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	 Útdráttur	

Hinn	eiginlegi	umboðsgerningur	er	þegar	umboðsmaður	kemur	fram	fyrir	hönd	umbjóðanda	

í	 samningsgerð	 við	 þriðja	 aðila.	 Umboðsmaður	 bindur	 sjálfan	 sig	 ekki	 með	 samningnum,	

heldur	 umbjóðanda	 sinn.	 Leitast	 er	 við	 í	 greinargerð	 þessari	 að	 gera	 ítarlega	 grein	 fyrir	

hinum	mismunandi	 tegundum	 umboða,	 einkennum	 þeirra	 og	 notkun	 í	 íslensku	 réttarfari,	

ásamt	 að	 því	 að	 kryfja	 þau	 ákvæði	 laga	 sem	 við	 þau	 eiga	 til	mergjar.	Notast	 er	 við	 dóma	

Hæstaréttar	til	þess	að	sýna	hvernig	dómurinn	tekur	á	hinum	ýmsu	álitaefnum	sem	upp	geta	

komið	 er	 varða	 umboðsgerninga.	 Þá	 er	 25.	 gr.	 laga	 um	 samningsgerð,	 umboð	 og	

ógildalöggerninga	til	umfjöllunar.	Gerð	er	grein	fyrir	einkennum	ákvæðisins	og	hvernig	hún	

hefur	áhrif	á	ábyrgð	umboðsmanns	þegar	hann	stígur	út	 fyrir	 ramma	umboðs	síns	og	þær	

sérstöku	 sönnunarreglur	 sem	 um	 slíkt	 gilda.	 Sérstaklega	 er	 fjallað	 um	 áhrif	 ákvæðisins	 á	

heimildarumboð.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

	

Formáli	

Greinagerð	þessi	var	unnin	á	Akureyri	og	í	Reykjavík	haustið	2017.	Er	hún	12	ECTS	–	eininga	

lokaverkefni	til	BS	gráðu	í	viðskiptalögfræði	við	lagasvið	Háskólans	á	Bifröst.	Titill	hennar	er	

Umboð	og	ábyrgð:	Yfirlit	yfir	tegundir	umboða	og	umfjöllun	um	25.	gr.	samningalaga	með	

sérstakri	áherslu	á	heimildarumboð.	Greinargerðinni	er	ætlað	að	vera	 ítarleg	umfjöllun	um	

umboðsgerninga,	mismunandi	tegundir	þeirra	og	réttarverkan.	Þá	er	henni	einnig	ætlað	að	

skýra	25.	gr.	samningalaga	og	áhrifum	ákvæðisins	á	heimildarumboð.		

	

Greinargerðin	 var	 unnin	 eftir	 traustum	 leiðbeiningum	 Unnars	 Steins	 Bjarndal	

hæstaréttarlögmanns.	Vil	 ég	þakka	honum	 fyrir	 vel	unnin	 störf,	bæði	 við	 leiðbeiningar	 við	

greinargerð	þessa	og	kennslu	í	gegnum	námið.	Þá	vil	ég	einnig	þakka	mínum	besta	vini	Loka	

Birtusyni	fyrir	ómældan	stuðning	og	ráðleggingar.			

	

Ég	 lýsi	 því	 hér	með	 yfir	 að	 ég	 er	 einn	 höfundur	 greinargerðar	 þessarar	 og	 er	 hún	 unnin	 í	

samræmi	við	þær	kröfur	og	reglur	sem	Háskólinn	á	Bifröst	setur	um	vinnslu	ritgerða	í	námi	

til	grunngráðu.	Öll	afritun	og	endurbirting	greinargerðar	þessarar	er	háð	leyfi	höfundar.	
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1	Inngangur	
	
Hugmyndin	 að	 efni	 greinargerðar	 þessarar	 kviknaði	 snemma	 á	 námsferli	 höfundar	 við	

Háskólann	á	Bifröst.	Hún	 skaut	upp	kollinum	á	 fyrstu	 vikum	haustmisseris	 ársins	2015.	Þá	

hafði	höfundur	aðeins	lagt	stund	á	laganám	í	tvo	mánuði.	Hugmyndin	varð	í	raun	til	vegna	

skilningsleysis	á	hugtakinu	umboð	og	því	hvað	felst	 í	umboði.	 Í	hans	huga	voru	það	aðeins	

annað	hvort	menn	sem	koma	fram	fyrir	hönd	íþróttamanna	og	söngvara	eða	fyrirtæki	sem	

flytja	 inn	 sérstök	 vörumerki	 sem	 höfðu	 undir	 höndum	 umboð.	 Höfundur	 leitaði	 sér	

upplýsinga	 út	 fyrir	 námsefni	 um	 umboð	 og	 þó	 hugtakið	 hafi	 mótast	 og	 orðið	 skýrt	 fyrir	

honum	 þá	 fannst	 honum	 ekki	 nægilega	 mikið	 skrifað	 um	 umboð	 á	 íslensku.	 Því	 setti	

höfundur	sér	það	markmið	að	skrifa	greinargerð	þessa	sem	gerir	 ítarlega	grein	fyrir	hinum	

mismunandi	 tegundum	 umboða.	 Umboð	 eru	 eitthvað	 sem	 við	 komumst	 hvað	 flest	 í	

snertingu	 við	 á	 hverjum	 degi,	 jafnvel	 oft	 á	 dag	 og	 því	 mikilvægt	 að	 fólk	 hafi	 ekki	 rangar	

hugmyndir	um	hvað	felst	í	því.		

Í	greinargerð	þessari	er	leitast	eftir	því	að	útskýra	umboð	og	greina	tegundir	þeirra	ítarlega	

ásamt	þeim	lagareglum	sem	við	þær	eiga,	skráðar	sem	óskráðar.	Þá	vakti	einnig	sú	spurning	

áhuga	höfundar	hvort	umboðsmenn	væru	frjálsir	til	þess	að	gera	hvað	sem	þeir	vildu	með	

umboði	sínu?	Þurfa	umbjóðendur	að	treysta	umboðsmönnum	í	blindni	og	vona	að	þeir	fari	

vel	 með	 umboð	 sitt?	 Hverjar	 eru	 afleiðingar	 þess	 að	 umboðsmaður	 fari	 óvarlega	 með	

umboð	sitt?	Ber	hann	ábyrgð	á	því	ef	hann	gerir	löggerninga	sem	umboðsmaður	vill	ekki	að	

hann	 geri?	 Ef	 svo	 er,	 hvað	 verður	 um	 hagsmuni	 þriðja	 aðila?	 Hann	 gerir	 löggerning	 við	

umboðsmann	yfirleitt	 í	 þeim	 tilgangi	 að	hann	muni	 skila	honum	einhverskonar	ágóða	eða	

endurgjaldi.	 Þarf	 þriðji	 aðili	 einfaldlega	 að	þola	 þann	 skaða	 sem	hann	 kann	 að	 verða	 fyrir	

vegna	 þess	 að	 löggerningur	 verður	 ekki	 efndur	 að	 hálfu	 umbjóðanda?	 Þá	 vaknaði	 sú	

spurning	hvort	hver	sem	er	gæti	einfaldlega	sagst	vera	í	umboði	fyrir	annan	aðila	án	þess	að	

umboð	sé	raunverulega	til	staðar	og	hvað	hefur	þriðji	aðili	til	þess	að	staðfesta	umboð	þess	

sem	segist	vera	í	umboði	fyrir	umbjóðanda?		

Óhætt	 er	 að	 segja	 að	 höfundur	 hafi	 haft	margar	 spurningar	 er	 varða	 umboð	 og	 því	 þótti	

þetta	verðugt	efni	í	lokaritgerð.		

Í	 fyrri	hluta	greinargerðarinnar	er	 farið	yfir	mismunandi	gerðir	umboða.	Þær	 skiptast	 í	 tvo	

yfirflokka	 annars	 vegar	 heimildarumboð,	 einnig	 kallað	 18.	 gr.	 umboð	 og	 hins	 vegar	 í	
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sjálfstæð	umboð	en	þau	draga	það	nafn	af	því	að	þau	hafa	sjálfstæða	tilvist	gagnvart	þriðja	

aðila.	Sjálfstæð	umboð	eru	einnig	yfirflokkur	umboða.	Undir	 sjálfstæðum	umboðum	heyra	

annars	vegar	stöðuumboð	og	hins	vegar	tilkynningarumboð.	Undir	tilkynningarumboð	heyra	

svo	 fjórar	 tegundir	 umboða.	 Þær	 eru	 umboðsskjal	 fyrir	 umboðsmann,	 umboð	 sem	

persónulega	er	beint	til	þriðja	aðila,	umboð	með	almennri	tilkynningu	og	prókúruumboð.		

Í	 seinni	hluta	greinargerðarinnar	er	 farið	yfir	ákvæði	25.	gr.	 samningalaga.	Það	er	 sú	grein	

sem	kveður	á	um	ábyrgð	umboðsmanns	takist	honum	ekki	að	sanna	að	sá	löggerningur	sem	

hann	 gerir	 rúmist	 innan	 takmarka	 þess	 umboðs	 sem	 hann	 hefur	 undir	 höndum.	 Þá	 er	

sérstaklega	farið	yfir	áhrif	ákvæðisins	á	heimildarumboð.	

Sú	aðferðafræði	sem	notuð	er	í	greinargerð	þessari	er	svokölluð	dogmatísk	aðferðafræði.	 Í	

þeirri	aðferðafræði	felst	að	notast	við	heimildir	sem	þegar	hafa	verið	ritaðar	og	greina	með	

þeim	atvik	og	úrlausnir.	Höfundur	reynir	eftir	bestu	getu	að	nota	gæða	heimildir	frá	virtum	

fræðimönnum,	 innlendum	 sem	 erlendum	 ásamt	 því	 að	 notast	 við	 lögskýringargögn	

löggjafans.	Þá	er	notast	við	dómafordæmi	Hæstaréttar	til	þess	að	varpa	enn	skýrara	ljósi	á	

atvik.	 Dómar	 eru	 valdir	 á	 þeirri	 forsendu	 að	 þeir	 skýri	 notkun	 umboða	 og	 úrlausn	 þeirra	

álitamála	sem	upp	koma	við	notkun	þeirra.		

Helstu	 annmarkar	 greinargerðarinnar	 eru	 takmörkuð	 lengd	 hennar	 ásamt	 töluverðu	

skilningsleysi	höfundar	á	dönsku	lagamáli.		
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2	Umboð	
	
Umboðsviðskipti	geta	verið	margskonar	og	komast	flestir	 í	snertingu	við	umboð	á	hverjum	

einasta	degi,	án	þess	þó	að	verða	þess	varir.	Hér	í	næstu	köflum	verður	fjallað	um	hin	helstu	

einkenni	umboða	og	svo	verður	sérstaklega	fjallað	um	allar	mismunandi	gerðir	þeirra.	Þegar	

yfirferð	 um	umboð	 er	 lokið	 verður	 farið	 yfir	 ábyrgð	 þeirra	 sem	 koma	 fram	 í	 umboði	 fyrir	

aðra.	Þá	verður	sérstök	áhersla	lögð	á	heimildarumboð	og	ábyrgð	umboðsmanna	sem	gera	

löggerninga	í	skjóli	slíks	umboðs.		

	

2.1		Skilgreining	umboðs	
	
Sá	aðili	sem	veitir	öðrum	aðila	umboð	er	kallaður	umboðsveitandi	eða	umbjóðandi.	Sá	aðili	

sem	kemur	fram	fyrir	hans	hönd	í	skjóli	umboðsins	er	kallaður	umboðshafi,	umboðsþegi	eða	

umboðsmaður.	Að	lokum	er	sá	aðili	sem	umboðsmaður	gerir	löggerninga	við	kallaður	þriðji	

aðili	 eða	 þriðji	 maður.	 Um	 þessa	 aðila	 og	 þá	 löggerninga	 sem	 þeir	 gera	 gilda	 lög	 um	

samningsgerð,	umboð	og	ógilda	löggerninga	nr.	7/1936.1		Þau	lög	skiptast	í	fjóra	kafla	og	eru	

þau	að	verulegu	 leyti	byggð	á	venjurétti	Norðurlandanna	og	 skrifum	 fræðimanna.2	 II.	 kafli	

þessara	 laga	 fjallar	 um	 umboð.	 Sá	 kafli	 og	 þær	 reglur	 sem	 hann	 hefur	 að	 geyma	 eru	

ófrávíkjanlegar.3	Auk	ákvæðanna	sem	II.	kafli	sml.	hefur	að	geyma	er	að	finna	ýmis	ákvæði	

víðsvegar	í	löggjöfinni	er	varða	umboð.4	

	

Umboðsgerningar	 eru	 ein	 tegund	 staðgöngu.	 Staðganga	 er	 þegar	 einstaklingur,	 B,	 hefur	

heimild	og	samþykki	annars	aðila,	A,	til	þess	að	gera	löggerninga	fyrir	hans	hönd	við	þriðja	

aðila	 C.	 Þeir	 löggerningar	 verða	 ekki	 bindandi	 fyrir	 B,	 þó	 hann	 sé	 sá	 sem	 gerir	 þá,	 heldur	

verða	þeir	bindandi	fyrir	A.5	Svona	líta	hin	eiginlegu	umboðsviðskipti	út.	Þó	vissulega	séu	til	

margskonar	útgáfur	af	þeim.	Þessu	er	einnig	lýst	í	1.	mgr.	10.	gr.	sml.	

1.	mgr.	10.	gr.	sml.	segir:	

																																																								
1	Hér	eftir	sml.	eða	samningalög.	
2	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
3	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	171	
4	Sjá	t.d.	21.	gr.	laga	um	lögmenn	nr.	77/1998	
5	Alþingistíðindi.	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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Geri	umboðsmaður	löggerning	í	nafni	umbjóðanda	og	innan	takmarka	umboðs	síns,	þá	

skapar	 sá	 löggerningur	 rétt	 og	 skyldu	 fyrir	 umbjóðanda,	 án	 þess,	 að	 frekari	

löggerningur,	frá	umboðsmanni	eða	umbjóðanda,	þurfi	til	að	koma.	

Frá	þessari	málsgrein	er	hægt	að	gagnálykta	um	það	að	ef	umboðsmaður	gerir	 löggerning	

sem	 rúmast	 ekki	 innan	 takmarka	 umboðsins	 þá	 sé	 hann	 ekki	 skuldbindandi	 fyrir	

umbjóðanda.	 Á	 þeirri	 reglu	 er	 þó	 ein	 undantekning.	 Ef	 umbjóðandi	 samþykkir	 löggerning,	

sem	ekki	 rúmast	 innan	takmarka	umboðs,	eftir	að	hann	er	gerður	getur	hann	skuldbundið	

sjálfan	 sig	með	 löggerningnum	sem	umboðsmaður	 gerir.	 Það	 samþykki	 þarf	 ekki	 að	 koma	

fram	 í	 orðum,	 heldur	 er	 nægilegt	 að	 umbjóðandi	 mótmæli	 löggerningnum	 ekki.6	 Í	 dómi	

Hæstaréttar	 nr.	 70/1927	má	 sjá	Hæstarétt	 slá	 undantekningu	þessari	 fastri.	 Í	 því	máli	 var	

deilt	um	löggerning	sem	varðaði	sölu	á	kaffi	hér	á	 landi	 fyrir	danskt	fyrirtæki,	F.	C	taldi	sig	

hafa	umboð	fyrir	F	og	gerði	kaupsamninga	við	P	um	kaup	á	450	pokum	af	óbrenndu	kaffi.	C	

sendi	síðan	pantanirnar	til	F	sem	vildi	ekki	kannast	við	að	C	hefði	umboð	til	þess	að	gera	fyrir	

hönd	sína	löggerninga.	Þá	gat	C	heldur	ekki	sannað	að	hann	hefði	umboð.	Hæstiréttur	sagði	

að	samningurinn	væri	því	ekki	bindandi	fyrir	F,	nema	að	félagið	samþykkti	löggerninginn	eftir	

á.		

	

Í	umboði	eru	faldar	tvær	yfirlýsingar,	sem	báðar	koma	frá	umbjóðanda.	Önnur	er	þess	efnis	

að	 umbjóðandi	 feli	 umboðshafa	 að	 gera	 löggerninga	 fyrir	 sína	 hönd.	 Slík	 yfirlýsing	 er	 hið	

eiginlega	 umboð	 og	 er	 að	 jafnaði	 ekki	 formskylda	 á	 henni,	 nema	 annað	 sé	 tekið	 fram	 í	

lögum.7	 8Hin	yfirlýsingin	er	ætluð	þriðja	manni	og	getur	hún	verið	bein	eða	óbein.	Hún	er	

þess	 efnis	 að	 umboðsmaður	 vilji	 skuldbinda	 sig	með	þeim	 löggerningum	 sem	umboðshafi	

gerir	 fyrir	 hans	 hönd.9	 Yfirlýsing	 sem	 þessi	 á	 þó	 ekki	 við	 þegar	 um	 er	 að	 ræða	

heimildarumboð,	eins	og	komið	verður	að	hér	á	eftir.		

En	hvað	verður	þá	um	hagsmuni	þriðja	aðila	þegar	umboðsmaður	stígur	út	fyrir	umboð	sitt	

og	gerir	samning	við	hann	sem	umbjóðandi	samþykkir	ekki?	Þriðji	aðili	er,	í	flestum	tilvikum,	

að	 gera	 löggerning	 vegna	 þess	 að	 hann	 væntir	 þess	 að	 fá	 einhverskonar	 endurgjald	 eða	

ágóða	í	sinn	hlut.	Hver	er	ábyrgð	umboðsmannsins,	getur	hann	stigið	út	fyrir	umboð	sitt	og	
																																																								
6	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	198-199	
7	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	174	
8	Sem	dæmi	um	formskyldu	umboða	má	sjá	til	dæmis	2.	mgr.	7.	gr.	laga	um	fasteignakaup	
nr.	40/2002.	
9	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	175	
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lofað	upp	 í	 ermina	 á	 umbjóðanda	 sínum,	 einhverju	 sem	hann	 veit	 að	 aldrei	muni	 ganga	 í	

gegn	 og	 gengið	 ábyrgðalaus	 frá	 því?	 Þetta	 eru	 spurningar	 sem	 svara	 skal	með	 greinagerð	

þessari.		

	

2.2	Umboð	í	sögulegu	samhengi	
	
Umboðsviðskipti	eiga	sér	langa	sögu	hér	á	landi	og	má	lesa	um	þau	allt	aftur	í	landsleigubálk	

Jónsbókar	sem	skrifuð	var	árið	1281.	Þar	segir	í	17.	kafla:		

„En	sá	er	 lögfestir,	hann	skal	 tala	svá	hátt,	at	allir	heyri	þeir	er	þar	eru,	ef	þeir	

vilja.	En	sú	lögfesta	skal	standa	tólf	mánuði	hina	næstu	eptir,	ef	eigandi	lögfestir	

eða	hans	umboðsmaðr.”10	

Allt	 til	þess	að	samningalögin	 tóku	gildi	hér	á	 landi	árið	1936	voru	reglur	um	umboð	

mótaðar	 af	 venju.	 Við	 gerð	 samningalaganna	 var	 eins	 og	 áður	 sagði	 mikið	 horft	 til	

Norðurlandanna.	Mörg	þau	ákvæði	sem	finna	má	í	samningalögunum	eru	tekin	orðrétt	

upp	úr	samningalögum	Norðurlandanna.	Þau	lög	sem	Norðurlöndin	settu	eru	ávöxtur	

samvinnunefndar	Dana,	 Svía	og	Norðmanna.11	 Íslendingar	 áttu	ekki	 sæti	 í	 nefndinni,	

en	 tóku	 þá	 ákvörðun	 að	 innleiða	 afrakstur	 samvinnunefndarinnar	 í	 lög	 hér	 á	 landi.	

Samningalög	 hafa	 því	 að	 geyma	 mjög	 áþekk	 ákvæði	 á	 öllum	 Norðurlöndunum.12	

Réttarframkvæmd	 breyttist	 lítið	 við	 þá	 innleiðingu,	 enda	 voru	 þær	 reglur	 sem	 lögin	

höfðu	að	geyma	 lengi	 verið	 við	 lýði	hér	 á	 landi.13	 Fræðimenn	hafa	haft	orð	á	því	 að	

kominn	sé	tími	til	þess	að	uppfæra	íslensku	samningalögin,	enda	hafi	aðstæður	breyst	

síðan	þau	 voru	upphaflega	 sett.	Matthías	G.	 Pálsson	hefur	 gengið	 svo	 langt	 að	 kalla	

lögin	úrelt	og	forneskjuleg.14	

	

Það	 voru	 þó	 ekki	 Íslendingar	 eða	 Norðurlöndin	 sem	 fundu	 upp	 umboðsmennsku.	

Umboðsgerninga	 má	 rekja	 allt	 til	 Rómaveldis.	 Þar	 gátu	 menn	 sent	 þræla	 sína	 til	

																																																								
10	Jónsbók.	(1281).	17.	kafli.		
11	Matthías	G.	Pálsson.	(2004).	Samningalögin	sjötug.	Standast	þau	tímans	tönn?	Bls.	83	
12	Henry	Ussing.	(1945).	Aftaler	paa	formurettens	omraade.	Bls.	3		
13	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
14	Matthías	G.	Pálsson.	(2004).	Samningalögin	sjötug.	Standast	þau	tímans	tönn?	Bls.	88	
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annarra	frjálsra	manna	til	þess	að	gera	samninga	fyrir	þeirra	hönd.	Þó	var,	eðli	málsins	

samkvæmt,	ekki	hægt	að	fella	neina	skaðabótaábyrgð	á	þrælana.15	

2.3	Umboð	í	almennu	tali	
	
Orðin	 umboð	 og	 umboðsmennska	 eru	 ekki	mikið	 notuð	 í	 almennu	 tali.	 En	 þegar	 þau	 eru	

notuð	er	það	yfirleitt	ekki	í	sömu	merkingu	og	þeirri	lögfræðilegu.	Oft	er	talað	um	einhvern	

sem	 hefur	 umboð	 fyrir	 ákveðinni	 vöru.	 Á	 máli	 lögfræðinnar	 eru	 slík	 viðskipti	 kölluð	

umsýsla.16	 Umsýsla	 er	 þegar	 umsýslumaður	 gerir	 löggerning	 í	 eigin	 nafni	 við	 þriðja	mann	

fyrir	 reikning	 umsýsluveitanda.17	 Þannig	 skuldbindur	 umsýslumaður	 sjálfan	 sig	 en	 ekki	

umsýsluveitanda.	 Línan	 milli	 umboðs-	 og	 umsýsluviðskipta	 er	 þó	 ekki	 alltaf	 skýr,	 eins	 og	

raunin	var	 í	dómi	Hæstaréttar	nr.	392/2008.	 Í	því	máli	var	deilt	um	hvort	um	umsýslu	eða	

umboðsgerning	 væri	 að	 ræða	 við	 kaup	 á	 veiðiheimildum.	 Vegna	 óskýrleika	 á	 ákvæðum	

tilboðs	þess	sem	sem	taldi	sig	vera	umboðsmann	taldi	Hæstiréttur	að	um	umsýslu	væri	að	

ræða	frekar	en	umboð.	Sagði	í	dómi:	

„Ekki	var	talið	unnt	að	líta	svo	á	að	tilboðið	hafi	borið	svo	ótvírætt	með	sér	að	K	

ehf.	kæmi	þar	fram	í	skjóli	umboðs	að	Þ	ehf.	gæti	talist	hafa	með	samþykki	þess	

orðið	 bundinn	 af	 samningi	 við	 annan	 en	 K	 ehf.,	 sbr.	 1.	 mgr.	 10.	 gr.	 laga	 nr.	

7/1936	um	samningsgerð,	umboð	og	ógilda	löggerninga.	Ekki	var	deilt	um	það	í	

málinu	að	K	ehf.	hafði	milligöngu	fyrir	S	ehf.	Var	K	ehf.	því	í	stöðu	umsýslumanns	

í	þessum	viðskiptum.	Eftir	óskráðum	reglum	fjármunaréttar	um	umsýsluviðskipti	

bakaði	Þ	ehf.	sér	skuldbindingu	við	umsýslumanninn	með	samþykki	tilboðsins,	en	

ekki	gagnvart	S	ehf.	sem	umsýsluveitanda.	Var	talið	að	S	ehf.	gæti	ekki	á	þessum	

grunni	einum	sótt	greiðslu	úr	hendi	Þ	ehf.	og	var	Þ	ehf.	því	sýknað,	sbr.	2.	mgr.	

16.	gr.	laga	um	meðferð	einkamála.”	

Dómur	þessi	undirstrikar	mikilvægi	þess	að	umboðsmaður	greini	 skýrt	 frá	umboði	 sínu	og	

haldi	sig	innan	takmarka	þess.		

	

	

																																																								
15	Ulrike	Malmendier.	(2010).	Roman	Law	and	the	Law-and-Finance	Debate.	Bls	8	
16	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	175	
17	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	169	
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2.4	Heimild	í	umboði	
	
Umboði	 fylgja	 oftar	 en	 ekki	 fyrirmæli	 frá	 umbjóðanda	 um	 hverning	 löggerninga	

umboðsmaður	skal	gera.	Slíkt	er	kallað	heimild	eða	heimildarþáttur	umboðs.	Sem	dæmi	má	

taka	 að	 umbjóðandi	 feli	 umboðsmanni	 með	 umboði	 að	 selja	 fyrir	 sig	 skip.	 Það	 er	 hið	

eiginlega	 umboð.	 Svo	 koma	 þau	 fyrirmæli	 að	 skipið	 skuli	 ekki	 seljast	 fyrir	 minna	 en	

100.000.000	 kr.	 það	 er	 heimildarþáttur	 umboðsins.	 Umboðsmaður	 fær	 svo	 tilboð	 sem	

hljóðar	upp	á	90.000.000	kr.	og	tekur	hann	því	og	gengur	frá	viðskiptunum.	Umbjóðandi	er	

að	 vitaskuld	 ekki	 sáttur,	 enda	 situr	 hann	 uppi	 með	 10.000.000	 kr.	 minna	 en	 hann	 hefði	

viljað.	 Getur	 þá	 umbjóðandi	 sagt	 að	 umboðsmaður	 hafi	 stigið	 út	 fyrir	 heimild	 sína	 og	 að	

hann	sé	því	ekki	skuldbundinn	af	þeim	löggerningi?	Þar	sem	1.	mgr.	10.gr.	sml	segir	að	svo	

lengi	sem	umboðsmaður	haldi	sig	innan	ramma	umboðs	að	þá	sé	umbjóðandi	skuldbundinn	

af	þeim	 löggerningum	sem	umboðsmaður	gerir	 að	þá	yrði	umbjóðandi	að	heiðra	 samning	

þennan.	Frá	því	má	álykta	um	að	heimild	í	umboði	og	umboðið	sjálft	séu	tveir	mismunandi	

hlutir.	

Þessi	 fullyrðing	 er	 staðfest	 í	 dómaframkvæmd	 meðal	 annars	 með	 dómi	 Hæstaréttar	 nr.	

325/1997.	Í	því	máli	hafði	H,	umboðsmaður,	umboð	frá	E,	umbjóðanda,	sem	hljóðaði	svo:		

„Hilmar	 is	 to	 be	 my	 attorney	 and	 agent	 for	 managing	 and	 taking	 care	 of	 all	

business	transactions	on	my	behalf.”		

H	hafði	sett	hlutabréf	sem	E	átti	sem	handveð	fyrir	A-leyfi	ferðaskrifstofunar	V	sem	H	rak.	V	

var	 á	 endanum	 tekin	 til	 gjaldþrotaskipta	 og	 voru	 hlutabréf	 E	 notuð	 til	 þess	 að	 greiða	

6.000.000	kr.	skuld	ferðaskrifstofunnar.	E	var	ekki	sátt	við	að	hlutabréfin	hefðu	verið	notuð	

og	kemur	farm	í	dómi:		

„Stefnandi	 kveðst	 á	 engan	 hátt	 tengjast	 þeim	 ferðaskrifstofum,	 sem	 hér	 um	

ræðir.	 Hún	 eigi	 engra	 hagsmuna	 að	 gæta	 í	 umræddum	 félögum	 og	

ferðaskrifstofum	og	hafi	ekki	haft	hugmynd	um	starfsemi	þeirra.	Hlutabréf	í	sinni	

eigu	hafi	verið	sett	að	handveði	án	heimildar.”	

En	 þar	 sem	 umboðið	 sem	 H	 hafði	 frá	 E	 var	 svo	 víðtækt	 gat	 Hæstiréttur	 ekki	 komist	 að	

annarri	niðurstöðu	en	þeirri	að	H	hafi	verið	að	starfa	innan	umboðs	síns	og	því	sbr.	1.	mrg.	

10.	 gr.	 sml.	 að	 H	 væri	 bundinn	 við	 veðsetningu	 hlutabréfanna,	 þrátt	 fyrir	 að	 hafa	 ekki	

heimild	frá	E	til	þess	að	veðsetja	þau.	
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Dómur	 þessi	 sýnir	 hversu	 mikilvægt	 er	 fyrir	 umbjóðendur	 að	 velja	 umboðsmenn	 sína	

gaumgæfilega	og	hversu	mikilvægt	getur	verið	að	hafa	umboð	ekki	of	víðtæk.	

Þegar	umboðsmaður	fer	út	fyrir	heimild	sína	og	samningur	er	þrátt	fyrir	það	gildur	er	ekki	að	

segja	að	umbjóðandi	sitji	eftir	með	sárt	ennið.	Hann	getur	eignast	kröfu	eftir	hefðbundum	

reglum	kröfuréttar	á	hendur	umboðsmanni.18	19	

Það	er	eru	ákveðnar	undantekningar	á	því	að	löggerningur	teljist	binandi	fyrir	umbjóðanda	

þegar	umboðsmaður	fer	úr	fyrir	heimild	sína.	

1.	mgr.	11.	gr.	segir:		

Hafi	umboðsmaður,	er	hann	gerði	 löggerning,	brotið	 í	bág	við	þau	fyrirmæli,	er	

umbjóðandi	gaf	honum,	og	hafi	þriðja	manni	verið	þetta	ljóst	eða	mátt	vera	það	

ljóst,	þá	er	sá	löggerningur	ekki	skuldbindandi	fyrir	umbjóðanda,	enda	þótt	hann	

sé	innan	takmarka	umboðsins.	

Það	er	að	segja	að	ef	að	þriðji	aðili	veit	eða	hefði	mátt	vita	að	umboðsmaður	væri	að	fara	út	

fyrir	heimild	sína	þá	er	umbjóðandi	ekki	skuldbundinn	af	löggerningnum.	Í	slíkum	tilvikum	er	

talað	um	grandsemi	þriðja	aðila.20		

Það	getur	þó	komið	upp	sú	staða	þar	sem	umboðsmaður	verður	að	stíga	út	fyrir	heimild	sína	

af	einhverjum	ástæðum.	Þá	 til	þess	að	vernda	hagsmuni	umbjóðanda	 síns.	 Sem	dæmi	má	

taka	 ef	 umbjóðandi	 felur	 umboðsmanni	 það	 verkefni	 að	 láta	 laga	 pípulagnir	 í	 húsi.	 Hann	

gerir	bæði	umboðsmanni	og	þriðja	aðila,	píparanum,	 ljóst	að	verkið	megi	ekki	kosta	meira	

en	800.000	kr.	Svo	kemur	í	ljós	þegar	verkið	er	hafið	að	ein	pípan,	sem	ekki	átti	að	skipta	um,	

er	 farin	 að	 leka	 og	 ef	 ekkert	 verði	 gert	muni	 það	 valda	 stórfelldum	 skemmdum	á	 húsinu.	

Umboðsmaður	 tekur	 þá	 ákvörðun	 að	 láta	 laga	 pípuna	 þó	 að	 það	 hækki	 verðið	 á	 verkinu	

umfram	800.000	 kr.	 heimildina.	 Í	 tilviki	 sem	þessu	 yrði	 umbjóðandinn	 samt	 skuldbundinn	

samningi	þrátt	fyrir	að	umboðsmaður	hafi	stigið	út	fyrir	heimild	sína.	Um	þetta	gilda	reglur	

um	neyðarrétt	eins	og	þeim	er	lýst	í	13.	gr.	almennra	hegningarlaga	nr.	19/194021	eða	reglur	

um	óbeðinn	erindrekstur.22	Slíkar	reglur	kveða	á	um	að	það	verk	sé	refsilaust	sem	unnið	er	

																																																								
18	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	188-190	
19	Sjá	til	dæmis	Viðar	Már	Matthíasson.	(2005)	Skaðabótaréttur.		
20	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett.	Bls.	131	
21	Hér	eftir	hgl.	
22	Arnljótur	Björnsson.	(1999).	Skaðabótaréttur	fyrir	byrjendur.	Bls.	100	
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til	þess	að	vernda	lögmæta	hagsmuni	aðila	fyrir	yfirvofandi	hættu.	Svo	lengi	sem	hagsmunir	

þeir	sem	skertir	eru	séu	mun	minni	en	þeir	sem	bjargað	var.23	

	

Auk	þeirrar	reglu	sem	finna	má	1.	mgr.	11.	gr.	er	að	finna	aðra	reglu	í	2.	mgr.	sömu	greinar.	

Hún	snertir	heimildarumboð	og	segir	að	í	slíkum	umboðum	gildi	það	sama	og	í	1.	mgr.	þó	að	

þriðji	aðili	hafi	verið	grandlaus.	Betur	verður	fjallað	um	þá	reglu	í	kafla	3.1	hér	á	eftir.	

	

2.5	Brottfall	umboðs	
	
Þegar	kemur	að	 lokum	umboðs	þá	er	meginreglan	sú	að	umboðið	sé	 látið	niður	 falla	með	

sama	eða	hliðstæðum	hætti	og	það	var	stofnað.24	Meginreglu	þessa	má	draga	út	frá	12.	gr.	

sml.	Sú	grein	hljóðar	svo:		

Nú	vill	 umbjóðandi	afturkalla	eitthvert	umboða	þeirra,	 sem	 ræðir	um	 í	 13.–16.	

gr.,	og	skal	hann	þá	gæta	þess,	sem	fyrir	er	mælt	í	greinum	þessum,	eftir	því	sem	

við	á,	og	það	eins,	þótt	hann	hafi	 skýrt	umboðsmanninum	frá	því,	að	umboðið	

skuli	eigi	lengur	vera	í	gildi.	Eigi	fyrirmæli	fleiri	en	einnar	af	greinum	þessum	við	

um	sama	umboð,	skal	þeirra	allra	gæta.	

Í	13.	-	16.	gr.	sml.	er	að	finna	fyrirmæli	um	brottfall	umboðs.	Öll	eiga	þau	það	sameiginlegt	

að	umboðið	sem	um	ræðir	er	látið	falla	á	brott	með	sama	hætti	og	það	komst	á.	Um	hverja	

þessa	grein	verður	fjallað	sérstaklega	í	köflum	hér	á	eftir.	

Hugsunin	á	bakvið	reglu	12.	gr.	sml.	er	sú	að	tilkynning	um	brottfall	umboðsins	nái	til	sömu	

aðila	og	fengu	vitneskju	um	tilvist	þess	þegar	það	var	stofnað.25	Sem	dæmi	má	taka	að	þegar	

prókúruumboð	 er	 birt	 í	 verslunarskrá	 þá	 er	mikilvægt	 að	 brottfall	 þess	 sé	 birt	með	 sama	

hætti	svo	allir	þeir	sem	stunduðu	viðskipti	við	þann	sem	kom	fram	í	skjóli	umboðsins	viti	að	

hann	hafi	umboðið	ekki	lengur.		

Afturköllun	umboðs	er	 ákvöð	og	 tekur	því	 gildi	 þegar	hún	hefur	borist	 umboðsmanni	 sbr.	

reglur	 samningaréttar.26	 Ekki	 er	 gerð	 krafa	 um	 að	 umboðsmaður	 hafi	 kynnt	 sér	 efni	

																																																								
23	Sjá	13.	gr.	hgl		
24	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	203	
25	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200	
26	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	203	
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afturköllunarinnar,	heldur	er	nóg	að	hann	hafi	haft	 færi	á	því.	Það	er	því	nóg	að	til	dæmis	

póstur	sé	kominn	inn	um	bréfalúgu	eða	að	tölvupóstur	hafi	borist.27		

Önnur	meginregla	um	brottfall	umboðs	er	sú	að	umbjóðandi	getur	 látið	umboð	niður	falla	

hvenær	sem	honum	hentar.	Engar	reglur	eru	í	 lögum	um	það	hvenær	umbjóðanda	er	skylt	

að	 kalla	 umboð	 aftur	 heldur	 fer	 það	 eftir	 höfði	 umbjóðanda.28	 Á	 þessu	 kunna	þó	 að	 vera	

einhverjar	 undantekningar,	 sem	 dæmi	 er	 hægt	 að	 binda	 í	 samninga	 ákveðið	 tímabil	 sem	

umboð	skuli	gilda.	

	

Þá	getur	umboð	fallið	á	brott	fyrir	notkunarleysi.29	Eðli	málsins	samkvæmt	væri	ekki	eðlilegt	

að	 aðili	 fæli	 öðrum	 aðila	 umboð	 sem	 ekki	 væri	 notað	 næstu	 25	 árin	 og	 umbjóðandi	 og	

umboðsmaður	töluðust	ekki	við	í	þau	ár.	Svo	eftir	þessi	25	ár	tæki	umboðsmaður	upp	á	því	

að	gera	löggerninga	fyrir	hönd	umbjóðanda	í	þeirri	trú	að	umboðið	væri	enn	gilt.	Ætla	má	að	

slíkir	löggerningar	myndu	ekki	teljast	bindandi	fyrir	umbjóðanda.		

Þá	 getur	 umboð	 einnig	 fallið	 á	 brott	 vegna	 efnisástæðna.	 Þegar	 umboð	 er	 takmarkað	 við	

einstakt	 afmarkað	 erindi	 fellur	 það	 á	 brott	 þegar	 umboðsmaður	 hefur	 leyst	 það	 erindi	 af	

hendi.30	 Umboð	 getur	 einnig	 fallið	 niður	 vegna	 þess	 að	 ómögulegt	 getur	 verið	 að	

framkvæma	það	erindi	sem	umboðið	er	búið	til,	til	þess	að	framkvæma.31	

	

Umboð	 getur	 fallið	 á	 brott	 vegna	 atvika	 sem	 varða	 umbjóðanda.	 Það	 getur	 verið	 vegna	

dauða	hans,	 lögræðissviptingu	eða	gjaldþrotaskiptingu	bús	hans.32	Um	þetta	 fjalla	21.-	24.	

gr.	sml.		

21.	 gr.	 sml.	 kveður	 á	um	að	umboð	haldi	 gildi	 þrátt	 fyrir	 lát	umbjóðanda,	nema	 sérstakar	

ástæður	 sýni	 fram	 á	 að	 það	 eigi	 að	 falla	 úr	 gildi.	 Til	 dæmis	 ef	 umboðið	 snertir	 aðeins	

persónulega	 hagi	 umbjóðanda.33	 Þegar	 dánarbú	 umbjóðanda	 er	 tekið	 til	 opinberra	 skipta	

fellur	umboðið	niður.	Ef	um	er	að	ræða	heimildarumboð	þá	fellur	umboðið	úr	gildi	um	leið	

og	umboðsmanni	verður	kunnugt	um	andlátið.		

																																																								
27	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	98	
28	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
29	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	297	
30	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	207	
31	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	207	
32	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	207	
33	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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22.	 gr.	 sml.	 kveður	 á	 um	 að	 umboð	 skuli	 falla	 úr	 gildi	 við	 lögræðissviptingu	 umbjóðanda.	

Rökin	fyrir	því	koma	fram	í	athugasemdum	með	frumvarpi	sml.	Þar	segir	að	umboðið	skuli	

látið	niður	falla	við	lögræðissviptingu	vegna	þess	að	sá	sem	tekur	við	lögræði	umbjóðandans	

kynni	að	vita	ekki	af	umboðinu	og	langt	gæti	liðið	þangað	til	að	hann	kæmist	að	því	og	gæti	

látið	 það	 falla	 á	 brott.	 Þá	 gæti	 umboðsmaður	 hafa	 gert	 ýmsar	 ráðstafanir	 sem	 ekki	 væru	

hagstæðar	fyrir	umbjóðanda	nú	þegar	hann	hefur	verið	sviptur	lögræði.34		

23.	gr.	 sml.	 fjallar	um	ef	bú	umbjóðanda	er	 tekið	 til	gjalþrotaskipta.	Sömu	reglur	gilda	um	

gjaldþrotaskipti	og	lögræðissviptingu	sbr.	22.	gr.	

Þessi	 þrjú	 ákvæði	 eru	 þó	 ekki	 án	 undantekninga.	 24.	 gr.	 sml	 hefur	 að	 geyma	 mikilvæga	

undantekningu.	Sú	grein	hljóðar	svo:		

Nú	 hefir	 umbjóðandi	 andast,	 verið	 sviptur	 lögræði	 eða	 bú	 hans	 verið	 tekið	 til	

gjaldþrotaskipta,	 og	 getur	 þá	 umboðsmaður	 samt	 sem	 áður	 gert	 þá	 gerninga	

samkvæmt	 umboði	 sínu,	 sem	 nauðsynlegir	 eru	 til	 þess	 að	 verja	 búið	 eða	

umbjóðanda	 tjóni,	 fram	 til	 þess,	 að	 búið	 eða	 lögráðamaður	 umbjóðanda	 geta	

gert	þær	ráðstafanir,	sem	gera	þarf.	

Þrátt	 fyrir	 að	 umboð	 sé	 brottfallið,	 vegna	 atvika	 sem	 um	 greinir	 í	 21.-24.	 gr.,	 þá	 getur	

umbjóðandi	 samt	 sem	 áður	 gert	 löggerninga	 sem	 nauðsynlegir	 eru	 til	 þess	 að	 forða	

umboðsmanni	eða	dánarbúi	hans	frá	tjóni.	Þess	verður	þó	að	geta	að	umboðsmaður	verður	

að	halda	sig	innan	takmarka	umboðsins	svo	þeir	löggerningar	sem	hann	gerir	teljist	bindandi	

fyrir	 umbjóðanda	 eða	 eftir	 atvikum	 búi	 hans.	 Augljóst	 er	 að	 hugtakið	 nauðsynlegir	 í	

ákvæðinu	 er	 nokkuð	 matskennt.	 Sérstaklega	 er	 áréttað	 um	 þetta	 í	 athugasemdum	 við	

greinina	í	frumvarpi.	Þar	segir:	

Um	það,	hvort	þau	skilyrði	 séu	 fyrir	hendi,	 verður	að	dæma	eftir	þeim	horfum,	

sem	 eru	 þegar	 gerningurinn	 er	 gerður,	 en	 eigi	 eftir	 því,	 hver	 niðurstaðan	 af	

gerningnum	verður	að	endingu.35		

Af	 þessum	 skrifum	 að	 dæma	 skal	 ekki	 meta	 hvort	 nauðsyn	 hafi	 verið,	 á	 grundvelli	

útkomu	löggernings,	heldur	frekar	þeim	aðstæðum	sem	voru	þegar	hann	var	gerður.		

	

Umboð	getur	einnig	fallið	á	brott	vegna	atvika	sem	varða	umboðsmann.	Þó	er	ekki	kveðið	á	

um	það	í	sml.	Ef	umboðið	er	bundið	persónu	umboðsmannsins	þá	fellur	það	niður	við	andlát	
																																																								
34	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
35	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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umboðsmanns.36	Ef	það	er	hins	vegar	ekki	bundið	við	persónu	hans	þá	tekur	dánarbú	hans	

við	umboðinu	þangað	 til	 það	er	 annað	hvort	 tekið	 til	 skiptana	eða	umbjóðandi	 kallar	 það	

aftur.	Verði	umboðsmaður	sviptur	annað	hvort	lögræði	eða	fjárræði	þarf	það	ekki	að	leiða	til	

þess	að	umboð	sem	hann	hefur	undir	höndum	falli	úr	gildi.37	Frá	þessu	má	álykta	um	að	ekki	

er	skilyrði	fyrir	því	að	gegna	umboðsmennsku	að	vera	lögráða	eða	fjárráða.	

	

Í	 19.	 gr.	 sml.	 er	 kveðið	 á	um	hvað	gerist	 ef	 umboð	er	 látið	niður	 falla	 en	umbjóðandi	má	

búast	við	því	að	umboðsmaður	reyni	samt	sem	áður	að	gera	löggerninga	fyrir	hans	hönd.	Sú	

grein	hljóðar	svo:	

Nú	 hefir	 umboð	 verið	 afturkallað	 eða	 lýst	 ógilt,	 en	 umbjóðandi	 hefir	 sérstaka	

ástæðu	til	að	ætla,	að	umboðsmaður	muni	 samt	sem	áður	gera	 löggerning	sín	

vegna	við	ákveðinn	þriðja	mann,	sem	umbjóðandi	má	ætla,	að	sé	ókunnugt	um,	

að	umboðið	er	fallið	úr	gildi,	og	verður	hann	þá	að	skýra	þriðja	manni	frá	því,	ef	

honum	er	það	unnt.	Að	öðrum	kosti	 verður	 löggerningurinn	skuldbindandi	 fyrir	

hann,	ef	þriðji	maður	var	grandlaus.	

Umbjóðandi	 þarf	 að	 leitast	 eftir	 því	 að	 vara	 ákveðin	 þriðja	 aðila	 við	 um	 brottfall	

umboðsins	ef	hann	grunar	að	umboðsmaður	reyni	að	gera	löggerning	í	skjóli	þess.	Ef	

hann	 gerir	 það	 ekki	 og	 þriðji	 aðili	 er	 grandlaus	 má	 hann	 búast	 við	 því	 að	 verða	

skuldbundinn	 af	 löggerningnum	 sé	 hann	 innan	 takmarka	 umboðsins.38	 Frá	 orðalagi	

greinarinnar	má	álykta	um	að	grunur	umbjóðanda	þarf	að	beinast	að	löggerningi	milli	

ákveðins	þriðja	aðila	og	umbjóðanda.	Því	væri	ekki	hægt	að	setja	þá	skyldu	á	herðar	

honum	að	birta	almenna	tilkynningu	eða	álíka.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
36	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	207	
37	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	207	
38	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	297-
298	
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3		Hinar	mismunandi	tegundir	umboða	
	
Umboð	geta	verið	margskonar.	Þau	skiptast	í	tvo	yfirflokka.	Annars	vegar	heimildar-	eða	18.	

gr.	umboð,	en	það	eru	umboð	sem	felast	aðeins	í	yfirlýsingu	umbjóðanda	til	umboðsmanns	

og	hins	 vegar	 í	 sjálfstæð	umboð.	 Sjálfstæð	umboð	bera	það	nafn	 vegna	þess	 að	þau	hafa	

sjálfstæða	tilvist	gagnvart	þriðja	manni.	Það	er	að	þriðja	manni	hefur	annað	hvort	beint	eða	

óbeint	verið	gert	viðvart	um	tilvist	umboðsins.39	Undir	sjálfstæðum	umboðum	eru	svo	tveir	

undirflokkar,	annars	vegar	stöðuumboð,	sem	er	eins	og	nafnið	gefur	til	kynna	umboð	sem	

fylgir	 ákveðnum	 stöðum,	 oft	 innan	 fyrirtækis.40	 Hins	 vegar	 heyrir	 flokkurinn	

tilkynningarumboð	 undir	 sjálfstæð	 umboð.	 Í	 slíkum	 umboðum	 er	 þriðja	 manni	 tilkynnt	

annað	 hvort	 beint	 með	 bréfi,	 tölvupósti	 eða	 munnlega,	 eða	 óbeint	 með	 tilkynningu	 til	

dæmis	í	verslunarskrá	eða	lögbirtingarblaði.	Hér	að	neðan	má	sjá	þessi	mismunandi	umboð	

sett	upp	í	myndrænu	formi.41	

	
Mynd	1.	Flokkar	umboðs.	Höfundur:	Páll	Sigurðsson		

	

																																																								
39	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180	
40	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	278	
41	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180-181	
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Hér	í	næstu	köflum	verður	gerð	grein	fyrir	mismunandi	tegundum	umboðs.		

3.1	Heimildarumboð	
	
Heimildarumboð	eru	einnig	oft	kölluð	18.	gr.	umboð.42	Það	er	vegna	þess	að	slíku	umboði	er	

lýst	í	18.	gr.	sml.	Sú	grein	hefur	staðið	óbreytt	allt	frá	því	að	lögin	voru	sett	árið	1936.43	

	Þar	segir:	

Umboð,	 sem	 felst	 aðeins	 í	 yfirlýsingu	 umbjóðanda	 til	 umboðsmannsins,	 verður	

afturkallað,	er	yfirlýsing	umbjóðanda,	um	að	umboðið	skuli	eigi	gilda	framar,	er	

komin	til	umboðsmannsins.	

Ákveðnir	 norrænir	 fræðimenn	 vilja	 kalla	 umboð	 sem	 þessi	munnlegt	 umboð.44	 Það	 er	 þó	

nokkuð	misvísandi	heiti	því	 að	það	er	ekkert	 sem	mælir	 gegn	því	 að	heimildarumboð	geti	

verið	skriflegt.	

	

Eins	 og	 18.	 gr.	 sml.	 gefur	 til	 kynna	 er	 heimildarumboð	 aðeins	 fólgið	 í	 því	 að	 umbjóðandi	

beinir	yfirlýsingu	um	umboðið	til	umboðsmanns.	Þriðji	aðili	fær	enga	yfirlýsingu,	tilkynningu	

eða	nokkuð	annað	sem	gefur	til	kynna	takmörk	umboðsins,	eða	tilvist	þess.	Eins	og	segir	 í	

greinargerð	 með	 frumvarpi	 samningalaganna	 að	 þá	 þekkir	 þriðji	 maður	 aðeins	 til	 af	

sögusögn	umboðsmanns.45	Umboð	sem	þetta	felur	því	í	sér	aukna	áhættu	fyrir	þriðja	mann	

því	hann	verður	að	 treysta	umboðsmanni	 fyrir	 innihaldi	umboðsins	og	að	hann	sé	ekki	að	

stíga	út	 fyrir	umboð	 sitt	með	þeim	 löggerningum	sem	hann	gerir	 við	þriðja	 aðila.46	 Segir	 í	

frumvarpi	með	samningalögunum	að	þriðji	aðili	eigi	allt	undir	því	að	umboðsmaður	skýri	rétt	

frá	umboði	 sínu.47	Þetta	kann	að	hljóma	mjög	áhættusamt	 fyrir	þriðja	aðila,	en	 lögin	gera	

ráð	fyrir	ákveðinni	skiptingu	áhættunar	í	25.	gr.	sml.	Farið	verður	yfir	þá	skiptingu	hér	á	eftir	

í	kafla	4.2		

Heimildarumboð	 stofnast	 um	 leið	 og	 yfirlýsing	 umboðsmanns	 er	 komin	 til	 vitneskju	

umbjóðanda,	það	sama	á	við	um	afturköllun	slíks	umboðs	sbr.	18.	gr.	sml.	Umboðið	fellur	úr	

gildi	um	leið	og	heimildin,	því	heimild	og	umboð	fara	alltaf	saman	í	heimildarumboði	eins	og	

																																																								
42	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	185	
43	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
44	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett,	bls.	124	
45	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
46	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	185	
47	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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komið	verður	að	hér	rétt	á	eftir.48	Yfirlýsing	sem	þessi	hefur	engin	formskilyrði	og	er	oft	um	

að	 ræða	munnlega	yfirlýsingu	 sem	aðeins	umboðsmaður	hlýðir	á.	Þetta	 skapar	þá	áhættu	

sem	 um	 ræðir	 hér	 að	 framan	 fyrir	 þriðja	 aðila	 og	 getur	 gert	 sönnun	 um	 slíkt	 umboð	

örðuglega.49	

	

Heimildarumboð	 eru	 kölluð	 því	 nafni	 vegna	 þess	 að	 umboðið	 sjálft	 og	 heimildin,	 eða	

fyrirmælin,	 sem	 umboðsmaður	 fær	 eru	 þau	 sömu.	 Það	 er	 að	 segja	 heimildin	 er	 andlag	

umboðsins.50	Í	öðrum	tegundum	umboða	er	umboð	einn	hlutur,	en	heimild	er	annar.	Þessu	

kann	best	að	vera	 lýst	með	dæmum.	Ef	um	er	að	ræða	sjálfstætt	 tilkynningarumboð	fengi	

umboðsmaður	í	hendur	sínar	skjal	sem	geymir	umboð	hans	sem	hann	svo	sýnir	þriðja	aðila.	

Þar	kynni	að	segja	„X	sér	um	öll	lóðaviðskipti	fyrir	hönd	A.”	X	fengi	svo	ákveðna	heimild	eða	

fyrirmæli	 frá	 umbjóðanda	 sínum	 sem	 leiðbeindu	 honum	 um	 hvað	 hann	 ætti	 að	 selja	 og	

kaupa	og	 fyrir	hvaða	upphæðir.	Ef	X	 færi	 svo	út	 fyrir	þá	heimild	sína	væri	 löggerningurinn	

enn	 skuldbindandi	 fyrir	 A,	 en	 hann	 gæti	 eignast	 bótakröfu	 á	 X.	Hins	 vegar	 ef	 um	 væri	 að	

ræða	heimildarumboð	þá	fengi	X	annað	hvort	munnlegt	eða	skriflegt	umboð	sem	þriðji	aðili	

fengi	ekki	að	sjá	sem	kynni	að	segja	„X	á	að	gera	tilboð	í	þessa	lóð	fyrir	60.000.000	kr.	fyrir	

hönd	A.”	Ef	X	færi	út	fyrir	heimildina	í	þessu	dæmi	fer	hann	einnig	út	fyrir	umboð	sitt	og	því	

yrði	löggerningurinn	ekki	bindandi	fyrir	A	nema	með	samþykki	hans	eftir	á.	

Annað	sem	aðgreinir	heimildarumboð	frá	öðrum	tegundum	umboða	er	að	það	er	ekki	gerð	

sú	krafa	á	að	þriðji	aðili	sé	grandsamur	um	að	umboðsmaður	sé	að	stíga	út	fyrir	heimild	sína	

til	þess	að	löggerningur	teljist	ekki	skuldbindandi	fyrir	umbjóðanda.51	Það	er	lögfest	í	2.	mrg.	

11.	gr.	sml.	Sú	grein	í	heild	sinni	hljóðar	svo:		

1.	 mgr:	 Hafi	 umboðsmaður,	 er	 hann	 gerði	 löggerning,	 brotið	 í	 bág	 við	 þau	

fyrirmæli,	er	umbjóðandi	gaf	honum,	og	hafi	þriðja	manni	verið	þetta	 ljóst	eða	

mátt	vera	það	ljóst,	þá	er	sá	löggerningur	ekki	skuldbindandi	fyrir	umbjóðanda,	

enda	þótt	hann	sé	innan	takmarka	umboðsins.		

2.	mrg:	Sama	gildir,	enda	þótt	þriðji	maður	sé	grandlaus,	ef	um	þau	umboð	er	að	

ræða,	sem	getið	er	í	18.	gr.	

																																																								
48	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	207	
49	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett.	Bls.	124-126	
50	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	189	
51	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett.	Bls.	133	



	
	

	 16	

Það	skiptir	ekki	máli	þó	að	þriðji	aðili	hafi	ekki	vitneskju	um	að	umboðsmaður	sé	að	stíga	út	

fyrir	 heimild	 sína,	 eins	 og	 þegar	 um	 er	 að	 ræða	 sjálfstæð	 umboð.	 Ef	 hann	 stígur	 út	 fyrir	

heimild	 sína,	 þá	 er	 löggerningurinn	 ekki	 bindandi.	 Þetta	 ræðst	 af	 því,	 eins	 og	 áður	 hefur	

komið	fram,	að	heimildin	er	andlag	umboðsins.	Þegar	umboðsmaður	stígur	út	fyrir	heimild	í	

heimildarumboði	stígur	hann	sjálfkrafa	einnig	út	fyrir	takmörk	umboðsins	sjálfs	og	getur	því	

ekki	 bundið	 umbjóðanda	 sinn,	 án	 eftirfarandi	 samþykkis	 hans.	 Þessi	 háttur	 er	 hafður	 á	

málum	vegna	þess	að	eðlilegt	þykir	að	þriðji	aðili	sýni	fulla	varkárni	í	umboðsviðskiptum	sem	

þessum,	 þar	 sem	 hann	 hefur	 aðeins	 sögusögn	 umboðsmanns	 sem	 sönnun	 fyrir	 umboði.	

Þykir	eðlilegt	að	færa	áhættuna	frá	umbjóðanda	yfir	á	þriðja	aðila	vegna	þessarar	varkárni	

sem	hann	skal	sýna.52		

	

Heimildarumboð	getur	verið	stofnað	án	þess	að	sérstaklega	sé	talað	um	að	um	umboð	sé	að	

ræða	og	í	raun	án	þess	að	umbjóðandi	ætli	sér	að	stofna	til	umboðsgernings.	Slíkt	má	sjá	í	

dómi	 Hæstaréttar	 nr.	 189/1996.	 Í	 því	 máli	 keypti	 K	 gler	 í	 hús	 sitt	 af	 Í	 ehf.	 Í	 gaf	 út	

ábyrgðaskírteini	með	glerinu	þar	sem	tekið	var	fram	að	ábyrgðin	nægði	aðeins	til	þess	að	fá	

nýtt	gler	í	stað	þess	gallaða	en	ekki	til	ísetningar	á	nýja	glerinu.	Kom	það	á	daginn	að	glerið	

reyndist	gallað	og	fór	K	fram	á	nýtt	gler,	sem	Í	samþykkti.	K	óskaði	eftir	því	að	Í	myndi	finna	

mann	til	þess	að	skipta	um	glerið.	Starfsmaður	Í	fer	í	málið	og	finnur	verktakann	G	til	þess	að	

skipta	um	glerið,	sem	hann	gerir.	Eftir	að	það	er	gert	rís	upp	ágreiningur	mill	K	og	Í	um	hver	

skuli	greiða	G	fyrir	verkið.	K	telur	að	þar	sem	Í	sá	um	að	finna	G	og	semja	við	hann	um	skiptin	

eigi	Í	að	greiða	honum.	Í	telur	að	starfsmaður	þeirra	hafi	verið	með	heimildarumboð	frá	K	til	

þessa	 viðskipta,	 enda	 skilmálar	 ábyrgðarskírteinisins	 skýrir.	 Hæstiréttur	 komst	 að	 þeirri	

niðurstöðu	að	K	hefði	í	raun	gefið	Í	heimildarumboð	til	þess	að	finna	verktaka	fyrir	sig,	hvort	

svo	 sem	 hann	 hafi	ætlað	 sér	 það	 eða	 ekki.	 Því	 var	 K	 gert	 að	 greiða	 G	 fyrir	 ísetninguna	 á	

glerinu.		

	

Heimildarumboð	hafa	 sérstaka	 stöðu	 er	 varðar	 bótaábyrgð	 skv.	 25.	 gr.	 sml.	 Þá	 grein	 telja	

fræðimenn	nauðsynlega	til	þess	að	hægt	sé	að	notast	við	heimildarumboð.53	Sú	regla	kveður	

meðal	 annars	 á	 um	 sérstaka	 sönnunarbyrði	 sem	 umboðsmenn	 bera	 þegar	 þeir	 halda	 því	

fram	að	þeir	hafi	gert	 löggerning	 í	 skjóli	umboðs,	ásamt	því	að	mæla	um	skaðabótaskyldu	
																																																								
52	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
53	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200.	
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þeirra	sem	ekki	geta	sannað	umboð	sitt.	Ítarlega	verður	farið	í	25.	gr.	sml.	og	tengsl	hennar	

við	18.	gr.	í	kafla	4.2	hér	á	eftir.		

	 	

3.2	Sjálfstæð	umboð	
	
Sjálfstæð	umboð	draga	nafn	 sitt	 frá	því	 að	þau	hafa	 sjálfstæða	 tilvist	 ganvart	þriðja	 aðila.	

Þriðja	aðila	hefur	annað	hvort	beint	eða	óbeint	verið	gert	vart	um	tilvist	umboðsins.54	Eins	

og	sést	á	skýringarmynd	í	kafla	2	eru	sjálfstæð	umboð	í	raun	yfirflokkur.	Undir	sjálfstæðum	

umboðum	 heyra	 stöðuumboð	 og	 svo	 tilkynningarumboð,	 en	 tilkynningarumboð	 er	 einnig	

yfirflokkur.55	

Um	sjálfstæð	umboð	er	kveðið	efnislega	í	10.,	13.	og	14.	gr.	sml.	Slík	umboð	eru,	eins	segir	í	

fyrri	 köflum,	 frábrugðin	heimildarumboðum	á	þann	hátt	 að	heimildarþáttur	 umboðsins	 er	

ekki	 sá	 sami	 og	 umboðið	 sjálft	 og	 getur	 umbjóðandi	 orðið	 skuldbundinn	 með	 þeim	

löggerningum	 sem	 umboðsmaður	 gerir	 þrátt	 fyrir	 að	 umboðsmaður	 stigi	 út	 fyrir	 heimild	

sína.56	

Hér	í	eftirfarandi	köflum	verður	fjallað	um	hinar	mismunandi	tegundir	sjálfstæðra	umboða.		

	

3.2.1	Stöðuumboð	
	
Stöðuumboð	 draga	 það	 nafn	 frá	 því	 að	 þau	 fylgja	 stöðu,	 oftar	 en	 ekki	 innan	 fyrirtækis.	

Stöðuumboð	eru	þau	umboð	sem	almenningur	sér	hvað	mest	í	daglegu	lífi.57	Sem	dæmi	um	

hversdagslegt	 stöðuumboð	má	 taka	afgreiðslufólk	 í	búðum.	Þau	hafa	umboð	 í	 skjóli	 starfs	

síns	 sem	 heimilar	 þeim	 að	 afhenda	 vörur	 gegn	 greiðslu	 fyrir	 hönd	 verslunarinnar.	

Fræðimenn	 hafa	 talað	 um	 stöðuumboð	 sem	 þá	 tegund	 umboðs	 sem	 er	 hvað	 hagnýtust	 í	

daglegu	lífi.58	

Í	2.	mgr.	10.	gr.	sml.	er	umboð	sem	þetta	skilgreint.	Þar	segir:		

Sé	 maður,	 samkvæmt	 samningi	 við	 annan	 mann,	 í	 stöðu,	 er	 eftir	 lögum	 eða	

venju	felur	í	sér	heimild	til	þess	að	reka	erindi	hins	innan	vissra	takmarka,	þá	telst	

																																																								
54	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180	
55	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180-181	
56	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	189	
57	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	183	
58	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	278	
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hann	hafa	umboð	 til	 þess	 að	gera	þá	 löggerninga,	 sem	 innan	þeirra	 takmarka	

eru.	

Stöðuumboð	 eru	 gjarnan	 tilkynnt	 á	 óbeinan	 hátt.59	 Það	 er	 að	 segja	 viðsemjandi	

umboðsmanns	fær	ekki	sérstakt	skjal	sem	gefur	til	kynna	umboðið	og	takmörk	þess,	heldur	

geta	þau	komið	fram	í	til	dæmis	einkennisfatnaði	fyrirtækis,	nafnspjaldi	eða	öðru	slíku.60	Þá	

getur	 stöðuumboð	einnig	verið	 tilkynnt	á	opinberan	hátt,	 til	dæmis	 í	 lögbirtingarblaði	eða	

öðru	 slíku.	 Það	 er	 þó	 ekki	 skilyrði	 að	 þriðji	 maður	 viti	 um	 tilvist	 stöðuumboðsins	 eða	 að	

honum	sé	tilkynnt	sérstaklega	um	það.	Þá	þarf	þriðji	aðili	heldur	ekki	að	vita	um	tilvist	þess	

ráðningasambands	sem	stöðuumboðið	byggir	á.61	Þessi	einkenni	stöðuumboðs	eru	það	sem	

fellir	þau	 í	 flokk	 sjálfstæðra	umboða.	Þau	hafa	 sjálfstæða	 tilvist	burt	 séð	 frá	þriðja	manni.	

Þegar	um	slík	umboð	er	að	ræða	fylgjast	heimildarþáttur	umboðsins	og	umboðið	sjálft	ekki	

að,	eins	og	komið	var	að	í	kafla	2.4	hér	að	framan.62	Því	þegar	umboðsmaður	stígur	út	fyrir	

heimild	sína	við	gerð	löggernings,	en	ekki	takmörk	umboðs	þá	er	umbjóðandi	samt	sem	áður	

bundinn	með	þeim	löggerning.	

Ef	 til	 þess	 kemur	 að	 sanna	 þurfi	 tilvist	 stöðuumboðs	ætti	 sönnun	 umboðsmanns	 að	

vera	auðveld,	enda	er	eitt	af	skilyrðum	þess	að	stöðuumboð	stofnist	að	til	grundvallar	

liggi	fullgildur	verk-	eða	vinnusamningur.		

Stöðuumboð	þarf	að	uppfylla	þrjú	skilyrði	til	þess	að	löggerningar	sem	gerðir	eru	í	skjóli	þess	

séu	taldir	gildir	og	bindi	umbjóðanda.	Þau	eru	eftirfarandi:	

Í	 fyrsta	 lagi	 þarf	 umboðið	 að	 vera	 bundið	 þeirri	 stöðu	 sem	 umbjóðandi	 felur	

umboðsmanni.63	Í	dómi	Hæstaréttar	nr.	13/1959	reyndi	á	þetta.	Í	því	máli	pantaði	E	sér	Ford	

sendibifreið	með	ákveðnum	aukahlutum.	Hann	greiddi	fyrir	það	ákveðið	verð	sem	hann	taldi	

verð	hennar	með	aukahlutunum.	Hann	fékk	þá	bifreið	ekki	afhenda,	heldur	aðra	af	líkri	gerð	

án	þeirra	aukahluta	sem	hann	hafði	pantað.	E	fór	fram	á	að	fá	aukahlutina	afhenda	og	fékk	

bréf	um	hæl	sem	mælti	svo	að	hann	fengi	aukahlutina	afhenda	endurgjaldslaust.	Bréf	þetta	

var	undirritað	af	stjórnarformanni	seljandans.	Dráttur	varð	þó	á	afhendingu	aukahlutana	og	

að	 lokum	krafðist	seljandinn	að	hann	yrði	að	greiða	 fyrir	þá	þar	sem	þeir	hefðu	ekki	verið	

																																																								
59	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	278.	
60	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	278-
279.	
61	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	278.	
62	Páll	Sigurðsson.	(2004)	Samningaréttur.	Bls.	180.	
63	Páll	Sigurðsson.	(2004)	Samningaréttur.	Bls.	183.	
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innifaldir	 í	upprunalega	verðinu.	E	stefndi	seljandanum	og	var	vörn	seljandans	sú	að	bréfið	

sem	 viðurkenndi	 að	 aukahlutirnir	 skyldu	 afhendast	 endurgjaldslaust	 hefði	 ekki	 verið	

undirritað	af	prókúruhafa	og	því	væri	hann	ekki	bundinn	því	loforði.	Hæstiréttur	taldi	að	það	

fylgdi	 stöðu	 stjórnarformanns	 að	 geta	 tekið	 slíkar	 ákvarðanir	 sem	 þessar	 og	 dæmdi	 því	

seljandann	til	þess	að	greiða	E	andvirði	aukahlutanna	auk	ársvaxta.		

Í	 öðru	 lagi	 þarf	 annað	 hvort	 fullgildur	 vinnu-	 eða	 verksamningur	 að	 liggja	 til	 grundvallar	

stöðunni,	 sá	 samningur	 verður	 að	 varða	 þá	 stöðu	 sem	 umræðir,	 en	 ekki	 aðra	 stöðu.64	

Starfsmaður	á	plani	getur	sem	dæmi	ekki	tekið	upp	á	því	á	eigin	spýtur	að	panta	 inn	nýjar	

vörur	í	fyrirtæki	eða	gera	verksamninga	við	önnur	fyrirtæki.	

Í	 þriðja	 lagi	 verður	 umboðsmaðurinn	 að	 gegna	 þeirri	 stöðu	 sem	 um	 ræðir	 þegar	

löggerningur	er	gerður.65	Þannig	getur	verslunarstjóri	 sem	er	vanur	að	hafa	 stöðuumboð	 í	

starfi	sínu,	en	er	í	námsleyfi,	ekki	gert	samninga	fyrir	hönd	þess	fyrirtækis	sem	hann	er	í	leyfi	

frá.	Reynt	hefur	á	skilyrði	þetta	í	dómaframkvæmd	með	dómi	Hæstaréttar	nr.	102/2002.	Þar	

voru	málavextir	þeir	að	Þ	komst	í	samband	við	Á	í	gegnum	blaðaauglýsingu	þar	sem	auglýst	

var	vörubifreið	til	sölu.	Vörubifreiðina	átti	P	en	Á	var	milligöngumaður	í	þessum	viðskiptum.	

Á	bauð	Þ	 til	 Danmerkur	 að	 skoða	bifreiðina.	 Þ	 komst	 að	því	 í	 Danmörku	 að	það	þyrfti	 að	

breyta	 bifreiðinni	 töluvert	 til	 þess	 að	 hann	 gæti	 notað	 hana	 í	 starfi	 sínu.	 Á	 undirbjó	 og	

undirritaði	kostnaðaráætlun	á	breytingunum	og	samþykkti	Þ	að	kaupa	bifreiðina,	í	þeirri	trú	

að	kostnaðaráætlunin	stæðist.	Daginn	eftir	hafði	Þ	samband	við	Á	og	sagði	að	hann	myndi	

ekki	kaupa	bifreiðina	þar	sem	komið	hafði	í	ljós	að	breytingin	myndi	kosta	töluvert	meira	en	

Á	 hafði	 áætlað.	 P	 var	 ekki	 sáttur	 við	 þessi	 málalok	 og	 taldi	 að	 hann	 hefði	 ekki	 fengið	

vitneskju	 um	 að	 Þ	 hefði	 hætt	 við	 kaupin	 nógu	 snemma	 og	 að	 Þ	 hefði	 átt	 að	 hafa	 beint	

samband	 við	 sig	 frekar	 en	 Á	 þar	 sem	 Á	 hefði	 hvorki	 haft	 umboð	 til	 þess	 að	 taka	 á	móti	

yfirlýsingu	um	að	kaupin	myndu	ekki	 ganga	 í	 gegn	eða	 til	 þess	að	undirrita	 yfirlýsingu	um	

áætlaðan	 kostnað	 breytinga.	 P	 sagði	 að	 Á	 væri	 aðeins	 aðstoðarmaður	 sinn	 en	 ekki	

sölumaður	og	umboð	hans	 færi	 eftir	 því.	 Þ	 taldi	hins	 vegar	 að	Á	 væri	 sölumaður	og	hefði	

stöðuumboð	sem	slíkur.	Hæstiréttur	 taldi	það	 rétt	hjá	Þ	að	ætla	að	Á	væri	 sölumaður	þar	

sem	hann	kom	fram	sem	slíkur	og	gengdi	öllum	skyldum	sölumanns.	Því	var	Á	talinn	hæfur	

um	að	 taka	við	yfirlýsingu	um	að	kaupin	myndu	ekki	ganga	 í	gegn.	Auk	þess	var	ekki	 talið	

sanngjarnt	 að	 halda	 Þ	 við	 samninginn	 vegna	 þess	 að	 kostnaðaráætlun	 Á	 stóðst	 ekki.	
																																																								
64	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	183	
65	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	183	
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Samningurinn	var	því	dæmdur	ógildur	á	grundvelli	36.	gr.	sml.	 		

	

Þegar	kemur	að	 lokum	stöðuumboðs	þá	er	meginreglan	sú	að	umboðið	sé	 látið	niður	falla	

með	 sama	 hætti	 og	 það	 var	 stofnað	 eins	 og	 komið	 var	 að	 í	 kafla	 2.5	 hér	 að	 framan.	

Sérstaklega	er	fjallað	um	brottfall	stöðuumboðs	í	15.	gr.	sml.	Þar	segir:	

Umboð	 þau,	 sem	 ræðir	 um	 í	 2.	 mgr.	 10.	 gr.,	 teljast	 afturkölluð,	 er	

umboðsmaðurinn	lætur	af	starfanum.	

Ætti	því	að	vera	nóg	að	annað	hvort	starfsmaður	segi	upp	starfi	eða	honum	sagt	upp	starfi	til	

þess	að	umboð	teljist	ekki	lengur	í	gildi.	Þetta	er	þó	ekki	alltaf	svo	einfalt.	Sem	dæmi	má	taka	

flugstjóra	sem	sagt	er	upp	af	einhverjum	ástæðum	í	miðju	flugi.	Þá	er	ekki	hægt	að	ætla	að	

hann	missi	umboð	sitt	strax	eðli	málsins	vegna.	Sama	gildir	um	skipstjóra	sem	sagt	er	upp	á	

meðan	skip	er	enn	á	hafi	úti.	Má	því	ætla	að	starfsmaður	þurfi	að	hafa	látið	af	starfinu	með	

öllu	áður	en	umboð	fellur	niður,	sérstaklega	ef	mikil	ábyrgð	fylgir	starfinu.	Segir	í	frumvarpi	

með	samningarlögunum	í	skýringum	með	15.	gr.:		

Hvað	 til	 þess	 þurfi,	 að	 hægt	 sé	 að	 segja	 að	 umboðsmaðurinn	 hafi	 látið	 af	

starfanum,	verður	mismunandi,	eftir	því	hver	starfinn	er.66	

	

3.2.2	Tilkynningarumboð	
	
Eins	 og	 sjá	má	 á	 skýringarmynd	 í	 kafla	 2	 hér	 að	 framan	 er	 tilkynningarumboð	 yfirflokkur	

umboða.	Undir	 tilkynningarumboði	eru	umboð	sem	persónulega	er	beint	 til	þriðja	manns,	

umboðsskjal	 handa	 umboðsmanni,	 almenn	 tilkynning	 og	 prófkúruumboð.	 Öll	 eiga	 þessar	

tegundir	umboða	það	sameiginlegt	að	þriðja	manni	er	tilkynnt	með	einum	eða	öðrum	hætti	

að	umboðsmaður	njóti	umboðs.67	

Tilkynningarumboð	 eru	 sjálfstæð	 umboð	 rétt	 eins	 og	 stöðuumboð	 og	 fara	 því	

heimildarþáttur	og	umboð	ekki	saman.	Það	bindur	umbjóðanda	við	samninginn	þrátt	fyrir	að	

umboðsmaður	stígi	út	fyrir	heimild	sína.68	

	

																																																								
66	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
67	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180-181	
68	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180	
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3.2.2.1	Umboð	sem	persónulega	er	beint	til	þriðja	aðila	
	
Um	slík	umboð	kveður	á	í	13.	gr.	sml.	Þar	segir:		

Hafi	umbjóðandi	komið	umboðinu	til	vitundar	þriðja	manns	með	yfirlýsingu,	sem	

beint	 var	 til	 þess	manns	 sérstaklega,	 þá	 er	 það	 umboð	 afturkallað,	 er	 sérstök	

yfirlýsing	umbjóðanda,	um	að	það	skuli	eigi	gilda	lengur,	er	komin	til	þess	þriðja	

manns.	

Þegar	 talað	 er	 um	 að	 beina	 yfirlýsingu	 sérstaklega	 til	 þriðja	 manns	 er	 átt	 við	 til	 dæmis	

bréfasendingu,	 símskeyti,	munnlega	yfirlýsingu,	 tölvupóst	eða	annað	álíka	 sem	beint	er	 til	

þriðja	 aðila	 persónulega.69	 Þriðji	 aðili	 má	 þá	 einnig	 vænta	 þess	 að	 fá	 bréf	 þess	 efnis	 ef	

umboð	verður	látið	niður	falla	eins	og	komið	var	að	í	ákvæðin.	Umboðið	fellur	niður	um	leið	

og	tilkynningin	berst	þriðja	aðila.	Aftuköllun	til	þriðja	aðila	er	ákvöð.	Það	er	ekki	gerð	krafa	

um	að	afturköllunin	sé	komin	til	vitundar	þriðja	aðila.70		Þarf	þriðji	aðili	því	ekki	að	hafa	lesið	

bréfið	eða	opnað	tölvupóstinn	sem	inniheldur	afturköllun	umboðsins	heldur	er	nóg	að	hann	

hafi	 haft	 tækifæri	 til	 þess	 að	 hafa	 kynnt	 sér	 afturköllunina	 hvort	 sem	hann	 gerir	 það	 eða	

ekki.		

Í	 2.	mgr.	 12.	 gr.	 sml.	 er	 kveðið	 nánar	 um	afturköllun	umboðs	 sem	beint	 er	 sérstaklega	 til	

þriðja	manns.	Þar	segir:		

Hafi	umboð	verið	kallað	aftur	með	þeim	hætti,	sem	segir	í	13.	gr.,	þá	getur	þriðji	

maður	sá,	er	þá	afturköllun	fékk,	eigi	borið	það	fyrir	sig,	að	umboðið	hefði	einnig	

átt	að	afturkalla	með	öðrum	hætti.	

Af	 þessu	má	 álykta	 að	 nóg	 sé	 að	 afturkalla	 umboð	með	 því	 að	 tilkynna	 þriðja	manni	 um	

afturköllunina,	þrátt	fyrir	að	umboðið	kunni	að	hafa	verið	tilkynnt	með	öðrum	hætti.	Litlar	

líkur	eru	þó	á	því	að	það	reyni	á	slíkt,	þar	sem	umboð	sem	þessi	eru	sjaldnast	birt	almennt	

eða	tilkynnt	með	öðrum	hætti.	

Fræðimenn	 telja	 umboð	 sem	 þetta	 öruggustu	 tegund	 umboðs	 til	 þess	 að	 tryggja	 það	 að	

þriðji	aðili	viti	um	tilvist	umboðsins	og	skilji	takmarkanir	þess.71	

	

																																																								
69	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180	
70	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	98	
71	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180	
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3.2.2.2	Umboðsskjal	handa	umboðsmanni	
	
Um	slík	umboð	er	kveðið	á	í	16.	gr.	sml.	Þar	segir:		

Skriflegt	umboð,	sem	fengið	er	umboðsmanni	í	hendur,	til	þess	að	hann	sýni	það	

þriðja	 manni,	 er	 afturkallað,	 ef	 því,	 eftir	 kröfu	 umbjóðanda,	 er	 skilað	 honum	

aftur	eða	það	er	eyðilagt.		

Umboðsmanni	er	skylt	að	skila	umboðinu	aftur,	er	umbjóðandi	krefst	þess.	

Umboð	eins	og	kveður	á	um	í	16.	gr.	sml.	er	helst	notað	frekar	en	umboði	sem	persónulega	

er	beint	til	þriðja	aðila	þegar	ekki	er	vitað	hver	þriðji	aðili	muni	verða	eða	þeir	margir	og	ekki	

er	mögulegt	að	senda	umboðið	persónulega	á	þá	alla.	Þá	er	umboðsmanni	 fengið	sérstakt	

skjal	sem	kallað	er	umboðsskjal	sem	hann	sýnir	þriðja	aðila	til	þess	að	sanna	umboð	sitt.72	

Það	gefur	auga	leið	að	umboð	sem	þessi	eru	ekki	jafn	örugg	og	umboð	sem	send	eru	þriðja	

aðila	persónulega	þar	sem	auðvelt	væri	að	falsa	umboðsskjal.	

Eins	og	kemur	fram	í	16.	gr.	sml.	þá	er	umboðsskjalinu	skilað	eða	því	eytt	þegar	umboðið	á	

að	falla	niður.	Einnig	skal	umboðsmaður	skila	umbjóðanda	skjalinu	þegar	hann	krefst	þess.		

Í	17.	gr.	sml.	er	kveðið	á	um	það	hvernig	háttur	er	hafður	á	málum	þegar	umbjóðandi	fær	af	

einhverjum	ástæðum	umboðsskalið	ekki	aftur	til	baka.	Sú	grein	hljóðar	svo:	

Nú	 leiðir	umbjóðandi	 líkur	að	því,	 að	umboð,	 slíkt	 sem	um	er	 rætt	 í	 16.	gr.,	 sé	

glatað	eða	að	hann	af	öðrum	ástæðum	geti	ekki	fengið	það	aftur	innan	hæfilegs	

tíma,	og	má	þá	fá	það	lýst	ógilt.		

Beiðni	 um	 ógildingu	 skal	 senda	 héraðsdómara	 á	 lögheimili	 umbjóðanda	 eða	 á	

þeim	stað,	er	umbjóðandi	síðast	átti	 lögheimili.	Þyki	dómara	ástæða	til	þess	að	

taka	beiðnina	til	greina	gefur	hann	út	úrskurð	um,	að	umboðið	skuli	vera	ógilt,	

þegar	úrskurðurinn	hefir	verið	birtur	 í	Lögbirtingablaðinu	einu	sinni	og	 liðinn	er	

tiltekinn	tími,	sem	eigi	má	vera	lengri	en	14	dagar	frá	þeirri	birtingu.	Dómarinn	

getur	 kveðið	 svo	 á	 í	 úrskurðinum,	 að	 hann	 skuli,	 auk	 birtingarinnar	 í	

Lögbirtingablaðinu,	einnig	birtur	með	öðrum	hætti.		

Úrskurði	dómara	samkvæmt	grein	þessari	verður	eigi	áfrýjað	til	æðra	dóms.	

Greinin	 var	 sett	 til	 verndar	 umbjóðanda,	 því	 hann	 er	 í	 slæmri	 stöðu	 ef	 aðili	 gengur	með	

umboðsskjal	merkt	honum	og	sá	aðili	vill	af	einhverjum	ástæðum	ekki	skila	því.73	Það	sama	á	

																																																								
72	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180-181	
73	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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við	ef	umboð	glatast,	þá	er	möguleiki	á	að	því	hafi	verið	stolið,	það	glatast	og	einhver	finni	

það	og	notfæri	sér	það.	Þótti	ástæða	til	þess	að	lögfesta	greinina	vegna	þess	að	aðrar	leiðir	í	

þágildandi	lögum	töldust	of	seinlegar	fyrir	umbjóðanda.74	Eins	og	segir	í	greininni	þá	þarf	að	

senda	 beiðni	 til	 héraðsdómara	 og	 ef	 hann	 samþykkir	 hana	 þarf	 að	 birta	 úrskurðinn	 í	

lögbirtingarblaði	innan	14	daga	ásamt	því	að	birta	hann	með	öðrum	hætti	telji	dómari	þörf	á	

því.		

Ástæða	þess	að	ekki	er	áfrýjunarréttur	á	úrskurði	sem	þessum	er	væntanlega	sú	að	áhættan	

er	öll	umbjóðandans	og	er	það	alfarið	hans	ákvörðun	hvort	einhver	hafi	umboð	 fyrir	hans	

hönd	eða	ekki	nema	lög	mæli	fyrir	um	annað.75	

	

3.2.2.3	Umboð	með	almennri	tilkynningu		
	
Kveðið	er	á	um	umboð	með	almennri	tilkynningu	í	14.	gr.	sml.	Hljóðar	sú	grein	svo:		

Umboð,	 sem	 umbjóðandi	 hefir	 birt	 í	 blöðum	 eða	með	 öðrum	 álíka	 almennum	

hætti,	verður	afturkallað	með	yfirlýsingu,	er	birt	sé	með	sama	hætti	og	umboðið	

var	birt.		

	Verði	 því	 eigi	 við	 komið,	 skal	 birta	 afturköllun	 umboðsins	 með	 öðrum	 álíka	

tryggilegum	 hætti.	 Ef	 umbjóðandi	 óskar	 þess,	 getur	 hann	 fengið	 fyrirmæli	

valdsmanns	 þess,	 er	 getur	 um	 í	 17.	 gr.,	 um	 það,	 hversu	 birtingu	 þessari	 skuli	

hagað.	

Þinglýsing	umboðs	telst	ekki	almenn	birting	þess.	

Almenn	 tilkynningarumboð	eru	 lítt	 notuð	 tegund	umboðs.76	 Þegar	hún	er	notið	er	oft	um	

fyrirtæki	að	ræða	og	eru	þau	þá	að	auglýsa	umboðsmenn	sýna.	Einstaka	sinnum	koma	fram	

almennar	 tilkynningar	 frá	 einstaklingum	 sem	 tilkynna	 að	 umboðsmaður	 hafi	 umboð	 fyrir	

sína	hönd.77	

Þegar	 umboð	 sem	 þetta	 er	 látið	 niður	 falla	 á	 að	 birta	 aðra	 tilkynningu	 þess	 efnis	 í	 sama	

miðli.78	Ef	af	einhverjum	ástæðum	er	ekki	hægt	að	birta	tilkynninguna	með	sama	hætti,	 til	

																																																								
74	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
75	Sjá	til	dæmis	29.	gr.	laga	nr.	36/1961.	
76	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	291	
77	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	181-182	
78	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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dæmis	vegna	þess	að	miðillinn	sem	upprunalega	tilkynningin	var	birt	er	ekki	lengur	til	þá	á	

að	birta	hana	með	þeim	hætti	að	ætla	megi	að	hún	komist	í	almanna	tal.79	

Eins	 og	 kemur	 fram	 í	 greininni	 þá	 telst	 þinglýsing	 umboðs	 ekki	 almenn	 birting	 enda	 eru	

þinglýsingar	ekki	birtar	mönnum	þó	þeim	sé	heimilt	að	skoða	þær	til	þess	að	kynna	sér	efni	

þeirra	 sbr.	 8.	 gr.	 reglugerðar	 nr.	 405/2008	 um	 þinglýsingar.	 Þinglýsing	 getur	 þó	 haft	 aðra	

þýðingu	fyrir	umboð.	Til	dæmis	þá	að	skapa	umboðsmanni	formlega	heimild.80	

Valdsmaður	sá	sem	rætt	er	um	í	14.	gr.	sml.,	þar	sem	vísað	er	í	17.	gr.	er	héraðsdómari.	

3.2.2.4	Prókúruumboð	
	
Um	prókúruumboð	gilda	sérstök	lög	nr.	42/1903	um	verslanskrár,	firmu	og	prókúruumboð.81	

Þriðji	 kafli	 laganna	ber	heitið	prókúruumboð	og	er	þar	 ítarlega	 fjallað	um	þær	 reglur	 sem	

gilda	um	slík	umboð.		

Í	25.	gr.	fl.	er	prókúra	skilgreind.	Sú	grein	hljóðar	svo:		

Ef	firmahafi	samkvæmt	 lögum	þessum	hefir	gefið	einhverjum	umboð,	sem	með	

berum	 orðum	 er	 kallað	 prókúra,	 eða	 hefir	 á	 annan	 hátt	 lýst	 því	 yfir,	 þá	 hefir	

umboðsmaðurinn	vald	til	fyrir	umbjóðanda	að	annast	allt	það,	er	snertir	rekstur	

atvinnu	hans,	og	rita	firmað.	Þó	má	prókúruhafi	eigi	selja	né	veðsetja	fasteignir	

umbjóðanda	síns,	nema	hann	hafi	til	þess	beint	umboð.	

Prókúra	er	heimild	til	þess	að	annast	allt	það	er	snertir	rekstur	félags	og	heimild	til	þess	að	

rita	 firma	þess.	Að	 rita	 firma	þýðir	 að	undirrita	 skjöl	með	nafni	 félagsins.82	Hlutafélög	 eru	

lögaðilar	og	því	er	nauðsynlegt	fyrir	þau	að	hafa	manneskju	sem	getur	komið	fram	í	umboði	

þess.	Heimild	þessi	í	25.	gr.	fl.	er	mjög	víðtæk	en	er	þó	takmörkuð	í	ákvæðinu	in	fine,	á	þann	

hátt	að	prókúrhafi	hefur	ekki	umboð	til	þess	að	selja	né	veðsetja	eignir	félagsins	nema	hafa	

til	þess	annað	beint	umboð.	

Skv	1.	mgr.	74.	gr.	 laga	um	hlutafélög	nr.	2/199583	eru	það	aðilar	 í	 félagsstjórn	sem	koma	

fram	fyrir	hönd	félagsins	og	rita	firma	þess.	Stjórnarmönnum	er	tryggður	réttur	með	lögum	

til	þess	að	rita	firmað	og	verður	ekki	hafður	af	þeim	með	neinum	hætti.	Eina	takmörkun	sem	

löglegt	er	að	setja	á	rétt	stjórnarmanna	til	þess	að	rita	firma	er	sú	að	krefjast	þess	að	fleiri	en	
																																																								
79	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
80	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
81	Hér	eftir	firmalög	eða	fl.	
82	Stefán	Már	Stefánsson.	(2003).	Hlutafélög,	einkahlutafélög	og	fjármálamarkaðir.	Bls.	263	
83	Hér	eftir	hl	eða	hlutafélagalög.	
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einn	 geri	 það	 í	 sameiningu	 sbr.	 3.	 mgr.	 74.	 gr.	 hl.	 Það	 er	 þó	 ekki	 að	 segja	 að	 allir	

félagsstjórnarmenn	hafi	prókúruumboð.		

Í	4.	mgr.	68.	gr.	hl.	kemur	fram	að	félagsstjórnin	ein	geti	veitt	aðilum	prókúruumboð.	Oft	er	

kveðið	 nánar	 um	hvernig	 skal	 staðið	 að	 því	 í	 samþykktum	 félagsins	 og	 er	 stjórnin	 bundin	

þeim	ákvæðum.84	

Þegar	félagsstjórn	hefur	veitt	prókúru,	þá	er	skv.	31.	gr.	fl.	hægt	að	skrá	það	í	verslanaskrá.	

Af	orðalagi	greinarinnar	og	greinargerð	með	frumvarpi	má	álykta	að	ekki	sé	skylda	til	þess	að	

skrá	prókúruumboð	í	verslanaskrá.85	Því	má	einnig	slá	föstu	með	dómaframkvæmd.	Um	það	

deildi	í	máli	Hæstaréttar	nr.	72/1988.	Málavextir	voru	þeir	að	G	ehf.	tók		við	víxlum	frá	P	efh.	

til	greiðslu	varnings	sem	nota	átti	í	veitingarekstur	P.	Starfsmaður	P,	S,	skrifaði	undir	víxlana	

með	nafni	P.	Hún	ritaði	með	því	firma	P.	P	fékkst	ekki	til	þess	að	greiða	víxlana	og	var	seinna	

tekið	til	gjaldþrotaskipta.	Reyndi	G	þá	að	krefja	S	um	greiðslu,	þar	sem	hún	var	sá	aðili	sem	

skrifað	undir	þá.	G	hélt	því	fram	að	S	hefði	ekki	umboð	til	þess	að	rita	firma	P,	enda	það	ekki	

skráð	í	verslanaskrá.	Eigandi	P,	J,	gaf	út	yfirlýsingu	þess	efnis	að	S	hefði	haft	umboð	til	þess	

fyrir	tilstilli	venju	og	honum	hafi	ekki	borið	skylda	til	þess	að	tilkynna	það	til	verslanaskrár.	

Hæstiréttur	 taldi	 J	 hafa	 rétt	 fyrir	 sér	 og	 var	 því	 S	 sýknuð	 af	 kröfum	G.	 Segir	 í	 niðurstöðu	

Hæstaréttar:		

Stefnda	hefur	haldið	því	 fram	að	hún	hafi	haft	umboð	einkaeiganda	firmans	til	

þess	 að	 samþykkja	 vixla	 i	 nafni	 firmans,	 eins	 og	 víxla	þá	 sem	 stefnandi	 höfðar	

mál	þetta	 til	 greiðslu	á.	 Einkaeigandi	 firmans,	 Jóhann	Bragason,	hefur	gefið	út	

yfirlýsingu	þessu	til	staðfestingar.	Þrátt	 fyrir	þetta	heldur	stefnandi	því	 fram	að	

stefnda	 hafi	 ekki	 haft	 umboðið,	 þar	 sem	það	 hafi	 ekki	 verið	 skráð	 í	 firmaskrá.	

Skráning	umboðs	i	firmaskrá	er	ekki	skilyrði	þess	að	umboð	sé	gilt.	Ber	stefnandi	

þvi	sönnunarbyrði	i	máli	þessu	að	stefnda	hafi	ekki	haft	umboð,	og	þar	sem	hann	

hefur	ekki	sannað	það,	ber	að	sýkna	stefndu	af	kröfum	stefnanda.	

	

Ef	umbjóðandi	skráir	prókúrumboð	í	verslanaskrá	er	skylda	að	tilkynna	breytingu	á	því	eða	ef	

það	fellur	á	brott	til	verslanaskrár	sbr.	32.	gr.	fl.		

Prókúruhafi	getur	verið	fleiri	en	einn	aðili.	Þá	er	talað	um	sameiginlega	prókúru	sbr.	26.	gr.	

fl.	Sú	grein	hljóðar	svo:		
																																																								
84	Stefán	Már	Stefánsson.	(2003)	Hlutafélög,	einkahlutafélög	og	fjármálamarkaðir.	Bls.	264	
85	Alþt.	1903,	C-deild,	bls.	167-168	
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Prókúru	 má	 veita	 fleiri	 mönnum	 en	 einum,	 þannig,	 að	 þeir	 aðeins	 geti	 notað	

hana	í	sameiningu	(sameiginleg	prókúra).	

Sameiginlegir	prókúruhafar	geta	þá	aðeins	notað	prókúruna	í	samráði	við	hvorn	annan.	Um	

slíkt	er	þá	kveðið	um	í	samþykktum	félags.	

	

Prókúruumboð	falla	undir	sjálfstæð	umboð.86	Þau	hafa	sjálfstæða	tilvist	ganvart	þriðja	aðila	

og	heimildarþáttur	þess	fylgir	umboðs	hluta	ekki.	Því	bindur	 löggerningur	sem	rúmast	ekki	

innan	takmarka	umboðsins	umbjóðanda,	þrátt	fyrir	að	hann	fari	út	fyrir	heimildarþátt	þess.	

Þetta	 er	 þó	 ekki	 án	 undantekninga.	 Eins	 og	 áður	 kom	 fram	 gilda	 sömu	 reglur	 ekki	 um	

prókúruumboð	og	 aðrar	 tegundir	 umboða.	Um	þetta	 er	 kveðið	 í	 1.	 og	 2.	 tl.	 77.	 gr.	 hl.	 Sú	

grein	hljóðar	svo:	

Ef	 sá	 sem	 kemur	 fram	 fyrir	 hönd	 félags	 samkvæmt	ákvæðum	74.–75.	 gr.	 gerir	

löggerning	fyrir	hönd	þess	bindur	sá	gerningur	félagið	nema:		

				1.	hann	hafi	farið	út	fyrir	þær	takmarkanir	á	heimild	sinni	sem	ákveðnar	eru	í	

lögum	þessum,		

				2.	hann	hafi	farið	út	fyrir	takmarkanir	á	heimild	sinni	á	annan	hátt	enda	hafi	

viðsemjandi	vitað	eða	mátt	vita	um	heimildarskortinn	og	telja	verði	ósanngjarnt	

að	viðsemjandinn	haldi	fram	rétti	sínum.		

Það	 er	 að	 segja	 að	 heimild	 umboðisins	 er	 í	 ákveðnum	 tilvikum	 lögbundin	með	 ákvæðum	

hlutafélagalaga.	Sem	dæmi	er	heimildin	bundin	með	áður	nefndri	25.	gr.	fl.		Þar	er	heimildin	

takmörkuð	þannig	að	umboðsmanni	er	ekki	heimilt	að	selja	eða	veðsetja	fasteignir	félagsins.	

Stigi	 umboðsmaður	 út	 fyrir	 þessar	 lögbundu	 takmarkanir	 heimildarinnar,	 þá	 bindur	 hann	

ekki	félagið.	

	

Í	27.	gr.	fl.	er	kveðið	á	um	aðrar	takmarkanir	á	prókúruumboðum	en	þær	sem	bundnar	eru	í	

hlutafélagalögin.	Segir	í	greinini:		

Umboð	 prókúruhafa	 samkvæmt	 25.	 gr.	 má	 ekki	 binda	 við	 ákveðinn	 tíma	 eða	

takmarka	á	annan	hátt,	ef	það	skal	gilt	vera	gagnvart	öðrum	mönnum,	þeim	er	

eigi	eru	vitandi	um	það.	

																																																								
86	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	180-181	
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Prókúruumboð	 er	 ekki	 gilt	 gagnvart	 grandlausum	 þriðja	 aðila	 ef	 það	 er	 bundið	

tímamörkum	eða	öðrum	takmörkunum	yfir	höfuð.	Frá	greininni	má	gagnálykta	um	það	

að	ekki	 sé	bannað	að	 takmarka	prókúruumboð,	heldur	ef	það	er	gert	að	þá	þurfi	að	

gera	 þriðja	 aðila	 grandvísan	 um	 takmörkunina,	 vilji	 umbjóðandi	 bera	 löggerninginn	

fyrir	sig.		

Prókúruumboð	eru	framseljanleg.87	Það	er	þó	aðeins	stjórnin	sem	getur	staðið	að	framsölu	

þeirra,	en	prókúruhafi	sjálfur	hefur	ekki	heimild	til	þess	sbr.	29.	gr.	fl.	

Prókúruumboð	er	afturkallað	af	félagsstjórn	og	getur	hún	gert	það	hvenær	sem	er	sbr.	30.	

gr.	fl.	Þá	gildir	meginreglan	sem	komið	var	að	í	kafla	2.5,	að	það	skuli	gera	með	sama	hætti	

og	því	var	komið	á.	Það	yrði	gert	með	ákvörðun	félagsstjórnar	sbr.	4.	mgr.	64.	gr.	hl.	og	þyrfti	

að	tilkynna	til	verslanaskrár	hafi	það	verið	gert	þegar	umboð	var	veitt	sbr.	32.	gr.	fl.		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
87	Stefán	Már	Stefánsson.	(2003).	Hlutafélög,	einkahlutafélög	og	fjármálamarkaðir.	Bls.	263		
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4	 Skaðabótaábyrgð	sbr.	25.	gr.	sml.	
	

4.1	Almennt	um	25.	gr.	sml.	
	
Haldi	umboðsmaður	sig	innan	takmarka	umboðsins	þá	bindur	hann	umbjóðanda	með	þeim	

löggerningi	sem	hann	gerir	fyrir	hans	hönd	sbr.	1.	mgr.	10.	gr.	sml.88	Frá	þeirri	sömu	grein	má	

því	 gagnálykta	 að	 hann	 bindi	 umbjóðanda	 sinn	 ekki	með	 löggerningnum	ef	 hann	 stígur	 út	

fyrir	 takmörk	 umboðsins.	 Það	 sama	 gildir	 ef	 umboð	 var	 aldrei	 til	 staðar	 til	 þess	 að	 byrja	

með89	 90.	 Á	 þeirri	 reglu	 sem	 finna	 má	 í	 1.	 mgr	 10.gr.	 sml.	 er	 ein	 undantekning.	 Hún	 er	

eftirfarandi	samþykki.	Það	er	þegar	umboðsmaður	hefur	stigið	út	fyrir	umboð	sitt	með	gerð	

löggernings	 en	 umbjóðandi	 ákveður	 að	 hann	 sé	 ekki	 mótfallin	 þeim	 löggerningi.	 Þá	 getur	

umbjóðandi	ákveðið	að	samþykkja	löggerninginn	og	hann	verður	bundinn	af	honum	með	því	

samþykki.	Umbjóðandi	þarf	ekki	að	gera	þetta	með	yfirlýsingu,	heldur	er	nægilegt	að	hann	

mótmæli	 samningnum	 ekki.	 Ef	 þriðji	 aðili	 er	 mótfallinn	 því	 að	 umboðsmaður	 samþykki	

löggerninginn	 eftir	 á,	 þegar	 umboðsmaður	 hefur	 stigið	 út	 fyrir	 umboð	 sitt	 breytir	 það	 því	

almennt	ekki	að	báðir	aðilar	verða	bundir	af	honum.91		

25.	gr.	sml.	er	sú	grein	sem	kveður	á	um	ábyrgð	umboðsmanns	þegar	að	sú	staða	kemur	upp	

að	umboðsmaður	gerir	 löggerning	fyrir	hönd	umbjóðanda	sem	rúmast	ekki	 innan	takmarka	

umboðs	hans	og	umbjóðandi	mótmælir	þeim	löggerningi	eftir	að	hann	er	gerður.		

Greinin	kveður	á	um	að	umboðsmaður	skuli	bera	ábyrgð	á	því	að	umboð	hans	sé	nægilegt	til	

þess	að	umjóðandi	hans	verði	bundinn	þeim	 löggerning	 sem	umboðsmaður	gerir,	ef	hann	

stígur	út	 fyrir	umboð	sitt	skal	hann	bæta	tjón	sem	þriðji	aðili	kann	að	verða	 fyrir.92	25.	gr.	

sml	hljóðar	svo:		

Sá,	 sem	 kemur	 fram	 sem	umboðsmaður	 annars	manns,	 ábyrgist,	 að	 hann	hafi	

nægilegt	umboð.	Sanni	hann	eigi,	að	hann	hafi	slíkt	umboð	eða	að	gerningur	sá,	

sem	hann	gerði,	hafi	 verið	 samþykktur	af	þeim	manni,	 sem	hann	 taldi	 sig	hafa	

umboð	frá,	eða	að	gerningurinn	af	öðrum	ástæðum	sé	skuldbindandi	fyrir	þann	

																																																								
88	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
89	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	198	
90	Hér	eftir	verður	talað	um	umboðsmann,	þrátt	fyrir	að	umboð	hafi	aldrei	verið	fyrir	hendi	
og	sá	aðili	þar	af	leiðandi	aldrei	umboðsmaður.		
91	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett.	Bls.	147-151	
92	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett.	152	
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mann,	 skal	 hann	 bæta	 það	 tjón,	 sem	 þriðji	 maður	 verður	 fyrir	 við	 það,	 að	

gerningnum	 verður	 eigi	 beitt	 gegn	 þeim	 manni,	 sem	 sagður	 var	 vera	

umbjóðandi.		

Þetta	 gildir	 þó	 eigi,	 ef	 þriðji	 maður	 vissi	 eða	 mátti	 vita,	 að	 sá	 maður	 er	

gerninginn	 gerði,	 hafði	 eigi	 nægilegt	 umboð,	 né	 heldur	 ef	 sá	 maður,	 sem	

gerninginn	 gerði,	 fór	 eftir	 umboði,	 sem	 var	 ógilt	 af	 ástæðum,	 sem	 honum	 var	

ókunnugt	um	og	þriðji	maður	gat	eigi	búist	við,	að	honum	væri	kunnugt	um.		

Frá	 þessu	 ákvæði	 má	 draga	 þá	 meginreglu	 að	 þriðji	 aðili	 eigi	 ekki	 að	 þurfa	 að	 þola	

fjárhagslegt	tjón	vegna	mistaka	umboðsmanns.	Hann	á	að	vera	eins	staddur	fjárhagslega	og	

ef	löggerningurinn	hafi	verið	efndur	að	fullu	að	hálfu	umbjóðanda,	eða	í	það	minnsta	eins	og	

umbjóðandi	 hefði	 getað	 efnt	 löggerninginn.93	 Þetta	 þýðir	 það	 að	 ef	 umbjóðandi	 verður	

gjaldþrota	strax	eftir	að	löggerningur	er	gerður	og	hann	hefði	aldrei	haft	möguleika	á	því	að	

efna	 hann,	 þá	 getur	 þriðji	 aðili	 aðeins	 krafist	 þeirrar	 upphæðar	 sem	hann	 hefði	 fengið	 úr	

þrotabúi	umbjóðanda.94	

Hér	er	um	hlutlæga	ábyrgð	umboðsmanns	að	ræða.	Það	þarf	ekki	að	sanna	sök	hans,	heldur	

liggur	 sönnunarbyrðin	um	að	umboð	hafi	 verið	 til	 staðar	og	að	 löggerningur	 rúmast	 innan	

takmarka	þess	á	umboðsmanni	sjálfum,	sbr.	orðalag	ákvæðisins.95	Þegar	umboðsmaður	á	að	

sanna	 að	 hann	 hafi	 nægilegt	 umboð	 þarf	 hann	 í	 raun	 að	 sanna	 tvennt.	 Annars	 vegar	 að	

umboð	 sé	 í	 raun	 komið	 frá	þeim	umbjóðanda	 sem	umboðsmaður	heldur	 fram	að	það	 sé.	

Þetta	á	þó	ekki	við	heimildarumboð,	þar	sem	í	slíkum	umboðum	hefur	þriðji	aðili	aðeins	orð	

umboðsmannsins	um	hvaðan	umboðið	kemur.	Hins	vegar	þarf	umboðsmaður	að	sýna	fram	

á	að	sá	 löggerningur	sem	hann	hefur	gert	rúmist	 í	 raun	 innan	takmarka	þess	umboðs	sem	

hann	hefur	undir	höndum.96	Sjá	má	dæmi	um	sönnun	fyrir	umboði	 í	dómi	Hæstaréttar	nr.	

250/2006.	 Í	 því	máli	 var	deilt	 um	hvort	 að	 gjaldkeri	 húsfélags,	G,	 hefði	 umboð	 til	 þess	 að	

færa	 fjármuni	 og	 yfirdráttarskuld	 af	 reikning	 á	 hans	 eigin	 kennitölu	 inn	 á	 reikning	

húsfélagsins.	G	flutti	inn	í	húsið	árið	1999	og	tók	að	sér	starf	sem	gjaldkeri.	Á	þeim	tíma	hafði	

húsfélagið	 enga	 kennitölu	 og	 samþykkti	 G	 að	 hafa	 reikning	 félagsins	 á	 sinni	 kennitölu.	 Sá	

háttur	 var	 hafður	 á	málum	 allt	 til	 ársins	 2001.	 Þá	 fékk	 húsfélagið	 sína	 eigin	 kennitölu	 og	

																																																								
93	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	198	
94	Edda	Björnsdóttir	(1994).	Umboð	til	samningsgerðar.	Bls.	54		
95	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200	
96	Lennart	Lynge	Andersen	og	Palle	Bo	Madsen.	(2012).	Aftaler	og	Mellemmænd.	Bls.	114	
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reikningur	 stofnaður	á	henni.	Árið	2001	og	2002	var	 ráðist	 í	 framkvæmdir	og	G	 sá	um	að	

útvega	fjármagn	fyrir	þær.	Hann	kaus	að	taka	yfirdrátt	og	voru	íbúar	hússins	ekki	sáttir	við	

þá	ákvörðun	hans.	Hann	stofnaði	 til	yfirdráttins	 í	 sínu	eigin	nafni,	en	 færði	hann	svo	yfir	á	

húsfélagið	þegar	það	eignaðist	sinn	eigin	reikning.	Íbúum	hússins	fannst	skynsamara	að	taka	

lán	og	töldu	sig	hafa	orðið	fyrir	tjóni	vegna	háttsemi	G.	Þá	töldu	þeir	einnig	að	G	hefði	ekki	

haft	umboð	til	þess	að	skuldsetja	húsfélagið	á	þennan	hátt,	þegar	hann	færði	yfirdráttinn	á	

reikning	húsfélagsins.	G	taldi	sig	hins	vegar	hafa	umboð	til	þessa	gerninga	og	tókst	að	sanna	

það.	G	bendir	á	að	hann	sé	skráður	prókúruhafi	félagsins	í	bókunum	þess	og	því	sanni	það	að	

húsfélagið	 sé	 í	 raun	 umbjóðandi	 hans,	 sem	 og	 að	 hann	 hafi	 haldið	 sig	 innan	 takmarka	

umboðs	síns	sbr.	25.	gr.	fl.		

Sem	 dæmi	 um	 mál	 þar	 sem	 umboðsmanni	 tekst	 ekki	 að	 sanna	 umboð	 sitt	 er	 dómur	

Hæstaréttar	 nr.	 120/1993.	 Í	 því	máli	 var	 framkvæmdastjóri	 S,	 SG,	 að	 falast	 eftir	 því	 að	 fá	

keypt	 laxaseiði	 til	 laxeldis.	Hann	hafði	samband	við	 Í	 til	þess	að	 fá	seiðin	keypt.	 Í	vildi	ekki	

ganga	til	samninga	við	S	vegna	slæmrar	fjárhagsstöðu	þess.	SG	ákvað	þá	að	bjóða	Í	frekar	að	

semja	við	lögaðilan	G	sem	SG	hélt	fram	að	væri	umbjóðandi	sinn.	Í	samþykkti	það,	enda	G	

mun	fjárhagslega	sterkari	en	S.	SG	undirritar	gögn	í	nafni	G	og	notar	stimpil	þess	til	þess	að	

koma	löggerningnum	á.	Í	verður	nokkru	síðar	gjaldþrota	og	er	reikningurinn	fyrir	seiðunum	

enn	ógreiddur.	Þrotabú	Í	höfðar	mál	gegn	G	en	ekkert	verður	úr	því,	vegna	þess	að	SG	hafði	

aldrei	umboð	til	þess	að	gera	löggerninga	fyrir	hönd	G.	Í	höfðar	þá	mál	þetta.	SG	heldur	því	

uppi	 sem	vörn	að	 Í	 vissi	 eða	hefði	mátt	 vita	að	hann	hefði	ekki	umboð	 frá	G.	Hæstiréttur	

taldi	 grandvísi	 Í	 ekki	 sannaða.	Þar	af	 leiðandi	 var	SG	dæmdur	 til	þess	að	greiða	þrotabúi	 Í	

efndabætur.		

Það	má	 einnig	 sjá	 í	 dómi	 þessum	 áðurnefnda	 reglu	 um	 að	 bótaábyrgð	 umboðsmanns	 er	

hlutlæg.	Engu	púðri	er	eytt	í	að	ræða	sök	SG	í	dómnum.	Þó	má	ætla	að	hún	sé	til	staðar,	þar	

sem	hann	gerðist	vissulega	sekur	um	skjalafals.		

	

Ákvæði	 25.	 gr.	 sml.	 breytir	 ekki	 þeim	 rétti	 þriðja	 aðila	 að	 krefjast	 skaðabóta	 eftir	

hefðbundum	 reglum	 kröfuréttar,	 telji	 hann	 annan	 aðila	 löggerningsins	 hafa	 unnið	 sér	

eitthvað	 til	 sakar	 sem	 gerir	 það	 að	 verkum	 að	 löggerningur	 verði	 ekki	 efndur	 að	 hálfu	

umbjóðanda.	Þriðji	aðili	myndi	þá	hafa	val	um	hvora	heimildina	hann	vildi	bera	fyrir	sig,	25.	

gr.	eða	hefðbundnum	reglum	kröfuréttar.	Þó	má	ætla	að	hagstæðara	og	auðveldara	væri	að	
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notast	við	25.	gr.	sml.	vegna	þess	að	sá	sem	reisir	rétt	sinn	á	henni	þarf	ekki	að	sanna	sök	

þess	sem	hann	telur	hafa	ollið	því	að	löggerningur	yrði	ekki	efndur.97	

Eins	og	áður	hefur	 komið	 fram	er	ekki	 skilyrði	 fyrir	 umboðsmennsku	að	umboðsmaður	 sé	

fjárráða.	 Þó	má	ætla	 að	 ákvæði	 25.	 gr.	 sml.	 verði	 ekki	 beitt	 nema	 umboðsmaðurinn	 hafi	

verið	fjárráða	þegar	að	 löggerningurinn	var	gerður.98	Það	er	þó	ekki	að	segja	að	þriðji	aðili	

sæti	 eftir	 með	 sárt	 ennið,	 heldur	 gæti	 hann	 krafist	 skaðabóta	 eftir	 hefðbundum	 reglum	

kröfuréttar.99	 Þá	 gildir	 það	 einu	 hvort	 umboðsmaður	 er	 fjárráða	 eða	 ekki,	 þar	 sem	 reglur	

kröfuréttar	 setja	 það	 ekki	 sem	 skilyrði	 fyrir	 skaðabótaskyldu	 að	 aðilar	 séu	 fjárráða.	 Sama	

regla	gildir	ef	umboðsmaður	er	ekki	lögráða	á	þeim	tíma	sem	löggerningur	er	gerður.100	

Eins	og	áður	sagði	er	reglan	sú	að	þriðji	aðili	skuli	vera	eins	settur	og	ef	löggerningurinn	hefði	

verið	efndur	að	fullu	af	hálfu	umbjóðanda.	Slíkt	er	kallað	efndabætur.101	Þetta	þýðir	því	ekki	

að	 hann	 geti	 krafist	 efnda	 in	 natura,	 heldur	 getur	 hann	 aðeins	 krafist	 bóta	 í	 formi	

peningagreiðslu.	Það	er	þó	möguleiki	 í	vissum	tilvikum	að	umboðsmaður	og	þriðji	aðili	geti	

gert	 samkomulag	 sín	 á	milli	 um	 að	 umboðsmaður	 efni	 samning	 in	 natura.	 Umboðsmaður	

verður	að	vera	til	þess	búin	og	þriðji	aðili	á	ekki	að	koma	verr	frá	þeim	málalokum	en	ef	hann	

hefði	 fengið	 efndabætur.102	 Þetta	 er	 að	 sjálfsögðu	 ekki	 alltaf	 möguleiki.	 Ekki	 er	 hægt	 að	

krefjast	þess	sem	dæmi	að	umboðsmaður	sem	gerir	samning	um	byggingu	íbúðarhúsnæðis	

fyrir	hönd	verktakafyrirtækis	efni	þann	samning	 in	natura	ef	hann	hefur	enga	sérþekkingu	

eða	 bolmagn	 til	 þess	 verks.	 Þá	 yrði	 þriðji	 aðili	 að	 sætta	 sig	 við	 greiðslu	 í	 formi	

peningagreiðslu	til	þess	að	bæta	tjón	sitt.	

Ljóst	 er	 að	 þriðji	 aðili	 getur	 ekki	 krafist	 hærri	 bóta	 en	 sem	 samsvarar	 ávinningi	 hans	 af	

löggerningi	sem	efndur	hefði	verið	 in	natura.103	Það	er	ekki	hlutverk	tjónþola	að	hagnast	á	

því	tjóni	sem	hann	varð	fyrir.	Þá	á	tjónþoli	að	vinna	markvisst	að	því	að	takmarka	tjón	sitt	

sbr.	reglur	kröfuréttar.104	Ef	tjónþola	tekst	að	takmarka	tjón	þannig	að	það	verði	að	engu,	þá	

fyrirgerir	hann	rétti	sínum	til	efndabóta.	Sem	dæmi	má	taka	ef	umboðsmaður	gerir	samning	

fyrir	umbjóðanda	um	málun	á	húsi.	Kemur	svo	á	daginn	að	hann	hafði	ekki	umboð	til	þess	og	
																																																								
97	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	201-202	
98	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200	
99	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	202	
100	Edda	Björnsdóttir.	(1994).	Umboð	til	samningsgerðar.	Bls.	44-48	
101	Ólafur	Lárusson.	(1965).	Kaflar	úr	kröfurétti.	Bls.	40-41	
102	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200	
103	Carl	Jacob	Arnholm.	(1978).	Lærebok	i	avtalerett.	Bls.	152	
104	Viðar	Már	Matthíasson.	(2005).	Skaðabótaréttur.	Bls.	594-597	
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umbjóðandi	geti	ekki	tekið	að	sér	verkið.	Ef	þriðji	aðili	finnur	annan	mann	í	verkið	sem	getur	

unnið	það	fyrir	sama	verð	og	umboðsmaður	 lofaði,	þá	getur	þriðji	aðili	ekki	krafist	bóta	úr	

hendi	umbjóðanda.		

	

25.	gr.	sml.	á	ekki	aðeins	við	um	þau	umboð	sem	lýst	er	í	II.	kafla	sml.	Sú	grein	sem	og	allar	

reglur	sem	finna	má	 í	 II.	kafla	gilda	 jafnt	um	allar	gerðir	umboða,	hvort	sem	þeim	er	 lýst	 í	

samningalögunum	 eða	 ekki.105	 Því	 er	 aðili	 sem	 telur	 sig	 sem	 dæmi	 hafa	 undir	 höndum	

prókúruumboð	 og	 stígur	 út	 fyrir	 það	 alveg	 jafn	 skaðabótaskyldur	 og	 aðili	 sem	 fer	 með	

tilkynningarumboð	 og	 stígur	 út	 fyrir	 það.	 Þrátt	 fyrir	 að	 kveðið	 sé	 á	 um	 prókúruumboð	 í	

firmalögum	en	tilkynningarumboð	í	samningalögum.	

	

4.2	Undantekningar	frá	reglu	25.	gr.	sml.		
	
Á	þeirri	 reglu	sem	dregin	er	út	 frá	25.	gr.	 sml.	eru	ákveðnar	undantekningar.	Mögulega	er	

hægt	að	samningsbinda	undantekningu	á	reglunni.	Þá	er	sett	í	umboðið	sérstakt	ákvæði	sem	

kveður	á	um	að	umbjóðandi	muni	ekki	bera	skaðabótaábyrgð	stígi	hann	út	 fyrir	umboðið.	

Ekki	hefur	reynt	á	þetta	fyrir	dómi	og	ekki	víst	hvernig	dómstólar	tækju	á	slíku	máli.	Öruggt	

er	þó	að	slík	heimild	yrði	túlkuð	þröngt,	þar	sem	ákvæði	25.	gr.	sml.	er	ófrávíkjanlegt,	eins	og	

önnur	 ákvæði	 II.	 kafla	 sml.106	Myndi	 dómari	 þá	 væntanlega	 vega	 reglu	25.	 gr.	 sml.	 á	móti	

meginreglunni	um	samningsfrelsi.		

Þá	 í	 2.	mgr.	 25.	 gr.	 koma	 fram	 tvær	undantekningar	 á	 reglu	þeirri	 sem	 finna	má	 í	 1.	mgr.	

sömu	greinar.	Annars	vegar	er	varðar	grandvísi	þriðja	aðila.	Ef	þriðji	aðili	veit,	eða	hefði	mátt	

vita	að	umboðsmaður	hafi	verið	að	stíga	út	fyrir	umboð	sitt	með	þeim	löggerningi	sem	hann	

gerði	við	þriðja	aðila	þá	má	þriðji	aðili	ekki	vænta	neinna	bóta.	Hins	vegar	er	kveðið	á	um	að	

ekki	 sé	 hægt	 að	 halda	 þriðja	 aðila	 ábyrgum	 ef	 hann	 hélt	 sig	 innan	 takmarka	 umboðs	 en	

umboðið	hefur	 fallið	úr	gildi	af	einhverjum	ástæðum	sem	hann	hefur	enga	vitneskju	um.	 Í	

greinargerð	með	 frumvarpi	 er	 tekið	 dæmi	 þar	 sem	 að	 umboðsmaður	 veit	 ekki	 að	 lögaðili	

sem	 er	 umbjóðandi	 hans	 hefur	 orðið	 gjaldþrota	 og	 tilkynning	 gefin	 út	 þess	 efnis	 en	

umboðsmaður	 hefur	 ekki	 orðið	 hennar	 var.107	 Þá	 má	 einnig	 taka	 sem	 dæmi	 þegar	

																																																								
105	Edda	Björnsdóttir	(1994).	Umboð	til	samningsgerðar.	Bls.	44-48	
106	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200	
107	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
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umbjóðandi	deyr	og	umboðsmaður	hefur	ekki	enn	fengið	þá	vitneskju.	Þá	kemur	einnig	fram	

í	greinargerðinni	um	ástæður	þess	að	svona	er	undantekningunni	háttað:		

„Honum	(umboðsmanni)	verður	þá	ekki	gefið	neitt	að	sök,	og	þá	sýnist	ekki	vera	

sanngjarnt	 að	 láta	 aðilann	 bera	 áhættuna	 af	 því,	 að	 gerningurinn	 veitir	 eigi	

gagnaðilja	þann	rétt,	sem	hann	átti	að	veita	honum.”108	

Með	öðrum	orðum	má	segja	að	það	þyki	ekki	sanngjarnt	að	láta	umboðsmann	greiða	

bætur	vegna	atriða	er	varða	umbjóðanda	sem	umboðsmaður	hafði	ekki	vitneskju	um.		

	

4.3	Tengsl	25.	og	18.	gr.	sml.	
	
Páll	Sigurðsson	segir	í	riti	sínu	Samningaréttur:	

„Reglan	í	25.	gr.	sml.	skiptir	mestu	máli	varðandi	heimildarumboð	samkvæmt	18.	

gr.,	sökum	þess	að	hún	stuðlar	að	því	að	unnt	sé	að	byggja	á	þess	háttar	umboði	

og	sparar	þannig	tímafrekari	og	formlegri	löggerninga.”109	

Það	er	auðlesið	úr	25.	gr.	sml.	að	hún	kemur	til	með	að	skipta	mestu	máli	þegar	um	er	að	

ræða	heimildarumboð.	25.	gr.	er	sett	til	þess	að	takmarka	ábyrgð	þriðja	aðila	og	færa	hana	

yfir	á	umboðsmann	sjálfan.	Það	verður	að	teljast	eðlilegt,	þar	sem	oft	getur	verið	ógerlegt	

fyrir	þriðja	aðila	að	komast	að	því	hver	takmörk	umboðsins	eru.	Það	er	ekki	hægt	að	ætlast	

til	þess	af	þriðja	aðila	að	hann	treysti	umboðsmanni	í	blindni	og	fái	svo	engar	bætur	þegar	

umboðsmaður	lofar	einhverju	sem	umbjóðandi	ætlar	ekki	að	standa	við.	Því	verður	að	segja	

að	heimildarumboð	séu	ekki	í	raun	eins	áhættusöm	og	virðist	þegar	að	18.	gr.	sml.	er	lesin	

ein	 og	 sér.	 Þá	 má	 einnig	 ætla	 að	 heimildarumboð	 séu	 töluvert	 áhættusamari	 fyrir	

umboðsmanninn	en	aðrar	 tegundir	umboða.	Eins	og	segir	 í	25.	gr.	 sml.	þá	er	það	hans	að	

sanna	mörk	umboðsins,	geti	hann	það	ekki	þá	getur	hann	þurft	að	greiða	skaðabætur.			

Þegar	um	aðrar	tegundir	umboða	er	að	ræða	er	þriðja	aðila	oftast	kunnugt	eða	ætti	að	vera	

kunnugt	 um	 hvað	 felst	 í	 umboði	 og	 hver	 umbjóðandi	 er.	 Sem	 dæmi	 um	 það	 má	 taka	

umboðsskjal	 handa	 umboðsmanni.	 Þegar	 slíkur	 háttur	 er	 hafður	 á	málum	 veit	 þriðji	 aðili	

hver	umbjóðandi	er	ásamt	takmörk	umboðsins,	vegna	þess	að	hann	 les	það	 í	skjalinu	sem	

umboðsmaður	afhendir	honum.	Það	gerir	það	að	verkum	að	í	slíkum	tilvikum	kemur	25.	gr.	

sml.	ofast	ekki	 til	 greina	sem	grundvöllur	bóta	vegna	þess	að	þriðji	aðili	er	alltaf	grandvís.	
																																																								
108	Alþingistíðindi,	1935	A,	þskj.	nr.	428	
109	Páll	Sigurðsson.	(2004).	Samningaréttur.	Bls.	200	
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Það	er	ekki	nema	að	umboðsmaður	hafi	falsað	umboðsskjalið	sem	25.	gr.	sml.	gæti	 leitt	til	

bótaskyldu.	Dæmi	um	slíkt	má	sjá	í	reifun	á	dómi	Hæstaréttar	nr.	120/1993	í	kafla	3.1	hér	að	

framan.	 Hins	 vegar	 þegar	 um	 er	 að	 ræða	 heimildarumboð,	 eins	 og	 segir	 í	 kafla	 2.1	 hefur	

þriðji	 aðili	 aðeins	 orð	 umboðsmanns	 fyrir	 því	 hver	 umboðsmaður	 er	 og	 hver	 takmörk	

umboðsins	eru.		

Ljóst	er	þó	að	þeir	aðilar	sem	koma	að	heimildarumboði	verða	að	ganga	til	samninga	með	

varkárni.	Þrátt	fyrir	að	ábyrgð	sé	að	miklu	leiti	færð	frá	þriðja	aðila	á	umboðsmann,	verður	

þriðji	aðili	að	notast	við	almenna	skynsemi	og	sjá	þegar	eitthvað	er	að.	Grandleysi	hans	er	

forsenda	þess	að	hann	geti	fengið	efndabætur.	Í	2.	mgr.	25.	gr.	sml.	segir	að	þriðji	aðili	geti	

ekki	 fengið	 bætur	 ef	 hann	 vissi,	 eða	 hefði	mátt	 vita	 að	 umboðsmaður	 sé	 að	 stíga	 út	 fyrir	

heimild	 sína.	Þannig	gæti	þriðji	 aðili	 sem	 fengi	 inn	á	 skrifstofu	 sína	ungt	barn	 sem	segðist	

hafa	umboð	til	þess	að	kaupa	fyrirtæki	hans	ekki	vænst	neinna	bóta	frá	þeim	aðila,	þegar	í	

ljós	kemur	að	barnið	hafði	ekkert	umboð.	Það	er	vegna	þess	að	hann	hefði	átt	að	átta	sig	á	

því	að	ekki	væri	allt	með	felldu.	

Það	má	þó	ekki	gera	of	miklar	kröfur	til	þess	að	þriðji	aðili	átti	sig	á	því	að	allt	sé	ekki	með	

felldu.	Miðað	við	dómaframkvæmd	má	ætla	að	grandleysið	þurfi	að	hafa	verið	stórfellt.110		

Sem	dæmi	er	ekki	hægt	að	ætlast	 til	þess	að	almennur	 starfsmaður	á	bensínstöð	 leggist	 í	

rannsóknarvinnu	þegar	aðili	kemur	og	verslar	bensín	fyrir	reikning	annars	manns.		

Ætla	má	sbr.	almennar	 reglur	kröfuréttar	að	það	sé	möguleiki	á	því	að	þriðji	aðili	þurfi	að	

þola	 að	 fá	 skertar	 efndabætur	 vegna	 þess	 að	 hann	 var	 aðeins	 grandlaus	 upp	 að	 ákveðnu	

marki.	Þó	er	ekki	að	sjá	að	reynt	hafi	á	atvik	sem	þetta	fyrir	íslenskum	dómstólum.	

	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
110	Sjá	meðal	annars	dóm	120/1993	sem	reifaður	er	í	kafla	4.1.	
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5	Lokaorð	
	
Hér	hefur	verið	farið	yfir	gerðir	umboða	og	þeim	gerð	greinargóð	skil.	Umboð	eru	mjög	

mikilvægur	liður	í	viðskiptalífi	heimsins	og	komumst	við	hvað	flest	í	snertingu	við	þau	á	

degi	 hverjum.	 Aðilar	 kunna	 jafnvel	 að	 gegna	 umboðsmennsku	 án	 þess	 að	 vera	 þess	

vitandi.	Því	er	mikilvægt	að	sem	flestir	þekki	einkenni	þessa	réttarsambands	og	mörk	

þess.	

Þá	hefur	verið	farið	yfir	ábyrgð	þeirra	aðila	sem	koma	fram	í	umboði	fyrir	aðra.	Hægt	

er	að	slá	því	föstu	að	margt	sé	að	varast	þegar	gengið	er	til	samninga	í	skjóli	umboðs.	

Þrátt	fyrir	að	oft	verði	úr	því	farsælt	viðskiptasamband,	þá	þurfa	aðilar	sem	koma	að	

slíkum	 viðskiptum	að	 horfa	 til	 allra	 þeirra	mögulegu	 álitamála	 sem	 skotið	 gætu	 upp	

kollinum.	Ekki	 síst	umboðsmenn.	Þeir	eru	milligöngumenn	sem	almennt	ættu,	ef	allt	

fer	vel,	að	standa	utan	þess	réttarsambands	sem	til	verður	þegar	samningur	kemst	á.	

Ef	 þeir	 hins	 vegar	 stíga	 út	 fyrir	 takmörk	 þess	 umboðs	 sem	 þeir	 hafa	 undir	 höndum	

getur	komið	upp	sú	staða	að	þeir	bindi	sig	með	samningum	sem	þeir	ætluðu	sér	aldrei	

að	 verða	 aðilar	 að.	 Þeir	 geta	 þurft	 að	 greiða	 þungar	 efndabætur	 eða	 þurft	 að	 efna	

samning	þann	sem	þeir	gerðu	fyrir	hönd	umbjóðanda	sinn	sjálfir.	Þá	geta	þeir	bakað	

sér	skaðabótaskyldu	gagnvart	umbjóðanda	þegar	þeir	stíga	út	fyrir	heimild	þá	sem	þeir	

hafa	 frá	 umbjóðanda	 sínum.	 Að	 því	 sögðu	 er	 mikilvægt,	 ef	 einhver	 vafi	 er	 á	 um	

takmörk	og	heimild	umboðs,	að	umboðsmaður	gangi	úr	skugga	um	þau	atriði	áður	en	

hann	sinnir	skyldum	sínum.		
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