóttakanda áður en löggerningurinn hefur haft áhrif um ráðstafanir hans, sbr. 2. máls. 

38. gr. sml. 101 Ef um munnlegt loforð er að ræða er meginreglan sú að loforðsgjafa er heimilt 

að afturkalla loforð sitt þar til það hefur verið samþykkt.102 Það að loforð komist til vitundar 

loforðsmóttakanda skiptir einnig miklu máli þegar deilt er um góða trú samningsaðila. Við 

mat á góðri trú skal að meginstefnu miða við það tímamark þegar loforð kemst til vitundar 

loforðsmóttakanda og hvað hann vissi eða mátti vita á þeirri stundu, sbr. 38. gr. sml. Nánar 

verður fjallað um góða trú í kafla 3.3 í ritgerðinni. 

Ósanngjarnt yrði þó að ætla að tilboðsgjafi væri bundinn tilboði sínu ævilangt eftir að það 

berst til vitundar móttakanda. Tilboðsgjafi getur t.a.m. kveðið á um tiltekinn samþykkisfrest í 

tilboði sínu, samþykki yrði þá að berast honum fyrir lok frestsins sbr. 1. mgr. 2. gr. 

samningalaganna. Ef samþykki bærist ekki innan frestsins væri tilboðsgjafi ekki bundinn 

samþykkinu og líta bæri á það sem nýtt tilboð sbr. 1. mgr. 4. gr. sömu laga. Sjá þó 2. mgr. 4. 

gr. samningalaganna en hún felur í sér ákveðna tilkynningarskyldu sem hvílir á tilboðsgjafa 

um að hann muni ekki taka við of seint til komnu samþykki ef ljóst er að sendandi 

samþykkisins telur það hafa borist í tæka tíð. Ef hann sinnir ekki þessari skyldu telst 

samningur gerður þrátt fyrir að samþykki berist utan samþykkisfrestsins.103 

Jafnvel þótt það fyrirfarist að tilgreina ákveðinn samþykkisfrest í tilboðinu verður það 

ekki þess valdandi að móttakandi tilboðs fái ótímabundna heimild til að skuldbinda 

tilboðsgjafa með samþykki sbr. 3. gr. samningalaga. Greinarmunur er gerður á því hvort 

tilboðið sé munnlegt eða skriflegt. Ef um munnlegt tilboð er að ræða og enginn 

samþykkisfrestur er veittur þá ber að samþykkja þegar í stað sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Ef 

tilboðið er aftur á móti skriflegt flækjast málin örlítið því þá þarf samþykki að berast innan 

sanngjarns frests. Aðallega er þá litið til þess hve langan tíma tilboðsgjafi mátti ætla að 

móttakandi fengi til að svara tilboðinu, sé það ekki ljóst eftir atvikum máls skal líta til þess 

                                                           
99 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 66 og 80-81. 
100 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 72-73. 
101 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 72-73. 
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hvenær tilboð barst móttakanda, hver sé eðlilegur umhugsunarfrestur og að samþykkið berist 

tilboðsgjafa án seinkunar sbr. 1. mgr. ákvæðisins. Þetta eru því þrenn tímabil sem líta ber á 

sem eina heild. Ætla má að á tækniöld þar sem tilboð og samþykki berast í auknum mæli í 

formi tölvupósta að eðlilegur umhugsunarfrestur sé það atriði er mestu máli skiptir. Hlýtur sá 

frestur að vera afstæður og fara eftir efni tilboðsins. Sanngirnisrök skipta hér eflaust 

meginmáli og bæði verður að líta til hagsmuna tilboðsgjafa að fá svar sem fyrst og einnig 

hagsmuna viðtakanda að fá að vega og meta efni loforðsins.104 Í norrænum rétti eru engar 

sérreglur um rafræn samskipti heldur einungis sérákvæði um símskeyti sbr. 1. mgr. 3. gr. sml. 

líklegast verður þó að ætla að þegar samningaviðræður eiga sér stað með rafrænum hætti líkt 

og með tölvupóstasamskiptum teljist tilboð og samþykki berast móttakanda um leið og þau 

eru send út.105 

Loforð geta verið háð tilteknum skilyrðum og eru þau jafnan tvenns konar, annars vegar 

frestskilyrði og hins vegar lausnarskilyrði. Frestskilyrði fela það í sér að loforð verður ekki 

bindandi fyrir loforðsgjafa fyrr en tiltekin atriði eru uppfyllt. Lausnarskilyrði fela það aftur á 

móti í sér að eftir að loforðsgjafi er bundinn loforði sínu þar til tiltekinn atburður á sér stað. 

Munurinn á þessu tvennu og tímabundnum loforðum liggur helst í óvissunni, en tímabundin 

loforð eru eins og orðin gefa til kynna bundin fastákveðnu tímamarki meðan óvíst er hvenær 

skilyrðin komi fram.106 

Norrænn samningaréttur er byggður á þeirri grundvallarreglu að skyldur vakni ekki út frá 

samkomulagi heldur út frá loforðum. Þetta er í samræmi við loforðskenninguna sem íslenskur 

samningaréttur byggir einnig á. Samkvæmt þessari reglu tengjast loforðsgjafi og 

loforðsmóttakandi í gegnum loforðin sem gefin eru. Þetta þýðir að um tíma er það aðeins 

loforðsgjafi sem er skuldbundinn en loforðsmóttakandi hefur innan þess tíma ráðrúm til að 

ákvarða hvort hann taki tilboðinu eða ekki og er á meðan ekki skuldbundinn af því loforði 

sem honum barst. Þetta felur í sér ákveðið ójafnræði meðal samningsaðila sem ekki væri að 

finna með sama hætti í samningskenningunni.107 Engra sérstakra samninga er þörf til að 

samþykkja loforðið áður en það tekur gildi, eins og er til dæmis í mörgum löndum sem byggja 

lög sín á Rómarrétti, heldur gerist það sjálfkrafa eftir að loforð er komið til vitundar 

loforðsmóttakanda. Ábyrgðin á því að loforð sé rétt samkvæmt efni sínu hvílir á loforðsgjafa 

og því er mikilvægt að vanda til verka við loforðsgerð. Þetta er í samræmi við 
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traustkenninguna en samkvæmt henni verður löggerningur bindandi í þeirri mynd er hann 

berst viðtakanda sem í góðri trú treystir efni hans.108  

Þetta má einnig leiða út frá gagnályktun á 1. mgr. 32. gr. sml. en í henni segir að 

löggerningur sem vegna misritunar eða annarra mistaka af hálfu þess er gerði hann hefur 

orðið annars efnis en til var ætlast, er ekki skuldbindandi fyrir þann sem gerði hann ef sá 

maður, sem löggerningnum var beint til, vissi eða mátti vita að mistök hafi átt sér stað. Þetta 

gerir það t.d. að verkum að tilboð verslunareiganda á vöru í búð ættu jafnan að standa þrátt 

fyrir mistök, að því gefnu að kaupandi taki tilboðinu í góðri trú.109  

Hafa ber jafnframt í huga að tilboð geta verið háð skilyrðum þar sem samninga er þörf 

áður en loforðið tekur gildi.110 Tæknilega séð er hægt að skilgreina tilboð á þá leið að um sé 

að ræða viljayfirlýsingu sem verður að samningi ef hún er samþykkt skilyrðislaust. Ef 

viljayfirlýsing er háð einhverjum skilyrðum, t.d. að staðfesting loforðsgjafa sé nauðsynleg til 

að samningur komist á, er ekki hægt að líta á viljayfirlýsinguna sem tilboð. Ætti þá frekar að 

líta á hana sem hvatningu til að gera tilboð. Hugtakið tilboð er þó oft notað í víðtækari 

merkingu og viljayfirlýsing nefnd tilboð þrátt fyrir að hún sé ekki endanlega bindandi fyrir 

loforðsgjafa.111 Nánar verður rætt um þess konar viljayfirlýsingar í kafla 3.4. 

Eins og ráða má af fyrri umfjöllun um formfrelsi samninga er ekki litið svo á að 

samningur þurfi að komast á í gegnum munnleg eða skrifleg samskipti, en samningsaðilar geti 

með öðru hátterni bundið sig og þar með gagnaðilann bindandi samningi. Þetta gæti t.a.m. átt 

sér stað ef einstaklingur setur upp skilti fyrir framan bílastæði og á skiltinu er skilmerkilega 

kveðið á um að sá sem leggur í stæðið þurfi að borga ákveðna upphæð. Ef ökumaður leggur 

síðan í stæðið mætti mögulega líta á það hátterni sem samþykki á tilboðinu og þar af leiðandi 

er kominn á bindandi samningur milli aðilanna. Dæmi um þetta má finna í norrænni 

dómaframkvæmd en þar hafa komið upp mál þar sem tekist er á um hvort að ökumaður sem 

leggur bifreið sinni í einkastæði sem merkt er sem gjaldtökustæði hafi samþykkt að greiða 

bílastæðagjöld með verknaði sínum.112 Sænskir dómstólar líta svo á að við þetta geti komist á 

bindandi samningur, sbr. NJA 1981, bls. 323: 

 

Í þessu máli fór dómstóllinn yfir það að samningar geti komist á með þessum hætti að því 
skilyrði uppfylltu að samningsskilmálarnir séu svo skýrir að ekki sé hægt með sanngjörnu 
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móti að misskilja þá. Stefndi fór inn á bílastæði þar sem skilti gaf til kynna að gjald væri 
tekið fyrir að leggja bifreið. Deilt var um hvort hann hafi í raun lagt bílnum, skv. 
umferðalögum, og þar með samþykkt samninginn eða einungis stöðvað í stutta stund til 
að ferma bílinn eins og stefndi hélt fram. Dómstóllinn vísaði i 2. gr. sænsku 
umferðalaganna sem kveður á um að það að ferma eða afferma bifreið falli ekki undir 
skilgreininguna á því að leggja bíl. Jafnvel þótt að stefnandi vildi meina að gjald yrði 
tekið fyrir hvers konar stöðvun á bifreið á bílastæðinu þá var ekki hægt að fellast á að 
samningur hafi komist á með þessum hætti þar sem skiltið dró ekki úr öllum vafa. 

 

Ekki er þó alltaf litið svo á að samningur verði að komast á með tilboðs- og 

samþykkislíkaninu heldur geti komið til samninga með annars konar hátterni og hefur reynt á 

það í norrænni dómaframkvæmd. Danskir og finnskir dómstólar hafa til að mynda samþykkt 

að samningur geti komist á án þess að notast sé við tilboðs- og samþykkislíkanið, sbr. UfR. 

1979, bls. 15 og KKO. 2010, bls. 23. Í finnska dómnum kom fram að: 

 

Jafnvel þótt ekki væri hægt að líta á verknaðinn að leggja bíl sem samþykki á tilboði gæti 
bindandi samningur þó komist á án raunverulegs tilboðs eða samþykkis. Niðurstaðan í 
máli þessu var því sú að samningur hefði komist á með tilliti til hátternis aðila. 

 

Túlkun á efni löggerninga og þar með loforða getur verið nauðsynlegur þáttur í því að 

réttaráhrif þeirra komi til framkvæmda. Að jafnaði þarf sá aðili sem byggja vill rétt sinn á 

samningi að sanna að samningur hafi verið gerður sem samræmist kröfu hans. Þessi 

sönnunaratriði heyra ekki undir túlkun og eru sjaldnast til vandræða þegar um skriflegan 

samning er að ræða. En öðru máli er farið ef samningur er munnlegur eða ef samningsaðili 

vill byggja rétt sinn á ákveðnu hátterni viðsemjanda. Þegar þessi atriði liggja fyrir getur túlkun 

á efni samningsins hafist.113  

Við samningsgerð er ekki óalgengt að ágreiningur rísi milli samningsaðila um hvernig 

beri að skilja tiltekna löggerninga og jafnvel hver réttaráhrif þeirra skuli vera. Túlkun á 

samningum greinist oft í tvennt. Annars vegar skýringu sem vísar til greiningar á orðalagi og 

eftir atvikum öðrum þáttum sem partur getur verið af samningi og hins vegar fyllingu sem 

vísar til beitingar á réttarreglum og heimildum til að ákvarða réttaráhrif samningsins. Þegar 

túlka skal löggerning er það vilji löggerningsgjafa, að því leyti sem hann samræmist trausti 

löggerningsmóttakanda, sem mestu máli skiptir. Þessi sjónarmið má leiða út frá 

meginreglunni um samningsfrelsi aðila. Algengast er að vilji löggerningsgjafa komi fram 

berum orðum í tilteknum löggerning. Þá reynir fyrst og fremst á túlkun á þeim orðum og 
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orðasamböndum er þar koma fram. Þetta er þó ekki algilt og við túlkun á löggerningum getur 

verið nauðsynlegt að ráða í annað hátterni, aðgerðir eða aðgerðarleysi samningsaðila.114  

Í íslenskum rétti sem og á öðrum Norðurlöndum er við mat á túlkunaraðferð aðallega litið 

til tveggja kenninga um túlkun á löggerningum þ.e. vilja- og traustkenninganna. Samkvæmt 

viljakenningunni er einblínt á vilja löggerningsgjafa og halda róttækustu stuðningsmenn 

þessarar kenningar því jafnframt fram að löggerningur geti ekki haft nein réttaráhrif umfram 

vilja löggerningsgjafa, óháð þeim skilningi sem móttakandi leggur í hann. Ráða má út frá 

þessari kenningu að loforðsgjafi sem gerir mistök við gerð loforðs sé ekki bundinn af því 

gagnvart móttakanda sem tekur við loforðinu jafnvel þótt hann sé í góðri trú. Þessi viðhorf til 

túlkunar náðu aldrei almennilegri fótfestu á Norðurlöndum, en voru vinsæl í löggjöf ríkja á 

meginlandi Evrópu um miðja 19. öld.115  

Traustkenningin aftur á móti lítur til þess hvernig loforðsmóttakandinn metur loforðið. 

Loforðsgjafi ber því ábyrgð á yfirlýsingu sinni í þeirri mynd sem hún berst móttakanda 

jafnvel þótt hún samræmist ekki vilja hans. Er þá gengið út frá því hvernig góður og gegn 

þegn myndi túlka loforðið og það látið ráða. Þessi viðhorf eru almennt talin henta 

viðskiptalífinu betur. Við túlkun á loforðum er þó gjarnan litið til beggja kenninganna en það 

fer eftir efni loforðsins hvor þeirra er ríkjandi, en ef um gjafaloforð er að ræða er eðlilegra að 

viljakenningin fái aukið vægi og svo öfugt farið með almenna viðskiptagerninga.116 Íslenskur 

réttur byggir fyrst og fremst á traustkenningunni og því fer gildi loforða, að meginstefnu til, 

eftir því hvernig loforðsmóttakandi með réttu metur það.117 Má í þessu samhengi nefna 

ofangreinda 1. mgr. 32. gr. en með því ákvæði má ætla að Ísland sem og önnur Norðurlönd 

hafi fært samningarrétt sinn nær traustkenningunni og þar með fjær viljakenningunni.118  

3.1 Loforðs- og samningskenningin 

Réttaráhrif loforða eru mismunandi eftir því hvort byggt sé á loforðskenningunni eða 

samningskenningunni. Sú fyrrnefnda er við lýði hér á landi og felur það í sér að loforð 

skuldbindur loforðsgjafa frá því að það kemst til vitundar loforðsmóttakanda og alveg þar til 

samþykkisfrestur rennur út. Samkvæmt samningskenningunni gerir loforð það ekki og verður 

fyrst bindandi eftir að samningur er kominn á.119 Þar sem samningskenningin ræður ríkjum er 

meginreglan sú að loforðsgjafi geti afturkallað tilboð sitt hvenær sem er þar til tilboðið er 
                                                           
114 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 47 og 52-54. 
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119 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 34-35. 
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samþykkt. Tilkynning um afturköllunina verður þó að berast móttakanda áður en hann 

samþykkir en annars telst samningur kominn á milli aðila jafnvel þótt það sé ekki vilji 

loforðsgjafa á þeim tímapunkti. Áhugavert er að ekki er nauðsynlegt að loforðsgjafi sjálfur 

afturkalli tilboðið heldur er nægilegt að móttakandi fái tilkynningu frá þriðja aðila eða komist 

að því sjálfur að vilji loforðsgjafa til að ganga til samninga sé ekki lengur til staðar. Þetta 

getur skapað óvissu fyrir loforðsmóttakanda sem getur þurft að vega og meta hvort tilkynning 

frá þriðja aðila sé áreiðanleg.120 Loforðskenningin er loforðsmóttakanda meira í hag sem 

hefur eins og að framan greinir val um að ganga að loforðinu svo bindandi sé fyrir 

loforðsgjafa, eða ekki, meðan samningskenningin hentar betur loforðsgjafa sem er ekki 

bundinn loforðinu þar til samningur kemst á. Þetta ójafnræði er réttlætt með þeim hætti að 

loforðsgjafa er í lófa lagið að binda tilboð sitt stuttum samþykkisfresti eða öðrum skilyrðum 

t.d. rýmri rétt til að draga tilboð sitt til baka.121  

Í alþjóðaviðskiptum eru þessar tvær kenningar þær sem aðallega er byggt á, en þó má 

segja að samningskenningin hafi orðið ofan á. Má í þessu samhengi t.a.m. nefna 

Þjóðaréttarsamning Sameinuðu þjóðanna um alþjóðleg lausafjárkaup (e. United Nations 

Convention of contracts for the international sale of goods, skammstafað CISG) oft nefndur 

Vínarsamningurinn, sem tók gildi árið 1988 og er talinn vera fyrsti þjóðaréttarsamningurinn 

um viðskipti sem hlotið hefur náð og samþykki á alþjóðlegum skala. Meira en 80 ríki eru 

aðilar að samningnum og eru öll Norðurlöndin þar á meðal. Viðskipti aðildarríkjanna eru talin 

ná yfir meira en 75% af öllum alþjóðaviðskiptum og undirstrikar það vægi hans.122  

Í öðrum hluta samningsins er fjallað um gerð samninga og hvenær þeir verða bindandi. Í 

16. gr. hans segir að tilboðsgjafi geti afturkallað tilboð sitt ef afturköllunin berst 

tilboðsmóttakanda áður en hann sendir svar um samþykki. Undantekningar á þessu eru ef í 

tilboði er tilgreindur sérstakur tímarammi til samþykkis, ef það kemur fram í tilboðinu að það 

sé óafturkallanlegt eða ef sanngirnisrök mæla með því að loforðsmóttakandi hafi með réttu 

mátt ætla að tilboðið væri óafturkallanlegt. Eflaust má segja að þessi regla höfði meira til 

samningskenningarinnar en loforðskenningarinnar. Norræn ríki hafa því þurft að aðlagast 

þessum breyttu reglum sem gilda í alþjóðaviðskiptum milli aðildarríkja samningsins. Ekki 

verður í þessari ritgerð rætt sérstaklega um gildissvið samningsins en þó má t.d. nefna að hann 

gildir ekki þegar vara er keypt til persónulegra nota eða í þágu heimilis eða fjölskyldu sbr. a-

lið 2. gr. 1. hluta samningsins og gildir hann því ekki í venjulegum neytendakaupum. 
                                                           
120 Sir Guenter Treitel: The law of contract, bls. 39-40. 
121 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 34-35. 
122 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 34-35 og Joseph 
Lookofsky: „CISG Part II in Nordic context“, bls. 185-186. 
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Samningurinn getur þó hjálpað til við að leysa úr flóknum ágreiningsefnum sem geta myndast 

við samningsgerð í alþjóðaviðskiptum, sérstaklega þegar landslög í ríkjum samningsaðilanna 

eru frábrugðin. Í þeim tilfellum gilda reglur samningsins óháð því í hvoru aðildarríkinu málið 

er leyst að því gefnu að ekki sé samið um annað.123 Sem dæmi má nefna sænskan 

vöruframleiðanda sem fær tilboð frá kínverskum verslunarkaupanda og hyggst samþykkja 

það. Kínverski kaupandinn taldi þó að áður en samþykkið væri sent af stað hag sínum best 

borgið með því að afturkalla tilboðið. Þarna gæti risið upp sá ágreiningur á hvaða tímapunkti 

tilboðið sé í raun bindandi fyrir loforðsgjafa og hvort honum sé því heimilt að afturkalla það. 

Bæði þessi ríki eru aðilar að CISG, sænski aðilinn ætlar sér að samþykkja tilboðið, sem hann 

álítur bindandi, en sá kínverski telur sér heimilt að afturkalla það. Samkvæmt CISG gilda þær 

reglur að ef ekki hefur verið samið sérstaklega um hvaða lög gildi um samning af þessu tagi 

þá skulu þeir dómstólar, sem fjalla um ágreining samningsaðilanna, ganga út frá reglum 

CISG. Þetta gildir óháð því hvort sænskir eða kínverskir dómstólar dæma í málinu. Af því 

leiðir að þegar samningar heyra undir CISG geta samningsaðilar þurft að sætta sig við að 

aðrar reglur gildi um samningsgerð þeirra en kveðið er á um í landslögum.124  

Í næsta kafla verður svo fjallað um þær ástæður sem réttlætt geta það að loforð séu dæmd 

ógild og öðlist því ekki þau réttaráhrif sem þau að jafnaði hafa í för með sér.125  

3.2 Ógildingarástæður 

Ekki er það þó svo að öll loforð séu bindandi, því mögulegt er að loforðið teljist ógilt eða 

ógildanlegt og er það þá ekki skuldbindandi fyrir loforðsgjafa. Loforð sem andstæð eru lögum 

eða almennu siðferði yrðu t.d. seint knúin til efnda fyrir dómstólum.126 Viðamiklar 

undantekningar eru frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga, eins og fjallað var 

um í kafla 2.2, en til þeirra er almennt vísað sem ógildingarástæðna. Ekki er ætlunin að kafa 

djúpt í umfjöllun um ógildingarástæðurnar enda af mörgu að taka, heldur einungis að stikla á 

stóru varðandi þær helstu og þá aðallega þær sem lögfestar eru í sml.  

Í 3. kafla sml. er fjallað um ógilda löggerninga. Þar er ekki um tæmandi talningu að ræða 

enda er viðurkennt að hægt sé að ógilda loforð á ýmsum öðrum forsendum t.d. á grundvelli 

ólögfestra reglna um brostnar forsendur og fölsun.127 Ákvæði kaflans eru ófrávíkjanleg sem 

                                                           
123 Joseph Lookofsky: „CISG Part II in Nordic context“, bls. 188-189 og Hafliði K. Lárusson: Alþjóðlegir 
viðskiptasamningar, bls. 62-63. 
124 Joseph Lookofsky: „CISG Part II in Nordic context“, bls. 188-189. 
125 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 222.  
126 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 257 og Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 
592. 
127 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 592. 
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þýðir að ekki er hægt að semja svo að þau eigi ekki við enda óeðlilegt ef svo væri. Ógild 

loforð skapa ekki þau réttaráhrif sem þeim var ætlað samkvæmt efni þeirra og geta ekki orðið 

grundvöllur að efndabótum. Ógildingarástæðum er oft á tíðum skipt í tvo flokka annars vegar 

sterkar ógildingarástæður og hins vegar veikar og falla þær flestar í þann síðarnefnda. Sterkar 

ógildingarástæður eru þær sem hægt er að bera fyrir sig þrátt fyrir að loforðsmóttakandi sé 

grandlaus um ógildingarástæðuna og því í góðri trú um að samningur sé gildur. Öðru máli er 

farið með þær veiku en þær er einungis unnt að bera fyrir sig ef móttakandi er grandvís og þar 

af leiðandi ekki í góðri trú er hann móttekur loforðið. Þetta er í samræmi við þá meginreglu að 

loforðsmóttakandi getur almennt ekki öðlast rétt samkvæmt loforði nema hann sé í góðri trú 

um að loforðið sé gilt þ.e. að það sé ekki haldið neinum ógildingareinkennum. Við mat á því 

hvort móttakandi sé í góðri trú skal líta til þess sem hann vissi eða mátti vita og er 

meginreglan sú að miðað er við það tímamark er loforð barst til vitundar hans sbr. 38. gr. 

sml.128 Nánar verður svo fjallað um góða trú í kafla 3.3.  

Í 28. og 29. gr. sml. er fjallað um löggerninga sem verða til með þeim hætti að aðili er 

neyddur til að gera löggerning gegn vilja sínum. Stigsmunur er á ákvæðunum og hefur það 

því mismunandi réttaráhrif eftir því hvort þeirra á við. Fyrrnefnda lagagreinin felur í sér 

líkamlegt ofbeldi eða hótun um að beita því, þetta er sterk ógildingarástæða og ef 

löggerningur kemst á með þessum hætti er hann almennt ekki bindandi fyrir þann sem 

neyddur var. Í 2. mgr. er þó kveðið á um tilkynningarskyldu þess sem neyddur var og þarf 

hann samkvæmt henni að gera grandlausum móttakanda vart við og skýra frá því sem átti sér 

stað án ástæðulausrar tafar að öðrum kosti er hann bundinn við löggerninginn. Síðarnefnd 29. 

gr. sml. felur í sér nauðung án líkamlegs ofbeldis eða hótun um að beita því þegar í stað. Hún 

fellur í flokk veikra ógildingarástæðna og er því löggerningur sem verður til með þessum 

hætti almennt bindandi gegn grandlausum viðtakanda. Gerður er greinarmunur á ólögmætri 

nauðung annars vegar og réttmætri þvingun hins vegar. Ólögmæti er lykilatriði í þeim 

greinarmun en aðili sem þvingaður er með réttmætum hætti til að gera löggerning getur ekki 

borið þessar ógildingarástæður fyrir sig.129  

Í 1. mgr. 30. gr. sml. segir að löggerningur skuldbindi eigi þann sem gerði hann ef hann 

var fenginn til þess með svikum sem móttakandi beitti sjálfur eða var grandvís um. Þessi 

ógildingarástæða er því veik og er ekki hægt að beita fyrir sig gegn grandlausum móttakanda. 

Dæmi um svik væri t.d. ef seljandi á bifreið egnir kaupanda til að bjóða í hana með því að 

                                                           
128 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221-226. 
129 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 278-283. 
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veita beinlínis rangar upplýsingar eða þegja yfir öðrum sem hann veit að máli skipta.130 Í 31. 

gr. sml. er fjallað um misneytingu en í ákvæðinu segir að ef aðili notfærir sér bágindi, 

einfeldni, fákunnáttu, léttúð eða það að annar maður sé honum háður til að ná fram 

einstaklega hagkvæmum löggerningi sem er bersýnilega ósanngjarn fyrir þann sem hann gerði 

er hann ógildur fyrir þann sem hann gerði gagnvart grandvísum móttakanda. Ekki skiptir máli 

þó sá sem móttekur gerninginn beitti misneytingunni ekki sjálfur ef hann er grandvís um 

verknaðinn. Lykilatriði og skilyrði fyrir því að þessi ógildingarástæða eigi við er að ekki hafi 

verið jafnræði með aðilum og annar hafi nýtt sér þann aðstöðumun sér í hag.131  

Í 1. mgr. 32. gr. sml. er svo fjallað um þá ógildingarástæðu er hvað mestu máli skiptir í 

þessari ritgerð. Hún felur það í sér að móttakandi geti ekki borið fyrir sig löggerning, sem 

vegna misritunar eða annarra mistaka af hálfu þess er gerði hann, verður annars efnis en 

upphaflega stóð til ef móttakandi er ekki í góðri trú. Ljóst er af orðalagi ákvæðisins að það er 

mjög víðtækt og nær það því til nánast allra þeirra löggerninga sem verða annars efnis en 

ætlast var til. Með gagnályktun frá ákvæðinu má ráða að meginreglan sé sú að ef grandlaus 

móttakandi gengur að löggerningnum verði hann þó bindandi fyrir löggerningsgjafa. 

Sanngirnisástæður gætu hér spilað inn í og má hér nefna 38. gr. sml. um mat á góðri trú, því 

þó aðili sé grandlaus er hann tók við löggerningnum, gæti farið svo, ef sérstakar ástæður eiga 

við, að líta megi til vitneskju hans eftir það tímamark en áður en löggerningur hefur áhrif á 

ráðstafanir hans sbr. 2. máls. ákvæðisins. Þessi undantekning gæti t.a.m. átt við ef tilboð sem 

vegna villu eða mistaka er annars efnis en ætlast var til, er komið til vitundar móttakanda í 

góðri trú en áður en móttakandi samþykkir eða áður en tilboðið hefur haft áhrif, tilkynnir 

tilboðsgjafi honum um villuna. Ef undantekningarreglan ætti hér við yrði að líta svo á að 

móttakandi væri ekki í góðri trú og þar af leiðandi væri tilboðið ekki bindandi þó svo að hann 

hefði verið í góðri trú er tilboðið barst til vitundar hans.132  

Ekki er þó alltaf svo að forsendur fyrir samningsgerð séu rangar frá upphafi heldur geta 

þær einnig brostið vegna atvika er koma ekki fram fyrr en samningur hefur verið gerður. 

Þegar það á við er oft vísað til brostinna forsendna, en forsendur hafa verið útskýrðar á þá leið 

að um sé að ræða ástæður fyrir samningsgerð sem ekki hafa verið gerðar að skilyrði.133 Í 

samningalögunum er ekkert ákvæði sem kveður beinlínis á um brostnar forsendur en þess 

konar mistök við samningsgerð eru ekki talin falla undir orðalag 1. mgr. 32. gr. sml. Það eitt 

og sér útilokar þó ekki að dómstólar beiti brostnum forsendum sem ógildingarástæðu. Áður 
                                                           
130 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 283-284. 
131 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 286. 
132 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 296-297. 
133 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 299.  
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fyrr var henni t.a.m. beitt á þann hátt að láta hana falla undir 1. mgr. 32. gr. sml. með 

lögjöfnun.134 Nú í dag er hún þó viðurkennd sem ólögfest ógildingarregla samningaréttarins, 

en það má m.a. ráða af Hrd. 21. júní 2011 (542/2010): 
 

Í honum segir að reglur um brostnar forsendur teljist almennt til ógildingarreglna 
samningaréttarins. Á grundvelli þeirra er hægt að fella samninga úr gildi í heild eða að 
hluta, sé skilyrðum til þess fullnægt hverju sinni, en reglunum verður almennt ekki beitt 
til að breyta samningsskilmálum að öðru leyti. 

 

Litið hefur verið á brostnar forsendur sem ógildingarástæðu sem algjöra undantekningu frá 

meginreglunni um skuldbindingargildi samninga en almennt verða samningsaðilar sjálfir að 

bera áhættuna af því að forsendur fyrir samningsgerð bresti. Dómstólar verða að beita henni af 

varkárni og skulu almennt ekki taka hana til greina nema nauðsynlegt sé fyrir samningsaðila 

sem ber hana fyrir sig og það skili sér ekki í ósanngjarni niðurstöðu fyrir gagnaðilann.135  

Í 33. gr. sml. er ógildingarástæða er vísar í heiðarleika og huglæga vitneskju móttakanda 

löggernings og hljóðar hún svo: „Löggerning, sem ella mundi talinn gildur, getur sá maður, 

er við honum tók, eigi borið fyrir sig, ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir 

hendi voru þegar löggerningur kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft vitneskju 

um“. Orðalag ákvæðisins fellur vel að réttlætiskennd flestra og miðar að því að gæta skuli að 

heiðarleika í viðskiptum. Það kveður aftur á móti ekki á um hvernig skuli meta óheiðarleika 

og hvaða mælikvarða skuli notast við í því sambandi. Ákvæðið er því frekar opið og veitir 

dómstólum víðtæka heimild til að ógilda annars gildan löggerning.136 Páll Sigurðsson hefur 

bent á að orðalag ákvæðisins beri að skilja svo að eingöngu sé átt við staðreyndir. 

Sönnunarbyrði um óheiðarleika hvíli á löggerningsgjafa en ekki séu of strangar kröfur gerðar í 

þeim efnum. Ekki er skilyrði að móttakandi sýni af sér óheiðarlegt athæfi við 

samningsgerðina heldur að nægilegt sé að óheiðarlegt sé að byggja á gerningnum. Það 

tímamark sem skal að jafnaði miða við þegar metið er óheiðarleika er þegar löggerningur 

barst til vitundar móttakanda en þó megi hafa 38. gr. sml. í huga og meta skuli heiðarleika út 

frá almennu siðferðismati.137 Matið á heiðarleika er hlutlægt og byggir á skoðunum 

samfélagsins á hverjum tíma fyrir sig. Eingöngu er horft til þess hvað móttakandi vissi en ekki 

hvað hann mátti eða hefði átt að vita miðað við þær kringumstæður er ríktu við 

                                                           
134 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 300-301 og Ása Ólafsdóttir: „Meginregla íslensks samningarréttar um 
rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra gengislána“, bls. 9.  
135 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 301-302. 
136 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311-313. 
137 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313-314.  
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samningsgerðina.138 Ákvæði 33. gr. sml. er mjög víðtækt og nær í raun yfir flestar aðrar 

ógildingarástæður. Unnt væri t.d. að beita ákvæðinu ef samningur kemst á með þvingunum 

sem þó teldust ekki nauðung eða ef aðili nýtir sér ákveðna annmarka gagnaðila án þess þó að 

um misnotkun skv. 31. gr. sml. sé að ræða.139 Í Hrd. 1998, bls. 3992 (110/1998) má finna 

dæmi þar sem löggerningur var ógiltur á grundvelli 33. gr. sml.: 

 

Málavextir voru þeir að kaupandi gerði tilboð í fyrirtæki án þess að vera kunnugt um að 
verðmat á fyrirtækinu hafði verið leiðrétt daginn áður. Tilboðið var í samræmi við fyrra 
verðmatið sem gaf til kynna að fyrirtækið væri mun verðmætara en raunin var samkvæmt 
leiðrétta verðmatinu. Sannað var að móttakandi vissi af þessum mistökum kaupanda en 
greindi honum ekki frá þeim heldur samþykkti tilboðið. Tilboðsgjafi krafðist þess fyrir 
dómi að ógilda bæri gerðan samning á grundvelli 30. og 36. gr. sml. Hæstiréttur féllst á 
kröfu tilboðsgjafa en taldi þó að 33. gr. sml. ætti hér betur við og ógilti samninginn á 
þeim grundvelli. 

 

Að lokum verður svo fjallað um 36. gr. sml. Líkindi milli 33. gr. og 36. gr. eru allnokkur, 

bæði ákvæðin vísa til ákveðins siðferðismats. Þó er óhætt að segja að það síðarnefnda sé 

jafnvel enn víðtækara og nái yfir öll þau tilvik þar sem 33. gr. sml. gæti átt við.140 36. gr. sml. 

var eins og greinir í kafla 2.1 fest í lög með breytingarlögum nr. 11/1986 og fyrst og fremst 

hugsuð til að vernda neytendur og aðra sem hafa veikari stöðu í samningsgerð gegn 

ósanngjörnum samningsákvæðum.141 Áhyggjur mynduðust í kjölfar lögfestingar á svo 

víðtæku ógildingarákvæði og töldu margir að ef því yrði beitt án nægilegrar varkárni gæti það 

gengið mjög nærri meginreglum samningaréttarins.142 Í 1. mgr. 36. gr. sml. segir að samningi 

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

góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Við mat á því hvort ákvæðið eigi við skal skv. 2. 

mgr. sama ákvæðis líta til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerð og 

atvika er síðar koma til. Síðastnefnda sjónarmið 2. mgr. 36. gr. sml. skapar ákvæðinu enn 

meiri sérstöðu gagnvart hinum ógildingarákvæðunum en almennt er einungis litið til atvika er 

eiga sér stað við samningsgerðina. Eins og kom fram í umfjöllun um brostnar forsendur má 

leiða það út frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga að samningsaðilar beri sjálfir 

áhættu af því að forsendur fyrir samningi breytist eða þær bresti. Getur þetta sjónarmið því 

vegið mjög að þeirri rótgrónu meginreglu. Önnur atriði 36. gr. sml. sem vert er að nefna er 

heimild til að breyta efni samningsins eða víkja ákveðnum hluta hans til hliðar í stað þess sem 

                                                           
138 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 147. 
139 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314-315.  
140 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 317. 
141 Alþt. 1985 A, bls. 2158. 
142 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 406-407. 
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almennt tíðkast að ógilda hann að öllu leyti. Þetta getur valdið því að ákveðnar forsendur fyrir 

samningsgerð bresti þar sem efni samningsins breytist frá því sem samið var um í upphafi. 

Auk þessa getur reynst vandasamt að meta hugtakið ósanngirni með hlutlægum hætti því það 

sem einum kann að þykja ósanngjarnt kann öðrum að þykja sanngjarnt.143  

Með breytingarlögum nr. 14/1995 voru fest í samningalögin ákvæði 36. gr. a-d. Þau eru 

sérstök ógildingarákvæði sem lögfest voru í kjölfar lögfestingar á EES-samningnum og rekja 

má til tilskipunar frá Evrópusambandinu. Þau gilda eingöngu um samninga milli neytenda og 

atvinnurekanda og eru sérstaklega til þess fallin að vernda þá fyrrnefndu gegn einhliða 

samningsskilmálum. Verndin er m.a. fólgin í því að skriflegur samningur sem atvinnurekandi 

gefur neytenda kost á skuli vera á skýru og skiljanlegu máli. Ef ágreiningur um túlkun 

myndast út frá slíkum einhliða samningum skuli skýra hann neytandanum í hag sbr. 36. gr. b. 

sml.144 Þeirri spurningu hefur verið varpað fram hvort ákvæðin bæti í raun réttarstöðu 

neytanda að einhverju leyti og við innleiðingu á tilskipuninni í norræn lög var jafnvel talið að 

mögulega væri þetta skref aftur á bak. Þessi sjónarmið byggðust m.a. á því að hin nýju ákvæði 

væru sértækari en hin almenna 36. gr. Þetta má m.a. rekja til orðalags 3. mgr. 36. gr. c en þar 

segir að samningur teljist ósanngjarn ef hann stríðir gegn góðum viðskiptaháttum og raski til 

muna jafnvægi milli réttinda og skyldna samningsaðila. Meðan 36. gr. setur ekkert slíkt 

skilyrði og er skv. henni heimilt að ógilda samning ef talið er ósanngjarnt eða andstætt góðri 

viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Gætu því komið upp tilfelli þar sem unnt væri að beita 

36. gr. sml. í neytendasamningum þar sem hin nýju ákvæði kæmu ekki til álita.145 Hin 

sérstöku neytendaákvæði samningalaganna hafa verið talin talsvert flókin og jafnframt 

vandasamt að ráða í þá sérstöku vernd sem af þeim leiðir. Neytendur hafa í þó nokkrum 

tilvikum reynt að bera fyrir sig neytendaákvæði sml. og þekkist þá að þeir byggi einnig á 

hinni almennu 36. gr. sml.146 Dæmi um dóm þar sem á þetta reyndi er Hrd. 1997, bls. 3510:  

 

Í málinu hafði málsaðili Á fengið að láni tvö teppi í verslun og jafnframt undirritað 
yfirlýsingu þess efnis. Í yfirlýsingunni var þess getið að lánstíminn væri þrír dagar og við 
hlið fyrirsagnar skjalsins kom fram að 12 dögum eftir heimlánið væru komin á viðskipti 
án afsláttar. Á skilaði teppunum að 12 dögum liðnum og ágreiningur reis í kjölfarið milli 
aðila hvort komist hefði á bindandi samningur. Á taldi svo ekki vera og bar fyrir sig 36. 
gr. og 36. gr. a-c sml. þar sem samningsskilmálinn sem kom fram í yfirlýsingunni hafði 
verið saminn einhliða og ekki kynntur honum sérstaklega. Einnig taldi hann 

                                                           
143 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 242-243. 
144 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 64-65 og Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar 
Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 408.. 
145 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 72-73 og Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar 
Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 408. 
146 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 73. 
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samningsskilmálan ósanngjarnan og andstæðan góðum viðskiptaháttum. Í dómi 
Hæstaréttar kom fram að samningsskilmálinn hefði með bersýnilegum hætti komið fram í 
yfirlýsingunni og ætti ekki að hafa farið framhjá neinum þeim sem undirritaði hana. Ekki 
var talið sannað að samningsskilmálinn væri andstæður þeim samningsskilmálum sem 
notaðir væru í sams konar viðskiptum og því féllst Hæstiréttur ekki á kröfur Á um 
ógildingu á grundvelli 36. gr. eða 36. gr. a-c sml.  

  

Dómstólar virðast nokkuð ófúsir að beita neytendaákvæðum sml. og hefur dómaframkvæmd 

gefið það til kynna að Hæstiréttur sé viljugri við að beita hinni almennu ógildingarreglu 36. 

gr. sml.147 Gott dæmi um það má finna í Hrd. 7. desember 2006 (290/2006). Í honum byggði 

Hæstiréttur niðurstöðu sína á 36. gr. sml. þrátt fyrir að málavextir hefðu fallið enn betur að 36. 

gr. c sml.  

 

Ágreiningsefni málsaðila í dómnum var hvort komist hefði á bindandi samningur um að 
kaupanda bæri að greiða vísitöluhækkanir á kaupverði fasteignar, en ákvæði þess efnis að 
greiðslurnar væru vísitölutryggðar hafði verið bætt inn í kaupsamning við undirritun hans 
af hálfu seljanda. Ákvæðin voru ekki í upphaflegu kauptilboði kaupanda og var vísitalan 
miðuð við byggingarvísitölu sem var 14 mánaða gömul á samningsdegi. Kaupanda var 
ekki kynnt ákvæðið sérstaklega og hafði kaupverðið ekki verið reiknað upp við undirritun 
kaupsamningsins. Seljandi var byggingarfélag sem hafði fengið liðsinni fasteignasölu við 
samningsgerðina meðan kaupandi var einstaklingur og því var augljós stöðumunur á 
viðsemjendunum. Hæstiréttur vék samningsákvæðinu til hliðar með vísan til 36. gr. sml. 

   

Í dómnum virðast öll skilyrði fyrir beitingu 36. gr. c sml. uppfyllt og því áhugavert að velta 

því fyrir sér hvers vegna Hæstiréttur fer þá leið að ógilda samningsákvæðið á grundvelli 

hinnar almennu ógildingarástæðu.  

Í sml. er ekki að finna ákvæði sem kveður á um opinbert eftirlit með lögunum. 

Viðskiptaráðuneytið lýsti því þó yfir í bréfi sínu til Neytendastofu frá janúar 2009 að 

Neytendastofa færi með eftirlit með öllum samningsskilmálum í neytendasamningum og 

vísaði þar m.a. til sml.148 Dæmi eru um það að neytendur hafi kvartað til Neytendastofu vegna 

samningsskilmála er þeir telja ósanngjarna sbr. 36. gr. og 36. gr. a-d sml. Í ákvörðun 

Neytendastofu 24. september 2009 (25/2009) var sú ákvörðun m.a. tekin að víkja 

samningsákvæði milli neytenda og SP-fjármögnunar hf. til hliðar á grundvelli 36. gr. a-d sml. 

 
Málið hófst í kjölfar ábendinga frá neytendum og í því reyndi á skilmálabreytingar í 
bílasamningum af hálfu SP-fjármögnunar hf. Í ákvörðuninni segir m.a. „Neytendastofa 
hefur heimildir til að taka ákvarðanir allsherjarréttarlegs eðlis um að víkja frá 
samningsskilmálum á grundvelli 36. gr. a-d sml.“ Er það byggt á athugasemdum með 
frumvarpi er varð að breytingarlögum nr. 14/1995. Þar kemur fram að 

                                                           
147 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 73-74.  
148 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 78. 
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samkeppnisyfirvöldum sé auk dómstóla ætlað að tryggja framkvæmd ákvæða laganna 
sem séu allsherjaréttarlegs eðlis. En samkvæmt 4. gr. vml. er það eftirlit nú í höndum 
Neytendastofu.  
 

SP-fjármögnun hf. kærði ákvörðunina til áfrýjunarnefndar neytendamála og í úrskurði 

áfrýjunarnefndar neytendamála 21. janúar 2010 (15/2009) var fellt þann þátt ákvörðunarinnar 

úr gildi sem sneri að beitingu á 36. gr. a-d sml.  

 

Áfrýjunarnefndin rökstuddi þann þátt niðurstöðu sinnar á þá leið að Neytendastofa hafi 
ekki haft heimild í lögum til að taka ákvörðun á grundvelli sml., enda væri hvergi í 
lögunum vísað til Neytendastofu eða annars opinbers eftirlits með þeim. Í niðurstöðu 
áfrýjunarnefndar segir ennfremur: „Lögin hafi í gegnum tíðina verið álitin dæmigerð lög 
á sviði einkaréttar og því sé það dómstóla að leysa úr ágreiningi á grundvelli þeirra. Auk 
þess verði þær athugasemdir sem Neytendastofa vísaði í, í ákvörðun sinni, ekki skildar á 
þann hátt að í samkeppnisyfirvöldum hafi með þeim verið veitt heimild til að víkja 
samningsákvæðum til hliðar á grundvelli 36. gr. a-d sml. Það sé ekki Neytendastofu að 
grípa inn í einkaréttarlegt samband milli aðila með þeim hætti sem gert var í 
ákvörðuninni, heldur fremur að lýsa yfir brotum á lögum sem hún hefur eftirlit með og 
grípa til allsherjarréttarlegra úrræða þegar tilefni standa til“.  
 

Neytendastofa hefur í kjölfar úrskurðarins vísað til þessarar niðurstöðu áfrýjunarnefndarinnar 

í þeim málum sem snúa að sml. sbr. t.d. ákvarðanir Neytendastofu 30. júlí 2010 (34/2010) og 

3. ágúst 2010 (35/2010).149 

Neytendastofa hefur því ekki heimild til að leysa úr einkaréttarlegum kröfum neytenda og 

verða neytendur sem vilja fá úr einkaréttarlegum ágreiningi sínum skorið, á grundvelli sml., 

að jafnaði að leita til dómstóla.150 Má þó nefna að kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa 

hefur í álitum sínum tekið til skoðunar mál þar sem neytendur byggja á ákvæðum sml. sbr. 

álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 21. ágúst 2008 (38/2008):  
 
Í málinu hafði álitsbeiðandi undir höndum 5.000 kr. gjafabréf í verslunum Y. Hann hafði 
fengið gjafabréfið í gjöf en týnt því í flutningum. Þegar gjafabréfið fannst og álitsbeiðandi 
ætlaði að nota það í einni af verslun Y var honum tilkynnt að gjafabréfið væri útrunnið. Á 
gjafabréfinu stóð að gildistími þess væri í eitt ár frá útgáfudegi, en sá tími var liðinn þegar 
álitsbeiðandi fór í verslunina. Álitsbeiðandi taldi samningsákvæði þetta, sem sett var fram 
einhliða af seljanda gjafabréfsins, ósanngjarnt og þar með andstætt 36. gr. sml. Seljandinn 
taldi aftur á móti að samningsákvæðið kæmi bersýnilega fram í gjafabréfinu og fæli í sér 
ríflegan tíma til að nýta sér það. Í niðurstöðu meirihluta kærunefndarinnar kom fram að 
við mat á því hvort 36. gr. og 36. gr. c sml. ættu við í málinu, yrði að líta til þess að 
seljandi fékk greiddar 5.000 kr. fyrir gjafabréfið án þess að láta nokkuð á móti. Jafnvægi 
á milli réttinda og skyldna samningsaðila raskist því til muna ef kröfu álitsbeiðanda yrði 

                                                           
149 Í ákvörðun Neytendastofu frá 27. febrúar 2014 nr. 8/2014 má einnig finna góða umfjöllun um þessi atriði. 
Segir m.a. í henni að í úrskurði Áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 15/2009 hafi ekki verið fallist á þá niðurstöðu 
Neytendastofu að henni væri falið eftirlit með lögunum á grundvelli lagaskilareglna og því væri nauðsynlegt að 
endurinnleiða tilskipun 93/13/EBE og fela Neytendastofu eftirlit með ákvæðum 36. gr. a-d. sml.    
150 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 78. 
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hafnað, neytandanum í óhag. Ekki yrði aftur á móti séð að það ylli seljanda neinu 
sérstöku óhagræði að afhenda vöru á móti gjafabréfinu, þrátt fyrir að u.þ.b. fjórir mánuðir 
væru liðnir frá því að gjafabréfið rann út skv. umrædda samningsákvæðinu. Þar með 
komst meirihluti kærunefndarinnar að þeirri niðurstöðu að víkja ætti því samningsákvæði 
til hliðar sem sneri að gildistíma gjafabréfsins á grundvelli ákvæða 36. gr. sml.   

 

Ljóst er af umfjöllunni hér að ofan að huglæg atriði geta skipt sköpum þegar deilt er um gildi 

löggerninga. Vitneskja löggerningsmóttakanda spilar stóran þátt í þessu sambandi. 

Móttakandi getur t.d. að jafnaði ekki byggt rétt sinn á löggerningi sem hann veit að er haldinn 

ógildingarannmarka. Er þetta í samræmi við þá meginreglu að samningsaðili geti ekki öðlast 

rétt samkvæmt löggerningi nema að vera í góðri trú um að hann sé gildur.151 Í næsta kafla 

verður fjallað um hugtakið góða trú í samningarétti og hvað í því felst.  

 

3.3 Hugtakið góð trú í samningarétti 

Góð trú er lögfræðilegt hugtak sem á sér langa sögu og nær uppruni þess allt aftur til 

Rómarréttar. Á þeim tíma vísaði reglan til þess sem taldist nauðsynlegt, réttlátt og sanngjarnt í 

réttarframkvæmd. Hugtakið var því öðru fremur siðferðislegt sem einnig byggði á því að 

samningsaðilar bæru traust hver til annars og trúnaður ríkti á milli þeirra. Samningsaðilar 

þurftu því að hafa trú á heiðarleika hvors annars. Góð trú byggði því á svo kallaðri Bona fides 

reglu Rómarréttar, sem var ein af grundvallarreglum hans. Hegðun sem var í samræmi við 

Bona fide var bæði í samræmi við lög Rómarréttar og braut ekki gegn rétti annarra manna. Í 

dag er hugtakið, í einhverri mynd, þekkt víðast hvar í heiminum og í flestum réttarkerfum. 

Litið er á góða trú sem meginreglu í þjóðarrétti sem að siðaðar þjóðir eigi að viðurkenna. Í 

Evrópurétti er notast við hugtakið og hefur Evrópudómstóllinn kveðið á um það í 

dómaframkvæmd að góð trú sé meginregla í réttarkerfi Evrópusambandsins. Af því má ráða 

að reglan sé bindandi innan Evrópuréttar. Sá skilningur sem ríki leggja í hugtakið góða trú, 

bæði innan og utan Evrópu, er þó mismunandi og hefur ekki verið samræmdur innan Evrópu 

þó um sé að ræða meginreglu Evrópuréttar. Oftast er gerður greinarmunur á tveimur 

tegundum góðrar trúar, annars vegar huglægri góðri trú og hins vegar hlutlægri góðri trú.152 

Með huglægri góðri trú er verið að vísa til sálræns ástands aðila sem felur í sér að hann 

telur sig vera að haga sér í samræmi við lög og sé ekki að ganga á rétt annarra. Í þessu 

samhengi skiptir ekki máli þó mat hans reynist rangt ef hann var einlægur í skoðun sinni eða 

að haga sér í samræmi við sína bestu vitund. Ef aðili mátti, eða hefði mátt, vita betur getur 
                                                           
151 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226. 
152 Matthías G. Pálsson: „Hugtakið góð trú í samningarétti“, bls. 441-444. 
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hann ekki talist í góðri trú. Aftur á móti er með hlutlægri góðri trú verið að vísa til almennra 

siðferðisviðmiða sem notuð eru sem viðmið fyrir hegðun samningsaðila. Er þá gengið út frá 

þeim siðferðisviðmiðum sem ríkja í samfélaginu í dag. Ef telja má hegðun samningsaðila 

ósiðlega, óréttláta eða ranga, miðað við samfélagsleg siðferðisviðmið, getur hann ekki talist í 

góðri trú. Út frá þessum mælikvarða á góða trú skiptir ekki máli þó samningsaðili haldi 

einlæglega að hann sé að hegða sér í samræmi við ríkjandi siðferðisviðmið ef sú hegðun 

brýtur gegn siðferðisviðmiðum samfélagsins.153 

Í norrænum rétti er góð trú skilgreind út frá huglæga viðmiðinu, sem þýðir að aðila skorti 

vitneskju um eitthvað eða sé grandlaus. Í íslenskri löggjöf er hvergi nefnt góða trú heldur 

notað orðið grandlaus í þeim sama tilgangi. Hér á landi, sem og annars staðar á 

Norðurlöndunum, er því litið sömu augum á góða trú. Að svo lengi sem við hefðum ekki mátt 

vita betur eða hægt er að sýna fram á að við vissum betur að þá séum við í góðri trú. Þegar 

kemur að því að leggja mat á hvenær aðili hefði mátt vita betur er horft til þess hvað ætla 

mætti að grandvar maður viti. Þrátt fyrir að fyrirbærið góð trú sé notað í þessum huglæga 

skilningi hér á Norðurlöndunum er þó ekki hægt að líta svo á að hlutlæg góð trú hafi engin 

áhrif í réttarframkvæmd. Skyldur manna varðandi sanngirni og tillitsemi eru álitnar náskyldar 

hlutlægri góðri trú.154 

Á undanförnum áratugum hefur mikil vinna átt sér stað í því augnamiði að samræma 

samningarétt í Evrópu. Hefur því töluverður samanburður á samningalöggjöf ríkja 

Evrópusambandsins átt sér stað og hugtakið góð trú fengið nokkra umfjöllun. Má í því 

sambandi t.a.m. nefna samstarfsverkefnið um meginreglur evrópsks samningaréttar (e. 

Principles of European Contract Law, skammstafað PECL) en það er eitt helsta og jafnframt 

elsta verkefnið af þessu tagi. Mörg samstarfsverkefnanna eiga það sameiginlegt að líta á góða 

trú og heiðarleika sem meginreglur í evrópskum samningarrétti. Í PECL kemur m.a. fram að 

það hvíli ófrávíkjanleg skylda á samningsaðilum að hegða sér í samræmi við reglurnar og þær 

beri að virða við samningsgerð, framkvæmd samnings, beitingu réttar og fullnustu skyldna 

o.fl. Öll samstarfsverkefnin eiga það sameiginlegt að nota hlutlægt viðmið við mat á góðri 

trú.155  

Vernd réttmætra væntinga samningsaðila, sem byggja á yfirlýsingum og hegðun 

gagnaðila, skipar veigamikinn sess í norrænum samningarétti. Þessi atriði eru einn angi 

meginreglunnar um góða trú samningsaðila. Réttmætar væntingar aðila við þær aðstæður sem 

                                                           
153 Matthías G. Pálsson: „Hugtakið góð trú í samningarétti“, bls. 443-444. 
154 Matthías G. Pálsson: „Hugtakið góð trú í samningarétti“, bls. 444-445. 
155 Matthías G. Pálsson: „Hugtakið góð trú í samningarétti“, bls. 446-449. 
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tilboð er sett fram skiptir miklu máli við túlkun samnings, yfirlýsinga, hegðunar og 

aðgerðarleysis þegar kemur að því að ákvarða rétt og skyldur samningsaðila. Nær það einnig 

til þess að ákvarða hvort líta beri á áðurnefnd atriði sem bindandi tilboð, hvatningu til þess að 

gera tilboð eða annan undanfara samningsgerðar. Eðli máls samkvæmt er ekki hægt að líta á 

aðgerðarleysi samningsaðila, eitt og sér, sem bindandi tilboð. Í samspili við aðrar yfirlýsingar 

eða hátterni gæti aðgerðarleysið við sumar kringumstæður þó leitt viðsemjanda, í góðri trú, að 

þeirri niðurstöðu að bindandi samningur sé kominn á.156 Fordæmi er fyrir því í norskri og 

sænskri dómaframkvæmd að litið sé á aðgerðarleysi, við vissar aðstæður, sem áhrifaþátt í að 

túlka megi yfirlýsingar sem bindandi tilboð þar sem skuldbindingargildi samninga eigi við, 

sbr. Rt. 2001, bls. 1288: 
 

Málavextir voru þeir að haldið var opið útboð vegna verkframkvæmda. Verktaki P bauð í 
verkið og fór í kjölfarið á fund með verkkaupa. Frekari samskipti þeirra á milli eftir 
fundinn voru á þá leið að P sendi verkkaupa bréf sem vísaði til efnis fundarins. Í bréfinu 
kom fram að hann gæti lokið verkinu á tilteknum tíma, en ákveðin atriði fælu þó í sér 
aukinn kostnað. Í svari verkkaupa við bréfi P kom fram að vilji stæði til samningsgerðar 
og að P ætti að hefja nauðsynlegan undirbúning vegna verksins. Um það bil mánuði síðar 
sendir verkkaupi P síðan tilkynningu um höfnun á tilboðinu. Deilt var um hvort komist 
hefði á bindandi samningur milli aðila. Í dómnum kemur fram að bindandi samningur 
komist ekki eingöngu á með formlegu samþykki og að einnig megi líta til hátternis 
viðsemjanda og hvort það gefi viðsemjanda réttmætar væntingar um að bindandi 
samningur sé kominn á. Í dómnum var túlkað þögn og aðgerðarleysi verkkaupa verktaka í 
hag, þar sem hann mátti ætla að bindandi samningur hafi komist á í kjölfar útboðs 
verkkaupa.  

 

Einnig má nefna NJA 1977, bls. 92: 
 

Í þessu máli voru málavextir þeir að sænskt fyrirtæki átti í samningaviðræðum við B um 
umboð til að selja vörur þeirra í Sýrlandi. Sænska fyrirtækið sendi B bréf þar sem kom 
fram að það væri tilbúið að semja um tiltekin atriði, eftir að endanleg samningsdrög frá 
þeim lægju fyrir, og myndu þeir senda B þau þá þegar. B svaraði bréfinu með samþykki. 
Síðar meir fullyrti sænska fyrirtækið að ekki hafi komist á samningur milli aðila þar sem í 
bréfi sem B samþykkti kom skýrt fram að þeir væru eingöngu tilbúnir að semja og þetta 
væri því ekki bindandi yfirlýsing af þeirra hálfu. Um það var deilt í málinu. Hæstiréttur 
taldi að samkvæmt túlkun á orðalagi einu og sér gæti ekki verið litið á yfirlýsinguna sem 
bindandi tilboð. Aftur á móti ef litið væri til fyrri samskipta samningsaðilana, gæti það 
stutt kröfu B um að túlka yfirlýsinguna sem tilboð. Í dómnum komst Hæstiréttur að þeirri 
niðurstöðu að orðalag yfirlýsingarinnar hefði meira vægi en fyrrgreind samskipti aðilanna 
og því var talið að ekki bæri að túlka hana sem bindandi tilboð. Ekki var talin skylda fyrir 
sænska fyrirtækið að andmæla almennt en í ljósi fyrri samskipta hlaut þeim að vera ljóst 
að B taldi að samningur væri kominn á og væri byrjaður á að undirbúa sinn hluta 
samningsins. Því var skylda á þeim að tilkynna B um að ekki væri kominn á bindandi 
samningur, svo hann myndi ekki ana áfram í villu. Hæstiréttur komst þ.a.l. að þeirri 

                                                           
156 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 72-73. 
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niðurstöðu að sænska fyrirtækið hafi með hátterni sínu gefið B það til kynna að 
samningur hafi komist á og þar með var yfirlýsingin talin bindandi fyrir sænska 
fyrirtækið. 

 

Niðurstöður Hæstaréttar í sænska dómnum eru í samræmi við þá reglu sem finna má í 2. 

málsl. 9. gr. sml. Hún felur það í sér að þrátt fyrir að ekki skuli líta á yfirlýsingu sem tilboð 

skal sá sem yfirlýsinguna gaf tilkynna þeim aðila er samþykkir hana, án ástæðulausrar tafar, 

að hann vilji ekki taka tilboðinu en að öðrum kosti telst hann hafa samþykkt það. Reglan 

leggur því ákveðnar tillitsskyldur á þann sem gefur út yfirlýsingu af þessu tagi og byggir hún 

m.a. á þeim sjónarmiðum að vernda réttmætar væntingar móttakanda.157 Í málinu var ekki 

litið á yfirlýsinguna sem bindandi tilboð, móttakandinn var aftur á móti í þeirri trú að með 

samþykki sínu hefði komist á bindandi samningur. Sænska fyrirtækið hefði því með réttu átt 

að greina B frá því innan ástæðulauss dráttar að það vildi ekki taka tilboði B, en þar sem 

fyrirtækið gerði það ekki taldi Hæstiréttur að bindandi samningur hefði komist á.  

Um leið og aðili fær loforð í hendur geta réttmætar væntingar myndast, og njóta þær 

verndar allt frá þeirri stundu að loforðið berst til vitundar loforðsmóttakanda. Eftir það 

tímamark er öllu jafna ekki hægt að afturkalla loforðið sbr. 7. gr. sml. Hafi loforðsgjafi gert 

mistök við loforð sitt skiptir meginmáli hvort gagnaðilinn geti réttilega talist í góðri trú og 

þ.a.l. ekki grandvar um mistökin þegar loforðið komst til vitundar hans. Geti viðtakandi 

loforðs ekki sýnt fram á góða trú sína fellur skuldbindingargildi loforðsins jafnan niður. 

Meginreglan er sú að miðað er við hvað móttakandi vissi eða mátti vita þegar loforðið barst til 

vitundar hans en í undantekningartilfellum má einnig líta til þess sem hann vissi eða mátti vita 

eftir það tímamark en áður en loforðið hefur haft áhrif á ráðstafanir hans sbr. 2. málsl. 38. gr. 

sml.158 Geta því komið upp tilfelli þar sem loforð er gefið, og gagnaðili er sannarlega í góðri 

trú er það berst til hans vitundar, en vegna utanaðkomandi áhrifaþátta sem loforðsgjafi hefur 

litla eða enga stjórn yfir falli skuldbindingargildi loforðsins niður. Dæmi um slíka 

utanaðkomandi áhrifaþætti er svik eða fölsun á vöru sem loforðsgjafi er ekki meðvitaður um, 

svo sem ef hann hefur falsað listaverk undir höndum sem hann ætlar að selja en veit ekki 

betur en að það sé ósvikið. Í þeim tilfellum njóta réttmætar væntingar móttakanda ekki sömu 

verndar og almennt. Loforðsgjafi getur því mögulega komið sér undan þeim skyldum er leiða 

af loforðinu með því að tilkynna móttakanda um þessar sérstöku aðstæður.159 

                                                           
157 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 180. 
158 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 72-73 og 105. 
159 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 73. 
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Réttmætar væntingar neytanda geta einnig myndast út frá þeim upplýsingum sem seljandi 

gefur frá sér fyrir samningsgerð.160 Í c-lið 1. mgr. 16. nkpl. segir t.d. að söluvara teljist gölluð 

ef hún svarar ekki til þeirra upplýsinga sem seljandi hefur við markaðssetningu eða á annan 

hátt gefið um hlutinn nema seljandi geti sýnt fram á að réttar upplýsingar hafi verið gefnar við 

kaupin eða að upplýsingarnar hafi ekki haft áhrif á kaupin. Í 2. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga um 

þjónustukaup nr. 42/2000 (hér eftir þkpl. eða þjónustukaupalög) má finna álíka reglu en þar 

segir að þjónusta teljist gölluð ef upplýsingar sem koma fram í auglýsingum eða öðrum 

tilkynningum sem beint er að almenningi eða neytanda sérstaklega eru rangar eða villandi, 

enda hafi þær verið forsenda fyrir kaupum á þjónustu. Tilkynningar sem stafa frá seljanda t.d. 

auglýsingar geta þ.a.l. verið bindandi fyrir seljandann á þeim grundvelli að réttmætar 

væntingar móttakanda hafi myndast þegar tilkynningin barst til vitundar hans.161 

Tillitsskylda samningsaðila (e. duty of loyalty) er náskyld reglunni um hlutlæga góða trú. 

Hún felur í sér skyldu samningsaðila til að hafa hagsmuni viðsemjanda síns í huga við 

samningsgerð og forðast að valda honum óþarfa tjóni eða óþægindum. Einnig getur hún falið 

það í sér að meina samningsaðila að sækja rétt sinn til hins ýtrasta samkvæmt samningi með 

tilliti til hagsmuna viðsemjanda.162 Í norrænum rétti eru engin lagaákvæði sem kveða beinum 

orðum á um þessa skyldu, en þó hefur verið bent á að 33. og 36. gr. samningalaganna sé til 

marks um tilvist hennar.163 Skyldan á við á öllum stigum samningsgerðar og hefur til að 

mynda í dómaframkvæmd verið komist að þeirri niðurstöðu að samningsaðili er dregur 

viðsemjanda sinn að samningaborðinu, eða heldur honum þar, á fölskum forsendum geti gerst 

skaðabótaskyldur gagnvart viðsemjanda sínum á þeim grundvelli.164  

Það að veita viðsemjanda sínum nauðsynlegar upplýsingar áður en gengið er til samninga 

er talinn vera einn þáttur skyldunnar og ef þessar upplýsingar eru ekki veittar fyrir 

samningsgerð getur farið svo að samningur sé dæmdur ógildur eða söluvara teljist gölluð. 

Upplýsingaskyldan á ekki síst við í neytendakaupum og segir t.a.m. í b-lið 1. mgr. 16. gr. 

nkpl. að söluhlutur teljist gallaður ef seljandi vanrækir við kaupin að veita upplýsingar 

varðandi hlutinn eða not hans, sem seljandi hlaut að vita um og kaupandi mátti ætla að fá 

upplýsingar um fyrir kaupin enda megi ætla að vanrækslan hafi haft áhrif á kaupin. Í nýlegri 

norrænni löggjöf hefur í auknum mæli verið lagt ríka skyldu á seljanda sem selur vöru sína 

eða þjónustu í atvinnuskyni að upplýsa viðsemjanda sinn um þau atriði er máli skipta fyrir 

                                                           
160 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 73. 
161 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 73. 
162 Matthías G. Pálsson: „Hugtakið góð trú í samningarétti“, bls. 452. 
163 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 82 
164 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 82. 
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samningsgerð og jafnvel ráðleggja viðsemjanda sínum að semja ekki þegar það hagnast best 

hagsmunum hans. Upplýsingar sem færðar eru viðsemjanda í té eiga að hjálpa honum við að 

taka upplýsta ákvörðun áður en gengið er til samninga.165 

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur í þó nokkru mæli reynt á hugtakið góða trú við 

samningsgerð og þá aðallega í huglægri merkingu. Dómstólar vísa þá að jafnaði til vitneskju 

eða grandleysis samningsaðila.166 Í mörgum nýlegum dómum sem sneru að ólögmætum 

gengislánum reyndi á það hvort lánveitanda væri heimilt að krefja lántaka um 

viðbótargreiðslu vegna mismunar á umsömdum vöxtum og almennum vöxtum skv. 4. gr. laga 

um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001. Þegar metið var hvort meginreglan um 

viðbótargreiðslur ætti við þurfti að jafnaði að fara fram heildarmat á aðstæðum í málunum. 

Þar skipti góð trú lántaka miklu og gat ásamt öðrum þáttum haft úrslitaáhrif á það hvort krafa 

lánveitanda um viðbótargreiðslu væri tekin til greina. Dæmi um dóm þar sem um þetta er 

fjallað er Hrd. 30. janúar 2014 (544/2013):  

 

Í niðurstöðum Hæstaréttar kom fram að ekki væru efni til annars en að ætla að lántaki 
hafi verið í góðri trú um að greiðslur sem hann innti af hendi væru fullnægjandi. Einnig 
var fjallað um það í dómnum að lánveitandi hafi verið í yfirburðastöðu við 
samningsgerðina og því stæði það honum nær að bera hallann af því að lánasamningurinn 
bryti í bága við ófrávíkjanlegar reglur laga nr. 38/2001. 

   

Eflaust má ráða það út frá dómnum að þegar í honum er vísað til góðrar trúar lántaka sé átt 

við að lántaki hafi mátt hafa réttmætar væntingar um að greiðslur sem hann hefði þegar greitt 

af hendi væru fullnægjandi.167 Hrd. 20. desember 2016 (221/2016) er annar nýlegur dómur 

þar sem reyndi á hvort óheiðarlegt eða ósanngjarnt væri að bera fyrir sig ákvæði lánasamnings 

sem laut að veðsetningu í fasteign 81 árs konu. Hún hafði veðsett fasteign sína sem hún sat í, í 

óskiptu búi eftir látinn eiginmann sinn, til tryggingar fyrir láni barnabarns síns. 
 

Í dómnum krafðist stefnandi M og síðar dánarbú hennar þess að veðsamningur milli 
hennar og stefnda yrði dæmdur ógildur aðallega á grundvelli þess að hann væri andstæður 
33. og 36. gr. sml. Lá það fyrir í málinu að ekki hafði farið fram greiðslumat áður en lánið 
var veitt. Með því taldi stefnandi að leiða hefði mátt það í ljós að hvorki konan né 
barnabarnið gæti staðist afborganir af láninu. Dómkvaddur matsmaður í héraðsdómi 
svaraði t.a.m. spurningu um greiðslugetu lántaka á þann veg að hún hafi verið 

                                                           
165 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 82-83. 
166 Matthías G. Pálsson: „Hugtakið góð trú í samningarétti“, bls. 456. 
167 Dæmi um fleiri dóma sem á þetta reyndi eru: Hrd. 15. febrúar 2012 (600/2011), Hrd. 18. október 2012 
(464/2012), Hrd. 30. maí 2013 (50/2013), Hrd. 14. nóvember 2013 (337/2013), Hrd. 12. desember 2013 
(430/2013) og Hrd. 16. Janúar 2014 (661/2013). Í þeim öllum vísaði Hæstiréttur til góðrar trúar lántaka og 
komst að sömu niðurstöðu og í Hrd. 30. janúar (544/2013). 
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stórkostlega neikvæð. Í málinu var m.a. deilt um grandsemi lánveitanda á þessum 
atriðum. En ekki hvíldi lagaleg skylda á lánveitanda að láta greiðslumat fara fram. Í 
niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var í Hæstarétti kom fram að stefnandi hafi ekki náð 
að sýna fram á að lánveitandi hafi verið grandsamur um getu lántaka til að standa straum 
af afborgunum af láninu. Þetta ásamt öðrum rökum í niðurstöðu héraðsdóms leiddi til 
sýknu stefnda af kröfum stefnanda.   

 

Í dómnum virðast gerðar nokkuð vægar kröfur um það hvað stefndi vissi, eða mátti vita, um 

getu lántakanda til að standa straum af afborgunum af láninu. Það lá fyrir að stefndi hafði 

beinan aðgang að upplýsingum um tekjuöflun lántakanda og hefði því eflaust mátt vita að 

hann væri ekki fær um að standa skil á lánagreiðslum. Stefndi í málinu bjó yfir sérþekkingu í 

viðskiptunum og var því í sterkari stöðu en stefnandi við samningsgerðina. Því hefur verið 

haldið fram að þegar að slíkt á við skuli að jafnaði gerðar meiri kröfur til þeirra, sem búa yfir 

slíkri sérþekkingu, um grandvísi.168 

3.4 Bindandi tilboð eða hvatning til að gera tilboð  

Eins og fjallað hefur verið um er gilt loforð skuldbindandi fyrir loforðsgjafa eftir að það kemst 

til vitundar loforðsmóttakanda. Sú tegund loforða er hvað mestu máli skiptir kallast tilboð, en 

það þarf að samþykkja svo það öðlist endanlegt gildi. Ef tilboð er samþykkt innan tímamarka 

og með réttu efni er kominn á bindandi samningur.169 Að framangreindu virtu er ljóst að 

miklu máli getur skipt hvort viljayfirlýsing teljist bindandi tilboð eða hvatning til að gera 

tilboð. Sú þróun hefur átt sér stað í samningarrétti að nýjar tegundir viljayfirlýsinga hafa rutt 

sér til rúms sem vandasamt getur verið að skera úr um hvort teljist loforð, loforðsígildi eða 

jafnvel eitthvað annað. Stundum eru þær því marki brenndar að móttakandi meðhöndlar þær 

sem loforð þó það hafi ekki verið ætlun þess er viljayfirlýsinguna gaf.170 Dæmi um slíkar 

yfirlýsingar eru markmiðsyfirlýsingar en þ.e. yfirlýsingar þar sem gefin eru til kynna ákveðin 

markmið eða áform um samninga síðar meir. Þær fela þá ekki í sér ótvíræðar skuldbindingar 

líkt og á við um loforð almennt heldur oft á tíðum takmarkaðar skuldbindingar.171  

Áformsyfirlýsingar falla undir þennan flokk og eru þær að jafnaði gagnkvæmar 

yfirlýsingar tveggja eða fleiri aðila sem lýsa yfir sameiginlegum vilja sínum til að semja síðar 

                                                           
168 Ása Ólafsdóttir: „Meginregla íslensks samningarréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána“, bls. 17. 
169 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 84-86. 
170 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 593-594. 
171 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 600. 
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meir um tiltekið efni. Áformin eru þá gjarnan háð skilyrðum t.d. að eitthvað ógert gerist, 

tiltekin leyfi fáist eða að vel komi út úr áreiðanleikakönnun sem stendur yfir.172 

Réttaráhrif yfirlýsinga af þessu tagi liggja ekki ljós fyrir, oft hefur komist á samkomulag 

um ákveðin atriði hugsanlegs samnings áður en öll kurl eru komin til grafar. Þó áform um að 

gera eitthvað sé ekki jafn skuldbindandi milli aðila og loforð þá verður að telja að þau hafi 

eitthvað skuldbindingargildi þeirra á milli. Má nefna ef aðilar hafa gert með sér áform um að 

semja gegn því að annar þeirra fái leyfi frá stjórnvaldi sem nauðsynlegt er til að endanlegur 

samningur nái fram að ganga. Ef leyfið er síðan veitt en viðsemjandi gengur þrátt fyrir það frá 

áformum sínum án réttmætra væntinga gæti farið svo að það fæli í sér ákveðna bótaskyldu.173 

Þegar meta skal hvort viljayfirlýsing sé loforð ber að líta til vilja þess er veitir hana þ.e.a.s. 

hvort yfirlýsingunni sé í raun ætlað að vera bindandi eða ekki og einnig til þess hvaða 

hugmyndir eða traust yfirlýsingin hefur vakið hjá móttakanda. Ef yfirlýsing er óljós eða óskýr 

bendir það til þess að ekki sé um bindandi löggerning að ræða.174 Ákveðin önnur atriði sem 

hafa má að leiðarljósi við matið er hvort sá er gefur yfirlýsinguna notar í henni ákveðið 

orðalag sem bendir til þess að um bindandi loforð sé að ræða t.d. ef orðið tilboð kemur fram í 

yfirlýsingunni. Einnig ef hann gefur það skýrt í skyn með öðrum hætti.175  

Í 9. gr. sml. segir t.a.m. að ef orðin án skuldbindingar eða önnur orð sömu merkingar eru í 

orðsendingu, sem að öðrum kosti teldist tilboð, þá beri ekki að líta á orðsendinguna sem tilboð 

heldur þess í stað hvatningu til að gera tilboð. Í ákvæðinu segir einnig að ef móttakandi 

orðsendingarinnar gerir tilboð samkvæmt efni hennar beri þeim sem sendi út orðsendinguna 

að tilgreina tilboðsgjafa að hann vilji ekki samþykkja tilboðið og það án ástæðulausrar tafar 

en að öðrum kosti telst hann hafa samþykkt tilboðið.  

Samningalögin greina því á milli yfirlýsinga sem teljast tilboð annars vegar og hins vegar 

þeirra yfirlýsinga sem eingöngu skal líta á sem hvatningu til að gera tilboð. Oft á tíðum getur 

munurinn á þessum yfirlýsingum verið hárfínn og þarf því oft að vega það og meta hvernig 

túlka beri yfirlýsinguna. Spurningin hvort yfirlýsing teljist bindandi eða ekki getur vaknað í 

flestum tegundum viðskipta og þá sérstaklega þeim viðskiptum er við stundum daglega t.d. í 

matvöruverslunum þar sem sérhver vara er verðmerkt á tilteknu verði og samningur kemst að 

jafnaði á með því að neytandi samþykki það verð sem vara er merkt á.176 Þegar lengri og 

flóknari samningsumleitanir liggja að baki samningsgerð getur oft verið óljóst hvort að komist 

                                                           
172 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 601-602. 
173 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 602. 
174 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 43-44 og 50. 
175 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 95. 
176 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls.173-174. 



43 

hafi á bindandi samningur eða ekki, oft hafa báðir samningsaðilar í þessum tilfellum lagt fram 

yfirlýsingar sem geta svo breyst í þeim samningaviðræðum er eiga sér stað milli aðilanna. 

Getur þá skipt sköpum hvort samkomulag hafi náðst um meginatriði s.s. upphæð kaupverðs 

þegar meta skal hvort samningur hafi komist á.177 

Í Hrd. 8. maí 2013 (769/2012) er fjallað um hvenær viljayfirlýsing teljist nægilega skýr til 

að verða að samningi. 
 

P efh. og N efh. gerðu með sér viljayfirlýsingu um að N efh. keypti plastumbúðir af P ehf. 
þegar ný vara kæmi á markað. Viljayfirlýsingin náði til 7 ára sem byrjuðu að telja við 
fyrstu afhendingu á umbúðum. Engin viðskipti áttu sér stað milli félaganna og höfðaði P 
ehf. því mál á hendur A svf. sem keypt hafði N ehf. og krafðist efndabóta. Í niðurstöðu 
Hæstaréttar kom fram að líta bæri á yfirlýsingu í skjali málsaðila sem viljayfirlýsingu eins 
og yfirskrift skjalsins gæfi til kynna. Sönnunarbyrði þess hvort komist hafi á bindandi 
samningur milli aðila hvíldi á áfrýjanda. Í yfirlýsingunni var ekki fjallað með ákveðnum 
hætti um gerð umbúða, magn þeirra né verð heldur einungis vísað til þess að N ehf. 
myndi þegar nýjar framleiðsluvörur færu í framleiðslu kaupa nauðsynlegar plastumbúðir 
af P ehf. Yfirlýsingin verður ekki skilin með öðrum hætti en þeim að vilji aðila hafi staðið 
til að eiga viðskipti sín á milli síðar meir að ótilgreindum skilyrðum uppfylltum. 
Samskipti samningsaðila í kjölfar yfirlýsingarinnar bentu einnig til þess að þeir teldu að 
ekki væri um skuldbindandi samning að ræða. Þar sem P ehf. tókst ekki að sýna fram á 
annað taldi Hæstiréttur ekki að bindandi samningur hefði komist á milli aðila og hafnaði 
kröfum P ehf. um efndabætur.  

 

Oft getur það verið vafa undirorpið hvort líta skuli á yfirlýsingar sem loforð eða tilkynningar. 

Varast ber að líta eingöngu á orðalag yfirlýsingar og í vafatilfellum þarf oft að meta aðstæður 

hverju sinni. Leggja þarf mat á hvort um sé að ræða endanlegt og bindandi tilboð eða 

óbindandi tilkynningu um mögulegan samning.178 Í þessu tilfelli var komist að þeirri 

niðurstöðu að ekki væri hægt að líta svo á að þessi yfirlýsing gæti hafa stofnað rétt hjá 

málsaðilum. Öðru máli gegndi t.d. í Hrd. 1941, bls 107.   
 
Í málinu höfðu samningaviðræður átt sér stað um kaup á umboði til útfluttnings á 
hrafntinnu. Höfðu aðilar þar að auki undirritað skjal sem nefnt var samningur. Skjalið var 
ritað með blýanti, allmikið útstrikað og nokkuð breytt. Komust samningsaðilar að 
samkomulagi um að láta löglærðan mann lagfæra skjalið. Eftir að skjalið hafði verið 
hreinritað neituðu kaupendur að skrifa undir það og töldu sig ekki bundna af fyrri 
undirritun sinni byggt á þeim rökum að fyrra skjalið hefði engan endanlegan samning að 
geyma. Í héraðsdómi var fallist á þessi rök kaupenda í málinu og talið að fyrra skjalið 
hefði ekki falið í sér bindandi samning fyrir aðila. Í Hæstarétti var aftur á móti komist að 
öndverðri niðurstöðu og talið að aðilar hefðu með undirritun á fyrra skjali gert með sér 
bindandi samning.  
 

                                                           
177 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 86-87. 
178 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 43. 
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Í norrænum rétti er hugtakið tilboð hvorki skilgreint sérstaklega í samningalögunum né gefa 

lögin skilgreininguna í skyn með öðrum hætti. Þar af leiðandi hefur umfjöllun fræðimanna og 

dómafordæmi átt mikinn þátt í að móta hugtakið. Margt er þó óljóst í þessum efnum og má 

þar t.a.m. nefna yfirlýsingar sem gefnar eru út til almennings en ekki til sérgreindra aðila. Í 

fræðiritum hafa rök verið færð fyrir því að undir vissum kringumstæðum ættu slíkar 

yfirlýsingar að teljast bindandi. Má í því sambandi helst nefna ef yfirlýsingin er orðuð á þann 

veg að einungis takmarkaður fjöldi getur samþykkt yfirlýsinguna en ætti það t.d. yfirleitt við 

um fundarlaun. Það útrýmir þó ekki öllum vafa varðandi yfirlýsingar af þessu tagi t.d. ef þær 

eru orðaðar með öðrum hætti en að framan greinir.179 Erfitt hefur reynst að setja 

grundvallarreglur um þessi atriði og þarf að jafnaði að meta aðstæður hverju sinni. Við það 

mat verður ávallt að hafa í huga þá meginreglu að yfirlýsing telst eingöngu tilboð þegar efni 

hennar er með þeim hætti að samþykki viðtakanda leiði til þess að samningur komist á.180 

Hvenær það telst nægilegt hlýtur þá að fara eftir túlkun á yfirlýsingunni en eins og áður kom 

fram byggist túlkunin að meginstefnu til annars vegar á vilja þess er gefur yfirlýsinguna og 

hins vegar á þeim réttmætu væntingum sem viðtakandi byggir á. Önnur sjónarmið við túlkun 

sem viðurkennd eru í norrænum rétti í dag og miða að því að ná fram sanngjarnri niðurstöðu 

eru vernd þess samningsaðila sem veikari er við samningsgerðina. Þessi sjónarmið eru talin 

hagnast hagkerfinu þegar á heildina er litið og ekki síst almennum neytendum. Sjónarmiðið 

byggir á almannahagsmuna kenningunni (e. Public interest argument) og kemur margvíslega 

fram í löggjöf á Norðurlöndunum. Þar má helst nefna neytendalöggjöfina en auk þess má m.a. 

nefna vinnuréttalöggjöf og húsaleigulög.181 Þessi sjónarmið koma einnig fram í 36. gr. sml. og 

í 2. málsl. 1. mgr. 36. gr. b. sml. í henni kemur fram eins og greinir í kafla 3.2 að túlka beri 

einhliða samninga sem stafa frá atvinnurekanda neytanda í hag. Í kafla 5 verður svo skoðað 

nánar ákveðnar tegundir yfirlýsinga á sviði neytendaréttar og hvort þær flokkist sem bindandi 

tilboð eða hvatning til að gera tilboð. Til að gera þá umfjöllun skiljanlegri verður í næsta kafla 

fjallað um grundvallar hugtök á sviði neytendaréttar og um neytendaréttinn almennt.  

 

 

                                                           
179 Ruth Nielsen: Contract law in Denmark, bls. 102-103. 
180 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 94-95. 
181 Mads Bryde Andersen og Eric Runesson: „An overview of Nordic contract law“, bls. 40. 
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4. Neytendaréttur 
Neytendaréttur hefur verið skilgreindur á þá leið að hann sé sú undirgrein lögfræðinnar sem 

fjallar um réttarstöðu neytanda og þær réttarreglur er gilda í neytendaviðskiptum. Þó 

neytendarétturinn sem slíkur sé frekar nýr af nálinni hafa reglur til þess fallnar að vernda þann 

aðila er stendur verr að vígi í viðskiptum verið til staðar nánast frá upphafi viðskipta eins og 

við þekkjum þau í dag.182 Þróun neytendaréttarins frá miðri tuttugustu öld til dagsins í dag 

hefur verið ör en áður fyrr voru reglur hans fáar og dreifðar en í dag hafa umsvif reglnanna 

aukist til muna.183 Hefur aðild okkar að EES-samningnum spilað þar stórt hlutverk og jafnvel 

stuðlað að auknum hraða þróunarinnar. Neytendarétturinn teygir orðið anga sína víða og 

inniheldur margvíslegar reglur sem vernda neytandann í viðskiptum.184 Áhrif Evrópuréttarins 

á íslenskan neytendarétt eru mikil og flest þau lög sem lögfest hafa verið á því sviði má í raun 

rekja til innleiðingar á tilskipunum sem stafa frá Evrópusambandinu.185 

Eins og kom fram í kafla 2.2 tíðkast í íslenskum rétti að skipta fræðigreinum niður í einka- 

og allsherjarrétt.186 Neytendaréttur er þess eðlis að erfitt getur verið að fella hann undir þessa 

skiptingu þar sem vernd neytenda er bæði til þess fallin að vernda þá við gerð einkaréttarlegra 

samninga en einnig að halda úti opinberu markaðseftirliti sem sér til þess að ákveðnum 

almennum reglum sem stuðla að vernd neytenda sé fylgt.187 Hefur því verið haldið fram að í 

neytendarétti sé í raun horft fram hjá þessari skiptingu og beitt nýrri nálgun á þær reglur er 

heyra undir neytendaréttinn enda getur reynst erfitt að fjalla um rétt neytanda án þess að taka 

bæði tillit til einka- og allsherjaréttar. Því tilheyri neytendarétturinn sem slíkur í raun báðum 

þessum réttarsviðum.188 Ýmis lög, lagaákvæði og aðrar réttarreglur á sviði neytendaréttar eru 

þó fyrst og fremst til þess fallin að vernda neytendur í einkaréttarlegri samningsgerð og veita 

þeim ákveðin réttindi sbr. t.d. nkpl., þkpl., neytendaákvæði sml. og lög um neytendasamninga. 

Meðan önnur kveða meira á um almennar reglur um boð og bönn sem ákveðin 

eftirlitsstjórnvöld sjá til þess að farið sé eftir sbr. t.d. vml., reglugerð um viðskiptahætti sem 

teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir nr. 160/2009 og reglur neytendastofu nr. 

536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum. Stjórnvöldum með þess konar 

eftirlitshlutverk hefur verið komið á fót með það að markmiði að gæta þess að reglum sé fylgt 

                                                           
182 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 19. 
183 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 15. 
184 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 20-21. 
185 Ný sókn í neytendamálum, bls. 148. 
186 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 21. 
187 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 21-22. 
188 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 22. 
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og að starfsemi aðila sé í samræmi við þær og má þar t.a.m. nefna Neytendastofu.189 Í þessari 

ritgerð er hagað skiptingunni niður í einka- og allsherjarrétt í samræmi við þessi sjónarmið.  

Á Íslandi skortir heildstæða löggjöf um neytendavernd en sú vernd sem neytandanum er 

fólgin í lögunum má finna víðs vegar í löggjöfinni. Oft á tíðum eru sett sérstök lög sem gilda í 

tilteknum tegundum viðskipta og veita neytandanum vernd eingöngu á því sviði, má þar t.d. 

nefna lög um alferðir nr. 80/1994 en í 1. gr. þeirra laga segir að lögin gildi um kaup á 

alferðum.190 Ástæðan fyrir þeim margvíslegu lögum og reglum sem fest hafa verið í íslenskan 

rétt má eflaust, að hluta til, rekja til þess að þróun á viðskiptaháttum hefur ekki síður verið 

hröð. Fjölbreytileiki í viðskiptum hefur aukist og þar með hafa þau að nokkru leyti orðið 

flóknari. Því hefur myndast aukin þörf á að tryggja réttarstöðu neytenda sem geta átt erfitt 

með að þekkja rétt sinn hverju sinni.191 Í athugasemdum með frumvarpi er síðar varð að nkpl. 

segir t.d. um markmið og nauðsyn lagasetningarinnar að meginmarkmið laganna sé að efla 

réttarstöðu neytenda og gera lagaákvæði um neytendakaup auðskiljanlegri og gegnsærri fyrir 

neytendur.192 Auk þessa hefur jafnframt verið reynt að auka úrræði neytanda til að leita réttar 

síns. Það er m.a. gert með því að setja á fót stofnanir sem fara með opinbert markaðseftirlit og 

veitir neytendum þann rétt að bera undir þær kvartanir eða úrskurðanefndir sem leyst geta úr 

einkaréttarlegum deilum milli neytenda og viðsemjenda á hagkvæmari og skjótvirkari hátt en 

fyrir dómstólum.193 Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa er dæmi um slíka úrskurðarnefnd, 

en neytandi getur leitað til hennar til að fá álitsgerð um þau atriði sem hann ber undir hana. 

Álitsgerðin er þó ekki bindandi að lögum og er aðilum þ.a.l. ekki lagalega skylt að fara eftir 

henni.194 Nánar verður svo fjallað um þessar stofnanir og úrkurðarnefndir í kafla 5.7. Í næsta 

kafla verður vikið að hugtakinu neytandi og reynt að skýra það nánar en mikilvægi hugtaksins 

er ótvírætt í neytendarétti.   

4.1 Hugtakið neytandi 

Grundvallarhugtak í neytendarétti er eins og heiti réttarins gefur til kynna neytandinn sjálfur. 

En við hann miðast sú vernd og réttindi sem leiðir af neytendalöggjöfinni. Því er mikilvægt að 

skýrt sé hver falli undir hugtakið. Notast er við hugtakið í flestum þeim lögum og reglum er 

heyra undir neytendaréttinn. Það er þó ekki algilt, sbr. t.a.m. lög um alferðir nr. 80/1994 sem 

gilda um samninga milli farkaupa og ferðaheildsala eða -smásala. Þar sem hugtakið kemur 
                                                           
189 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 17. 
190 Ný sókn í neytendamálum, bls. 148. 
191 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 22. 
192 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3788. 
193 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 22. 
194 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 57. 
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víða fram í neytendalöggjöfinni má eflaust telja það æskilegt að lagður sé sami skilningur í 

hugtakið og að skilgreiningin sé samræmd innan réttarsviðsins. Með öðru móti er hætt við því 

að aðili teljist neytandi samkvæmt einum lögum en ekki öðrum.195 Áður fyrr þekktist að 

notast væri við hugtakið í lögum án þess að það væri skilgreint nánar. Í flestum tilfellum var 

þó um lög opinbers réttar að ræða sem hvorki lögðu skyldur né veittu neytandanum sjálfum 

réttindi. Litið var á neytandann sem þann aðila sem keypti tilbúna vöru eða þjónustu til neyslu 

eða eigin nota af atvinnurekanda.196  

Eflaust má rekja þessa skilgreiningu á neytandanum í danskan rétt en neytendaráð 

Danmerkur hafði í skýrslu sinni: Réttarstaða og réttarvernd neytenda sem gefin var út í 

Kaupmannahöfn 1975197 fjallað um að neytendakaup ættu fyrst og fremst við í tengslum við 

lausafjárkaup og þá aðallega þegar aðili keypti vöru úr verslun til eigin nota eða neyslu. Því 

var neytandinn álitinn síðasti liðurinn í sölukeðjunni. Í skýrslunni var einnig fjallað um 

þörfina á að skilgreina neytandahugtakið almennt í einkaréttarlegri löggjöf, sem myndi strax 

hafa áhrif í réttarsambandi milli einkaaðila, fremur en í allsherjarrétti.198 Markmið laga og sú 

vernd sem af þeim leiðir getur verið misjöfn eftir því hvort lögin eru opinbers eðlis eða 

einkaréttarlegs. Því getur verið eðlilegt að lagður sé mismunandi skilningur í hugtakið.199 

Skýrslan hafði þau áhrif á einkaréttarlega neytendalöggjöf í Danmörku, að þau lög sem 

samþykkt voru eftir útgáfu skýrslunnar, báru það með sér í lagatextanum sjálfum hvað fælist í 

hugtakinu neytandi.200 Þetta er einnig algengt í íslenskum rétti og má þar t.a.m. nefna 3. mgr. 

1. gr. nkpl. en þar segir að með neytanda í lögunum sé átt við einstakling er kaupir söluhlut 

utan atvinnustarfsemi og 1. tölul. 1. mgr. 2. gr. laga um neytendasamninga segir að neytandi 

sé einstaklingur sem er kaupandi í viðskiptum sem lög þessi taki til í tilgangi sem er 

óviðkomandi starfi hans. Almenna skilgreiningu á hugtakinu skortir þó í íslenskum rétti og 

því fer það eftir því hvaða lögum er beitt hverjir heyra þar undir.201  

Evrópusambandið hefur notast við sambærilegar skilgreiningar á hugtakinu neytandi í 

tilskipunum sínum er varða neytendarétt. Þó ákveðinn munur á orðalagi geti verið á 

skilgreiningunum, ber að telja að þær séu túlkaðar á álíkan máta og hefur það verið raunin í 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.202 Skilgreiningin á hugtakinu hefur verið hvað mest 

ótvíræð á því sviði sem fellur undir vernd fjárhagslegra hagsmuna neytandans. Þar hefur 
                                                           
195 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 27-28 og 30.  
196 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 28. 
197 Á dönsku: Forbrugerkommissionens betænkning III: Forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse.  
198 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 23. 
199 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 28. 
200 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 23. 
201 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 30. 
202 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 28-29. 
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hugtakið verið skilgreint á þann veg að um sé að ræða einstakling sem á í viðskiptum í öðru 

skyni en vegna starfs síns. Lögaðilar og einstaklingar er stunda viðskipti í atvinnuskyni falla 

því utan við skilgreininguna samkvæmt almennri túlkun. Aðildarríki geta þó við innleiðingu 

víkkað út skilgreininguna í ljósi ríkjandi lágmarkssamræmingar. Reynt hefur verið að draga 

fram ákveðin kjarnaatriði í skilgreiningunni á hugtakinu í Evrópurétti og eru þau m.a. 

eftirfarandi. Í fyrsta lagi eru neytendur að meginstefnu til eingöngu einstaklingar.203 Þetta á 

við um allar neytendaskilgreiningar í Evrópurétti.204 Í öðru lagi þarf að aðgreina gjörðir 

neytandans frá gjörðum fyrirtækja, einyrkja og annarra starfsmanna sem stunda viðskipti í 

tengslum við starf sitt. Í þriðja lagi er talið að einstaklingur þurfi ekki eingöngu að stunda 

viðskipti í eigin hagsmunaskyni til að teljast neytandi, heldur getur hann einnig stundað 

viðskipti í þágu annarra svo lengi sem það sé utan atvinnustarfsemi hans. Hugtakið hefur að 

meginstefnu til verið túlkað þröngt í Evrópurétti og í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 

hafa t.d. lögaðilar sem starfa ekki í hagnaðarskyni og viðskiptaaðilar (e. commercial persons) 

sem stunda viðskipti utan venjulegrar starfsemi ekki verið látnir falla undir hugtakið. Ef 

samningar eru blandaðir er skoðað hvaða þáttur þeirra er mest áberandi. Ef litið er svo á að 

hann sé gerður í atvinnuskyni er sönnunarbyrðin lögð á þann aðila, er vill njóta þeirrar 

verndar sem neytandanum er falin, að sýna fram á annað. Hefur þessi framkvæmd komið í 

veg fyrir að ákveðnir aðilar sem þurfa á vernd að halda geti fengið hana. Ástæðan fyrir þessari 

þröngu túlkun má rekja til þess að Evrópudómstóllinn getur ekki einungis einblínt á 

neytendaverndina sem slíka heldur verður hann einnig að taka tillit til lögsögu og staðfestu í 

réttarframkvæmd og þar skipta lagareglur í aðildarríkjum málsaðilanna máli. Eins og áður 

kom fram geta aðildarríki þó lagt víðtækari skilning í hugtakið og leyft fleirum að falla þar 

undir. Algengt er að aðildarríkin fari þessa leið og víkki hugtakið á þá leið að aðilar sem ekki 

eru sérfróðir í tilteknum viðskiptum falli þar undir. Það að verndin sé misrík milli aðildarríkja 

getur þó leitt til þess að samkeppni á innri markaðinum raskist og því er stefnt að 

allsherjarsamræmingu á neytendahugtakinu innan Evrópska efnahagssvæðisins.205  

Lagt hefur verið til að ekki eigi að einblína á tilgang viðskiptanna heldur frekar að skoða 

stöðu aðila við samningsgerðina. Neytandinn er þá sá aðili er stundar viðskipti til að svala 

eigin þörfum án þess að framleiða vöruna eða veita þjónustuna sem hann kaupir sjálfur. Þessi 

rúma túlkun hefur á sumum sviðum Evrópuréttarins verið viðurkennd og nær þar verndin til 

fleiri aðila en samkvæmt hinni hefðbundnu þröngu skilgreiningu á hugtakinu. Gott dæmi um 

                                                           
203 Norbert Reich: „Economic law, consumer interest and EU intergration“, bls. 47-48. 
204 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 30. 
205 Norbert Reich: „Economic law, consumer interest and EU intergration“, bls. 47-50. 



49 

þetta er tilskipun 2006/123/EC, sem innleidd var í íslenskan rétt með lögum um 

þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins nr. 76/2011. Lögin veita 

viðtakanda þjónustu samkvæmt lögunum vernd, sem er ekki einskorðuð við hina hefðbundnu 

skilgreiningu á hugtakinu neytandi. Viðtakandi á þjónustu getur því samkvæmt lögunum bæði 

verið einstaklingur og lögaðili sbr. b-lið 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna. Álíka sjónarmið má 

finna á sviði fjármálaþjónustu206, ferðamennsku og áætlunarferða. Í reglugerð Evrópuþingsins 

og ráðsins nr. 261/2004 sem innleidd hefur verið í íslenskan rétt með reglugerð nr. 1048/2012 

um skaðabætur og aðstoð til handa farþegum í flugi sem neitað er um far þegar flugi er aflýst, 

seinkað eða flýtt eða vegna tapaðs farangurs eða tjóns á honum, skiptir tilgangur viðskipta 

farþega ekki máli og því nýtur farþeginn verndar þrátt fyrir að ferðin sé ætluð í tengslum við 

atvinnu eða önnur viðskipti. Reglugerðin kveður á um skyldur sem hvíla á flugrekanda, 

flytjanda, ferðaskrifstofu eða umboðsmanni framangreindra aðila til að upplýsa farþega um 

rétt sinn til bóta þegar flugi er aflýst, seinkað eða flýtt sbr. 2. og 4. gr. reglugerðar nr. 

1048/2012. Neytendavernd reglugerðarinnar er því rýmri en samkvæmt hinni almennu 

skilgreiningu á neytendahugtakinu. Þessi rúma túlkun á neytendahugtakinu leiðir til þess að 

neytendarétturinn sem slíkur verður víðtækari og kemur í veg fyrir það að reglur um 

upplýsingar, gæðakröfur og almenna neytendavernd eigi eingöngu við eftir því hvort tilgangur 

með viðskiptunum sé í tengslum við starf aðila.207  

Neytandaskilgreiningin í einkaréttarlegri löggjöf hefur eins og áður segir ekki verið 

samræmd hér á landi og fer það því eftir þeim lögum sem eiga við hverju sinni hver fellur þar 

undir. Flest skilgreiningarákvæði laga á sviði neytendaréttar eiga það sameiginlegt að 

einungis einstaklingar falli undir hugtakið má þar t.d. nefna áðurnefnda 3. mgr. 1. gr. nkpl. 

Önnur mikilvæg skilgreiningarákvæði sem vert er að nefna er i-liður 5. gr. laga um 

neytendalán nr. 33/2013 en þar segir að neytandi sé einstaklingur er á í lánaviðskiptum sem 

heyra undir lögin enda séu þau ekki gerð í atvinnuskyni af hans hálfu og 3. mgr. 2. gr. þkpl. 

sem kveður á um að með neytenda sé átt við einstakling sem er kaupandi þjónustu og kaupin 

ekki gerð í atvinnuskyni eða í tengslum við starf hans. Lögaðilar eru því samkvæmt þessum 

skilgreiningum undanskyldir þeirri vernd sem lögin eiga að veita jafnvel þótt þeir séu 

stofnaðir utan um starfsemi sem fellur ekki undir atvinnurekstur eða félög sem samanstanda af 

hópi neytenda t.d. húsfélög.208 Í framkvæmd hafa þó bæði dómstólar og kærunefnd lausafjár- 

og þjónustukaupa vikið frá þessum nokkuð afdráttarlausu skilgreiningum en að mismiklu 
                                                           
206 Sjá t.d. tilskipun 2007/64/EC um greiðsluþjónustu á innri markaðinum. Þar eru þó ákveðnar sérreglur um 
neytandann samkvæmt hinni hefðbundnu skilgreiningu sem veita honum ríkari vernd en öðrum greiðendum.  
207 Norbert Reich: „Economic law, consumer interest and EU intergration“, bls. 50-52. 
208 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 30-32. 
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leyti. Þetta á sérstaklega við í þeim viðskiptum er heyra undir þkpl. Í dómaframkvæmd hefur 

borið á því að lögunum sé beitt í viðskiptum af þessu tagi, þó svo að kaupandi þjónustunnar sé 

lögaðili sbr. t.d. Hrd. 3. október 2013 (117/2013): 

 

Stefndi í málinu var Húsfélagið K og stefnendur verktakafélögin H ehf. og MF ehf. Deilt 
var um uppgjör vegna vinnu við viðhald á húsi K. K sem var verkkaupi taldi sig eiga 
gagnkröfu á hendur verktökunum þar sem verkið hafði verið gallað. Í héraðsdómi var 
farið yfir gildissvið þjónustukaupalaganna og komist að þeirri niðurstöðu að húsfélög 
féllu undir hugtakið neytandi í skilningi laganna. Aðallega með vísan til þess að skv. 1. 
mgr. 56. gr. laga um fjöleignarhús, eru húsfélög í öllum fjöleignarhúsum og ekki þarf að 
stofna þau sérstaklega. Þjónustukaupalögunum var síðan beitt við mat á því hvort verkið 
teldist gallað bæði í héraði og Hæstarétti.  
 

Einnig má finna dæmi um það í dómaframkvæmd að lögunum sé beitt um lögaðila í 

atvinnurekstri jafnvel þótt viðskiptin virðist tengjast atvinnurekstri beggja viðsemjanda sbr. 

Hérd. Rvk. 11. apríl 2006 (E-7765/2005): 

 

Í málinu krafðist stefnandi Hreinsibílar ehf. þess að stefndi Fund ehf. greiddi sér skuld 
vegna viðgerða á skólplögn undir húsnæði stefnda. Stefndi taldi að stefnandi ætti enga 
fjárkröfu á hendur sér þar sem vinna stefnanda hafi verið ófullnægjandi og óásættanleg 
fyrir sig sem kaupanda þjónustunnar. Byggði hann kröfu sína aðallega á 1. mgr. 4. gr. 
laga um þjónustukaup. Héraðsdómur féllst á kröfur stefnda í málinu og sýknaði hann af 
fjárkröfum stefnanda m.a. með vísan til 1. mgr. 4. gr. og 1. tölul. 1. mgr. 9. gr. laga um 
þjónustukaup.  
 

Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa hefur ekki gengið jafn langt á þessa leið í álitum 

sínum og á það frekar til að vísa málum frá á grundvelli 3. mgr. 1. gr. nkpl. þegar ekki er um 

einstakling að ræða. Kærunefndin hefur þó látið lögin ná til húsfélaga í þeim tilfellum þar sem 

húsfélög stunda viðskipti sín ekki í atvinnuskyni. Þar með hefur kærunefndin lagt til 

grundvallar rýmra gildissvið en ráða má af orðalagi 3. mgr. 1. gr. nkpl.209 Dæmi um þetta má 

finna í áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 12. júní 2008 (8/2008): 

 

Þar komst nefndin að þeirri niðurstöðu að húsfélag félli undir gildissvið þkpl. í ákveðnum 
tilfellum og segir orðrétt í álitinu: „Kærunefndin vill til skýringar taka fram að hún lítur 
svo á að eins og atvikum málsins er háttað megi skýra 3. mgr. 1. gr. laga nr. 42/2000 svo 
að húsfélagið hafi í þessu tilviki sömu réttarstöðu samkvæmt lögunum og einstaklingur 
þar sem kaupin á þjónustunni séu ekki gerð í atvinnuskyni. Þykir mega byggja á því að 
Húsfélagið X hafi ekki neinn atvinnurekstur með höndum. Byggist þessi niðurstaða 
nefndarinnar á því að í húsfélagi eru einstaklingar sem hafa hver um sig einstaklegra, 
fjárhagslegra hagsmuna að gæta þegar kemur að útgjöldum sem stofnað er til á vegum 
félagsins“.  
 

                                                           
209 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 32-33 og 116-117. 
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Þessi niðurstaða hefur verið staðfest í öðrum álitum kærunefndarinnar má þar t.d. nefna álit 

kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 4. mars 2014 (119/2013)210 en þar er jafnframt 

vísað til fyrrgreinds álits og segir m.a. í álitinu: 

 

Ágreiningur aðila fellur undir lög nr. 42/2000 um þjónustukaup, en kærunefndin hefur 
áður talið, m.a. í áliti sínu í málinu nr. 8/2008 að skýra megi 3. mgr. 1. gr. laganna svo að 
þegar húsfélög séu ekki að kaupa þjónustu í atvinnuskyni né hafi þau atvinnurekstur með 
höndum, hafi þau sömu réttarstöðu og einstaklingar skv. lögunum. 
 

Hefur því verið haldið fram að þrátt fyrir að munur geti verið á orðalagi 

neytendaskilgreiningarinnar í íslenskri löggjöf sé efnismunurinn þó lítill og miðist nánast allur 

við einstakling þrátt fyrir að dómstólar og úrskurðaraðilar hafi einnig beitt lögunum um 

lögpersónur.211 Því skal þó haldið til haga að eins og framan greinir að neytendaverndin getur 

verið víðtækari og má þar t.d. nefna lög um alferðir nr. 80/1994, þar sem verndin miðast við 

farkaupa sem getur bæði verið einstaklingur eða lögaðili sbr. 2. gr. laganna.212   

Annað mikilvægt atriði í skilgreiningu á hugtakinu neytandi í einkaréttarlegri 

neytendalöggjöf er hvort viðskiptin séu í atvinnuskyni eða í tengslum við atvinnu 

viðsemjanda. Ástæðan fyrir því er sú að neytendaverndin er fyrst og fremst hugsuð til þess að 

vernda neytendur í viðskiptum persónulegs eðlis. Ákvæði neytendalöggjafarinnar gera 

nokkuð mismunandi kröfur til þess hve mikil tengsl megi vera milli þeirra viðskipta sem eiga 

sér stað og atvinnu neytenda. Í 3. mgr. 1. gr. nkpl. segir að kaupin þurfi að vera utan 

atvinnustarfsemi neytanda meðan í þkpl. segir að þau megi hvorki vera í atvinnuskyni né í 

tengslum við starf neytanda. Þessar auknu kröfur um að kaupin megi ekki vera í tengslum við 

starf neytenda getur skipt sköpum og má nefna dæmi um smið sem kaupir smíðaverkfæri eða 

smíðaþjónustu. Kaupin hljóta að teljast tengjast starfi hans þrátt fyrir að þau séu ekki gerð í 

atvinnuskyni. Samkvæmt orðalagi framangreindra ákvæða gæti því farið svo að aðilinn teldist 

neytandi í skilningi nkpl. en ekki í skilningi þkpl. Samkvæmt þessu verður að telja að 

ákveðinn efnislegur munur sé á skilgreiningunum.213 Tengsl viðskipta við starf einstaklings 

getur því spilað stóran þátt í að ákvarða hvort einstaklingur hefur stöðu neytanda. Tilgangur 

viðskiptanna getur einnig skipt sköpum og má þar nefna dæmi um garðyrkjumann sem kaupir 

sláttuvél af sölumanni. Ef kaupin eru ætluð til persónulegra nota t.d. til að slá eigin grasflöt er 

líklegra að kaupin falli undir neytendakaup en ef sláttuvélin er ætluð til nota í atvinnuskyni er 
                                                           
210 Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 3. maí 2012 (116/2011) er annað dæmi um álit 
kærunefndarinnar þar sem þjónustukaupalögunum var beitt í ágreiningi milli húsfélags og seljanda þjónustu.  
211 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 33. 
212 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 30. 
213 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 34-35. 
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líklegra að lög um lausafjárkaup eigi við. Í langflestum neytanda- og þjónustukaupum er þó 

ekki tilefni til að efast um hvort viðskiptin séu utan atvinnustarfsemi einstaklings eða í 

tengslum við hana.214 

Önnur atriði geta komið til álita þegar skera skal úr um það hvort einstaklingur í 

viðskiptum fái þá vernd er leiðir af neytendalöggjöfinni. Ef viðskipti fara fram án þess að 

viðsemjandi hafi vitneskju um að samið sé við neytenda getur farið svo að kaupin falli ekki 

undir neytendakaup sbr. 1. mgr. 6. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002. Í ákvæðinu kemur 

fram að jafnvel þótt kaupin falli undir skilgreiningu laganna um neytendakaup, teljist þau ekki 

til neytendakaupa ef seljandi hvorki vissi né mátti vita að kaupin væru gerð í neytendaskyni. 

Þessi skilyrði um vitneskju viðsemjanda heyra þó til undantekninga og er sú krafa almennt 

ekki gerð í neytendalöggjöfinni.215 Umfang eða andlag viðskipta gætu einnig mögulega haft 

áhrif þegar skorið er úr því hvort einstaklingur komi fram sem neytandi í viðskiptunum eða 

ekki. Þrátt fyrir að í íslenskri neytendalöggjöf sé almennt ekki vikið að umfangi samninga 

hefur þeirri spurningu verið varpað fram hvort eðlilegt sé að einstaklingur sem t.d. kaupir 

hlutabréf í ágóðaskyni án þess þó að hafa atvinnu af viðskiptunum geti komið fram sem 

neytandi við kaupin óháð þeim fjárhæðum er varið er í viðskiptin. Talið hefur verið að miðað 

við gildissvið neytandalöggjafar hér á landi skipti fjárhæðin ekki sköpum.216 Í dönskum rétti 

hefur þróun undanfarinna ára sýnt fram á að hugtakið neytandi sé skýrt með nokkuð 

sveigjanlegum hætti og þegar kemur að viðskiptum sem geta bæði flokkast undir einkakaup 

og kaup viðskiptalegs eðlis hefur neytandahugtakið verið teygt nokkuð langt.217 Mál af þessu 

tagi sem fjalla um umfang og tilgang viðskipta hafa komið til kasta danskra dómstóla sbr. 

UfR. 1992, bls. 806 og UfR. 1995, bls. 432. Í báðum þessum dómum reyndi á demantakaup 

einstaklinga fyrir háar fjárhæðir.  

 

Í þeim fyrrgreinda komst Landsréttur að þeirri niðurstöðu að kaupandi gæti ekki talist 
neytandi við kaupin. Þetta byggði hann m.a. á þeim rökum að kaupandi hafði varið nánast 
öllum sínum fjármunum í kaupin og auk þess tekið lán til frekari kaupa á demöntum sem 
ætlaðir voru til að selja síðar meir í hagnaðarskyni. 
 

Í þeim síðarnefnda reyndi á álíka atriði en fimm einstaklingar höfðu tekið lán til að 
fjárfesta í demöntum í endursöluskyni. Landsréttur komst að sömu niðurstöðu og í 
framangreindu máli og taldi að einstaklingar er stunduðu viðskipti í þessum tilgangi gætu 
ekki talist neytendur. Málið fór fyrir Hæstarétt sem komst að öndverðri niðurstöðu og 
taldi að um neytendakaup væri að ræða. Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína m.a. á þeim 

                                                           
214 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 32. 
215 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 35. 
216 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 36-37. 
217 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 32. 
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rökum að hvergi kæmi fram í lögum að við mat á því hvort einstaklingur teldist neytandi, 
ætti umfang viðskiptanna að skipta máli. Þó tilgangur með kaupunum hefði verið 
endursala í hagnaðarskyni gæti það eitt og sér ekki útilokað að kaupendur teldust 
neytendur að því gefnu að viðskiptin féllu utan atvinnustarfsemi þeirra.  
 

Í íslenskri neytendalöggjöf er talið að umfang viðskipta skipti ekki sköpum við mat á því 

hvort einstaklingur komi fram sem neytandi í viðskiptum218 og því verður að telja líklegt að ef 

á álíka ágreiningsefni reyndi hér á landi yrði niðurstaðan sú sama og fyrir Hæstarétti í 

síðarnefnda dómnum.    

Í allsherjarrétti er skilgreiningin á neytendahugtakinu oft á tíðum ekki jafn ítarleg og í 

einkaréttarlegri löggjöf. Ástæðuna fyrir því má eflaust rekja til þess að verndarhagsmunirnir 

eru allt aðrir og að jafnaði mun víðtækari. Lög allsherjarréttarlegs eðlis eru oft sett til að 

tryggja hagsmuni samfélagsins í heild og hefur neytendaréttarhugtakið í þeim því oftast ekki 

beina þýðingu fyrir réttarstöðu einstaklings í einkaréttarlegum ágreiningi. Þar af leiðandi er 

nauðsyn fyrir nákvæmari skilgreiningu á hugtakinu ekki jafn rík og í einkaréttarlegri 

neytendalöggjöf. Þegar löggjafinn telur ekki þörf á að skilgreina neytandahugtakið í lögum 

allsherjarréttarlegs eðlis hangir það oft saman við aðrar skilgreiningar í sambærilegum 

lögum.219 Neytendahugtakið er skilgreint í 3. tölul. 3. gr. vml. á þá leið að neytandi sé 

einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu gegn endurgjaldi, enda séu kaupin ekki gerð í 

atvinnuskyni. Sömu skilgreiningu má finna í 6. tölul. 4. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. 

Samkvæmt þessu er ljóst að álíka skilyrði eru sett fyrir því að aðili teljist neytandi og í flestri 

einkaréttarlegri löggjöf en þau eru að kaupandinn sé einstaklingur sem stundar viðskipti sín 

ekki í atvinnuskyni.220  

4.2 Viðsemjendur neytenda í neytendakaupum  

Sú vernd og réttindi sem leiða má af neytendalöggjöfinni eru að jafnaði ákveðnum skilyrðum 

háð. Til að aðili njóti þessarar verndar og réttinda í viðskiptum er það eitt og sér almennt ekki 

nægilegt að hann falli undir hugtakið neytandi í skilningi þeirra laga sem eiga við hverju 

sinni. Gildissvið neytendalöggjafarinnar miðast, að meginstefnu til, við viðskipti milli tveggja 

aðila, annars vegar neytanda og hins vegar viðsemjanda hans. Svo að viðskiptin heyri undir 

neytendalöggjöfina þarf viðsemjandi neytanda í flestum tilfellum einnig að uppfylla ákveðin 

skilyrði. En þau eru oftast sú að hann stundi viðskipti sín í atvinnuskyni, sbr. t.d. 2. tölul. 2. 

                                                           
218 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 36-37. 
219 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 35 og Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og 
Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 17. 
220 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 37-38.  
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gr. laga um neytendasamninga en þar er viðsemjandi neytanda nefndur seljandi sem kemur 

fram í hlutaðeigandi viðskiptum í atvinnuskyni. Svipað er upp á teningnum í nkpl. en þar segir 

í 2. mgr. 1. gr. laganna að með neytendakaupum sé átt við sölu á hlut til neytenda þegar 

seljandi, eða umboðsmaður hans, hefur atvinnu af sölunni.221 Jafnframt kemur fram í 

ummælum um greinina í frumvarpinu er síðar varð að nkpl. að innbyrðis sala milli neytenda 

teldist ekki neytendakaup í skilningi laganna og í greinargerð með frumvarpinu segir að lögin 

gildi aðeins um þau kaup þar sem seljandinn hefur atvinnu af sölunni og kaupandinn er 

leikmaður.222 Þetta er í samræmi við það markmið sem neytendalöggjöfinni er m.a. ætlað að 

hafa, þ.e. að vernda þann aðila er hefur lakari samningsstöðu í viðskiptum.223 Sá aðili er 

stundar viðskipti sín í atvinnuskyni býr eflaust að jafnaði yfir meiri þekkingu og 

fjárhagslegum styrkleika í viðskiptunum en hinn almenni neytandi og stendur þar af leiðandi 

sterkar að vígi við samningsgerð.224  

Mikilvægt er því að afmarka það hver það sé sem geti talist viðsemjandi neytenda í 

neytendalöggjöfinni. Verður hér eingöngu fjallað um skilgreininguna í einkaréttarlegri löggjöf 

þar sem reglur allsherjarréttarlegs eðlis vernda neytendur oft á tíðum með frábrugðnum hætti 

og gera ekki alltaf kröfu um að samningssamband sé milli aðila.225 Merking viðsemjanda 

neytanda getur verið mismunandi eftir því hvaða lög eiga við hverju sinni. Algengast er að 

viðsemjandinn sé tilgreindur í löggjöfinni sem seljandi en er það þó ekki algilt og dæmi þess 

eðlis að vísað sé til viðsemjanda neytanda með öðrum hætti sbr. t.d. lög um fjarsölu á 

fjármálaþjónustu nr. 33/2005 en þar er nefnt viðsemjanda neytanda, þjónustuveitanda. Eins og 

framan greinir eiga skilgreiningarnar það flestar sameiginlegt að viðsemjandi neytanda stundi 

viðskipti sín í atvinnuskyni. Þótt fyrst og fremst sé með atvinnu eða viðskiptum í atvinnuskyni 

átt við að seljandi njóti einhvers fjárhagslegs ávinnings er það þó ekki gert að almennu 

skilyrði að viðsemjandi neytenda stefni ávallt að fjárhagslegum gróða. Geta því viðskipti 

heyrt undir neytendalöggjöfina þrátt fyrir að seljandi stundi ekki viðskipti sín í 

hagnaðarskyni.226 Má þessu til stuðnings vísa til ummæla í frumvarpi er síðar varð að nkpl. 

Að hvorki umsvif seljanda, hvort sem þau eru lítil eða mikil, né tilgangur hans með 

sölustarfseminni skipti hins vegar máli. Því getur verið um neytendakaup að ræða þótt arður 

af sölustarfseminni renni til viðskiptamanna eða til góðgerðamála.227 Líklega yrðu þó gerðar 

                                                           
221 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 38. 
222 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3787 og 3790-3791.  
223 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 19.  
224 Jori Munukka: „The contractual duty of loyalty“, bls. 210. 
225 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 38.  
226 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 39-40. 
227 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3790-3791. 
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ákveðnar undantekningar á þessu í sérstökum tilfellum t.d. ef félagasamtök sem starfa 

eingöngu í góðgerðarskyni eða íþróttafélög sem stunda viðskipti eingöngu til að efla starfsemi 

sína eiga í hlut en almennt er ekki litið á viðskipti þess konar samtaka sem atvinnurekstur í 

skilningi neytendalöggjafarinnar. Mat á starfseminni þyrfti þó eflaust að fara fram hverju sinni 

og ef jafna mætti henni við almenna atvinnustarfsemi myndu samtök sem þessi líklega falla 

undir sama hatt og aðrir atvinnurekendur burt séð frá því hvernig hagnaðinum yrði varið.228  

Viðsemjandi neytenda getur í skilningi neytendalöggjafarinnar bæði verið einstaklingur 

eða lögaðili. Einstaklingur sem hefur með höndum atvinnurekstur þarf ekki að hafa hann að 

aðalstarfi svo viðskipti tengd atvinnurekstrinum teljist til neytendakaupa. Því hefur jafnframt 

verið haldið fram að einstaklingur sem starfar í tengslum við viðskipti sem eiga sér stað geti 

talist atvinnurekandi í viðskiptunum t.d. þegar bifreiðasali selur eigin bifreið. Sambærileg 

sjónarmið eru í tilviki lögaðila. Þrátt fyrir að lögaðili í atvinnurekstri eigi í viðskiptum er 

tengist ekki aðalstarfsemi hans, geta þau viðskipti talist til neytendakaupa jafnvel þótt 

einungis sé um að ræða lítinn þátt í starfsemi lögaðilans. Af þessu má ráða að tengslin geti 

verið mismikil og oft eru ekki gerðar strangar kröfur til þeirra tengsla sem eru á milli 

starfsemi atvinnurekanda og þeirra viðskipta er eiga sér stað. Getur svo farið að aðili sem 

stundar mjög fjölbreytta starfsemi teljist til atvinnurekanda í skilningi neytendalöggjafarinnar 

í flestum tegundum viðskipta. Einhver tengsl þurfa þó alltaf að vera milli atvinnureksturs 

viðsemjanda og þeirra viðskipta er eiga sér stað svo viðsemjandi teljist hafa stöðu 

atvinnurekanda við samningsgerðina.229   

Í nútíma viðskiptum er það afar algengt að viðskipti eigi sér stað með milligöngu af 

einhverju tagi. Milligangan getur verið margvísleg. Hún getur t.d. falið það í sér að 

fasteignasali aðstoði samningsaðila við að koma á viðskiptum sín á milli. Jafnframt getur hún 

falið það í sér að milligöngumaðurinn tengist viðskiptunum með mun nánari hætti. Það á m.a. 

við þegar umboðsmaður kemur fram fyrir hönd annars aðila og er heimilt að gera löggerninga 

í hans nafni. Löggerningurinn bindur þá þann aðila er veitti umboðið en ekki umboðsmanninn 

sjálfan.230 Stöðuumboð er eflaust sú tegund milligöngu sem hinn almenni neytandi kynnist 

hvað best en um það er kveðið í 2. mgr. 10. gr. sml. Í ákvæðinu segir: Sé maður, samkvæmt 

samningi við annan mann, í stöðu, er eftir lögum eða venju felur í sér heimild til þess að reka 

erindi hins innan vissra takmarka, þá telst hann hafa umboð til þess að gera þá löggerninga, 

sem innan þeirra takmarka eru. Þetta á t.d. við um dagleg viðskipti neytenda við starfsfólk í 

                                                           
228 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 40. 
229 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 21-22. 
230 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 169.  
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verslunum.231 Í neytendalöggjöfinni er í einstaka lögum sú regla lögfest að samningar er 

komast á við umboðsmann seljanda teljist til neytendasamninga.232 Þessa reglu má t.a.m. 

finna í 2. málsl. 2. tölul. 2. gr. laga um neytendasamninga en þar segir að seljandi geti verið 

hver sá sem í atvinnuskyni kemur fram í umboði eða fyrir hönd seljanda. Regluna má einnig 

finna í framangreindri 2. mgr. 1. gr. nkpl. Í 4. mgr. sömu lagagreinar segir jafnframt: 

Umboðsmaður seljanda sem hefur atvinnu sína af sölu er samábyrgur seljanda vegna skyldna 

hans, nema neytanda hafi verið bent sérstaklega á að umboðsmaðurinn sé aðeins milliliður 

og ekki samábyrgur seljandanum. Samábyrgðin gildir ekki þegar seljandi sjálfur annast 

söluna. Með þessu ákvæði er veitt neytenda þau réttindi að geta leitað til þess umboðsmanns 

sem seldi þeim vöruna t.d. ef hún reynist gölluð þetta getur verið mikilvægt fyrir neytandann 

sér í lagi ef seljandinn verður gjaldþrota eða starfar í öðru landi.233  

Oft á tíðum komast samningar milli tveggja einstaklinga á með milligöngu aðila er starfar 

í atvinnuskyni. Þetta getur t.a.m. átt sér stað þegar einstaklingur selur bílinn sinn í gegnum 

bílasölu eða húsið sitt í gegnum fasteignasölu. Þegar viðskipti eru stunduð með þessum hætti 

eru samskipti kaupanda við hinn raunverulega seljanda oft lítil eða jafnvel engin. Miðlarinn 

sér oftast nær um samningsgerðina fyrir hönd seljanda og miðlar nauðsynlegum upplýsingum 

til kaupanda. Í þessum tilfellum getur verið vandkvæðum bundið fyrir kaupanda að átta sig á 

að miðlarinn sé í raun ekki hinn raunverulegi seljandi í viðskiptunum. Miðlarinn býr að 

jafnaði yfir mun meiri þekkingu og reynslu en hinn almenni neytandi í hlutaðeigandi 

viðskiptum og því eru verndarhagsmunir kaupanda oft á tíðum álíka og ef hann semur beint 

við atvinnurekandann.234 Samningar af þessu tagi geta í sumum tilfellum heyrt undir ákveðin 

ákvæði neytendalöggjöfarinnar. Neytendaákvæði 36. gr. a-d sml. gilda t.d. um samninga milli 

neytenda ef atvinnurekandi stendur að samningnum fyrir annan aðilann. Ef sérfróður miðlari 

gerir sjálfur samning við kaupanda eða leggur seljanda til samning sem í má finna 

ósanngjarna samningsskilmála sem ekki hefur verið samið um sérstaklega geta ákvæði 36. gr. 

a-d sml. því átt við, jafnvel þótt samningsaðilarnir séu tveir neytendur. Því hefur þó verið 

haldið fram að til að neytendalöggjöfin nái yfir samninga af þessu tagi þurfi það að koma 

skýrt fram í lögum.235 

                                                           
231 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 183. 
232 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 41. 
233 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 82. 
234 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 31. 
235 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 42. 
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Nú hefur í þessum kafla verið rætt um hugtakið neytanda og viðsemjanda hans. Því næst 

verður vikið að nokkrum helstu tegundum markaðsaðferða sem seljendur í neytendakaupum 

beita og hvort þær teljist bindandi tilboð eða einungis hvatning til að gera tilboð.  

5. Mismunandi markaðsaðferðir á sviði neytendaréttarins og hvort þær feli 
í sér bindandi tilboð  
Eins og fjallað var um í kafla 2.4 byggist samningur á gagnkvæmum viljayfirlýsingum og þarf 

ein þeirra í hið minnsta að vera í formi loforðs.236 Algengt er að samningur komist á með 

þeim hætti að tilboð er samþykkt af móttakanda þess. Eftir að tilboð er samþykkt er kominn á 

bindandi samningur sem bindur hlutaðeigandi við efni hans.237 Á grundvelli samningsins 

byggja samningsaðilarnir svo réttindi og skyldur í samningssambandinu sín á milli og geta 

jafnframt knúið gagnaðila sinn til efnda með atbeina dómstóla.238 Ekki síður mikilvæg, fyrir 

þau atriði er fjallað skal um í þessum kafla, er umfjöllunin um bindandi gildi loforða í kafla 3. 

Þar kemur fram að loforð telst bindandi fyrir loforðsgjafa eftir að það kemst til vitundar 

loforðsmóttakanda.239 Loforðsmóttakandi getur eftir það tímamark öðlast réttmætar væntingar 

um að geta gengið að loforðinu svo bindandi sé fyrir loforðsgjafa. Afturköllunarréttur 

loforðsgjafa takmarkast því að jafnaði við þetta tímamark og hefur afturköllun hans almennt 

ekki gildi gagnvart loforðsmóttakanda eftir að loforðið kemst til hans vitundar.240 Er þetta í 

samræmi við loforðskenninguna sem íslenskur samningaréttur byggir á og felur það m.a. í sér 

að skyldur vakni ekki einungis út frá samningum heldur einnig út frá þeim loforðum sem 

gefin eru.241 Loforðsgjafi ber ábyrgð á því að efni loforðsins sé rétt og getur þar af leiðandi 

þurft að bera hallann af þeim mistökum sem eiga sér stað í loforðsgerðinni gagnvart 

grandlausum móttakanda.242 Eins og greinir frá í kafla 3 má leiða þessa reglu út frá 

gagnályktun frá 1. mgr. 32. gr. sml.243 Að þessu sögðu má ráða að lykilatriði til að skera úr 

um hvort yfirlýsing sé bindandi eða ekki sé hvort líta megi á yfirlýsinguna sem loforð eða 

einungis sem hvatningu til að gera tilboð. Atriði sem skipt geta sköpum við túlkun á 

yfirlýsingunni er t.d. hvort það hafi í raun verið vilji loforsgjafa að gefa frá sér bindandi 

yfirlýsingu og hvaða skilning móttakandi mátti með réttmætum hætti leggja í hana. Orðalag 

                                                           
236 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 228. 
237 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 85. 
238 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 592 og Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 
68. 
239 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 65-66. 
240 O. Lando ofl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 72-73. 
241 O. Lando ofl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 91. 
242 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar”, bls. 63. 
243 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 297.  
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hennar er því oft útgangspunktur þegar skera skal úr um þessi atriði.244 Sé yfirlýsingin orðuð 

með þeim hætti að hún eigi ekki að vera skuldbindandi er hún það því að jafnaði ekki sbr. t.d. 

9. gr. sml. Ákvæðið hljóðar í heild sinni svo:  

 

Hafi maður sett orðin „án skuldbindingar“, eða önnur orð sömu merkingar, í orðsendingu, 
sem að öðrum kosti mundi teljast tilboð, þá er sú orðsending eigi tilboð, heldur skal skoða 
hana sem áskorun um að gera tilboð, þess efnis, sem í orðsendingunni felst. Komi slíkt 
tilboð, innan sennilegs tíma, frá einhverjum, sem orðsendingunni hefur verið beint til, og 
sá, sem það tilboð fær, má ætla, að það sé gert vegna orðsendingarinnar, þá skal hann, án 
ástæðulausrar tafar, skýra tilboðsgjafa frá því, ef hann vill ekki taka tilboðinu. Að öðrum 
kosti telst hann hafa samþykkt það. 

 

Annað lykilatriði við mat á því hvort yfirlýsing teljist bindandi eru réttmætar væntingar 

móttakanda.245 Um góða trú var fjallað í kafla 3.3, þar kom m.a. fram að skuldbindingargildi 

samninga og þar með loforða geti ráðist af því hvort að móttakandi loforðs sé í raun í góðri trú 

og geti þar af leiðandi byggt upp réttmætar væntingar samkvæmt loforðinu.246 

Loforðmóttakandi sem veit, eða ætti að vita, að mistök hafi verið gerð við loforðsgerð getur 

því að jafnaði ekki gengið að loforðinu svo bindandi sé fyrir loforðsgjafa.247 Það tímamark 

sem almennt er miðað við þegar metið er hvort móttakandi sé í góðri trú, er það þegar loforðið 

berst til vitundar hans sbr. 1. málsl. 38. gr. sml. Eins og áður segir er almenna reglan sú skv. 7. 

gr. sml. að eftir það tímamark er loforðgjafa ekki heimilt að afturkalla loforðið, og tengjast 

því ákvæði 7. gr. og 1. málsl. 38. gr. sml. við þetta tímamark. Í undantekningartilfellum má þó 

einnig líta til þeirra vitneskju sem móttakandi býr yfir eftir að loforðið komst til vitundar hans 

en áður en það hefur áhrif á ráðstafanir hans sbr. 2. málsl. 38. gr. sml. Getur það leitt til þess 

að móttakandi bindandi tilboðs sem var í góðri trú er tilboðið barst til vitundar hans, geti ekki 

byggt rétt sinn á loforðinu sökum þeirra upplýsinga sem hann fékk í té áður, en tilboðið hafði 

áhrif á ráðstafanir hans.248     

Eins og leiða má af kafla 3.4 geta yfirlýsingar verið með margvíslegu móti. Í þessum kafla 

verður þó eingöngu rætt um þær sem stafa frá seljanda í neytenda- eða þjónustukaupum og 

fela í sér verðmerkingu á söluhlut eða þjónustu. Einnig verður reynt að svara þeirri spurningu 

hvort að sú háttsemi seljanda að stilla vöru upp í hillu eða glugga verslunar, auglýsa hana í 

blaði, á netinu eða á annan hátt og tilgreina jafnframt verð á hlutnum eða þjónustunni, teljist 

bindandi tilboð sem neytandi getur með réttmætum hætti gengið að. Ef svo reynist ekki vera 
                                                           
244 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 46. 
245 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 72. 
246 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 72. 
247 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226.  
248 Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer af Lennart Lynge Andersen, bls. 311-312. 



59 

þá hlýtur háttsemin einungis að fela í sér hvatningu fyrir neytandann til að gera tilboð í 

umrædda vöru eða þjónustu. Mikilvægi spurningarinnar felst í því að í fyrrnefnda tilfellinu 

getur neytandi með samþykki sínu komið á bindandi samningi um kaup á vörunni eða 

þjónustunni, en í síðarnefnda tilfellinu væri aftur á móti litið svo á neytandinn væri í raun 

tilboðsgjafinn og þ.a.l. kæmist bindandi samningur ekki á milli aðila fyrr en með samþykki 

seljanda.249 Auk þess veður farið yfir þau úrræði sem neytendum standa til boða til að fá leyst 

úr ágreiningi sem þessum og hvort þörf sé á úrbótum í þeim efnum. Fyrst verður þó fjallað 

almennt um verðmerkingar, skyldu til að verðmerkja og mikilvægi þeirra varðandi 

ákvörðunartöku neytenda í neytendaviðskiptum.  

5.1 Almennt um verðmerkingar 

Hvernig verð á vöru eða þjónustu er framsett getur haft mikil áhrif á gagnsæi markaðarins og 

þar með ákvarðanatöku viðskiptavina. Ef atvinnurekendur verðmerkja vöru og þjónustu sína 

með góðum hætti gefur það neytendum möguleika á að gera verðsamanburð og ákveða út frá 

því hvar þeir stunda viðskipti. Einnig getur það leitt til aukinnar samkeppni á markaði. Þetta 

eru nokkrar af helstu ástæðunum fyrir því hvers vegna mikilvægt er að setja ákveðnar reglur 

um verðmerkingar.250 Fjallað er um mikilvægi verðmerkinga í tilskipun Evrópuþingsins og -

ráðsins 98/6/EB frá 16. febrúar 1998 um neytendavernd að því er varðar verð á vöru sem er 

boðin neytendum. Þar segir m.a. að til að stuðla að neytendavernd og heilbrigðri samkeppni 

milli fyrirtækja og framleiðsluvara þurfi markaðurinn að vera gagnsær og veita réttar 

upplýsingar. Einnig að nauðsynlegt sé að tryggja neytendavernd á háu stigi og 

Evrópubandalaginu beri að beita sérstökum aðgerðum til að stuðla að því með því að styðja 

og styrkja stefnu aðildarríkja um nákvæmar, gagnsæjar og ótvíræðar upplýsingar um verð á 

vörum sem standa neytendum til boða. Ennfremur kemur þar fram að skylda til að tilgreina 

sölu- og einingaverð stuðli verulega að bættum neytendaupplýsingum því það sé auðveldasta 

leiðin til að gera neytendum kleift að meta vöruverð og gera verðsamanburð þannig að 

neytandinn geti á grundvelli upplýsinganna valið milli vara eða fyrirtækja með einföldum 

samanburði. Íslenskar reglur um verðmerkingar hafa tekið mið af þessari tilskipun sem og 

öðrum Evrópubandalagsgerðum.251  

Í 3. kafla vml. sem ber heitið „Vernd fjárhagslegra hagsmuna neytenda“ má finna ákvæði 

sem koma eiga í veg fyrir villandi viðskiptahætti. Í 1. mgr. 9. gr. laganna segir t.d. að 

                                                           
249 Juridisk Årborg 2001, bls 13.  
250 Bent Ole Gram Mortensen og Michael Steinicke: Dansk markedsret, bls.356-357. 
251 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 239. 
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viðskiptahættir séu villandi ef þeir eru líklegir til að blekkja neytendur eða veita þeim rangar 

upplýsingar, í þeim tilgangi að hafa áhrif á ákvörðun þeirra um viðskipti. Í d. lið sömu 

málsgreinar kemur fram að rangar upplýsingar geta falið í sér rangt verð á vöru eða þjónustu. 

Neytendastofa fer með eftirlit með lögunum og sér um að ákvæðum þeirra sé fylgt.252 Í 

ákvörðun Neytendastofu 7. júní 2016 (31/2016) má finna gott dæmi um eftirlit Neytendastofu 

með lögunum.  

 

Í málinu var vöruverð og úrval á vefsíðu sem tengdist seljanda, ekki í samræmi við það 
sem var í verslun hans. Seljandinn í málinu taldi að vefsíðan væri rekin af Sports Direct í 
Bretlandi og hefði rekstrarfélagið á Íslandi enga aðkomu að rekstri síðunnar. 
Neytendastofa féllst ekki á þessi rök seljanda og segir í ákvörðuninni: „Neytendastofa 
telur framsetningu á merkingu utan á versluninni og í kynningarefni hennar fela í sér 
hvatningu fyrir neytendur til þess að kynna sér vefsíðuna. Neytendastofa telur að hinn 
almenni neytandi gangi út frá því að tilvísun til vefsíðu í merkingum og kynningarefni 
Sports Direct á Íslandi feli í sér að verslunin sé tengd vefsíðunni enda er óþekkt að 
verslanir vísi neytendum með merkingum og kynningarefni sínu inn á vefsíður annarra 
fyrirtækja. Eins og merkingu á verslun Sports Direct á Íslandi og upplýsingum í 
kynningarefni er háttað hefur hinn almenni neytandi því ekki forsendur til annars en að 
ganga út frá því að um sama aðila sé að ræða og að vöruúrval og verð séu hin sömu. Þá 
verður ekki framhjá því litið að þrátt fyrir þá fyrirvara sem fram koma í skilmálum 
vefsíðunnar þá er boðið upp á að skoða vefsíðuna á íslensku og að fá verð gefin upp í 
íslenskum krónum. Þessu til viðbótar yrði sá neytandi sem myndi slá inn vefsíðunni 
sportsdirect.is fluttur á íslenskan hluta vefsíðunnar sportsdirect.com. Með vísan til 
framangreinds telur Neytendastofa að með því að merkja verslun sína í Kópavogi og með 
því að auðkenna verslunina í kynningarefni hennar með heiti vefsíðunnar án þess að sama 
vöruval eða verð sé í versluninni og á vefsíðunni séu neytendum veittar villandi 
upplýsingar sem hefur áhrif á fjárhagslega hagsmuni þeirra. Hefur félagið þannig brotið 
gegn ákvæðum 8. gr. a. og d. liðar, 1. mgr. 9. gr. og 5. gr. vml.“ 

 

Í 7. kafla vml., sem ber heitið „Eftirlit með gagnsæi markaðarins“, er m.a. kveðið á um þá 

skyldu fyrirtækja að verðmerkja þær vörur, eða þjónustu, sem selja skal neytanda, sbr. 17. gr. 

laganna þar sem stendur:  
 

Fyrirtæki, sem selur vörur eða þjónustu til neytenda, skal merkja vöru sína og þjónustu 
með verði eða sýna það á svo áberandi hátt á sölustaðnum að auðvelt sé fyrir neytendur 
að sjá það. Neytendastofa getur sett nánari ákvæði um verðmerkingar með opinberri 
tilkynningu. 

 

Með heimild í þessu lagaákvæði hefur Neytendastofa sett margvíslegar reglur sem kveða 

nánar á um sértækari verðmerkingar,253 s.s. reglur um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna 

                                                           
252 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 209. 
253 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 239-240. 
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nr. 383/2007 frá 13. apríl 2007, reglur um verðmerkingar á bifreiðaeldsneyti nr. 385/2007 frá 

13. apríl 2007, reglur um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum nr. 536/2011 frá 

31. maí 2011 og reglur um verðupplýsingar við sölu á þjónustu nr. 537/2011 frá 31. maí 2011. 

Ennfremur er í 18. gr. vml. kveðið á um heimild Neytendastofu til að gefa fyrirtækjum 

fyrirmæli um að gera ráðstafanir um verðmerkingar, viðskiptakjör, gæði og aðra eiginleika og 

hvernig vara skal mæld, vegin og flokkuð. Þetta er gert til að auðvelda viðskiptavinum að 

meta verð og gæði vöru og þjónustu, sbr. sömu lagagrein. Samkvæmt c-lið 1. mgr. 22. gr. 

laganna getur Neytendastofa lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn umræddum 

fyrirmælum. Á þetta reyndi til dæmis í ákvörðun Neytendastofu 11. júlí 2016 (34/2016) en þar 

lagði Neytendastofa stjórnvaldssekt á veitinga- og kaffihúsið Silfur ehf. vegna vanrækslu á að 

fara eftir fyrirmælum Neytendastofu um verðmerkingar: 

 

Málavextir voru þeir að Neytendastofa sendi starfsmann til að kanna verðmerkingar á 
veitingastaðnum S, en tilgangur þess var að sinna eftirlitsskyldu stofnunarinnar. Sú 
heimsókn leiddi í ljós að það var hvorki matseðill með verði við inngöngudyr 
veitingastaðarins né heldur upplýsingar um magn drykkjarfanga, en skv. 17. gr. vml. sem 
og reglum nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu skal veitingastaður ávallt 
hafa matseðil með verðskrá við inngöngudyr og skal í upplýsingum um drykkjarföng 
tilgreina magn. Svo var ekki gert, þrátt fyrir ítrekaðar athugasemdir Neytendastofu, og var 
stjórnvaldssektin því lögð á S. 

 

Í þeim reglum sem Neytendastofa hefur sett með heimild í 17. gr. vml. má oft finna ítarlegar 

reglur um hvernig haga skuli verðmerkingu í ákveðnum tegundum viðskipta. Gildissvið 

reglnanna er með misjöfnu móti. Reglur um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna gilda 

t.a.m. eins og heiti reglnanna gefur til kynna einungis um sjálfstætt starfandi tannlækna sbr. 1. 

mgr. 1. gr. reglnanna á meðan reglur um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum 

gilda um alla sölu á vörum til neytenda hvort sem það er á sölustað eða með húsgöngu eða 

fjarsölu, þ.m.t. sölu með rafrænum hætti. Verður hér einungis vikið að þeim reglum 

Neytendastofu sem gilda um nokkuð margháttuð viðskipti en ekki þeim sem sértækari eru.  

Í reglum nr. 536/2011 má finna nánari útfærslu á þeirri skyldu sem hvílir á þeim sem selja 

vörur til neytanda að verðmerkja vörur sínar sbr. 17. gr. vml. Neytendastofa hefur lýst því yfir 

á heimasíðu sinni að ástæðan fyrir mikilvægi þess að vörur séu vel verðmerktar sé sú að með 

því móti eigi neytandi auðveldara með að átta sig á samhenginu milli vöru og verðs.254 Í 

reglunum er kveðið á um þá skyldu sem hvílir á fyrirtækjum um að merkja vörur sínar skýrt 

og greinilega með réttu söluverði í íslenskum krónum sbr. 1. mgr. 3. gr. reglnanna. Í 2. gr. 

                                                           
254 Neytendastofa: „Verðmerkingar“, http://www.neytendastofa.is/fyrirtaeki/gagnsaei-markadarins. 
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reglnanna er söluverð skilgreint á þann veg að um sé að ræða endanlegt verð í íslenskum 

krónum ásamt virðisaukaskatti og öðrum opinberum gjöldum. Í 3. mgr. 3. gr. segir að skyldan 

til að verðmerkja eigi við hvar sem vörur eru til sýnis, hvort sem það er í búðargluggum, 

sýningarkössum, á vefsíðum eða annars staðar. Auk þess kemur fram að ef söluverðs er getið í 

auglýsingum skuli einnig tiltaka einingarverð. Í 4. mgr. sömu greinar er fjallað um vörur þess 

eðlis að vandkvæðum sé bundið að reikna út söluverðið á þeim fyrirfram. Í þeim tilvikum skal 

fyrirtæki veita þær upplýsingar á hvaða hátt verðið sé reiknað út og skulu öll viðbótargjöld 

reiknuð þar inn í ef mögulegt er.  

Í 5. mgr. 3. gr. er svo kveðið á um þá skyldu fyrirtækja að selja vöru á því verði sem 

verðmerkt er, þrátt fyrir að um mistök sé að ræða. Þessi regla á þó ekki við ef kaupanda má 

vera ljóst að um mistök sé að ræða. Þess er getið í greinargerð með reglunum að á grundvelli 

verðupplýsinga taki neytandi endanlega ákvörðun um kaup á vöru, þó hann geti einnig litið til 

annarra sjónarmiða. Þar segir einnig að sá réttur neytanda að fá vöru á því verði sem hún er 

verðmerkt á hafi verið í gildi í langan tíma þrátt fyrir að hafa fyrst verið skjalfestur í þeim 

verðmerkingarreglum sem núverandi reglur leystu af hólmi. Auk þess var því haldið fram að 

þessi réttindi neytenda væru byggð á ólögfestum meginreglum laga.255  

Í 4. gr. reglnanna er svo kveðið á um með hvaða hætti fyrirtæki skuli verðmerkja vörur 

sínar. Þar eru í a - d lið 1. mgr. 4. gr. taldar upp þær aðferðir sem seljanda er heimilt að notast 

við og er þar m.a. nefnt merkimiða á sérhverri pakkningu, hillumerkingu, merkingu á skiltum 

eða verðlistum og með verðskanna. Allar þessar aðferðir miða að því að neytandinn geti 

nálgast upplýsingar um söluverð áður en kemur að greiðslu á afgreiðslukassa sbr. 2. mgr. 4. 

gr. og skulu þær þar með vera aðgengilegar og auðlæsar sbr. a - d lið 1. mgr. 4. gr. Í 8. gr. 

segir að Neytendastofa fari með eftirlit með reglunum og sé heimilt að beita viðurlögum sbr. 

11. gr. reglnanna ef brotið er gegn þeim. Óhætt er að segja að nokkuð algengt er að mál af 

þessu tagi séu tekin til athugunar hjá Neytendastofu og má því til stuðnings nefna að 

Neytendastofa tók ákvörðun í tíu málum árið 2016 þar sem hún komst að þeirri niðurstöðu að 

brotið væri gegn ákvæðum reglnanna. Í öllum þessum tíu málum reyndi á að verðmerkingum 

væri ábótavant með einum eða öðrum hætti og var í öllum þessum málum lagt á 

stjórnvaldssektir að upphæð kr. 50.000. Má þar sem dæmi taka ákvörðun Neytendastofu 23. 

maí 2016 (28/2016): 

 
                                                           
255 Neytendastofa: „Reglur um verðmerkingar og einingaverð við sölu á vörum ásamt greinargerð“, 
http://www.neytendastofa.is/library/Files/Neytendarettarsvid/Reglur/536_2011-
%20Reglur%20um%20ver%C3%B0merkingar%20og%20einingarver%C3%B0%20vi%C3%B0%20s%C3%B6l
u%20%C3%A1%20v%C3%B6rum%20%C3%A1samt%20greinarger%C3%B0.pdf 
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Í því máli fór starfsmaður Neytendastofu í eftirlit í verslunina T í þeim tilgangi að skoða 
ástand verðmerkinga. Í ljós kom að verðmerkingum í versluninni var ábótavant og var 
fjöldi söluvara óverðmerktar. Í kjölfarið var beint þeim fyrirmælum til T að bæta úr 
þessum annmörkum á verðmerkingum innan tiltekins tíma, þegar eftirlitsmaður kom í 
síðari skoðun hafði fyrirmælunum ekki verið fylgt. Því var lögð stjórnvaldssekt á T að 
upphæð kr. 50.000 á grundvelli þess að brotið hafði verið gegn 3. gr. reglna nr. 536/2011 
sem og 17. gr. vml. 

 

Í reglum nr. 537/2011 segir í 1. gr. að reglurnar gildi um þá aðila sem selja þjónustu til 

neytenda. Þær eru að mörgu leyti samhljóða framangreindum reglum nr. 536/2011. Gildissvið 

þeirra miðast þó við þá aðila sem selja þjónustu til neytenda en ekki söluvörur. Skylt er þeim 

sem selur þjónustu á sölustað, þar með talið fjarsölu, að tilgreina endanlegt söluverð á henni, 

ef annar kostnaður bætist við þarf að taka það sérstaklega fram sbr. 3. gr. reglnanna. Auk þess 

segir í henni, eins og segir í reglum 536/2011, að söluaðila beri skylda til að selja þjónustu á 

uppgefnu verði jafnvel þó að um mistök hafi verið að ræða. Þetta á þó ekki við ef kaupanda 

má vera ljóst að um mistök sé að ræða.  

Í 4. gr. reglnanna er kveðið á um verðupplýsingar og þar segir að verðskrá yfir alla 

framboðna þjónustu skuli ávallt vera birt með áberandi hætti þar sem þjónustan er veitt. Auk 

þess segir að verðskráin skuli vera skýr, aðgengileg og greinilegt hvaða þjónustu 

verðmerkingin eigi við. Ef vandkvæðum er bundið að gera tæmandi verðskrá skal reynt að 

gera útdrátt þar sem koma fram allir helstu þjónustuliðir og verð á þeim. Þegar verðið er 

breytilegt og ómögulegt reynist að gefa upp endanlegt verð fyrirfram þá skal tilgreina hæsta 

og lægsta mögulega verð og jafnframt greina frá því hvernig útreikningum á verði sé háttað. 

Neytendastofa fer með eftirlit með reglunum, skv. 5. gr. reglnanna, og getur beitt viðurlögum 

við brotum á þeim, sbr. 8. gr. Mál af þessu tagi hafa einnig í nokkrum mæli komið til kasta 

Neytendastofu og má þar m.a. nefna framangreinda ákvörðun Neytendastofu 11. júlí 2015 

(34/2016) og ákvörðun Neytendastofu 19. desember 2014 (61/2014): 
 

Málavextir voru þeir að starfsmaður Neytendastofu fór í eftirlitsferð til að skoða ástand 
verðmerkinga hjá þjónustuaðilanum V. Skoðunin leiddi í ljós að verðskrá var ekki til 
staðar en skv. reglum 537/2011 skal birta með áberandi hætti verðupplýsingar um þá 
þjónustu sem er veitt. Beint var þeim fyrirmælum til V að bæta úr þessum annmörkum 
innan tiltekins tímaramma. V gerði það aftur á móti ekki og lagði því Neytendastofa 
stjórnvaldssekt á V að upphæð kr. 50.000 vegna brota á 4. gr. reglna nr. 537/2011 og 17. 
gr. vml. 

 

Neytendastofa hefur einnig fjallað sérstaklega um það í sambandi við reglur nr. 536/2011 

og 537/2011 að komi upp misræmi í verðmerkingu á sölustað, skuli almenna reglan vera sú að 
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verslunum beri að selja vöru og þjónustu á því verði sem verðmerkt er og eigi það líka við 

þrátt fyrir að um mistök sé að ræða. Reglan gildir þó ekki ef neytandi má sjá að um mistök sé 

að ræða eða ef röng verðmerking er ekki sök verslunarinnar, t.a.m. ef viðskiptavinur breytir 

verðmerkingu eða færir vörur til, sbr. 5. mgr. 3. gr. reglna nr. 536/2011 og 2. málsl. 3. gr. 

reglna nr. 537/2011. Þær byggja á því að neytendur taki ákvörðun um kaup á vöru á 

grundvelli þeirra verðmerkinga sem þeim eru aðgengilegar við ákvörðunartökuna en ekki á 

grundvelli verðs á afgreiðslukassa, enda hafi neytendur engin tök á því að sjá það verð fyrr en 

komið er að því að greiða fyrir vöruna.256 Dæmi um mál þar sem á þetta reyndi er úrskurður 

áfrýjunarnefndar neytendamála 4. desember 2009 (11/2009):  

 

Málavextir voru þeir að neytandi keypti pakkaferð til Seattle í 3 nætur með greiðslukorti í 
gegnum bókunarvef seljanda. Ferðin kostaði 57.650 kr. á mann og voru kaupin staðfest 
með svonefndum E-miða. Daginn eftir hafði seljandi samband við kaupanda og tilkynnti 
honum að ekki væri hægt að bjóða upp á ferðina á þessu verði, enda hefði raunverulegt 
verð átt að vera um 30.000 kr. hærra. Samkvæmt beiðni kaupanda sendi seljandi honum 
auk þess skriflega staðfestingu þess efnis að vegna mistaka við innslátt á verði þyrfi 
neytandinn að afpanta umrædda ferð. Seljandi hélt því auk þess fram að um augljósa villu 
væri að ræða og þar með væri honum heimilt að leiðrétta verðið. Kaupandi í málinu sætti 
sig ekki við það og sendi kvörtun til Neytendastofu vegna umræddra viðskiptahátta. Í 
ákvörðun Neytendastofu var komist að þeirri þeirri niðurstöðu að seljanda væri ekki 
heimilt að hækka verðið á ferðinni eftir að neytandi hafði greitt hana að fullu. 
Neytendastofa byggði ákvörðun sína á 2. mgr. 2. gr. þágildandi reglna um verðmerkingar 
og aðrar verðupplýsingar nr. 725/2008257 sem fól í sér skyldu fyrir seljanda að selja vöru 
og þjónustu á því verði sem hún er verðmerkt á. Sem og 3. gr. laga um alferðir nr. 
80/1994 sbr. 7. gr. sömu laga sem meinar ferðaheildsölum að breyta upplýsingum um 
verð eftir að samningur er gerður. Auk þess taldi Neytendastofa að bindandi samningur 
hefði komist á milli aðila og samkvæmt meginreglum kröfuréttarins séu aðilar bundnir af 
því verði sem þar kemur fram nema ef um augljós mistök eða svik annars aðilans sé að 
ræða. Mistökin hefðu ekki verið það augljós að neytanda hefði mátt vera það ljóst að villa 
var í verðmerkingunni.  
 

Seljandi kærði þessa niðurstöðu Neytendastofu til áfrýjunarnefndar neytendamála.  

 

Í kærunni kom fram að villan í verðmerkingunni hefði verið augljós og byggði það m.a. á 
þeirri staðreynd að á heimasíðunni var tilgreint verð á sömu pakkaferð í 2 nætur kr. 
95.900. Við kaupin hafi kaupandi þar að auki samþykkt ferðaskilmála félagsins en í þeim 
kom fram að félagið áskilji sér rétt til að leiðrétta þær villur sem kunna að leynast í 
bæklingum og á netsíðu seljanda. Ennfremur hafi kaupanda verið tilkynnt mistökin um 
leið og honum boðið að fá ferðina endurgreidda að fullu. Áfrýjunarnefnd neytendamála 
féllst ekki á þessi rök kæranda í málinu og staðfesti ákvörðun Neytendastofu. Í 
niðurstöðum áfrýjunarnefndar kom fram að komist hefði á bindandi samningur um kaup á 
umræddri pakkaferð. Hinn almenni fyrirvari í skilmálum kæranda sem settur var fram 

                                                           
256 Neytendastofa: „Misræmi í verðmerkingum á sölustað“ http://www.neytendastofa.is/fyrirtaeki/gagnsaei-
markadarins 
257 Reglur nr. 725/2008 féllu úr gildi með tilkomu reglna nr. 536/2011 og 537/2011.  
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einhliða af hálfu seljanda undanskilji hann ekki frá þeim reglum sem eiga við um 
viðskipti af þessu tagi og veitir honum þar með ekki sjálfdæmi til að leiðrétta þær villur 
sem hann heldur fram. Niðurstaðan ræðst af því hvort mistökin hefðu mátt vera 
neytendanum ljós. Í málum sem þessum verður að gera ríkar kröfur til sýnileika þeirra 
mistaka sem um ræðir. Séu mistökin ekki bersýnileg fyrir neytandann verður seljandi að 
teljast bundinn verðinu sbr. meginreglu kröfu- og samningaréttar um skuldbindingargildi 
samninga sem og grunnsjónarmiða á sviði neytendaréttar um að vafi skuli skýrður 
neytenda í hag. Í málinu taldi áfrýjunarnefndin að mistökin hafi ekki verið það augljós að 
kaupandanum hefði mátt vera þau ljós, jafnvel þótt ekki væru gerðar ríkari kröfur til 
sýnileika mistakanna.  
 

 

Málið er áhugavert að mörgu leyti. Virðist sem svo að leyst sé úr þeim einkaréttarlega 

ágreiningi málsaðila sem fól í sér hvort bindandi samningur hafi komist á sem óheimilt hefði 

verið að breyta. Verðið á pakkaferðinni kom fram á heimasíðu seljanda, kaupandi gekk frá 

kaupum á ferðinni og fékk staðfestingu þess efnis í kjölfarið. Bæði í niðurstöðum 

Neytendastofu og áfrýjunarnefndar virðist gengið út frá því að með greiðslu á ferðinni og 

kvittun þess efnis hafi komist á bindandi samningur milli aðila. Einnig var deilt um það í 

málinu hvort að kaupandi vissi eða hefði mátt vita um þau mistök sem gerð voru við 

verðmerkinguna sbr. 1. mgr. 32. gr. sml. Ein af málsástæðum seljanda í málinu var ennfremur 

sú að hann tilkynnti kaupanda mistökin um leið og þau voru gerð, en í 2. málsl. 38. gr. sml. er 

að finna reglu sem felur í sér undantekningu frá þeirri meginreglu að miða skula við vitneskju 

móttakanda þegar löggerningur berst til vitundar hans sbr. 1. málsl. sömu lagagreinar. 

Samkvæmt 2. málsl. 38. gr. er því heimilt undir sérstökum kringumstæðum að líta til 

vitneskju móttakanda eftir að loforð berst til vitundar hans, en áður en löggerningurinn hafði 

áhrif á ráðstafanir hans. Auk þess reynir í málinu á þá skilmála sem fylgdu kaupunum og settir 

voru fram einhliða af seljanda. Í þeim áskildi seljandi sér þann rétt að leiðrétta villur sem 

kæmu fram á vefsíðu sinni. Í niðurstöðu áfrýjunarnefndar var þó talið að slíkur skilmáli hefði 

ekki gildi í viðskiptum af þessu tagi. Er það mjög áhugavert þar sem algengt er að finna megi 

álíka skilmála á vefsíðum af þessu tagi. Í málinu reynir því á mörg helstu álitamálin sem 

tengjast rétti neytanda til að fá vöruna eða þjónustu á því verði sem hún er verðmerkt á.   

Reglur um útsölur eða aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði nr. 366/2008 frá 10. apríl 

2008 eru einnig settar á grundvelli heimildar í 17. gr. vml. Þær gilda um söluaðferðir sem fela 

það í sér að verð á vöru eða þjónustu er lækkað í tiltekinn tíma sbr. 1. gr. reglnanna. Þegar 

söluaðferðum sem þessum er beitt skal skýrt tekið fram í auglýsinum, sem og á sölustað, 

hvaða vörur eða þjónusta falli þar undir og ef vara eða þjónusta hefur verið seld á hinu 

lækkaða verði í sex vikur skal það teljast venjulegt verð sbr. 1. og 2. mgr. 2. gr. reglnanna. Af 

þessum ákvæðum leiðir að óheimilt er fyrir söluaðila að tilgreina verð sem útsölu, tilboð, eða 
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afsláttarverð í meira en sex vikur í senn og má því til stuðnings nefna 11. gr. vml. Þar segir að 

óheimilt sé að auglýsa vöru á lækkuðu verði nema um raunverulega verðlækkun sé að ræða. 

Tilgangur ákvæðisins er að koma í veg fyrir að neytendur séu blekktir í auglýsingum af þessu 

tagi. Seljandi sem hækkar verð á vöru sinni og auglýsir hana síðan strax í kjölfarið á afslætti 

myndi eflaust teljast brotlegur gegn ákvæði 11. gr. vml. þar sem slíkir viðskiptahættir teldust 

villandi.  

 Í 3. gr. reglnanna segir að þegar auglýst er lækkað verð á vöru eða þjónustu skal fyrra 

verð vera það verð sem varan var seld á áður en til lækkunnar kom og skal seljanda vera unnt 

að sanna það að varan eða þjónustan hafi verið seld á fyrra verði. Á framangreind ákvæði 

reyndi t.d. í ákvörðun Neytendastofu 23. september 2016 (48/2016): 
 

Málavextir voru þeir að Neytendastofu bárust ábendingar þess efnis að G hafi auglýst 
vörur á tilboðsverði lengur en í sex vikur og að vörurnar hafi aldrei verið seldar á fyrra 
verði sem tilgreint var í tilboðinu. Í málinu fjallaði Neytendastofa m.a. um óréttmæta og 
villandi viðskiptahætti skv. 8. og 9. gr. vml. Í því sambandi kvað hún jafnframt á um það 
að tilgangur 11. gr. vml. væri að koma í veg fyrir að neytendur séu blekktir í auglýsingum 
eða upplýsingum um útsölur. Í niðurstöðum Neytendastofu kom fram að þegar 
verðlækkun hefur staðið yfir í meira en sex vikur telst hið lækkaða verð, almennt verð á 
vörunni og því sé óheimilt að markaðsetja vöruna sem tilboðsvöru eftir það tímamark. 
Upplýsingar um hin fyrri verð sem bárust frá G voru öll frá því í apríl og því u.þ.b. 3 
mánaða. Í málinu lá það fyrir að tilboðsverð á vörum G hafi í það minnsta staðið í níu 
vikur og þar með hafi G. brotið í bága við 2. mgr. 2. gr. reglna nr. 366/2008 sem og 11. 
gr. vml. Auk þess að hafa með markaðsetningunni blekkt neytendur og þar með brotið 
gegn 9. gr. vml. Neytendastofa lagði með heimild í 22. gr. vml. stjórnvaldssekt á G að 
fjárhæð kr. 500.000.  

  

Þegar auglýsing felur í sér prósentuafslátt af vöru eða þjónustu skal hann reiknast af fyrra 

verði. Skal taka fram prósentuhlutfallið og tilgreina fyrra verð, sbr. 4. gr. reglnanna. Í 5.–8. gr. 

reglnanna er fjallað um hvernig skuli haga orðalagi auglýsinga af þessu tagi. Segir t.a.m. í 5. 

gr. að ekki megi auglýsa kynningar- eða opnunartilboð nema afslátturinn sé raunverulegur og 

skal því jafnframt gefa upp venjulegt verð í auglýsingum þar sem þessi orð eru notuð. Í 6. gr. 

segir m.a. að ekki skuli auglýsa rýmingarsölu nema hún tengist því að verslun hætti, eða ef 

hætta á sölu á tilteknum vöruflokki. Í auglýsingum sem fela í sér kaupauka er óheimilt að nota 

orð eins og gjöf eða ókeypis enda er kaupaukinn skilyrtur því að kaupandi greiði fyrir aðra 

vöru eða þjónustu sbr. 7. gr. Ef auglýst er tilboð í takmörkuðu magni skal einnig koma fram 

hversu mikið magn standi neytendum til boða, ef tilboðsvaran er aftur á móti ekki auglýst í 

takmörkuðu magni skal hún vera fáanleg í því magni sem endist út tilboðstímann sé ekki um 

að ræða útsölu eða rýmingarsölu sbr. 1., 2. og 3. mgr. 8. gr.  
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Í 9. gr. reglnanna er fjallað um villur í auglýsingum um lækkað verð, þar segir að ef komi í 

ljós villa skuli leiðrétta hana eins fljótt og unnt er. Ekki er þó kveðið á um hvort neytandi, sem 

móttekur auglýsinguna í góðri trú, eigi rétt á að ganga að henni. Ef villan felur í sér ranga 

verðmerkingu þá myndi neytandinn eflaust njóta þeirra réttinda sem ákvæði 5. mgr. 3. gr. 

reglna nr. 536/2011 eða 2. mgr. 3. gr. reglna nr. 537/2011 veita honum. Í áliti kærunefndar 

lausafjár- og þjónustukaupa 2. september 2009 (61/2009) reyndi á hvort neytandinn ætti rétt á 

því að fá vöru á þeim afslætti sem auglýstur var út frá fyrra verði vörunnar.  

 

Málið varðaði kaup á peysu á útsölu. Álitsbeiðandi taldi sig hafa greitt 2000 kr. meira en 
auglýst verð hafði verið og krafðist þess að seljandi endurgreiddi sér þá fjárhæð. Peysan 
var auglýst á 50% afslætti en afsláttur var reiknaður frá 18.990 kr. Eftir að heim var 
komið sá álitsbeiðandi að upprunalegt verð á peysunni var skv. áföstum verðmiða 14.990 
kr. Álitsbeiðandi hringdi í verslunina og krafðist þess að fá 2000 kr. endurgreiddar en 
móttakandi símtalsins hafnaði þeirri beiðni þar sem verð á peysunni hefði verið hækkað. 
Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa byggði á því að auglýst verð á peysunni hafði 
verið 14.990 kr. en seljandinn nýtti sér ekki rétt til að andmæla því verði. Niðurstaða 
kærunefndarinnar byggði á 4. gr. reglna nr. 366/2008 um að veittur prósentuafsláttur 
reiknist af fyrra verði. Því áleit kærunefndin það hafa verið ólögmætt að láta álitsbeiðanda 
greiða hærra verð fyrir peysuna en 7.495 kr. og því beri seljanda að endurgreiða 
álitsbeiðandanum kr. 2.000. 

 

Í áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 19. desember 2013 (100/2013) vísaði 

kærunefndin aftur á móti álíka álitsbeiðni frá:  

 

Í málinu hafði álitsbeiðandi leitað til kærunefndarinnar þar sem hún taldi að seljandi hafi 
gefið upp rangt verð á smávöru með því að reikna útsöluafslátt af of háu verði. Krafðist 
álitsbeiðandi þess að seljandi endurgreiddi sér mismuninn á því verði sem hún greiddi og 
því verði sem smávaran hefði með réttu átt að kosta. Kærunefndin taldi að ágreiningurinn 
snerist um verðmerkingar á söluvöru og heyrði þar með undir 17. gr. vml. og reglur nr. 
725/2008. Hún vísaði því álitsbeiðninni frá sér á þeim grundvelli að ágreiningurinn félli 
utan valdsviðs síns og henni væri þ.a.l. ekki heimilt að veita álit sitt á umræddum 
ágreiningi.  

 

Í fyrra álitinu leysir kærunefndin úr þeim ágreiningi hvort neytandi eigi rétt á að fá vöru á 

tilgreindum afslætti út frá fyrra verði vörunnar. Í því síðarnefnda vísar hún álitsbeiðninni frá 

og bendir álitsbeiðanda jafnframt á það að leita til Neytendastofu þar sem hún sjái um eftirlit 

með vml. Ef ágreiningur af þessu tagi fellur utan valdsviðs kærunefndar lausafjár- og 

þjónustukaupa gæti reynst erfitt fyrir neytendur að leita réttar síns. Neytendastofa sér um 
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opinbert eftirlit með lögunum og leysir ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi, neytandinn yrði 

því til að fá úrlausn ágreiningsins að leita til dómstóla.258 

5.2 Skylda til samningsgerðar 

Nú hefur verið rætt um skylduna sem hvílir á fyrirtækjum sem selja vöru og þjónustu til 

neytenda að verðmerkja vöru sína. Einnig hefur fyrr í þessari ritgerð verið fjallað um 

meginreglu íslensks samningaréttar um samningsfrelsi og hvernig mögulegt er að takmarka 

það m.a. með lögum.259 Ekki er að finna neina almenna reglu sem skyldar aðila til 

samningsgerðar á sviði fjármunaréttarins í íslenskum rétti.260 Getur svo farið að skylda til 

samningsgerðar hvíli á aðilum við nánar tilteknar aðstæður.261 Sú hugmynd hefur til dæmis 

komið fram í norrænum rétti um hvort rétt væri að leiða slíka skyldu í lög varðandi vissa 

þjónustustarfsemi en þær hugmyndir hafa ekki náð fram að ganga.262 Því hefur verið haldið 

fram að þegar aðili býður fram þjónustu fyrir almenning sé hann almennt skyldugur til að 

veita hverjum þeim sem til hans leitar þá þjónustu nema málefnalegar ástæður mæli því á 

móti. Þessi skylda til samningsgerðar sem lögð er á þjónustuveitanda er að meginstefnu til 

byggð á eðli máls og meginreglum laga. Lagareglur og stjórnvaldsfyrirmæli geta þó í ýmsum 

tilfellum mælt fyrir um hana. Einnig hefur því verið haldið fram að það sama eigi við í 

ákveðinni viðskiptastarfsemi t.d. þegar verslun selur fatnað eða matvöru. Ýmis atriði geta 

spilað inn í t.d. hversu sérgreind þjónustan er eða hvort þjónustan er persónulegs eðlis. 

Skyldan til samningsgerðar ætti einkum við ef seljandi á vöru eða þjónustu hefði 

einokunaraðstöðu eða ef neitun myndi leiða til sérstaks óhagræðis fyrir neytenda.263 Má 

spyrja sig hvort samspil reglna samningaréttarins, reglna sem kveða á um skyldu fyrirtækja 

sem selja vörur og þjónustu til neytanda að verðmerkja sbr. t.d. 17. gr. vml. og þeirra reglna 

sem fela í sér skyldu fyrirtækjanna að selja vörur og þjónustu á því verði sem verðmerkt er 

sbr. 5. mgr. 3. gr. reglna nr. 536/2011 og 2. mgr. 3. gr. reglna nr. 537/2011, feli í raun í sér 

skyldu til samningsgerðar.  

Á grundvelli samningsfrelsisins getur seljandi þó í meginatriðum ákveðið það sjálfur við 

hvern hann á í viðskiptum við. Þess vegna er mikilvægt að skera úr um hvaða markaðssetning 

telst bindandi tilboð sem bindur seljanda við samþykki kaupanda. Í dönskum rétti ríkir 

                                                           
258 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls 51.  
259 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 130. 
260 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 109-110. 
261 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 53. 
262 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 110. 
263 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 111-113. 
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ágreiningur innan fræðanna um þessi málefni og hefur ekki endanlega verið skorið úr um 

þetta í réttarframkvæmd. Yfirlit yfir ákvarðanir og dóma í neytendamálum hefur þó sýnt fram 

á að sammæli sé um að útstillingar á verðmerktum vörum séu bindandi tilboð. Hvort að 

neytandi geti með réttu krafist þess að kaupa vöru á tilgreindu verði, hvort sem það er 

verðmiði, skilti eða auglýsing, fer eftir reglum samningaréttar.264 

Í dönskum rétti er almennt litið á útstillingu á vöru með verðmerkingu í verslunum sem 

tilboð sem kaupandinn getur krafist að ganga að á uppgefnu verði. Þetta á þó ekki við ef um 

augljós mistök er að ræða við verðmerkinguna og neytandi því ekki í góðri trú um gildi 

hennar, sbr. t.d. danska dóminn Ufr. 1985, bls. 877. sem reifaður er í kafla 5.4. Aftur á móti er 

ekki jafnmikil sátt í fræðunum um það hvort annars konar markaðssetning, s.s. auglýsingar í 

útvarpi, sjónvarpi og dagblöðum eða útgefnir verðlistar, eigi að teljast bindandi tilboð. 

Samfélagsþróunin og aukin vitund neytanda stuðlar þó að því að auknar líkur séu á því að litið 

sé á fleiri markaðsaðferðir sem bindandi tilboð en áður og hefur danski fræðimaðurinn 

Lennart Lynge Andersen m.a. haldið því fram að þó svo í fyrri tíð hafi verið túlkað 

auglýsingar sem hvatningu til að gera tilboð sé í dag mun líklegra að litið sé á þær sem 

bindandi tilboð.265 Aðrir fræðimenn hafa í kenningum sínum gengið enn lengra og jafnvel 

haldið því fram að ef auglýsing gefur upp verð til neytanda sé um að ræða tilboð sem 

neytandinn geti þá krafist þess að ganga að á því verði sem auglýst var.266 Þegar seljandi 

auglýsir vörur sínar eða þjónustu, hvort sem það er með auglýsingu í blöðum, útstillingu í 

glugga verslunar eða með annarri markaðssetningu, getur það hvatt neytendur til 

samningsgerðar. Neytendum sem líkar við það sem þeir sjá geta lagt leið sína í verslunina í 

þeim tilgangi að ganga að auglýsingunni. Ef ekkert framboð er af vörunni eða þjónustunni 

getur það valdið því að réttmætar væntingar þeirra bresti og það sama á eflaust við ef verslun 

neitar að selja það auglýsta á uppgefnu verði. Með þessum rökum er því oft haldið fram að 

markaðssetning sem hvetur neytendur til samningsgerðar verði að teljast bindandi tilboð sem 

neytandi geti krafist þess að ganga að.267  

Framangreind rök eiga aftur á móti ekki við ef seljandi gefur það til kynna í auglýsingunni 

að hún sé án skuldbindingar, en í þeim tilfellum ber ekki að líta á yfirlýsinguna sem tilboð 

heldur sem hvatningu til að gera tilboð sbr. 9. gr. sml. Viðskiptavinur sem gengur að slíkri 

yfirlýsingu í góðri trú getur þar af leiðandi ekki krafist þess að fá vöruna eða þjónustuna á 

uppgefnu verði gegn neitun seljanda. Ákvæðið leggur þó ákveðnar tillitsskyldur á loforðsgjafa 
                                                           
264 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 191. 
265 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 191-193. 
266 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 194. 
267 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 196. 
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sem auglýsir vörur eða þjónustu sína með þessum hætti. Tillitsskyldan felur það í sér að ef 

móttakandi slíkrar auglýsingar gerir tilboð í samræmi við auglýsinguna innan sennilegs tíma, 

sem söluaðili vill ekki samþykkja, ber seljandanum að tilkynna tilboðsgjafa það án 

ástæðulauss dráttar en að öðrum kosti telst hann hafa samþykkt tilboðið sbr. 2. málsl. 9. gr. 

Ástæðan fyrir þessari skyldu, sem lögð er á seljandann sem auglýsir með þessum hætti er m.a. 

sú að vernda réttmætar væntingar viðskiptavina.268  

Fyrirvarar í auglýsingum eru þó ekki allir jafn afdráttarlausir og þekkist einnig að 

seljendur tryggi sig með öðrum hætti t.d. með því að taka það fram í auglýsingu að hún eigi 

eingöngu við meðan að birgðir endast. Ef álíka fyrirvari er tilgreindur í auglýsingu sem fæli í 

sér tilboð á vöru, myndi skuldbindingargildi loforðsins eflaust einungis eiga við meðan að 

varan er til. Viðskiptavinur gæti þar af leiðandi ekki krafist þess að ganga að tilboðinu eftir að 

birgðirnar eru uppurnar gegn neitun seljanda. Dæmi má nefna um seljanda sem auglýsir vörur 

í auglýsingabæklingi og sendir hann út til viðskiptavina. Ef litið er á auglýsinguna sem 

bindandi tilboð getur það gerst að tilboðið sé samþykkt í það miklu mæli að lager hans af 

vörunni tæmist og seljandinn eigi því í erfiðleikum með að standa við sinn enda samningsins 

á réttum tíma.269 Það gæti leitt til þess að hann væri skyldaður til að greiða viðskiptavinum 

sem ekki geta fengið vörurnar bætur á grundvelli réttmætra væntinga.270 Til að tryggja sig 

gegn því getur hann sett þann fyrirvara í tilboðið á þá leið að það gildi eingöngu meðan að 

birgðir eru til staðar. Þannig ef tilboðið er samþykkt eftir að vörubirgðirnar þrjóta er það 

annað hvort ekki bindandi fyrir seljandann eða ekki bindandi fyrir hann þar til nýjar birgðir 

berast. Ef biðin eftir nýjum vörum hentar ekki kaupanda er hann þó ekki heldur bundinn við 

samþykki sitt. Til að komast algjörlega undan skyldum samkvæmt tilboðinu eftir að vara selst 

upp þarf þó að tilgreina það í tilboðinu að það gildi eingöngu á meðan birgðir endast. Seljandi 

skal þó tilkynna kaupanda um að vörubirgðir séu uppurnar eigi síðan en þegar samþykki 

berst.271  

Eins og leiðir af 7. gr. sml. er loforðsgjafa heimilt að afturkalla loforð sitt áður en það 

kemst til vitundar loforðsmóttakanda. Þörf loforðsmóttakanda á réttarvernd fyrir það 

tímamark er lítil sem engin þar sem hann hefur ekki haft tækifæri til að gera neinar ráðstafanir 

í skjóli loforðsins. Eftir það tímamark er almenna reglan aftur á móti sú að loforðsmóttakanda 

er ekki skylt að taka til greina afturköllun loforðsgjafa enda getur hann öðlast réttmætar 

                                                           
268 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 180.  
269 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 180. 
270 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 70.  
271 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 180. 
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væntingar um leið og loforðið berst til vitundar hans.272 Móttakandi loforðs á því að geta gert 

ráðstafanir í samræmi við loforðið án þess að þurfa að endurmeta stöðu sína í þeim tilfellum 

sem loforðsgjafi vill leiðrétta eða afturkalla loforð sitt. Það kann þó að þykja óeðlilegt ef 

loforðsgjafi hefði í engum tilfellum rétt til þess að leiðrétta eða afturkalla loforð sitt eftir að 

það kemst til vitundar móttakanda.273 Ýmsar ástæður geta því leitt til þess að réttur 

loforðsgjafa til afturköllunar verði rýmri en leiðir af almennu reglunni t.d. ákveðin 

sanngirnisrök eða lagaákvæði. Í 38. gr. sml. er kveðið á um gildi löggernings þegar 

móttakandi er grandlaus um ákveðin atriði sem gætu almennt leitt til ógildingar ef hann væri 

grandvís. Þar segir í 2. málsl. ákvæðisins að í sérstökum aðstæðum megi einnig líta til þess 

sem móttakandi vissi eða mátti vita eftir að löggerningur kemst til vitundar hans en áður en 

hann hefur áhrif á ráðstafanir hans. Má því segja að grundvallarskilyrði fyrir beitingu 

ákvæðisins sé það að móttakandi hafi ekki gert neinar meiriháttar ráðstafanir í tilefni af 

löggerningnum og er þá aðalega miðað við raunhæfar aðgerðir. Í einstaka tilfellum þar sem 

hagsmunir loforðsgjafa til að fá að afturkalla loforð sitt eru yfirgnæfandi, gæti mögulega verið 

heimilt að leyfa afturköllun þrátt fyrir að móttakandi hafi gert ráðstafanir í tilefni af 

löggerningnum. Í þeim tilfellum væri loforðsgjafa þó eflaust gert að greiða móttakandanum 

bætur.274 Ákvæði 38. gr. sml. er aðallega ætlað að veita loforðsgjafa kost á að afturkalla 

loforð sem haldið er veikri ógildingarástæðu og miðast því við grandvísi loforðsmóttakanda 

t.d. svik, villur eða önnur mistök. Ef loforðsgjafi tilkynnir móttakanda um þessar ástæður áður 

en hann hefur gert ráðstafanir í tilefni af loforðinu getur hann því byggt á þessum veiku 

ógildingarástæðum þrátt fyrir að móttakandi hafi verið í góðri trú þegar loforðið komst til 

vitundar hans. Ákvæði 38. gr. sml. felur því í sér undantekningareglu þar sem unnt er að miða 

við hvað móttakandi veit eftir að loforðið er komið til hans vitundar.275 

Ekki hefur verið talið heimilt að beita ákvæðinu í öllum tegundum viðskipta en þó er 

almennt gengið út frá því að heimilt sé að beita því í verslunarkaupum.276 Í flestum þeim 

tilfellum sem reynir á regluna er það vegna villna eða annarra mistaka við gerð 

viljayfirlýsinga, oftast tilboða, sem verða þess valdandi að innihald yfirlýsingarinnar er annað 

en loforðsgjafi hafði ætlað sér sbr. 32. gr. sml.277 Dæmi um það má t.d. finna í áliti dönsku 

neytendakærunefndarinnar (d. Forbrugerklagenævnet) JÅF 1992 bls. 156: 

                                                           
272 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic contract law, bls. 72-73 og Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 70-
71. 
273 Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Ørgaard: Almindelig kontraktsret, bls 119.  
274 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 71-72. 
275 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 183-184.  
276 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 184. 
277 Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven med kommentarer af Lennart Lynge Andersen, bls. 312. 
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Í málinu gaf skilti sem hékk í lofti verslunar verð á sófa til kynna. Verðmerkingin á 
skiltinu var aftur á móti röng, en rétt verðmerking var á sófanum sjálfum. Neytandi sem 
sá hina röngu verðmerkingu krafðist þess að kaupa sófann á því verði sem tilgreint var á 
skiltinu. Verslunin tilkynnti honum um leið að mistök hefðu verið gerð við 
verðmerkinguna. Ágreiningurinn í málinu snerist því um hvort að neytandinn ætti rétt á 
að fá sófann á því verði sem tilgreint var á skiltinu. Kærunefndin komst að þeirri 
niðurstöðu í málinu að neytandinn ætti ekki rétt á því að kaupa sófann á því verði og 
byggði hún niðurstöðu sína á 2. málsl. 39. gr. dönsku samningalaganna.278 Neytandanum 
var tilkynnt það um leið og hann vildi ganga að kaupunum að verðmerkingin væri haldin 
villu og einnig lá það fyrir að hann hafði ekki lagt leið sína í verslunina til þess að kaupa 
sófann. Verslunin var þ.a.l. ekki bundinn við verðmerkinguna á grundvelli 2. málsl. 39. 
gr. dönsku samningalaganna.    

 

Einnig má nefna álit dönsku neytendakærunefndarinnar JÅF 2001 bls. 162. en þar var þó ekki 

fallist á að skilyrði reglunnar um sérstakar aðstæður væru uppfylltar.  

 
Í málinu hafði neytandi keypt stígvél á útsöluverði 299 danskar krónur. Strax eftir að 
neytandinn hafði greitt fyrir stígvélin uppgötvaði verslunin að stígvélin höfðu komið úr 
nýrri vörulínu og tilheyrðu þar af leiðandi ekki útsölunni. Rétta verðið var því 1599 
danskar krónur. Neytendakærunefndin komst að þeirri niðurstöðu að um bindandi tilboð 
hefði verið að ræða sbr. 7. gr. dönsku samningalaganna279 og það væri einungis ógilt ef 
neytandinn hefði verið í vondri trú sbr. 1. mgr. 32. gr. sömu laga280 sem ekki var tilfellið í 
þessu máli. Nefndin taldi ekki að sérstakar ástæður réttlættu beitingu „Re integra“ 
reglunnar sbr. 2. mgr. 39. gr. dönsku samningalaganna. Þar með hafði bindandi 
samningur komist á sem fól í sér sölu á stígvélunum á útsöluverðinu.   

 

Ekki hefur hér á landi fallið dómur sem byggir á 38. gr. sml. en má þó nefna Hrd. 1. mars 

2012 (461/2011) þar sem fjallað var um regluna í niðurstöðu héraðsdóms í málinu en þó ekki 

fallist á að þær sérstöku aðstæður ættu við í málinu sem réttlættu beitingu ákvæðisins.  

 
Aðdragandi málsins var sá að stefndi B, hafði lánað dótturfélagi stefnanda G, 
umtalsverðar fjárhæðir sem tryggðar voru með útgáfu tveggja víxla. G hafði ekki greitt 
víxlana á gjaldaga og höfðaði B því mál á hendur G til greiðslu á þeim. Stjórnarformaður 
og framkvæmdarstjóri stefnanda sem hér verður nefndur E, hafði í kjölfarið samband við 
viðskiptastjóra B, sem hér verður nefndur Á og gerði honum munnlegt tilboð sem fól í sér 
greiðslu á höfuðstól víxlanna gegn því að B léti málshöfðun sína niður falla og að ekki 
yrði krafist frekari greiðslna í skuldauppgjöri þeirra á milli. Á gat ekki samþykkt tilboðið 
þar sem hann hafði ekki heimild til þess, heldur þyrfti einnig að fá samþykki lánanefndar 
og stjórnar B. Á sendi E tölvubréf þar sem hinu munnlega tilboði var lýst og auk þess 
óskað eftir 15. daga fresti til að samþykkja tilboðið. Ennfremur kom fram í tölvubréfinu 
að E gæti til að „kaupa tíma“ lagt greiðsluna inn á reikning stefnda. Síðar sama dag 
svaraði E bréfi Á, á þá leið að þeir yrðu í sambandi á nýju ári en ekki gæfist tími til að 

                                                           
278 Ákvæðið er samhljóða 2. málsl. 38. gr. íslensku samningalaganna. 
279 Ákvæðið er samhljóða 7. gr. íslensku samningalaganna. 
280 Ákvæðið er samhljóða 1. mgr. 32. gr. íslensku samningalaganna. 
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ganga frá samningnum fyrir áramótin. Á nýju ári sendi E, Á tölvupóst og óskaði eftir 
staðfestingu þess efnis að ef stefndi gengi ekki að tilboðinu myndi sú fjárhæð sem E átti 
að greiða samkvæmt tilboðinu endurgreidd inn á reikning stefnanda. Á staðfesti það 
daginn eftir og í kjölfarið lagði stefnandi umrædda fjárhæð inn á reikning stefnda. 
Nokkrum dögum síðar afturkallaði E tilboðið fyrir hönd stefnanda „þar sem verulegur 
vafi léki á að víxilskuldbinding hefði stofnast“. Stefndi tók afturköllunina ekki til greina 
og tilkynnti stefnanda það degi síðar að tilboðið hefði verið samþykkt. Öll samskiptin áttu 
sér stað innan þess samþykkisfrests sem Á óskaði eftir í upphafi samningaviðræðnanna. 
Eitt af aðal ágreiningsefnum dómsins var hvort að stefnandi ætti rýmri rétt til 
afturköllunar á tilboði sínu en leiðir af 7. gr. sml. á grundvelli breyttra forsendna. 
Stefnandi hélt því fram að forsendur fyrir tilboðinu hafi brostið eftir að það varð ljóst að 
hann yrði mögulega ekki skuldbundinn til að greiða víxlana, en hefði hann vitað það hefði 
hann aldrei greitt umrædda fjárhæð inn á reikning stefnda. Hann taldi að stefndi hlyti að 
vera grandvar um það að forsenda fyrir tilboðinu væri að G væri skuldbundinn samkvæmt 
víxilrétti að greiða víxlanna og það í síðasta lagi eftir að afturköllunin barst honum. 
Vísaði stefndi þessu til stuðnings m.a. til síðari málsl. 38. gr. sml. Í niðurstöðum 
héraðsdóms sem staðfestur var í Hæstarétti kom fram að stefnandi hafi í samskiptum 
sínum við stefnda veitt honum óafturkræfan 15 daga samþykkisfrest á tilboði sínu og með 
gagnályktun frá 5. gr. sml. var stefnda því ekki heimilt að afturkalla tilboðið innan 
frestsins. Hvað varðaði þær málsástæður stefndanda um rétt til að afturkalla tilboð sitt 
innan samþykkisfrestsins á grundvelli brostinna forsendna og þeirrar staðreyndar að 
stefnda var það ljóst eða mátti vera það ljóst að forsendur fyrir tilboðinu hafi brostið taldi 
héraðsdómari í málinu að líta bæri á hver aðdragandinn að tilboðinu væri. En segir í 
dómnum að við mat á því hvort 2. málsl. 38. gr. og 36. gr. sml. eigi við, verður ekki litið 
fram hjá því að stefnandi hafi ætlað að taka á sig ábyrgð vegna skuldbindinga G og að 
báðir aðilar hafi gengið út frá að ábyrgðin hafi færst yfir þegar stefnandi gerði stefnda 
umrætt tilboð. Stefnandi hafi ekki náð að sýna fram á að sanngirnissjónarmið leiði til þess 
að honum hefði verið heimil afturköllun tilboðsins innan samþykkisfrestsins. Þar með var 
stefndi sýknaður af kröfum stefnanda í málinu.   

 

Stefndi í málinu samþykkti hvorki tilboðið né ráðstafaði hann umræddri greiðslu fyrr en 

honum hafði verið tilkynnt um að forsendur fyrir tilboði stefnanda hafi brostið, en greiðslan 

var á vörslureikningi stefnda þegar stefnandi tilkynnti honum um forsendubrestinn og vildi 

afturkalla tilboðið. Má því velta því fyrir sér hvort stefndi hafi ekki í raun verið grandvar um 

forsendubrestinn áður en að löggerningurinn hafði áhrif á ráðstafanir hans og að 

grundvallarskilyrði 2. málsl. 38. gr. sml. hafi þar með verið uppfyllt. Verður þó að hafa það í 

huga að reglan er undantekning frá meginreglu 7. gr. sml. um að afturköllunin sé ekki gild 

eftir að loforðið er komið til vitundar móttakanda og er því eflaust túlkuð þröngt, en eins og 

Páll Sigurðsson segir í bók sinni samningaréttur verður að gæta verði mikillar varkárni við 

beitingu þessarar undantekningar og að ólíklegra væri að afurköllunin kæmi til greina ef 

langur tími er liðinn frá því að loforðið komst til vitundar móttakanda.281 Niðurstöður í 

framangreindum dómi virðast samræmast þessum sjónarmiðum Páls um varkárni við beitingu.  

                                                           
281 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 72. 
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5.3 Sérstakar markaðsaðferðir  

Markaðsaðferðir þeirra sem selja vörur og þjónustu til neytenda í atvinnuskyni geta verið 

margháttaðar. Þær leiðir sem farnar eru í þeim tilgangi að selja vörur og þjónustu eru einnig 

mis neytendavænar, ef svo má að orði komast. Útstilling á vöru í verslun er eflaust sú leið sem 

hinn almenni borgari er hvað mest kunnugur, en þegar neytandi á leið sína í verslun er hún oft 

farin í þeim tilgangi að kaupa hlut eða þjónustu. Til að lokka að fleiri hugsanlega 

viðskiptavini tíðkast það að atvinnurekendur sendi út auglýsingar sem ná til breiðari 

markhóps. Einnig þekkist það að atvinnurekendur fari óhefðbundnari leiðir til að koma á 

viðskiptum við neytendur og má þar t.d. nefna viðskipti sem ekki fara fram á starfstöð 

seljanda heldur með húsgöngu eða fjarsölu. Í viðskiptum sem komast á með þessum hætti 

hefur verið talin sérstök þörf á að vernda neytendur.282 Í íslenskri löggjöf hafa þó lengi verið 

við lýði reglur sem byggja á þeim sjónarmiðum að vernda neytandann gegn viðskiptaháttum 

og markaðsaðferðum sem teljast óréttmætir sbr. t.d. vml. Í 5. gr. vml. segir að óréttmætir 

viðskiptahættir séu bannaðir og er þeim nánar lýst í 3-5. kafla laganna. Í 1. mgr. 8. gr. sömu 

laga kemur fram að viðskiptahættir séu óréttmætir ef þeir brjóta í bága við góða viðskiptahætti 

gagnvart neytendum og raska verulega eða eru líklegir til að raska verulega fjárhagslegri 

hegðun neytenda. Með heimild í 2. mgr. 8. gr. laganna setti Viðskiptaráðuneytið reglugerð um 

viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir nr. 160/2009. Í 1. gr. 

reglugerðarinnar er lýst þeim viðskiptaháttum sem teljast undir öllum kringumstæðum 

óréttmætir í 31 tölul. Má í þessu sambandi einnig nefna lög um neytendasamninga. Í þeim eru 

gerðar sérstakar kröfur til samninga utan fastrar starfstöðvar og fjarsölusamninga sbr. 4. og 5. 

kafla laganna sem fela m.a. í sér ríkan rétt neytenda til upplýsinga áður en samningur er 

gerður sbr. a-s lið 1. mgr. 5. gr. laganna. Auk þess hefur neytandanum verið veittur sérstakur 

réttur til að falla frá samningum sem eiga sér stað með þessum hætti innan 14 daga með 

tilkynningu til seljanda sbr. 1. mgr. 16. gr. laga um neytendasamninga. 

Jafnvel hefur borið á því að seljendur sendi neytendum vörur sínar án þess að óskað hafi 

verið eftir þeim sérstaklega, með þeim skilmálum að ef varan er ekki send til baka sé kominn 

á bindandi samningur. Ef neytandi aðhefst ekki, hafa seljendur í einhverjum tilfellum haldið 

því fram að vegna aðgerðarleysis móttakanda hafi samningur komist á.283 Dæmi um það má 

finna í gömlum Hæstaréttardómi frá 1936. Hrd. 1936, bls. 500:  

 

                                                           
282 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 173. 
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Málavextir voru þeir að bóndanum A. Hafði verið sent tímaritið Tímann í sex ár frá árinu 
1930-1936 án þess að hafa beðið um það. Engar innheimtutilkynningar voru sendar til A 
fyrr en árið 1936 og var í henni krafist greiðslu fyrir allt tímabilið. A neitaði að greiða þar 
sem hann taldi að ekki hafi komist á bindandi samningur um kaup á blaðinu en um þau 
atriði var deilt í málinu. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að hegðun A gæfi ekki 
til kynna að hann hafi bundið sig kaupunum og að sú aðferð sem útgefendur blaðsins 
hefðu beitt mætti nánast jafna við kynningarstarfsemi af þeirra hálfu. Í niðurstöðum 
Hæstaréttar var aftur á móti litið til þess að í einu af tölublaði Tímans frá 1934 hafi verið 
prentuð út tilkynning þess efnis að þeir sem veittu blöðunum athugasemdarlaust viðtöku 
án þess að endursenda hefðu gerst kaupendur þrátt fyrir að hafa ekki óskað eftir blaðinu. 
Taldi Hæstiréttur að A hefði mátt vera það ljóst eftir að tilkynningin barst að greiða skyldi 
fyrir þau blöð sem hann veitti viðtöku. Þar með taldi Hæstiréttur A skylt að greiða fyrir 
þau blöð sem hann veitti viðtöku frá árinu 1935. Fyrir þann tíma hafnaði Hæstiréttur þó 
greiðsluskyldu A þar sem honum hafði ekki verið sendir reikningar eða aðrar kröfur um 
greiðslu á blaðinu. 

 

Neytendarétturinn hefur þó þróast í þá átt eftir að dómurinn féll að ýmsar skorður hafa verið 

settar við markaðsaðferðum sem þessum.284 Má í því samhengi m.a. nefna 1. mgr. 25. gr. laga 

um neytendasamninga en þar segir að óheimilt sé að senda neytanda vöru eða veita þjónustu 

sem greiða á fyrir hafi hann ekki pantað vöruna eða þjónustuna. Í 2. mgr. sömu greinar segir 

jafnframt að þegjandi samþykki neytanda þegar söluaðferðum er beitt skv. 1. mgr. er ávallt 

ógilt. Einnig hefur verið bent á að viðskiptaaðferðir sem þessar kynnu að brjóta í bága við 

ákvæði vml t.d. 5. gr. laganna. Í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 28. ágúst 2008 

(4/2008) var deilt um hvort útgáfufélag tímarits væri heimilt að senda kaupanda tímarit og 

skuldfæra jafnframt greiðslukort hans eftir að lágmarksáskriftartímabili var lokið.  

 

Kaupandi í málinu taldi svo ekki vera það sem hann hélt því fram að 
lágmarksáskriftartímabilið, væri í raun umsamið áskriftartímabil. Seljandi hélt því aftur á 
móti fram að kaupandi hefði að lágmarksáskriftartímabili loknu borið að segja áskriftinni 
upp en að öðrum kosti hafi komist á ótímabundinn áskriftarsamningur. Hinn upprunalegi 
samningur hafði komist á munnlega í gegnum símasölu og þar með lá enginn skriflegur 
áskriftarsamningur fyrir. Áfrýjunarnefndin sagði í niðurstöðu sinni að samningur milli 
aðila um sjálfkrafa framlengingu á áskrift, að áskriftartímabili loknu væri í sjálfu sér ekki 
andstæður 5. gr. vml. Þær kröfur væru aftur á móti gerðar að um slíkt væri sérstaklega 
samið eða þess ótvírætt getið í þeim gögnum sem áskrifendum eru látin í té við gerð 
samningsins. Seljandi gat ekki sýnt fram á að það hafi verið gert og ekki var fallist á þau 
rök hans að þær upplýsingar sem finna mátti á heimasíðu útgáfufélagsins væru nægilega 
skýrar svo telja yrði að um áframhaldandi áskrift hafi verið samið. Niðurstaða 
áfrýjunarnefndar var því sú að seljandi hafi brotið gegn 5. gr. vml. með því að skuldfæra 
greiðslukort kaupanda að áskrifartímabili loknu. 
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Í ákvörðun Neytendastofu 5. júlí 2011 (28/2011) var fjallað um hvort seljandi tónlistar á 

netinu hafi beitt ólögmætum viðskiptaaðferðum við sölu á þeirri þjónustu sem stóð til boða á 

vefsíðu hans. 

 
Boðið var upp á þrjár áskriftarleiðir, en þær voru íslensk tónlist, íslensk/erlend tónlist og 
frítt í sjö daga. Viðskiptavinir fengu auk þess að velja hvort þeir vildu viku-, mánaðar-, 
þriggja mánaðar eða eins árs áskrift. Viðskiptavinir sem völdu prufuáskriftina þ.e. frítt í 
sjö daga voru beðnir um að velja greiðsluaðferð að loknum prufutíma og kom sérstaklega 
fram að, að loknum prufutíma breyttist áskriftin í mánaðar- eða vikuáskrift. Auk þess 
kom það fram í skilmálum, sem viðskiptavinir þurftu að samþykkja áður en gengið var að 
áskriftinni, að áskriftin breyttist á þessa leið að loknum prufutíma. Í málinu reyndi á hvort 
það hefði komið nægilega skýrt fram á vefsíðu seljanda að prufuáskriftin, breyttist í 
mánaðar- eða vikuáskrift að loknum prufunartíma ef henni var ekki sérstaklega sagt upp. 
Neytendastofa taldi að þær upplýsingar kæmu ekki nægilega skýrt fram á vefsíðu seljanda 
og þar með hafi hann gerst brotlegur gegn 5. gr., 1. mgr. 8. gr. og 2. mgr. 9. gr. vml.  

 

Í báðum málunum var talið þeir viðskiptahættir sem seljendur beittu hafi verið óréttmætir og 

þar með, verið andstæðir 5. gr. vml. Virðist sem nokkuð strangar kröfur séu gerðar til þess að 

neytendur séu upplýstir með skýrum hætti, ef seljandi vill áframhaldandi viðskipti án frekari 

samningsgerðar. En í báðum málunum var talið að upplýsingar um áframhaldandi áskrift 

kæmu ekki nægilega skýrt fram á heimasíðum seljenda.  

5.4 Verðmerkingar í búðargluggum og hillum verslana 

Samkvæmt danska fræðimanninum Henry Ussing á að líta á auglýsingar, og aðrar 

tilkynningar til almennings, sem miða að því að koma á samningi, t.d. verðlista sem sendir eru 

út til fjölda fólks og almennar auglýsingar til stærri hópa, sem hvatningu til að gera tilboð. 

Sértækari útstillingu í búðarglugga sem tilgreinir tiltekinn hlut á ákveðnu verði beri aftur á 

móti að líta á sem bindandi tilboð. Ástæða þess að horft er mismunandi augum á þetta tvennt 

getur legið í því að það er sýnilegra neytanda hversu margar vörur falla undir tilboðið þegar 

því er útstillt í versluninni á meðan slíkt er óljósara þegar auglýsing berst inn um bréfalúguna, 

eða með öðrum hætti, til neytanda.285 Norski fræðimaðurinn Geir Woxholth segir varðandi 

það álitamál hvort líta skuli á útstillingu á vörum í verslunum sem bindandi tilboð eða 

hvatningu til að gera tilboð, að líklegt sé að byggt væri á sömu sjónarmiðum í norskum rétti 

og gert er í þeim danska. Þar með yrði að líta á útstillingu á vörum í verslunum sem bindandi 

tilboð og vísar hann í dönsk dómafordæmi máli sínu til stuðnings.286 

                                                           
285 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 192-193. 
286 Geir Woxholth: Avtalerett, bls. 70. 
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Páll Sigurðsson telur það ekki hafið yfir allan vafa hvort útstilling á verðmerktri vöru í 

búðargluggum teljist til bindandi tilboðs og séu loforð í þeim skilningi sem lýst var hér að 

ofan í þeim ríkjum þar sem loforðskenningin er lögð til grundvallar. Segir hann ýmsa 

fræðimenn þó hafa haldið því fram að svo sé yfirleitt raunin en meta þurfi aðstæður hverju 

sinni. Skoða þurfi hvort kaupandi geti sannarlega verið í góðri trú við að byggja upp réttmætar 

væntingar um að verðmerkingin sé rétt og einnig þarf að skoða hvort seljandi vörunnar hafi 

sýnt tilhlýðilega aðgæsluskyldu við verðmerkingar.287 Með teknu tilliti til þeirrar auknu 

neytendaverndar og reglum þeim tengdum sem tekið hafa gildi hér á landi eftir að þessi 

kenning var sett fram, verður að telja æ líklegra að horft sé á verðmerkingu sem bindandi 

tilboð fremur en hvatningu til að gera tilboð, sjá t.a.m. 5. mgr. 3. gr. í reglum Neytendastofu 

nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum. Í henni segir að fyrirtæki 

skuli selja vöru á því verði sem verðmerkt er, einnig þegar um mistök er að ræða, þetta á hins 

vegar ekki við ef kaupanda má vera ljóst að um mistök sé að ræða. Í norrænum rétti er t.d. 

litið svo á að ef kaupandi er sannarlega í góðri trú og hefur því réttmætar væntingar um að fá 

vöru á því verði sem hún er merkt í búðarglugga eigi það verð að standa sem bindandi tilboð 

jafnvel þótt að um mistök hafi verið að ræða við verðmerkingu. Þarna skiptir þó höfuðmáli að 

góð trú sé til staðar því ef hægt er að sýna fram á að svo sé ekki, þá getur viðsemjandi ekki 

byggt rétt sinn á réttmætum væntingum og tilboðsgjafi því ekki bundinn af því að standa við 

tilboðið.288  

Danski Hæstaréttardómurinn UfR. 1985, bls. 877 er mikilvægur dómur um þessi álitaefni. 

Í umfjöllun um dóminn hefur því jafnvel verið haldið fram að með honum hafi verið útrýmt 

þeim efasemdum í dönskum rétti um hvort líta bæri á útstillingu á vörum í verslunum sem 

bindandi tilboð eða hvatningu til að gera tilboð.289 

 

Í málinu hafði verslunareigandi raftækjaverslunar gert mistök við verðmerkingu á 
sjónvörpum í glugga verslunnar sinnar, en verðið var mun lægra en tilgreint tilboðsverð 
var á sömu sjónvörpum á öðrum stað í búðarglugganum. Verslunareigandinn hafði stillt 
upp fimm eins sjónvörpum í glugga verslunnar sinnar. Þrjú þeirra stóðu hvert ofan á öðru 
og á efsta tækinu var verðmiði sem á stóð 1.695 danskar kr. Á hinum tveimur tækjunum 
sem staðsett voru á öðrum stað í búðarglugganum var aftur á móti verðmiði þar sem 
tilgreint var að sjónvörpin væru á tilboðsverði á 5.421 danskar kr. Laganemar sem áttu 
leið hjá versluninni ráku augun á hagstæða verðið í búðarglugganum og fóru fram á það 
við verslunareigandan að kaupa sjónvörpin sem stóðu hvert ofan á öðru á 1.695 danskar 
kr. fyrir hvert og eitt, samtals 5.085 danskar kr. Verslunareigandinn tilkynnti þeim strax 
að verðmerkingin væri haldin villu og neitaði því að selja sjónvörpin á tilgreindu verði. 
Laganemarnir höfðuðu í kjölfarið mál gegn honum og kröfðust þess að fá að kaupa tækin 

                                                           
287 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 95. 
288 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 63-64. 
289 Else Mols: UfR 1986 B, bls. 43. 
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á því verði sem sjónvörpin voru verðmerkt á. Þeir byggðu kröfu sína á þeim rökum að 
verðmerkingin á sjónvarpinu væri bindandi tilboð og með samþykki þeirra hefði þar með 
komist á bindandi samningur. Mistök verslunareigandans við verðmerkinguna væru á 
hans ábyrgð og þeim hafi ekki verið kunnugt um þær villur sem voru á verðmerkingunni 
fyrr en við samþykki á tilboðinu. Auk þess töldu þeir að engin önnur atvik við 
samningsgerðina gætu leitt til ógildingar á samningnum samkvæmt reglum sml. 
Seljandinn krafðist sýknu og byggði kröfu sína aðalega á þeim rökum að verðmerkingin 
hefði ekki falið í sér bindandi loforð. Einnig taldi hann að það hefði ekki getað farið 
framhjá kaupandanum að verðmerkingin væri haldin villu og þar með væri hann ekki í 
góðri trú um gildi hennar sbr. 32. gr. dönsku samningalaganna um rangar forsendur. Þar 
að auki vísaði hann til 2. málsl. 39. gr. sömu laga þar sem hann hafði tilkynnt kaupendum 
um að verðmerkingin væri haldin villu um leið og þeir óskuðu eftir að kaupa sjónvörpin á 
umræddu verði. Undirréttur komst að þeirri niðurstöðu í málinu að verðmerkingin hefði 
falið í sér bindandi tilboð og seljandanum væri því skylt að selja hvert og eitt þeirra á 
1.695 danskar kr. Hvað varðaði góða trú kaupanda í málinu kom fram í niðurstöðunum að 
í viðskiptum af þessu tagi væri algengt að verslanir auglýstu vörur sínar á tilboði eða 
útsölu þar sem verðið væri jafnvel undir innkaupsverði. Ekkert gæfi það til kynna að 
kaupendur í málinu hefðu mátt ráða það af verðmerkingunni einni og sér að hún væri 
haldin villu, og ekki var hægt að sýna fram á grandsemi kaupenda með öðrum hætti. Þar 
með væri ekki unnt að fallast á ógildingu tilboðsins á grundvelli rangra forsendna. 
Kaupendum var tilkynnt um villuna strax við samþykki og hafði tilboðið á þeim 
tímapunkti ekki haft afgerandi áhrif á ráðstafanir þeirra sbr. 2. málsl. 39. gr. dönsku 
samningalaganna. Undirrétturinn taldi þó að ákvæðið ætti ekki við í viðskiptum sem 
þessum þar sem að neytendur taki jafnan ekki ákvörðun um kaup fyrr en skömmu fyrir 
samningsgerðina. Þar með gat tilkynning til kaupandans um villu í verðmerkingunni ekki 
leyst seljandann undan tilboði sínu. Í Hæstarétti var á hinn bóginn dæmt 
verslunareigandanum í hag. Dómurinn var klofinn290 en bæði meiri og minnihluti töldu að 
um bindandi tilboð væri að ræða, meirihluti féllst þó ekki á að laganemarnir hefðu verið í 
góðri trú er þeir gengu að tilboðinu og var það því ekki bindandi fyrir verslunareigandan 
með vísan til 1. mgr. 32. gr. dönsku samningalaganna um rangar forsendur. Meirihluti 
dómara í málinu byggði niðurstöðu sína m.a. á þeim rökum að hið rétta verð var rúmlega 
þrefalt hærra en það sem tilgreint var í hinni röngu verðmerkingu og að laganemarnir 
hefðu með því að taka ljósmyndir af tilboðinu ekki styrkt mál sitt á að vera í góðri trú. 

 

Í dómnum er þeirri spurningu hvort líta skuli á útstillingu á vöru í verslunum sem bindandi 

tilboð svarað með afgerandi hætti en bæði meiri- og minnihluti sem og undirréttur komust að 

þeirri niðurstöðu að útstilling á vöru í verslun væri bindandi tilboð. Til að leysa úr ágreiningi 

málsaðila þurfti því næst að taka afstöðu til þess hvort að kaupendurnir hefðu verið í góðri trú 

þegar tilboðið barst til vitundar þeirra. Við mat á því komst meirihluti Hæstaréttar að annarri 

niðurstöðu en komist hafði verið að í undirrétti og minnihluti Hæstaréttar vildi staðfesta. 

Meirihluti Hæstaréttar taldi að kaupendur hefðu ekki verið í góðri trú um gildi 

verðmerkingarinnar og þar með ekki getað byggt rétt sinn á tilboðinu sbr. 1. mgr. 32. gr. 

dönsku samningalaganna. Í ljósi niðurstöðunnar var ekki þörf á að taka afstöðu til 2. mgr. 39. 

                                                           
290 Sjö dómarar dæmdu í málinu og fimm þeirra dæmdu versluninni í hag, meðan að minnihluti sem samanstóð 
af tveimur dómurum vildi staðfesta dóm undirréttarins með vísan til forsendna.  
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gr. dönsku samningalaganna en taldi meirihlutinn þó að ákvæðið væri ekki ónothæft í þessari 

tegund viðskipta eins og undirréttur hélt fram í niðurstöðum sínum.291   

Í dag hefur því jafnvel verið haldið fram að fráleitt sé að líta á útstillingu á vöru í verslun 

sem hvatningu til að gera tilboð fremur en bindandi tilboð sem neytandi getur gengið að.292 

Vörum er stillt upp í verslunum með það að markmiði að neytandinn kaupi þær. Oft á tíðum 

er vörunni jafnvel stillt upp vil hlið skiltis sem kveður á um að varan sé á tilboði. Viðskipti af 

þessu tagi eru einnig mjög einföld og komast samningar á nánast sjálfkrafa eftir að neytandinn 

býður fram greiðslu fyrir vöruna.293 Verður því að líta svo á að neytandi geti með samþykki 

sínu almennt bundið seljandann við þá yfirlýsingu sem felst í útstillingu á vöru í verslun, með 

þeim fyrirvara þó að hann sé í góðri trú um gildi tilboðsins eins og áður hefur verið greint frá.   

5.5 Verðmerkingar í auglýsingum  

Algengt er að seljendur á vöru eða þjónustu auglýsi það sem þeir hafa fram á að bjóða í 

bæklingum, dagblöðum, á netinu eða með öðrum álíkum hætti. Getur svo farið að þær 

yfirlýsingar sem koma fram í auglýsingunum gefi tilefni til efasemda hvort líta beri á þær sem 

tilboð eða sem hvatningu til að gera tilboð. Við mat á því skal alltaf hafa þá grundvallarreglu í 

huga að yfirlýsing teljist aðeins tilboð ef samþykki móttakanda nægi til að samningur sé 

kominn á.294 

Þrátt fyrir að almennt sé litið á verðmerkingar í verslunum sem bindandi tilboð á það sama 

ekki við um verðmerkingar í auglýsingabæklingum, verðlistum, sjónvarpsauglýsingum eða 

öðrum álíka auglýsingum, en í þeim tilfellum er meira vafamál hvernig líta skuli á 

verðmerkingarnar. Ef litið er á auglýsinguna sem hvatningu til að gera tilboð kann sú krafa að 

vera gerð til þeirra sem selja vöru sína og þjónustu með þessum hætti, að tilkynna þeim 

aðilum er ganga að auglýsingunni, að ekki sé um bindandi loforð að ræða án ástæðulauss 

dráttar. Ef seljandi vanrækir þessa tilkynningarskyldu sína getur svo farið að bindandi 

samningur komist á milli hans og þeirra sem í góðri trú ganga að auglýsingunni sbr. 9. gr. 

sml.295 Eins og áður hefur verið fjallað um getur ástæðan fyrir því að litið sé á verðmerkingar 

í verslunum og þær verðmerkingar sem koma fram í framan greindum auglýsingum með 

mismunandi hætti, verið sú að óvíst er hvort varan sé til þegar viðskiptavinur gengur að 

auglýsingunni. Meðan að í verslun er oft sérhver vara verðmerkt með verðmiða og þá fer það 
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ekki milli mála hvort hún sé til.296 Eins og greinir frá í kafla 5.2 hefur samfélagsþróun og 

aukin vitund neytanda þó leitt til þess að farið er að líta á fleiri markaðsferðir sem bindandi 

tilboð. Hefur því jafnframt verið haldið fram að líta beri á auglýsingar sem fela í sér 

verðmerkingu og beint er til neytenda sem bindandi tilboð.297 Erfitt getur reynst að setja 

afdráttalausar reglur um þetta efni og því þarf að meta það eftir aðstæðum hvort að í 

auglýsingunni felist bindandi tilboð eða ekki. Páll Sigurðsson hefur haldið því fram að 

almennar auglýsingar í dagblöðum og verðlistar sem sendir eru út til almennings yrðu almennt 

talin hvatning til að gera tilboð en ef auglýsandi gefur það þó skýrt til kynna að líta beri á 

auglýsinguna sem tilboð verði það að ráða för.298 Verður þó við mat á því hvort að auglýsing 

teljist bindandi tilboð eða hvatning til að gera tilboð að hafa 9. gr. sml. í huga sem felur það í 

sér að ef orðalag yfirlýsingarinnar gefur það til kynna að hún eigi ekki að vera bindandi 

verður að líta á hana sem hvatningu til að gera tilboð.299 Í danska Hæstaréttardómnum UfR. 

1991, bls. 43 reyndi á hvort að líta bæri á auglýsingu sem bindandi tilboð, en í málinu hafði 

lágvöruverðsverslun auglýst súkkulaði til sölu á mjög hagstæðu verði: 

 

Málavextir voru þeir að auglýsingarnar voru bornar út í hús og þeim dreift með þeim 
hætti en einnig var verðið tilgreint á skiltum í lágvöruverðsversluninni. 
Framkvæmdarstjóri stórrar súkkulaðiverslunarkeðju sá auglýsinguna og þar sem verð á 
súkkulaðistykki samkvæmt henni var lægra en það heildsöluverð sem hann fékk 
súkkulaði sitt á, ákvað hann að ganga að auglýsingunni og krafðist þess að kaupa allar 
birgðir lágvöruverðsverslunarinnar eða um 4.000 súkkulaðistykki á því verði sem kom 
fram í auglýsingunni. Lágvöruverðsverslunin neitaði að selja honum allar birgðir sínar. 
Deilt var um hvernig bæri að túlka auglýsinguna. Hæstiréttur í málinu komst að þeirri 
niðurstöðu að auglýsingin fæli í sér bindandi tilboð. Meirihluti Hæstaréttar í málinu taldi 
þó að kaupandi í málinu hefði ekki getað talist í góðri trú og hefði því með réttu ekki 
getað treyst því að mega ganga með þessum hætti að tilboðinu. Í sératkvæði þriggja 
dómara i málinu kom fram að þar sem kaupanda mátti vera það ljóst að auglýsingin var 
ætluð almennum viðskiptavinum, í þessu tilfelli neytendum, að þá gæti annar 
verslunareigandi ekki gengið að tilboðinu með magnkaupum til endursölu nema gegn 
samþykki seljanda. Þess vegna átti seljandi rétt á að neita kaupanda um að ganga að 
tilboðinu. 

 

Í kjölfar dómsins var dönsku vml. (d. markedsføringsloven) breytt á þann hátt að söluaðilum 

var meinað að setja þak á fjölda tiltekinna vara sem hver viðskiptavinur mátti kaupa. Einnig 

var söluaðilum, eftir breytingarnar, meinað að neita ákveðnum kaupendum um kaup á vöru.300 

Markmið breytinganna var að takmarka tálbeitutilboð (d. slagvaretilbud) sem giltu einungis í 
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auglýsingaskyni og var beint til einstaklinga en ekki fyrirtækja. Með markaðssetningunni 

mátti því ekki setja takmörkun á fjölda eintaka, sem einstakur neytandi gæti keypt, ef það væri 

ekkert sem gæfi það til kynna að varan væri til í takmörkuðu upplagi. Verslunum væri þar 

með skylt að selja upp allan lagerinn sinn af vörunni, hverjum þeim sem hann vildi kaupa, þar 

með talið samkeppnisaðilum. Þessar breytingar á lögunum voru ekki álitnar sérlega 

neytendavænar.301 Árið 2005 tóku gildi ný vml. í Danmörku og voru framan greind ákvæði 

ekki innleidd í þau lög. Í dag er því mjög algengt að seljendur þar í landi markaðssetji vöru 

sína með þeim hætti að takmörk séu sett á fjölda þeirra eintaka sem hver viðskiptavinur má 

kaupa.302 Á Íslandi er einnig algengt að kveðið sé á um álíka fyrirvara í auglýsingabæklingum 

sem gefnir eru út. Má því til stuðnings benda á auglýsingabæklinga Elko, í þeim má finna 

fyrirvara sem kveða á um að auglýsingin sé birt með fyrirvara um prentvillur og myndbrengl. 

Einnig er þar að finna fyrirvara um að vöruúrval geti verið breytilegt milli verslana. Fylgja 

þessir fyrirvarar öllum vikublöðum frá Elko. Í vikublaði 48 frá 23. nóvember 2015 stóðu yfir 

„Black Friday“ tilboð og voru margar vörur á sérstöku tilboðsverði. Í blaðinu var fjöldi 

söluvara auglýstur í takmörkuðu magni og var tilgreindur sá fjöldi sem stóð til boða.303   

Internetið er fremur nýlegur staður fyrir auglýsingar og aðra markaðssetningu á vörum og 

þjónustu. Hingað til hefur verið litið sömu augum á viðskipti sem eiga sér stað í gegnum 

internetið og aðra fjarsölu. Norrænir umboðsmenn neytenda sendu t.a.m. frá sér sameiginlega 

yfirlýsingu í desember 1998 um viðskipti og markaðssetningu á internetinu. Í henni kom fram 

að þær reglur sem gilda um verslun og markaðssetningu almennt, gildi einnig um verslun og 

markaðssetningu á internetinu.304 Neytandi hér á landi sem kaupir vöru eða þjónustu í 

gegnum internetið gæti því eftir atvikum ýmist borið fyrir sig ákvæði nkpl, þkpl, laga um 

neytendasamninga eða laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002 sem öll 

geta heyrt undir viðskipti í gegnum internetið.305 Viðskipti sem fara fram með þessum hætti 

eru þó oft á tíðum alþjóðleg þar sem seljandi getur verið hvar sem er á jarðkringlunni. Það 

getur skapað þau vandamál að erfitt sé að skera úr um hvaða reglur gildi í þeim viðskiptum 

sem eiga sér stað í gegnum internetið og þar af leiðandi hver réttindi neytenda eru gagnvart 

seljandanum t.d. til að krefjast þess að fá vöru á uppgefnu verði eða samkvæmt öðrum 

upplýsingum.306  
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Hvort líta megi á þær upplýsingar um sölu á vörum og þjónustu sem neytandanum eru 

aðgengilegar á internetinu sem bindandi tilboð, sem gæti falið í sér skyldu fyrir t.a.m. 

netverslanir til að selja vörur sínar á þeim verðum sem netsíðurnar gefa upp jafnvel þó um 

villu sé að ræða, eða útvega vöruna, jafnvel þó varan sé ekki til eða hafi hækkað í verði, er 

ekki auðsvarað. Spurningin er því sú hvort þær upplýsingar sem finnast á heimasíðum 

fyrirtækja, séu túlkaðar sem bindandi tilboð eða hvatning til að gera tilboð. Samkvæmt 

umboðsmanni neytenda í Danmörku verður að túlka auglýsingu á internetinu, að minnsta 

kosti á síðum sem bjóða upp á netverslun, sem bindandi tilboð sem neytandi getur gengið að á 

því verði sem gefið er upp svo bindandi sé fyrir seljanda.307 

Í danskri skýrslu umboðsmanns neytenda um viðskipti og markaðssetningu á internetinu 

frá árinu 2000, var fjallað um þær spurningar sem höfðu vaknað varðandi upplýsingar sem 

gefnar voru á heimasíðum og hvort líta skyldi á þær sem bindandi tilboð eða einungis 

hvatningu til að gera tilboð. Í skýrslunni kom fram að ef vara er auglýst á heimasíðu eða í 

vefverslun, á tilgreindu verði, skuli líta á það sem bindandi tilboð sem neytandi getur 

samþykkt. Aftur á móti skyldi líta á auglýsingar, s.s. í auglýsingabæklingum eða dagblöðum, 

sem sendar væru á heimili neytenda aðeins sem hvatningu til að gera tilboð. Af því leiðir að 

sá sem sendir út auglýsinguna er almennt ekki skuldbundinn því að selja vöruna, hvað þá á 

auglýstu verði, jafnvel þótt neytandinn vilji ganga að henni. Helsta ástæðan fyrir því að horft 

er mismunandi augum á auglýsingar, t.d. í bæklingum sem dreift er á ótal heimili annars vegar 

og hins vegar þeirra auglýsinga sem koma fram á heimasíðum netverslanna, er sú að vernda 

rekstraraðila og fyrirtæki fyrir hugsanlegu tjóni. Til dæmis ef svo margir viðskiptavinir ganga 

að auglýsingunni, að seljandi hefur ekki undan eða ef röng verð birtast í auglýsingunni sökum 

prentvillu eða annarra mistaka. Þegar búið er að prenta og senda út auglýsingar geta seljendur 

ekki breytt yfirlýsingu sinni og gæti það leitt til mikilla íþyngjandi afleiðinga fyrir þá ef 

auglýsingarnar teldust bindandi.308 Þessi rök eiga ekki við um þær auglýsingar sem birtast í 

netverslunum enda ættu seljendur yfirleitt einfaldara með að lagfæra þær villur sem birtast á 

heimasíðum eða netverslunum og jafnvel taka auglýsinguna út ef svo stendur á að eftirspurnin 

er meiri en framboðið. Auglýsingar sem birtast í netverslunum eru þar af leiðandi bindandi 

samkvæmt framangreindum rökum umboðsmanns neytanda í Danmörku. Söluaðilar sem 

markaðssetja vörur sínar eða þjónustu á internetinu verða því að passa upp á að þær 
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upplýsingar og þá sérstaklega verðmerkingar sem koma þar fram t.d. í netverslun eða í öðrum 

auglýsingum séu réttar.309 

Útgangspunkturinn er því sá að tilboð verður bindandi þegar neytandi samþykkir það og 

skuldbindur þar með seljandann. Við netverslun kemst bindandi samningur á eftir að neytandi 

samþykkir tilboðið og fær jafnframt staðfestingu þess efnis, t.d. með tölvupósti frá seljanda. 

Seljandi sem selur vöru sína eða þjónustu með þessum hætti verður því að geta staðið við 

loforð sitt gagnvart neytanda þegar að staðfesting hefur verið send með því að útvega vöruna 

eða veita þjónustuna. Vegna þessa hafa margar netverslanir tekið fram grunnforsendur og 

skilyrði varðandi kaup, til dæmis er varða prentvillur og uppseldar vörur, á meðan enn aðrar 

verslanir hafa tekið fram að verðlagning geti verið röng. Samkvæmt umboðsmanninum telst 

slíkt ekki vera leyfilegt og útgangspunkturinn fyrir fyrirtækin hljóti að vera sá að fyrirtæki 

verði að selja vöruna á auglýstu verði, jafnvel þó um prentvillu sé að ræða og jafnvel að geta 

boðið fram vöruna þó hún sé uppseld.310  

Kærunefnd neytendamála í Danmörku barst í máli JÅF 2001 bls. 18 kvörtun vegna 

auglýsingar á myndbandsupptökuvél á netinu.  

 

Deilt var um í málinu hvort auglýsingin væri bindandi tilboð eða hvatning til að gera 
tilboð. Neytandinn sem jafnframt var kaupandi í málinu hafði séð auglýsingu á netinu um 
myndbandsupptökuvél sem var til sölu á heimasíðu seljanda á verðinu 6.001 danskar 
krónur. Neytandinn pantaði vöruna á því verði og fékk sama dag rafræna staðfestingu á 
pöntuninni. Fjórum dögum síðar tilkynnti seljandinn að pöntuninni hefði verið eytt þar 
sem auglýsingin hafði tilgreint rangt verð á myndbandsupptökuvélinni. Neytandinn 
kvartaði þar með til kærunefndarinnar og krafðist þess að fá vélina á því verði sem 
upphaflega var tilgreint í auglýsingunni. Seljandinn í málinu bar fyrir sig að staðfestingin 
á samþykkinu gerðist sjálfkrafa á netinu og um leið og honum hefði verið það ljóst að 
mistök hefðu átt sér stað hafði hann tilkynnt kaupandanum um þau. Einnig hélt hann því 
fram að mistökin væru ekki honum að kenna þar sem tölvan hafði látið pöntun á 
myndbandsupptökuvél sem átti með réttu að kosta 17.000 danskar krónur falla undir verð 
á venjulegri myndavél sem kostaði u.þ.b. 6.000 danskar krónur. Jafnframt taldi hann að 
hann væri ekki bundinn af auglýsingunni þar sem gerður hafði verið fyrirvari um villur á 
heimasíðunni og að neytandinn hefði mátt vitað að þetta hefði verið rangt verð. 
Kærunefndin komst að þeirri niðurstöðu í málinu að seljandanum væri skylt að afhenda 
vöruna eða að öðrum kosti greiða neytandanum mismuninn á rétta verðinu og því verði 
sem tilgreint var í auglýsingunni. Kærunefndin byggði niðurstöðu sína á þeim rökum að 
staðfesting á kaupunum hefði borist kaupanda með upplýsingum um afhendingartíma og 
að seljandi hafi ekki getað sýnt fram á það að kaupandi hefði verið það ljóst eða mátt vera 
það ljóst að um villu hefði verið að ræða í auglýsingunni þrátt fyrir verulegan verðmun 
sbr. 32. gr. dönsku sml. Einnig vísaði kærunefndin til ummæla umboðsmanns neytanda 
þar sem hann hafði lýst því yfir að auglýsingar á netinu teldust almennt bindandi tilboð og 
þá sérstaklega þegar auglýsingin kæmi fram í netverslun.  
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Danski fræðimaðurinn Mads Bryde Andersen er að mestu leyti sammála framangreindum 

rökum og í umfjöllun um auglýsingar á netinu í bók sinni Grundlæggende aftaleret segir hann 

að sérstökum vandkvæðum sé bundið að skera úr um það hvort auglýsingar á netinu teljist 

bindandi tilboð eða ekki. Hann fjallar meðal annars um auglýsingar í sölubæklingum þar sem 

upplýsingar um vöru og verð á henni koma fyrir. Þar segir hann að ekki skuli líta á 

auglýsingar af því tagi sem bindandi tilboð heldur einungis sem hvatningu til að gera tilboð. 

Ástæðan sem býr þar að baki er sú sama og kom fram í skýrslu Umboðsmanns neytenda en 

hún er að vernda þurfi auglýsendur í ákveðnum tilfellum. Sérstaklega í þeim tilfellum þar sem 

of margir aðilar samþykki yfirlýsinguna en það gæti valdið auglýsendum miklu tjóni ef 

auglýsingin teldist bindandi. Þörfin fyrir þessari vernd byggist á þeim sjónarmiðum að 

seljandi hefur ekki kost á að afturkalla yfirlýsinguna eða breyta henni eftir að hún hefur verið 

prentuð og dreift út. Öðru máli er farið með auglýsingar á netinu en í þeim tilfellum getur 

seljandi breytt eða tekið út auglýsinguna nánast samstundis og það stefnir í óefni. Með 

þessum rökum telur hann að auglýsingar á netinu ættu í mörgum tilfellum að teljast bindandi 

tilboð, þá sérstaklega þegar seldar eru vörur í ákveðnum magni t.d. í netverslun. Þar með geti 

neytandi með samþykki sínu komið á bindandi samningi sem seljandi er skyldugur að standa 

við.311 Ef auglýsing felur aftur á móti í sér einstaka vöru er staðan eflaust önnur sbr. UfR. 

2003, bls. 907.  

 

Í dómnum reyndi á hvort að líta bæri á auglýsingu á notuðum bíl á netinu sem bindandi 
tilboð eða einungis hvatningu til að gera tilboð. Seljandi hafði tilgreint rangt verð í 
auglýsingunni og kaupandi gengið að því verði. Deilt var um hvort seljanda væri skylt að 
afhenda bifreiðina á því verði sem tilgreint var í auglýsingunni. Landsréttur taldi að líta 
bæri á yfirlýsinguna í þessu sérstaka tilfelli sem hvatningu til að gera tilboð fremur en 
bindandi tilboð og því var seljandi ekki bundinn af samþykki kaupanda. 

 

Mads Bryde taldi þessa niðurstöðu skiljanlega í ljósi þess að hér var um einstaka vöru að ræða 

en ekki fjöldaframleidda vöru sem til er í fjölda eintaka og þar af leiðandi getur neytandinn 

ekki haft sömu væntingar um að auglýsingin sé bindandi.312  

Telja verður líklegt að gerður yrði álíka greinarmunur í íslenskum rétti, á söluvöru sem 

auglýst er á netinu eftir því hvort hún sé fjöldaframleidd og seld í miklu magni eða ef um 

einstaka söluvöru væri að ræða. Hér á landi tíðkast það t.a.m. í ákveðnum tegundum viðskipta 

að gefið sé upp ásett verð á söluandlagi í auglýsingum t.d. þegar auglýst er bifreið eða 

fasteign til sölu. Hið ásetta verð er þá að jafnaði ekki ætlað sem bindandi yfirlýsing heldur 

                                                           
311 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls 175. 
312 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls 175. 
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fremur sem ákveðið verðviðmið eða m.ö.o. hvatning til að gera tilboð. Í 1. gr. sml. segir m.a. 

að reglum 1. kafla laganna skuli beita ef annað leiðir ekki af venju eða verslunartísku. Venja 

hefur verið skilgreind á þá leið að um sér að ræða ákveðna athöfn eða framkvæmd sem hefur 

mótast og er almennt viðurkennd og fylgt í framkvæmd.313 Í íslensku viðskiptalífi er eflaust 

óhætt að segja að skapast hefur ákveðin viðskipavenja fyrir því að líta á ásett verð sem 

hvatningu til að gera tilboð fremur en bindandi tilboð í ákveðnum tegundum viðskipta. Verður 

að telja að ef seljandi bifreiðar sem auglýsir hana til sölu á netinu og tilgreinir jafnframt ásett 

verð sé þ.a.l. ekki að skuldbinda sig til að selja á tilgreindu verði heldur einungis hvetja 

væntanlega kaupendur til að gera kauptilboð í bifreiðina og það sama ætti eflaust við, við sölu 

á öðrum einstökum vörum sem auglýstar eru með sama hætti. Önnur niðurstaða gæti leitt til 

þess að seljandi á einstakri vöru lendi í miklum vandræðum ef fleiri en einn aðili gengur að 

auglýsingunni, enda gæti það eðli máls samkvæmt í flestum tilfellum reynst erfitt fyrir hann 

að efna samningin við fleiri en einn aðila. Hefur því verið haldið fram að tilkynning sem felur 

í sér hefðbundna aðferð til að afla tilboða feli ekki í sér bindandi tilboð heldur einungis 

hvatningu til að gera tilboð og er það í samræmi við þá reglu að yfirlýsing teljist ekki tilboð 

nema samþykki viðtakanda sé nægilegt til að koma á bindandi samning.314  

Í dönskum fræðiritum hefur þeirri spurningu hvort auglýsingar á netinu teljist bindandi 

tilboð almennt verið svarað játandi og byggist það á sömu sjónarmiðum og þegar deilt er um 

hvort útstilling á vöru í verslunum teljist bindandi tilboð.315 Verður að teljast líklegt að byggt 

væri á álíka sjónarmiðum í íslenskum rétti. Úrræði neytenda í þessum málaflokki eru þó af 

skornum skammti og gæti því reynst neytendum erfitt að krefjast þess að fá tiltekna vöru eða 

þjónustu á uppgefnu verði gegn neitun seljanda. Í íslenskri framkvæmd virðist sem svo að 

bærir aðilar hafi ekki skorið úr um það með afgerandi hætti hvort líta beri á auglýsingar á 

netinu sem bindandi tilboð eða hvatningu til að gera tilboð. Það eru þó til dæmi um það að 

aðilar kvarti til kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa vegna atvika þess eðlis sbr. t.d. álit 

kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 17. apríl 2015 (93/2014). Málavextir voru að 

mörgu leyti sambærilegir þeim og í framangreindu máli dönsku kærunefndarinnar en í báðum 

málunum reyndi á auglýsingu í netverslun seljanda þar sem rangar upplýsingar lágu fyrir og 

kaupandi krafðist efnda samkvæmt þeim gegn neitun seljanda. 
 

Í málinu hafði leikjatölva af gerðinni „Xbox One Day One Fifa 14“ verið auglýst í 
vefverslun seljanda á 57.000. kr. Álitsbeiðandi (hér eftir A) festi kaup á leikjatölvunni og 

                                                           
313 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 65. 
314 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 94 og 96.  
315 Ruth Nielsen: Contract law in Denmark, bls. 105. 
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fékk staðfestingu þess efnis að kaupin hefðu gengið í gegn, í tölvupósti frá seljanda 
daginn eftir. Þegar A fór síðan að sækja vöruna var honum tilkynnt að tölvan væri 
uppseld og óvíst var hvenær hún yrði aftur fáanleg. Starfsmenn seljanda buðust til að 
endurgreiða A kaupverðið, en A hafnaði því og krafðist þess að seljandinn efndi 
samninginn með réttum hætti eða myndi að öðrum kosti afhenda sér sambærilega tölvu í 
stað þeirrar sem hann keypti. Ágreiningur málsaðila snerist því um hvort kaupandi ætti 
rétt á að krefjast efnda samkvæmt samningnum. Seljandi taldi svo ekki vera m.a. vegna 
þess að þær upplýsingar sem lágu fyrir á sölusíðunni um lagerstöðu á tölvunni hefðu 
verið rangar. Tölvan var því uppseld þegar A festi kaup á henni og honum hefði verið 
tilkynnt það margsinnis og jafnframt boðin endurgreiðsla á kaupverðinu strax daginn 
eftir. Það fæli í sér mikið óhagræði fyrir seljanda að útvega tölvuna þar sem hún væri 
sérútgáfa af xbox leikjatölvu sem hefði einungis verið framleidd í takmörkuðu upplagi og 
ekki lengur fáanleg hjá framleiðanda eða þeim birgja sem seljandi verslaði við. Auk þess 
taldi seljandi að sú leikjatölva ásamt fylgihlutum sem A krafðist þess að fá í stað þeirrar 
uppseldu, fæli í sér gífurlegan umfram kostnað sem færi úr hófi fram. Seljandi taldi því 
réttast að sér yrði heimilt að endurgreiða A kaupverðið. A svaraði athugasemdum 
seljanda á þá leið að hann krafðist eingöngu sambærilegrar tölvu í stað þeirra sem hann 
hefði keypt t.d. Standard Xbox One tölvu sem kosti 76.000 í netverslun seljanda og því 
geti ekki verið um gífurlegt óhagræði fyrir seljanda að greiða þann mismun. Kærunefndin 
féllst á það í niðurstöðum sínum að það fæli í sér umtalsvert óhagræði fyrir seljanda að 
skylda hann til að útvega hina uppseldu „Xbox One Day One Fifa 14“. Aftur á móti taldi 
kærunefndin að afhending á leikjatölvunni „Standard Xbox One“ fæli ekki í sér slíkt 
óhagræði fyrir seljanda að það væri í verulegu ósamræmi við hagsmuni neytenda af 
efndum sbr. 2. mgr. 21. gr. nkpl. Kærunefndin komst þ.a.l. að þeirri niðurstöðu að 
seljanda væri skylt að afhenda A leikjatölvu af gerðinni „Standard Xbox One“. 

 

Áhugavert er að í andsvörum seljanda er einungis í örfáum atriðum vísað til þeirrar villu sem 

var í auglýsingunni og þeirrar staðreyndar að kaupanda hafði strax verið tilkynnt um að varan 

væri uppseld. Einnig virðist sem seljandi beri ekki fyrir sig þá samningsskilmála sem finna 

mátti á vefsíðunni og A samþykkti við kaupin, en þar kom m.a. fram að þær upplýsingar sem 

kæmu fram á vefsíðunni kynnu að vera úreltar og að seljandi bæri ekki ábyrgð á þeim villum 

eða rangfærslum sem kæmu fram á vefsvæðinu s.s. uppseldum vörum.   

Virðist sem svo að kærunefndin gangi hreinlega út frá því að með samþykki kaupanda 

hafi komist á bindandi samningur milli aðila, meðan í danska málinu var það helsta álitaefnið. 

Eflaust stafar það að mörgu leyti út frá mótbárum seljanda í málinu en vörn hans byggðist 

aðallega á því óhagræði sem efndir fælu í sér sbr. 2. mgr. 21. gr. nkpl. en ekki því að 

mögulega hefði ekki komist á bindandi samningur. Áhugavert hefði verið að sjá hvort 

kærunefndin hefði komist að sömu niðurstöðu eða einfaldlega talið sig fært að fjalla um málið 

ef seljandi hefði borið því fyrir sig að ekki hefði komist á bindandi samningur milli aðila m.a. 

í ljósi þess að löggerningurinn byggðist á röngum upplýsingum um lagerstöðu og kaupanda 

var tilkynnt um það strax daginn eftir og því ólíklegt að löggerningurinn hafði haft áhrif á 

ráðstafanir hans sbr. 2. málsl. 38. gr. sml.      
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Í tveimur nýlegum álitum kærunefndarinnar sem vörðuðu rangar verðmerkingar á 

auglýstum söluvörum á netsíðum seljanda taldi kærunefndin það falla utan valdssviðs síns að 

skera úr um hvort álitsbeiðendur ættu rétt á að krefjast efnda samkvæmt auglýsingunni. Álit 

kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 20. mars 2015 (74/2014). 

 

Í málinu hafði álitsbeiðandi keypt sjónvarp á vefsíðu seljanda á sérstöku tilboði á kr. 
19.989. Seljandi neitaði aftur á móti að afhenda tækið þar sem það verð sem kom fram í 
auglýsingunni hefði verið rangt vegna misritunar og hefði tækið í raun átt að kosta kr. 
199.989. Ágreiningur aðila í málinu sneri að því hvort að bindandi samningur hefði 
komist á milli aðilana og hvort kaupandi ætti þar með rétt til að krefjast efnda. Í 
niðurstöðum kærunefndarinnar kom fram að ágreiningur málsaðila félli undir vml. og 
reglugerð setta á grundvelli þeirra laga nr. 536/2011. en ekki undir nkpl, þkpl eða laga um 
lausafjárkaup nr. 42/2000 (hér eftir lkpl.). Þar með félli ágreiningurinn utan valdsviðs 
nefndarinnar og vísaði hún því álitsbeiðninni frá sbr. 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 
766/2006.   

 

Í áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 26. október 2016 (79/2016) voru málavextir 

sambærilegir: 

 

Í málinu hafði álitsbeiðandi gengið frá kaupum á hlaupabretti í gegnum netsíðu seljanda. 
Hlaupabrettið var á netsíðu seljanda verðmerkt á kr. 0 og taldi álitsbeiðandi að um 
sérstakt tilboð væri að ræða. Hann samþykkti tilboðið og greiddi auk þess 
sendingarkostnað fyrir vöruna á kr. 2.339 og krafðist þess í kjölfarið af seljanda að 
afhenda sér vöruna. Seljandi neitaði aftur á móti að afhenda hlaupabrettið og byggði 
neitun sína á þeim rökum að „smá galli“ hafi verið á heimasíðu hans. Í niðurstöðum 
kærunefndarinnar kom það fram að skilja mátti ummæli seljanda á þá leið að 
verðmerking á hlaupabrettinu hafi verið röng á heimasíðu hans. Ágreiningur málsaðila 
falli því undir vml. og reglugerð nr. 536/2011 en ekki þau lög sem nefndin starfi eftir. Þar 
af leiðandi bæri nefndinni að vísa álitsbeiðninni frá sér sbr. 1. mgr. 7. gr. reglugerðar nr. 
766/2006.  

 

Í báðum málunum kröfðust álitsbeiðendur þess að seljendur afhentu þeim þær vörur sem 

auglýstar voru á vefsíðum þeirra, í samræmi við þær upplýsingar sem lágu fyrir í 

auglýsingunum. Þeir töldu sig báðir hafa samþykkt tilboð seljenda og þar með hafi komist á 

bindandi samningur um kaup á umræddum vörum. Álitsbeiðendur virðast í báðum málunum 

vera neytendur sem kaupa vöru af atvinnurekanda og því ættu nkpl. að eiga við um kaupin en 

skv. 1. mgr. 21. gr. laganna getur neytandi krafist þess að seljandi efni samninginn samkvæmt 

efni hans. Virðist sem aðalágreiningur málsaðila sé því sá hvort að komist hafi á bindandi 

samningur milli aðila og ef svo væri hvort réttmætt væri að krefjast efnda samkvæmt þeim 

verðupplýsingum sem komu fram í auglýsingunni. Kærunefndin taldi aftur á móti að 
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ágreiningurinn félli undir vml. og reglugerð nr. 536/2011 og því væri bæri henni að vísa 

álitsbeiðnunum frá. 

Finna má dæmi um það að kærunefndin taki slíkar álitsbeiðnir til skoðunar sbr. t.d. 

framangreint álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 2. september 2009 (61/2009) sem 

fjallaði um peysu á útsölu. Í því máli taldi kærunefndin seljanda skylt að endurgreiða 

kaupanda það sem hann hafði ofgreitt og byggði á 4. gr. reglna nr. 366/2008 um að veittur 

prósentuafsláttur reiknist af fyrra verði, en þær reglur eru einnig settar á grundvelli heimildar í 

vml. Má spyrja sig hvort ekki væri eðlilegt að kærunefndin tæki álitsbeiðnir sem þessar til 

skoðunar, en kærunefndin er nánast eina raunhæfa úrræðið fyrir neytendur til að fá leyst úr 

einkaréttarlegum kröfum sínum sem þessum, en þær varða oft á tíðum óverulega hagsmuni. 

Jafnvel þótt álitin séu ekki bindandi er farið eftir þeim í sumum tilfellum og kom m.a. fram í 

ársskýrslu kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa frá árinu 2015 að farið var eftir álitum 

þeirra frá árinu 2013 í 43% tilvika.316 

Áhugavert er einnig að bera saman álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 20. mars 

2015 (74/2014) og 26. október 2016 (79/2016) annars vegar og hins vegar álit nefnarinnar 17. 

apríl 2015 (93/2014). Í öllum málunum felur auglýsing í sér rangar upplýsingar, í tveimur 

fyrrgreindu málunum eru rangar verðupplýsingar veittar en í því síðast nefnda eru rangar 

upplýsingar varðandi lagerstöðu á vörunni. Í öllum málunum neita seljendur að afhenda þá 

vöru sem álitsbeiðendur telja sig hafa keypt á grundvelli þeirra upplýsinga sem liggja fyrir í 

auglýsingunni. Það er þó einungis í máli nr. 93/2014 sem kærunefndin taldi sig bæra til að 

fjalla um málið.  

Þeirri spurningu hvort að auglýsingar teljist bindandi tilboð eða hvatning til að gera tilboð 

hefur ekki svarað með afgerandi hætti í norrænum samningarétti. Út frá norrænni 

dómaframkvæmd má þó ráða að ákveðnar markaðsaðferðir geti falið í sér bindandi tilboð sbr. 

UfR. 1985, bls. 877 og UfR. 1991, bls. 43. Mörgum spurningum er þó enn ósvarað t.d. í hvaða 

tilfellum auglýsingar teljist bindandi. Verður að meta það í hverju tilfelli fyrir sig og ræður þá 

mestu hvaða skilning móttakandi mátti leggja í auglýsinguna og hver vilji auglýsanda var með 

yfirlýsingunni.317 Gæti þó reynst erfitt að fá svör við þessum spurningum ef kærunefnd 

lausafjár- og þjónustukaupa tekur málin ekki til skoðunar. 

                                                           
316 Skýrsla kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa árið 2015, bls. 2. 
317 Kai Krüger og Peter Møgelvang-Hansen: Reklamens bindende virkning om kontraksrettlige og 
markedsrettslige rettsvirkninger av reklame etter nordisk rett, bls. 170-171. 
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5.6 Litið lengra út fyrir landsteina 

Þrátt fyrir að í norrænum rétti sé í ýmsum tilfellum litið svo á að ákveðnar markaðsaðferðir 

geti falið í sér bindandi tilboð getur hugmyndafræðin verið önnur í mörgum ríkjum. Á 

Englandi gilda t.d. sambærilegar reglur um hvaða viljayfirlýsingar teljist bindandi tilboð en 

þær eru þó langt því frá eins og á Norðurlöndunum. Tilboð í enskum rétti eru skilgreind sem 

viljayfirlýsing til samningsgerðar sérstaklega til þess fallin að verða bindandi eftir að 

samþykki berst. Meginreglan er að meta viljayfirlýsinguna út frá hlutlægum hætti þá bæði 

hvað varðar efni og hvort hún telst í raun bindandi fyrir tilboðsgjafa. Litið er til þess hvernig 

góður og gegn borgari myndi meta yfirlýsinguna og megináherslan lögð á það hvort 

móttakandi sé í góðri trú um að efni hennar sé rétt og að það sé í raun vilji tilboðsgjafa að vera 

bundinn tilboðinu. Þetta er í samræmi við samspil traust- og viljakenningarinnar í norrænum 

rétti. Réttaráhrif tilboðanna eru einnig frábrugðin því sem gildir í norrænum rétti en á 

Englandi er samningskenningin ríkjandi og því getur tilboðsgjafi afturkallað tilboð sitt allt þar 

til samþykki berst. Eins og í norrænum rétti er oft vafi hvort líta beri á viljayfirlýsingu sem 

bindandi tilboð eða hvatningu til að gera tilboð. Fer það, í samræmi við framan greinda 

skilgreiningu, aðallega eftir vilja þess er gefur út yfirlýsinguna og hvernig góður og gegn 

borgari mátti skilja hana. Í enskum rétti hefur þessum vafa í ákveðnum tegundum viðskipta 

verið útrýmt, en það var gert með því að festa niður ákveðnar meginreglur sem gilda að mestu 

leyti óháð vilja þess er gefur út yfirlýsinguna. Ein tegund þessara viðskipta er sala á vörum en 

þar er meginreglan sú að ekki sé litið á verðmerkingar í búðargluggum, hillum verslana og 

verðskiltum bensínstöðva, svo eitthvað sé nefnt, sem bindandi tilboð eða loforð um að auglýst 

verð sé rétt verð. Líta beri á það sem hvatningu til kaupanda til að gera tilboð um að fá vöruna 

á auglýstu verði. Sá sem gaf hvatninguna er þá ekki bundinn af því að ganga að tilboði 

kaupanda. Undantekningar á þessu eru t.d. ef viðskiptin fara fram með sjálfsafgreiðslu, hér má 

nefna sjálfsala á bensínstöðvum, en seljandi gæti ekki eftir að söluvaran er komin ofan í 

bensíntank bifreiðar kaupanda hafnað því með góðu móti að ganga til samninga á tilgreindu 

verði. Þessi meginregla byggir m.a. á þeim rökum að ef verðmerking væri bindandi og 

framboð á vöru seljanda svaraði ekki eftirspurn, væri hugsanlegt að of margir gengu að 

tilboðinu og seljanda væri ómögulegt að efna alla samningana. Því gæti farið svo að seljandi 

yrði bótaskyldur fyrir því tjóni sem vanefnd hans olli. Rök gegn þessari kenningu hafa aftur á 

móti verið þau að óeðlilegt sé að verðmerking í glugga verslunar sem laðar að viðskiptavini í 

góðri trú sé óbindandi fyrir verslunareiganda.318  

                                                           
318 Sir Guenter Treitel: The law of contract, bls. 8-13. 
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Við mat á því hvort litið sé á yfirlýsingar í auglýsingum sem bindandi tilboð í enskum 

rétti, skiptir miklu máli hvort búast megi við frekari samningsviðræðum í kjölfar 

yfirlýsingarinnar. Greint er á milli auglýsinga sem fela í sér einhliða samning (e. unilateral 

contracts) og þeirra sem fela í sér gagnkvæman samning (e. bilateral contracts).319 Í enskum 

rétti eru einhliða samningar þeir samningar þar sem einungis loforðsgjafi lofar einhverju en 

engar skyldur hvíla á móttakanda um að samþykkja, eða lofa einhverju í staðinn, svo að 

loforðið taki gildi. Dæmi um þetta gæti verið auglýsing um fundarlaun. Móttakandi slíkrar 

auglýsingar þarf ekki að samþykkja auglýsinguna svo hún taki gildi, eða lofa einhverju í 

staðinn, heldur myndi nægja fyrir móttakanda að finna það sem auglýst er eftir til að 

innheimta fundarlaunin.320 Auglýsingar sem fela í sér yfirlýsingar af þessi tagi eru alla jafna 

álitnar bindandi. Ástæðan fyrir því er sú að engra frekari samningsviðræðna má vænta í 

kjölfar yfirlýsingarinnar og því er gengið út frá því að það sé vilji loforðsgjafa að vera 

bundinn af henni.321 Gagnkvæmir samningar eru aftur á móti þeir samningar sem fela í sér 

gagnkvæmar skyldur fyrir samningsaðila. Auglýsingar, sem fela í sér gagnkvæma samninga, 

eru að meginstefnu til ekki álitnar bindandi þar sem oft er þörf á frekari samningaviðræðum í 

kjölfar þeirra. Sá sem gefur út yfirlýsingu af þessu tagi má með réttmætum hætti fullvissa sig 

um það hvort sá aðili, er vill ganga að samningnum, geti staðið við sinn enda samningsins 

áður en yfirlýsingin telst bindandi. Dæmi um þetta eru t.d. auglýsingar sem innihalda 

verðlista, ekki yrði litið svo á að með þeim væri auglýsandi að gefa út bindandi tilboð heldur 

einungis hvetja móttakanda til að gera tilboð.322  

5.7 Úrræði neytenda 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvort markaðsaðferðir seljanda feli í sér bindandi tilboð 

eða eingöngu hvatningu til að gera tilboð. Í þessum kafla verður svo í stuttu máli vikið að 

þeim úrræðum sem neytendum standa til boða til að fá leyst úr ágreiningi sem þessum. 

Verð á vöru, eða þjónustu, sem aðgengilegt er neytanda, getur verið þess valdandi að hann 

byggi upp réttmætar væntingar um að fá vöruna, eða þjónustuna, á því verði sem hún er 

verðmerkt.323 Hvort neytandinn eigi þann rétt að krefjast þess að fá vöruna eða þjónustuna á 

því verði sem hún er verðmerkt getur farið eftir því hvernig markaðssetningu er háttað. 

Ástæðan fyrir því er sú að í ýmsum tilfellum er litið svo á að markaðssetningin feli í sér 

                                                           
319 Sir Guenter Treitel: The law of contract, bls. 13. 
320 Sir Guenter Treitel: The law of contract, bls. 35-36. 
321 Sir Guenter Treitel: The law of contract, bls. 13. 
322 Sir Guenter Treitel: The law of contract, bls. 13-14. 
323 O. Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 73. 
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bindandi tilboð og því geti neytandi almennt krafist þess að ganga að því svo bindandi sé fyrir 

seljanda, samkvæmt reglum samningaréttarins.324 Réttaráhrif tilboða eru einkum fólgin í 

skuldbindingargildi þeirra og því getur neytandinn knúið seljanda til efnda, samkvæmt 

innihaldi þeirra upplýsinga sem markaðsaðferðin felur í sér, ef litið er á hana sem bindandi 

tilboð, með atbeina þar til bærra aðila.325 Auk þess er eins og greinir frá í kafla 5.1 í reglum 

nr. 536/2011 og 537/2011 kveðið á um þá skyldu sem hvílir á þeim aðilum, sem selja vörur 

og þjónustu, að verðmerkja söluvöru sína. Í reglunum má jafnframt finna ákvæði sem kveður 

á um skyldu þessara aðila til að selja vöru sína og þjónustu á því verði sem hún er verðmerkt 

á, nema ef neytanda er ljóst að um mistök sé að ræða sbr. 5. mgr. 3. gr. reglna nr. 536/2011 og 

2. málsl. 3. gr. reglna nr. 537/2011. Í þessum kafla verður farið yfir þau úrræði sem 

neytendum standa til boða í þeim tilfellum þegar reynir á þann rétt neytenda að fá vörur, eða 

þjónustu, á því verði sem hún er verðmerkt á skv. framangreindum ákvæðum reglna nr. 

536/2011 og 537/2011 og almennum reglum samningaréttarins.  

Í 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1994 segir að öllum beri réttur til 

að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur, með réttlátri málsmeðferð og innan hæfilegs tíma, 

frammi fyrir óhlutdrægum og óháðum dómstóli. Neytendur geta þar með, að sjálfsögðu, leitað 

með ágreining sinn til dómstóla. Þrátt fyrir að sú leið standi neytendum til boða virðast 

neytendur þó ekki fara þá leið. Ástæðan sem býr þar að baki kann eflaust að vera sú að 

dómstólaleiðin getur verið mjög kostnaðarsöm og þar að auki tímafrek. Er það fremur mikill 

ókostur enda snúast mál af þessu tagi oftar en ekki um lágar fjárhæðir og því borgar sig vart 

að beita þessu úrræði til að fá úrlausn um réttindi sín í slíkum málum. Í ljósi þessa ætti því 

ekki að koma á óvart að varla er að finna dóm þar sem reynir á þessi málefni í íslenskri 

dómaframkvæmd.326 Úrræðið stendur neytendum þó til boða og geta þeir með atbeina 

dómstóla fengið úr einkaréttarlegum ágreiningi sem þessum leyst. Til að auðvelda neytendum 

málshöfðun er að finna í 37. gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir eml.) 

sérreglu um varnarþing neytenda. Í ákvæðinu kemur fram að neytandi má sækja mál á hendur 

söluaðila í þeirri þinghá þar sem hann yrði sjálfur sóttur sbr. 32. og 33. gr. sömu laga. Þess má 

geta að þar sem þessi mál snúast sjaldnast um háar fjárhæðir stendur því sjaldan til boða að 

áfrýja málunum tíl Hæstaréttar, en í 1. mgr. 152. gr. eml. er að finna skilyrði um 

lágmarksupphæð fjárkröfu sem tengd er lánskjaravísitölu. Þó er Hæstarétti heimilt að taka 

fyrir mál sem ná ekki lágmarksfjárhæðinni í sérstökum tilfellum, sbr. 4. mgr. sömu 

                                                           
324 Sonny Kristoffersen og Klavs V. Gravesen: Forbrugerretten, bls. 191. 
325 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 68. 
326 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 112-113. 
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lagagreinar.327 Auk þess hefur með breytingarlögum nr. 117/2010 verið gerð sú breyting á 

eml. að bætt var við 19. gr. a sem veitir aðilum þremur eða fleiri heimild til að sækja mál í 

sameiningu í ákveðnum tilfellum. 

Neytendastofa var sett á fót með lögum um Neytendastofu nr. 62/2005 (hér eftir lög um 

Neytendastofu). Var það gert í kjölfar þess að ákveðið var að skilja á milli samkeppnis- og 

neytendamála en áður fóru samkeppnisyfirvöld með opinbert eftirlit með neytendamálum. 

Neytendastofa hefur m.a. það hlutverk að efla starf að neytendamálum og þar með auka 

neytendavernd. Öll málefni sem heyra undir Neytendastofu snerta því hagsmuni neytenda 

með einum eða öðrum hætti.328 Neytendastofa er sjálfstæð stofnun og verða ákvarðanir 

hennar ekki kærðar til ráðherra heldur til áfrýjunarnefndar neytendamála.329 Áfrýjunarnefnd 

neytendamála starfar samkvæmt 4. gr. laga um Neytendastofu og skv. 3. mgr. 4. gr. laganna 

þarf að skjóta ákvörðun Neytendastofu til hennar með skriflegri kæru innan fjögurra vikna frá 

því að aðila var tilkynnt um hana. Í 1. mgr. 2. gr. laga um Neytendastofu segir m.a. að 

Neytendastofa skuli annast framkvæmd vml. Eins og áður hefur verið greint frá kveða lögin á 

um skyldu til að verðmerkja sbr. 17. gr. vml. og eru reglur nr. 536 og 537 frá 2011 settar með 

heimild í þeim sbr. 1. mgr. 21. gr. b vml. Lögin hafa þar að auki að geyma þýðingarmiklar 

efnisreglur um heimildir og úrræði Neytendastofu.330  

Neytendastofa fer einnig með eftirlit með lögum um rafræn viðskipti og aðra rafræna 

þjónustu nr. 30/2002 sbr. 19. gr. laganna og laga um neytendasamninga sbr. 27. gr. þeirra 

laga, auk fjölda annarra sem hér koma ekki til álita. Neytendur sem telja að brotið sé gegn 

þeim lögum og reglum sem stofnuninni er ætlað að framfylgja geta borið upp erindi sitt til 

Neytendastofu. Neytendastofa hefur einfaldað neytendum að koma ábendingum sínum á 

framfæri með því að starfrækja rafræna Neytendastofu þar sem neytendur geta sent inn 

ábendingar með einfaldari hætti en áður.331  

Neytendastofa hefur yfir ýmsum heimildum að ráða til að bregðast við brotum sem heyra 

undir eftirlit hennar og má þar t.a.m. nefna heimild Neytendastofu í 1. mgr. 22. gr. vml. til að 

leggja á stjórnvaldssekt, en sektin getur numið allt að 10 milljónum króna sbr. 2. mgr. sömu 

lagagreinar.332 Úrræði Neytendastofu eru þó öll allsherjarréttarlegs eðlis og lúta ákvarðanir 

hennar að því hvort tilteknir aðilar hafi brotið gegn ákvæðum þeirra laga sem stofnunin hefur 

eftirlit með. Neytendastofa leysir því ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi milli aðila og geta 
                                                           
327 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 59-60. 
328 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 45-46.  
329 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 347. 
330 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 350.  
331 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 352.  
332 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 367. 
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neytendur þ.a.l. ekki fengið úrlausn á einkaréttarlegum ágreiningi fyrir Neytendastofu og 

verða að jafnaði að leita til dómstóla.333 Má í þessu samhengi minnast á áðurnefndan úrskurð 

áfrýjunarnefndar neytendamála 21. janúar 2010 (15/2009). Þar sem fellt var úr gildi þann þátt 

ákvörðunar í máli Neytendastofu nr. 25/2009 sem fól í sér að vikið var samningsskilmála til 

hliðar á grundvelli 1. mgr. 36. gr. sbr. 3. mgr. 36. gr. c sml. Kemur fram í úrskurðinum að það 

sé ekki Neytendastofu að grípa inn í einkaréttarlegt samband milli aðila með þeim hætti sem 

gert var í ákvörðuninni, heldur fremur að lýsa yfir brotum á lögum sem hún hefur eftirlit með 

og grípa til allsherjarréttarlegra úrræða þegar tilefni standa til.  

Á undanförnum árum hefur fjölgað sjálfstæðum úrskurðarnefndum sem neytendum 

stendur til boða að leita til með einkaréttarlegan ágreining sinn.334 Má þar nefna 

úrskurðarnefnd í viðskiptum við fjármálafyrirtæki og úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum, 

sem hýstar eru í fjármálaráðuneytinu og starfa á grundvelli sérstaks samkomulags, 

úrskurðarnefnd Samtaka ferðaþjónustunnar og Neytendasamtakanna og úrskurðarnefnd 

Neytendasamtakanna og Félags efnalaugaeigenda, sem hýstar eru hjá Neytendasamtökunum 

og eru starfræktar í samstarfi við fagfélögin, og kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa, sem 

hýst er hjá Neytendastofu og starfar á grundvelli 99. gr. lkpl., 40. gr. þkpl. og 63. gr. nkpl.335 

Hér verður þó eingöngu rætt um kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa en um nefndina gildir 

reglugerð um kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa nr. 766/2006 (hér eftir reglugerð 

kærunefndarinnar).  

Ef ágreiningur kemur upp á milli neytanda og söluaðila vöru eða þjónustu getur sá 

fyrrnefndi leitað til kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa og óskað eftir álitsgerð 

nefndarinnar um málið. Málsmeðferð fyrir nefndinni er neytandanum að kostnaðarlausu en 

ríkissjóður greiðir fyrir kostnað við störf nefndarinnar. Álit kærunefndarinnar eru þó ekki 

lagalega bindandi og þar með verður málsaðilum ekki gert skylt að fara eftir þeim.336 

Álitsbeiðandi getur því ekki fengið fullnustu kröfu sinnar með atbeina yfirvalda á grundvelli 

álitsins.337 Álitum nefndarinnar verður ekki skotið til annarra stjórnvalda en ef málsaðilar eru 

ósáttir, eða fá ekki lausn sinna mála, geta þeir í framhaldinu leitað til dómstóla.338  

Kærunefndin hefur heimild til að vísa málum frá sem hún telur að heyri ekki undir 

valdsvið nefndarinnar eða ef hún telur sig ekki geta tekið efnislega afstöðu til ágreiningsins 

                                                           
333 Eiríkur Jónsson, Friðrik Ársælsson og Kristín Benediktsdóttir: Opinbert markaðseftirlit, bls. 367 og Ása 
Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 51.  
334 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 45. 
335 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 57-58. 
336 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 57 og 112. 
337 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 112. 
338 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 57. 
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sbr. 7. gr. reglugerðar kærunefndarinnar. Kærunefndin virðist ekki hika við að vísa þeim 

óskum um álitsbeiðnir frá, sem hún telur að falli ekki undir þau lög sem nefndin starfar eftir, 

en þau eru eins og framan greinir lkpl., nkpl. og þkpl. sbr. 2. gr. reglugerðar 

kærunefndarinnar. Má í því sambandi vísa til álita nefndarinnar 20. mars 2015 (74/2014) og 

26. október 2016 (79/2016). Í þeim málum taldi kærunefndin að ágreiningur málsaðila heyrði 

undir vml. og reglugerð nr. 536/2011 og því félli ágreiningurinn utan valdsviðs nefndarinnar. 

Málsaðilarnir höfðu í báðum tilfellið talið sig hafa fest kaup á vöru í gegnum vefsíðu seljanda 

og kröfðust þess að fá vöruna á því verði sem hún var verðmerkt á. Því hefur verið haldið 

fram að þegar aðili kaupi söluhlut á netinu geti kaupin fallið undir nkpl., lög um rafræn 

viðskipti nr. 30/2002 og lög um neytendasamninga allt í senn.339 Í báðum þessum tilfellum 

var um einstakling að ræða sem verslaði vöru af seljanda sem stundaði viðskipti sín í 

atvinnuskyni og því verður að telja að nkpl. hafi átt við um viðskiptin. En eins og áður hefur 

verið bent á í kafla 6.5. í tengslum við álitin er í 1. mgr. 21. gr. nkpl. veitt neytanda heimild til 

að halda fast við kaup og krefjast efnda ef seljandi hefur ekki afhent söluhlutinn á umsömdum 

afhendingartíma. Ágreiningur málsaðila í málunum virðist snúa að því hvort að bindandi 

samningur hafi komist á, og hvort seljanda sé þar með skylt að efna hann samkvæmt þeim 

upplýsingum sem komu fram í vefverslun hans. Ágreiningurinn virðist því ekki síður heyra 

undir nkpl. og almennar reglur samningaréttarins en vml. og reglur Neytendastofu nr. 

536/2011.  

Úrræði neytenda til að fá leyst úr ágreiningi af þessu tagi virðast vera ansi takmörkuð. 

Ágreiningurinn varðar í langflestum tilfellum ekki það mikla hagsmuni að þeir beri dómsmál. 

Neytendastofa leysir ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi milli aðila og kærunefnd lausafjár- 

og þjónustukaupa virðist í mörgum tilfellum vísa málum af þessu tagi frá. Má því spyrja sig 

hvort ekki sé þörf á að auka við þau úrræði neytandans að fá leyst úr málum sem slíkum.   
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6. Niðurstöður 
Í ritgerð þessari hefur verið reynt að leitast svara við því hvort líta skuli á markaðsaðferðir 

þeirra sem selja vöru og þjónustu til neytenda sem bindandi tilboð eða eingöngu hvatningu til 

að gera tilboð. Raktar hafa verið helstu reglur og sjónarmið sem gildi hafa við úrlausn á 

þessum spurningum, og þær settar í fræðilegt samhengi sem er nauðsynlegt því lítið hefur 

verið fjallað um þetta efni hér á landi. Eins og áður hefur verið greint frá má svörin helst finna 

í reglum samningaréttarins.340 Almenna reglan er sú að loforðsgjafi er bundinn við tilboð sitt 

eftir að það kemst til vitundar móttakanda. Ef tilboðið er samþykkt er þar með kominn á 

bindandi samningur milli aðila.341 Því getur reynst afar mikilvægt fyrir hlutaðeigandi að 

skorið sé úr því hvort litið sé á markaðsaðferðir seljanda sem bindandi tilboð. Við mat á því 

hvort að markaðsaðferðir feli í sér bindandi tilboð þarf jafnan að túlka þær. Í 

samningaréttinum er við túlkun á viljayfirlýsingum fyrst og fremst litið til tveggja þátta. Þeir 

eru hver er vilji þess er yfirlýsinguna gaf og einnig hvaða traust móttakandi mátti leggja í 

yfirlýsinguna.342 Einnig þarf við matið að hafa 9. gr. sml. í huga, en hún felur það í sér að ef 

seljandi gefur það til kynna í yfirlýsingu sinni að hún sé án skuldbindingar verði að líta á hana 

sem hvatningu til neytenda, til að gera tilboð. Auk þess geta seljendur tryggt sig með öðrum 

hætti t.a.m. með því að tilgreina þann fyrirvara í yfirlýsingu að tilboðið gildi eingöngu meðan 

að birgðir endist.343 

Helstu niðurstöður eru þær að almennt skuli líta á útstillingu á verðmerktri vöru og 

þjónustu á sölustað seljanda, þar sem vara er fyrir framan augum neytanda, sem bindandi 

tilboð. Byggist það m.a. á þeim sjónarmiðum að viðskipti af þessu tagi eru mjög einföld og 

kemst samningur á nánast sjálfkrafa þegar að neytandi býður fram greiðslu fyrir söluandlagið. 

Augljóst er í flestum tilfellum hvaða vörur og þjónusta heyra undir verðmerkinguna og þegar 

að söluvaran klárast, eða þjónustan er ekki lengur í boði, er auðvelt fyrir seljandann að laga 

verðmerkinguna og/eða útstillinguna. Þar af leiðir að lítil þörf er fyrir að vernda söluaðila við 

slíka markaðssetningu. Neytandi sem á leið sína í verslun verður að geta gengið út frá því að 

vörur og þjónusta sem standa honum til boða séu rétt verðmerktar. Þær væntingar sem verða 

til hjá neytendum er þeir reka augun í hagstætt verð á vöru eða þjónustu geta þar með í 

flestum tilfellum ekki annað en talist réttmætar. Seljandi ber ábyrgð á því að verðmerkingin sé 

rétt og getur þ.a.l. þurft að bera hallan af þeim mistökum er gerð eru við verðmerkinguna. Ef 

neytandi er aftur á móti grandvís um villu eða mistök í verðmerkingu getur hann almennt ekki 
                                                           
340 Sonny Kristofferssen og Klavs V. Gravesen: Forbrugeretten, bls. 191. 
341 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls 85.  
342 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls 46. 
343 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls 180.  
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byggt rétt sinn á henni sbr. 32. gr. sml. Meginreglan er sú að miðað er við hvað neytandinn 

veit eða mátti vita þegar yfirlýsingin berst til vitundar hans. Í undantekningartilfellum má þó 

einnig líta til þess sem neytandinn vissi eftir að yfirlýsingin berst til vitundar hans en áður en 

hún hefur haft áhrif á ráðstafanir hans sbr. 2. málsl. 38. gr. sml. Þessar reglur leiða til þess að 

jafnvel þótt seljandi sé almennt bundinn af því verði sem vara eða þjónusta á sölustað hans er 

merkt á, getur svo farið ef mistök eiga sér stað að grandsemi neytanda leiði til þess að hann 

geti ekki byggt rétt sinn á verðmerkingunni.  

Hefur það einnig átt við um auglýsingar á heimasíðum og í vefverslunum seljenda. Þar 

geta neytendur oft og tíðum gengið frá samningsgerð með rafrænum hætti án aðkomu seljanda 

og fá jafnan einhvers konar staðfestingu þess efnis að bindandi samningur hafi komist á. Á 

þetta sérstaklega við um fjöldaframleiddar vörur, sem til eru í miklu magni, en ekki þegar um 

einstaka vöru er að ræða. Á vefsíðum seljanda er oft að finna skilmála um kaup á söluandlagi. 

Þessa skilmála þarf kaupandi jafnan að samþykkja áður en kaupin ganga í gegn. Þar koma 

fram fyrirvarar á borð við þá sem oft er að finna í auglýsingabæklingum, s.s. að ef villa er í 

verðmerkingum sé það ekki á ábyrgð seljandans. Slíkir fyrirvarar virðast þó ekki veita 

seljanda þann rétt sem efni þeirra gefur til kynna, sbr. úrskurð áfrýjunarnefndar neytendamála 

4. desember 2009 (11/2009). Þar kom fram að fyrirvari í skilmálum kæranda, sem settur var 

fram einhliða af hans hálfu, undanskilji hann ekki þeim reglum sem eiga við um viðskipti í 

vefverslunum og veiti honum þar með ekki sjálfdæmi til að leiðrétta þær villur sem hann haldi 

fram. Ráða má af úrskurðinum að seljandi beri ábyrgð á því að verðmerking á vefsíðu sé rétt 

þrátt fyrir að ofangreindan fyrirvara sé þar að finna og er hann því almennt bundinn af 

verðmerkingu sinni, að því gefnu að neytandi sé í góðri trú um gildi hennar. 

Meira vafamál er aftur á móti hvort líta skuli á yfirlýsingar sem koma fram í auglýsingum 

sem beint er til almennings, s.s. í auglýsingabæklingum og öðrum dreifibréfum sem bindandi 

tilboð eða einungis hvatningu til að gera tilboð. Almennt hefur verið litið á slíkar auglýsingar 

fremur sem hvatningu til að gera tilboð en bindandi tilboð til neytenda. Er það m.a. byggt á 

þeim sjónarmiðum að seljandi geti ekki með góðu móti breytt auglýsingu, sem komin er úr 

prentun og send hefur verið út, ef mistök uppgötvast eða ef vörubirgðir þrjóta á skömmum 

tíma. Öðru hefur þó verið farið um auglýsingar á netinu, eða í verslun, þar sem auðveldara og 

fljótlegra er að bregðast við og breyta þeim þegar atvik sem þessi koma upp. Sú þróun hefur 

þó átt sér stað að farið er í auknum mæli að líta á fleiri markaðsaðferðir sem bindandi tilboð 

en áður. Seljandi á vöru og þjónustu sem auglýsir hana með þessum hætti ætti að vera í lófa 

lagið að kveða á um ákveðna fyrirvara í auglýsingum sem þessum s.s. að tilboð gildi eingöngu 

á meðan að birgðir endast. Seljandi gæti auk þess ef hann vill ekki vera bundinn af því verði 
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sem kemur fram í auglýsingunni gefið það til kynna að ekki beri að líta á auglýsinguna sem 

bindandi tilboð sbr. 9. gr. sml. Tel ég að líta ætti á auglýsingar af þessu tagi sem bindandi 

tilboð ef ekkert annað leiðir af auglýsingunni, jafnvel þótt að henni sé beint til almennings. 

Neytandi getur öðlast réttmætar væntingar á að fá þá vöru eða þjónustu á því verði sem 

auglýsingin gefur til kynna. Einnig má í þessu sambandi benda á reglur Neytendastofu nr. 

536/2011 og 537/2011 en í þeim er sú skylda lögð á seljendur að selja þá vöru eða þjónustu á 

því verði sem hún er verðmerkt á. Samfélagsþróun og aukin vitund neytenda stuðlar auk þess 

að því að líta beri á auglýsingar sem bindandi tilboð, enda geta upplýsingar í auglýsingum 

veitt neytanda réttmætar væntingar um að fá vöru eða þjónustu á uppgefnu verði. Líklegt yrði 

því að teljast að markaðssetning sem hvetur neytendur til samningsgerðar og verður þess 

valdandi að neytandi byggir upp réttmætar væntingar um að mega ganga að þeim 

upplýsingum sem þar er að finna, verði að teljast bindandi tilboð nema ef seljandi gefur annað 

til kynna með fyrirvara í markaðssetningunni. 

Neytendum sem krefjast þess að fá vöru eða þjónustu á því verði sem kemur fram í 

verðmerkingu seljanda standa takmörkuð úrræði til boða. Þeir geta leitað til dómstóla en getur 

það reynst bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. Einnig geta þeir kvartað til Neytendastofu en hún 

fer m.a. með opinbert eftirlit með vml. og reglum settum á grundvelli þeirra laga, s.s. reglum 

nr. 536/2011 og 537/2011. Hún leysir þó ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi á milli aðila. 

Einnig geta neytendur leitað álits hjá kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa. Álit 

nefndarinnar eru þó ekki bindandi. Auk þess hefur hún haft tilhneigingu til að vísa málum 

sem þessum frá á þeim grundvelli að þau heyri ekki undir valdsvið nefndarinnar heldur heyri 

þau undir vml. og reglur settar með heimild í þeim lögum. Þessi krafa neytenda er 

einkaréttarlegs eðlis og varðar í flestum tilfellum óverulegar fjárhæðir sem bera ekki 

dómsmál. Þetta leiðir til þess að neytendur geta almennt ekki fengið úr ágreiningnum skorið 

hjá Neytendastofu og höfðun dómsmáls er í flestum tilfellum ekki raunhæft úrræði. Það 

stendur því eftir að leita álits hjá kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa en þrátt fyrir að álitin 

séu ekki bindandi virðist sem farið sé eftir þeim í einhverjum tilfellum, sbr. ársskýrslu 

nefndarinnar frá 2015 þar sem fram kom að farið var eftir álitum nefndarinnar í 43% 

tilfella.344 Það að kærunefndin vísi ágreiningi sem þessum frá getur leitt til þess að neytanda 

standi engin raunhæf úrræði til boða til að fá leyst úr honum. 

Í ljósi þessa má því eflaust ráða að neytendum skorti áreiðanlegri úrræði til að fá úr 

ágreiningi sem þessum skorið. Einkum í ljósi þess að um er að ræða mikla hagsmuni 

                                                           
344 Skýrsla kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa árið 2015, bls. 2. 
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neytenda, óvissu um réttarstöðu þeirra og mikið umfang viðskipta, s.s. á netinu og á vefsíðum 

seljenda. Þó að dómstólar séu sannarlega áreiðanlegt úrræði þá eru litlar líkur á því að 

ágreiningurinn varði það mikla hagsmuni að hann beri dómsmál. Niðurstaða mín er sú að þörf 

sé á bættum úrræðum fyrir neytendur til að fá úr einkaréttarlegum ágreiningi sem þessum 

skorið. Væri til að mynda hægt að ná því fram með því að veita Neytendastofu heimildir og 

úrræði til að leysa úr einkaréttarlegum ágreiningi sem heyrir undir valdssvið hennar. 

Nærtækara væri þó að öllum líkindum að auka við valdsvið kærunefndar lausafjár- og 

þjónustukaupa svo það liggi skýrt fyrir hvort henni sé heimilt að leysa úr ágreiningi af þessu 

tagi.  
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