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Formáli 
 

Frá því að ég hóf laganám við Háskóla Íslands hefur áhugi minn á samningarétti farið ört 

vaxandi. Áður en námið hófst hafði ég ekki mikla trú á skuldbindingargildi munnlegra 

samninga þar sem ég hafði í gegnum árin rekið mig á að samningar sem gerðir eru á þann hátt 

væru ekki eins traustir og skriflegir samningar. Miða við þá reynslu sem ég hafði af 

munnlegum samningum hafði ég áhuga á því að kann nánar hvert raunverulegt gildi þeirra 

væri. það sem kom mér mest á óvart var hversu lítið hefur verið skrifað um gildi munnlegra 

samninga. Í ritgerðinni er efnið sett í fræðilegt og sögulegt samhengi jafnhliða því er vísað til 

tilvika úr dómaframkvæmd til nánari skýringar. 

Að þessu sögðu vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Ásu Ólafsdóttur dósent, fyrir að veita 

mér góða og trausta leiðsögn við ritgerðarsmíðina og benda á margar góðar og nytsamlegar 

heimildir. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hvetja mig áfram og sýna mér mikla 

þolinmæði í gegnum laganámið og þá sérstaklega núna á lokasprettinum. 
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1 Inngangur 
Nútímamerking málsháttarins „orð skulu standa“ á rætur að rekja aftur til 19. aldar. Í 

samnefndri bók Jóns Helgasonar ritstjóra er fjallað um vegfræðinginn Pál Jónsson (f. 1833). 

Þegar Páll var ungur drengur kenndi gömul kona honum ellefta boðorðið sem var „orð skulu 

standa“. Rætur málsháttarins liggja víst mun dýpra. Í Jónsbók1 segir: svo skal hvert orð vera 

sem mælt er, það er hvert orð skal standa (óbreytt) eins og það er sagt. Í fornbréfi frá 1518 er 

fjallað um ákvæðið, þar segir ...að svo skuli hvert orð standa sem talað er. Hér vísar „orð“ til 

þess sem „talað er“ en í málshættinum merkir fleirtölumyndin orð „loforð“ sem gefur okkur 

vísbendingu um að skilningur manna hefur breyst hvað varðar ákvæði Jónsbókar: Hvert orð 

skal standa sem talað er vísar til orðs í beinni merkingu en í málshættinum orð skulu standa 

er um að ræða loforð.2 

Það að menn deili um merkingu orða er ekkert nýtt af nálinni. Deilt er um hvað 

nákvæmlega er sagt og síðan hvaða merking hafi falist í orðunum. Með þessari ritgerð er 

ætlan höfundar að fjalla um gildi munnlegra samninga og hvort þeir séu í raun jafngildir 

skriflegum samningum. Samkvæmt grundvallarreglum samningaréttar ríkir formfrelsi er 

varðar löggerninga. Í íslenskri löggjöf er víða að finna mikilvægar undantekningar á þeirri 

reglu. Hér verður meðal annars fjallað um af hverju löggjafinn hefur gripið til þess ráðs að 

lögfesta ákvæði þess efnis að löggerningar skuli vera skriflegir og á hvaða sviði þeir 

löggerningar liggja. Kannað verður hvort meginregla samningaréttar um formfrelsi 

löggerninga sé á undanhaldi og hvort þróunin sé í þá átt að krefjast skriflegra eða rafrænna 

samninga í framtíðinni. Hafa nútíma viðskiptahættir, líkt og staðlaðir og rafrænir samningar, 

sem færst hafa í vöxt á undanförnum áratugum, þau áhrif að löggjafinn þurfi að grípa til þess 

ráðs að endurskoða þau lög er ríkja á sviði samningaréttar á Íslandi þar sem notkun slíkra 

samningsforma hafa vakið upp margvísleg lögfræðileg álitaefni? 

Til þess að komast að niðurstöðu um þau álitaefni sem getið er hér að framan þarf að fjalla 

um það sem hér á eftir kemur. Umfjölluninni er hagað á þann hátt að í 2. kafla ritgerðarinnar 

verður farið yfir stöðu samningaréttar innan fræðakerfisins og þýðingu hans. Kynntar verða til 

sögunnar grundvallarreglur samningaréttar sem eru skuldbindingargildi samninga, 

samningsfrelsi og síðast en ekki síst formfrelsi löggerninga. Í 3. kafla verða íslensku 

samningalögin skoðuð og farið yfir þróun þeirra og þá sérstaklega með áherslu á þróun 

formskilyrða löggerninga. Fjallað verður um samninga og stofnun þeirra í 4. kafla og skoðað 

hvaða lágmarksskilyrðum samningur þarf að búa yfir svo um samning sé að ræða. Loforð, 
                                                
1 Jónsbók: var lögbók Íslendinga frá 1281. 
2 Vefsíða Íslenska málfræðifélagsins: http://malfraedi.is. 
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tilboð, samþykki og gerhæfi eru allt hugtök sem ekki er hægt að sleppa að fjalla um þegar 

kemur að því að skoða stofnun samninga enda meðal grundvallarhugtaka samningaréttar. Í 5. 

kafla verður þeirri spurningu varpað fram hvort og þá hvenær samningur er kominn á. Fjallað 

verður sérstaklega um hver vilji samningsaðila var við gerð samningsins. Var aðeins um að 

ræða yfirlýsingu þess efnis að gera samning síðar eða var vilji til staðar þá og þegar til þess að 

gera skuldbindandi samning? Skriflegir samningar sem eru ein mikilvægasta undantekningin 

á formfrelsi löggerninga og hver réttaráhrifin eru þegar formskilyrða er ekki gætt er 

umfjöllunarefni 6. kafla. Tekin verða nokkur dæmi um löggerninga sem lagaákvæði kveða á 

um að skuli vera skriflegir, til dæmis samningar um kaup á fasteignum, kaupmála hjóna og 

erfðaskrár. Þegar fjallað er um munnlega samninga og þá meginreglur í samningarétti er varða 

formfrelsi koma upp ýmsar vangaveltur um gerð samninga og í því sambandi verður fjallað 

sérstaklega um rafræna samninga í kafla 7, sem er samningsform sem er frekar nýtt af nálinni 

og fellur hvorki beint undir skriflega né munnlega samninga. Gríðarleg aukning hefur verið 

undanfarna áratugi á notkun staðlaðra samninga og verður sérstaklega fjallað um þá gerð 

samninga og þegar munnlegar breytingar eru gerðar á slíkum samningi í sama kafla. Mikið 

reynir á þær réttarfarsreglur sem gilda um sönnun í einkamáli þar sem skuldbindingargildi, 

stofnun og efni munnlegs löggernings stendur og fellur með því hvort að hægt sé að færa 

sönnur fyrir þeirri staðhæfngu sem deilt er um í dómsmáli og verður einnig fjallað um þær 

reglur í 8. kafla ritgerðarinnar.  
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2 Samningaréttur 
Hvað samningaréttur er og hvaða grundvallarreglur gilda á sviði samningaréttar er 

viðfangsefni þessa kafla. Fjallað verður um þrjár af þeim reglum sem skipta hvað mestu máli 

á sviði samningaréttar sem eru samningsfrelsi, skuldbindingargildi samninga og formfrelsi 

löggerninga.  

2.1 Almennt um samningarétt 

Fjármunaréttur er sá hluti einkaréttar sem fjallar um réttarreglur, samskipti aðila sín á milli og 

persónuleg málefni þeirra. Samningaréttur er ein af undirgreinum fjármunaréttar og fjallar um 

réttarreglur sem gilda um þá samninga sem verða til á milli aðila. Meginviðfangsefnið er 

fjárhagsleg eða efnahagsleg gæði.3 Í samningarétti er meginefnið þær réttarreglur sem gilda 

almennt um samninga varðandi fjármunaréttindi.4 Samningarétti er jafnan skipt upp í tvo 

megin hluta, hinn almenna og hinn sérstaka. Almenni hlutinn tekur til þess sem sameiginlegt 

er öllum samningum og löggerningum, það er einkum um almennar reglur varðandi stofnun 

löggerninga, umboðs og annarrar milligöngu við samningsgerð og um ógilda löggerninga. 

Sérstaki hlutinn fjallar um réttarreglur sem gilda um einstakar tegundir löggerninga og 

samninga eins og verksamninga, leigusamninga, vátryggingarsamninga og svo framvegis.5 

Samningar á sviði fjármunaréttar eru mikilvægir fyrir viðskiptalíf þjóðfélagsins. Í þeirri 

tækniveröld sem við búum í verður viðskiptalífið og lagaumhverfið í kringum það flóknara 

með hverju árinu sem líður. Samningaréttarumhverfið sem við búum við í dag hefur breyst 

mikið síðustu áratugi. Nýjar samskiptaleiðir hafa sprottið upp sem gera það að verkum að 

gerð formlegra samninga hefur aukist og hafa staðlaðir samningsskilmálar aukist til muna, 

sem flestallir eru skriflegir.6 

Réttarreglur sem gilda í samningarétti eru jafn ólíkar og þær eru margar en þó er að finna 

nokkrar grundvallarreglur. Helsta réttarheimild samningaréttar eru lög nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (hér eftir sml.). Lögin hafa að geyma 

meginreglur um stofnun löggerninga á sviði fjármunaréttar. Sérreglur geta gilt um 

mismunandi tegundir samninga og ganga þær reglur framar almennum ákvæðum sml. skv. 

reglunni lex specialis. Hafa ber í huga hið almenna sjónarmið að skýra ber 

undantekningarreglur þröngt.7  

                                                
3 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 20–21. 
4 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 31. 
5 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 17. 
6 Matthías G. Pálsson: „Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?“, bls. 88. 
7 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 225. 
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2.2 Grundvallarreglur samningalaga 

Samningaréttur byggir á ákveðnum sameiginlegum grundvallarreglum. Má þar helst nefna 

óskráðu reglurnar í íslenskri löggjöf um samningsfrelsi, að samninga beri að halda, og 

formfrelsi samninga. Reglan um samningsfrelsi nefnist á latínu nemo compellitur contrahere 

(enginn verður neyddur til samningsgerðar). Reglan um að samninga beri að halda nefnist á 

latínu pacta sunt servanda. Reglurnar sameinast í reglunni contractus ab initio voluntatis est, 

ex post facto necessitatis. Í henni felst að samningsgerð sé í upphafi bundin við viljann en að 

henni lokinni við nauðsyn, þar sem aðilum er frjálst að gera samning en ekki hvort þeir standi 

við hann.8 

2.2.1 Nemo compellitur contrahere 

Samningsfrelsi er ein af grundvallarreglum íslensks fjármunaréttar þótt hún sé ekki tekin fram 

berum orðum í samningalögunum.9 Margir telja að frelsi aðila til að semja sín á milli um 

nánast hvað sem er sé almenn mannréttindi jafnvel þótt reglan sé ekki stjórnarskrávarin.10 

Hins vegar er réttur manna til að stofna félög í löglegum tilgangi verndaður, það er að gera 

stofnsamning um félag eða gerast aðilar að félögum sem hafa verið stofnuð, sbr. 74. gr. 

stjórnarskrárinnar. Enn fremur má benda á að friðhelgi eignarréttarins væri ekki mikils virði 

ef aðilar hefðu ekki almennt heimild til að ráðstafa eignum sínum með löggerningum, sbr. 72. 

gr. stjórnarskrárinnar. 

Reglan hefur verið skráð í danskri löggjöf frá 1683 og í norskri löggjöf frá 1687.11 Hún 

segir okkur að aðilum er almennt heimilt að velja sér þá aðila sem þeir semja við, hafa frelsi 

til að semja og hvort samningur sé yfirhöfuð gerður.12 Þegar tveir aðilar hefja 

samningaviðræður hvílir engin skylda á þeim að semja sín á milli. Áhættan er alfarið þeirra 

aðila sem ganga ekki að samningi og hefur það yfirleitt engar lagalegar afleiðingar í för með 

sér, það er ef frelsinu hafa ekki verið settar ákveðnar skorður til dæmis með lögum.13  

Rótin að hugmyndinni um algjört samningsfrelsi er sprottin af einstaklingshyggjunni sem 

var allsráðandi á 19. öld meðal vestrænna þjóða. Undir lok 19. aldar fór sú kenning að láta 

undan síga þar sem litið var til þess að félagslegar þarfir aðila gætu réttlætt frávik frá reglunni 

um algjört samningsfrelsi.14 Þrátt fyrir að reglan um samningsfrelsi sé mikilvæg er alltaf hætta 

á því að með slíkt frelsi sé misfarið og á það sérstaklega við þegar jafnræði ríkir ekki meðal 
                                                
8 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 357. 
9 Alþt. 1985–1986, A-deild, bls. 2149. 
10 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26.  
11 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 69. 
12 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25–26.  
13 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 107.  
14 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 
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aðila. Því hefur verið gripið til þess að setja slíku frelsi ákveðnar skorður.15  

Samningsfrelsið sætir ýmsum takmörkunum sem geta byggt er á ákvæðum laga eða 

samningum á milli aðila. Allar takmarkanir þurfa ávallt að vera skýrar svo heimilt sé að víkja 

samningsfrelsinu til hliðar þar sem um er að ræða mikið inngrip.16 Í Hrd. 2000 bls. 436 

(352/1999), kemur fram að svigrúm einstakra vinnuveitenda og launþega til að semja um laun 

og önnur starfskjör takmarkist við að þau séu launþeganum jafn hagstæð eða betri en kveðið 

er á um í kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags. Ekki sé komist hjá því að líta til þess að 

hömlur á samningsfrelsi þurfi að vera skýrar svo heimilt sé að víkja samningi um laun eða 

önnur starfskjör til hliðar.  

Almennt er ekki hægt að skylda aðila til að semja ef þeir vilja það ekki. Í 1. mgr. 28. gr. 

sml. kemur fram að löggerningur skuldbindur ekki loforðsmóttakanda ef hann hefur með 

ólögmætum hætti verið neyddur til að gera hann eða nauðung er fólgin í líkamlegu ofbeldi 

eða hótunum um að beita því þegar í stað. Takmarkanir á rétti manna til að gera samninga er 

til dæmis að finna í ákvæði lögræðislaga, sbr. 1. mgr. 76 gr. laga nr. 71/1997, en þar er tekið 

fram að löggerningur ólögráða manns, sem hann hefur ekki heimild til að gera, bindi hann 

ekki. Menn verða lögráða við 18 ára aldur skv. 1. mgr. 1. gr. lögræðislaga og geta verið 

ólögráða sökum aldurs eða hafi þeir verið sviptir lögræði með dómsúrskurði.17 Sambærilegt 

dæmi má finna í 1. mgr. 55. gr. fjöleignarhúsalaga nr. 26/1994 en samkvæmt ákvæðinu getur 

húsfélag við gróf eða ítrekuð brot íbúðareiganda, sem ekki hefur verið bætt úr þrátt fyrir 

áskoranir, krafist þess að eigandinn selji eignarhlut sinn. Lög geta jafnframt takmarkað rétt 

manna til að ráða efni samninga og þá oft í tengslum við samskipti neytenda og þeirra sem 

stunda atvinnustarfsemi. Í Hrd. 1989 bls. 329 (39/1988) voru ábyrgðarskilmálar taldir veita 

kaupanda lakari rétt en hann átti samkvæmt reglum þágildandi kaupalaga og voru þeir því 

dæmdir ógildir. Jafnframt má finna í lögum takmarkanir á því við hvern samið er. Í lögum nr. 

19/1966 um eignarrétt og afnotarétt fasteigna er til dæmis að finna ákvæði þess efnis hverjir 

geta verið kaupendur fasteigna hér á landi.18 Að lokum má benda á að í lögum er stundum 

kveðið á um skyldu aðila til að kaupa vátryggingar. Í 91. og 92. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 

er fjallað um ábyrgðartryggingu sem skal vera tekin hjá viðurkenndu vátryggingarfélagi og 

um skyldu til að tryggja ökumann. Vátryggingarfélögum er því skylt að taka við öllum 

viðskiptavinum sem óska þess konar tryggingar.19 Enn fremur hvílir sú skylda á húseigendum 

                                                
15 Alþt. 1985–1986, A-deild, bls. 2149. 
16 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 130. 
17 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 241. 
18 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 134. 
19 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 115.  
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að vátryggja allar húseignir sínar gagnvart eldsvoða, sbr. 1. gr. laga nr. 48/1994. 

Ekki er að finna á sviði fjármunaréttar ákvæði þess efnis sem skyldar aðila til 

samningsgerðar. Hins vegar er víða að finna ákvæði í íslenskri löggjöf sem kveða á um 

samningsskyldu eins og áður hefur verið getið en einnig geta þau verið ólögákveðin.20 Þau 

ákvæði sem kveða á um samningsskyldu hafa flest þau markmið að stuðla að öryggi í 

samskiptum aðila og þá yfirleitt til að verja aðila gagnvart óhagstæðum samningum. Ávallt 

þarf að hafa það í huga og eins og áður hefur verið vikið að þá er samningsfrelsi ein af 

meginreglum samningaréttar og allar undantekningar á þeirri reglu ber að skýra þröngt og 

beita af varkárni.21 

Þó að samningsfrelsið sé ein af meginreglum samningaréttar hefur löggjafinn gripið til 

þess ráðs að setja undantekningar er varða mikilvæga löggerninga. Enn fremur hafa 

skuldbindingargildi samninga, sem er önnur óskráða meginregla samningaréttar, verið settar 

nokkrar skorður af sömu ástæðu en frekar verður vikið að þeirri reglu í næsta kafla. 

2.2.2 Pacta sunt servanda 

Skuldbindingargildi samninga er hinn raunverulegi kjarni samningaréttar sem allar reglur eru, 

beint eða óbeint, byggðar á. Reglan hefur verið í gildi allt frá tímum Rómverja og hefur hún 

átt sér traustan sess í réttarvitund Íslendinga. Á meginreglunni grundvallast traust sem er 

undirstaða allra heilbrigðra viðskiptahátta og í öllum mannlegum samskiptum.22 Í kaupabálki 

14 í Jónsbók kemur fram að haldast skulu „handsöluð mál, þau er bók mælir eigi í mót ok 

haldaz megu at lögum“.23  

Í dönskum og sænskum lögum er ákvæði þess efnis að tilboð og svar við tilboði sé 

bindandi fyrir þann sem tilboðið gaf eða þann sem svaraði.24 Með ákvæðinu er 

loforðskenningunni slegið fastri en samkvæmt henni dugar loforðið eitt og sér til að 

skuldbinda loforðsgjafa. Norðurlandaþjóðirnar hafa fyrst og fremst byggt á 

loforðskenningunni í nútímasamningarétti. 25 Eins og áður segir er reglan viðurkennd í 

íslenskum rétti og taldi löggjafinn að hún kæmi nægilega skýrt fram í 7. gr. sml. um gildi 

loforðs og því þyrfti ekki sérstaklega að lögfesta slíka reglu líkt og gert var í Danmörku og 

Svíþjóð.26 

                                                
20 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 109–110. 
21 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 125. 
22 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 114. 
23 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24.  
24 Alþt. 1935, A-deild, bls. 784. 
25 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 74. 
26 Alþt. 1935, A-deild, bls. 784. 
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Áður fyrr voru ógildingarástæður tilviksbundnar en nú á dögum teknar til geina í 

einstökum tilfellum og hefur undantekningum frá meginreglu um réttaráhrif samninga fjölgað. 

Þeir sem stóðu að samningi væru yfirleitt andstæðingar, með eigin hagsmuni að leiðarljósi, en 

nú er að finna ýmis ákvæði þess efnis að gæta skuli jafnframt hagsmuna gagnaðila. Þær 

hugmyndir litu dagsins ljós undir lok 19. aldar eða þegar einstaklingshyggjan vék fyrir þeim 

hugmyndum að félagslegar þarfir gætu réttlætt frávik frá meginreglunni um samningsfrelsi.27  

Nokkrar ástæður geta leitt til þess að samningur teljist vera ógildur og má þar nefna brest 

á formskilyrðum, persónutengt eins og skort á gerhæfi, efni löggernings, tilurð samnings og 

síðast en ekki síst þegar um er að ræða rangar eða brostnar forsendur.28  

2.2.3 Formfrelsi löggerninga 

Formfrelsi er ein af meginreglum samningaréttar eins og áður hefur komið fram. Almennt eru 

samningar í íslenskum rétti ekki formbundnir. Gott dæmi um það má finna í Hrd. 31. janúar 

2008 (224/2007), þar sem deilt var um hvort munnlegur samningur um samstarf aðila hafi 

komist á og hafði stefndi ekki sýnt fram á að hinum munnlega samningi hafi verið breytt í 

samræmi við efni annarra samningsdraga sem gerði það að verkum að hann var talinn gildur.  

Stundum er talið nauðsynlegt, til að tryggja réttarvernd, að löggerningar séu skriflegir og 
má sem dæmi nefna að algengt er að löggerningar þarfnist þinglýsingar og eru í þeim tilfellum 
gerðar kröfur um skriflegt form. Í þinglýsingalögum nr. 39/1978 koma fram ákvæði um form 
skjala sem afhent eru til þinglýsingar, sbr. 5. gr. laganna. Ef skjal uppfyllir ekki þau 
formskilyrði sem koma fram í ákvæðinu verður því ekki þinglýst.29 Það er þó ekki 
gildisskilyrði löggerningsins, en getur leitt til þess að löggerningur missir réttarvernd gagnvart 
þriðja manni. 

Í danskri og norskri löggjöf er að finna ákvæði þess efnis að öllum beri að standa við þau 
loforð sem gefin eru munnlega jafnt sem skriflega.30 Hér á landi er sú regla talin gilda en 
löggjafinn taldi óþarft að lögfesta slíkt ákvæði þar sem ekki gætir mikilla formskilyrða fyrir 
gildi samninga í íslenskum rétti líkt og í Danmörku og Noregi.31 Vikið verður frekar að formi 
löggerninga í kafla 3.1. 
Þó að munnlegir samningar séu jafngildir þeim skriflegu hefur löggjafinn gripið til þess 

ráðs að setja víða í lög ákvæði sem takmarka formfrelsið. Í kafla 5 verða tekin dæmi um 
samninga sem þurfa að uppfylla ákveðin formskilyrði svo að þeir teljist gildir og hver 
réttaráhrifin eru ef þau skilyrði eru ekki uppfyllt.  

                                                
27 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25.  
28 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 224. 
29 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40. 
30 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 75. 
31 Alþt. 1935, A-deild, bls. 784.  
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3 Íslensku samningalögin og söguleg þróun þeirra 
Í kaflanum verður vikið að íslensku samningalögunum og sögulegri þróun þeirra. Sérstaklega 

verður fjallað um þróun formskilyrða löggerninga. Eins og áður hefur verið vikið að er ekki 

gert ráð fyrir að samningar séu formbundnir en þó er víða að finna í íslenskri löggjöf 

undantekningar á þeirri grundvallarreglu samningaréttar. 

3.1 Almennt um sögulega þróun íslensku samningalaganna 

Um mjög langt skeið hafa aðilar staðið í samningsgerð sín á milli. Í Lögbók Hammúrabís 

konungs í Babýlon, frá um 3000 fyrir Krist, var til dæmis að finna formlegt lagaumhverfi á 

sviði fjármunaréttar. Mörg ákvæði og meginreglur samningaréttar eiga rætur að rekja til 

Rómaréttar eða allt aftur til 753 fyrir Krist. Í Lögbók Justiníusar Rómarkeisara mátti finna 

reglur sem giltu um samninga. Hún sló þeirri meginreglu fastri að við samninga skuli standa, 

sem síðar breiddist út til annarra landa.32 

Árið 1936 voru fyrstu íslensku heildstæðu samningalögin sett. Fyrir þann tíma voru engar 

skráðar íslenskar reglur á sviði samningaréttar. Í Grágás33 má finna ýmis ákvæði um 

samningsgerð á mikilvægum sviðum réttarins sem þóttu fremur óskýr í framsetningu. Ákvæði 

Jónsbókar, sem gilti hér á landi um langan tíma, voru mun ítarlegri og fundust þar ýmsar 

tegundir löggerninga. Þau ákvæði urðu þó úrelt og féllu niður með tímanum vegna mikilla 

breytinga og þróunar í viðskiptalífinu.34 Í stað þeirra ákvæða sem komu fram í Jónsbók höfðu 

komið nokkur ný lagaákvæði en annars var stuðst við venjureglur sem höfðu skapast og voru í 

samræmi við þær reglur sem giltu hjá hinum Norðurlandaþjóðunum.35 

Í upphafi 20. aldar urðu miklar breytingar á öllum sviðum þjóðfélagsins á Íslandi, eins og í 

atvinnumálum, viðskiptum, félagsmálum og samgöngum. Fiskveiðar jukust og bæir og 

kauptún byggðust upp. Samhliða breyttist löggjöf landsins þar sem þörfin fyrir skýrari reglur 

varð meiri. Löggjafinn varð að grípa til þess ráðs að skapa réttarreglur utan um þetta nýja 

samfélag. Eðlilegt þótti að líta til þeirra þjóða sem stóðu okkur næst þegar þurfti að skapa 

nýjar réttarreglur eða endurnýja þær sem fyrir voru.36 

Menning og viðskiptalíf Norðurlandaþjóðanna er líkt á marga vegu og hefur Ísland 

markvisst þróað lagakerfi sitt í samræmi við þau lönd og eru samningalögin þar engin 

undantekning. Lögfræðingar frá Norðurlandaþjóðunum hafa, allt frá árinu 1872, hist reglulega 

                                                
32 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
33 Grágás var lagaskrá en ekki lagasafn Íslendinga á þjóðveldisöld (930–1262). Lagaskráin var varðveitt í 
tveimur handritum, þ.e. Staðarhólsbók og Kongsbók, sbr. Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 76. 
34 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 31. 
35 Alþt. 1935, A-deild, bls. 782–783. 
36 Ólafur Lárusson: „Þróun íslenzks réttar eftir 1262“, bls. 14–15. 
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og fundað um sameiginlegan grundvöll laganna.37 Í upphafi 19. aldar hófst samstarf þessara 

þjóða, þó án Íslendinga, sem lagði grunninn að lögum um samningagerð, umboð og ógilda 

löggerninga nr. 7/1936 sem urðu tímamótalög á sviði fjármunaréttar á Íslandi.38 Árið 1901 var 

sett á stofn nefnd þar sem Svíar, Danir og Norðmenn áttu sæti, kölluð Samvinnunefndin. 

Nefndin samdi nokkur lagafrumvörp sem síðar voru flest sett í lög á Norðurlöndunum.39 Svíar 

voru fyrstir til að lögfesta samningalögin árið 1915. Danir komu þar rétt á eftir, árið 1917, árið 

1918 settu Norðmenn sín lög og Finnar 1929. Íslendingar voru því töluvert á eftir hinum 

Norðurlandaþjóðunum að setja sér samningalög.40 Þess ber þó að geta að þótt samningalög 

Norðurlandaþjóðanna séu sambærileg eru þau ekki að öllu leyti samhljóma.41  

Á Norðurlöndunum stóðu samningalögin nær óbreytt allt til ársins 1975 en frá þeim tíma 

til 1989, þá síðast á Íslandi, var III. kafla laganna um ógildingarástæður breytt.42 Töluverðar 

breytingar höfðu átt sér stað í Evrópu í þá átt að efla réttarstöðu neytanda og þeirra sem teljast 

vera veikari aðilinn við gerð samninga. Viðar Már Matthíasson, þáverandi 

héraðsdómslögmaður, og Þorgeir Örlygsson, þáverandi dósent við Háskóla Íslands, voru 

fengnir í það verkefni að semja frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 7/1936, sem lagt 

var fyrir Alþingi óbreytt og síðar samþykkt. Meginefni frumvarpsins var að lögfesta nýtt 

almennt ógildingarákvæði. Vegna fyrri tengsla Íslands við hin Norðurlöndin var lögð áhersla 

á að íslensku samningalögin yrðu áfram að mestu í samræmi við samningarétt þessara landa.43  

Erlend áhrif hafa einkennt samningalögin allt frá upphafi líkt og allar þær breytingar sem 

hafa verið gerðar á þeim. Fyrst var það samstarf Norðurlandanna sem hafði áhrif á lögin en 

einnig hafa samningalögin síðustu áratugi orðið fyrir áhrifum Evrópusambandsins vegna 

aðildar Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu og hefur það samstarf aukist til muna. Vegna 

aðildar Íslands ber okkur skylda til að taka upp í landsrétt löggjöf á þeim sviðum sem EES-

samningurinn nær til.44 Íslenskur samningaréttur hefur einnig orðið fyrir áhrifum frá öðrum 

alþjóðasamningum, til dæmis er í lögum nr. 50/2000 um lausafjárkaup að finna ákvæði sem 

samin voru með sáttmála Sameinuðu þjóðanna, um samninga um sölu á vöru milli ríkja frá 

1980, til hliðsjónar.45  

Þó að íslensku samningalögin frá 1936, sem lítillega hafa breyst, séu komin til ára sinna 

                                                
37 Håstad: „Preface“, bls. 11. 
38 Alþt. 1935, A-deild, bls. 782. 
39 Alþt. 1935, A-deild, bls. 782-783. 
40 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 91.  
41 Alþt. 1935, A-deild, bls. 783. 
42 Alþt. 1985–1986, A-deild, bls. 2149. 
43 Alþt. 1985–1986, A-deild, bls. 2149. 
44 Matthías G. Pálsson: „Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?“, bls. 85. 
45 Matthías G. Pálsson: „Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?“, bls. 86. 
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hafa þau þjónað tilgangi sínum og elst ótrúlega vel og er stór hluti ákvæða þeirra enn í fullu 

gildi.46 Þó er full ástæða til að líta sérstaklega til þeirrar þróunar sem orðið hefur í íslenskum 

rétti er varðar formskilyrði samninga. 

3.2 Þróun formskilyrða samninga 

Í íslenskum rétti er ekki gert ráð fyrir að samningar séu formbundnir en þó má víða finna 

undantekningar á því í lögum, samkomulagi á milli aðila sjálfra, eðli máls eða venju.47 

Almennt hafa menn val um hvort þeir geri munnlega eða skriflega samninga. Munnlegir 

samningar teljast því jafngildir þeim skriflegu. Gott dæmi um þetta, þar sem deilt var um 

hvort samningur hafi komist á og um efni hans má finna í Hrd. 31. janúar 2008 (224/2007). 

Þar hafði aðili annast í verktöku vinnslu á fiskhausum og hryggjum í fasteignum annars aðila 

og með vélum og tækjum þess síðarnefnda, en aðilarnir voru sammála um að munnlegur 

samningur hefði komist á um þetta samstarf. Stefndi hafði sagt upp þessum samningi með 

mánaðar fyrirvara en áfrýjandi taldi að uppsagnarfrestur samningsins hefði verið sex mánuðir 

og krafðist skaðabóta vegna fjártjóns sem hlotist hafði af því að samningnum hefði verið slitið 

með of skömmum fyrirvara. Á það var fallist að munnlegur samningur hafi verið í samræmi 

við skrifleg drög en í þeim drögum hafði verið gert ráð fyrir sex mánaða uppsagnarfresti en 

aðilinn hafði sagt upp samningnum með eins mánaðar uppsagnarfresti.  

Svipað álitaefni reyndi á í:  

Í Hrd. 23. apríl 2008 (429/2007) var enginn skriflegur samningur á milli aðila um kaup á bifreið 
frá Bandaríkjunum. A taldi að hann hefði samið við stefndu um að þeir myndu kaupa bifreið frá 
Bandaríkjunum. Hann sagðist hafa borgað umsamið verð með því að millifæra tilgreinda 
fjárhæð inn á reikning annars aðila sem ætlaði að hafa milligöngu um kaupin. Milligönguaðilinn 
átti síðar að hafa greitt þá fjárhæð inn á reikning stefndu og hafði hann kvittun úr heimabanka 
máli sínu til stuðnings. Stefndi taldi aftur á móti að þarna hefði verið um að ræða greiðslu vegna 
kaupa á öðrum bifreiðum og hafði skjöl sem staðfestu það. Jafnframt hafði A lagt fram til 
sönnunar tölvupóst þar sem fyrirhuguð viðskipti þeirra voru rædd. Stefndu könnuðust ekkert við 
það að samið hefði verið um kaupin á bifreiðinni. Ekki var talið sannað að komist hefði á 
munnlegur samningur milli aðila um kaup á bifreiðinni.  

Dómurinn sýnir hversu erfitt reynist að sanna þegar aðilar deila um gildi munnlegra 

samninga. Sönnunargögn sem lögð eru til grundvallar skipta öllu máli þegar orð eru gegn orði 

um tilvist og stofnun samnings. Frekar verður fjallað um sönnun munnlegra samninga í kafla 

9.3.4. 

Sá sem lofar einhverju er skyldugur til að efna loforð sitt, sama hvert form loforðsins er. 

Hér áður fyrr var lögð rík áhersla á hvers konar form varðandi stofnun löggerninga og mátti 

                                                
46 Matthías G. Pálsson: „Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?“, bls. 84. 
47 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 41. 
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sjá skýrt merki þess meðal fornra germanskra þjóða. Í fornum rétti var oft krafist að vottar 

væru til staðar eða að menn tækjust í hendur við stofnun vissra löggerninga. Samhliða 

útbreiðslu lestrar- og skriftarkunnáttu fór að gæta þróunar skriflegra forma. Réttarvernd 

einstaklinga var ekki mikil á þessum tímum og var oft formið sterkasta vörn þeirra gegn ofríki 

og misneytingu þeirra sem voru með völdin eða háttsettari. Á 14. öld fór að bera á gildi 

formfrjálsra löggerninga sem er í samræmi við kenningar um einstaklingshyggjuna.48  

Í fornum íslenskum rétti var þó nokkuð byggt á formskilyrðum varðandi stofnun samninga 

og annarra löggerninga. Í Grágás var almennt ekki talið skilyrði fyrir gildi löggerninga að 

vottar væru viðstaddir þar sem efni þeirra mátti sanna með kviðburði.49 Aftur á móti er skýrt 

kveðið á um formskilyrði varðandi þýðingamikla löggerninga, sbr. kaupabálk 11 í Jónsbók, 

en þar kemur fram: 
Hvervetna þar sem menn kaupa jarðir eða skipz við húsum, skipum eða öðrum gripum, þá skal 
kaup með handsölum ok með váttum tveim eða fleirum ok með heimildartökum. En öll önnur 
kaup, þau haldaz, ef handsöluð eru, ok svá öll þau er váttar vitu, ef þeir menn kaupaz við er 
kaupum sínum eigu at ráða, nema maðr seli óheimilt eða sé fals í ...50  

Einnig mátti sjá í kaupbálki 12 í Jónsbók að gert var ráð fyrir að aðrir löggerningar skyldu 

skjalfestir.51 Um langan tíma giltu ákvæði Jónsbókar hér á landi sem urðu þó úrelt þar sem 

viðskiptalífið breyttist ört og var því ákvæðum breytt til nútímalegra horfs þegar leið á og ný 

lagaákvæði litu dagsins ljós. Í Jónsbók, Landleigubálki 1, kemur til dæmis fram að ef menn 

tækju jörð á leigu þyrftu að vera vitni tveggja skilríkra manna eða fleiri, sem hafði verið venja 

um langan tíma. Í tilskipun frá 15. maí 1705 er síðan kveðið á um að allar jarðir skyldi leigja 

með skriflegum samningi og að skriflegar kvittanir skyldu koma fyrir greidda leigu.52  

Í Tímariti Jóns Péturssonar sem skrifað er 1871 kemur fram að samningur á milli aðila sé 

gildur hvort sem hann er gerður skriflega eða munnlega. Þar var krafist að aðilar þyrftu að 

uppfylla að vera myndugir og fullveðja menn og að það sem samið er um sé ekki gagnstætt 

lögum og velsæmi.53 Á þessum tíma voru ómyndugir karlar og ógiftar konur, sem höfðu ekki 

náð 18 ára aldri, vitfirringar og þeir sem af sérstökum aðstæðum, til dæmisvegna eyðslusemi 

eða fávisku, voru af yfirvaldi gerðir ómyndugir.54 Í greininni kemur fram að það getur reynst 

                                                
48 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 28. 
49 Kviðburður: Hlutverk þeirra var að láta uppi álit sitt á staðreyndum þeim eða staðhæfingu sem málið varðaði 
og gátu þeir byggt vitneskju sína á eigin gagnaöflun og almenningsáliti, sbr. Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing 
eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 85. 
50Jónsbók (Khöfn 1904), bls. 222. 
51 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 29. 
52 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 31. 
53 Bjarni Magnússon: ,,Nokkrar almennar athugasemdir um hin helztu atriði fyrir lögmæti samninga og annara 
skjala“, bls. 1.  
54 Bjarni Magnússon: „Nokkrar almennar athugasemdir um hin helztu atriði fyrir lögmæti samninga og annara 
skjala“, bls. 7. 
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nauðsynlegt að hafa samninga skriflega þegar um er að ræða langa og margbrotna samninga 

þar sem viðsemjendur eða vottar geta ekki alltaf borið vitni um það sem samið var um.55 

Á síðustu árum hefur þróunin hins vegar verið í þá átt að löggjafinn hefur gert meiri 

kröfur til formskilyrða. Þau geta verið hagkvæm þegar um er að ræða meiriháttar löggerninga 

sem þarf síðar að færa sönnur fyrir. Víða má finna ýmis lagaákvæði þess efnis sem meðal 

annars eiga að tryggja réttarstöðu aðila sem eru samkvæmt venju mikilvægir, oft þeir sem 

hafa mikið fjárhagslegt gildi, og löggerningar eða samningar hafa þá verið gerðir skriflega.56 

Þeir sem aðhyllast formfrelsi telja aftur á móti að formskilyrði geti hindrað nýjungar í 

viðskiptaháttum og staðið í vegi fyrir eðlilegri viðskiptaþróun.57  

Hvaða afleiðingar það hefur að skriflegu formi samnings er ekki fylgt þarf að skoða í 

hverju tilfelli fyrir sig eins og fjallað verður um í kafla 5. Ef aðilar fylgja ekki áskilnaði um 

skriflegt form eru slík ákvæði sjaldnast túlkuð svo að formið sé skilyrði fyrir 

skuldbindingargildi samningsins,58 en það er þó ekki útilokað. Eins og áður hefur verið getið 

um eru þó nýleg dæmi í þá átt að herða formfrelsið, sbr. reglur á sviði neytendaréttar og 

fasteignaréttar. 

  

                                                
55 Bjarni Magnússon: „Nokkrar almennar athugasemdir um hin helztu atriði fyrir lögmæti samninga og annara 
skjala“, bls. 1. 
56 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 76. 
57 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 29. 
58 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 134. 
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4 Samningur og stofnun hans 
Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um samninga og stofnun þeirra. Vikið verður að því 

hvaða grundvallarlágmarksskilyrði löggerningur þarf að uppfylla svo um samning sé að ræða, 

hvernig slíkur samningur stofnast og hvað felst í hugtökunum loforð, tilboð og samþykki. 

Gagnkvæmum og einhliða efndaskyldum verða gerð skil. Enn fremur verður fjallað um það 

hæfi sem aðilar þurfa að uppfylla svo að samningur teljist skuldbindandi að lögum. Mikilvægt 

er að huga að þessu þar sem þetta eru þau atriði sem litið er til þegar metið er hvort samningur 

hafi komist á, hvort heldur hann er munnlegur eða skriflegur. 

4.1 Inngangur 

Enga skilgreiningu er að finna í lögunum um hvað samningur sé.59 Samningur getur komist á 

milli tveggja eða fleiri aðila á fjölmarga vegu, ekki aðeins skriflega eða munnlega heldur líka 

þegar við hegðum okkur á einhvern ákveðinn hátt, gefum eitthvað í skyn með tjáningu okkar, 

með skuldbindandi yfirlýsingu eða segjum ekki neitt.60 Samningur getur komist á með því að 

aðilar kinki kolli, með því að aðhafast á ákveðinn hátt eða með aðgerðarleysi. Viðfangsefni 

samningaréttar er að túlka hvort ákveðna tjáningu beri að túlka sem viljayfirlýsingu með 

tiltekin réttaráhrif í hverju tilviki fyrir sig, það er hvort þær séu skuldbindandi. Til þess að átta 

okkur á umfangi samnings er mikilvægt að aðilar átti sig á því hvort sú fullyrðing sem sett er 

fram eigi að vera bindandi að lögum. Ef svo reynist vera þarf aðili að greina hvernig sú 

yfirlýsing geti með sanngirni talist bindandi að teknu tilliti til þess hvers loforðsmóttakandi 

mátti vænta með samningsgerðinni.61  

Samningur er löggerningur sem byggður er á gagnkvæmum eða nátengdum 

viljayfirlýsingum milli tveggja eða fleiri aðila sem er grundvöllur að samningagerð.62 

Löggerningur er skilgreindur sem „viljayfirlýsing aðila sem ætlað er að stofna rétt, breyta rétti 

eða fella niður rétt“.63 Menn eru iðulega að gera ákveðna samninga sín á milli og er efni þeirra 

afar mismunandi. Þeir geta verið viðskiptalegs eðlis, persónulegir eða í rauninni um hvað sem 

er. Við gerum samninga við börnin okkar, maka og samstarfsfólk á hverjum degi en þetta eru 

iðulega samningar sem varða efni sem við teljum ekki umfangsmikið, mikilvægt eða varða 

mikla fjárhagslega hagsmuni okkar en þó að svo sé þá efumst við stundum um gildi þeirra og 

þann raunverulega vilja sem stendur að baki slíkum samningum.  

                                                
59 Alþt. 1935, A-deild, bls. 784. 
60 Andersen og Runesson: „An Overview of Nordic contract Law“, bls. 23.  
61 Andersen og Runesson: „An Overview of Nordic contract Law“, bls. 23. 
62 Alþt. 1935, A-deild, bls. 784. 
63 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 37. 
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Í næstu undirköflum verður farið yfir hvernig samningur stofnast á milli aðila og hverju 

þarf að gæta að þegar gerðir eru samningar á milli aðila, ekki bara efnislega heldur einnig 

hverjir standa að baki samningi, með öðrum orðum hverjir teljast skuldbundnir af þeirri 

yfirlýsingu sem er gefin í hverju tilviki fyrir sig.  

4.2 Lágmarksskilyrði samninga 

Samningar á sviði samningaréttar þurfa ávallt að innihalda ákveðin lágmarksskilyrði. Þeir 

mega ekki vera andstæðir lögum eða stríða gegn velsæmi,64 sbr. Hrd. 1948 bls. 1 (138/1946), 

þar voru vörur brenndar til að svíkja út tryggingafé. Sá sem hafði lánað brennuvarginum 

vörur, gagngert til að brenna, fór síðar í mál við hann til að fá greidda tryggingu sem 

brennuvargurinn hafði sett fyrir vörunum. Aðilinn sem lánaði vörurnar vissi af áformunum. 

Hæstiréttur taldi að það sem hafði verið sett til tryggingar vörunum væri þáttur í 

glæpsamlegum athöfnum og stofnaði því ekki efnislegan rétt.  

Þeir sem standa að samningnum þurfa að hafa forræði á efni samningsins. Ef aðilar hafa 

ekki heimild til að semja um efni samningsins þá veitir hann ekki viðsemjanda þau réttindi 

sem samningurinn segir til um,65 sbr. Hrd. 2004 bls. 23 (248/2003) þar sem krafist var 

greiðslna samkvæmt munnlegum verksamningi. Krafist var sýknu með vísan til þess að þeir 

sem stóðu að samningnum hefðu ekki verið eiginlegir viðsemjendur heldur annar aðili. 

Sönnunarbyrði fyrir því að sá sem krafðist greiðslnanna hefði vitað eða átt að vita að annar 

aðili væri viðsemjandi hans. Tókst sú sönnun ekki og var því lagt til grundvallar að þeir aðilar 

sem sögðust ekki vera hinir eiginlegu viðsemjendur hafi látið þann sem krafðist geiðslunnar 

vinna verkið í þeirra nafni og báru samkvæmt því ábyrgð á greiðslunnu. 

Þess má geta að meginreglan er sú að sá sem fer fram á efndir kröfu sinnar á rétt á því að 

fá hana efnda í samræmi við aðalefni samningsins. Frá þeirri meginreglu er sú undantekning 

að aðili verður ekki dæmdur til að greiða í samræmi við aðalefni samningsins ef honum er alls 

ekki unnt að efna skuldbindingar sínar, sbr. Hrd. 2004, bls. 1666 (435/2003), en í því máli 

hafði fiskveiðiskip farist en matsmaður hafði farið fram á greiðslu launa frá útgerðinni sem 

næmi meðallaunum hans á tilteknu tímabili áður en skipið sökk. Þar tekur héraðsdómur fram, 

sem Hæstiréttur staðfesti, að sú regla gildir í vinnurétti að óviðráðanleg atvik geta leitt til þess 

að gagnkvæm skylda aðila falli niður. Hvorugum aðila hafi verið unnt að efna skuldbindingar 

sínar og því var niðurstaða málsins sú að útgerðin var sýknuð af kröfunni og skyldunni þar 

með umbreytt. 

                                                
64 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 139. 
65 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 138. 
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Ýmsar ástæður geta legið að baki þess ómöguleika og má nefna að verðmæti gæti hafa 

farist eða verið tekið eignarnámi. Undantekningin á bæði við um almennan ómöguleika, það 

er að öllum aðilum sé ókleift að efna skuldbindinguna, og síðan einstaklingsbundinn 

ómöguleika. Þess ber þó að geta að aldrei er hægt að bera fyrir sig ómöguleika vegna 

peningaleysis.66 Ómöguleiki leiðir ekki fortakslaust af sér ógildingu samnings en aðilar geta, 

eftir atvikum, orðið skaðabótaskyldir vegna þess ómöguleika sem um ræðir. Þó að þeir geti 

ekki efnt samninginn samkvæmt efni sínu sökum ómöguleika eru þeir ekki sloppnir þar sem 

bætur geta komið til skoðunar. Á það einkum við þegar sök aðilans veldur ómöguleikanum, 

þar með talið gáleysi við mat á því hvað hann er fær um að efna.67 Gott dæmi um ómöguleika 

má finna í eftirfarandi dómi: 

Í Hrd. 7. apríl 2008 (157/2008) hafði faðir nokkurra barna verið í hjúskap með móður þeirra 
þegar hún lést. Hann gekk síðar í hjúskap með annarri konu. Í dómnum segir meðal annars að 
tiltekið ákvæði í skiptayfirlýsingu, sem gerð var eftir að móðir barnanna dó, hafi falið í sér 
fyrirheit föðurins til barnanna um að haga fjármálum sínum á tiltekinn veg ef hann gengi aftur í 
hjúskap. Þótt hann hafi á þennan hátt orðið skuldbundinn að þessu leyti verður að gæta að því 
að ekki var á valdi hans eins að efna loforð sitt með samningsgerð um skipan fjármála sinna og 
seinni konu hans. Ekki var því hægt að fallast á að börnum hans væri fært að knýja á um efndir 
þessa loforðs eftir aðalefni þess svo sem leitast var við í málinu. Með því var ekki tekin afstaða 
til þess hvort þau gætu að lögum neytt annarra úrræða vegna þessara vanefnda.  

Í íslenskri löggjöf hefur allt frá 1933 verið að finna ákvæði um bann við óréttmætum 

viðskiptaháttum sem byggir að miklu leyti á sjónarmiðum um neytendavernd. Óréttmætir 

viðskiptahættir fjalla um bann við rangri og villandi upplýsingagjöf um söluvöru, bann við 

villandi auðkenni og önnur sambærileg bannákvæði. Núgildandi lög um þetta efni eru lög nr. 

57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Neytendastofa fer með eftirlit 

samkvæmt lögunum, sbr. 4. gr. Ef ákvæði í samningi gefa vísbendingu um að neytendum séu 

til dæmis gefnar villandi upplýsingar getur það leitt til þess að samningurinn teljist ógildur, að 

hluta eða að öllu leyti. Þetta er ekki ógildingaregla í eðli sínu heldur úrræði Neytendastofu til 

að framfylgja boðum og bönnum laganna. Samkvæmt 22. gr. fyrrnefndra laga getur 

Neytendastofa lagt stjórnvaldssekt á fyrirtæki sem brjóta gegn ákvæðum laganna. 

Eins og fram hefur komið getur samningur komist á milli aðila með ýmsum hætti og efni 

þeirra verið margvíslegt. Þó að samningur hafi komist á þarf hann að uppfylla ýmis 

lágmarksskilyrði svo hægt sé að byggja rétt á honum.  

4.3 Loforð, tilboð og samþykki 

Hvað verður til þess að loforð eða tilboð verði að samningi er spurning sem verður svarað í 

                                                
66 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 140–141. 
67 Þorgeir Örlygsson-, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 140. 
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þessum kafla. Í samningarétti er fyrst og fremst fjallað um tvær tegundir löggerninga, loforð 

og samþykki. Loforð er ein tegund löggerninga, það er yfirlýsing sem ætlað er að stofna rétt 

til handa þeim sem yfirlýsingunni er beint að.68 Loforð þarf að vera liður í yfirlýsingunni og 

oftar en ekki er yfirlýsingin eða yfirlýsingarnar loforð um endurgjald í stað þeirra verðmæta 

sem felast í loforði gagnaðila.69 Tilboð er ein tegund loforða en það er sú tegund sem þarf að 

samþykkja. Oft þurfa aðilar að samþykkja tilboðið innan ákveðins tímaramma. Aðilar geta 

jafnframt komið fram með gagntilboð, sbr. 6. gr. sml., hafnað tilboðinu, sbr. 5. gr. laganna 

eða ekkert aðhafst, sem hefur þau réttaráhrif að tilboðið stendur ekki.70  

Spurning getur verið hvort um sé að ræða tilboð eða hvatningu til að gera tilboð, sem er þá 

óskuldbindandi. Yfirlýsing verður ekki talin vera tilboð ef efni hennar er þess eðlis að 

samþykki gagnaðila teljist ekki nægilegt til að samningur komist á. Ef yfirlýsingin er þannig 

að samningur skapist ekki fyrr en yfirlýsingargjafi hefur samþykkt svar gagnaðilans er 

almennt um að ræða hvatningu til að gera tilboð.71 Reyndi á slíkt ágreiningsefni í eftirfarandi 

dönskum dómi: 

UfR. 1985, bls. 85, þar sem aðilar höfðu verið í samningaviðræðum um sölu fasteignar í þó 
nokkurn tíma. Kaupandinn hafði skoðað eignina og hann hafði boðist til að kaupa hana á 
tilteknu verði en það tilboð samþykkti seljandinn ekki. Ári síðar gaf lögmaður sem starfaði fyrir 
seljandann fyrrnefndum kaupanda og fimm öðrum aðilum, sem höfðu sýnt eigninni áhuga, 
nákvæmt og sundurliðað sölutilboð þar sem söluverð var þó nokkru hærra en það tilboð sem 
kaupandinn hafði gert ári fyrr. Skriflegt samþykki fyrrnefnda kaupandans var afhent 
lögmanninum degi síðar en lögmaðurinn tilkynnti honum að sölutilboðið væri ekki bindandi og 
mætti aðeins líta á það sem almennar upplýsingar um eignina fyrir þá aðila sem tilboð vildu 
gera í eignina. Dæmt var að meta yrði efni og eðli sölutilboðsins í ljós hinna langvarandi 
samningsumleitana á milli kaupandans og seljandans og þar sem hið ítarlega tilboð frá seljanda, 
sem nefnt var berum orðum „tilboð“, hafi ekki að geyma neitt skilyrði eða fyrirvara. Hafði því 
kaupandinn með samþykki sínu stofnað endanlegan samning milli aðilanna um kaup á 
fasteigninni.  

Ef loforð er samþykkt er yfirleitt talið að samningur sé kominn á. Efni samnings er það sem 

loforð og samþykki segir til um. Þegar aðilar gangast undir samning samþykkja þeir að fylgja 

þeim skyldum sem samningurinn segir til um.72 Loforðsgjafinn getur ekki losað sig undan 

réttarsambandinu nema með ákveðnum hætti vegna meginreglunnar um skuldbindingargildi 

samninga. Hvernig þessar grundvallarreglur virka kom fram í eftirfarandi dómi:  

Hrd. 1985, bls. 671 (187/1983), en í því máli höfðu hjón gert tilboð í fasteign sem var samþykkt 
af seljanda. Seljandinn fékk síðan annað tilboð í fasteignina sem honum leist betur á og 
samþykkti líka það tilboð. Seljandi reyndi að fá hjónin til að rifta tilboðinu en höfnuðu þau því. 

                                                
68 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 65. 
69 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 84. 
70 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 86. 
71 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 94.  
72 Viðar Már Matthíasson: „Stofnun kaupsamnings um fasteign“, bls. 434. 
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Daginn eftir þinglýstu hjónin tilboðinu og höfðuðu síðan í kjölfarið mál á hendur seljandanum. 
Þau kröfðust þess að fá íbúðina afhenta og afsal af henni. Hæstiréttur sagði að seljandinn hefði 
samþykkt tilboð hjónanna innan tilskilins samþykkisfrests samkvæmt samningalögum og að 
samþykki seljanda hefði ekki verið afturkallað réttilega. Hefði því komist á bindandi samningur 
um kaup á fasteigninni og bæri seljandanum að efna samninginn.  

Loforð aðila getur þó verið talið ógilt en hefur hann hins vegar takmarkaða möguleika til að 

losna undan skuldbindingum sínum, til dæmis með vísan til ógildingarástæðna III. kafla 

samningalaga og annarra ólögfestra ógildingarástæðna samningaréttar.73  

Ef munnlegt tilboð ert gert er meginreglan sú að það telst ekki bindandi fyrr en það hefur 

verið samþykkt, sbr. 2. mgr. 3. gr. sml., og tilboðsgjafinn hefur rétt til að afturkalla tilboð sitt 

þangað til það er samþykkt, ef samþykkis er þörf, sbr. 7. gr. sml.74 Tilboð þarf ekki að hafa 

verið gefið með það fyrir augum að stofna til samnings og önnur geta verið þess eðlis að það 

öðlast ekki skuldbindingargildi fyrr en gagnaðili hefur samþykkt þau. Tilboð er loforð sem 

þarf að samþykkja og ef slíkt loforð hefur verið samþykkt er samningur kominn á, eins og 

áður segir. Það getur einnig verið að samþykkið sé áskilið í loforðinu sjálfu, sbr. 1. mgr. 2. gr. 

sml., eða loforðið þarf að samþykkja ef ljóst er að hagsmunir loforðsgjafa krefjast þess.75 Á 

afturköllun tilboðs reyndi í eftirfarandi dómi: 

Í Hrd. 1. mars 2012 (461/2011) hafði aðili gert sparisjóði munnlegt tilboð um greiðslu vegna 
víxils sem gefinn var út í tengslum við fjármögnun sparisjóðsins á kaupum á dótturfélagi 
aðilans. Nokkrum dögum síðar afturkallaði aðilinn tilboð sitt eftir að lögmaður félagsins komst 
að þeirri niðurstöðu að líklega væri aðilanum ekki skylt að greiða víxilinn, en í millitíðinni hafði 
aðilinn millifært fjármunina á reikning bankans. Talið var að aðilinn hefði veitt bankanum frest 
til að taka afstöðu til tilboðsins og ekki hefðu verið uppfyllt skilyrði til afturköllunar tilboðsins 
eftir að það komst til vitundar bankans. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. sml. verður að samþykkja 
munnlegt tilboð þegar í stað nema frestur sé veittur móttakanda tilboðsins. Í dómi Hæstiréttar 
segir að í því felist að vilji sá sem slíkt tilboð fær fá umhugsunarfrest verður hann að biðja 
tilboðsgjafa um að veita hann. Samkvæmt tölvubréfi hafði bankinn farið fram á slíkan frest, eða 
15 daga til að taka afstöðu til tilboðsins. Litið var á þá ráðstöfun aðilans að leggja áðurnefnda 
fjárhæð inn á reikning bankans sem áréttingu aðilans á fyrrgreindu munnlegu tilboði hans um 
skuldauppgjör og jafnframt að með því hefði hann samþykkt í verki frestbeiðni stefnda og var 
talinn bundinn við tilboð sitt eftir að það kom til vitundar bankans samkvæmt framansögðu og 
voru því ekki uppfyllt skilyrði til afturköllunar þess skv. 7. gr. sml. 

Meginreglan er að tilboð bindur tilboðsgjafa þegar það er komið til vitundar gagnaðilans. Eins 

og áður segir er heimilt skv. 7. gr. sml. að afturkalla tilboð áður en eða samtímis því að tilboð 

kom til vitundar hans. Ef tilboðsmóttakandi svarar ekki tilboði innan samþykkisfrests fellur 

samningurinn niður. Þögn eða aðgerðarleysi getur í undantekningartilvikum skuldbundið 

tilboðsmóttakanda, það er ef um munnlegt tilboð er að ræða má krefjast þess að 

tilboðsmóttakandi gefi svar strax, sbr. 2 . mgr. 3. gr. sml., og gæti þögn hans verið talin ígildi 
                                                
73 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 592.  
74 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 72. 
75 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 85. 
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samþykkis en það á aðeins við þegar sérstaklega stendur á, sbr. 8. gr. sml., það er ef 

tilboðsgjafi hefur gefið til kynna að hann muni skoða þögn gagnaðila síns sem samþykki eða 

það er með öðrum hætti ljóst að hann væntir ekki skýrra svara. Gagnaðila er skylt við þessar 

aðstæður að svara fyrirspurn um það hvort hann vilji samþykkja tilboðið. Geri hann það ekki, 

er tilboðið fallið niður.76 

Stundum verður ósamræmi á milli vilja manns og yfirlýsingar aðila, það er að sá sem 

gefur til dæmis tilboð, hvort sem er skriflegt eða munnlegt, meinar eitthvað annað en sagt eða 

skrifað var. Þegar svo ber undir togast á viljakenningin og traustkenningin. Í viljakenningunni 

felst að löggerningur skuldbindur aðeins samningsaðila ef hann hefur viljað skuldbinda sig og 

því megi ógilda samning sem er gegn vilja aðilans. Samkvæmt traustkenningunni er sá sem 

semur bundinn því sem gagnaðilinn má gera ráð fyrir að felist í yfirlýsingunni, það er „orð skulu 

standa“ og hafi aðilinn gert mistök þarf hann að bera hallann af því eins og fram kemur í: 

Hrd. 2001, bls. 507 (23/2001), þar byggðist niðurstaða málsins á traustkenningunni. Í málinu 
var þess krafist að seljandi yrði borinn út úr fasteign sinni á grundvelli bindandi gagntilboðs sem 
kaupandi hafði samþykkt. Kaupandi lét þinglýsa hinu samþykkta gagntilboði. Í málinu kom 
fram að móðir kaupandans hafði selt eign sína og gert ráð fyrir að flytja með syni sínum í 
eignina sem fest voru kaup á. Jafnframt kom fram í málinu að seljandinn hafði ekki viljað selja 
eignina og bar því við að hafa verið í andlegu ójafnvægi þegar hann samþykkti gagntilboðið. 
Hæstiréttur féllst á að réttur kaupandans væri nægilega ljós til þess að heimila útburð.  

Í athugsemdum frumvarps sem varð að lögum nr. 7/1936 má sjá að ekki hafi staðið vilji til að 

traustkenningin ætti ávallt að gilda. Loforðsgjafi á ekki alltaf að bera ábyrgð á ósamræmi á 

milli vilja og yfirlýsingar.77 Ef aðili gerir öðrum gagnaðila munnlegt tilboð en mismælir sig og 

tilboðið hefur annað innihald en stóð til og gagnaðilanum var það ekki ljóst yrði talið 

ósanngjarnt ef hann gæti ekki leiðrétta sig síðar í samtalinu. Í samningarétti þýðir hugtakið 

mistök ósamræmi milli vilja og yfirlýsingar loforðsgjafa.78 Mistökin þurfa þó að vera augljós, 

sbr. ef aðili vill selja ólívur á 90 krónur kílóið en segir fyrir mistök 88 krónur þá er það ekki 

mjög augljóst.79 Í Rt. 2003, bls. 1531 taldi Hæstiréttur Noregs að verð sem verktaki hafði 

misreiknað við útboðsgerð væri bindandi þar sem ekki væri um augljós mistök að ræða.  

Aðalreglan varðandi afturköllun loforðs er skýr, sbr. 7. gr. sml., en þótt svo sé getur, undir 

vissum kringumstæðum, verið réttmætt að heimila loforðsgjafa að afturkalla loforð, svo gilt 

sé, eftir að það kom til vitundar loforðsmóttakanda og má þá í þeim tilvikum beita 38. gr. sml. 

með lögjöfnun.80 Gildi löggernings er almennt bundið því að viðtakandi sé grandlaus, viti ekki 

                                                
76 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 104. 
77 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
78 Alþt. 1935, A-deild, bls. 798. 
79 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 146. 
80 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 72. 
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eða megi ekki vita um tiltekin atvik og er 38. gr. sml. almennt ákvæði um það við hvaða tíma 

þetta á að miða. Í samræmi við meginreglur laga um löggerninga er miðað við vitneskju 

viðtakanda þegar löggerningur kemur til vitundar hans. Ef framsalshafi veit til dæmis að skjal 

er gefið til málamynda, þegar hann fær vitneskju um framsalið, þá veitir það honum engan 

rétt. Ef honum er hins vegar ókunnugt um þetta, þá fær hann rétt samkvæmt framsalinu og 

skiptir engu máli þó að hann fái síðar upplýsingar um að löggerningurinn hafi verið til 

málamynda.81 Taka þarf þó tillit til hagsmuna beggja aðila þegar metið er hvort um ósanngirni 

sé að ræða og þarf að beita varkárni þegar undantekning er gerð með þessum hætti og á þetta 

eingöngu við afar sérstakar aðstæður. Almennt kemur ekki til greina að heimila afturköllun 

löggernings ef langur tími er liðinn frá því að loforð var gefið eða kom til vitundar 

loforðsmóttakanda.82  

Margir hafa í gegnum tíðina reynslu af því að mistúlka það sem þeim hefur verið sagt eða 

hafa ekki nægan skilning á því efni sem um er að ræða. Þessi misskilningur eða vankunnátta 

getur einnig átt sér stað þegar um viljayfirlýsingar er að ræða á sviði samningaréttar. Ef aðili 

veit ekki um atvik sem varðar réttarstöðu hans, og að um vanrækslu hans á þeim 

þekkingarskorti er að ræða, getur hann öðlast rétt sem hann annars nyti ekki, það er ef hann 

teldist vera í vondri trú. Ef aðili fær loforð frá loforðsgjafa sem hann veit að eru svik og verið 

er að blekkja þá er hægt að ógilda samninginn ef loforðsmóttakandinn er í vondri trú.83 Það 

sama gildir ef loforðið er byggt á misskilningi og hefur fengið aðra túlkun en lagt var upp 

með. Í einhverjum tilfellum er vikið frá þessari reglu og lögð er áhersla á vitneskju aðila sem 

móttakandi fær á síðari tíma, til dæmis ef upplýsingar um svikin koma fram um leið og loforð 

er gefið. Aðeins er hægt að afturkalla löggerning ef tilboð hefurverið íþyngjandi fyrir 

loforðsmóttakandann og einnig má ekki vera búið að nýta það sem tilboðið hljóðar upp á.84 Í 

UfR. 1987, 234, hafði útgerð afturkallað ráðningarsamning við matráð, sem gerður var um 

hádegisbilið, klukkan 15.15. Talið var að afturköllunin hafi verið of seint fram komin. 

Matráðurinn hafði náð að pakka dótinu sínu niður fyrir ferðina. Einn dómari taldi að 

ráðningarsamningurinn ætti að halda þar sem matráðurinn hafði náð að undirbúa sig fyrir 

brottför. Gefur það til kynna að ef aðilar hafa farið eftir því sem samningurinn kveður á um þá 

eigi hann að standa.  

                                                
81 Alþt. 1935, A-deild, bls. 803. 
82 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 72. 
83 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 183. 
84 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 184. 
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4.4 Gagnkvæm eða einhliða efndaskylda 

Samningur er oftar en ekki byggður á gagnkvæmri efndaskyldu beggja samningsaðila eins og 

kaupsamningur eða vinnusamningur. Aðili lætur af hendi ákveðið andlag og í staðinn þarf 

móttakandi að láta af hendi annað endurgjald. Báðir aðilar eiga því rétt til greiðslu úr hendi 

hvors annars. Greiðslan getur verið í hvers konar formi sem metið er til fjár. Sem dæmi má 

nefna peninga, vinnu eða þjónustu.85 Gagnkvæm skuldasambönd stofnast með samningi og ef 

samningur leggur skyldu á báða aðila verður hann bindandi þegar aðilar hafa samþykkt hann, 

líkt og þegar tilboð er samþykkt þá kemst á samningur.86 Munnlegir samningar geta verið 

gagnkvæmir eða einhliða en flóknara getur verið að sýna fram á stofnun og efni samnings 

þegar þeir eru munnlegir eins og fram kemur í Hrd. 2005, bls. 4653 (238/2005) hér á eftir. Í 

lausafjárkaupum er kaupverð það endurgjald sem kaupandi greiðir fyrir hlutinn sem seldur er 

og í vinnurétti eru vinnulaun endurgjald fyrir vinnu sem innt er af hendi svo dæmi séu tekin 

um gagnkvæmar efndir. Tvennt þarf að vera til staðar svo að um gagnkvæman samning sé að 

ræða. Annars vegar að gilt loforð hafi stofnast af hálfu beggja aðila og hins vegar að ákveðið 

samhengi sé á milli greiðslna þeirra sem standa að samningnum og samningur þarf að vera 

skýr um efni skyldunnar.87 Gott dæmi um slíkt er að finna í eftirfarandi dómi Hæstaréttar: 

Í Hrd. 2005, bls. 4653 (238/2005) var deilt um fjárhæð endurgjalds fyrir þjónustu sem hafði 
verið veitt. Aðili hafði krafið HÍ um greiðslu eftirstöðva reiknings vegna leigu á pramma í 
tengslum við vísindarannsókn og vinnu starfsmanna félagsins við stjórnun prammans auk 
annars kostnaðar. Vísindamennirnir sem stóðu að rannsóknunum mótmæltu því að greiða ætti 
meira en þegar hafði verið gert. Skriflegur samningur lá ekki fyrir en annar aðilinn, sem krafðist 
endurgjaldsins, hafði látið gera drög að slíkum samningi og vísindamönnunum verið kynnt 
drögin skömmu áður en rannsóknin hófst. Í dómnum var farið eftir skýringu á 
samningsdrögunum og öðru sem talið var sannað að aðilar hefðu samið sín á milli. Sá sem hafði 
gert samningsdrögin, sem voru fremur óskýr, var talinn bundinn af þeim og óskýrleiki þeirra 
túlkaður aðilanum í óhag. Var því talið að endurgjaldskrafan samrýmdist ekki skuldbindingum 
HÍ og að ekki yrði ráðið af framlögðum gögnum hvert skyldi vera hæfilegt endurgjald fyrir 
framlag aðilans í viðskiptunum. 

Einhliða löggerningar eru mun sjaldgæfari, en koma þó til greina. Dæmi um einhliða samning 

er hreinn gjafasamningur, arfleiðsla og skuldabréf. Ekki er alltaf krafist endurgjalds þegar um 

einhliða samning er að ræða, það er eingöngu skuldari sem á að inna greiðslu af hendi. Skylda 

annars aðilans felst í því að greiða eða láta af hendi ákveðið andlag en móttakandinn á enga 

greiðslu eða verk að inna af hendi til gagnaðilans. Gjöf hefur það markmið að yfirfæra 

eignarrétt verðmæta frá gefanda til gjafaþega án þess að nokkurt endurgjald komi í staðinn. 

                                                
85 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 97. 
86 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 71. 
87 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 71. 
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Sérstök sjónarmið eiga við um þess háttar gerninga, til dæmis um gildi þeirra og túlkun.88  

Í íslenskum og norrænum rétti eru almennt engar formkröfur gerðar til gjafagerninga, og 

skiptir ekki máli hvort gjafaloforð er efnt strax eða síðar. Frá þessu eru gerðar undantekningar 

um gjafir á milli hjóna, það er reglurnar um kaupmála og dánargjafir,89 sbr. síðar í kafla 6. 

4.5 Gerhæfi 

Til þess að samningur teljist skuldbindandi að lögum þurfa aðilar að hafa visst hæfi sem 

kallast gerhæfi. Gerhæfi tengist persónunni sjálfri, til dæmis aldur eða andlegir annmarkar. 

Þeir sem ekki hafa náð lögræðisaldri eða eru andlega vanheilir geta ekki skuldbundið sig að 

lögum. Gerhæfi er hæfi manna til að ráða réttindum sínum sjálfir og til að axla ábyrgð á 

skuldbindingum sínum upp á eigin spýtur. Krafan um að aðilar þurfi að uppfylla skilyrði 

gerhæfis til stofnunar samnings er til að vernda þá frá því að stofna til samnings sem getur 

skaðað þá. Í UfR. 1943, bls. 568, var kaupsamningur um veitingahús metinn ógildur þar sem 

sannað var að kaupandinn hafði verið heilaskaddaður vegna sýfilis, auk þess sem 

samningskjör voru honum óhagstæð. Í UfR. 1966, bls. 199, var aftur á móti ekki fallist á að 

ógilda kaupsamning fasteignar vegna æðakölkunar í heila þar sem ýmislegt benti til þess að 

hann hefði vitað hvað hann var að gera og auk þess hafi samningurinn ekki verið óhagstæður. 

Í Hrd. 2000, bls. 244 (293/1999) samþykkti aðili veðsetningu fasteignar sinnar til tryggingar 

skulda samkvæmt skuldabréfi, sem B gaf út til Í. Vanskil urðu á greiðslum og fór 

nauðungarsala fasteignarinnar fram af kröfu Í. Með dómsátt fyrrnefndra aðila í héraðsdómi 

var nauðungasalan felld út gildi og skuldbatt Í sig til að létta af eigninni veðrétti sínum, en þá 

lá fyrir matsgerð dómskvaddra manna um að andlegt ástand aðilans, sem hafði samþykkt 

veðsetninguna, hefði verið með þeim hætti að hann hefði verið ófær um að gera sér grein fyrir 

efni samþykkis sín til veðsetningarinnar og afleiðingum þess.  

Aðilar sem skortir gerhæfi geta notið aðstoðar lögræðismanns við gerð samninga en þeir 

sem sinna því hlutverki þurfa að hafa sérstakt hæfi til þess.90 Jafnframt má minnast á að í 

lögræðislögum nr. 71/1997 má finna nýmæli þess efnis að fjárráða maður sem á erfitt með að 

sjá um fjármál l sín vegna veikinda eða fötlunar geti sjálfur óskað eftir því við sýslumann að 

honum verði skipaður aðstoðamaður, sem hlaut nafnið ráðsmaður í lögunum. Hægt er að fá 

ráðsmann til að sjá um tilteknar eignir skjólstæðings síns, þá sérstaklega fasteignir, 

viðskiptabréf og innstæður í bönkum. Ráðsmaður skal hafa samráð við skjólstæðing sinn sé 

þess nokkur kostur og glatar skjólstæðingurinn gerhæfi sínu yfir þeim eignum sem 
                                                
88 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 69. 
89 Páll Sigurðsson: Lagaþættir I – greinar af ýmsum réttarsviðum, bls. 207. 
90 Þórður Eyjólfsson: Persónuréttur, bls. 43–44. 
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ráðsmaðurinn hefur umsjón með.91 

Eins og fram hefur komið getur skortur á gerhæfi leitt til þess að samningur sé talinn 

óskuldbindandi. Oftar en ekki skoða dómstólar hvort samningur sem gerður er af aðila sem 

nýtur ekki gerhæfis sé honum óhagstæður og hvort sá sami hafi vitað eða mátt vita hvað hann 

var að gera þegar hann skuldbatt sig með samningsgerðinni. 

4.6 Ályktun og samantekt 

Þegar um er að ræða samninga á sviði samningaréttar þarf slíkur samningur að innihalda 

ákveðin lágmarksskilyrði. Það er ljóst hvaða yfirlýsingar renna saman til að mynda samning, 

en það getur oft verið óljóst hvort yfirlýsingarnar liggi í reynd fyrir í tilteknu máli, og oft er 

erfitt að sanna þær, sérstaklega ef þær eru munnlegar. Í kaflanum hér á undan hefur verið 

fjallað um að aðili sem gerir samning þarf að hafa forræði á efni samningsins og til að sá 

samningur sé skuldbindandi að lögum verður sá sem stendur að gerð samningsins að hafa 

visst hæfi sem nefnist gerhæfi. Gagnkvæm efndaskylda getur verið vísbending um að um 

samning sé að ræða þó að hann geti einnig verið einhliða, sbr. gjafagerningur. Loforð þarf að 

vera liður í yfirlýsingunni og oftar en ekki er hin yfirlýsingin loforð um endurgjald. Tilboð er 

ein tegund loforða og það er sú tegund sem þarfnast samþykkis. Ef loforð er samþykkt er 

kominn á samningur en erfitt getur reynst aðilum að losna undan skuldbindingum 

samningsins eftir að loforð hefur verið samþykkt, þá sérstaklega ef langur tími líður frá því að 

samningur hefur verið samþykktur. Möguleiki til að afturkalla loforð, eftir að það er komið til 

vitundar loforðsmóttakanda, er ekki mikill en það getur átt við í afar sérstökum tilvikum. Í því 

sambandi togast á traustkenningin og viljakenningin, það er hvort vilji hafi staðið til að gera 

samninginn og hvort loforðsgjafi geti treyst því að „orð skuli standa“.  

                                                
91 Alþt., 1996–1997, A-deild, bls. 5646. 
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5 Er samningur kominn á? 
Í kaflanum verður fjallað um hvort skuldbindandi samningur hafi stofnast. Áður hefur verið 

fjallað um hvað þurfi til svo að samningur sé gildur. Hvað er það sem raunverulega gerir 

samning að samningi? Skoðuð verður stofnun löggerninga út frá munnlegum samningum 

sérstaklega, hvort vilji hafi staðið til samningsgerðar og hvort hegðun okkar geti leitt til þess 

að löggerningur teljist skuldbindandi fyrir aðila. Eins og getið var í kafla 2.2.2 er 

skuldbindingargildi samninga hinn raunverulegi kjarni samningaréttar, sem allar reglur eru 

byggðar á. Meginreglan er að formfrelsi ríkir við gerð löggerninga og getur sú staða komið 

upp að þegar aðili hegðar sér á ákveðinn hátt er hann að gefa til kynna vilja til að skuldbinda 

sig með þeim afleiðingum sem samningnum fylgja. 

5.1 Almennt 

Flestir samningar eru þess eðlis að aðilar koma sér saman um að gera með sér samning, sem 

getur verið skriflegur, munnlegur eða með öðrum hætti. Það er þó ekki sjálfsagt að svo hafi 

verið og kemur þá upp sú spurningin hvort samningur sé kominn á og hvort aðilar séu 

skuldbundnir af honum. Samningur getur komist á til dæmis ef maður pantar vörur á 

veraldarvefnum þar sem ekki er mikið um að menn semji eitthvað sérstaklega sín á milli um 

skilmála og endurgjald. Þrátt fyrir það getur slíkur samningur verið bindandi.92  

Það getur orkað tvímælis hvort aðilar hafi í raun komist að bindandi samkomulagi eða 

hvort eingöngu umræður, samtal, samningaviðræður, rannsóknarvinna eða annars konar 

hegðun hafi átt sér stað, sem ekki hafa falið í sér bindandi yfirlýsingu. Spurningin er því hvort 

slíkar vangaveltur geti leitt til þess að loforð sem gefið er við þær aðstæður sé skuldbindandi 

að lögum.93 Svarið er ekki einfalt og þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig í því sambandi, það er 

ef aðilar telja til dæmis að þegjandi samkomulag hafi komist á þar sem ekki liggja til 

grundvallar skrifleg gögn heldur eingöngu munnlegar samræður þeirra á milli eins og 

eftirfarandi dæmi sanna: 

Í Hrd. 17. október 2013 (313/2013) höfðu aðilar unnið mikla þróunarvinnu fyrir íslenska ríkið á 
hugbúnaðarkerfi. Sannað var að óformlegur samningur hefði komist á á milli aðila í lok júlí 
2010 um að hefja vinnu við þróun hugbúnaðar fyrir íslenska ríkið og að miða bæri við að hann 
hefði tekið gildi frá og með 3. ágúst sama ár. Á hinn boginn var talið að þar sem hann hafði ekki 
verið undirritaður, sem átti að gerast 10. september sama ár hefði ekki farið á milli mála að sá 
óformlegi samningur sem gerður hafði verið þá runnið sitt skeið á enda. Ósannað var að komist 
hefði á munnlegur skuldbindandi samningur milli aðila um afnot af hugbúnaðnum og var því 
íslenska ríkið sýknað af reikningi þar af lútandi. Hins vegar var íslenska ríkinu gert að greiða 
aðilanum fyrir vinnu og akstur frá 3. ágúst 2010 til 10. september sama ár í samræmi við 

                                                
92 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 84. 
93 Ravnkilde: Stiltiende aftaler, bls. 18.  



27 

sundurliðaðar tímaskýrslur, enda hafði íslenska ríkið ekkert lagt fram sem rýrði sönnunargildi 
þeirra. 

Í UfR. 1981, bls. 1014, var talið að samningaviðræður hefðu verið svo langt komnar, einkum 
varðandi tiltekin meginatriði, að bindandi samningur hefði í raun stofnast. Mátti finna málinu til 
stuðning skriflega yfirlýsingu frá lögræðingi, sem tók þátt í viðræðunum, um að bindandi 
samningur hafi í raun komist á. 

Í Rt. 1959, bls. 6, var komist að þeirri niðurstöðu að bindandi samningur hefði komist á á milli 
föður og sonar um kaup á bóndabýli, þar sem sonurinn vann í mörg ár. Búið var að semja um 
kaupverð en annars var lauslega búið að semja um önnur atriði. Ósætti kom upp á milli 
feðganna og taldi faðirinn að samningur hefði ekki komist á um kaupin. Hæstiréttur taldi að 
búið hefði verið að semja um flest mikilvæg atriði og hefði bindandi samningur komist á af 
þeim sökum.  

Deilt var um hvort munnlegur samningur hefði stofnast um fasteign í Rt. 1964, bls. 1057, en 
áfrýjendur töldu að ekki hefði verið búið að semja um mörg og mikilvæg atriði. Vegna þessa 
töldu þeir að ógerningur væri að halda því fram að til samnings hefði stofnast Hæstiréttur taldi 
eftir sem áður, eftir heildarmat, að samkomulag hefði náðst í þeim mæli að bindandi samningur 
hefði komist á. Búið var að semja um kaupverð, kvittun var til staðfestingar um greiðlsu upp á 
15.000 norskar krónur og vitni staðfestu að seljendur höfðu tilkynnt þeim um söluna.  

Aftur á móti var í dómsmáli þar sem aðilar höfðu skipst á símskeytum um kaup á þurrfiski í Rt. 
1965, bls. 638 , talið að þær orðsendingar sem höfðu farið á milli aðila væru ekki þess eðlis að 
samningur hefði stofnast né að hátterni seljanda hafi gefið til kynna að kaupendur mættu 
ætla að svo hafi verið. 

Eins og dómarnir gefa til kynna skiptir máli að niðurstaða hafi náðst um mikilvæg 

samningsatriði svo samningarnir teljist bindandi. Samningur sem inniheldur ákveðið kaupverð 

er líklegur til að halda gildi sínu ef tekst að sanna að slíkt samkomulag hafi náðst, þó að ekki 

sé búið að útbúa hinn endanlega samning. Ef náðst hefur samkomulag um meginatriði, eins og 

kaupverð eða andlag, getur það leitt til þess að samningur um tiltekin viðskipti hafi stofnast, 

þótt frestað hafi verið að fastsetja smærri samningsatriði í samningnum. Þetta á sérstaklega 

við þegar um flókna samninga er að ræða þar sem mikil verðmæti liggja undir. 94 

Oft vilja aðilar halda því fram að meðan ekki hefur verið skrifað undir samning séu þeir 

ekki bundnir honum, það er ekki fyrr en það hefur verið gert. Eins og sést á þessum dómum 

þá geta samningsumleitanir og aðrar vangaveltur leitt til þess að til bindandi samnings hafi 

stofnast, þó að ætlun hafi verið á síðari stigum að ganga formlega frá ákveðnum skjölum en 

því ekki verið fylgt eftir. Skiptir þá engu máli hvaða nafn skjalinu er gefið95 eins og 

eftirfarandi dómur gefur til kynna: 

Í Hrd. 1941 bls. 9 (101/1940) höfðu aðilar fengið einkaleyfi til útflutnings hrafntinnu skv. 
lögum nr. 57/1938. Þeir undirrituðu blýantskrifað, útstrikað og margbreytt skjal, sem nefnt var 
samningur, og þar var þeim veitt ,,fullt umboð“ til að flytja einir út hrafntinnu með þeim 

                                                
94 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 87. 
95 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 87. 
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réttindum og skyldum sem fyrrgreind lög gáfu til kynna. Lögfræðingur átti síðan að ganga frá 
skjalinu og gera það skilmerkilegra. Aðilarnir fengu skjalið þó nokkru síðar hreinritað, en þeir, 
sem stóðu að samningnum, neituðu að skrifa undir það skjal og kváðu sig heldur ekki bundna af 
fyrri undirritun sinni, þar sem það skjal hefði ekki verið endanlegur samningur. Héraðsdómur 
komst að þeirri niðurstöðu að aðilarnir væru ekki bundnir af samningnum. Ekki hafi verið neinn 
grundvöllur til að gera endanlegan samning, þar sem þá hafði meðal annars ekki verið búið að 
setja reglugerð þar sem kveðið hafði verið á um ýmis mikilvæg atriði. Hæstiréttur komst að 
annarri niðurstöðu þar sem hann taldi að aðilar hefðu gert með sér bindandi samning, enda þótt 
hann gæti ekki komið til framkvæmda vegna hagsmuna ríkisvaldsins. 

Það er ekki alltaf ljóst hvort samningur hafi komist á eða hvort ætlunin hafi verið að 

stofna til samnings, þó sýnt hafi verið fram á vilja til samningsgerðar eins og fram kemur í: 

Hrd. 1952 bls. 80 (46/1950), sem varðaði ætlaða sölu á fasteign. Aðili hafði í hyggju að kaupa 
fasteignina og óskaði eftir að gera tilboð í hana. Samið var um kaupverð en öðrum manni var 
falið að gera drög að kaupsamningi og samningsaðilarnir beðnir um að koma síðar um daginn til 
að skrifa undir samninginn. Þegar þeir kvöddust sagðist tilvonandi kaupandi ekki hafa þá 
peninga sem til þurfti við undirskrift sem átti að fara fram síðar um daginn. Seljandinn fer því 
einn síns liðs og nær í kaupsamninginn og fer með hann heim. Um kvöldið sama dag kemur 
kaupandinn til seljandans og býður innstæðulausa ávísun fyrir greiðslunni en seljandinn hafnaði 
að taka við henni. Var því ákveðið að kaupandinn kæmi síðar um kvöldið með annars konar 
greiðslu sem hann gerði ekki. Seljandinn seldi því öðrum aðila umrædda húseign en sagði fyrri 
kaupanda ekki frá því að hann væri búinn að selja öðrum aðila heldur tjáði honum að 
samningurinn væri niður fallinn vegna vanefnda hans. Fyrri kaupandi fór því í mál við 
seljandann og taldi að munnlegt samkomulag hefði verið komið á og væri bindandi en seljandi 
taldi að svo væri ekki enda hafði ekki verið skrifað undir neitt. Hæstiréttur taldi að samningur 
hafði komist á með þeim. Ekki hafði verið sýnt fram á að samið hefði verið um að undirskrift 
kaupsamningsins skyldi fara fram innan tiltekins tíma og ósannað væri að seljandi hefði sett 
ákveðinn frest til að greiða fyrstu greiðsluna. Þótti sannað að kaupandinn hafði boðið fram 
greiðslu innan fárra daga eftir að samkomulagið um kaupin komst á.  

Það er nokkuð skýrt að vilji hafi verið meðal aðila til að semja um fasteignina. Þó að ekki hafi 

verið búið að skrifa undir samninginn skiptir það ekki máli þar sem ekki hafi verið sannað að 

undirskrift skyldi fara fram á tilteknum tíma né einhver frestur verið settur af seljanda til að 

inna greiðslu af hendi.  

Samningur aðila stofnast með einhvers konar tjáningu eða annars konar háttsemi. Oft er 

það svo að ákveðnar umræður hafa átt sér stað um samningsgerðina en endanleg niðurstaða 

hefur ekki legið fyrir, eins og áður segir. Aðilar geta sýnt vilja, með ákveðinni hegðun, til að 

gangast undir skuldbindandi loforð á ýmsa vegu. Má skipta hegðuninni upp í þrjá flokka. Í 

fyrsta lagi hegðun þar sem aðilar tjá sig um viljann og má nefna sem dæmi að aðili segir með 

beinum orðum að hann samþykki tilboð. Við þessar aðstæður er engin spurning að vilji hafi 

staðið til samningsgerðar. Í öðru lagi jákvæða hegðun án þess að aðili tjái sig um viljann, sem 

dæmi má nefna að aðili samþykkir tilboð og sýnir vilja sinn með handabandi. Í þriðja lagi 

afskiptalausa hegðun þar sem aðili gefur hvorki munnlegt samþykki sitt né sýnir það með 
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annars konar hegðun en aðilar telja að um þegjandi samkomulag sé að ræða.96 Í öllum þessum 

tilfellum sem nefnd eru hér að framan þarf að skoða hvort það hafi verið raunverulegur vilji til 

samningsgerðarinnar og skiptir hugafar aðilanna þar miklu. En þó að hugafar þeirra hafi áhrif 

þarf að færa sönnur fyrir staðhæfingunni, en þar stendur hnífurinn í kúnni þar sem ekki er um 

skriflega samninga að ræða.  

Þó að sönnun hafi tekist um að samningur sé kominn á er ekki þar með sagt að búið sé að 

sanna hvert efni samningsins sé. Í Hrd. 1993, bls. 2285 (167/1991), kom upp sú sérkennilega 

staða að úrslit málsins réðust á því hvort tækist að sanna að seljandi hafi gefið upp rangar 

upplýsingar um söluverð fasteignar í þinglesnu afsali. Honum tókst það ekki þar sem eina 

skjalið um fasteignaviðskiptin var hið ranga afsal og skattframtal aðila var ekki talið næg 

sönnun þar sem það var ekki dagsett. Vildi seljandi meina að fasteignin hefði átti að vera seld 

á hærra verði en stóð í kaupsamningi en kaupandinn var því ósammála og neitaði að greiða 

mismuninn. 

Eins og áður segir er samningur löggerningur, sem byggður er á gagnkvæmum eða 

nátengdum viljayfirlýsingum milli tveggja eða fleiri aðila sem er grundvöllur að 

samningagerð. Loforð er skuldbindandi viljayfirlýsing loforðsgjafa sem beint er til annars 

manns eða manna. Tilboð er síðan aftur á móti ein tegund loforða sem þarf að samþykkja og 

ef það er samþykkt þá er samningur kominn á. En hægt er að velta fyrir sér hvort allar 

viljayfirlýsingar séu loforð og hvort yfirlýsing sem gefin er eigi ekki að vera skuldbindandi 

fyrir aðila að svo stöddu og verður frekar vikið að því álitaefni í næstu köflum. 

5.2 Markmiðsyfirlýsingar 

Til þess að átta sig betur á því hvort bindandi samningur hafi komist á er áhugavert að skoða 

hvort aðilar séu eingöngu að sýna fram á vilja til samningsgerðar, en þá með ákveðnum 

fyrirvara, eða hvort vilji hafi verið til þess að gera bindandi samning. 

Viljayfirlýsingar sem eru ótvíræðar og fela í sér áform um að gera eitthvað ákveðið eða 

láta eitthvað ógert eru kallaðar markmiðsyfirlýsingar. Sá sem gefur slíkar yfirlýsingar gefur til 

kynna hvert áform sitt er, þá yfirleitt skriflega. Skuldbindingin er ekki ótvíræð en getur falið í 

sér takmarkaða skuldbindingu. Aðilar lofa oft að gera eitthvað ákveðið en í staðinn þarf sá 

sem gengst undir loforðið að uppfylla ákveðin skilyrði áður er gengið er til samningsgerðar. 

Markmiðsyfirlýsingar geta verið margs konar en hér verða aðeins skoðaðar tvær þeirra, það er 

áformsyfirlýsingar (letters of intent) og stuðningsyfirlýsingar (letters of support).  

                                                
96 Ravnkilde: Stiltiende aftaler, bls. 25.  
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5.2.1 Áformsyfirlýsingar 

Áformsyfirlýsingar geta verið einhliða og gagnkvæmar yfirlýsingar þar sem aðilar gera með 

sér samning þar sem settur er fram sameiginlegur vilji þeirra til samningsgerðar. Notkun 

slíkra áformsyfirlýsinga er útbreidd en þó ríkir ákveðin óvissa um réttaráhrif slíkra yfirlýsinga 

og það sama má segja um stuðningsyfirlýsingar.97  

Í Hrd. 8. maí 2013 (769/2012) höfðu tvö félög gert með sér viljayfirlýsingu, sem átti að gilda í 
sjö ár, þess efnis að annar aðilinn keypti af hinu plastumbúðir sem það áætlaði að framleiða. 
Engin viðskipti fóru fram á milli félaganna á grundvelli viljayfirlýsingarinnar og höfðaði annað 
félagið mál á hendur gagnaðilanum. Hæstiréttur sagði meðal annars að yfirlýsingin yrði ekki 
skilin á annan veg en að vilji aðila hefði staðið til að eiga viðskipti sín á milli. Ekki tókst þó að 
sanna að með viljayfirlýsingunni hefði samningur komist á milli aðila um tilætluð viðskipti og 
ekki höfðu aðilar, miðað við samskipti þeirra í kjölfar yfirlýsingarinnar, talið að um bindandi 
samning hefði verið að ræða. 

Áformsyfirlýsingar eru oft gefnar þegar um flókna viðskiptasamninga er að ræða og getur 

verið að tekist hafi samkomulag um ýmis atriði í samningnum en eftir að semja um önnur 

atriði sem og frekari útfærslu á honum. Eins og áður segir hefur ríkt réttaróvissa um slíkar 

yfirlýsingar en þó hefur verið talið að þær séu ekki loforð um það sem áform standa til. 

Túlkun áformsyfirlýsingar mun leiða í ljós hverju var í raun lofað en um siðferðislega 

skuldbindingu er fyrst og fremst að ræða fyrir þann sem hana gefur.98 Aðilar geta gefið 

yfirlýsingu, munnlega eða skriflega, þess efnis að þeir áformi að ljúka samningum. Einnig 

getur verið að aðilar ákveði að gera samning með litlum fyrirvara, ekki gefst tími til að semja 

um frekari skilmála og getur því verið nauðsynlegt aðilar gefi yfirlýsingu þess efnis að vilji 

standi til að ljúka samningnum. Oft hefur verið gengið frá flestum atriðum í samningi en hann 

er byggður á tilteknum forsendum sem þurfa að ganga upp svo að samningur komist á. 

Forsendurnar geta varðað ýmis atriði og getur tekið mislangan tíma að kanna þær frekar. Við 

þær aðstæður getur reynst mikilvægt, eins og áður segir, að staðfesta samningsviljann. Þeir 

sem standa að samningnum geta þurft að hafa ákveðna heimild til þess að ganga frá honum og 

má í því sambandi benda á að framkvæmdastjóri hlutafélags getur þurft að fá samþykki 

stjórnar fyrir gerð samnings. Í þeim tilvikum getur verið eðlilegt að áformsyfirlýsing sé gerð 

þess efnis að samningur verði gerður eftir að stjórn hlutafélags hafi veitt samþykki sitt.99 

5.2.2 Stuðningsyfirlýsingar 

Auk þess að gefa yfirlýsingu um áform er undir vissum kringumstæðum möguleiki að gera 

svokallaðar stuðningsyfirlýsingar sem eru þó ekki algengar í íslensku viðskiptalífi. Sama 

                                                
97 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 601. 
98 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 602–603. 
99 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 601–602.  
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réttaróvissa gildir um þessar yfirlýsingar líkt og áformsyfirlýsingar í norrænni 

réttarframkvæmd, þá aðallega hver réttaráhrif þeirra eru og þá með tilliti til þess hvort þær séu 

skuldbindandi fyrir aðila.100 

Bankar eru þeir aðilar sem oftast notast við stuðningsyfirlýsingar auk móðurfélaga. Við 

þær aðstæður lýsa þeir aðilar, sem koma að máli, stuðningi gagnvart þriðja aðila með nánar 

tilgreindum hætti við annan aðila, þá oftast öðrum banka eða viðskiptaaðila.101 Tilgangur 

slíkrar yfirlýsingar er að lýsa stuðningi við tiltekinn mann eða lögaðila en ekki með þeim 

hætti að hann taki ábyrgð á hendur sér. Ábyrgðaryfirlýsingar hafa aftur á móti yfirlýsingu 

aðila um að hann beri ábyrgð á vissum atvikum sem hann hefði af öðrum kosti ekki borið 

ábyrgð á.102 Réttaráhrif ábyrgðaryfirlýsingar ráðast af túlkun hennar í hverju tilviki fyrir sig og 

þau geta verið ólík eftir því um hvers konar samning er að ræða. Almennt viðhorf er að skýra 

ábyrgðaryfirlýsinguna þröngt eða ekki lengra en gagngert hefur verið lofað.103 Ágreiningur 

hefur risið um hvort stuðningsyfirlýsingar séu ábyrgðaryfirlýsingar og skuldbindandi sem 

slíkar eða skuldbindandi með öðrum hætti, eins og sjá má á eftirfarandi dómum: 

Í UfR. 1989, bls. 618, var aðili, framleiðandi dýrafóðurs, sem hugðist fjárfesta í nýrri vél til að 
pakka fóðrinu. Hann hafði áður keypt vél með kaupleigusamningi sem var fjármögnuð af 
fjármögnunarleigufyrirtæki. Hann ræddi við sama fyrirtæki um kaup á nýrri vél en 
fjármögnunarleigufyrirtækinu var ljóst að fjárhagur framleiðandans var ekki góður og gat ekki 
fallist á frekari kaupleigusamning nema með því að stjórnarmenn framleiðandans gengjust 
persónulega í ábyrgð fyrir greiðslu samkvæmt kaupleigusamningnum. Það vildu þeir ekki gera. 
Framleiðandinn leitaði frekari leiða hjá öðrum aðilum sem gekk ekki eftir og sneri sér því aftur 
til fyrrgreinda fjármögnunarleigufyrirtækisins. Það lét sér þá duga, eftir frekari 
samningaviðræður, persónulega stuðningsyfirlýsingu stjórnarmanna framleiðandans. Í 
yfirlýsingunni kom fram að þeir myndu sjá til þess að á meðan kaupleigusamningurinn væri í 
gildi hefði framleiðandinn nægilega fjármuni til þess að geta efnt skuldbindingar sínar gagnvart 
fjármögnunarfyrirtækinu. Framleiðandinn varð síðan gjaldþrota og var þess krafist að 
stjórnarmennirnir yrðu dæmdir til að greiða skaðabætur vegna vangoldinna greiðslna sem þeir 
neituðu að gera. Stjórnarmennirnir byggðu á því að ekki hefði verið um ábyrgðaryfirlýsingu að 
ræða sem fjármögnunarfyrirtækið taldi vera. Kröfunni var hafnað á þeim forsendum að ekki 
hefði verið rætt um hver réttaráhrif yfirlýsingarinnar hefðu átt að vera og hefði legið ljóst fyrir 
að stjórnarmennirnir hefðu ekki viljað takast á hendur persónulega ábyrgð á skuldbindingum 
samkvæmt kaupleigusamningnum. Af þeim sökum var ekki hægt að fallast á að yfirlýsingin fæli 
í sér ábyrgðaryfirlýsingu og því væru stjórnarmennirnir ekki skaðabótaskyldir gagnvart 
fjármögnunarfyrirtækinu.  

Nokkrum árum síðar var um aðra niðurstöðu að ræða í dómi Hæstaréttar Danmerkur þó að 

málsatvik hafi verið sambærileg. 

 UfR. 1994, bls. 470, í því máli voru tvö hlutafélög sem áttu saman annað hlutafélag. 
Hlutafélögin stunduðu viðskipti með timbur og timburvörur. Hlutafélagið sem þeir áttu í 

                                                
100 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 603. 
101 Viðar Már Matthíasson: „Er víst að loforð sé enn loforð?“, bls. 603. 
102 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 247. 
103 Eyvindur G. Gunnarsson: „Samningur um vanefndaafleiðingar“, bls. 62.  
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sameiningu (E) var í viðskiptum við banka (J). E var í miklum fjárhagserfiðleikum. Félagið 
hafði yfirdráttarheimild í J sem hafði verið framlengd nokkrum sinnum. Væntingar eiganda 
félagsins voru að félagið væri á uppleið og juku þeir hlutafé félagsins og gripu til ýmissa 
annarra aðgerða sem stefndu að úrbótum. Ítarlegar bréfaskriftir lágu frammi, meðal annars um 
þessar aðgerðir sem J var kunnugt um. Þrátt fyrir aðgerðirnar var tap á rekstri félagsins. Bankinn 
framlengdi samt sem áður lánsheimildina og undirritaði annað hlutafélagið sem stóð að E 
stuðningsyfirlýsingu þess efnis að það mundi ávallt fylgjast náið með framvinda mála hjá E og 
mundi ekki án samþykkis J afhenda/veðsetja hlut þeirra í E á meðan lánsheimild þess væri í 
gildi og mundi, ef nauðsyn krefðist, veita E nægilega fjármuni til að það gæti á einhverjum tíma 
vera í stakk búið til að efna skuldbindingar sínar gagnvart J. Bú E var síðar tekið til 
gjaldþrotaskipta og krafði J T um efndir á yfirlýsingunni en því hafnaði T. Hæstiréttur fjallaði 
um að fyrir hafði legið stuðningsyfirlýsing T þar sem fram hafi komið ótvírætt loforð um að 
félagið mundi veita E fjármagn til að standa við skuldbindingar sínar og að T hefði 
sönnunarbyrðina fyrir því að yfirlýsingin og efni hennar ættu ekki að hafa réttaráhrif samkvæmt 
efni sínu. Það að T hafði ekki viljað veita ábyrgð vegna lánsheimildarinnar væri ekki nægilegt 
til þess að líta svo á að yfirlýsingin væri ekki skuldbindandi. Var því fallist á kröfu J.  

Má sjá á þessum tveimur dómum að þegar ákvarða á réttaráhrif stuðningsyfirlýsingar er um 

vanda að ræða og skiptir ekki máli hvort slíkar yfirlýsingar séu gerðar munnlega eða skriflega.  

5.3 Skilyrt loforð eða tímabundið loforð 

Sá sem gefur loforð getur bundið loforðið ákveðnum skilyrðum. Réttaráhrifin verða því háð 

því að einhver tiltekinn atburður þarf að gerast eða ekki. Annars vegar getur verið um að ræða 

frestskilyrði en við þær aðstæður verða réttaráhrif ekki virk fyrr en ákveðin skilyrði hafa verið 

uppfyllt. Má nefna sem dæmi að aðili lofar loforðsmóttakanda ákveðinni vinnu en fyrst þarf 

móttakandinn að fara á námskeið til að fá vinnuna. Þegar frestskilyrði kemur fram, það er 

þegar aðilinn hefur lokið námskeiðinu, öðlast hið skilorðsbundna loforð endanleg réttaráhrif. 

Hins vegar er um lausnarskilyrði að ræða þegar ákveðin skilyrði eru virk um sinn en síðan 

óvirk eftir að atburður sá, sem atvikið tekur til, er fram komið og má sem dæmi nefna þegar 

aðili lofar að lána bifreið sína á meðan loforðsmóttakandi er með eigin bifreið í viðgerð. Um 

leið og bifreiðin kemur úr viðgerð skilar loforðsmóttakandi bifreið loforðsgjafans til hans. 

Eftir að lausnarskilyrðið hefur komið fram lýkur réttaráhrifum loforðsins. Helsti munurinn á 

þessum tveimur skilyrðum er sá að um fyrra skilyrðið ríkir ávallt óvissa um hvort og hvenær 

skilyrðin koma fram en í því síðara er um nánar tilgreint tímamark að ræða sem vissa er um 

að komi fram.104 Það er nokkuð ljóst að mun erfiðara er að sanna slík skilyrði í þeim tilfellum 

þegar um munnlega samninga er að ræða. 

5.4 Ályktun og samantekt 

Eins og yfirferðin gefur til kynna er ekki alltaf ljóst hvort samningur hafi komist á. Það að 

aðilar hafi staðið í munnlegum samningaviðræðum getur almennt ekki verið merki um að 

                                                
104 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 75–76.  
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stofnast hafi til samnings sem er skuldbindandi fyrir aðila. Það að samningaviðræður séu 

komnar langt á leið getur hins vegar verið vísbending um að til samnings hafi stofnast. Það á 

sérstaklega við ef komist hefur verið að samkomulagi, til dæmis um kaupverð og önnur 

mikilvæg samningsatriði, en þó á eftir að semja um smærri efni samningsins. Þegar aðilar 

hafa skrifað undir samning er það sönnun um að samningur hafi náðst, sem er skuldbindandi 

fyrir aðila, en það er ekki þar með sagt að ávallt þurfi undirskrift svo að um bindandi samning 

sé að ræða.  

Til að átta sig á hvort skuldbindandi samningur hafi komist á þarf enn fremur að skoða 

hvort raunverulegur vilji hafi verið hjá aðilum til samningsgerðar eða hvort vilji hafi staðið til 

samningsgerðar en með ákveðnum fyrirvara um áform um að gera eitthvað eða láta eitthvað 

ógert. Mikil réttaróvissa ríkir um skuldbindingargildi slíkra samninga. Það sama á við um 

stuðningsyfirlýsingar, en við þær aðstæður eru aðilar að lýsa yfir stuðningi við ákveðinn 

samning, þó án þess að skuldbinda sig með öðrum hætti líkt og með almennri 

ábyrgðaryfirlýsingu. 

Það hvort samningur hafi komist á eða ekki þarf að skoða með hliðsjón af fyrrgreindum 

álitaefnum og í hverju tilfelli fyrir sig. Loforð aðila nægir eitt og sér til að skuldbinda 

loforðsgjafa, samkvæmt loforðskenningunni. Hvort loforð sem hefur verið gefið við þessar 

aðstæður séu skuldbindandi er ekki eins ljóst í réttarframkvæmd.  
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6 Skriflegir samningar 

6.1 Inngangur 

Formfrelsi samninga er ein af grundvallarreglum samningaréttar. Fjallað hefur verið um að 

löggerningur þarf almennt að uppfylla ákveðin skilyrði svo að hann teljist gildur. Eitt af þeim 

skilyrðum kann að vera að hann þarf að vera skriflegur. Réttaráhrif þess að formskilyrða er 

ekki gætt eru afar mismunandi og þarf að skoða hvert tilviki fyrir sig. Hér er þó um að ræða 

veigamikla undantekningu frá meginreglunni um formfrelsi löggerninga og þykir því vert að 

fjalla um það sérstaklega í þessum kafla. 

Skilyrði um skriflega samninga getur verið með tvennum hætti, sumir samningar eru ekki 

gildir nema þeir séu skriflegir og má þar helst nefna samninga um kaup á fasteign, 

vátryggingarsamninga, samninga um neytendalán og samninga um hlutabréfakaup en efni 

annarra samninga verður ekki sannað fyrir dómi nema með framvísun skriflegs eintaks, sbr. 

kjarasamninga.105 Oft á tíðum gilda strangar reglur um hvernig skriflegur samningur skuli úr 

garði gerður. Venja er að mikilvægir samningar skuli vera skriflegir, sbr. fasteignakaup sem 

nú hefur verið lögfest.106  

6.2 Réttaráhrif þess að formskilyrða er ekki gætt 

Réttaráhrif þess að samningur er ekki skriflegur geta verið ýmiss konar og er háð lögskýringu 

í hverju tilviki fyrir sig.107 Sem dæmi má nefna eiga ákvæði í lögum sem segja til um ákveðið 

form, stofnun eða undirbúning löggerninga frekar að teljast verklagsreglur en eiginleg 

formskilyrði, sbr. ýmis ákvæði laga nr. 84/2001 um skipan opinberra framkvæmda, sem fjalla 

um verksamninga á vegum hins opinbera. Ekki er gildisskilyrði að farið sé eftir ákvæðum 

þessara laga. Vanræksla um lögboðnar formreglur skiptir ekki máli í einkaréttarlegri 

merkingu en getur varðað refsiréttarlegum viðurlögum og má í því sambandi nefna að í 6. gr. 

sjómannalaga nr. 35/1985 segir til dæmis að ráðningarsamningar við skipverja og skipstjóra 

skuli vera skriflegir. Munnlegir samningar eru í því sambandi gildir en ef vanrækt er að 

framfylgja formskilyrðunum getur það varðað til dæmis útgerðarmann sektum skv. 78. gr. 

sömu laga. Enn fremur má geta þess að skv. 16. gr. laga nr. 99/2004 um fasteigna-, fyrirtækja- 

og skipasölu þurfa skjöl sem varða sölu fasteigna, þar með talið kaupsamningar, afsöl, 

veðbréf og skuldabréf, að vera nafngreind, það er hver sá er sem stendur að baki samningnum 

þarf að vera tilgreindur. Samningar sem þessir eru gildir þó að ekki sé gætt að þessum 
                                                
105 Hafliði K. Lárusson: „Alþjóðlegir viðskiptasamningar“, bls. 98. 
106 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 41.  
107 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 41.  



35 

formskilyrðum og það sama á við ef þinglýsing hefur farið fram. Ef ekki hefur verið gætt að 

formskilyrðum getur það varðað fasteignasalann viðurlögum, sbr. 1. mgr. 22. gr. sömu laga. 

Enn fremur getur það komið til skoðunar ef lögmælt formskilyrði eru ekki haldin að 

löggerningur getur fengið annað gildi eða þýðingu en annars hefði verið. Í því sambandi er 

vert að skoða 1. gr. laga nr. 93/1933 um víxla en þar eru nákvæmlega tilgreind þau atriði sem 

fram þurfa að koma svo að skjal geti talist víxill. Skjal sem ekki hefur fullnægt þeim 

formskilyrðum getur samt haft þýðingu að lögum en um það gilda þá ekki einkaréttarlegar 

reglur, sem víxlum fylgir, né þær sérstöku réttarfarsreglur sem fylgja víxilmálum. Samkvæmt 

4. gr. laga nr. 36/1994 um húsaleigusamninga eiga leigusamningar að vera skriflegir en í 10. 

gr. sömu laga kemur fram að ef vanræksla sé á slíku gildi öll ákvæði laga þessara um 

réttarsamband þeirra. Hvað varðar réttaráhrif málamyndagerninga, sbr. 34. gr. sml., eru þau 

bundin við að samningur sé skriflegur. Eins og sjá má heyrir það til undantekninga að 

vanræksla um formreglur valdi algerri ógildingu löggerninga.108  

Helstu ástæður þess að krafa sé gerð um skriflegan samning er að vernda veikari aðilann 

við gerð umfangsmikilla og mikilvægra samninga auk þess að auðvelda sönnun um vafaatriði 

sem geta komið upp síðar.109 Benda má á nýrri reglur aðila til að falla frá samningi til dæmis á 

sviði neytendaréttar. Alþingi samþykkti nýlega lög um neytendasamninga nr. 16/2016. Með 

þeim er innleidd tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins um réttindi neytenda. Meðal markmiða 

hennar er að samræma reglur EES- ríkja um samninga utan fastrar starfsstöðvar seljanda um 

fjarsölusamninga og fleira og hvaða atriði seljanda ber að upplýsa neytendur um áður en slíkir 

samningar verða skuldbindandi fyrir neytenda. Í lögunum er mælt fyrir um ýmsar formkröfur 

og má sem dæmi nefna staðfestingu á samningi, sbr. 8. gr. laganna og hvernig upplýsingagjöf 

skuli háttað, sbr. II. kafla laganna. Í reglunum er gert ráð fyrir að neytendur hafi rýmri rétti til 

að falla einhliða frá samningum miða við áveðnar aðstæður, sbr. VI. kafla. 

Enn fremur má benda á lög um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða 

frístundum o.fl. nr. 120/2013. Í 1. mgr. 7. gr. laganna er þess getið að samningur eigi að vera 

skriflegur eða gerður á annan varanlegan miðil og undirritaður bæði af neytanda og seljanda. 

Einnig þarf samningurinn, skv. 2. mgr., að vera gerður á opinberu tungumáli þess aðildarríkis 

Evrópska efnahagssvæðisins þar sem neytandi býr eða hefur ríkisfang. Auk þess ber seljanda 

að leggja fram þýðingu á samningnum, af hálfu löggilts skjalaþýðanda, á opinberu tungumáli 

þess aðildarríkis Evrópska efnahagssvæðisins þar sem fasteignin er. Samkvæmt 5. mgr. 7. gr. 

skuldbindur samningurinn neytendur ekki ef hann er ekki gerður í samræmi við 1. og. 2. mgr. 

                                                
108 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 42–43.  
109 Ása Ólafsdóttir: „Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“, bls. 60. 
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laganna. Með innleiðingu tilskipunar Evrópuráðsins 2008/122/EB frá 14. janúar 2009, um 

neytendavernd að því er varðar tiltekna þætti skiptileigusamninga, samninga um orlofskosti til 

lengri tíma, endursölu– og skiptasamninga, var markmiðið að vernda kaupendur vegna 

tiltekinna þátta í samningum um kaup á réttindum til að nýta fasteignir í skiptileigugrunni. 

Mikil þróun hefur verið á markaði fyrir skiptileigusamninga sem hefur leitt til nýrra tegunda 

samninga. Margir þeirra hafa eingöngu verið gerðir til að komast hjá eldri reglum. Þetta hafði 

valdið ýmsum vandmálum fyrir neytendur og voru reglurnar því settar til að veita þeim betri 

vernd. Með tilskipuninni hefur neytendavernd aukist frá því sem áður var og njóta neytendur 

því rýmri réttar til að falla frá samningi.110 Nú geta neytendur fallið frá samningi án nokkurar 

ástæðu innan 14 daga frá undirritun samnings eða neytandi hefur fengið hann afhentan eftir að 

undirritun fór fram , sbr. 12. gr. fyrrgreindra laga. 

Í næstu köflum verða gerð nokkuð góð skil þeim helstu lögbundnu ákvæðum þar sem 

krafa er gerð um skriflegan samning og hverjar afleiðingarnar verða þegar ekki er fylgt þeim 

formskilyrðum sem krafist er. Ekki er þó um tæmandi talningu að ræða í þeim efnum. 

6.2.1 Samningur um kaup á fasteign 

Fyrir gildistöku fasteignakaupalaga nr. 40/2002 (hér eftir fkpl.) var sú regla í gildi að ekki 

þurfti að gera skriflegan samning til að vera skuldbundinn samkvæmt kaupsamningi um kaup 

á fasteign.111 Var það í samræmi við þá almennu reglu um að skuldbindingargildi samninga 

væri óháð formi þeirra.112 Fyrir gildistökuna giltu að öllu jöfnu reglur samningaréttar. Oft á 

tíðum var ágreiningur um hvort samningur hefði stofnast og skáru dómstólar iðulega úr um 

slík ágreiningsefni.113 Í dómsmálum sem þessum gildir reglan um frjálst sönnunarmat dómara, 

sbr. 1. mgr. 44. gr. laga eml. Sá sem heldur slíku fram þarf að sanna að kaupsamningur hafi 

stofnast. Í Hrd. 1953, bls. 658 (195/1951), var því hafnað að kaupsamningur hefði komist á 

þrátt fyrir að kaupverð hafi verið greitt, þar sem ekki þótti sannað að hinn aðilinn hefði veitt 

samþykki sitt til kaupanna. Sams konar niðurstaða var í Hrd. 1976, bls. 82 (202/1974), en þar 

hafði kaupandi borið áburð á tún jarðarinnar sem hann taldi sig vera búinn að kaupa en 

Hæstiréttur taldi ekki sannað að aðilar hefðu orðið ásáttir um skilmála fyrir kaupunum og þar 

af leiðandi ekki sannað að samþykki seljanda hefði legið fyrir. Annað gott dæmi má finna í 

eftirfarandi dómi Hæstaréttar: 

Í Hrd. 1997, bls. 2227 (342/1997), eignaðist aðili landspildu með afsali 8. maí 1974 og reisti þar 

                                                
110 Vefsíða Innanríkisráðuneytis: https://www.innanrikisraduneyti.is.  
111 Viðar Már Matthíasson: Fasteignakaup, helztu réttarreglur, bls. 46 og 47. 
112 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 30.  
113 Alþt. 2001–2002, A-deild, bls. 1454. 
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sumarbústað. Hann lést svo um það bil 20 árum síðar. Hann var samkvæmt þinglýstum 
heimildum eigandi að sumarbústaðnum. Ágreiningur reis í dánarbúi hans og einkahlutafélagi 
(ehf.) um eignarrétt að sumarbústaðnum og lóðinni. Ehf. taldi að eigninni hefði verið afsalað til 
aðilans vegna mistaka. Þau höfðu hins vegar verið leiðrétt af honum með sérstakri yfirlýsingu 
þess efnis en henni var ekki þinglýst sem afsali og breytti ekki hinni þinglýstu eignarheimild. 
Ehf. sýndi fram á að það hefði keypt bústaðinn og sýndi því til stuðnings hreyfingalista úr 
fjárhagsbókhaldi sínu auk færslna er vörðuðu ýmsan kostað sem ehf. taldi vera vegna rekstrar 
bústaðarins. Einnig kom fram að andvirði bústaðarins hefði verið fært seljanda til tekna á 
viðskiptareikningi hans hjá félaginu. Lagt var fram skattframtal seljanda þar sem kom fram að 
hann hafði selt sumarbústaðinn en þess ber þó að geta að það var ódagsett og ekki undirritað af 
honum. Ekki var talið að ehf. hefði fært sönnur fyrir því að kaupsamningur hefði stofnast með 
félaginu og seljandanum. 

Eins og sjá má á dómunum hefur því verið hafnað að til kaupsamnings hafi stofnast þó að 

kaupverð hafi verið greitt þar sem ekki lá fyrir samþykki seljanda fyrir kaupunum. Enn fremur 

virtist í niðurstöðu dómsins ekki skipta máli hvernig aðilar höguðu sér fyrir og eftir 

kaupsamning sem er í samræmi við afstöðu dansks réttar þar sem krafa er gerð um ríka 

sönnun í þeim efnum, sbr. UfR. 2001 bls. 1 sem reifaður verður hér síðar. Íslenskir dómstólar 

hafa þó almennt litið til atvika líkt og endurgjalds og hegðunar aðila fyrir og eftir 

samningsgerð þegar færðar eru sönnur fyrir um stofnun samninga, sbr. kafla 8.4.2 hér síðar. 

Ef vafi er um gildi og efni kaupsamnings ber að túlka þeim aðila í óhag sem heldur því 

fram að kaupsamningur hafi stofnast.114 Dómstólar hafa sýnt að strangar kröfur eru gerðar í 

þessum efnum. Dæmi eru þó um að slík sönnun hafi tekist og má í því efni líta til Hrd. 1997, 

bls. 2792 (274/1996), en þar var talið að kaupsamningur um jörð frá 1924 gæti einn og sér 

verið nægileg sönnun um að kaupin á jörðinni hefðu átt sér stað. Jafnframt var til sönnunar 

tilgreint eignarhald á jörðinni í skattframtali, greiðslur gjalda af jörðinni, hagnýting 

jarðarinnar og viðhorf annarra.  

Réttaróvissa hafði því skapast um hvað þyrfti í raun til að sanna að kaupsamningur um 

fasteign teldist hafa stofnast.115 Því var gerð krafa í fkpl., ekki aðeins um skriflegan 

kaupsamning heldur einnig um lágmarksefni þess samnings. Er því í 1. mgr. 7. gr. fkpl. vikið 

frá þeirri grunnreglu samningaréttar að munnlegir samningar séu jafngildir skriflegum og er 

skriflegt form gildisskilyrði kaupsamninga um fasteign. Helsta ástæða lögfestingar ákvæðisins 

var að skerpa á réttarstöðu aðila við fasteignakaup. Á þetta reyndi meðal annars í eftirfarandi 

tveimur dómum: 

Í Hrd. 24. febrúar 2011 (453/2010) voru aðilar máls sýknuð þar sem munnlegur samningur á 
milli kaupanda og seljanda var ekki talinn uppfylla formskilyrði 1. mgr. 7. gr. fkpl. Dóttir 
höfðaði mál gegn foreldrum sínum og krafðist þess að þau gæfu út afsal til hennar fyrir 
tiltekinni fasteign ásamt fylgifé gegn yfirtöku áhvílandi fasteignaveðbréfs. Í dómi 

                                                
114 Viðar Már Matthíasson: „Stofnun kaupsamnings um fasteign“, bls. 436. 
115 Viðar Már Matthíasson: „Stofnun kaupsamnings um fasteign“, bls. 438. 
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Hæstaréttar var fallist á niðurstöðu héraðsdóms um að dótturinni hefði tekist að sanna að 
samningur um kaup á fasteigninni af Íbúðalánasjóði hefði verið gerður í nafni foreldra 
hennar sem kaupenda í þeim tilgangi að greiða fyrir því að þau fengju greiddar út brunabætur 
vegna sumarhúss. Hæstiréttur tekur sérstaklega fram í niðurstöðu sinni að þó að dótturinni 
tækist að sanna að munnlegt samkomulag hefði verið milli hennar og foreldra hennar þá 
myndi samkomulagið ekki uppfylla 1. mgr. 7. gr. fkpl. um að vera skriflegt. 

Í Hrd. 5. mars 2009 (208/2008) deildu aðilar um hvort kaupsamningur hefði stofnast þeirra á 
milli um fasteign. Nokkrar viðræður höfðu átt sér stað á milli aðila um möguleg kaup á 
eigninni en sá aðili sem var leigutaki að eigninni taldi að kaupsamningur hafi verið kominn 
á. Leigutakinn hafði greitt 800.000 krónur til húseigandans sem hann taldi að meta mætti 
sem innborgun í hugsanlegum kaupum. Af gögnum máls og framburði vitna fyrir dómi má 
ráða að á einhverju stigi málsins hafi menn litið svo á að samkomulag hefði verið með 
aðilum um að kaupin færu fram. En aldrei var gengið frá formlegum kaupsamningi um 
eignina og ekki hafði heldur verið lagt fram formlegt kauptilboð. Héraðsdómur bendir á að 
samkvæmt 1. mgr. 7. gr. fkpl. er samningur um kaup á fasteign bindandi þegar skriflegt 
tilboð hefur verið samþykkt af móttakanda þess með undirskrift, enda felist í því 
skuldbinding um greiðslu kaupverðs og afhendingu fasteignar. Að þessu virtu var litið svo á 
að ekki hefði komist á bindandi samningur á milli aðila. 

Skýrt kemur fram í seinni dómnum að kaupsamningur verður eingöngu skuldbindandi ef 

formskilyrði fasteignakaupalaga er uppfyllt. Skiptir ekki máli þótt takist að sanna að 

munnlegur samningur hafi komst á eða einhverjar samræður átt sér stað. Svo lengi sem 

kaupsamningur er munnlegur þá stofnar hann ekki rétt samkvæmt lögum.  

Í dönskum og norskum rétti er ekki gildisskilyrði að kaupsamningar um fasteignir séu 

skriflegir en hins vegar er það svo í sænskum og finnskum rétti.116 Í danskri og norskri löggjöf 

eru gerðar afar ríkar sönnunarkröfur til munnlegra samninga í fasteignaviðskiptum, eins og 

áður hefur verið getið hér að ofan.117 En þó er sönnunarfærslan ekki óyfirstíganleg eins og 

segir í dómnum hér á eftir: 

Í UfR. 2001, bls. 1, hafði fasteignasali gert samning um sölu á fasteign sem hvorki hafði verið 
undirritaður né samþykktur af seljanda. Hæstiréttur Danmerkur taldi að vegna þeirrar óvissu 
sem ríkti um gildi samningsins væru ríkar kröfur gerðar um sönnur þess að seljandinn hefði 
samþykkt tilboðið á annan hátt en að skrifa undir samninginn. Krafan um sönnunarfærslu væri 
ekki óyfirstíganleg og eins og fram kemur í dómnum hefur Hæstiréttur Danmerkur samþykkt 
umdeilda munnlega samninga við sölu fasteigna. 

Danskir dómstólar hafa samþykkt munnlega kaupsamninga, sbr. UfR. 2007, bls. 1496, en í 

þeim dómi var talið að nægar sönnur hefðu legið til grundvallar svo tilboð hafi verið talið 

samþykkt. 

Í 2. mgr. 7. gr. fkpl. kemur fram að ef umboðsmaður kemur fram fyrir hönd kaupanda eða 

seljanda skuli umboð hans vera skriflegt og er sú krafa ekki óeðlileg í ljós fyrrgreinds 

formskilyrðis um skriflegan kaupsamning. Skriflegt umboð er því skilyrði svo að 

                                                
116 Alþt. 2001−2002, A-deild, bls. 1454. 
117 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 76. 
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kaupsamningur sé gildur fyrir milligöngu umboðsmanns. Ekki þarf að liggja ljóst fyrir hver 

kaupandi fasteignar er ef umboðsmaður gerir kauptilboð fyrir hans hönd.118 Ein helsta ástæða 

fyrir því að kaupandi vilji halda því leyndu hver hann er getur verið sú að það gæti haft áhrif á 

hugsanlegt kaupverð. Það ætti ekki að skipta máli að því sé haldið leyndu þar sem 

umboðsmaður hans ábyrgist sjálfur að hann hafi umboð til þess að gera slíkt tilboð í nafni 

umbjóðanda síns, sbr. 1. mgr. 25. gr. sml. Gott dæmi um að umboð þurfi að vera skriflegt er 

að finna í Hrd. 2006, bls. 4289 (54/2006), þar sem fasteignasali hafði gert fyrir hönd félags 

kauptilboð í lóð. Þremur dögum síðar gerði seljandinn gagntilboð fyrir sína hönd og annarra 

eigenda lóðarinnar og var það samþykkt. Í kjölfarið neitaði seljandinn að veita hinu 

samþykkta gagntilboði viðtöku. Krafist var aðallega í málinu að bindandi kaupsamningur 

hefði komist á með gagntilboðinu. Því var hafnað sökum þess að gagntilboðsgjafinn hafði 

ekki skriflegt umboð frá meðeigendum sínum og uppfyllti ekki gildisskilyrði 2. mgr. 7. gr. 

fkpl. og var seljandinn og meðeigendur lóðarinnnar því sýknaður af þeim sökum. 

6.2.2 Gerðarsamningur 

Gerðardómur er lögbundinn eða samningsbundinn úrskurðaraðili á einkaréttarsviðinu. Hann 

er eitt af þeim úrræðum sem aðilum standa til boða utan hins hefðbundna dómskerfis. Hafa 

gerðardómar verið við lýði allt frá þjóðveldistíma.119 Þeir hafa ekki sömu réttaráhrif og hinn 

almenni dómstóll en niðurstaða slíks gerðardóms er bindandi fyrir aðila. Ekki er leyfilegt að 

fara með slík mál fyrir dómstóla ef samkomulag hefur náðst milli aðila um að leysa skuli 

ágreiningsefni milli þeirra í gerð og þurfa slík ákvæði að vera skýr, sérstaklega í ljósi þess að 

meginreglan er að aðilar hafa rétt á að bera mál sín undir hina almennu dómstóla.120 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að menn kjósi frekar að fara með ágreining máls fyrir 

gerðardóm en að leita á náðir almennra dómstóla, sem ekki verður frekar fjallað um hér. Auk 

samninga um gerðardóm getur verið að lög mæli fyrir um að leggja skuli ágreining í 

gerðardóm, sbr. 7. gr. laga nr. 87/2003 um Orkustofnun þar sem kveðið er á um að leggja 

skuli ágreining um endurgreiðslu ríkisins vegna rannsókna og áætlunargerðar í gerðardóm. 

Einnig er vert að minnast á gerðardóm Viðskiptaráðs Íslands sem ætlað er að dæma í 

ágreiningsmálum sem kunna að koma milli aðila í viðskiptum ef um þá málsmeðferð hefur 

verið samið.121 

Fyrir gildistöku laga nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma (hér eftir 

                                                
118 Alþt. 2001–2002, A-deild, bls. 1455. 
119 Stefán Már Stefánsson: „Um samningsbundna gerðardóma“, bls. 40−41. 
120 Stefán Már Stefánsson: „Um samningsbundna gerðardóma“, bls. 40−41. 
121 Vefsíða Viðskiptaráðs Íslands: https://vi.is. 
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gerðardómslög) voru lagaákvæði fábrotin um gerðardóma. Aðallega var stuðst við 1. gr. 6. 

kap. I. bókar norsku laga Kristjáns V. svo og venjur og dómafordæmi sem myndast höfðu.122 Í 

1. mgr. 3. gr. núgildandi gerðardómslaga er gerð krafa um að gerðarsamningur skuli vera 

skriflegur. Er það í samræmi við norsk og finnsk gerðardómslög en hins vegar er ekki gerð sú 

krafa í dönskum og sænskum gerðardómslögum. Engar formkröfur voru gerðar hér á landi 

fyrir gildistöku laganna og gat hann því bæði verið munnlegur jafnt sem skriflegur. Þess var 

eingöngu krafist að hann væri skýr og ótvíræður.123  

Ástæða kröfunnar um skýran og skriflegan gerðarsamning er fyrst og fremst sú að tryggja 

sönnun um efni, tilvist samningsins, hvort hann eigi að skuldbinda aðilana og hvort ætlun 

þeirra sem að samningnum standa er að leggja deiluefni í gerð, þá utan almennra dómstóla. 

Málsmeðferð fyrir gerðardómi fer eftir gerðarsamningi eða lagaákvæði þar um og skiptir þar 

máli hvort kveðið sé á um í samningi aðila hvort skylda eða heimild sé til að fara með málið 

fyrir gerðardóm.124 Í Hrd. 1999, bls. 4895 (481/1999), höfðu aðilar samið um kaup á skipi. Í 

samningsskilmálum var kveðið á um skipun gerðardóms til að fjalla um deilumál sem gætu 

komið upp tengd kaupunum. Höfðað var mál á hendur kaupanda til heimtu skaðabóta vegna 

vanefnda á samningnum. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms en vegna 

samningsskilmála heyrði málið ekki undir lögsögu dómstólsins og var því vísað frá.  

Eins og áður hefur komið fram afsala aðilar gerðarsamnings sér meðferð dómstóla ef 

samið hefur verið um að fara með málið fyrir gerð og um leið skerðist réttaröryggi þeirra sem 

að samningnum standa. Vegna þessa eru gerðar ríkari kröfur til sönnunar um að aðilar hafi 

haft vilja til þess að leggja málið í gerð.125 Gerðardómsákvæði í samningi kom til skoðunar í: 

Hrd. 2002, bls. 4098 (530/2002), snerist deilan um ákvæði í sérleyfissamningi íslensks 
fyrirtækis við erlenda pizzakeðju sem var þess efnis að deilur varðandi samninginn skyldi leysa 
fyrir alþjóðlegum gerðardómi, nánar tiltekið í Bretlandi. Gerðardómsmeðferð þar ytra er afar 
kostnaðarsöm og stefndi því íslenska fyrirtækið pizzakeðjunni. Það krafðist þess að 
gerðardómsákvæðið yrði fellt úr gildi. Tekið er fram í úrskurði héraðsdóms að þótt íslenska 
fyrirtækið hefði borið því við að það hafi ekki gert sér grein fyrir hinum mikla kostaði sem af 
gerðarmeðferð hlytist kæmi slíkt í veg fyrir að ágreiningefni milli aðila fengju úrlausn fyrir 
óhlutdrægum og óvilhöllum dómstólum. Samningsaðila mátti vera ljóst að 
gerðardómsákvæðinu fylgdi mikill kostnaður ef reyndi á ákvæðið og skipti ekki í því sambandi 
máli að íslenska fyrirtækið hefði lakari samningsstöðu. Afleiðingarnar voru fyrirsjáanlegar við 
samningsgerðina. Hæstiréttur staðfesti hinn kærða úrskurð með þeim athugasemdum að 
stefnandi hefði ekki sýnt með haldbærum rökum fram á heimild til að víkja undan þeirri 
samningsbundnu skyldu sinni að lúta lögsögu gerðardómsins enda atvinnurekandi sem átti að 
geta metið þetta við samningsgerðina.  

                                                
122 Stefán Már Stefánsson: „Um samningsbundna gerðardóma“, bls. 38. 
123 Steinunn Margrét Lárusdóttir: „Um ógildingu samningsbundinna gerðardóma“, bls. 90. 
124 Alþt. 1988–1989. A-deild, bls. 2471. 
125 Alþt. 1988–1989. A-deild, bls. 2471. 
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Má draga þá ályktun af dómnum að ef um hefði verið að ræða neytanda sem hefði lakari 

samningsstöðu en atvinnurekandi hefði verið möguleiki á því að fella ákvæðið úr gildi í 

samningnum með vísan til 36. gr. sml.  

Ef gerðarsamningur er ekki skriflegur og þau atriði sem nefnd eru hér að framan eru ekki í 

samningnum er hann talinn ógildur og því koma munnlegir gerðarsamningar aldrei til 

skoðunar.126  

6.2.3 Málamyndagerningar 

Málamyndagerningur er loforð sem samningsaðilar hafa gert með sér en ekki á að efna. 

Löggerningurinn á ekki að hafa réttaráhrif samkvæmt efni sínu og þeir aðilar er að 

samningnum koma gera sér það ljóst.127 Ýmsar ástæður geta legið að baki slíkum gerningum 

og eru aðilar oft að forðast að raunverulegt efni sé sett í samninga, til dæmis vegna skattalegra 

ástæðna. Stundum myndi þess háttar gerningar vera metnir ógildi þar sem þeir geta verið 

andstæðir lögum og velsæmi. Samningur sem þessi getur einnig verið fullkomlega löglegur en 

ef grandlaus þriðji aðili sem hefur fyrir framsal öðlast rétt samkvæmt löggerningnum, sem 

upphaflega var ætlað að vera málamyndagerningur, fer málið að vandast.128 Ákvæði er varðar 

þess háttar löggerninga er að finna í 34. gr. sml.: 

Nú hefur skriflegur löggerningur verið gerður til málamynda og hefur sá maður, sem við 
gerningnum tók, framselt grandlausum þriðja manni rétt sinn samkvæmt honum og verður það 
þá eigi borið fram gegn þeim manni að gerningurinn hafi verið gerður til málamynda 
(leturbreyting höfundar). 

Það sem er athugavert við ákvæðið er að sérstaklega er tekið fram að það eigi við um 

skriflegan málamyndagerning. Í greinargerð með frumvarpi sem varð að samningalögum nr. 

7/1936 er sérstaklega vikið að því að um skriflegan samning sé að ræða. Talið er að hann hafi 

sömu réttaráhrif út á við gagnvart grandlausum þriðja manni og skriflegt umboð.129  

Páll Sigurðsson nefnir í riti sínu Samningaréttur að með lögjöfnun virðist að minnsta kosti 

stundum mega beita ákvæðinu um munnlega löggerninga.130 Ása Ólafsdóttir tekur undir orð 

Páls og bendir á að almennt sé ekki gerð krafa um form löggerninga í íslenskum rétti.131 Þess 

má geta að ekki er að finna í danskri löggjöf ákvæði þess efnis að málamyndagerningar þurfi 

að vera skriflegir og falla því munnlegir samningar sem gerðir eru til málamynda undir 

                                                
126 Valtýr Sigurðsson: „Um samningsbundna gerðardóma“, bls. 30. 
127 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 276. 
128 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 277−278. 
129 Alþt. 1935, A-deild, bls. 800. 
130 Pall Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 278.  
131 Ása Ólafsdóttir: „Málamyndagerningar“, bls. 13.  
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ákvæðið.132 Þess ber að geta að ekki er að finna í dómasafni Hæstaréttar mál þar sem deilt er 

um gildi og stofnun munnlegra málamyndagerninga. 

6.2.4 Kaupmáli hjóna  

Frá þriðja áratug síðustu aldar, hafa mismunandi lög um hjúskaparrétt gilt hér á landi, það eru 

lög nr. 60/1972, um stofnun og slit hjúskapar, sem leystu af hólmi lög nr. 39/1921 og síðan 

lög nr. 20/1923 um réttindi og skyldur hjóna. Norrænt samstarf hafði staðið yfir um langan 

tíma vegna endurskoðunar á hjúskaparlögunum sem hófst á sjötta áratugnum. Höfð var til 

hliðsjónar við gerð nýrra laga nr. 31/1993 (hér eftir hjl.) sú breyting og þær umræður sem 

orðið höfðu um jafnrétti karls og konu í hjúskap. Enn fremur var byggt á efnahagslegu 

sjálfstæði hjóna, sbr. forræði eigna, skuldaábyrgð og samningsfrelsi þeirra. 133 

Nú til dags er litið svo á að í hjúskap eigi að ríkja frjálsræði til forráða eigna og til 

samningsgerðar.134 Samningsfrelsi hjóna er meginregla hjúskaparréttar, sbr. 71. gr. hjl., en í 

ákvæðinu kemur fram að hjón geta gert samninga sín á milli, en þó með takmörkunum sem 

lög mæla fyrir um.135 Samningar á milli hjóna geta varðað ýmislegt en greina þarf á milli 

tvenns konar megintegunda, það er almennra samninga um fjármálaefni eins og 

afsalsgerninga, lánssamninga, stofnun óbeinna eignarréttinda og samninga um sifjamálefni 

sérstaklega en þar er um að ræða skilnaðarsamninga, samninga um uppeldi og forsjá barna 

svo dæmi séu tekin.136 Reglur um séreignir er að finna í XI. kafla en kaflinn inniheldur safn 

ákvæða um samninga milli hjóna, þar á meðal um séreignir samkvæmt kaupmála. 

Kaupmáli hjóna er samningur sem aðilar gera á milli sín þegar þeir ganga í hjónaband eða 

síðar og flokkast hann undir samninga um fjárhagsmálefni. Samningur sem þessi lýtur 

almennum reglum fjármunaréttar en verður þó að gæta að sérreglum hjl.137 Kaupmálar eru afar 

sérstakir samningar sem geta varað um langan tíma og oftar en ekki liggja mikil verðmæti 

undir. Ef hjón vilja gera eignir að séreignum annars hvors þeirra þarf að gera slíkt á grundvelli 

kaupmála, sbr. 55. gr., sbr. 74.–76. gr. hjl. Tímabundnir kaupmálar koma til greina, sbr. 2. og 

3. mgr. 74. gr. hjl., en á þann hátt að verðmætin haldist séreign annars makans meðan bæði 

hjónin eru á lífi en falli niður að öðru þeirra látnu. Eðli kaupmála er einnig sérstakt vegna þess 

persónulega sambands sem er á milli hjóna og oft eru slíkir samningar gerðir meðan hjón eru 

enn í hjúskap og allt leikur í lyndi en einnig þegar skilnaður er í kortunum og ágreiningur er 

                                                
132 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 278. 
133 Alþt. 1992, A-deild, bls. 2470−2471. 
134 Alþt. 1992, A-deild, bls. 2516. 
135 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 535. 
136 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 536.  
137 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 534. 
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um hvort hjóna á að fá hvaða verðmæti við skilnaðinn. 

Gjafir milli hjóna, ef um veruleg verðmæti er að ræða, eru aðeins gildar ef gerður er 

kaupmáli, sbr. 1. mgr. 72. gr. hjl. Eins og áður segir er meginregla hjúskaparlaga 

samningsfrelsi hjóna. Vegna þeirra sérstöku persónulegu tengsla sem eru á milli hjóna hefur 

löggjafinn gripið til þessa ráðs til að koma í veg fyrir þá hættu að hjón freistist til að koma 

eignum sínum undan aðför skuldheimtumanna með því að setja um slíkar gjafir sérreglur sem 

ekki verður frekar fjallað um hér, sbr. 131. gr. sbr. 140. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 

21/1991. 

Tilgangur kaupmála getur verið ýmiss konar, en einn þeirra er að búa til séreign sem 

annað hjóna á og tilheyrir því ekki félagsbúi þeirra sem er undanþegin skiptum ef til skilnaðar 

kemur. Meginregla lögskilnaðar er helmingaskiptareglan, sbr. 6. og 103. gr. hjl. Samkvæmt 

reglunni á að skipta eignum sem hafa myndast og orðið til við hjónaband til helminga á milli 

hjóna. Samningsfrelsi milli hjóna leiðir til þess að þau hafa möguleika á því að skipa málum 

sínum á annan veg, að vissu marki með kaupmála.  

Í 80. gr. laganna er sú krafa gerð að kaupmálar á milli hjóna skulu vera skriflegir og er því 

um að ræða formbundna löggerninga. Kaupmálar lúta ströngum reglum um form og 

skráningu. Munnlegir samningar, þó að hægt sé að sanna þá, hafa ekki gildi sem kaupmálar. 

Ástæðan er einfaldlega sú að löggerningurinn er afar veigamikill og skiptir miklu að hægt sé 

að sanna efni hans og hvenær hann var gerður.138 Hvenær samningur hefur komist á fer í 

meginatriðum eftir sömu reglum og þegar um almenna samninga er að ræða, það er að skoða 

hvort raunverulegt samkomulag hjóna liggi fyrir. Sá aðili sem ber fyrir sig kaupmála, hvort og 

þá hvenær samkomulag komst á, ber sönnunarbyrðina fyrir því.139 

Kaupmáli á að vera undirritaður af hjónum og staðfestur af lögbókanda (notario publico), 

lögmanni eða fulltrúa hans eða af tveimur vottum sem skulu samtímis vera viðstaddir, sbr. 80. 

gr. hjl. sem var nýmæli í lögum nr. 31/1993. Í Hrd. 4. júní 2015 (327/2015) var ekki fallist á 

að kaupmáli á milli hjóna hafi verið ógildur þar sem börn annars hjóna, sem höfðu mikilla 

hagsmuna að gæta, voru vottar. Samkvæmt 88. gr. hjl. við breytingu eða afturköllun kaupmála 

skal styðjast við sömu reglur og koma fram í 80. gr. Voru börn þeirra hjóna því ekki 

staðfestingarhæf samkvæmt réttarfarslögum140 og afturköllunin samkvæmt því ógild. Ekki var 

gætt að lögmæltum kröfum hjúskaparlaga í eftirfarandi dómi: 

  
                                                
138 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 572−573. 
139 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 540.  
140 Í 80. gr. laga nr. 31/1993 kemur fram að vottarnir skuli vera lögráða og staðfestingarhæfir skv. 
réttarfarslögum. 
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Í Hrd. 14. janúar 2008 (668/2007) var niðurfelling kaupmála ógilt þar sem ekki hafði verið gætt 
lögmæltra krafna um vottun á yfirlýsingu um afturköllun hans á veigamiklum atriðum, sbr. 80. 
gr. hjl. Héraðsdómur hafði áður hafnað kröfu aðila um afturköllun kaupmálans. Hæstiréttur 
tekur fram að í 80. gr. hjl. séu gerðar kröfur um að vottun kaupmála skuli vera með tilgreindum 
hætti. Hann skýrir orðalag ákvæðisins svo að gerningur sé aðeins gildur að gætt sé þeirrar 
aðferðar við vottunina sem segir til um í ákvæðinu og ef það er ekki skýrt með þeim hætti sé 
vandséð að ákvæðið hafi þýðingu. Enn fremur tekur Hæstiréttur fram að í athugasemdum með 
frumvarpi til hjl. hafi verið gerð sú breyting á lögunum að tveir vottar þyrftu að vera viðstaddir 
samtímis sem rökstutt er á þann veg að kaupmáli sé oft veigamikill löggerningur og formið 
hvetji til þess að menn vandi til verka. Enn fremur stuðli formið að því að sönnur fáist fyrir því 
að samningurinn hafi verið undirritaður af fúsum og frjálsum vilja og hvenær til hans var 
stofnað. 

Algjört skilyrði fyrir gildi kaupmála er að skrá hann í kaupmálabók141, sbr. 1. mgr. 83. gr. hjl., 
bæði gagnvart skuldheimtumönnum, viðsemjendum, tengslum hjóna sín á milli og gagnvart 
erfingjum þeirra.142 Ef kaupsamningur er ekki skráður getur maki krafist þess að fjárskipti 
vegna skilnaðar fari fram án tillits til kaupmálans en einnig geta hjón samið við fjárskiptin um 
að kaupmáli verði lagður til grundvallar í skiptum þeirra en við þær aðstæður gilda ekki reglur 
um kaupmála lengur. Er því skráning kaupmálans forsenda réttaráhrifa hans, bæði gagnvart 
þriðja manni og á milli hjóna.143 Ef hjón gera með sér kaupmála og hann er formlega réttur 
tryggir hann séreign aðila en annars ekki.  

Kaupmáli á milli hjóna er án efa formbundinn löggerningur. Ástæða þess að kaupmáli 
þarf að vera skriflegur, vottaður á ákveðinn hátt og skráður er þau verðmæti sem kunna að 
liggja undir. Skiptir þá oft á tíðum miklu að hægt sé að sanna efni hans og hvenær hann var 
gerður. Munnlegir kaupmálar hafa því engin réttaráhrif þó að hægt sé að sanna tilvist hans. 

6.2.5 Erfðaskrár 

Erfðaskrár eru persónulegur, formbundinn, einhliða og afturtækur löggerningur, sem fjallar 
um að eignum arfleifandans144 er ráðstafað á tiltekinn hátt til tiltekinna aðila eftir andlát 
hans.145 Erfðaskrá er skýrt dæmi um formbundinn löggerning og um er að ræða óundanþægar 
reglur er varðar formskilyrðin. Erfðaskrá er gott dæmi um löggerning sem hefur afar strangar 
formreglur. Reglur um erfðaskrá eiga rætur að rekja til hins forna Rómaréttar. Í Grágás er að 
finna reglu sem takmarkar heimild til gjafa sem þessara en þar kemur fram að slíkur 
löggerningur þurfi að vera skriflegur. Í Kristinrétti Árna biskups Þorlákssonar frá 1275 eru 
meðal annars viss formskilyrði til dæmis skal erfðaskrá vera gerð með tveimur vottum og 
presti.146  

                                                
141 Kaupmálabók: Sýslumenn, í hverju umdæmi fyrir sig, halda utan um kaupmálabækur. 
142 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 572. 
143 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 576.  
144 Arfleifandi merkir það sama og arfleiðandi, sem er notað um þann mann sem lætur eftir sig arf. Notast verður 
við orðið arfleifandi í ritgerð þessari. 
145 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 180.  
146 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 183.  
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Erfðaskrár eru samningar sem koma ekki til framkvæmda fyrr en arfleifandi er látinn og 

eru þeir því sérstakir af þeim sökum, miðað við aðra samninga á sviði samningaréttar. Ströng 

formskilyrði, sem koma fram í 40.–44. gr. erfðalaga nr. 8/1962 (hér eftir el.), eru sett til 

hagræðingar og til tryggingar um efni erfðaskrárinnar. Í 1. mgr. 40. gr. el. segir að erfðaskrá 

skuli vera skrifleg og undirrituð af arfleifanda fyrir vottum eða lögbókanda. Erfðaskrá er 

almennt ekki bindandi fyrir arfleifanda því að hann getur breytt henni hvenær sem er, sbr. 48. 

gr. el. og afturkallað hana, sbr. 49. gr. el., en þó að vissum skilyrðum uppfylltum.  

Að vefengja efni munnlegrar erfðaskrár getur reynst auðveldara heldur en ef um skriflega 

erfðaská er að ræða þar sem arfleifandi er ekki til frásagnar eða staðfestingar um efni hennar. 

Ef ekki er farið eftir formreglum erfðaskrár er hægt að fá hana dæmda ógilda en til þess þurfa 

aðilar sem eiga hagsmuna að gæta að vefengja hana.147  

Í Hrd. 1976, bls. 197 (125/1974), gerðu hjón með sér sameiginlega og gagnkvæma erfðaskrá þar 
sem kom fram að hið langlífara skyldi erfa allar eignir hins skammlífara. Eftir lát beggja skyldi 
fóstursonur þeirra erfa allar eigur þeirra. Rætt var um að annar aðili skyldi fá eitthvað í sinn 
hlut, sem ekki var getið um í erfðaskránni. Konan varð skammlífari og gerði maðurinn nýja 
erfðaskrá þar sem hann arfleiddi fóstursoninn að 150.000 kr. en þann, sem ekki var getið í þeirri 
fyrri, að öllu öðru. Við lát mannsins vefengdi fóstursonurinn gildi erfðaskrár mannsins þar sem 
hann taldi að honum hefði verið óheimilt að ráðstafa eignum búsins gegn vilja konunnar. Sá 
sem átti að fá meira vefengdi hina sameiginlegu og gagnkvæmu erfðaskrá sem ekki hefði verið 
formlega gengið frá þar sem annar votturinn að henni hefði ekki verið viðstaddur arfleiðsluna og 
var jafnframt bróðir arfleifanda. Staðfest var af Hæstarétti að hin sameiginlega og gagnkvæma 
erfðaskrá væri ógild sökum formgalla. 

Eins og fram kemur í dómnum skiptir miklu að rétt sé staðið að gerð erfðaskráa og breytinga á 
þeim. Það er ekki aðeins mikilvægt að þær séu skriflegar heldur er þess krafist að þær séu 
vottaðar á lögformlegan hátt þar sem þær munu ekki halda gildi sínu ef ekki er fylgt ýtrustu 
formreglum. 

Samkvæmt 1. mgr. 44. gr. el. getur arfleiðsla farið fram munnlega sem er undantekningin 
á meginreglunni um skriflega erfðaskrá. Við þær aðstæður þarf að uppfylla viss ströng 
skilyrði, það er ef arfleifandi verður skyndilega og hættulega veikur eða lendir í bráðri 
lífshættu og krefst þess að gera erfðaskrá þar sem hann telur að dagar sínir séu taldir, svo að 
slík erfðaskrá sé talin gild.148 Í Hrd. 1987 bls. 1400 (291/1986) var deilt um munnlega 
erfðaskrá. Lögerfingjar vefengdu gildi erfðaskrárinnar. Arfleifandinn hafði verið haldinn 
ólæknandi sjúkdómi í nokkurn tíma áður en hann gerði erfðaskrána. Ljóst var að gangur 
sjúkdómsins var hraður og skyndilega elnaði sóttin eins og fram kemur í dómnum. Mátti jafna 
því við að hann hefði orðið skyndilega og hættulega sjúkur og var því skilyrðum 1. mgr. 44. 
gr. el. fullnægt.  

                                                
147 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 260. 
148 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 237−238. 
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Dánargjafir og erfðagerningar eru löggerningar sem ætlast er til að komi til framkvæmda 

eftir andlát gefandans.149 Reglur um erfðaskrá gilda einnig um slíkar gjafir, sbr. 54. gr. el. 

Aðilar gera oft svokallaðar munnlega óformlegar dánarráðstafanir, sem lúta ekki 

formskilyrðum erfðalaga, þar sem fram kemur vilji þeirra um hver eigi að fá hvað eftir andlát 

viðkomandi. Iðulega virða erfingjar vilja arfleifanda í þeim efnum en slík óformleg 

dánarráðstöfun hefur vissa ókosti í för með sér þar sem ágreiningur um efni hennar getur 

myndast og þegar svo er gagnast orð arfleifandans ekkert.150 Dæmi um þetta má finna í 

eftirfarandi dómi: 

Í Hrd. 2001, bls. 2851 (306/2001), kom upp ágreiningur á milli erfingja við opinber skipti á 
dánarbúi. Stefndi aðili erfingja til endurgreiðslu skulda sem arfleifandi hafði tekið að sér að 
greiða. Var stefndi ekki talinn hafa fært sönnur á að um lánafyrirgreiðslu hefði verið að ræða og 
umræddar skuldbindingar arfleifanda voru ekki taldar dánargjafir í skilningi 54. gr. el., þar sem 
hvorki varð af gögnum málsins séð að ætlast hefði verið til að þær kæmu til framkvæmda að 
arfleifanda látnum né að þær hefðu verið gefnar á dánarbeði.  

Ef erfðaskrá er talin ógild er ekki þar með sagt að hún sé það skilyrðislaust því að til þess að 

svo verði þarf að vefengja hana sem leiðir til þess að erfðaskrá sem haldin er annmörkum er 

varðar form getur verið samþykkt af hálfu erfingja.151 Ef erfðaskrá brestur hin lögbundnu 

formskilyrði og aðili vefengir þá skrá ber hann sönnunarbyrðina fyrir því að slíkir ágallar séu 

á henni sem valdið geta ógildingu hennar, sbr. 2. mgr. 45. el. Í Hrd. 5. mars 2012 (70/2012) 

var farið fram á að erfðaskrá væri metin ógild. Arfleifandi hafði gert tvær erfðaskrár, aðra árið 

2003 og hina rétt fyrir andlát sitt 2009. Hæstiréttur sló því föstu að sú síðari hefði ekki 

fullnægt skilyrðum erfðalaga þar sem ekki var getið um það í arfleiðsluvottorði lögbókanda 

að arfleifandinn hefði verið heill heilsu andlega svo hann væri hæfur til að gera erfðaskrá og 

því hafði sá sem vefengdi erfðaskrána, skv. 2. mgr. 45. gr. el., sönnunarbyrðina fyrir því að 

arfleifandi hefði fullnægt hæfisskilyrðum 2. mgr. 34. gr. el. 

6.2.6 Kjarasamningar og ráðningarsamningar 

Eins og fram kemur í 75. gr. stjórnarskrárinnar nr. 33/1944 er öllum frjálst að stunda þá vinnu 

sem þeir kjósa. Frelsinu má þó setja skorður með lögum, enda krefjist almannahagsmunir 

þess. Í lögum skal kveðið á um rétt manna til að semja um starfskjör sín og önnur réttindi 

tengd vinnu.  

Ráðningarsamningur getur stofnast á óformlegan hátt og verður slíkur samningur gildur. 

Þegar launþegi skuldbindur sig við vinnuveitanda kemst ráðningarsamningur á og við 

                                                
149 Ármann Snævarr: „Nokkrir höfuðþættir í íslenskri erfðalöggjöf“, bls. 18. 
150 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 188−189.  
151 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 277. 
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skuldbindinguna myndast gagnkvæmar skyldur á milli þeirra.152 Meginregla vinnuréttar er að 

þegar aðili er ráðinn í vinnu þarf annað hvort að liggja fyrir skrifleg staðfesting eða skriflegur 

ráðningarsamningur, sbr. tilskipun 91/533/EBE sem innleidd hefur verið hér á landi. Skylt er 

að gera ráðningarsamning sé starfsmaður ráðinn til lengri tíma en eins mánaðar, og að 

meðaltali lengur en átta klukkustundir á viku. Samningur skal liggja fyrir í síðasta lagi 

tveimur mánuðum eftir að starf hefst. Í ráðningasamningnum ber vinnuveitanda að gefa 

upplýsingar, meðal annars um titil, stöðu og tegund starfs sem starfsmaður er ráðinn í eða 

stutta lýsingu á starfinu. Í Hrd. 14. apríl 2016 (568/2015) réð aðili sig til starfa sem bakari í 

bakaríi. Eftir að hann hætti krafðist hann þess að frá greiddan mismun á launum sem hann 

taldi sig eiga inni hjá bakaríinu. Bakaríið taldi að hann hefði verið ráðinn til almennra 

verkamannastarfa og greiddi honum laun samkvæmt því en ekki sem menntuðum bakara líkt 

og hann var. Í dómi Hæstaréttar kom fram að bakaríið yrði að bera hallann af sönnun um efni 

ráðningarsambandsins þar sem ekki hafi verið gerður skriflegur ráðningarsamningur eins og 

skylt væri samkvæmt gildandi kjarasamningi, sbr. og tilskipun Evrópusambandsins nr. 

91/533/EBE. Var bakaríinu gert að greiða starfsmanninum umkrafða launakröfu sem nam 

mismuninum. 

Með gildistöku laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins nr. 70/1996, sbr. 42. gr., 

er gerð sú krafa að samningar sem gerðir eru við ríkisstarfsmenn séu eingöngu gildir ef þeir 

eru skriflegir. Um þá lögbundu kröfu að skriflegir ráðningarsamningar skuli aðeins vera gildir 

reyndi á í Hrd. 15. september 2014 (51/2014), sem reifaður verður hér síðar í kaflanum, þar 

sem ákvæði þágildandi 2. mgr. 54. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og 2. mgr. 54. gr. 

sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 áskildu að samningur um ráðningu framkvæmdastjóra 

sveitarfélags skyldi vera skriflegur.  

Sönnunarstaða aðila er mun auðveldari ef fyrir liggur skriflegur samningur eins og á við 

alla aðra samninga. Það sjónarmið hefur ríkt að ef ekki hafi verið gerður skriflegur 

ráðningarsamningur hafa vafaatriði um gildi og efni hans verið látið falla launþegum í vil, sbr. 

Hrd. 1993, bls. 946 (400/1991), þar höfðu vinnuveitandi og launþegi gert með sér munnlegan 

ráðningarsamning en í lögum hafði verið að finna ákvæði þess efnis að ráðningarsamningur 

hafi átt að vera skriflegur, sbr. 6. gr. sjómannalaga nr. 35/1985. Bar vinnuveitandinn hallann 

af því að svo hafði ekki verið gert. Sömu sjónarmið voru höfð uppi í Hrd. 2001, bls. 293 

(340/2000), þar sem deilt var um munnlegan ráðningarsamning stýrimanns. Skipstjóri hafði 

samþykkt að taka að sér starf hjá útgerð einni en setti það skilyrði að hann fengi að finna þann 

                                                
152 Lára V. Júlíusdóttir: Réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 62. 
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stýrimann sem gæti leyst hann af. Skipstjórinn gerði það og tilkynnti útgerðarstjóranum. Deilt 

var um hvort skipstjórinn hefði haft heimild til að ráða stýrimanninn. Talið var sannað að til 

ráðningarsamnings hefði stofnast og var útgerðarstjórinn talinn bera hallann af skorti á sönnun 

um stofnun ráðningarsamningsins, enda hafði ekki verið gerður skriflegur 

ráðningarsamningur við stýrimanninn þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 6. gr. sjómannalaga nr. 

35/1985. Á svipað álitaefni reyndi í Hrd. 15. september 2014 (51/2014) sem er nokkuð 

forvitnilegur dómur, þar var munnlegur ráðningarsamningur ekki talinn gildur. Deilt var um 

hvort aðili hefði verið ráðinn til starfa sem sveitarstjóri á hreppsfundi, en hreppsnefndinni og 

aðilanum sem taldi sig hafa verið ráðinn bar ekki saman um hvort gengið hefði verið 

endanlega frá ráðningunni. Óumdeilt er að ekki hafði verið gengið frá skriflegum samningi. 

Sveitarfélagið var sýknað af kröfum aðilans um skaðabætur. Hæstiréttur taldi að ákvæði 

þágildandi 2. mgr. 54. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 45/1998 og 2. mgr. 54. gr. sveitarstjórnarlaga 

nr. 138/2011 áskildu að samningur um ráðningu framkvæmdastjóra sveitarfélags skyldi vera 

skriflegur og að það ákvæði væri sett til verndar hagsmunum allsherjarréttareðlis og gæti því 

aðeins skuldbundið sveitarfélagið að gengið væri frá samningnum skriflega. 

Í eftirfarandi máli höfðu einnig verið gerðar munnlegar breytingar á ráðningarsamningi og 

spurning var um hvort þær ættu að standa: 

Í Hrd. 27. ágúst 2012 (451/2012) var þess krafist að leitað yrði álits hjá EFTA-dómstólnum 
vegna munnlegrar breytingar á ráðningarsamningi. Deilan snerist um launakröfu stefnanda til 
slitastjórnar en afstaða slitastjórnar byggði á því að fyrir lægi í málinu að launum stefnanda 
hafði verið breytt til frambúðar með munnlegu samkomulagi málsaðila. Stefnandi mótmælti og 
taldi aðeins að um tímabundna lækkun launa hefði verið að ræða en ekki varanlega breytingu á 
skriflegum ráðningarsamningi. Talið var að þar sem stefndi hafði ekki sagt ráðningarsamningi 
aðila upp bæri hann sönnunarbyrðina fyrir því að um önnur laun og starfskjör hefði verið að 
ræða. Samkvæmt tilskipun Evrópuráðsins 91/533/EBE er það skylda vinnuveitanda að skýra 
launþega frá samningsskilmálum eða ráðningarfyrirkomulagi, á þann veg að bætur til launþega 
skyldu metnar á grundvelli skriflegs ráðningarsamnings hefði launþeganum ekki verið afhent 
skriflegt skjal um breytingar sem kynnu að hafa verið gerðar, tímabundið eða varanlega, á 
meginatriðum ráðningarsamnings aðila innan tímamarka. Samkvæmt 5. gr. tilskipunarinnar ber 
vinnuveitandi að skýra launþega frá breytingum skriflega innan ákveðins frests. Hins vegar er 
gerður fyrirvari í 6. gr. tilskipunarinna sem lýtur að því að beita megi landslögum og 
réttarvenju, þess aðildaríkis sem um ræðir, varðandi form og sönnun á því að 
ráðningarsamningur sé fyrir hendi  

Niðurstaða EFTAD, í máli nr. E-10/12, EFTACR 2013, var að þær breytingar sem gerðar hafa 

verið í ráðningarsamningnum, án þess að þær hafi verið afhentar launþega í skriflegu skjali, 

teljist ekki ógildar af þeim sökum. Þar af leiðandi mátti lækka laun stefnanda, þó ekki hafi 

verið gerður skriflegur samningur, þar sem munnlegur ráðningarsamningur er jafngildur í 

íslenskum rétti. 

Skýrt kemur fram í fyrrnefndum málum að ráðningarsamningar geta verið gildir hvort sem 
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þeir eru munnlegir eða skriflegir, sbr. þó Hrd. 15. september 2014 (51/2014). Gegnir öðru 

máli um kjarasamninga en samkvæmt 6. gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur 

skulu allir samningar á milli stéttarfélaga og atvinnurekenda um kaup og kjör verkafólks vera 

skriflegir og á það sama við um á samningsuppsögn. Ástæða þess að skriflegs forms er krafist 

er mikilvægi þess að ekki sé vafi um hvort kjarasamningur hafi stofnast og ljóst sé hvert efni 

hans er. Félagsdómur dæmir aðeins um tilvist eða efni slíks samnings, skv. 2. tölul. 1. mgr. 

44. gr. laga nr. 80/1938, ef hann er skriflegur.153 Annars yrði málinu vísað frá Félagsdómi, sbr. 

Fd. 10. desember 1969 (7/1969), deilt var um hvort starfsmenn Keflavíkurflugvallar ættu rétt 

til sérstakra fæðispeninga. Félagsdómur sagði að ekki hafi stofnast skriflegur samningur, skv. 

6. gr. laga nr. 80/1938, né heldur ígildi slíks samnings. Yrði því ekki borið undir Félagsdóm 

hver réttur starfsmannanna væri í þessu efni og var málinu vísað frá dómi. 

Þó að víða sé búið að setja í lög ákvæði þess efnis að ráðningarsamningar eigi að vera 

skriflegir er ekki þar með sagt að til þeirra hafi ekki stofnast ef þeir eru munnlegir. Gildi 

munnlegra samninga er því í raun jafngilt og þeirra skriflegu nema að annað hafi verið 

skýrlega tekið fram, sbr. 42. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Hins vegar 

ef vanrækt er að gera skriflegan ráðningarsamning, þar sem lög kveða á um að það skuli gert, 

er talið að skortur á sönnun um efni hans hvíli á atvinnurekandanum. Kjarasamningar eru allt 

annars eðlis en ráðningarsamningar. Ráðningarsamningur er persónulegur samningur á milli 

aðila en kjarasamningur er samningur á milli vinnuveitanda og stéttarfélaga um kaup og önnur 

kjör launþega almennt og er talið að þeir séu meðal mikilvægustu samninga sem gerðir eru 

þar sem með þeim eru kjör margra launþega ákveðin.154 

6.2.7 Vátryggingarsamningar 

Skilgreiningu á hugtakinu vátrygging er hvergi að finna í lögum. Löggjöf um vátryggingar 

fjalla um það réttarsamband sem er á milli vátryggingartaka og vátryggingarfélagsins. Eitt 

megineinkenni vátrygginga er að þeirri áhættu sem aðilar búa við er dreift á milli fleiri aðila 

sem allir búa við sömu eða sams konar áhættu.155 Vátryggingar eiga að veita aðilum 

fjárhaglegt öryggi. Talið er að reglur 51. kafla Grágásar um húsbruna séu eitt af fyrstu 

dæmum um vátryggingar á Norðurlöndum sem fólu í sér gagnkvæma skyldutryggingu íbúa í 

sama hreppi gegn eldsvoða í tilteknum húseignum.156 Á Íslandi var ekki mikið um 

vátryggingar fyrr en á síðari hluta 19. aldar þegar atvinnulíf og verðmætasköpun jókst.  

                                                
153 Hákon Guðmundsson: „Kjarasamningar“, bls. 75−76. 
154 Hákon Guðmundsson: „Kjarasamningar“, bls. 74.  
155 Alþt. 2003–2004, A-deild, bls. 1085. 
156 Alþt. 2003–2004, A-deild, bls. 1085. 
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Lög um vátryggingarsamninga nr. 30/2004 (hér eftir vsl.) eru samin að norrænni 

fyrirmynd. Í upphafi áttunda áratugarins var umræðan á Norðurlöndum á þá leið að kominn 

væri tími til að endurskoða lögin, þá helst vegna mikils vaxtar í svonefndum 

hópvátryggingum sem engin ákvæði voru um í þágildandi lögum. Enn fremur var talið 

nauðsynlegt að veita neytendum meiri vernd en þeim var veitt í lögunum, þá sérstaklega með 

hliðsjón af ósanngjörnum skilmálum í vátryggingarsamningum.157  

Greint er á milli frjálsra vátrygginga annars vegar, til dæmis innbústryggingar, 

slysatryggingar, líftryggingar og fleira sem menn ráða hvort þeir kaupa hjá 

vátryggingarfélögunum, og hins vegar skyldutrygginga, til dæmis ábyrgðartrygginga bifreiða, 

sbr. 91. og 92. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, 19. gr. ábúðarlaga nr. 80/2004 og 131. gr. laga 

um loftferðir nr. 60/1998. Ákvæði 91. og 92. gr. umferðarlaga fjalla um ábyrgðartryggingu 

sem þarf að taka hjá viðurkenndu vátryggingarfélagi og um skyldu ökumanna til að tryggja 

sig. Þótt aðili hafi ekki staðið í skilum um iðgjaldagreiðslur er almennt talið að 

vátryggingarfélag geti ekki neitað honum um þessa tryggingu þar sem slík iðgjöld eru skv. 2. 

mgr. 94. gr. laganna lögtakskræfar.158 Samkvæmt 19. gr. ábúðarlaga eiga öll mannvirki í ábúð 

að vera vátryggð gegn eldsvoða og gilda sömu sjónarmið um skyldu vátryggingarfélags til að 

sinna þeim viðskiptavinum líkt og varðandi umferðarlögin. Skilmálar skyldutrygginga ráðast 

að mestu af þeim lögum sem gilda um þær. Enn fremur er lögum samkvæmt skylt að 

brunatryggja öll íbúðarhús, sbr. lög um brunatryggingar nr. 48/1994. Er því um að ræða 

undantekningu á þeirri grundvallarreglu samningaréttar er varðar samningsfrelsi aðila. 

Vátryggingarsamningur er samningur á milli tveggja aðila þar sem annar aðilinn, 

vátryggjandinn, lofar að greiða öðrum aðila, vátryggingartaka, eða þriðja manni, vátryggðum, 

bætur ef tiltekin hætta verður virk og veldur tjóni á tilteknum hagsmunum, gegn því að greidd 

sé ákveðin þóknun, það er iðgjald.159 Lögin um vátryggingarsamninga eru að mestu leyti 

frávíkjanleg, sem þýðir að ákvæðin gilda aðeins um viðkomandi tryggingu hafi ekki verið 

sérstaklega samið um annað, en þess ber þó að geta að víða í lögunum er að finna ákvæði þess 

efnis að þau séu ófrávíkjanleg, sbr. 3. gr. laganna þar sem fram kemur að óheimilt er að víkja 

frá ákvæðum laganna vátryggingartaka í óhag en það er í lagi að vátryggingarfélagið víki frá 

ófrávíkjanlegum ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir vátryggingartakann. Svigrúm til að 

semja um ákveðin atriði er því enn til staðar þó að takmörk séu á því samningsfrelsi.  

Vátryggingarsamningar eru almennt byggðir á stöðluðum vátryggingarskilmálum og um 

                                                
157 Alþt. 2003−2004, A-deild, bls. 1090. 
158 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 115. 
159 Alþt. 2003−2004, A-deild, bls. 1084. 
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hann gilda lög um vátryggingarsamninga eins og áður segir. Skilmálar tryggingarfélaganna 

skipta miklu máli fyrir hinn vátryggða. Þeir teljast hluti af vátryggingarsamningi og ræðst 

almennt réttur vátryggingartaka að mestu leyti af þeim. Skilmála tryggingarfélaganna má 

finna aðallega á heimasíðum þeirra á veraldarvefnum.160 Þegar gerður hefur verið samningur 

skal félagið afhenda vátryggingartakanum skírteini til staðfestingar á að samningur sé kominn 

á. Í því skírteini skal koma fram hvaða skilmálar eiga að gilda um vátrygginguna, auk þess 

skulu koma fram upplýsingar um heiti vátryggingar, gildistíma samningsins, nafn 

vátryggingartakans og fleira, sbr. 10. gr. vsl. Má í þessu sambandi benda á eftirfarandi dóm:  

Í Hrd. 2001, bls. 1916 (450/2000), hafði íslenskt kvikmyndatökufyrirtæki tekið 
skammtímatryggingu, viðtæka eignatryggingu, hjá vátryggingafélagi, á nokkrum tækjum 
tengdum kvikmyndagerð og framleigði tækin til annars fyrirtækis, sem var með aðsetur í 
Hollandi. Tækjunum var aldrei skilað og kom í ljós að hollenska fyrirtækið var ekki til og um 
svikastarfsemi hafði verið að ræða. Í dómi Hæstaréttar sagði að íslenska kvikmyndafyrirtækið 
og vátryggingarfélagið hefðu lengi átt með sér viðskipti af því tagi sem hér er fjallað um og yrði 
að miða við það að íslenska kvikmyndafyrirtækið hafði verið kunnir skilmálar víðtækrar 
eignatryggingar þegar stofnað var til vátryggingarsamnings þess sem málið lýtur að. Samkvæmt 
skilmálunum var það skilyrði að hinir tryggðu munir væru í umsjá vátryggða og sérstaklega 
þyrfti að semja um undantekningar frá þessari reglu. Tilvísun í vátryggingarskírteini þess efnis 
að hið vátryggða væri ýmis tæki og viðræður milli starfsmanna aðila um hugsanleg not erlends 
fyrirtækis af tækjunum þótti ekki fela í sér sönnun þess að um þetta hefði verið samið 
sérstaklega. 

Eins og fram kemur þá var um að ræða víðtæka tryggingu með ákveðnum skilmálum. 

Íslenska kvikmyndatökufyrirtækið hélt því fram að það hefði ekki fengið senda skilmála 

vegna slíkrar tryggingar, en þeirri málsástæðun var hafnað vegna þess að hún var of seint 

fram komin og var því miðað við að kvikmyndatökufyrirtækinu hefðu verið kunnir skilmálar 

víðtækrar eignatryggingar. Skilmálar víðtæku eignatryggingarinnar voru skýrir þess efnis að 

semja þyrfti sérstaklega ef undantekning væri frá þeirri reglu að hinir tryggðu munir væru í 

umsjá vátryggða. Ekki tókst að sanna að viðræður á milli starfsmanna aðila um hugsanleg not 

erlends fyrirtækis af tækjunum væru í reynd sönnun um munnlegan samning um að þetta væri 

íslenska fyrirtækinu heimilt. Draga má þá ályktun af dómnum að ef munnlegt samkomulag, 

sem hægt er að færa sönnur á, hefði komist á mundi það duga svo að tryggingin næði til 

umrædds tjóns. Skiptir því ekki máli hvort slíkt samkomulag sé munnlegt eða skriflegt ef það 

er gert skýrlega sem getur reynst erfitt að sannað þegar um munnlega samninga er að ræða. 

Hvað varðar uppsögn á vátryggingarsamningum ber báðum aðilum ávallt að gera slíkt 

skriflega, sbr. 14. gr. vsl. (heimild vátryggingartaka til þess að slíta vátryggingarsamningi 

með uppsögn) og 15. gr. vsl. (heimild vátryggingarfélagsins til að gera slíkt hið sama) ef þess 

er óskað en þessi ákvæði komu ný inn með núgildandi lögum nr. 30/2004. 
                                                
160 Vefsíða Varðar trygginga: www.vordur.is. 
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Í Hrd. 1997, bls. 1560 (244/1996), var deilt um gildi vátryggingarsamnings. Fiskeldisfyrirtæki 
sem var í miklum fjárhagserfileikum var keypt af aðila sem var meðal lánardrottna þess. 
Stórfellt tjón varð á eldisfiski og sjókvíum sama ár og hann keypti fyrirtækið. Ágreiningur 
snerist um hvort tryggingar hefðu þá verið í gildi á sjókvíunum og eldisfisknum. Kaupandinn 
taldi sig hafa gengið inn í öll réttindi fyrri eiganda við kaupin, þar á meðal tryggingarsamninga 
þess. Þegar tjónið varð var í gildi tryggingarskírteini, en útgefið á hendur fyrri eiganda. 
Samkvæmt skírteininu voru sjókvíarnar tryggðar. Talið var að vátryggingarfélagið hefði 
samþykkt greiðslu frá kaupandanum vegna skuldaskila fyrirtækisins. Var talið að 
tryggingarfélagið hefði samþykkt nýjan skuldara og að hann gengi inn í réttindi gamla 
eigandans samkvæmt vátryggingarskírteininu um kvíarnar. Þá deildu aðilar einnig um hvort 
nokkur eldistrygging hefði verið í gildi. Þegar samskipti aðila voru könnuð þótti ljóst að rætt 
hafði verið um framtíðartryggingu á fiskinum eftir að eldra tryggingarskírteini féll úr gildi. 
Vátryggingarfélagið hafði margra ára reynslu í fiskeldistryggingu og á því hvíldi rík skylda um 
vönduð vinnubrögð. Vátryggingarfélaginu hefði ekki átt að geta dulist að kaupandi hafði litið 
svo á að tryggingin væri í gildi. Talið var að vátryggingarfélagið hefði orðið að láta það skýrt í 
ljós við kaupandann vildi hann ekki að tryggingin væri í gildi sem það hafði ekki gert. Var því 
litið svo á að tryggingin hefði verið í gildi.  

Eins og fram kemur í dómnum hafði tryggingunni ekki verið formlega sagt upp, en á þeim 

tíma sem dómurinn gekk var ekki ákvæði í lögum þar sem þess var krafist. Hins vegar var 

talið sannað að samskipti aðila hefðu leitt til þess að rætt hefði verið um framtíðartryggingu 

og að á vátryggingarfélaginu hafði hvílt skylda, vegna reynslu þess, til að láta það skýrt í ljós 

ef tryggingin væri ekki lengur gild. 

Eins og fram hefur komið er markmið laganna að tryggja vátryggingartaka ákveðinn 

lágmarksrétt og neytendavernd. Lögin takmarka samningsfrelsi, sem birtist í að aðilum er 

bannað að semja um lakari rétt en lögin segja til um. Sú takmörkun sem lögin setja 

samningsfrelsinu er réttmæt með hagsmuni neytenda að leiðarljósi, það er að vernda þann 

aðila sem er yfirleitt í lakari stöðu til að semja um samningsskilmála.161 

6.3 Ályktun og samantekt 

Ein af grundvallarreglum samningaréttar er formfrelsi löggerninga en löggjafinn hefur talið 

nauðsynlegt að gera veigamiklar undantekningar frá þessari reglu, eins og áður hefur komið 

fram. Í þeim tilfellum sem má sjá hér að framan fjalla löggerningar um mikilvæg málefni og 

er það ástæða þess að gerð hefur verið krafa um að samningar á þessum sviðum skuli vera 

skriflegir, einkum svo unnt sé að sanna tilvist þeirra og efni. Þegar gerðir eru skriflegir 

samningar er mikilvægt að þeir séu skýrir og að vilji hafi almennt staðið til 

samningsgerðarinnar. Eins og fram kemur í inngangi kaflans er hér ekki um tæmandi talningu 

að ræða er varðar lögbundna skyldu aðila að gera með sér skriflegan samning. Það er nokkuð 

ljóst að löggjafninn hefur í ríkari mæli, undanfarna áratugi, gert kröfu um slíkt. Réttaráhrif 

þess að samningur uppfylli ekki þau skilyrði að hann sé skriflegur eru ekki endilega þau að 
                                                
161 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 132. 
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hann sé ekki skuldbindandi eins og komið hefur fram. Þurfa dómstólar að taka afstöðu til þess 

í hverju tilfelli fyrir sig.  

Oft snýr verndin að þeim sem minna mega sín í samningaviðræðunum, til dæmis 

vátryggingarsamningar og neytendasamningar. Það að kaupa sér fasteign er án efa einn af 

mikilvægustu löggerningum sem aðili gerir á ævi sinni og hafa slík viðskipti mikla þýðingu 

fyrir þá sem eiga í hlut. Kaupandi ráðstafar, í flestum tilvikum, ekki aðeins stórum hluta þeirra 

fjármuna sem hann á heldur stofnar hann oftast líka til mikilla skuldbindinga við lánastofnanir 

til að fjármagna fasteignakaupin. Fram að gildistöku laga nr. 40/2010 hafði oft á tíðum verið 

ágreiningur um hvort samningur hefur stofnast eða ekki og voru sönnunarkröfur dómstóla afar 

ríkar er varðaði munnlega samninga. Með því að setja kröfu um form skriflegs samnings hefur 

dómsmálum því fækkað tölvuvert og réttaröryggi þeirra sem eiga viðskipti um fasteignir 

aukist að sama skapi. 

Erfðaskrár eru án efa þeir löggerningar sem hafa hvað ströngustu formskilyrðin og helsta 

ástæða þess er að arfleifandi er ekki til staðar til að færa sönnur á efni samningsins. Með því 

að krefjast skriflegs forms er verið að forðast þá erfiðu stöðu sem getur komið upp á milli 

ættingja þegar deila rís um arf. Sönnunarstaðan er þá án efa mun betri ef formreglum 

erfðaskrár er fylgt eftir. Oft eru þetta löggerningar sem eru afar persónulegs eðlis og eru því 

meiri líkur á að tilfinningar aðila stjórni ferðinni ef ágreiningur rís á meðal þeirra. Það sama á 

við um kaupmála á milli hjóna sem eru oft á tíðum afar persónulegir og oft liggja mikil 

verðmæti undir. Ef aðeins stendur orð gegn orði er hætta á að erfitt sé að sanna gildi þessara 

löggerninga. Ef formskilyrða þessara tveggja sérstöku tegunda löggerninga er ekki gætt hafa 

þeir ekkert skuldbindingargildi sem hins vegar á það ekki við þegar um ráðningarsamning er 

að ræða þar sem hann getur haldið gildi sínu þó að hann hafi ekki verið skriflegur, eins og 

fjallað var um að framan. Það getur hins vegar haft þær afleiðingar ef deilt er um gildi 

munnlegs ráðningarsamnings ber atvinnurekandi hallann af skorti á sönnun um stofnun hans 

og þar með er réttur þess sem stendur lakari að vígi í samningssambandinu tryggður á kostnað 

vinnuveitandans sem hefur sterkari stöðu. Vátryggingarsamningar geta oft varðað mikla 

fjármuni. Formskilyrði um uppsögn samningsins eru talin vera mikilvæg og hvílir rík skylda á 

vátryggingarfélögum að framfylgja þeim skilyrðum svo að vátryggingartaki sitji ekki uppi 

með tjón sem hann taldi að yrði bætt af tryggingarfélaginu, sem gefur til kynna að verið sé að 

vernda þann aðila sem er veikari í samningssambandinu.   
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7 Rafrænir samningar og rafræn samskipti 
Vegna þeirra miklu breytinga sem orðið hafa á samskiptum aðila verður í næsta kafla meðal 

annars fjallað um rafræna samninga og rafræn samskipti. Skoðað verður hvort rafrænir 

samningar séu taldir vera skriflegir eða munnlegir. Það er sérstaklega tvennt sem einkennir 

rafræna samninga. Annars vegar eru þeir oftast staðlaðir og hins vegar hefur annar aðilinn í 

samningssambandinu lítil áhrif á efni samningsins. Fjallað verður sérstaklega um staðlaða 

samninga í kafla 7.6 og skuldbindingargildi slíkra samninga.  

7.1 Almennt um rafræna samninga og rafræn samskipti 

Þegar rætt er um gildi samninga, hvort sem er munnlega eða skriflega, er ekki úr vegi að fjalla 

um rafræna samninga þar sem samskipti aðila hafa breyst mikið undanfarin ár og hefur orðið 

gjörbylting í hefðbundnum viðskiptaháttum, þá sérstaklega með tilkomu veraldarvefsins og 

fjarskiptatækninnar. Miklar breytingar hafa orðið á samskiptamáta aðila með tilkomu nýrra 

samskiptaleiða eins og veraldarvefsins, farsímanotkunar, instagram, facebook, snapchat og 

fleira. Rafræn samskipti eru afar algengur samskiptamáti og hefur án efa komið í stað annars 

konar samskiptamáta eins og bréfaskrifta eða annarra samskipta sem eiga sér stað augliti til 

auglits. 

Mikill vöxtur hefur verið í rafrænum viðskiptum á skömmum tíma og hafa ýmis álitamál 

sprottið vegna gildis og forms samninga sem gerðir eru rafrænt. Í kafla 4 er þess getið að 

samningalögin hafa breyst lítið frá því að þau voru sett en samningaumhverfið breyst verulega 

frá þeim tíma. Ný réttarsvið hafa myndast eins og neytendaréttur og samkeppnisréttur, þar 

sem heimildir eru veittar til að ógilda og breyta samningum sem brjóta gegn grunnreglum 

þeirra sviða, sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um neytendakaup nr. 48/2003, þar sem tekið er fram að 

það sé óheimilt að semja eða bera fyrir sig kjör sem eru neytendum óhagstæðari en leiða af 

lögum. Þessi breytta tækni hefur gert það að verkum að sérstök vandamál við gerð samninga 

hafa gert vart við sig og verður hér í þessum kafla leitast við að gera grein fyrir þeim 

sérsjónarmiðum sem eiga við um samninga sem stofnast með rafrænum hætti.  

Þær réttarheimildir sem hægt er að styðjast við varðandi rafræn viðskipti eru lög nr. 

30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu, lög nr. 131/1997 um rafræna 

eignaskráningu verðbréfa og lög nr. 28/2001 um rafrænar undirskriftir. Tvö einkenni eru á 

rafrænum samningum, það er að þeir eru oftast staðlaðir og hefur aðilinn sem gengst undir 

slíka samninga lítið um efni þeirra að segja. Fjallað verður nánar um staðlaða samninga í kafla 

7.6. Annað atriðið er að allur gangur er á því hvernig samningarnir eru settir fram á 

veraldarvefnum, þá sérstaklega með tilliti til þess hvernig og hvort athygli viðskiptavinar er 
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dregin að óhagstæðum ákvæðum samningsins. Reglur um rafræna samninga eru að einhverju 

leyti frábrugðnar reglum um aðra samninga, sérstaklega ef um staðlaða samninga er að ræða. 

Lög um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu nr. 30/2002 eru byggð á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2000/31/EB og miða að því að meginreglan um frjálst flæði 

þjónustu gildi líka um rafræna þjónustu. Í lögunum er fjallað um rafræna samninga og þær 

kröfur sem gerðar eru til þeirra sem veita rafræna þjónustu. Rafræn þjónusta er skilgreind sem 

þjónusta sem almennt er veitt gegn greiðslu, úr fjarlægð, með rafrænum búnaði að beiðni þess 

einstaklings sem þiggur þjónustuna.162 Samkvæmt 2. mgr. 8 gr. laga um rafræn viðskipti er 

gerð krafa um að rafrænir samningar skuli vera jafngildir skriflegum,163 þó með 

undantekningum eins og að þetta gildir ekki um samninga á sviði sifja- og erfðaréttar, 

stimpilskyldra samninga og samninga sem stofna eða yfirfæra rétt yfir fasteignum, nema um 

leigusamning sé að ræða. Þannig að ekki er hægt að gera kaupmála í rafrænu formi, sbr. 80. 

gr. hjl. Hins vegar er unnt að gera leigusamning um fasteign í rafrænu formi. Lagatúlkun getur 

leitt til þess að samningur sé ekki gildur nema að hann sé á skriflegu formi. Um stofnun 

rafrænna samninga og skuldbindingargildi þeirra gilda því meginreglur samningalaganna.164 

Nokkur vafi var á því hvort rafrænir samningar fullnægðu skilyrðum réttarreglna um að 

samningur skuli vera skriflegur, sérstaklega ef skilyrði um skriflega samninga yrði vísað til 

ákveðinnar tækni við viljatjáningu, það er að orð þurfi að vera skrifuð á tiltekið form eins og 

til dæmis pappír. Var því lagt til í frumvarp til laganna að lögfesta almenn fyrirmæli um að 

rafrænir samningar væru jafngildir skriflegum til að forðast vafa í þessu efni, sbr. 8. gr. laga 

nr. 30/2002. Jafnframt er í fyrrnefndri tilskipun mælt fyrir um að hvert aðildarríki skuli nema 

úr gildi formkröfur sem eru til þess fallnar að hamla samningagerð með rafrænum hætti.165  

Rafræn viðskipti er almennt heiti yfir hvers konar viðskipti sem stofnað er til eða stunduð 

eru á rafrænan hátt.166 Meginregla íslenskra laga er frjálst form löggerninga með ákveðnum 

undantekningum en þær formkröfur sem koma til álita eru að löggerningur skuli vera 

skriflegur og undirritaður. Samningur getur því stofnast án tillits til þess um hvers konar form 

er að ræða, það er skriflegt, munnlegt eða rafrænt form.167 Því er ekkert til fyrirstöðu að 

stofnað sé til samningsskuldbindinga með rafrænum hætti en ekki er hægt að fullyrða að 

íslenskir dómstólar munu skýra réttarreglur, sem gera kröfu um skriflegan samning, á þá leið 

                                                
162 Alþt. 2001–2002. A-deild, bls. 3324–3325. 
163 Alþt. 2001−2002. A-deild, bls. 3339. 
164 Alþt. 2001−2002. A-deild, bls. 3335. 
165 Alþt. 2001−2002. A-deild, bls. 3331. 
166 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 10. 
167 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40 
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að löggerningur sem að stofnað er til með rafrænum hætti njóti sömu stöðu og skriflegir.168 

Meginregla íslenskra einkamálalaga er frjálst sönnunarmat dómara, eins og síðar verður 

vikið að í kafla 8, og er ekkert sem segir að dómstólar muni ekki taka tillit til sönnunargildis 

rafrænna upplýsinga. Hvað varðar rafræna samningsgerð er ekkert því til fyrirstöðu að beita 

ákvæðum samningalaga og eiga ógildingarreglur samningaréttar við um þá löggerninga sem 

gerðir eru. Sömu sjónarmið gilda, í aðalatriðum, um stofnun samninga á rafrænan hátt en þó 

með ákveðnum sérsjónarmiðum, sem ekki verða tíunduð hér.169 

Þó að löggjafinn hafi gripið til þess ráðs að lögfesta almenn fyrirmæli til að útrýma þeim 

vafa hvort rafrænn samningur uppfylli þau skilyrði laga um að samningar séu skriflegir er það 

á hendi dómstóla komast að niðurstöðu um slíkt. Líklegt er að það þurfi fleiri en eitt afmarkað 

dómsmál til að að skera úr um álitaefnið þar sem skilyrði laga um að samningar skuli vera 

skriflegir eru svo mörg og fjölbreytileg.170 

7.2 Eru rafrænir samningar skriflegir? 

Ef skoðað er hvort rafrænir samningar séu skriflegir í raun er það ákveðið álitaefni. Tjáning 

aðila með rafrænum hætti getur verið grundvöllur samninga ef vilji hefur staðið til að stofna 

til loforðs. Viðurkennt hefur verið að viljayfirlýsing aðila með aðstoð loftskeyta, síma, 

símskeyta og símbréfa hefur án deilna verið talin gildur háttur á loforðsgjöf.171 Má segja að 

rafrænir samningar þjóni sama hlutverki og skriflegir þar sem hægt er að nálgast 

upplýsingarnar af tölvuskjám eða prenta þær út. Rafrænir samningar eru aðgengilegir með 

viðeigandi vél og hugbúnaði sem auðvelt er að nýta til að sanna stofnun og efni rafrænna 

samninga. Hægt er að geyma rafrænar upplýsingar með ýmsum hætti og einnig er auðvelt að 

flytja þær á milli tölva.172  

Rafrænir samningar eru þó ekki í pappírsformi eða á prenti og eru því ekki skriflegir í 

eiginlegum skilningi þess orðs. Rafrænar upplýsingar eru mynstur úr rafhleðslum og eyðum 

sem sendast á milli tölva með rafboðum. Rafrænar upplýsingar er yfirleitt hægt að nálgast og 

varðveita líkt og aðrar skriflegar upplýsingar sem gerir það að verkum að slíkir samningar 

þjóna sömu hagsmunum á sambærilegan hátt og skriflegir samningar.173 Hér er þó ekki um að 

ræða ákveðna tækni sem ekki er letruð eða prentuð á pappír eða annað áþreifanlegt efni og er 

enginn vafi á því að rafrænir samningar eru ekki skriflegir í skilningi laganna.  

                                                
168 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 12.  
169 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 29. 
170 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 32. 
171 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 29.  
172 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 32. 
173 Alþt. 2001–2002, A-deild, bls. 3331. 
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Vafasamt er að fullyrða að samningar geti talist skriflegir í skilningi laganna, eins og fram 

kemur í kafla 7.1., og má í því sambandi benda á eftirfarandi dóm sem þó féll á sviði 

skuldaskilaréttar þar sem deilt var um hugtakið „skriflegur“ í skilningi 117. gr. laga um 

gjaldþrotaskipti nr. 21/1991: 

Í Hrd. 6. september 2013 (557/2013) deildu aðilar um hvort sending kröfulýsingar með 
tölvuskeyti fyrir lok kröfulýsingarfrests fæli í sér fullnægjandi lýsingu kröfunnar að íslenskum 
lögum. Sóknaraðili heldur því fram, með vísan til 8. gr. laga um rafræn viðskipti, að rafrænir 
samningar skuli teljast jafngildir skriflegum svo lengi sem þeir séu aðgengilegir og ákvæðið sé í 
samræmi við meginreglu íslensks samningaréttar um að samningar séu ekki formbundnir. 
Hæstiréttur vísaði til þess að skv. 2. mgr. 117. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti skyldi 
kröfulýsing vera skrifleg og skýra bæri áskilnað ákvæðisins svo að krafa ásamt fylgigögnum 
yrði að berast á pappír en ekki rafrænt. Er um að ræða formkröfu á sviði réttarfars sem telja 
verður meðal meginreglna á því réttarsviði og vísar Hæstiréttur til þess að stefnur í einkamálum 
verði ekki birtar fyrir aðila máls nema ritaðir á pappír. 

Má því telja að það sama eigi við ef um munnlega yfirlýsingu hafi verið að ræða þar sem 

sérlög ganga framar almennum ákvæðum, sbr. regluna um lex specialis. 

7.3 Eru rafræn samskipti munnleg? 

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvort um munnleg samskipti sé að ræða þegar notast er við 
rafbréf. Flestir eru sammála því að um munnleg samskipti sé að ræða þegar við notum síma 
og því talið að þegar munnlegt tilboð er gefið símleiðis þurfi að samþykkja það strax.174 Getur 
verið að með tímanum, sérstaklega vegna þeirrar hröðu þróunar sem orðið hefur á 
samskiptaháttum aðila, þá teljum við að rafræn samskipti séu frekar í líkingu við munnleg 
samskipti þar sem þess verður krafist að samþykkja þurfi tilboð strax eða áður en samskipum 
lýkur.  
Þegar tilboð er gefið með bréfi eða rafrænum samskiptum er ekki ákveðinn neinn tími sem 

aðilar hafa til að samþykkja tilboðið, heldur fer það eftir mati hverju sinni hversu langan tíma 
aðilar hafa til að samþykkja það. Meginreglan er að munnlegt tilboð fellur niður ef það er ekki 
samþykkt strax., eins og áður hefur komið fram. Það þýðir að samþykkja þarf tilboð meðan á 
þeim samskiptum stendur eða áður en annar aðilinn yfirgefur samtalið.175  

Svo getur verið að báðir aðilar eða margir sitji við tölvuna og skipti rafbréfum á milli sín 
en álitamál geta risið ef einn aðilinn stendur upp meðan á samskiptunum stendur og kemur 
ekki aftur að tölvunni fyrr en löngu síðar. Ef einn aðilinn gerir í millitíðinni tilboð sem þarf að 
samþykkja strax og aðilinn sem hafði setið við tölvuna er ekki lengur við skjáinn er spurning 
hvort tilboðið sé niður fallið þegar hann snýr aftur að tölvuskjánum.176  

                                                
174 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 194. 
175 Lando o.fl.: Restatement of Nordic Contract Law, bls. 98. 
176 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 194. 
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7.4 Eru rafrænir samningar skjöl? 

Önnur spurning sem fræðimenn velta fyrir sér er hvort rafrænir samningar séu skjöl, það er 

hvort hægt sé að nota rafræna samninga sem sýnileg sönnunargögn. Þegar fjallað er um skjal 

er átt við eitthvað áþreifanlegt, eða efnislegt plagg. Á þessu plaggi er letur, myndir eða önnur 

tákn. Hægt er að prenta út samninga og þannig verða þeir að skjölum en það kann að vera að 

krafist sé frumrits þar sem þau eru almennt talin áreiðanlegustu sönnunargögnin. Frumrit 

skjala eru yfirleitt sönnun fyrir stofnun og efni samnings.177 Íslenskar réttarreglur útiloka ekki 

að rafræn gögn megi nota sem sönnunargögn eða geti haft þýðingu við mat á sönnun enda er 

meginregla eml. frjáls sönnunarfærsla aðila fyrir dómstólum, sbr. 2. mgr. 46. gr. eml., og 

sönnunarmat dómarans sem ræður því hvort slík gögn komist að í tilteknu máli og hvernig 

hann metur þau, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Í X. kafla einkamálalaga er fjallað um skjöl og önnur 

sýnileg sönnunargögn. Skylda til að afhenda skjöl kemur fram í 67. og 69. gr. laganna. Svo 

virðist sem það skipti engu máli hvort rafræn skjöl séu talin til skjala eða ekki því að í 1. mgr. 

70. gr. eml. er fjallað um að sambærilegum reglum verði beitt um önnur sýnileg 

sönnunargögn og er engin spurning að þeim reglum verður beitt um rafræn gögn eins og 

fjölmargir dómar Hæstaréttar gefa vísbendingu um. Má í því sambandi vísa í eftirfarandi 

dóma þar sem stuðst er við rafræn gögn um skuldbindingargildi samninga: Hrd. 24. nóvember 

2011 (93/2011), Hrd. 6. september 2013 (557/2013), Hrd. 27. ágúst 2012 (451/2012) og Hrd. 

23. apríl 2008 (429/2007). 

7.5  Rafrænar undirskriftir 

Undirskriftir gegna mikilvægu hlutverki í samningarétti og veita þær oft veigamikla sönnun 

um að undirritaður aðili hafi komið að samningsgerð. Þegar aðili skrifar undir samning er hann 

að lýsa yfir vilja sínum til að gangast undir skuldbindingargildi hans. Hvergi er í íslenskum 

lögum lagt bann við rafrænum undirskriftum. Lög um rafrænar undirskriftir nr. 28/2001 eru 

byggð á tillögu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins, 1999/93/EB og í samvinnu við 

Norðurlöndin og er tilgangur þeirra að greiða fyrir notkun rafrænna undirskrifta og stuðla að 

lagalegri viðurkenningu þeirra.178 Rafræn undirskrift er í víðari merkingu almennt tæknilega 

hlutlaust hugtak sem vísar til allra hugsanlegra aðferða sem hægt er að nota til að undirrita 

rafrænar upplýsingar. Í þrengri merkingu er átt við undirskrift í rafrænu formi sem er hluti af 

eða skýrt tengd rafrænum gögnum sem er notuð til að sannprófa uppruna gagnanna.179  

Hvort rafræn undirskrift geti komið í stað eiginhandarundirskriftar og að hvaða skilyrðum 
                                                
177 Gunnar Thoroddsen og Skúli Magnússon: „Rafræn viðskipti, umfjöllun um íslensk lög“, bls. 34. 
178 Alþt. 2000–2001, A -deild, bls. 3389. 
179 Alþt. 2000–2001, A -deild, bls. 3359. 



59 

uppfylltum er áhugavert að skoða. Þó að nafnið gefi til kynna að um undirskrift sé að ræða er 

hún það ekki í hefðbundnum skilningi þess orðs þar sem einstaklingur ritar ekki nafn sitt með 

eigin hendi. Þess ber þó að geta að samkvæmt tilskipun nr. 1999/93/EB um rafræna 

undirskrift er mælt fyrir um að rafræn undirskrift, sem uppfyllir ákveðin skilyrði, skuli 

jafngilda skriflegri undirskrift, sbr. 4. gr. laga nr. 28/2001. Orðalag ákvæðisins er skýrt og 

hefur fullgild rafræn undirskrift ekki að öllu leyti sömu stöðu að íslenskum lögum. Um er að 

ræða meginreglu sem takmarkast af því að ekki sé kveðið á um sérstakar hindranir um rafræn 

samskipti í lögum.180 Finna má víða í lögum ákvæði þess efnis að skilyrði séu um handritaða 

undirskrift, sbr. 1. gr. víxillaga nr. 93/1933 þar sem fram kemur að skjal geti skort gildi sem 

víxill ef undirskrift útgefanda vantar. Annað dæmi er að skjali verður ekki þinglýst nema það 

sé undirritað, sbr. 2. mgr. 6. gr. þinglýsingarlaga nr. 39/1978. Í 1. mgr. 7. gr. fkpl. er þess 

krafist að samningur um kaup á fasteign skuli vera skriflegur og í 3. mgr. sömu greinar er 

mælt fyrir um að rafrænt form og undirskriftir séu jafngildir skriflegum svo lengi sem annað 

kemur ekki fram í lögum.181 Þær formkröfur sem gerðar eru geta því hindrað notkun rafrænna 

undirskrifta.  

Réttaráhrif undirskriftar þarf að meta í hverju tilviki fyrir sig, aðallega með hliðsjón af 

efni, hverjir eru samningaðilar og aðdraganda samningsins líkt og varðar réttaráhrif annarra 

samninga. Hver kannast ekki við að hafa hakað við í reit í tölvunni sem stendur á 

„samþykki“? Þessi takki merkir í dag það sama og undirskrift og um leið og aðilar hafa ýtt á 

takkann eru samningsaðilar skuldbundnir samningnum. Það skiptir engu í því sambandi hvort 

viðkomandi hafi lesið þá skilmála sem samþykktir eru. Aðilum er einfaldlega treyst fyrir því 

að kynna sér slíka skilmála áður en ýtt er á „samþykkt“. Það getur þó skipt máli hvers konar 

samninga er um að ræða og hverjir það eru sem standa að samningnum eins og komist verður 

að hér síðar í kafla 7.6. varðandi staðlaða samninga. 

7.6 Staðlaðir samningar 

Staðlaðir samningar eru eitt af þeim vandamálum sem samningarétturinn hefur þurft að glíma 

við vegna örrar þróunar í tæknisamskiptum við gerð samninga, sérstaklega í ljósi þess að 

þegar samningalögin voru samin voru samskipti á tölvutæku formi eða á veraldarvefnum ekki 

þekkt og erfitt getur reynst að uppfæra I. kafla samningalaganna um slíka samninga. Er því 

ekki úr vegi að fjalla frekar um notkun staðlaðra samningsskilmála vegna þeirra aukningar 

sem orðið hefur í rafrænum viðskiptum.  

                                                
180 Alþt. 2000−2001, A-deild, bls. 3393. 
181 Viðar Már Matthíasson: „Stofnun kaupsamnings um fasteign“, bls. 441. 
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Með aukinni tækni jukust formlegir samningar og má segja að formlegir samningar séu 

gerðir um nánast allt sem fólk framkvæmir í lífinu. Netviðskipti hafa aukist gríðarlega og 

notkun staðlaðra samningsskilmála samhliða þeirri aukningu.182 Fram kom í kaflanum hér á 

undan að staðlaðir samningar eru oftar en ekki í rafrænu formi og er því rétt samhenginsins 

vegna að fjalla frekar um þá í þessum kafla. 

Staðlaðir samningsskilmálar eru skilgreindir sem „samningar sem að öllu leyti eða að 

hluta eru gerðir til samræmis við áður gerða fyrirmynd skilmála, sem ætlað er að nota á sama 

hátt við gerð fleiri en eins samnings um samskonar efni“.183 Staðlaða samningsskilmála má 

rekja til hagkvæmnisjónarmiða, þar sem samningunum getur fylgt mikill tímasparnaður og 

þar af leiðandi einnig kostnaðarhagræði. Oft er talað um hópsamninga samningaréttar þegar 

um staðlaða samninga er að ræða, þar sem gerður er einn samningur fyrir marga aðila.184 

Staðlaðir samningar eru oftast samdir aðeins af öðrum aðilanum í samningssambandinu, þá 

yfirleitt atvinnurekanda, sem hefur í flestum tilvikum yfirburðastöðu í 

samningssambandinu.185 Notkun staðlaðra samninga er réttmæt með vísan til samningsfrelsis 

en þó að svo sé er á sama tíma verið að skerða samningsfrelsi þess sem samið er við. Annar 

aðilinn, sem oftast gegnir stöðu neytanda eða launþega, hefur lítinn sem engan kost á að hafa 

áhrif á efni eða skilyrði samningsins heldur hefur hann aðeins val um hvort hann vilji semja 

og þá við hvern. Þetta gerir það að verkum að meginreglan um samningsfrelsi er heft gagnvart 

þeim aðila. Sá sem hefur yfirburðastöðuna hefur, í mörgum tilfellum, tækifæri til að huga að 

eigin hagsmunum á kostnað þess sem hann semur við.186 Eins og áður segir hefur notkun 

staðlaðra samningsskilmála aukist undanfarin ár og þá sérstaklega á sviði neytendaréttar, sem 

má rekja til kröfu um aukinn hraða í viðskiptum. Enn fremur er því haldið fram að staðlaðir 

samningar séu skilvirkari en samningar almennt þar sem ekki þarf að gera samninga fyrir 

hvern aðila heldur er hægt að nota sama samninginn aftur og aftur.187 

Staðlaðir samningar geta bæði innihaldið stöðluð ákvæði og einstaklingsbundin. 

Meginefni samningsins getur verið staðlað og síðan geta aðilar samið sérstaklega um 

einstaklingsbundin atriði. Það sem samið er sérstaklega um snýst oft um verð, magn, 

greiðsluskilmála og fleira.188 Tökum sem dæmi ráðningarsamninga hjá stóru fyrirtæki með 

marga ólíka starfsmenn þar sem meginefni samningsins er staðlað form og notað fyrir alla 

                                                
182 Matthías G. Pálsson: „Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?“, bls. 88. 
183 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 142. 
184 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 344. 
185 Hauge: „Unfair Contract Terms in Nordic Contract Law“, bls. 157. 
186 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63. 
187 Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 345.  
188 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 142. 
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starfsmenn en síðan geta aðilar samið sérstaklega um hver laun þeirra eru í krónum talið.  

Meginreglan er að staðlaðir samningar eru ekki bindandi fyrir aðila nema hann sjálfur 

samþykki að gangast undir þá.189 Alloft er í samningi, hvort sem hann er skriflegur eða 

munnlegur, vísað til staðlaðra skilmála sem er að finna annars staðar, til dæmis í bæklingi eða 

á vefsíðum atvinnurekandans. Í Hrd. 1997, bls. 3510 (152/1997), var deilt um 

samningsskilmála í stöðluðum samningi. Aðili fékk að láni teppi í verslun. Skrifaði hann 

undir sérstaka yfirlýsingu þar sem fram kom að lánstími væri þrír dagar. Á sama skjali stóð 

einnig sérstaklega í innrömmuðum texta: „ATHUGIÐ, tólf dögum eftir heimlán eru komin á 

viðskipti án afsláttar“. Aðilinn skilaði teppunum löngu eftir þann tíma og var hann talinn 

bundinn af kaupunum. Hæstiréttur taldi að ákvæðið hefði verið sett fram með áberandi hætti 

og það hefði ekki átt að fara fram hjá neinum sem undirrituðu þann samning. Eins og áður 

hefur verið sagt þá kannast örugglega flestir við það að kaupa eitthvað á veraldarvefnum og 

samþykkja langa og illlæsilega skilmála. Aðilar sem eru hvorki með lögfræðilega þekkingu né 

hafa tíma til að lesa margar blaðsíður samþykkja bara án þess að velta fyrir sér hverjar 

afleiðingarnar verða. 

Samkvæmt viðskiptavenju geta staðlaðir skilmálar orðið hluti af samningi þó þess hafi 

ekki verið sérstaklega getið við gerð samningsins.190 Aðili kann að vera bundinn af skilmálum 

sem hvorki hafa verið ræddir né samdir skriflega með þegjandi samkomulagi eða 

löggerningsígildi, það er ef hann vissi eða mátti vita að slíkir skilmálar væru til staðar en 

kynnti sér þá ekki. Þetta á almennt við ef í lögum er gert ráð fyrir notkun staðlaðra skilmála á 

ákveðnu sviði.191 Í Hrd. 2003, bls. 4674 (297/2003), hafði aðila mátt vera kunnugt um að 

skilmálar vátryggingarinnar hefðu að geyma undanþáguákvæði líkt og venja væri með 

staðlaða samningsskilmála vátrygginga. Honum hefði verið í lófa lagið að kynna sér efni 

skilmála tryggingarinnar sem hann valdi. Var kröfu hans því hafnað um að undanþáguákvæði 

vátryggingarskilmála skyldi vikið til hliðar. 

Einnig er möguleiki að skilmálar séu settir eftir að samningur er gerður líkt og í:  

Hrd. 2006, bls. 5332 (290/2006), hafði félag mörg hús í smíðum og sá fasteignasala um 
milligöngu um sölu þeirra. Aðili gerði kauptilboð í eina af íbúðunum og tilboðið var samþykkt. 
Aðilar undirrituðu á ný kaupsamning en búið var að bæta við sérstöku ákvæði um að allar 
greiðslur samkvæmt kaupsamningnum væru vísitölutryggðar sem leiddi til verulegrar hækkunar 
kaupverðs fasteignarinnar. Krafðist félagið að kaupandinn mundi greiða mismuninn en hann 
mótmælti því og taldi sér óskylt að greiða þar sem hann hafði ekki vitað af né honum gerð grein 
fyrir ákvæðinu um vísitölutrygginguna. Hæstiréttur segir að þegar litið sé til efni samningsins, 
stöðu samningsaðila og atvika við samningsgerð verði, með vísan til 36. gr. sml., að víkja til 
hliðar umþrættri greiðsluskuldbindingu. 

                                                
189 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 153. 
190 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 153.  
191 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 154−155. 
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Staðlaðir samningar eru yfirleitt rafrænir og eins og áður segir hafa neytendur eða annar 

aðilinn, sem stendur í samningssambandinu, lítið að segja um efni þeirra. Samningar sem 

þessir eru settir fram á ýmsan hátt á veraldarvefnum. Það hvernig aðilar draga fram óhagstæð 

ákvæði er jafnframt mismunandi eftir því hver á í hlut. Reglur um staðlaða samninga eru að 

nokkru leyti frábrugðnar reglum um aðra samninga eins og nefnt hefur verið áður í kaflanum 

um rafræna samninga. Ef ákvæði í stöðluðum samningi er óskýrt ber sá sem samdi 

samninginn ábyrgð á því og yrði það almennt túlkað honum í óhag. Hugsanlegt er að ákvæðið 

verði dæmt þeim sem það beinist að ógilt ef það er óhagstætt fyrir viðkomandi og honum 

hefur ekki verið sérstaklega vísað á ákvæðið eða það feitletrað. Ef samningur er sendur með 

rafpósti þarf framsetning hans að vera sett fram á sama hátt og um skjalfestan skriflegan 

samning sé að ræða.192  

Ef neytandi hefur haft kost á því að hafa áhrif á innihald samningsins eða skilmála hans þá 

hefur það almennt þau réttaráhrif að skilmálarnir eru ekki lengur staðlaðir í skilningi 36. gr. a–

d liði sml.193 Ekkert er því til fyrirstöðu að breyta stöðluðum samningi munnlega en ef sá sem 

ekki semur samninginn breytir honum þá gilda reglur um túlkun staðlaðra samninga ekki 

lengur og við taka almennar reglur samningaréttar og réttarfarsreglur einkamálalaga um 

sönnun eins og fram kemur:  

Í Hrd. 2000, bls. 4092 (310/2000), þar sem deilt var um útgáfusamning sem ekki hafði verið 
endanlega gengið frá en samkomulag hafði verið gert um að höfundalaun tækju mið af 
stöðluðum samningi Félags íslenskra bókaútgefenda og Rithöfundasambandsins. Samkvæmt 
honum geta höfundar valið á milli tveggja kosta er varða útreikninga höfundalauna. Ekki var 
talið sannað að stefndu hefðu munnlega komist að samkomulagi um að stefndi tæki þátt í 
greiðslum þess aðila sem sá um myndir í verkinu. Einnig var talið upplýst að meðan á vinnslu 
verksins stóð hafi aldrei verið rætt um þessa skerðingu og var ekki talið að stefndu gætu fyrst 
gert um það kröfu við lokauppgjör.  

Sá aðili sem gengst undir samningsskilmálana þarf að veita samþykki sitt, þá oftar en ekki 

skriflega. Ef ágreiningur rís um stofnun samnings þarf að sanna að vilji hafi verið hjá aðilum 

til að gangast undir hann.194 Ef aðili telur sig ekki hafa samþykkt samningsskilmála sem vísað 

er til munnlega, getur reynst erfitt að færa sönnur fyrir því. Það er síðan ávallt á valdi 

dómstóla að meta hvort sönnun hafi tekist um slíkt, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Eftirfarandi 

dómur er gott dæmi um tilvik þar sem ekki hafði verið gerður skriflegur kaupsamningur né 

sannað að seljandi hafi tilkynnt kaupanda um takmarkaða ábyrgð: 

Í Hrd. 2001, bls. 262 (317/2000), hafði aðili keypt af fyrirtæki nokkru vél af gerðinni Star 
Power í fiskibát. Fljótlega kom í ljós að vélin var biluð og varð á skömmum tíma ónothæf. Var 

                                                
192 Hafliði K. Lárusson: „Alþjóðlegir viðskiptasamningar“, bls. 100. 
193 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 67. 
194 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 160. 
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ný vél, sömu gerðar, sett í bátinn á kostnað seljanda en hún bilaði einnig. Kaupandinn krafðist 
skaðabóta á þeim grundvelli að seljandinn bæri fulla skaðabótaábyrgð á öllu tjóni hans án þeirra 
takmarkana á umfangi hennar sem gerðir voru í ábyrgðarskírteini frá framleiðanda vélarinnar. 
Enginn skriflegur kaupsamningur var gerður með aðilum. Seljandinn hafði aðeins gefið út 
reikning til kaupanda vegna kaupanna sem greiddur var með reiðufé og skuldabréfi. Umrædds 
ábyrgðarskírteinis var ekki getið í þessum gögnum. Það var ekki undirritað af kaupanda þótt í 
stöðluðu formi þess sé beinlínis gert ráð fyrir að svo skuli vera og seljandinn mótmælti ekki að 
hann hefði sent það viðsemjanda sínum í pósti mörgum vikum eftir að kaup voru gerð. Talið var 
að seljandinn hefði ekki náð að sanna að hann hefði kynnt kaupanda áður en kaupin voru gerð 
að hann hygðist takmarka ábyrgð sína. Auk þess hafði hann heldur ekki sýnt fram á að til væri 
viðskiptavenja sem máli skipti um þetta efni. Var því ekki fallist á að ábyrgðarskilmálarnir væru 
hluti af samningi aðilanna og þannig bindandi fyrir kaupandann. Gæti því seljandinn ekki borið 
fyrir sig takmörkun ábyrgðar samkvæmt þessum skilmálum, sem ganga lengra í að leysa hann 
undan ábyrgð en leiðir af ákvæðum þágildandi laga um lausafjárkaup nr. 39/1922 (nú 50/2000). 

Það þekktist hér áður að atvinnurekendur sendu vörur til neytenda óumbeðnir. Ef neytendur 

svöruðu ekki því tilboði þá litu atvinnurekendurnir á þögn sem samþykki. Oftar en ekki 

fylgdu staðlaðir skilmálar sendingunni þar sem fram kom að ef vara yrði ekki endursend 

teldist samningur kominn á.195  

Í Hrd. 1936, bls. 500 (94/1936), hafði bóndi fengið sent vikublaðið Tímann óumbeðinn í sex ár. 
Hann greiddi ekki fyrir áskriftina sem endaði með því að útgefandinn stefndi honum til greiðslu 
hennar. Eftir að bóndinn hafði fengið sent blaðið í fimm ár birtist tilkynning í Tímanum þess 
efnis að ef aðilar hefðu fengið blaðið sent óumbeðið og endursendu það ekki teldust þeir 
kaupendur að blaðinu. Bóndinn taldi að þar sem hann hefði aldrei óskað eftir því að fá blaðið 
sent væri hann ekki kaupandi þess. Bóndinn var dæmdur til greiðslu þess tímabils sem leið frá 
því að tilkynning birtist þess efnis að ef hann endursendi ekki blaðið væri kominn samningur á.  

Ýmislegt hefur breyst í neytendamálum síðan þessi dómur féll og skorður hafa verið settar við 

slíkum aðgerðum sem greinir í fyrrnefndum dómi. Má þar helst nefna að í lögum um 

húsgöngu- og fjarsölusamninga nr. 46/2000 kemur fram í 13. gr. að óheimilt sé að senda 

neytendum vöru og þjónustu ef þeir hafa ekki pantað hana og þegjandi samþykki neytenda sé 

alltaf ógilt. Þess ber þó að geta að þau ákvæði sem finna má í lögum um neikvæða 

samningsgerð ná ekki til allra samninga og verður því að meta það í hverju tilviki fyrir sig, 

eftir reglum samningaréttar, hvort reglan gildir um þá samninga sem um ræðir. Þegar athuga á 

hvort samningur sé kominn á um kaup getur skipt máli að skoða hvort aðilarnir sem standa að 

samningnum hafi átt í viðskiptum áður og hvernig samskiptum þeirra var háttað áður en 

samningur var stofnaður.196  

Dómstólar Norðurlandaþjóðanna hafa gert ríka kröfu til þess að staðlaðir samningar jafnt 

sem aðrir samningar séu skýrir og það sama á við um allar breytingar á slíkum samningum, 

hvort sem þeir eru gerðir munnlega eða skriflega.197  

                                                
195 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 76.  
196 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 78.  
197 Ravnkilde: Stiltiende aftaleret, bls. 148.  
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8 Sönnun á sviði samningaréttar 
Hér að framan hefur verið fjallað um samninga og stofnun þeirra, hvort sem það hefur verið 

gert munnlega, skriflega eða á einhvern annan hátt. Í þessum kafla verður fjallað um hvað þarf 

að koma til svo að munnlegir samningar teljist skuldbindandi fyrir aðila. Farið verður yfir 

helstu réttarfarsreglur sem snúa að sönnun munnlegra löggerninga og hvað dómstólar leggja 

til grundvallar í úrlausnum sínum um gildi slíkra samninga. Fjallað verður um sönnunargögn í 

fornum rétti og hvernig þau hafa breyst. Sérstaklega verður vikið að sönnun munnlegra 

samninga og hvaða sönnunargögn það eru sem aðilar leggja fram til að færa sönnur fyrir máli 

sínu. Hvort það skiptir máli hver það er sem stendur að samningnum og hvernig aðilar haga 

sér við samningsgerðina er eitt af þeim álitaefnum sem verður skoðað. 

8.1 Almennt um sönnun í einkamáli 

Þegar aðilar deila um ágreiningsefni er það hlutverk þeirra að færa sönnun fyrir staðreyndum 

sínum. Sönnun vísar til þess að aðilar keppast við að finna rétt og nægileg rök fyrir því að 

staðhæfing um staðreynd í dómsmáli sé sönn.198 Aðilinn getur verið sannfærður um að þær 

fullyrðingar sem hann setur fram séu réttar. Það dugar þó ekki til að sá sem stendur í 

deilunum sé sannfærður heldur þarf hann að sannfæra dómarann og er það kallað 

sönnunarfærsla fyrir dómi. Dómari metur hvort umdeilt atvik hafi átt sér stað eða ekki, sbr. 

meginregluna um frjálst sönnunarmat dómara. Það er dómarinn sem sker úr um hvort 

staðhæfingin teljist sönnuð, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Samkvæmt meginreglunni um frjálst 

sönnunarmat dómara metur hann í hvert skipti hvort sýnt hafi verið fyllilega fram á að atvik 

sem um ræðir hafi átt sér stað eða atriði sé með tilteknum hætti á grundvelli þeirra gagna sem 

lögð hafa verið fram og vitneskju um viðkomandi efni. Enn fremur ber dómara að beita 

heilbrigðri skynsemi og mannlegri reynslu þegar hann leggur mat á sönnun.199 Dómari lítur því 

ekki einungis til þeirra gagna sem lögð eru fram heldur metur hann einnig trúverðugleika 

þeirra.200 Í Hrd. 14. apríl 2016 (568/2015), sem áður hefur verið fjallað um er varðar efni 

munnlegs ráðningarsamnings, taldi Hæstiréttur að ef horft væri til menntunar starfsmanns og 

skilgreiningar á launaseðli hans um starf bakara hefði forsvarsmönnum bakarísins ekki tekist í 

skýrslutöku fyrir dómi að skýra með trúverðugum hætti þann grundvallarmun sem væri á 

starfssviði bakara annars vegar og aðstoðarmanna bakara hins vegar. Var því forsvarsmönnum 

gert að greiða þann mismun á launum bakara og aðstoðarmanns sem bakarinn hafði krafist 

fyrir dómi.  
                                                
198 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 186. 
199 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti“, bls. 251. 
200 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
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Flest samskipti manna geta orðið flókin og þannig úr garði gerð að hægt er að efast um 

efni þeirra og tilvist. Hlutverk dómara er að skoða og meta það í hvert skipti hvort eitthvað 

hafi verið sagt eða gert sem getur leitt til þess að samningur sé stofnaður. Dómstólum er skylt 

að leysa úr ágreiningsefnum sem undir þá eru borin og málum er vísað frá dómi ef þau eru 

ekki nægilega skýr.201 Til þess að aðili geti fært sönnun fyrir staðhæfingu sinni þurfa að liggja 

fyrir sönnunargögn. Eftir að sönnunarfærsla hefur farið fram er það dómarinn sem metur á 

grundvelli fyrirliggjandi gagna hvort staðhæfing teljist sönnuð eða ekki.202  

Í einkamálum er meginreglan sú að sá sem heldur fram að samningur hafi komist á ber 

sönnunarbyrðina fyrir því en þó eru margar undantekningar á þeirri reglu sem ekki verður 

fjallað um hér. Sá aðili, sem staðhæfir að eitthvað hafi gerst, verður að sanna þá 

staðhæfingu.203 Í Hrd. 23. apríl 2008 (429/2007) deildu aðilar um hvort komist hefði á 

samningur um kaup á bifreið. Enginn skriflegur samningur lá fyrir á milli aðila. Ekki var talið 

að stefndi hefði sýnt fram á að munnlegur samningur hefði komist á. Það er gott dæmi um að 

sá sem heldur því fram að bindandi samningur hafi komist á milli aðila ber hallann af því ef 

honum tekst ekki að færa sönnur fyrir staðhæfingu sinni. Um þetta var einnig fjallað í 

eftirfarandi dómi: 

Í Hrd. 1976, bls. 82 (202/1974), kom aðili að máli við eiganda jarðar og vildi kaupa jörðina af 
honum. Ákveðnar umræður áttu sér stað og bauð kaupandinn ákveðna upphæð fyrir jörðina sem 
eigandinn samþykkti ekki. Kaupandinn hélt því fram að samningur hefði komist á með þeim um 
kaup á jörðinni. Eigandi jarðarinnar bauð skömmu síðar hreppsnefnd einni jörðina til kaups fyrir 
sama verð og fyrri kaupandi hafi boðist til að kaupa jörðina á. Hreppsnefndin taldi sig ekki geta 
tekið afstöðu til kauptilboðsins þar sem kaupsamningur fylgdi ekki með. Á sama tíma og þetta 
er að gerast kaupir kaupandinn áburð til að setja á tún jarðarinnar sem hann framkvæmir án 
afskipta seljandans. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að sönnunarbyrði þess að bindandi 
kaupsamningur hafi stofnast hvíli á kaupandanum og gegn andmælum seljanda verði það ekki 
talið sannað. 

Málsforræðisreglan er ein af grundvallareglum íslensks réttarfars. Samkvæmt 1. mgr. 46. gr. 

eml. hafa aðilar forræði á hvaða sönnunargögn eru lögð fyrir í málinu. Dómarar geta sökum 

undantekningarreglunnar í 2. mgr. 46. gr. eml. beint þeim tilmælum til aðila að frekari 

sönnunargagna sé þörf til að upplýsa málið. Í 3. mgr. 46. gr. eml. er að finna heimild dómara 

til að meina aðila að færa sönnur á atvik sem hann telur bersýnilega þýðingarlaus.204 Auk þess 

felst í reglunni að aðilar hafi forræði á því hvort mál sé yfirhöfuð höfðað, á aðild að máli, 

kröfugerð, röksemdum og ágreiningsatriðum.205  

                                                
201 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, síðari hluti“, bls. 246.  
202 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
203 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, síðari hluti“, bls. 249. 
204 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 24. 
205 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 20. 
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Þegar dómstólar leysa úr ágreiningi um tilvist og efni samnings fer það oft á tíðum eftir 

því hvers konar löggerningur liggur til grundvallar. Hlutverk dómara er fyrst og fremst að 

skoða þau sönnunargögn sem liggja fyrir í málinu. Auk þess skoða þeir hvert tilefni 

samningsins er, hverjir standa að samningnum, þá með tillit til hagsmuna og réttarverndar 

aðilanna að leiðarljósi og hvort aðilar hafa átt í viðskiptasambandi um langa hríð, svo dæmi 

séu tekin. 

8.2 Sönnunargögn í fornum rétti 

Áður en fjallað verður um þau sönnunargögn í einkamálum sem dómstólar líta til þegar 

málsaðilar keppast við að færa sönnur fyrir gildi munnlegra samninga er ekki úr vegi að skoða 

hvernig þeim málum var háttað í fornum rétti. 

Aðildareiður ásamt meðsærismönnum206 var algengasta og mikilvægasta sönnunargagnið 

langt fram eftir öldum meðal norrænna þjóða, annarra en Íslendinga. Til að byrja með var 

framburður vitna ekki mikilvægt sönnunargagn en það breyttist er fram liðu stundir. 

Kviðburður var algengt sönnunargagn á þeim tíma í Danmörku og Svíþjóð en ekki í norskum 

rétti. Kviðburður var engan veginn eins öruggt sönnunargagn og vitni þar sem þess var ekki 

krafist að kviðburðir hefðu orðið sjónar- eða heyrnarvottar að því atviki sem þeir áttu að láta 

álit sitt uppi um. Skjöl voru lengst af lítið notuð sem sönnunargögn, enda lestrar- og 

skriftarkunnátta ekki mikil á þeim tímum.207  

Á þjóðveldisöld byggðu Íslendingar réttarreglur sínar á norskum rétti. Engar heimildir er 

að finna um þær efnisreglur íslensks réttar frá hinum elstu tímum. Þær heimildir sem stuðst 

hefur verið við frá þjóðveldisöld eru byggðar á Grágás. Sönnunarfærslan var flókin á þeim 

tíma og voru lögbundnar formreglur fyrirferðarmiklar. Formfestan miðaði að því að gera dóm 

sem hlutlausastan.208 Sönnunarfærslan gekk út á að leiða á öruggan hátt til endanlegra 

málsúrslita sem samfélagið gat unað við. Kviðburður var talinn vera aðalsönnunargagnið 

samkvæmt Grágás og ekki var talið að um eiginlegan aðildareið væri að ræða en 

réttarfarseiður skipaði þó mikilvægan sess.209 Kviðmenn báru aðeins um það sem viðkomandi 

aðilar óskuðu eftir og ekki var þess krafist að þeir hefðu sjálfir orðið vitni að atburðinum og 

engin sönnunarfærsla fór fram fyrir kviðmönnum. Krafist var af þeim að þeir þekktu vel til 

viðkomandi byggðarlags og til þeirra atvika sem málið reis af. Framburður votta var annað 
                                                
206 Meðsærismenn eru þeir aðilar sem sverja, að þeir teldu, að viðkomandi málsaðila væri eiður sær og að eiður 
hans væri sannur og heill, en ekki var krafist að þeir hefði vitneskju um þær staðreyndir, er dómkrafa byggði á. 
Voru það aðilarnir sjálfir sem útveguðu sér þá og voru þetta oft fjölskyldumeðlimir, sbr. Páll Sigurðsson: Þróun 
og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 16. 
207 Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 40−41. 
208 Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 74. 
209 Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 75. 
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helsta sönnunargagn samkvæmt Grágás og báru þeir um það sem þeir höfðu sjálfir skynjað.210 

Við lögtöku Jónsbókar urðu sönnunarreglurnar ekki eins formbundnar og hvarf 

kviðburður, sem hafði verið helsta sönnunargagnið, úr réttarfarinu og aðildareiður varð á þeim 

tíma aðal- og algengasta sönnunargagnið. Mun mikilvægari varð framburður vitna og það 

sama má segja um skjalleg sönnunargögn og jafnvel mats- og skoðunargerðir. Á þessum tíma 

urðu lagareglur um sönnun og sönnunarbyrði mun líkari þeim reglum sem við þekkjum í 

dag.211  

Miklar breytingar hafa orðið í gegnum tíðina er varðar sönnun og sönnunargögn eða allt 

frá því að fyrstu heimildir segja til um eins og þetta stutta yfirlit gefur til kynna. 

Sönnunargögn og sönnunarfærsla fyrir dómi eru það sem skiptir veigamestu máli þegar sanna 

á gildi, stofnun og efni munnlegra samninga. Þær gömlu aðferðir sem beitt var við sönnun í 

fornum rétti eru löngu liðin tíð og hugtök eins og aðildareiður, meðsærismenn og kviðburður 

eru löngu horfin úr réttarframkvæmd en önnur komin í staðin. 

8.3 Sönnunargögn og sönnun munnlegra samninga 

Það er hlutverk dómara að meta hvort staðreyndir um staðhæfingu aðila eru sannar. Það gerir 

hann eins og áður segir með því að skoða þau gögn sem lögð eru fram af þeim aðilum sem 

deila um hvort samningur sé fyrir hendi.212 Sönnunargögn eru þau gögn sem ályktun verður 

leidd af um málsatvik sem deilt er um í dómsmáli.213 

Sönnunargögn í einkamálum geta nú verið matsgerðir, skjöl, skýrslugjöf vitna og önnur 

sýnileg sönnunargögn og er um tæmandi talningu að ræða í þeim efnum.214 Hins vegar geta 

fleiri sönnunargögn komið til álita í dómsmálum. Mynd- og hljóðupptökur, tölvuforrit og 

önnur slík gögn teljast ekki til sýnilegra sönnunargagna í hefðbundnum skilningi laganna en 

þó má leggja þau fram í dómsmálum.215 Dómarinn metur síðan gildi þeirra gagna, sem aðilar 

leggja fram hverju sinni, með hlutlægum hætti, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Hlutverk dómara er 

því að meta trúverðugleika þeirra gagna og ummæli vitna sem lögð eru fram, eins og áður 

hefur komið fram. Aðilar máls þurfa aðeins að sanna atriði í máli sem eru umdeild hverju 

sinni sem leiðir til þess að ekki þarf að færa sönnur fyrir atriði sem gagnaðili samþykkir. 

Forræði aðila á sönnunarfærslu snýr að því að ákveða hvort sönnur verða færðar fram fyrir 

umdeild atvik. Ræðst það síðan af vilja hvors aðila um sig hvernig sönnunin fer fram um 

                                                
210 Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 88. 
211 Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 93. 
212 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, síðari hluti“, bls. 247. 
213 Arnór Einarsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 190. 
214 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 24.  
215 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti“, bls. 250. 
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umdeild atvik. Þeim er þó ekki frjálst að færa fram hvers konar sönnunargögn eins og áður 

hefur komið fram. Dómari getur aldrei beitt valdi til að fá aðila til að mæta til skýrslugjafar né 

getur hann upp á sitt einsdæmi ákveðið að annars konar sönnunarfærsla eigi að fara fram. 

Málsaðilar boða vitni sjálfir til skýrslugjafar, sbr. 2. mgr. 56. gr. eml., og sjá þeir um að leggja 

spurningar fyrir vitni í dómþingi og verða matsmenn ekki kallaðir til nema eftir beiðni aðila, 

skv. 1. mgr. 61. gr. eml.216 Sú skylda hvílir á dómstólum að leysa úr þeim réttarágreiningi sem 

borinn er undir þá.217 

Sérstaklega er tekið fram í 59. gr. eml. að dómari metur sönnunargildi vitnisburðar í 

málinu. Í sama ákvæði er að finna leiðbeiningarreglur sem dómari hefur til hliðsjónar við 

matið. Dómara ber að taka tillit til afstöðu vitnis til aðila, hvort þau hafi einhverra hagsmuna 

að gæta. Þroski kemur þar einnig inn í og síðast en ekki síst þarf að meta hvernig aðilinn 

upplifir atburðinn sem um ræðir, hegðun viðkomandi við skýrslugjöf og skýrleika. Eins og 

áður segir er hér aðeins um leiðbeiningarreglur að ræða sem binda ekki hendur dómarans við 

matið.218 

Hér á eftir verður farið yfir þau sönnunargögn sem aðilar geta fært fram til sönnunar um 

efni, stofnun og gildi samnings. Reynt verður að greina þau atriði sem mestu skipta varðandi 

sönnun á tilvist munnlegra samninga með hliðsjón af dómum Hæstaréttar. 

8.3.1 Munnleg skýrsla aðila 

Tilgangur skýrslugjafar getur verið ólíkur, það er með tilliti til þess hvort aðili eigi í hlut, vitni 

eða matsmaður. Sönnunargildi skýrslunnar er þar af leiðandi ólíkt eftir því hver á í hlut. 

Almennar reglur um hver og hvernig eigi að gefa skýrslu fyrir dómi er að finna í 48. gr. eml. 

Aðilar mæta fyrir dóm til að gefa skýrslu um þau málsatvik sem standa að baki málinu. Þeir 

þurfa að gefa upplýsingar um þetta einstaka mál en hafa ekki kost á því að koma almennum 

skoðunum sínum á framfæri. Iðulega hefur því verið haldið fram af fræðimönnum að 

tilgangur aðilaskýrslu sé eins konar upplýsingaskýrslur frekar en sönnunargögn þar sem aðilar 

segja frá atburðum sem standa að baki málinu. Aðilaskýrsla hefur aðeins gildi sem 

sönnunargagn ef aðilinn viðurkennir í skýrslu sinni atvik sem eru honum óhagstæð, sbr. 1. 

mgr. 50. gr. eml. Enn fremur getur vanræksla aðilans við að gefa ekki nægilega skýr svör haft 

þær afleiðingar að dómari skýri óljós svör hans eða þögn gagnaðilanum í hag, sbr. 2. mgr. 50. 

gr. eml. Ef aðili upplýsir eitthvað um málsatvik í skýrslu sinni fyrir dómi, sem ekki er 

mótmælt af hálfu gagnaðila, verður fullyrðingin lögð til grundvallar við úrlausn málsins með 
                                                
216 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 24−25. 
217 Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði, fyrri hluti“, bls. 246. 
218 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 238.  
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vísan til almennu reglunnar í 1. mgr. 44. gr. eml.219 Dómari getur komið í veg fyrir að aðili 

komi til skýrslugjafar ef hann telur hana tilgangslausa eða óþarfa, sbr. 1. mgr. 48. gr. eml. 

Aðilaskýrslur hafa ekki mikið sönnunargildi, eins og áður hefur komið fram, einkum 

sökum þeirra hagsmuna sem oftast eru í húfi hjá viðkomandi. Í Hrd. 1992, bls. 1762 

(361/1992), var gildi erfðaskrár vefengt og kemur fram í niðurstöðu dómsins að vegna 

hagsmuna aðilans hefði aðilaskýrslan ekkert sönnunargildi þar sem engar aðrar heimildir 

studdu þá frásögn, hvorki önnur sýnileg sönnunargögn né vottar.  

Oftast gefa aðilar skýrslu þegar deilt er um gildi eða stofnun samnings sem hefur þó oftast 

lítið gagn ef orð fer gegn orði. Við þær aðstæður þarf að líta til annarra sönnunargagna. Ef þau 

sönnunargögn styðja frásögn annars aðilans getur það leitt til þess að dómstólar telji að til 

samnings hafi stofnast eða ekki ef svo ber undir. 

8.3.2 Vitnaskýrslur 

Vættir voru eitt helsta sönnunargagn, samkvæmt Grágás, á þjóðveldisöld220 en í dag kallast 

þeir vitni. Vitni er sá sem gefur skýrslu um atvik fyrir dómi um málsatvik sem hann var 

áhorfandi eða áheyrandi að. Ef viðkomandi einstaklingur hefur ekki skynjað atburðinn af 

eigin raun er ekki um vitni að ræða í réttarfarslegum skilningi, sbr. Hrd. 2002, bls. 957 

(94/2002), þar sem óskað var eftir að leiða fyrir dóm sérfræðinga á sviði tölvumála. 

Sérfræðingurinn sem átti að bera vitni var ekki staddur á staðnum þegar atburðurinn sem deilt 

var um varð. Hæstiréttur féllst á það með vísan til forsendna héraðsdóms að vitni kæmi 

eingöngu fyrir dóm til að gefa upplýsingar um atvik máls sem þau höfðu ekki upplifað sjálf.  

Oftast gefa aðilar skýrslur þegar deilt er um gildi eða stofnun samninga, en eins og áður 

hefur komið fram er oftast lítið gagn í þeim þegar orð fer gegn orði. Þá þarf að líta til annarra 

sönnunargagna og getur afstaða og frásögn vitna komið að góðum notum.  

Þeir sem kvaddir eru fyrir dóm til að gefa munnlega skýrslu eru vitni nema þeir sem eru 

aðilar að málinu, sbr. 1. mgr. 51. gr. eml. Vitni gefa eingöngu upplýsingar um þau málsatvik, 

það er svara spurningum um atburði eða staðreyndir, sem tengjast sakarefninu og þau geta 

borið um af eigin raun. Ekki er heimild fyrir því að vitni komi til að segja álit sitt á 

matskenndum atriðum varðandi málið.221 Eftirfarandi dómur er hins vegar gott dæmi um 

hvernig vitni, sem eru á staðnum þegar atburður á sér stað, geta veitt upplýsingar um 

málsatvik:  

Í Hrd. 28. febrúar 2008 (306/2007) er fjallað um deilur er spruttu vegna dánarbús Jóhannesar 
                                                
219 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 225.  
220 Páll Sigurðsson: Þróun og þýðing eiðs og heitvinningar í réttarfari, bls. 88. 
221 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 226. 
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Sveinssonar Kjarvals (hér eftir Kjarval). Í málinu var deilt um eignarrétt á listaverkum og 
munum Kjarvals sem fluttir voru úr vinnustofu hans síðla árs 1968. Deilan snerist um hvort 
sannað væri að með munnlegri yfirlýsingu hefði Kjarval gefið Reykjavíkurborg þá muni sem 
um er að ræða eða hvort um geymslu á munum hafi verið að ræða. Voru teknar skýrslur af þeim 
aðilum sem að málinu komu og ber fyrst að nefna sendibílstjóra sem hafði ekið mikið fyrir 
Kjarval. Hann aðstoðaði Kjarval við að rýma vinnustofuna þar sem listaverkin voru til húsa. 
Þeir voru þar saman í hálfan mánuð og var verk hans að keyra þá kassa sem Kjarval hafði 
pakkað niður á skjalasafn borgarinnar. Hann sagði að Kjarval hefði sagt þegar hann stóð í því að 
pakka verðmætunum niður: „Við skulum gefa þeim þetta og þetta er gott fyrir þá …“sem styður 
að um gjöf hafi verið að ræða. Guðmundur Alfreðsson bar einnig vitni en hann kvaðst einnig 
hafa verið á staðnum þegar Kjarval gaf stefnda eigur sínar sem um ræðir. Kjarval hafi munnlega 
lýst því yfir við Geir Hallgrímsson borgarstjóra að þetta væri gjöf.  

Munnlega yfirlýsingin virðist hafa töluvert gildi við sönnun í málinu, sérstaklega í ljósi þess 

að hér var um ótengda aðila að ræða sem höfðu engra hagsmuna að gæta af niðurstöðu 

málsins.  

Þegar héraðsdómurinn er skoðaður sést að fleiri gögn voru lögð fram af hálfu áfrýjandans 

í málinu. Þar má helst nefna bréf sem Ólafur Þórðarson, systursonur Kjarvals, hafði skrifað en 

þar kom fram lýsing á samræðum Kjarvals og Ólafs. Kjarval átti að hafa spurt Ólaf hvernig 

honum litist á að biðja borgarskjalasafn að ,,geyma dótið“ og átti hann þá að öllum líkindum 

við listaverkin. Ólafur var eini aðilinn sem tengdist Kjarval fjölskylduböndum sem hafði bein 

samskipti við hann vegna rýmingar vinnustofunnar. Má ætla að vitnisburður hans hafi ekki 

haft mikið gildi þar sem gríðarlegir hagsmunir hans voru í húfi. 

Af fyrrgreindum dómum má sjá að afstaða aðila til viðkomandi og tengsl hafa mikið vægi 

þegar dómari metur sönnunargildi vitna. Ef vitni eru ekki tengd aðilum hagsmunaböndum 

hefur frásögn þeirra mikilvægt gildi varðandi sönnun. 

8.3.3 Skýrslugjöf matsmanna og matsgerðir 

Auk aðilaskýrslna og vitnaskýrslna hefur aðili heimild til þess skv. 65. gr. eml. að krefjast 

þess að kallaðir verði til dómkvaddir matsmenn. Dómkvaddur matsmaður kemur þá fyrir dóm 

til að svara spurningum munnlega um atvik sem tengjast matsgerð sem hann hefur verið 

fenginn til að framkvæma eftir kröfu aðila. Reglur um matsgerðir er að finna í IX. kafla eml. 

Matsgerðir sem þessar eru sönnunargögn sem styðjast má við í einkamálum. Tilgangur þeirra 

kemur fram í 1. mgr. 60. gr. eml. en það er að fá álit utanaðkomandi sérfróðs manns, sem 

dómari tilnefnir sérstaklega, á því hvað sé staðreynd í ákveðnu tilviki.222 Ef aðilar una ekki 

matsgerðinni er hægt að krefjast yfirmatsgerðar, sbr. 64. gr. eml.223 Dómari tekur síðan afstöðu 

til sönnunargildis matsgerðar þegar hann leggur dóm á málið, sbr. 2. mgr. 66. gr. eml., og er 

                                                
222 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 229. 
223 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 230.  
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það háð frjálsu sönnunarmati dómarans hverju sinni, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml. Dómari getur 

hafnað beiðni um matsgerð með vísan til 3. mgr. 46. gr. eml. en þar kemur fram að dómara sé 

heimilt að meina aðilum um sönnunarfærslu ef hann telur það bersýnilega óþarft eða 

tilgangslaust og hefur reynt á þetta ákvæði fyrir dómstólum þegar um matsgerðir er að ræða. Í 

Hrd. 30. janúar 2014 (44/2014) var staðfestur úrskurður héraðsdóms þar sem fallist var á 

beiðni aðila um dómkvaðningu matsmanna til að meta tiltekin atvik vegna útreikninga á 

kaupverði hlutafjár samkvæmt samningi málsaðila. Hæstiréttur tekur fram í niðurstöðu sinni 

að ekki hafi verið talið að sönnunarfærslan væri bersýnilega óþörf, sbr. 3. mgr. 46. gr. eml.  

Ekki er gert ráð fyrir því að hægt sé að leggja mat á sönnun er varðar trúverðugleika 

framburðar vitna, sbr. Hrd. 2002, bls. 115 (31/2002), þar sem þess var krafist að aðila væri 

heimilt að leggja fram álitsgerð kunnáttumanns þar sem svarað yrði spurningum um atvik sem 

varðað gátu mat á trúverðugleika frásagna vitna í skýrslu þeirra fyrir lögreglu og að honum 

yrði leyft að leiða þennan kunnáttumann fyrir dóm til skýrslugjafar. Til vara krafðist hann 

þess að dómkvaddur yrði maður til að svara þeim spurningum sem áður er getið. Hæstiréttur 

sagði að í báðum tilvikum væri verið að leitast við að fá lagt fram fyrir dómi sérfræðiálit um 

trúverðugleika vitnisburðar sem hefði ekki enn verið gefinn fyrir dómi og væri því alls óséð 

hvers efnis yrði og var kröfu hans hafnað. En eins og fyrr hefur verið greint frá er það dómari 

sem metur í hverju einstaka tilfelli trúverðugleika vitna en ekki sérfræðingar.224  

Samkvæmt 65. gr. eml. getur aðili óskað þess að matsmaður, sem dómkvaddur var í 

málinu, komi fyrir dóm til að gefa munnlega skýrslu. Allir aðilar að málinu geta krafist 

þessarar heimildar. Munnlega skýrslan er gerð til skýringar og staðfestingar á matsgerðinni. 

Einnig er hægt að beina spurningum til matsmanns um atriði sem tengjast þeim.225 Er þetta 

nýmæli í réttarfarslögum sem gæti auðveldað sönnun. 

Ef réttrar aðferðar hefur verið gætt við matsgerðina hefur hún verið talin sterkt 

sönnunargagn.226 Erfitt getur þó verið að beita þeim reglum er varða matsgerðir þegar meta á 

hvort samningur hafi stofnast eða hvert efni hans er þegar um munnlega samninga er að ræða. 

Ekki er á færi matsmanna að láta í ljós álit sitt á því hvort samningur sé ósanngjarn, en hins 

vegar væri möguleiki að matsmaður væri fenginn til að gera samanburð á einstökum liðum 

samnings. Á endanum er það mat dómstóla sem ræður úrslitum, sbr. 1. mgr. 44. gr. eml., þar 

sem um er að ræða túlkun og skýringu efnis sem er á hendi dómstóla þar sem þeir eru 

sérfræðingar í þeim efnum. Engar takmarkanir eru um hvaða spurningar hægt er að leggja 

fyrir matsmann nema að matið verður að beinast að sönnunaratriði, sbr. 44. gr. sml.  

                                                
224 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 17. 
225 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 228. 
226 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 230.  
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8.3.4 Skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn 

Hér verður fjallað um flokkinn sýnileg sönnunargögn en undir hann falla skjöl og aðrir 

áþreifanlegir hlutir. Skjöl eru mest áberandi og algengust þegar fjallað er um sýnileg 

sönnunargögn og er ekki gerður greinamunur á skjölum eftir uppruna þeirra eða tegundum 

nema þegar um er að ræða opinber skjöl og einkaskjöl, sbr. 71. og 72. gr. eml.227 Aðilar hafa 

nokkurt frelsi til að leggja fram þau skjöl sem þeir telja að geti upplýst málið. Eru engar reglur 

í einkamálalögum sem segja til um hvers konar skjöl aðilar mega leggja fram og hafa þeir 

töluvert frelsi í þeim efnum. Dæmi um skjöl sem koma helst til álita eru málflutningsskjöl, 

skjöl sem snúa að upplýsingum eða skýringar um málsatvik, til dæmis bréfaskriftir á milli 

aðilanna, sem nú til dags eru oftast í formi rafrænna skjala, eftir að atvik máls gerðust eða 

eitthvað sem skiptir máli við að upplýsa málið, það er ef þau hafa sérstakt gildi til sönnunar 

um tiltekin atriði, skjöl sem voru til fyrir höfðun máls sem styðja málsástæðuna eða staðreynd 

sem skiptir einhverju um úrlausn máls.228 Málsaðilar hafa stundum borið fram í málum 

álitsgerðir sérfræðinga, sem bera einkenni matsgerða, en sönnunargildi þess háttar skjala hefur 

að jafnaði verið rýrt þar sem þau byggja ekki á málsmeðferðarreglum, sbr. IX. kafla 

einkamálalaga varðandi matsgerðir. Gott dæmi um slíkt má finna í: 

Hrd. 12. nóvember 2009 (107/2009), í því máli krafðist aðili viðurkenningar á rétti sínum til 
tryggingarbóta úr slysatryggingu ökumanna skv. 92. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. 
Tryggingarfélögin fóru fram á að aðilinn myndi bera helming tjónsins sjálfur þar sem hann 
hafði sýnt af sér stórkostlegt gáleysi. Lögð var fram skýrsla sérfræðings málinu til stuðngins, 
sem ekki hafði verið dómkvaddur sem matsmaður. Héraðsdómur tók skýrsluna til skoðunar og 
komst að þeirri niðurstöðu, með vísan til fyrrgreindrar skýrslu, að aðilinn ætti að þola skertan 
bótarétt. Hæstiréttur sagði hins vegar að tryggingarfélögin hefðu ekki aflað matsgerðar 
samkvæmt IX. kafla laga nr. 91/1991, svo sem þeim var kostur, í því skyni að færa sönnur á 
staðhæfingar sínar. Þeir öfluðu framangreindrar skýrslu einhliða og án þess að aðilinn ætti þess 
kost að gæta hagsmuna sinna og koma sjónarmiðum sínum á framfæri við gerð hennar. Hafði 
hún því ekki þýðingu við úrlausn málsins.  

Eins og dómurinn gefur til kynna var aðilum ekki settar skorður við því að legga fram 

sérfræðiálit sem sönnunargögn en þó að það sé gert hefur það almennt ekki sönnunargildi 

gegn mótmælum gagnaðila.  

Almennt er þó talið að skjöl og önnur sýnileg sönnunargögn hafi hvað mesta gildi og í 

rekstri einkamála er lögð mest rækt við slík gögn.229 Í eftirfarandi dómi er stuðst við skjöl og 

önnur sýnileg sönnunargögn og höfðu þau mikið vægi við úrlausn málsins: 

Í fyrrnefndum Kjarvalsdómi nr. 306/2007 er fjallað um dagbókarfærslu eins erfingjans sem 
staddur hafði verið á vinnustofu Kjarvals þegar hann var að senda munina til geymslu eða gefa 

                                                
227 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 231. 
228 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 231.  
229 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 230. 
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þá. Hafði hann skrifað dagbókafærsluna þá daga sem hin munnlega yfirlýsing Kjarvals til Geirs 
Hallgrímssonar, fyrrverandi borgarstjóra, var gefin og var því talið að um mikilvægt 
sönnunargagn væri að ræða. Enn fremur kemur fram í dómnum að lögmaður, sem fenginn hafði 
verið fyrir hönd áfrýjanda árið 1982 til að gera athugun á því hvort um gjöf eða geymslu hafi 
verið að ræða, lagði fram minnisblað þar sem fram kom að Geir Hallgrímsson, sem þá var 
látinn, hefði verið sannfærður um að um gjöf hefði verið að ræða. Þetta atriði hafði mikið vægi 
við úrlausn málsins þar sem heimildarmaðurinn var lögmaður sem erfingjar listamannsins fengu 
sérstaklega til að gæta hagsmuna sinna í málinu. Niðurstaða Hæstaréttar var að um gjöf hefði 
verið að ræða sem staðfest var með gögnum um að munnleg yfirlýsing hefði verið gefin af 
Kjarval sjálfum.  

Í sama máli var einnig lögð fram skrá sem Kjarval fékk í hendurnar frá starfsmanni 

borgarskjalasafns. Í skránni var að finna flokkun á verkum og öðrum gögnum sem Kjarval 

hafði afhent borginni. Starfsmaðurinn kom til að bera vitni um skrána og staðfesti að Kjarval 

hafði tekið við henni. Ekki telja erfingjar Kjarvals að þarna væri um að ræða skjal sem benti 

til þess að um gjöf hefði verið að ræða heldur þvert á móti er sérstaklega tekið fram að þarna 

sé á ferð skrá yfir muni Kjarvals. Ekkert gjafabréf eða önnur skilríki liggja til grundvallar 

hinum meinta eignarrétti á munum Kjarvals. Ekkert hafi verið skráð um meinta gjöf hans í 

fundargerðum borgarstjórnar eða skráð sem eign borgarinnar á annan hátt. En svo virðist vera 

að þetta hafi ekki skipti máli í ljósi annarra sönnunargagna sem lögð höfðu verið fram í 

málinu. Málavextir eru margt sérstakir og má þess geta að í sænskum og finnskum rétti er 

gjafagerningur ekki bindandi fyrr en loforð hefur verið gefið, nema að loforð hafi sannanlega 

verið gefið í verki eða tilkynnt opinberlega.230 

Stundum halda aðilar því fram að áður en samningur er stofnaður þurfi að uppfylla 

ákveðin skilyrði, eins og áður hefur komið fram í kafla 5. Hins vegar geta sýnileg 

sönnunargögn og endurgjald verið merki um að slíkir munnlegir fyrirvarar dugi ekki til, sbr. 

fyrrnefndan dóm: 

Hrd. 28. maí 2014 (728/2013), ágreiningur var um hvort komist hefði á munnlegur samningur 
um kaupin á fundi þeirra sem haldinn var vegna kaupanna. Daginn eftir greiddi áfrýjandi 10 
milljónir til stefnda en í skriflegu tilboði var ekki gert ráð fyrir greiðslu. Stefndi tilkynnti síðan 
áfrýjanda að hann myndi ekki taka tilboði hans og seldi öðrum aðila sem hafði boðið hærra verð 
í hótelið. Greiðslan eða kvittunin upp á 10 milljónirnar sem greiddar voru stefnanda höfðu tekið 
af allan vafa um að samningur hefði stofnast og breytti engu að endanlegum frágangi samnings 
hefði verið lokið.  

Í héraðsdómnum, sem snúið var við af Hæstarétti, var því haldið fram að fyrirvarar hefðu 

verið um kaupin, það er að stefnandi hefði viljað láta fara yfir skjöl, svo sem kauptilboð, áður 

en kaupin yrðu undirrituð. Taldi héraðsdómur að þetta benti til þess að kaupin hefðu ekki 

verið án fyrirvara. Einnig hafði dómurinn orð á því að engir óháðir vottar hefðu verið vitni að 

handsali því sem stefnandi kvað hafa farið fram um kaupin og var því munnlegur samningur 
                                                
230 Lando o.fl. Restatement of Nordic Contract Law, bls. 76.  
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um kaupin ekki talinn gildur. Það sem réð hins vegar úrslitum í dómi Hæstaréttar um hvort 

stofnast hefði munnlegur samningur var hegðun aðila eftir lok samningsgerðar, og var þar 

einkum litið til 10 milljóna kr. greiðslunnar, þó að efni samningsins að öðru leyti hafi ekki 

verið endanlega frá gengið. 

Samsvarandi mál er að finna í Hrd. 1995, bls. 2280 (65/1995), þar sem deilt var um gildi 

samnings um kaup á laxaseiðum en þar þótti orðalag móttökukvittunar vegna seiða renna 

stoðum undir að munnlegur samningur hefði komist á um kaupin. Á kvittuninni var meðal 

annars kveðið á um „umsamið verð“ hvers laxaseiðis og var það lagt til grundvallar í málinu 

þótt ekki væri talið ljóst að öllu leyti hvert efni samningsins hefði verið. Í dómunum um 

laxaseiðin og fyrrnefnd hótelkaup beitir Hæstiréttur samsvarandi nálgun við að meta hvort að 

komst hafi á munnlegur samningur. Í báðum tilvikum eru það sýnileg sönnunargögn um 

hvernig aðilar hegði sér eftir samninginn sem rennir stoðum undir það að samningur hafi 

komst á milli aðila.  

8.4 Hverjir standa að samningsgerðinni og hvernig haga þeir sér við hana? 

Ein af meginreglum samningaréttar er samningsfrelsið og því eru aðilar undir engum 

kringumstæðum skyldugir til að gera samning sín á milli, sbr. umfjöllun hér að framan, nema 

skýr lagaákvæði kveði á um það. Samningsaðilar geta gengið frá samningsborðinu hvenær 

sem þeim hentar án þess að það hafi einhverjar lagalegar afleiðingar í för með sér þó að það 

geti haft siðferðislegar afleiðingar.231  

Þegar litið er til þess hvort það skipti máli hverjir viðsemjendurnir eru getur missterk staða 

þeirra, er varðar málefnið, komið til skoðunar. Kemur þetta þó helst til athugunar þegar taka á 

ákvörðun um hvort samningar séu ósanngjarnir og hafa dómstólar tilhneigingu til að vernda 

þann sem er veikari aðilinn við gerð samningsins, sérstaklega ef staðan er mjög ójöfn.232 

Löggjafinn hefur gripið til þess ráðs eins og áður hefur verið nefnt að vernda þá aðila sem eru 

veikari aðilinn sem er til dæmis áberandi í neytendalöggjöf, starfsmannalöggjöf og almennum 

viðskiptasamningum.  

Almennt þegar fjallað er um stöðu samningsaðila er verið að skoða hvort þær aðstæður 

sem liggja að baki samningsgerðinni séu þess eðlis að annar aðilinn hafi haft sterkari 

samningsstöðu og átt eða mátt vita vegna stöðu sinnar að samningur hafi átt að vera gerður á 

tiltekinn hátt til þess að hann héldi gildi sínu. Litið er til nokkurra þátta þegar metið er hvort 

samningsstaða hafi verið ójöfn og má þar nefna sérþekkingu aðila á því sviði sem samningur 

                                                
231 Anderssen: Grundlæggende aftaleret, bls. 107.  
232 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 425. 
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nær yfir. Þekkingin getur falist í því að viðkomandi hafi til dæmis betri menntun sem getur 

nýst honum við gerð samningsins, eins og þegar annar aðilinn er sérfræðingur í 

fasteignaviðskiptum, lögmaður sem er sérfræðingur í samningagerð eða viðskiptafræðingur 

sem hefur góða þekkingu á hlutafélagalögum svo dæmi séu tekin. Ef aðili er talinn hafa 

sérþekkingu á því sviði sem um ræðir eru meiri líkur á því að það sé ekki metið honum til 

hagsbóta og á þetta sérstaklega við þegar beitt er 36. gr. sml.233 

Í næsta kafla verða skoðaðir dómar Hæstaréttar þar sem kemur fram að viðkomandi aðili 

hafi haft sterkari stöðu við samningsgerðina vegna sérþekkingar sinnar, og hvort það hafi 

þýðingu þegar metið er hvort komist hafi á munnlegur samningur.  

8.4.1 Sérfræðingur eða leikmaður  

Þegar tveir aðilar standa að samningi getur það skipt máli varðandi efni og tilurð samningsins 

hvaða kunnáttu og þekkingu aðilarnir búa yfir. Ef um almenna þekkingu er að ræða kemur 

það ekki til álita þar sem staðan yrði ekki talin misjöfn vegna þekkingar. Ef um er að ræða 

efni sem fjalla um sérhæft athafnasvið getur það skipt verulegu máli hvaða þekkingu 

samningsaðilar búa yfir. Ef annar aðilinn býr yfir sérþekkingu á sviðinu getur það komið 

honum í koll þegar til ágreinings kemur, það er hvort hann átti eða mátti vita að gerður 

samningur þyrfti að uppfylla ákveðin efni og form samnings. Það þarf ekki að vera að aðilinn 

sjálfur sem stendur að samningsgerðinni sé sérfræðingurinn heldur getur hann hafa leitað sér 

aðstoðar hjá sérfræðingi.234 

Í fyrrnefnda Kjarvalsmáli kemur fram að lögmaður sem fenginn hafði verið fyrir hönd 

áfrýjenda árið 1982 til að gera athugun á því hvort um gjöf eða geymslu hafi verið að ræða 

lagði fram minnisblað þar sem það kom fram að Geir Hallgrímsson, fyrrverandi borgarstjóri, 

sem var þá látinn, hefði verið sannfærður um að um gjöf hefði verið að ræða. Þetta atriði hafði 

mikið vægi við úrlausn málsins þar sem heimildarmaðurinn var lögmaður sem erfingjar 

listamannsins fengu sérstaklega til að gæta hagsmuna sinna í málinu. Virðist því skipta máli 

að um lögfræðing hafi verið að ræða en einnig eins og áður hefur komið fram að hann hafi 

verið að gæta hagsmuna erfingja Kjarval í málinu. 

Fasteignasali, sem á að heita sérfræðingur á sviði fasteignakaupa, getur þurft að bera 

hallann af því að ekki hafi verið gengið frá kaupsamningi um fasteign skriflega, sbr.: 

Hrd. 11. febrúar 2010 (243/2009), þar sem málavextir voru þeir að stefndi hafði keypt land 
ásamt sambýliskonu sinni, óskipta sameign. Afsal var gefið út og því þinglýst. Áfrýjandi byggði 
hins vegar á því að hann og stefndi hefðu gert munnlegan samning um að þeir keyptu í 

                                                
233 Alþt. 1985–1986, A-deild, bls. 2166. 
234 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 425.  
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sameiningu hið umrædda land. Samningurinn hljóðaði þannig að stefndi átti að kaupa landið en 
skyldi síðan afsala áfrýjanda helmingi þess. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að þótt 
sönnun um munnlegan samning tækist þeirra á milli þá hafði stefndi ekki getað skuldbundið sig 
gagnvart áfrýjanda með þeim hætti sem áfrýjandi heldur fram þar sem stefndi keypti ekki 
eignina einn. Í niðurstöðu héraðsdóms var það tekið fram að dagsetning sem stefndi hafði nefnt 
varðandi hvenær hinn munnlegi samningur átti að hafa farið fram stóðst ekki samkvæmt 
gögnum málsins. Óumdeilt var að aðilar gerðu ekki með sér skriflegan kaupsamning og tekur 
héraðsdómur það fram að það hafi fremur verið í verkahring stefnanda að sjá til þess að slíkur 
samningur yrði gerður. Lá fyrir að eiginkona hans hafði hlotið löggildingu sem fasteignasali og 
hafði starfað sem fasteignasali.  

Eins og fram kemur í dómnum hafði það töluvert vægi að annar aðilinn sem stóð að 

samningnum hafði verið fasteignasali sem gefur vísbendingu um að hér hafi verið 

sérfræðingur á ferðinni sem ber hallann af því að ekki hafi verið gerður skriflegur samningur. 

Út frá þessu taldi héraðsdómur að þeim hafði mátt vera það nokkuð ljóst að nauðsynlegt væri 

að gera skriflegan kaupsamning eða í öllu falli kauprétt sem gæti komið í stað kaupsamnings. 

Enn fremur má sjá þess merki í Hrd. 24. nóvember 2011 (93/2011) að menntun og staða 

aðila skiptir máli þegar um gerð samninga er að ræða. Í málinu höfðu aðilar málsins haft um 

árabil talsverð viðskipti með fjármálagerninga. Tekið er fram að stefndi var menntaður 

viðskiptafræðingur og hafði rekið eigin starfsemi, meðal annars á sviði fjármálaráðgjafar: 

Í málinu var deilt um hvort nýr samningur sama efnis hefði komist á að liðnum gildistíma 
upphaflegs samnings sem hafði verið skriflegur. Talið var að í almennum skilmálum sem aðilar 
hefðu skrifað undir hefði ekki verið kveðið skýrt á um skyldu til að einstakir 
viðskiptasamningar milli aðila yrðu gerðir skriflega. Samkvæmt því var talið að úrlausn málsins 
gæti ekki ráðist af því einu að nýi samningurinn hefði ekki verið undirritaður um þau viðskipti 
sem aðilar deildu um hvort komist hefðu á. Með vísan til upptaka af símtölum og tölvubréfa 
milli aðilanna þótti sannað að samningur hefði komist á milli aðila um að framlengja 
samninginn. Aftur á móti þótti ósannað að aðilar hefðu samið um annað en að óbreytt kjör ættu 
að gilda við framlengingu samningsins. 

Eins og fram kemur í þessum dómum er ljóst að það getur skipt töluverðu máli hvort aðili hafi 

sérþekkingu sem nýtist honum við samningsgerðina eða hvort hann mátti vita eða hefði átt að 

vita að löggerningar þar sem krafist er til dæmis ákveðins forms geti ekki talist gildir nema 

þeim gildisskilyrðum sé framfylgt. Aðili sem hefur til dæmis sérþekkingu á sviði 

fasteignakaupa eða kaupa á hlut í einkahlutafélagi getur borið hallann af því að ekki hafi verið 

staðið rétt að samningnum á þeim sviðum sem þeir eru sérfræðingar á.  

8.4.2 Hvernig haga aðilar sér fyrir, á meðan og eftir samningsgerð? 

Þegar skoðað er hvernig aðilar hegða sér við gerð samningsins getur oft verið nauðsynlegt að 

líta til þeirra þátta sem snúa að undirbúningi samningsins. Áður en kemur að því að túlka 

samninga þarf að skoða hver var „hinn ytri búningur samningsins“ eða leiða í ljós hátterni 

samningsaðila, þá með tilliti til þess hvernig þeir tjáðu sig eða hegðuðu sér við 
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samningsgerðina.235  

Þó að skriflegur samningur sé ekki kominn á getur verið að samningsdrög liggi fyrir sem 

kann að leiða til þess að aðilar hafi viljað haga málum sínum á einhvern ákveðinn hátt. 

Samningsdrög sem þessi eru oft notuð í málum sem sýnileg sönnunargögn, því til stuðnings 

að samningur hafi komist á, sbr. Hrd. 31. janúar 2008 (224/2007), en í því máli komst 

Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að munnlegur samningur hefði verið í samræmi við skrifleg 

drög að samningi milli aðila og sannaði það að vilji hefði staðið til samningsgerðar af hálfu 

aðilans. 

Samningsaðilar sem hafa átt í viðskiptum um langa hríð hafa tilhneigingu til að haga 

samningum sínum ekki jafn ítarlega og ef um ókunna aðila hefði verið að ræða. Hegðun aðila 

eftir að samningur hefur verið gerður getur gefið vísbendingu um hvernig skýra beri ákveðin 

atvik. Má þar nefna að þegar munnlegur samningur hefur verið gerður og í framhaldi er skipst 

á tölvupóstum getur þar verið að finna raunverulegan vilja aðilanna við gerð samningsins.236 

Með þessum hætti er reynt að túlka með skýringu háttsemi þess er yfirlýsinguna gaf og 

grundvallast hún aðeins á þeim staðreyndum sem sannaðar verða.237 Skýring löggernings 

(túlkun í þrengri merkingu) felst í því að draga ályktun af merkingu viljayfirlýsingar af 

orðalagi eða öðru hátterni yfirlýsingargjafa sem hana gefur við gerð samnings.238 Réttaráhrif 

löggerninga verður ekki þar með sagt ákvörðuð með skýringu. Skýring byggist ekki á 

lögfræðilegri aðferðafræði sem fylling gerir aftur á móti, það er beiting eiginlegra 

réttarheimilda.239 Ef ágreiningur kemur upp um efni og gildi samnings er orðskýring ekki alltaf 

fullnægjandi túlkunaraðferð og reynir þá á fyllingu í því sambandi. Fylling löggernings 

beinist að því að marka réttaráhrif samnings á grundvelli réttarreglna eða réttarheimilda.240 

Mikilvægt er fyrir þá aðila sem að samningnum koma að átta sig á því um hvers konar 

löggerning er að ræða og út frá því geta þeir fundið þær fyllingarreglur sem almennt teljast 

eiga við á því sviði.241 

Það getur skipt töluverðu máli hvernig aðilar hegða sér við, á meðan og á eftir 

samningsgerð og getur endurgjald skipt máli eins og fram kemur í fyrrnefndum Hrd. 28. maí 

2014 (728/2013), en þar hafði greiðsla eða kvittun upp á 10 milljónirnar, sem greiddar voru 

stefnanda, tekið af allan vafa um að samningur hafði stofnast. Breytti engu um að endanlegum 

                                                
235 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 51. 
236 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 53–54. 
237 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 52. 
238 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson : Kröfuréttur I, bls. 147. 
239 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 54.  
240 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 147. 
241 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 54−55. 
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frágangi samnings hafði ekki verið lokið og var munnlegi samningurinn talinn gildur sem 

gefur sterka vísbendingu um að það skipti máli hvernig aðilar hegða sér eftir samningsgerð, 

sérstaklega í ljós endurgjaldsins. 

Þó að aðili hafi byrjað að bera á tún og hagað sér líkt og til samnings hafi stofnast þá 

virtist það ekki skipta máli eins og fram kemur í Hrd. 1976, bls. 82 (202/2974). Í málinu gerði 

aðili munnlegt tilboð í jörð og taldi kaupsamning hafa stofnast en seljandinn sagðist hafa 

hafnað tilboðinu. Tilboðsgjafinn keypti síðan áburð og bar á túnin en tilboðsmóttakandinn 

sagði að hann hefði gert það að sér forspurðum, en hann hafi þó látið það eiga sig. Þeir höfðu 

leitað sátta, látið rita helstu atriði en ekki komist að endanlegu samkomulagi. Hæstiréttur taldi 

ósannað að bindandi kaupsamningur hefði komist á og sagði að sönnunarbyrðin hvíldi á 

tilboðsgjafa. Hér var um afar mikilvægan löggerning að ræða og virðist skipta máli að 

samþykki um kaupin hafi ekki legið fyrir af hálfu seljanda, sem hafði úrslitaþýðingu í málinu. 

Talið er að þegar um frávik er að ræða frá því sem áður hefur tíðkast í samskiptum aðila 

þarf að sanna þá staðhæfingu. Sá sem heldur því fram að breyting hafi verið gerð ber 

sönnunarbyrði fyrir staðhæfingu sinni. Ef myndast hefur sérstök venja í viðskiptaháttum aðila 

yrði sá sem byggir á því að sýna fram á að heimilt hafi verið að víkja frá henni.242  

Í Hrd. 29. mars 2012 (510/2011) var deilt um hvort tekist hefði með aðilum munnlegt 
samkomulag um að stefndi mundi ekki greiða stefnanda fyrir töku eða flutning brotajárns þrátt 
fyrir ákvæði samnings. Aðilarnir höfðu átt í viðskiptum í á annan áratug. Samstarfið hafði til að 
byrja með verið óformlegt en síðan hafði verið gerður samningur. Andstætt ákvæðum skriflegs 
samnings höfðu aðilar gert með sér munnlegt samkomulag um að ekki yrði greitt sérstakt gjald 
vegna töku brotajárns. Breytingin hafði til að byrja með verið hagkvæm fyrir báða aðila og um 
árabil hafði ekki verið krafist greiðslna. Eftir að brotajárn hafði hækkað í verði hafði stefndi 
óskað eftir því að samningur yrði gerður að nýju, sem ekki hafði verið gert.  

Í málinu þótti stefnandi hafa skuldbundið sig munnlega gagnvart stefnda til að krefjast ekki 

greiðslu vegna fyrrgreindrar þjónustu sem meðal annars mátti rekja til viðskipta aðilanna um 

langa hríð og gat stefndi ekki sýnt fram á staðið hafi til að víkja frá venjubundnum 

viðskiptaháttum þeirra.  

Í Hrd. 24. nóvember 2011 (93/2011) var deilt um breytingu á skriflegum samningi en um 

var að ræða svokallaða gjaldmiðla- og verðbréfaskiptasamninga. Ekki var talið að í almennum 

skilmálum, sem aðilar skrifuðu undir, hefði verið skýrt kveðið á um skyldu til að einstakir 

viðskiptasamningar milli aðila yrðu gerðir skriflega svo að afleiðingar gæti haft fyrir gildi 

þeirra. Úrlausn málsins gat því ekki ráðist af því að samningur hafi ekki verið undirritaður. 

Með vísan til upptaka af símtölum og tölvubréfa á milli aðila þótti sannað að framlengja ætti 

samninginn og þar að leiðandi hefði samningur komist á milli aðila. Aðilarnir í þessu máli 
                                                
242 Einar Arnórsson: Almenn meðferð einkamála í héraði, bls. 197. 
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höguðu sér þannig, sem sannað var með samskiptum þeirra á milli, að gildur samningur væri 

til staðar.  

Í Hrd. 22. desember 2014 (349/2014) var fjallað um þá niðurstöðu í héraðsdómi að 

Íslandsbanka hafi ekki verið heimilt að innheimta kostnað vegna láns þar sem aðilar höfðu 

ekki ritað undir skriflegan samning vegna slíks kostnaðar. Hæstiréttur sneri hins vegar 

dómnum við og var vísað til þess að þó að um neytendalán hefði verið að ræða, sem skyldu 

vera skrifleg, væri sérstaklega tekið fram í lögskýringargögnum að það væri ekki fortakslaust 

skilyrði að þeir væru skriflegir, heldur giltu munnlegir samningar eftir sem áður. Vísað var til 

þess að aðilinn hafði notað reikninginn athugasemdalaust í 11 ár og greitt á þeim tíma þann 

kostnað sem á hann féll og hann var upplýstur um með reglubundnum hætti. Taldi dómurinn 

því að líta bæri svo á að í raun hefði samningur komist á milli aðilanna. Það að hafa notað 

reikninginn án athugasemda gaf vísbendingu um að aðilinn hefði samþykkt kostnaðinn sem 

deilt var um í málinu.  

Enn fremur má benda á UfR. 1979, bls. 15, þar höfðu forsvarsmenn fyrirtækis, sem rak 

vörumarkað og leigði til þeirrar starfsemi húsnæði, staðið í samningaviðræðum við eiganda 

nýbyggingar um að fá leigð bílastæði í kjallara byggingar, án þess að endanleg niðurstaða 

hefði legið fyrir. Forsvarsmenn fyrirtækisins sem ráku vörumarkaðinn höfðu látið í 

auglýsingu, sem þeir höfðu gert, tilkynningu þess efnis að viðskiptavinir þeirra gætu lagt 

bifreiðum sínum í bílastæðin í kjallaranum og voru þar af leiðandi notuð af þeim um einhvern 

tíma. Með þessu athæfi hefðu forsvarsmenn fyrirtækisins talist hafa stofnað fyrirtæki sínu 

skyldu til að greiða leigu fyrir afnotin af viðkomandi stæðum.  

Að lokum má benda á dóm Hrd. 1984, bls. 838 (29/1983), en í því máli fóru hjón til 

Húsasmiðjunnar vegna fyrirhugaðra framkvæmda á lóð sem þau áttu von á að fá úthlutað. Þau 

þekktu til forstjórans og fóru beint til hans. Hann vísaði þeim til annars aðila, innan 

starfsstöðvar Húsasmiðjunnar, sem var byggingarverkfræðingur og hafði teiknað upp stöðluð 

einingarhús fyrir Húsasmiðjuna. Þau töluðu saman og gerðu talsverðar breytingar á hinum 

stöðluðu teikningum sem þau höfðu fengið. Hjónin fengu síðan ekki lóðina og höfðu þar af 

leiðandi ekkert með teikningarnar að gera. Byggingarverkfræðingurinn vildi fá greitt fyrir 

teiknivinnuna og taldi hana ekki hafa verið á vegum Húsasmiðjunnar sem hjónin töldu hins 

vegar vera. Hæstiréttur klofnaði í þessu máli. Meiri hlutinn taldi ekkert samningssamband 

hafa stofnast á milli þeirra enda væri ósannað að hjónin hefðu haft ástæðu til að ætla að þessi 

starfsmaður Húsasmiðjunnar væri að sinna einkaviðskiptum í starfsstöð Húsasmiðjunnar. 

Ármann Snævarr sem skilaði sératkvæði taldi að hjónunum hefði mátt vera ljóst að þeim bæri 

að greiða fyrir þá miklu aukavinnu sem þau lögðu á byggingarverkfræðinginn. Mikil 
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samskipti höfðu verið á milli hjónanna og byggingarverkfræðingsins og samkvæmt Ármanni 

Snævarr hafði sá undirbúningur verið þess eðlis að hjónunum hefði mátt vera ljóst að þau 

þyrftu að greiða fyrir þá vinnu. 

8.4.3 Viðhorf annarra 

Af dómaframkvæmd má ætla að viðhorf annarra getur skipt máli er varðar sönnun og má í því 

sambandi nefna viðhorf til eignarhalds en í Hrd. 1997, bls. 2792 (274/1996), var ekki talið að 

kaupsamningur um jörð gæti einn og sér verið nægileg sönnun um að kaup á jörðinni hefðu 

átt sér stað en atriði eins og viðhorf annarra, þar með talið sveitastjórnar, hafi meðal annars 

verið talið fela í sér sönnun þess efnis að kaupin hefðu ekki farið fram. Þess ber að geta að 

dómurinn féll fyrir gildistöku fasteignakaupalaganna nr. 40/2002. 

8.1 Ályktun og samantekt 

Þegar aðilar þurfa að sanna tilvist og efni munnlegra samninga er ljóst að sönnunargögn 

skipta þar mestu máli. Þegar orð fer gegn orði getur verið nokkuð örðugt verkefni að sanna að 

þær staðhæfingar sem aðilar halda fram séu þess efnis sem þeir telja þær vera. Vegna þessa 

telur löggjafinn að haldbær sönnunargögn þurfi að styðjast við þá staðhæfingu sem haldið er 

fram í hverju tilviki fyrir sig. Rík krafa er lögð á málsaðila að færa sönnur fyrir staðhæfingum 

sínum með fyrirliggjandi sönnunargögnum þegar um er að ræða munnlega samninga eða 

annars konar samninga sem ekki eru skriflegir. Dómstólar skoða þau gögn og leggja mat á 

hvort til munnlegs samnings hefur stofnast. Af þeim sönnunargögnum sem liggja fyrir eru 

vitni gríðarlega mikilvæg, sérstaklega ef þau hafa ekki hagsmuna að gæta í málinu, en aftur á 

móti hefur munnleg skýrsla aðila lítið sönnunargildi. Undir flokkinn skjöl og sýnileg 

sönnunargögn er í raun hægt að setja hvaðeina sem málsaðilar leggja fram. Það er ávallt í 

valdi dómara að skera úr um hvort slík sönnunargögn séu tæk og hvert gildi þeirra er. Ef 

dómari telur að skjöl og önnur sýnleg sönnunargögn styðji þá staðhæfingu sem um er að ræða 

er ekki vafi á því að þau hafa mikil áhrif á gildi og efni munnlegra samninga. 

Þegar um er að ræða mikilvæga löggerninga þar sem miklir hagsmunir er í húfi leggja 

dómstólar ríka áherslu á að þau sönnunargögn sem lögð eru fram í málinu séu trúverðug og að 

enginn vafi sé um að þau séu til staðfestingar á því að samningur sé kominn á og þau séu 

þannig úr garði gerð að þau upplýsi málið. Þeim mun meiri hagsmunir sem eru í húfi þeim 

meiri kröfur eru gerðar til trúverðugleika þeirra sönnunargagna sem lögð eru fram í málinu. 

Hvernig aðilar hegða sér við samningsgerðina getur almennt skipt máli, eins og rakið var 

að framan. Þegar aðilar hafa til dæmis greitt fyrir hluti sem talið er að samið hafi verið um þá 

eru miklar líkur á því að það sé staðfesting á því að samningur hafi komist á, sbr. Hrd. 
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728/2013, varðandi hótelkaupin sem búið var að greiða hlut af, og síðan Hrd. 65/1995, um 

laxaseiðin sem búið var að greiða fyrir.  

Enn fremur skiptir máli hverjir það eru sem standa að baki löggerningnum. Ef það er 

sérfræðingur sem mátti eða átti að vita að samningur hefði átt að vera á einhvern ákveðinn 

hátt samkvæmt lögum eru líkur á því að dómstólar láti sérfræðinginn bera hallann af því að 

ekki tókst að sanna gildi samningsins. Líkt og fram hefur komið skiptir einnig máli er varðar 

sama atriði hvort um er að ræða neytendur eða þann sem talinn er veikari aðilinn í 

réttarsambandinu eða atvinnuveitandi eða sá sem er sterkari aðilinn í samningssambandinu.  
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9 Lokaorð 
Í upphafi fjallaði höfundur um ævagamlan málshátt, „orð skulu standa“, og hvernig merking 

hans hefur breyst í gegnum tíðina. Það eru ófáir aðilar sem mæla eitthvað og telja síðan að 

aðrir leggi sömu merkingu í þau orð. Því miður er það ekki alltaf svo og þá kemur upp 

ágreiningur um gildi og merkingu þeirra orða. Þetta hefur sérstaka þýðingu þegar um er að 

ræða yfirlýsingu, sem fellur undir hugtakið loforð, í samningarétti og sem ætlað er að binda 

þann sem gefur slíka yfirlýsingu. Málefnið getur varðað hvað sem er. Þeim mun meiri 

hagsmunir sem liggja undir, því mikilvægara er að hægt sé að færa sönnur á þá staðhæfingu 

sem lögð er fram.  

Grundvallarreglur íslensks samningaréttar eru reglurnar samninga beri að halda, 

samningsfrelsi og formfrelsi samninga eins og fjallað var um að framan. Undantekningar á 

þessum reglum er þó víða að finna í löggjöfinni sem yfirleitt er réttlætt með því sjónarmiði að 

vernda aðila fyrir misnotkun samningsfrelsisins. Traustkenningin er jafnframt ein 

mikilvægasta kenningin sem samningaréttur er byggður á. Aðilar mega almennt treysta því að 

aðrir gangist undir þær skuldbindingar sem þeir segjast ætla að framfylgja, en þegar þeir eru 

ekki sammála um hvaða orð lágu til grundvallar við samningsgerðina virðist mikilvægi trausts 

gleymast.  

Þróunin hefur án efa verið í þá átt að frekari formskilyrða er krafist við gerð samninga. 

Löggjafinn hefur í auknum mæli, síðustu áratugi, talið nauðsynlegt að lögfesta ákvæði þess 

efnis að krafist sé skriflegra samninga, sérstaklega ef um mikilvæga samninga er að ræða. Á 

sviði neytendaréttar hefur þróunin verið sú að festa í sessi formskilyrði löggerninga, það er á 

milli veikari aðilans í réttarsambandinu og þess sterkari. Neytendaréttur verður með árunum 

alltaf umfangsmeiri í ljósi þess að auðveldara er fyrir alla aðila að eiga viðskipti við hvern 

sem er, hvar sem er og hvenær sem er. 

Í kafla 3.2 er fjallað um þróun formskilyrða en þar kemur fram að í fornum íslenskum rétti 

var þó nokkuð byggt á formskilyrðum, sbr. Grágás og Jónsbók. Ástæða þess var fyrst og 

fremst réttarvernd einstaklinga gegn ofríki og misneytingu þeirra sem voru sterkari aðilinn, 

það er þeirra sem réðu í landinu. Síðar hafi með einstaklingshyggjunni meiri áhersla verið 

lögð á formfrelsi löggerninga. Höfundur veltir því fyrir sér í inngangi verksins hvort ein 

mikilvægasta óskráða regla samningaréttar um formfrelsi sé á undanhaldi og þá hvort 

munnlegir samningar séu í raun ekki jafngildir þeim skriflegu. Það er nokkuð ljóst að þróunin 

er í þá átt að löggjafinn telur nauðsynlegt að binda löggerninga ákveðnum skilyrðum, 

sérstaklega varðandi þau efni sem varða löggerninga sem fjalla um mikilvæg málefni. 
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Ástæðan er sú að auðveldara er að færa sönnur fyrir efni og stofnun skriflegra samninga. Allt 

er þetta gert með það fyrir augum að tryggja réttarstöðu aðilanna. Þó að við séum ekki kominn 

á þann stað sem ríkti í fornum rétti þar sem krafa var um að vitni væru til staðar þegar 

samningar voru gerðir eða þegar skriftarkunnátta fór að ryðja sér til rúms þar sem meiri kröfur 

voru gerðar til þess að samningur væri skriflegur þá hefur löggjafinn aukið kröfuna um 

formfestu samninga. Tækninni hefur auk þess fleygt fram með veraldarvefnum og í dag er 

hægt að rekja hvað fór á milli aðila við samningsgerð, eða í aðdraganda hennar sem gerir 

sönnnun um efni og stofnun samninga mun auðveldari. Nýjar aðferðir við samningagerð hafa 

rutt sér til rúms þá sérstaklega á sviði rafrænna samninga og spurning er hvort að löggjafinn 

hafi fylgt nægilega eftir, enda er ekki gert ráð fyrir slíkri samningsgerð í samningalögunum 

sem eru frá árinu 1936. Ef til vill skiptir það þó ekki máli varðandi stofnun löggerninga með 

þessum hætti, enda geta dómstólar dæmt um slíka löggerninga eins og fjallað er um í kafla 8 

um sönnun á sviði samningaréttar. 

Hvað varðar skriflega samninga þarf ekki, að öllu jöfnu, að sanna tilvist samningsins þar 

sem dómstólar hafa undir höndum skriflega samninga. Þess vegna er eitt meginverkefni 

dómstóla að túlka þá samninga sem liggja til grundvallar í málinu. Greina þarf á milli þess að 

túlka samninga og færa sönnur fyrir samningi, sem oft reynist erfitt. En áður en gengið er í 

það verk að túlka samninginn þarf að færa sönnur á efni samningsins. Það gerist fyrst og 

fremst með því að skoða þann skriflega samning sem liggur fyrir. Þegar aðilar gera skriflegan 

samning þurfa þeir að gæta þess að það sem samið er um sé rétt, skýrt og að vilji hafi staðið 

til samningsgerðarinnar. Með þeim hætti er hægt að koma í veg fyrir misskilning, ekki aðeins 

um efni heldur líka skuldbindingargildi samningsins. Ef þess er krafist að samningur sé 

undirritaður og ekki er gætt að þeim formskilyrðum getur komið upp vafi um 

skuldbindingargildi samningsins þó að hann sé skriflegur, sbr. Hrd. 17. október 2013 

(313/2013) sem fjallað var um í kafla 5.1. hér að framan. Hæstiréttur tekur sérstaklega fram í 

niðurstöðu sinni að þar sem ekki væri búið að skrifa undir samninginn hefði samningsaðila 

mátt vera það ljóst að endanlegur samningur hefði ekki legið fyrir.  

Þegar um er að ræða munnlega samninga gera dómstólar strangar kröfur til sönnunar um 

gildi og efni löggerningsins og þarf oft mikið að koma til svo að munnlegir samningar haldi 

gildi sínu, en sönnunarkrafan er þó ekki óyfirstíganleg. Þegar skriflegur samningur liggur til 

grundvallar í dómsmálum er oft verið að leggja mat á hvort hann uppfylli þau lögbundnu 

skilyrði sem kveðið er á um ákvæðum laga, í hverju tilviki fyrir sig. Má í því sambandi benda 

á kafla 6 hér á undan þar sem fjallað er sérstaklega um skriflega samninga og þau 

formskilyrði sem hann þarf að uppfylla, sbr. Hrd. 1976, bls. 197 (125/1974), Hrd. 24 febrúar 
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2011 (453/2010) og Hrd. 4. júní 2015 (327/2015). 

Enn í dag er ein af grundvallarreglum samningaréttar frjálst form löggerninga, sem þýðir 

að munnlegir samningar eru jafngildir skriflegum jafnt sem rafrænum. Ef löggjafinn ætlar að 

halda fast í þá reglu þarf hann að fara gætilega varðandi allar þær undantekningar á formfrelsi 

löggerninga í framtíðinni.  
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