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1 Inngangur 

Hér verður fjallað um reglur laga um vátryggingarsamninga nr. 30/2004, með síðari 

breytingum (hér eftir skammstöfuð vsl.), sem lúta að uppsögn eða slitum vátryggingafélags á 

vátryggingarsamningi , eins og það er orðað í lögunum. 1

 Um er að ræða þrjú ákvæði. Í fyrsta lagi 2. málsl. 1. mgr. 15. gr., sem heimilar félaginu 

uppsögn vegna sérstakra atvika sem skýrlega eru tilgreind í vátryggingarsamningi, enda megi 

telja uppsögnina sanngjarna. Í öðru lagi 21. gr., sem heimilar félaginu riftun vegna rangra eða 

ófullnægjandi upplýsinga, eða svika. Í þriðja lagi 3. mgr. 47. gr., sem heimilar félaginu riftun 

vegna svika, í tengslum við uppgjör bóta. 

 Fyrri tilgáta höfundar er sú, að hér sé í raun um riftun að ræða, í skilningi kröfuréttar, 

þrátt fyrir að það orðalag sé ekki notað í vsl. Ljóst er að meginregla kröfuréttar er sú, að 

tímabundnum samningum, eins og vátryggingarsamningar eru oft, verður almennt ekki slitið á 

samningstímanum. Umrædd ákvæði lúta að viðbrögðum vátryggingafélaga við vanefnd 

vátryggjanda eða vátryggðs á vátryggingarsamningnum. Sú staðreynd styður tilgátuna, enda 

er riftun vanefndaúrræði, sem beita má að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. 

 Seinni tilgáta höfundar er sú, að reglan um trúnaðarskyldu, ógildingarrreglur 

samningaréttar og riftunarreglur kröfuréttar, leiða til mjög svipaðrar niðurstöðu og reglur vsl. 

Enda eru þau ákvæði vsl., sem til umfjöllunar eru, vísireglur. Því er ljóst fyrirfram, að stöðluð 

ákvæði vátryggingaskilmála, verða túlkuð í ljósi þessara vísireglna vsl., því lögin eru að 

meginstefnu til ófrávíkjanleg. En vísireglurnar þarfnast, eðli sínu samkvæmt, einnig túlkunar í 

hverju tilviki fyrir sig, en við þá túlkun hafa framangreindar meginreglur samninga- og 

kröfuréttar, verulegt vægi. 

 Til að afmarka efnistökin, verður eingöngu fjallað um skaðatryggingar en ekki 

persónutryggingar.   2

 Í öðrum kafla verður almennt fjallað um vsl., stöðu þeirra sem sérlög, og einkenni og 

 Heiti laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga, vísar til eintöluorðsins trygging, sem í eignarfalli verður 1

tryggingar. Samkvæmt almennri málvenju er í heitum vátryggingafélaga vísað til fleirtöluorðsins tryggingar, 
sem í eignarfalli verður trygginga, þ.e.a.s. ekki með r-i í lokin. Svo samræmis sé gætt, verður beygingarmynd 
fleirtöluorðsins, tryggingar, lögð til grundvallar í þessari ritgerð, þegar um vátryggingasamninga er almennt að 
ræða, sbr. t.d. heitin Vátryggingafélag Íslands, og Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum (hér eftir skammstöfuð 
ÚNV). Beygingarmynd eintöluorðsins, verður notuð þegar um tiltekinn vátryggingarsamning er að ræða, eða 
vísað er í lagatexta, þar sem beygingarmynd eintöluorðsins, trygging, er notuð.

 Sjá um muninn á skaða- og persónutryggingum Hrd. 2006, bls. 5716 (82/2006) (þb. Rastar). Um muninn á 2

ábyrgðartryggingum og líftryggingum, sjá Félagsdómur 1960, bls. 217.
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túlkun vátryggingasamninga. Í þriðja kafla verður fjallað um riftun og skilyrði hennar í 

kröfurétti. Í fjórða kafla, fer fram samanburður á umræddum ákvæðum vsl., og þeim reglum 

um riftun sem almennt gilda í kröfurétti. Í fimmta kafla verður fjallað um riftunaryfirlýsingar, 

og gerður samanburður á umræddum ákvæðum vsl., og þeim reglum um riftunaryfirlýsingar 

sem almennt gilda í kröfurétti. Í sjötta kafla verður fjallað um tiltekið túlkunarvandamál við 

vsl., ásamt hugsanlegri tilkynningarskyldu. Þá er minnst á sérreglur vsl. um greiðsludrátt á 

iðgjaldi. Í sjöunda kafla eru niðurstöður teknar saman. 

2 Vsl. og vátryggingasamningar 

2.1 Almennt um vsl. 

Eftir að skilyrði vátryggingarsamnings eru komin fram og vátryggingartaki (eða vátryggður) 

eignast kröfu á hendur vátryggingafélaginu, í samræmi við aðalefni vátryggingarsamningsins, 

er um kröfu að ræða í skilningi kröfuréttar.  3

 Greiðsluskylda vátryggingafélags stofnast þegar tiltekin skilyrði, samkvæmt 

vátryggingarsamningi, koma fram. Greiðslan, sem vátryggingafélaginu er þá skylt að greiða 

vátryggingataka er þá efndir félagsins á vátryggingasamningnum, samkvæmt aðalefni hans. 

Fræðimennirnir Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson telja að ekki sé um skaðabótakröfu 

að ræða, hvorki innan samninga né utan þeirra.  4

 Gildandi lög um vátryggingarsamninga eru nr. 30/2004 (vsl.). Þau voru sett að 

fyrirmynd norskra laga um vátryggingasamninga, sem byggjast einkum á 

neytendaverndarsjónarmiðum.  Vsl. eru að meginstefnu til ófrávíkjanleg. Eldri lög um 5

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 59 og 109. Áhugavert er 3

að velta fyrir sér því, hvers eðlis þeir hagsmunir eru, sem hafa verið vátryggðir með vátryggingarsamningi, áður 
en vátryggingaratburður verður, þar sem skilyrðið samkvæmt samningnum er þá ekki komið fram. Hvort um sé 
að ræða kröfuréttindi eða annars konar eignarréttindi. Sjá til hliðsjónar Hrd. 1957, bls. 94 (dýptarmælir).

 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur I, bls. 34. Raunar virðist fræðimönnum ekki bera saman 4

um tengsls skaðabótakrafna og vátryggingarsamninga, eins og eftirfarandi tilvitnun í ritið Kröfuréttur II, ber með 
sér „Skaðabótakrafa sem slík getur einnig verið aðalefni samnings, t.d. þegar um vátryggingarsamninga er að 
ræða, en í því tilviki tekur vátryggjandi að sér að greiða vátryggingartaka bætur, ef tjónsatburður verður.” 
Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 31.

Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1089
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vátryggingarsamninga, nr. 20/1954  (hér eftir nefnd eldri vsl.), voru hins vegar að 6

meginstefnu til frávíkjanleg sbr. 3. gr. þeirra, og því ljóst að um stefnubreytingu löggjafans 

var að ræða við setningu vsl.  7

 Þótt vsl. séu að meginstefnu til ófrávíkjanleg, er samt svigrúm til að semja um tiltekin 

atriði. Slíkt er tekið fram í einstökum ákvæðum vsl., sem verða þannig frávíkjanleg. 

Vátryggingafélög geta sett mörk gegn hvaða áhættu er vátryggt, þau geta sett hlutlægar 

ábyrgðartakmarkanir, samið um hækkun eða lækkun iðgjalds og átt samkeppni um 

viðskiptavini. Þannig er verulegt svigrúm til samninga.  Sjá t.d. Hrd. 2003, bls. 4674 8

(297/2003) (brjósklos), en þar sagði, að það sé viðurkennd meginregla íslensks réttar, að 

aðilum vátryggingarsamnings sé frjálst að semja um efni hans, sbr. 3. gr. eldri vsl. Þótt nýr 

lagabálkur hafi tekið við af eldri vsl., er þessi meginregla samt sem áður óbreytt. 

 Það er einkenni á vsl. að vátryggður hefur mikið svigrúm til þess að slíta 

vátryggingarsamningi, en heimildir vátryggingafélags til þess eru mjög takmarkaðar, hvort 

sem er á vátryggingartímabilinu eða við endurnýjun samnings. Í athugasemdum með 

frumvarpi því er varð að vsl. segir að af þessari skipan mála leiði, að vátryggður eigi rétt á að 

halda vátryggingarvernd sinni, nema sérstök rök réttlæti slit á samningnum.  Seinni tilgáta 9

höfundar í þessari ritgerð, felur í sér, að almennar reglur samninga- og kröfuréttar, leiði til 

mjög svipaðrar niðurstöðu. 

 Vsl. var breytt með lögum nr. 15/2015, sbr. 2. mgr. 14. gr. vsl. Fólst breytingin 

aðallega í því, að vátryggingartaki gæti framvegis sagt upp vátryggingarsamningi, af þeirri 

ástæðu einni, að hann hygðist skipta um vátryggingafélag. Að baki þessari breytingu lágu 

einkum samkeppnisrök.  10

 Þar sem vsl. eru sérlög sem eru að meginstefnu til ófrávíkjanleg, hefur löggjafinn 

 Reglur um aukna áhættu var áður að finna í 45.-50. gr. eldri vsl., en er nú að finna í 19., 24. og 25. gr. vsl. 6

Reglur um sviksamlega vanrækslu á upplýsingagjöf eða óheiðarleika vátryggingartaka var áður að finna í 4.-10. 
gr. eldri vsl., en er nú að finna í 1. og 2. mgr. 20. gr. vsl. Reglur um upplýsingagjöf í tengslum við uppgjör bóta 
var áður að finna í 21. gr. eldri vsl., en er nú að finna í 47. gr. vsl.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1092. Sjá um eldri vsl. í Viðar Lúðvíksson: „Ábyrgðartakmarkanir í skilmálum 7

vátrygginga og ófrávíkjanlegar reglur laga nr. 20/1954 um vátryggingarsamninga”.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1093.8

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1094.9

 Þskj. 122, 144. lögþ. 2014-15, bls. 1-5 (enn óbirt í A-deild Alþt.).10
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þrengt að samningsfrelsi vátryggingafélaganna, meira en í tíð eldri vsl. Það er gert í þágu 

neytendaverndar, enda styðjast vátryggingafélög mjög við staðlaða samningsskilmála, sem 

verða hluti vátryggingarsamnings á grundvelli viðskiptavenju, sbr. Hrd. 2003, bls. 4674 

(297/2003)(brjósklos). Segja má að staðlaðir einhliða samningsskilmálar þrengi að 

samningsfrelsi neytenda, og því sé eðlilegt að löggjafinn rétti hlut neytenda gagnvart 

vátryggingafélögunum.  

 Vsl. var aftur breytt með lögum nr. 61/2019, sem tóku gildi 1. ágúst 2019. Þar er enn 

frekar þrengt að þeim hluta samningsfrelsis, sem felst í því að samningsaðilar ráði efni 

samnings. Þá eru einnig gerðar formkröfur til staðlaðs upplýsingaskjals vegna skaðatrygginga 

sbr. 10. gr. vsl. sbr. 11. gr. laga nr. 61/2019. Um er að ræða innleiðingu á ákvæðum tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins 2016/97/ESB um dreifingu vátrygginga. Í stuttu máli má segja að 

breytingin felist í aukinni upplýsingaskyldu vátryggingafélaganna.  11

2.1.1 Upplýsingaskylda vátryggingartaka sbr. 19. gr. vsl. 

Meginreglan sem býr að baki 19. gr., er sú að vátryggingartaki þarf ekki að hafa frumkvæði að 

upplýsingagjöf, með þeirri undantekningu, að hann veiti þó upplýsingar um sérstök atvik sem 

hann veit, eða má vita, að hafa sérstaka þýðingu fyrir áhættumat félagsins, sbr. lokamálslið 1. 

mgr. 19. gr. Samkvæmt 2. mgr. 19. gr. hvílir þessi skylda á honum á samningstímanum, en 

ekki bara við samningsgerð eða endurnýjun. 

 Tekið er fram í athugasemdum við frumvarp það er varð að vsl., að almennar reglur 

samninga- og kröfuréttar gætu leitt til þess að vátryggingartaki beri skyldu til að veita 

óumbeðnar upplýsingar.  Gæti það til dæmis leitt af trúnaðarskyldu samningsaðila.  Sjá Hrd. 12 13

fimmtudaginn 22. september (641/2015) (stjórnendatrygging). Í þeim dómi reyndi á 

upplýsingaskyldu samkvæmt vsl., með þeim hætti að vátryggjendur höfnuðu bótaskyldu, þar 

sem þeir töldu að með sviksamlegum hætti hafi verið látið hjá líða, að upplýsa um atriði sem 

 Þskj. 1214, 149. lögþ. 2018-19, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 11

Þó má gera fyrirvara um það, að 10. gr. laga nr. 61/2019 geti haft áhrif á möguleika vátryggingafélaga til að rifta 
vátryggingarsamningi, sem er hluti af sama samningi og önnur vara eða þjónusta, t.d. vátryggingar sem boðnar 
eru með bílaleigubílum eða með kaupum á heimilistækjum. Hið sama kann að gilda um hópvátryggingar, en þær 
eru fátíðar á Íslandi þegar um skaðatryggingar er að ræða og hafa meira vægi í persónutryggingum.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1117.12

 sjá almennt um trúnaðarskylduna í Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit 13

samninga”.
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verulega þýðingu hefðu haft fyrir áhættumat tryggingafélagsins. Sjá til hliðsjónar Hrd. 

fimmtudaginn 21. febrúar 2013 (554/2012) (heilaáfall flugmanns) þar sem héraðsdómari féllst 

á það með stefnda, að það væri þekkt staðreynd að tryggingafélög selji ekki tryggingar þegar 

áhætta er þekkt, sbr. tilvísun stefnda í 1. mgr. 19. gr. og 1. og 2. mgr. 20. gr. vsl. Hæstiréttur 

staðfesti dóminn að þessu leyti með vísan til forsendna hans.  14

2.1.2 Riftun vegna sérstakra atvika sbr. 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. vsl. 

Meginreglan sem býr að baki 1. mgr. 15. gr. vsl., er sú að almennt hafi félagið ekki rétt til að 

slíta vátryggingarsamningi með uppsögn á vátryggingartímabili.  Sú meginregla vsl., er í 15

fullu samræmi við þá meginreglu kröfuréttar að tímabundnum samningum verði almennt ekki 

slitið, og þá meginreglu samningaréttar, að samningar skulu standa.  

 Í 1. málsl. 1. mgr. 15. gr. kemur fram að vátryggingafélag geti sagt upp 

vátryggingarsamningi samkvæmt reglum 21. gr. og 3. mgr. 47. gr. Segir svo í 2. málsl. 1. mgr. 

15. gr, að í öðrum tilvikum geti félagið sagt upp vátryggingarsamningi, að fyrir hendi séu 

sérstök atvik sem skýrlega séu tilgreind í vátryggingarskilmálum, enda megi telja uppsögnina 

sanngjarna.  Í næstu köflum verður fjallað um 21. og 3. mgr. 47. gr. 

 Verður nú fjallað frekar um 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. vsl., en um hann segir í 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að vsl. (feitletrun höfundar):  

Sem dæmi um sérstök atvik sem gætu fallið hér undir mætti nefna þegar trúnaðartraust 
milli félagsins og vátryggingartaka er ekki lengur fyrir hendi eða áhættumatið sem félagið 
lagði til grundvallar og miðaði við iðgjaldið hefur gerbreyst, án þess að félagið öðlist rétt 
til uppsagnar á grundvelli 21. gr. Í slíkum tilvikum má ætla að forsendur 
vátryggingarsamnings séu brostnar og eðlilegt að félagið geti losnað við 
samningsskuldbindingar sínar með uppsögn, enda sé kröfunni um að sanngirnisrök leiði 
til hins sama fullnægt.  16

Svo virðist sem hin óskráða ógildingarregla samningaréttar um brostnar forsendur sé lögð til 

grundvallar mati á því, hvað geti talist til sérstakra atvika í skilningi 2. málsl. 1. mgr. 15. gr.  

 Algengt er í skilmálum íslenskra vátryggingafélaga, að mikill fjöldi tjóna á skömmum 

tíma (möguleg vísbending um vátryggingasvik), það að vátryggður hafi valdið 

vátryggingaratburði, ítrekað og alvarlegt brot á varúðarreglum, eða ítrekuð vanskil á iðgjaldi, 

 Þessi dómur ætti að öðru leyti betur heima í umfjöllun um persónutryggingar.14

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1112.15

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1113.16
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séu tilgreind í skilmálunum sem grundvöllur uppsagnar. Varðandi það skilyrði, að uppsögnin 

sé auk þess sanngjörn, þá kemur að endingu í hlut dómstóla að leggja mat á það.  17

 Í athugasemdum við frumvarp það er varð að vsl., segir að áskilnaður 

vátryggingafélaga í skilmálum, um heimild til uppsagnar innan tiltekins frests, eftir að 

vátryggingaratburður hefur orðið, sem áður tíðkuðust, séu óheimilir skv. 1. mgr. 15. gr.  18

 Þá er óheimilt að láta samning falla sjálfkrafa niður vegna tilgreindra atvika, skv. 4. 

mgr. 15. gr. Sjá Hrd. fimmtudaginn 30. nóvember 2006 (163/2006) (vörubifreið ók á strætó). 

Ökumaður vörubifreiðarinnar var meðal annars ákærður fyrir að hafa sem eigandi og 

umráðamaður hennar, notað hana eftir að lögboðin ábyrgðar- og slysatrygging hafi fallið úr 

gildi. Í skilmála vátryggingarsamningsins sem um ræddi, var fjallað um heimild félagsins til 

uppsagnar á vátryggingarsamningi, og félagið hefði rétt til að segja vátryggingunni upp, ef 

vátryggingartaki hefði ítrekað stórkostlega vanrækt skyldur sínar gagnvart félaginu. Ekki þótti 

sannað, að vátryggður hefði vanrækt skyldur sínar með þeim hætti sem lýst var í umræddu 

ákvæði vátryggingarskilmálans. Félagið hafði borið við greiðsludrætti á iðgjaldi. Ekki var 

talið sannað að lögboðin ábyrgðartrygging væri því fallin niður í málinu, þegar umferðarslysið 

varð, og var ákærði (og vátryggður) því sýknaður af meintu broti. Í dóminum, var ekki minnst 

á vsl., eða það hvort umrætt ákvæði í skilmálum félagsins, stæðist 1. eða 4. mgr. 15. gr. vsl.  19

2.1.3. Riftun vegna rangra eða ófullnægjandi upplýsinga, eða svika, sbr. 1. og 3. málsl. 
21. gr. vsl. 

Í ákvæði 21. gr. virðist gerður greinarmunur á uppsögn samnings með 14 daga „fyrirvara” skv. 

1. málsl. 21. gr. annars vegar, og hins vegar á slitum án fyrirvara skv. 3. málsl. 21. gr. Bæði 

úrræðin eru í eðli sínu riftun. Þetta má ráða af athugasemdum með frumvarpinu að vsl.,  sem 20

 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 207-208. Sjá Ákvörðun Samkeppnisráðs 19. 17

desember 2003 (44/2003), þar sem það var ekki talið falla undir valdsvið ráðsins, að túlka og skýra lög um 
vátryggingasamninga, heldur eigi slíkt undir almenna dómstóla. Sjá einnig Hrd. 1931, bls. 18 (C.A. Broberg) þar 
sem hegðun umboðsmanns tryggingafélags eftir tjónsatburð, að láta sækja bíl og tilnefna matsmann til að meta 
tjónið á bílnum, var talin til marks um að félagið teldi vátrygginguna í gildi.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1113.18

 Sjá til hliðsjónar um áhugavert álitaefni í Umboðsmaður Alþingis 26. ágúst 2011 (6222/2010) 19

(endurkröfunefnd). Sjá einnig Hrd. 1961, bls. 17 (Skaftfellingur VE 33). Þar reyndi á lögboðna skyldutryggingu 
og túlkun á undanþáguákvæði laga.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1121. Raunar má einnig skilja athugasemdir með frumvarpinu þannig, að það sé 20

aðeins 3. málsl. 21. gr. vsl., sem sé í eðli sínu riftun. Sjá nánar í kafla 6.1.
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og af skrifum fræðimanna um efnið.  Í kafla 4.2 verða færð frekari rök fyrir því, að nota megi 21

hugtakið riftun með eða án 14 daga seinkun réttaráhrifa, í stað hugtakanna uppsögn með 14 

daga fyrirvara eða slit samnings án fyrirvara. Um sönnunarbyrði vegna vanrækslu á 

upplýsingaskyldu, sjá ÚNV 9. apríl 2013 (63/2013) (stjórnendatrygging).   22

 Erfitt getur verið að færa sönnur á, að rangar eða ófullnægjandi upplýsingar hafi verið 

gefnar, sbr. Hrd. fimmtudaginn 17. desember 2015 (263/2015)(þagnarskylda og bankaleynd). 

Sjá einnig Hrd. 1982, bls. 1295 (afbrigðileg viðbrögð við bruna). 

2.1.4 Riftun vegna rangra eða ófullnægjandi upplýsinga, veittum af ásetningi, við uppgjör 
bóta, sbr. 3. mgr. 47. gr. vsl. 

 Í 3. mgr. 47. gr. er kveðið á um rétt vátryggingafélags til að segja upp 

vátryggingarsamningi, með einnar viku fyrirvara, ef vátryggður hefur veitt af ásetningi rangar 

eða ófullnægjandi upplýsingar, sem hann veit eða má vita, að leiða til þess að hann fær 

greiddar bætur sem hann á ekki rétt til, sbr. 2. mgr. 47. gr. Þessi regla gildir eftir að 

vátryggingaratburður hefur orðið og uppgjör bóta fer fram. Þá hvílir sú skylda á vátryggðum, 

að veita félaginu þær upplýsingar og þau gögn, sem hann hefur undir höndum og félagið þarf, 

til þess að meta ábyrgð sína og bætur. Þessi skylda myndi hvíla á vátryggðum þótt hún væri 

ekki lögfest í vsl.  Kemur það meðal annars til af áðurnefndri trúnaðarskyldu. 23

 Í athugasemdum við frumvarp það er varð að vsl. segir, að 2. mgr. 47. gr., hafi að 

geyma reglu, um það sem oft er kallað vátryggingarsvik. Orðið svik er ekki notað, þar sem í 

dómaframkvæmd hefur reynst erfitt að sanna svik, þannig að það leiði til ógildingar 

samnings. Þar sem vátryggingarsvik eru alvarlegt vandamál, er talið að auðveldara verði að 

beita 47. gr., með því að sleppa orðinu svik. Tvennt þarf að liggja fyrir svo ákvæðinu verði 

beitt. Í fyrsta lagi að vátryggður hafi veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar til félagsins, 

 „…enda segir í athugasemdum að samningsslit samkvæmt greininni lúti sömu formerkjum og riftun í 21

kröfurétti, þau séu fyrirvaralaus.” Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 156. Þar er 
vakin athygli á tveimur úrskurðum ÚNV, sem eru þó á sviði persónutrygginga, ÚNV 9. maí 2006 (68/2006) og 
ÚNV 24. apríl 2012 (129/2012).

 Um vanrækslu á upplýsingaskyldu fyrir gildistöku vsl., sjá Hrd. 1925, bls. 126 (skonnortuskipið SPES ekki 22

sjófært), Hrd. 1937, bls. 200 (Lyfjabúð Lárusar), Hrd. 1967, bls. 753 (Húsatryggingar Reykjavíkur), Hrd. 1999, 
bls. 1407 (420/1998) (Skólatún I), Hrd. 2005, bls. 332 (321/2004)(Ólafur GK-33).Í því máli var ekki fallist á að 
rangar eða ófullnægjandi upplýsingar hefðu verið veittar. Við ákvörðun málskostnaðar, var litið til þess, að 
málsástæður stefnda um sviksamlega og ranga upplýsingagjöf stefnanda hafi reynst haldlausar.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1149.23
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en í öðru lagi, að það hafi verið gert af ásetningi, með það að markmiði að fá bætur sem 

vátryggður á ekki rétt til. Sönnunarbyrðin hvílir á vátryggingafélaginu um að skilyrðunum sé 

fullnægt.  Sjá um sönnunarbyrði ÚNV 19. mars 2013 (65/2013) (Hummel beltaslípivél). 24

Rannsakandi hafði verið ráðinn af vátryggingafélagi, til þess að rannsaka innbrot í bíl, þaðan 

sem stolið hafði verið meðal annars beltaslípivél af gerðinni Hummel. Rannsakandinn grunaði 

A um tilraun til fjársvika og hringdi nafnlaust í hann, til að spyrjast fyrir um beltaslípivélina, 

enda taldi hann A hafa beltaslípavélina enn í fórum sínum og vera reiðubúinn að selja hana. Í 

símtalinu sagði A það vera hugsanlegt að vélin fengist keypt en skipti svo um tón og kvað 

henni hafa verið stolið úr umræddu innbroti. Félagið hafnaði bótaskyldu á grundvelli 

vátryggingarskilmála, en ÚNV beitti 1. málsl. 2. mgr. 47. gr. vsl., til skýringar á umræddu 

ákvæði skilmálans. Vátryggingafélagið virðist ekki hafa nýtt sér rétt skv. 3. mgr. 47. gr. til 

þess að rifta vátryggingarsamningum við vátryggðan.  Niðurstaða ÚNV var að ekki yrði 25

ráðið með neinni vissu að A, hefði af ásetningi veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar, sbr. 

2. mgr. 47. gr. vsl. Því gæti vátryggingafélagið ekki hafnað bótum úr vátryggingunni. 

 Um 3. mgr. 47. gr. segir í athugasemdunum, að ákvæðið hafi að geyma reglu, um 

víðtæka heimild félagsins til uppsagnar á vátryggingarsamningnum, hafi hann viðhaft þá 

háttsemi, sem lýst er í 2. mgr. sömu greinar. Undir orðalag 3. mgr. falla einnig tilvik þar sem 

sviksamlega er tilkynnt um vátryggingaratburð, sem aldrei varð. Félagið getur einnig rift 

samningi, eftir að vátryggingaratburður hefur orðið, jafnvel þótt félagið greiði bætur að hluta, 

sbr. undantekningarreglu 2. málsl. 2. mgr. 47. gr. sem lýtur að takmörkun félagsins á ábyrgð.  26

 Það er sjálfstætt rannsóknarefni, hvort að greinin hafi náð tilgangi sínum, að því leyti 

hvort auðveldara sé fyrir vátryggingafélög að beita 3. mgr. 47. gr., vegna þess að orðið svik er 

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1149. Sjá úr tíð eldri vsl. Hrd. 1986, 1236 (falsaðar kvittanir).24

 Það getur orkað tvímælis að tryggingafélög ráði einkaspæjara til að staðreyna réttmæti krafna þeirra. Sjá Ákv. 25

MDE Verliere gegn Sviss, 28. júní 2001 (41953/98). Í því máli var ekki talið um brot á friðhelgi einkalífs að 
ræða, enda hefðu vátryggingafélögin ríka hagsmuni af því að ganga úr skugga um réttmæti umræddra krafna. 
Einng var talið að með þessu væru hagsmunir annarra vátryggingartaka hjá félaginu verndaðir. Sjá einnig MDE 
Vukota-Bojic gegn Sviss, 18. október 2016 (61838/10). Í því máli var talið um brot á friðhelgi einkalífs að ræða.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1149.26
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ekki notað.  27

 Fyrirfram er þó ljóst, að 30. gr. samningalaga ætti ekki við í þessu tilviki, þar sem 47. 

gr. gildir samkvæmt orðalagi sínu um atvik sem eiga sér stað eftir gerð 

vátryggingarsamningsins. Hins vegar gætu vátryggingafélög freistað þess að fá 

vátryggingarsamning ógiltan, í heild eða að hluta, fyrir dómi, með vísan til 36. greinar 

samningalaga eða óskráðrar ógildingarreglu samningaréttar um brostnar forsendur. 

 Þar sem um riftun skv. 21. gr. er að ræða, svo sem áður er um fjallað, er vandséð, 

hvers vegna ekki ætti að nota einnig hugtakið riftun um 3. mgr. 47. gr. Enda er í báðum 

tilvikum um vanrækslu á upplýsingaskyldu vátryggingartaka að ræða. Rétt er að benda á, 

stundum getur misskilningur leitt til þess að rangar eða ófullnægjandi upplýsingar eru gefnar, 

en vátryggingafélög eru oft í góðri aðstöðu til að leggja mat á, hvort t.d. er um misskilning á 

lögum að ræða, en dómstólar eiga lokaorðið um það, sbr. Hrd. miðvikudaginn 22. apríl 2015 

(578/2014) (misskilningur á lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994). 

 Sjá sérstakt tilvik í Hrd. 2005, bls. 1694 (34/2005) (Inn- og útskattur). Í málinu vildi 

vátryggingafélag við uppgjör bóta, draga frá greiðslu sinni þá upphæð sem næmi heimild 

vátryggðs til jöfnunar á inn- og útskatti (virðisaukaskatti). Ekki var fallist á að víkja ætti frá 

samningi aðila á grundvelli sjónarmiða um óréttmæta auðgun skv. 1. mgr. 39. gr. laga eldri 

vsl. 

2.2 Túlkun ákvæða vsl. og staða þeirra sem sérlög 

Séreinkenni vátryggingarsamninga gera það að verkum, að löggjafinn hefur séð sérstaka 

ástæðu til þess að setja sérlög um þessa tegund samninga. Ein af spurningunum sem hér er 

leitað svara við, er sú, að hvaða leyti sérlögin víkja frá almennum reglum samninga- og 

kröfuréttar. Einkum er fjallað um riftun í því sambandi.  

 Í ritinu Bótaréttur II, segir meðal annars eftirfarandi, um helstu einkenni 

vátryggingasamninga (leturbreyting höfundar): 

"Segja má, að nokkur þýðingarmikil atriði séu einkennandi fyrir vátryggingarsamninga. 
Vsl. eru almennt ófrávíkjanleg, svo sem áður hefur verið getið. Ákvæði laganna lúta 

 Dómar um vátryggingasvik, sjá Hrd. 1934, bls. 825 (Réttvísin gegn Helgmundi), Hrd. 1948, bls. 1 27

(Akranesbrenna), Hrd. 1956, bls. 9 (Framnesvegur), Hrd. 1992, bls. 439 (kvartmílubrautin), Hrd. 16. mars 2017 
(856/2015) (vátryggingasvik og dráttur á máli). Í því máli féllst Hæstiréttur ekki á, að ákærði bæri að einhverju 
leyti sjálfur ábyrgð, á þeim drætti sem varð á því að hann yrði kærður, með því að skjóta málinu til ÚNV.
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sjaldnast að efni vátryggingarsamninga heldur fremur að réttindum og skyldum aðila við 
stofnun þeirra og framkvæmd. Af því leiðir að frjálst er að semja um aðra þætti. Lög um 
samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, nr. 7/1936 (samningalög), og aðrar 
reglur samningaréttar gilda einnig um stofnun, framkvæmd og slit 
vátryggingarsamninga, nema lög eða samningar mæli fyrir um annað. Hið sama má 
segja um meginreglur kröfuréttar. Eins og fram kemur síðar gilda t.d. sérstakar reglur 
um stofnun vátryggingarsamninga, sem víkja verulega frá því sem leiðir af almennum 
reglum samningalaga, auk þess sem reglur kröfuréttar, t.d. um afleiðingar vanefnda, gilda 
í fæstum tilvikum um vátryggingarsamninga. Í vsl. eru sérreglur um réttaráhrif þess að 
vátryggingartaki efnir ekki skyldur sínar, hvort sem það eru aðalskylda eða aukaskyldur. 
   Vátryggingarsamningurinn er sérstakur að því leyti að meginefni hans ræðst af 
skilmálum, sem félagið hefur yfirleitt samið einhliða, en oft er þó samið sérstaklega um 
einhver atriði, svo sem iðgjaldið og útfærslur á því hverjir hinir vátryggðu hagsmunir séu. 
Til fyllingar koma svo ákvæði vsl. og annarra laga eftir atvikum. 
   Eins og að framan greinir er margt sem skilur vátryggingarsamninga frá öðrum 
samningum. Er því ekki unnt að láta reglur laga nr. 7/1936 eða aðrar almennar 
reglur samninga- og kröfuréttar gilda um vátryggingarsamninga, nema að litlu leyti. 
Um annað gilda sérreglur vsl."   28

 Ástæða er til að staldra við, og greina hvað felst í framangreindri tilvitnun. Feitletruðu 

setningarnar má jafnvel skilja sem svo, að í þeim felist mótsögn. 

 Hér virðast höfundar Bótaréttar II vera að lýsa vsl. í samhengi hefðbundinnar 

réttarheimildafræði. Að vsl. slepptum, gilda meginreglur réttarsviðsins, sem er fjármunaréttur, 

einkum samninga- og kröfuréttur. Róbert R. Spanó hefur sagt, að við túlkun lagaákvæða, hafi 

óskráðar meginreglur á umræddu réttasviði verulega mikið vægi. Löggjafinn geti þó ákveðið 

að óskráðar meginreglur gildi ekki á tilteknu réttarsviði, eða í ákveðnum tilvikum. Róbert 

talar um líkindareglu, sem felur í sér, að almennt séu líkur til þess „að sett lög samrýmist 

óskráðum meginreglum, sem taldar eru í gildi á viðkomandi réttarsviði.”  Þannig leitist 29

dómstólar við „að túlka lagaákvæði til samræmis við óskráðar lagareglur.”   30

 Í þessu sambandi má benda á, að þegar ógildingarákvæði 36. gr. laga nr. 7/1936 (hér 

eftir skammstöfuð samningalög) var lögfest með lögum nr. 11/1986, sagði í athugasemdum 

við frumvarpið, að ef samningur væri í andstöðu við ófrávíkjanlega réttarreglu, væri hægt að 

beita óskráðri ógildingarreglu samningaréttar um ógildingu slíks samnings. Í tilvikum þar sem 

vafi léki á því hvort samningurinn væri í slíkri andstöðu við ófrávíkjanlega réttarreglu, mætti 

beita 36. gr. samningalaga til ógildingar samningsins.  Varðandi slíka andstöðu samnings við 31

 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 113-114.28

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 252.29

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 252.30

 Alþt. 1985-1986, A-deild, bls. 2163.31
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ófrávíkjanlega réttarreglu, má nefna gagnrýni Páls Sigurðssonar á Hrd. 1962, bls. 5, þar sem 

dæmt var eftir ákvæði í vátryggingarskilmálum, sem var í andstöðu við 20. gr. eldri vsl. Telur 

Páll, að þar hafi Hæstiréttur ekki sinnt þeirri skyldu sinni, að taka af sjálfsdáðum afstöðu til 

þess, hvort samningur sé haldinn ógildingarannmarka.  Sjá einnig 1956, bls. 305 (vélbáturinn 32

Leó II VE 94). Í því máli var ákvæði í vátryggingarskírteini í andstöðu við lagareglu um 

skylduvátryggingu. 

 Meginreglur laga gilda nema annað sé tekið fram. Róbert Spanó segir það mikilvægt, 

að þegar löggjafinn ætlar að víkja frá óskráðri meginreglu laga, þurfi sá vilji að vera orðaður 

með skýrum hætti.  Því má fullyrða, að vsl. séu ekki tæmandi um vanefndaúrræði aðila, enda 33

verður ekki séð, hvorki af ákvæðum vsl., né af lögskýringargögnum, að löggjafinn hafi með 

setningu vsl., ætlað að víkja frá meginreglum samninga- og kröfuréttar, nema þá aðeins að því 

leyti, sem það kemur skýrt fram í lögunum. 

 Vegna sérstaks eðlis vátryggingastarfsemi, leiðir af sjálfu sér, að vanefndaúrræði 

kröfuréttar eiga í fæstum tilvikum við um vátryggingasamninga. Það er þó ekki vegna þess, að 

meginreglur kröfuréttar um vanefndaúrræði, sem réttarheimild, geti ekki átt við um 

vátryggingarsamninga, heldur stafar það einfaldlega af eðli vátryggingastarfsemi. 

 Kjarni málsins, frá sjónarhóli vátryggingafélagsins, er að leggja megi rétt mat á þá 

áhættu, sem vátryggt er gegn, sbr. H 1933, bls. 105 (Framsal kröfu til vátryggingafjár).  34

Leiði vanefnd vátryggðs eða vátryggingartaka til þess að félagið geti ekki lagt rétt mat á 

áhættuna, er um forsendubrest að ræða. Það er veruleg vanefnd, sem leiðir til þess að félagið 

getur beitt vanefndaúrræðinu riftun, séu skilyrði riftunar að öðru leyti uppfyllt, eða skilyrði 

fyrir óskráðri ógildingarreglu samningaréttar um brostnar forsendur, auk annarra 

ógildingarreglna eftir atvikum. 

 Mikilvægt er að hafa í huga, að vátryggingarsamningur er ekki réttarheimild, sbr.  áður 

nefndan Hrd. 1956, bls. 305 (vélbáturinn Leó II VE 94). Meginreglur laga eru hins vegar 

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 224. Einnig má nefna leiðbeiningarreglu Páls Sigurðssonar, um að 32

„veruleg líkindi séu a.m.k. til þess, að löggerningur, sem andstæður er tilteknum lagaákvæðum, sé ógildur, ef 
lögin sjálf tengja ekki berum orðum sérstakar lögfylgjur - svo sem refsingu eða réttindamissi - við athæfi sem 
brýtur í bága við lögin, sökum þess að annars hafa slík lagaákvæði bersýnilega litla rauhæfa þýðingu.” Páll 
Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 264. 

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 25333

 Í því máli var framsal kröfu til vátryggingafjár, eftir að vátryggingaratburður varð, talið heimilt, enda hafði það 34

ekki haft áhrif, til breytingar eða aukningar, á áhættu félagsins.
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réttarheimild, að settum rétti, venju og fordæmum frágengnum. Þar að auki hafa meginreglur 

laga verulega mikið vægi við túlkun samkvæmt Róberti Spanó, eins og áður var bent á. 

 Af þessum sökum, er ekki í samræmi við hina lagalegu aðferð að líta svo á, að 

vátryggingasamningar gangi framar meginreglum laga, hvað þá settum lögum, sem þar að 

auki eru ófrávíkjanleg.  Enda segir eftirfarandi í athugasemdum við frumvarp það er varð að 35

vsl.: 

Frumvarp þetta hefur að geyma almennar reglur um vátryggingarsamninga. Þær lúta 
einkum að þeim hluta vátryggingastarfsemi sem tekur til réttarsambandsins milli 
vátryggingafélagsins og vátryggingartaka eða hins vátryggða. Reglur þess eru því 
einkaréttarlegs eðlis að meginstefnu til. Reglur frumvarpsins tengjast öðrum réttarreglum 
um stofnun, framkvæmd og slit samninga. Réttarsamband vátryggingafélags og 
vátryggingartaka eða hins vátryggða lýtur því almennum reglum samningaréttar og 
kröfuréttar að því leyti sem ekki er sérstaklega mælt fyrir um annað í frumvarpinu. Af 
þessu leiðir að reglur frumvarpsins tengjast reglum laga nr. 7/1936, um samningsgerð, 
umboð og ógilda löggerninga, með síðari breytingum, og ýmsum öðrum sérlögum á þeim 
réttarsviðum sem nefnd voru. Auk þess eiga ýmsar almennar og óskráðar réttarreglur 
samninga- og kröfuréttar við t.d. um túlkun vátryggingarsamninga. Ber að hafa þetta 
hugfast við beitingu þeirra reglna sem lagt er til að lögfestar verði með frumvarpi þessu.  36

 Hvað varðar stöðu vsl. sem sérlög, skiptir miklu máli: „að gagnályktun kemur almennt 

ekki til greina þegar talið verður að lagaákvæði byggi á meginreglu laga.”  Hér er lagt til 37

grundvallar, að lagaákvæði þau sem hér eru til umfjöllunar, séu byggð á meginreglum 

samninga- og kröfuréttar. Þannig er ljóst að ekki er tækt að gagnálykta út frá umræddum 

ákvæðum, á þann veg, að vátryggingafélög hafi enga aðra möguleika á því að rifta 

vátryggingarsamningi, en umrædd ákvæði heimila. Þannig geta vátryggingafélög rift 

vátryggingarsamningi, eða fengið hann ógiltan fyrir dómi, ýmist á grundvelli óskráðra 

meginreglna kröfuréttar um riftun, eða ógildingarreglna samningaréttar, eftir því sem við á, að 

ákvæðum vsl. frágengnum. 

 Ógildingarreglum er þó ekki oft beitt um vátryggingarsamninga, enda er hægt að 

 Mannréttindaákvæði stjórnarskrár geta líka haft áhrif á túlkun skilmála vátryggingarsamnings, sbr. Van Kück 35

gegn Þýskalandi, 12. júní 2003 (35968/97). Þar var talið brotið á friðhelgi einkalífs Van Kück, þar sem 
tryggingafélag hafði hafnað bótaskyldu, vegna þess að það taldi kynleiðréttingaraðgerð Van Kück, ekki falla 
undir nauðsynlega læknisaðgerð, í skilningi skilmála félagsins.

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1092. Sjá einnig Hrd. fimmtudaginn 1. desember 2005 (353/2005) 36

(Kristnihátíðarnefnd).

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 349.37
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komast að sömu niðurstöðu, með beitingu túlkunarreglna, sem er nærtækari leið.  38

2.3 Túlkun staðlaðra samningsskilmála 

Telja má víst, að ætlun löggjafans hafi við setningu vsl., verið sú, að horft yrði til almennra 

sanngirnismælikvarða við framkvæmd umræddra lagaákvæða, enda bera ákvæðin það 

skýrlega með sér.  Í 36. gr. samningalaga, er að finna sanngirnismælikvarða, sem hafa má til 39

hliðsjónar, við beitingu sérlagaákvæða á sviði kröfuréttar, sem vísa til sanngirnissjónarmiða , 40

eins og til dæmis 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. Þá hefur Eyvindur G. Gunnarsson bent á að í raun sé 

lítill munur á túlkun samninga og réttarreglna. „Í báðum tilvikum er leitast við að skýra 

orðalag ákvæðis með hliðsjón af viðeigandi sjónarmiðum. Við túlkun samninga eru því lögð 

til grundvallar svipuð sjónarmið og finna má í almennum lögskýringarfræðum.”  41

 Ef staðlaður samningsskilmáli (eða lagaákvæði) er óskýr, þarf að túlka hann. Fyrst er 

það gert með skýringu, sem miðar að því, að leiða raunverulegt efni skilmálans í ljós. Að því 

loknu verða réttaráhrif skilmálans leidd í ljós með fyllingu. Í réttarframkvæmd hafa mótast 

ólögfestar túlkunarreglur, sem hafa mis mikið vægi, eftir aðstæðum hverju sinni.  Í Hrd. 42

fimmtudaginn 27. janúar 2011 (349/2010) (enduröflunarverð Opel Omega B Caravan), 

reyndi á 36. gr. b samningalaga sem er lögfest skýringarregla (andskýringarreglan). Ekki er 

víst að sá samningsskilmáli sem túlkaður var í málinu, hafi í raun verið óskýr, sbr. sératkvæði 

eins dómara Hæstaréttar. 

 Í grundvallaratriðum gilda reglur samningaréttar við túlkun vátryggingasamninga.  43

Sérsjónarmiðum vátryggingaréttar ber þó að gefa eðlilegt vægi við túlkunina. Við fyllingu 

staðlaðs samningsskilmála, einhliða sömdum af vátryggingafélagi, verður fyrst og fremst beitt 

 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 192. Rétt er þó að taka fram að sérstök 38

ógildingarrega var áður í 34. gr. eldri vsl., en hún var felld niður með lögum nr. 11/1986 og 36. gr. samningalaga 
kom þannig í staðinn. Sjá  Hrd. 1966, 262 (útafakstur við Rauðavatn) þar sem vísað var til 34. gr. eldri vsl. við 
túlkun á vátryggingarskilmála.

 sjá Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 273.39

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 48.40

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Um túlkun samninga”, bls. 2.41

 Eyvindur G Gunnarsson: „Um túlkun samninga”, bls. 5. Sjá einnig Hrd. 8. febrúar 2001 (343/2000).42

 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Bótaréttur II, bls. 177. Vísast einnig til Hrd. 2002, bls. 2056 43

(7/2007) og Hrd. 27. janúar 2011 (349/2010).
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ófrávíkjanlegum lagaákvæðum vsl. Þar sem þær reglur, sem hér er fjallað um, eru vísireglur, 

og þarfnast því alltaf túlkunar, er rökrétt að draga þá ályktun, að reglur samningaréttar gildi 

með sama hætti um túlkun viðkomandi vísireglu. Þannig haldast meginreglur laga, 

ófrávíkjanleg lagaákvæði, og óskráðar túlkunarreglur í hendur, ef svo má segja. Þannig verður 

enn betur ljóst að skilmálar vátryggingafélaga eru ekki í tómarúmi. Sjá Hrd. 1975, bls. 1011 

(bruni búslóðar), en þar var talið, að þar sem tjónþola var ekki kunnugt um flutningsskilmála 

E, gæti E ekki borið þá fyrir sig, umfram það sem leiðir af meginreglum íslensks réttar. Þessi 

dómur lýtur einkum að túlkun staðlaðra samningsskilmála, sem algengir eru í 

vátryggingasamningum.  44

 Í Hrd. fimmtudaginn 10. apríl 2008 (436/2007) (Hafið) var talið, að það væri almenn 

vitneskja að vissar tryggingar væru háðar ákveðnum stöðluðum skilmálum. Forsvarsmönnum 

stefnanda bar að kynna sér þá, áður en gengið var til samninga um kaup á tryggingunni og 

ganga úr skugga um að tryggingin tæki til þeirra þátta sem félagið óskaði tryggingar á. Ekki 

var talið liggja fyrir að stefndi hefði tekið á sig ábyrgð umfram það sem skilmálarnir kváðu á 

um. Hvað forsvarsmenn stefnanda töldu í þessu sambandi þótti ekki skipta máli. 

3 Reglur kröfuréttar um riftun 

3.1 Almennt um riftun 

Riftun í skilningi kröfuréttar er úrræði sem aðili gagnkvæms samnings getur beitt í tilefni 

vanefnda gagnaðila, séu riftunarskilyrði fyrir hendi. Við riftun falla skyldur beggja aðila til 

efnda niður. Sá sem rifta vill þarf að gefa yfirlýsingu þess efnis. Riftunaryfirlýsing er ákvöð 

og loforð í senn, og réttaráhrifin eru í samræmi við almennar reglur. Sá sem yfirlýsinguna 

gefur fellur frá réttinum til efnda og hann fellir jafnframt niður rétt gagnaðila til efnda. Hafi 

greiðslur farið fram ber að skila þeim aftur. Oftast hefur riftun áhrif ex nunc, eða aðeins 

varðandi framtíðargreiðslur. Sé samningi rift ex tunc, varðar það einnig þær greiðslur sem 

hafa þegar verið inntar af hendi.  Sá sem riftir á rétt til skaðabóta ef gagnaðili ber ábyrgð á 45

vanefnd. Ef ekki er krafist skaðabóta, er gengið frá samningi að fullu. Þá verður ekki byggður 

réttur á samningnum. Ef skaðabóta er krafist, þarf að hafa hugfast, að skilyrði riftunar og 

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 159-160. Sjá einnig Hrd. 1972, bls. 734 (Linda Arvids).44

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 18.45
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skaðabóta eru ekki þau sömu, og bótaskilyrðum verður að vera fullnægt.  46

 Ekki er samtímis hægt að rifta samningi og krefjast efnda samkvæmt honum, sbr. Hrd. 

fimmtudaginn 17. nóvember 2011 (87/2011) (Héðinsreitur).  47

 Nauðsynlegt og nægjanlegt skilyrði riftunar, er að vanefnd sé veruleg, eða um 

sviksamlega háttsemi sé að ræða. Sá sem riftir gerir það á eigin ábyrgð, en stundum er tekist á 

um það fyrir dómstólum, hvort skilyrði riftunar hafi verið fyrir hendi eða ekki. Uppgjör í 

kjölfar riftunar getur verið flókið, til dæmis þegar ekki er hægt að skila greiðslu sem farið 

hefur forgörðum. Það þarf þó ekki að standa riftun i vegi, sbr. Hrd. 1981, bls. 997 (m.b. 

Skálafell) og Hrd. 1987, bls. 338 (Max Factor).  48

3.2 Skilyrðið um verulega vanefnd 

Það er óskráð meginregla á sviði fjármunaréttar, að skilyrði fyrir riftun sé að vanefnd sé 

veruleg.  Reglunni sér þó stað í ýmsum lagaákvæðum, einkum í 25. gr. laga um lausafjárkaup 49

nr. 50/2000 (hér eftir skammstöfuð lkpl.). 

 Mat á því hvort vanefnd teljist veruleg byggist á heildarmati í hverju tilviki fyrir sig. 

Máli skiptir hvort áhrif vanefndarinnar eru lítil eða óveruleg á hagsmuni þess sem riftir, og 

hvað sá sem vanefnir hlaut að álita í þeim efnum. Matið getur einnig verið 

einstaklingsbundið.  Það sjónarmið hefur verið orðað þannig:  50

að vanefnd sé óveruleg ef kröfuhafi eða skynsamur maður í kröfuhafa stað hefði litið á 
slíka vanefnd sem þýðingarlausa, ef hún hefði komið honum til hugar við 
samningsgerðina. Hið sama gildi ef í ljós komi við efndir samnings að vanefndin hefur í 
raun engu skipt fyrir kröfuhafa.”   51

Auk þess eru skilyrði riftunar ekki talin fyrir hendi, ef skuldari (vátryggingartaki) hefur haft 

réttmæta ástæðu til að ætla, að vanefndin væri í raun óveruleg.  52

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 7246

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 73.47

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 19.48

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 78.49

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 83-84.50

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 84.51

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 85.52
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 Hafi kröfuhafi lagt áherslu á efndir með tilteknum hætti, eða það leiðir af samningi 

aðila, getur það haft þýðingu við matið.  Í viðvarandi samningum, svo sem 53

vátryggingarsamningum, fara atvik við samningsgerð að skipta minna máli eftir því sem 

lengra líður frá henni.  Þótt vátryggingarsamningar teljist til viðvarandi samninga, er 54

meginregla vsl. sú, að þeir endurnýjast á eins árs fresti, og þá geta verið gerðar breytingar á 

vátryggingarskilmálum, eftir reglum vsl., sbr. 16. og 18. gr. laganna. 

 Almennt er vanefnd peningaskulbindinga túlkuð með strangari hætti en annars konar 

greiðsludráttur, þegar lagt er mat á hvort vanefnd teljist veruleg eða ekki.  Vanefnd á 55

aukaskyldum er háð því skilyrði, að vanefndin teljist veruleg miðað við samninginn í heild 

sinni.  56

4 Hvernig falla ákvæði vsl. að riftun og skilyrðinu um verulega vanefnd? 
4.1  Sérstök atvik 

Samanburður á kafla 2.1.2 við kafla 3.1 og 3.2, leiðir í ljós að reglur kröfuréttar um riftun, 

falla vel að reglu 1. málsl. 2. mgr. 15. gr. vsl.  

 Í fyrsta lagi er í báðum tilvikum um að ræða undantekningu frá meginreglunni um að 

gerða samninga skuli efna.  

 Í öðru lagi er í báðum tilvikum heimilt að rifta vegna vanefndar. Getur vanefndin 

meðal annars falist í tilvikum, eins og þeim sem nefnd eru í kafla 2.1.2. Aðstaðan í 2. málsl. 1. 

mgr. 15. gr. vsl, er svipuð því þegar um samningsbundin vanefndaúrræði er að ræða, eða því, 

þegar kröfuhafi hefur lagt áherslu á efndir með tilteknum hætti. 

 Í þriðja lagi þurfa í báðum tilvikum ákveðin skilyrði að vera fyrir hendi. Sanngirni er 

gerð að skilyrði í 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. Veruleg vanefnd eða svik eru almenn skilyrði fyrir 

riftun í kröfurétti. Draga má saman, það sem segir í kafla 2.1.2, um sanngirnisskilyrðið og 

hugtakið sérstök atvik, þannig, að mælikvarðinn við mat á þessum atriðum, felist í því hvort 

forsendur vátryggingafélagsins hafi brostið eða ekki. Má því styðjast við óskráða 

ógildingarreglu samningaréttar um brostnar forsendur í báðum þeim tilvikum sem hér eru 

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 85.53

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 90.54

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 87.55

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 93.56
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borin saman. Til að forsenda geti talist hafa brostið, þarf hún að hafa verið veruleg og 

ákvörðunarástæða loforðsgjafa og loforðsmóttakandi hafi vitað um það.  Þessu til stuðnings, 57

þá ber orðalag í dómum með sér, að mörkin milli þeirra tilvika annars vegar, þegar forsenda er 

sögð bresta, og hins vegar þeirra tilvika þegar skilyrði samkvæmt samningi kemur eða kemur 

ekki fram, eru ekki alltaf dregin með samræmdum hætti. Sem dæmi um það má nefna Hrd. 

312/2003 (Frjáls fjölmiðlun), þar sem leyst var úr dómkröfum á grundvelli almennra 

réttarreglna um forsendur við gerð samninga og vanefndaúrræði eldri lkpl., sem áttu við um 

viðskipti málsaðila.   58

 Rökbundin nauðsyn stendur til þess, að sérstök atvik, sem teljast til brostinna 

forsendna, teljist þar með einnig til verulegrar vanefndar, enda er um að ræða grunnreglur 

fjármunaréttar, sem eðlilegt er að skýra til samræmis hverja við aðra, eins og unnt er. Einnig 

skiptir máli, sú óskráða regla samningaréttar, að ákvæði í löggerningum sem ekki samrýmast 

landslögum, skuli eftir atvikum teljast ógild.  Túlka ber lögfesta vísireglu 2. málsl. 1. mgr. 59

15. gr. vsl. í þessu ljósi. 

 Um 14. gr. vsl. segir í athugasemdum við frumvarp það er varð að lögunum, að 

nauðsynlegt sé að gera greinarmun á hugtökunum uppsögn og riftun, enda verði ekki gerðar 

slíkar kröfur til ástæðna fyrir uppsögn í skilningi 14. gr., eins og þeirra ástæðna, sem þurfa að 

vera fyrir hendi, svo réttlæti riftun.  Hafa verður í huga að heimildir vátryggðs til uppsagnar í 60

14. gr., eru mun ríkari en heimildir vátryggingafélagsins. Má því telja að ekki sé ástæða til að 

gera greinarmun á hugtökunum uppsögn og riftun í 15. gr., þar sem mun ríkari kröfur eru 

gerðar t i l ástæðna vátryggingafélaga fyrir að losna undan t ímabundnum 

vátryggingarsamningi. Jafnvel er nærtækast að líta svo á, að ástæður félaganna fyrir því að 

losna undan samningi, með framangreindum hætti, sé í samræmi við ástæður að baki riftun 

samninga almennt. Kröfurnar til neytandans, vátryggingartaka, eru aftur á móti óvenjulega 

vægar. 

 Um skilyrði 2. mgr. 15. gr. vsl. er fjallað í kafla 5.2. 

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 302-303.57

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 164-165.58

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 263.59

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1112.60
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4.2 Rangar eða ófullnægjandi upplýsingar, eða svik 

Með gagnályktun frá 20. gr., gildir 21. gr. áður en vátryggingaratburður verður. Skilyrði 1. 

málsl. um rangar eða ófullnægjandi upplýsingar, samsvarar almenna skilyrðinu um verulega 

vanefnd, sbr. umfjöllun í síðasta kafla. Skilyrði 3. málsl. um svik, gerir það einnig, sbr. 

skilgreiningu á svikum í 30. gr. samningalaga. En svik eru þar að auki sjálfstætt og 

fullnægjandi skilyrði riftunar, samkvæmt almennum reglum kröfuréttar og þá þarf vanefndin 

ekki að teljast veruleg, ef svik eru sönnuð. Þótt skilgreining á athæfinu svik geti verið sú sama 

í samnngarétti og kröfurétti, þá eru mismunandi skilyrði fyrir beitingu 30. gr. samningalaga 

annars vegar, og hins vegar ólögfestrar reglu kröfuréttar um svik sem skilyrði riftunar. Í 

svikahugtaki kröfuréttar, telst það til svika að leyna vanefnd samningsins.  61

 Samkvæmt 22. gr. vsl. getur vátryggingafélag þó ekki borið fyrir sig rangar eða 

ófullnægjandi upplýsingar, ef það vissi, eða mátti vita að svo var, þegar það fékk þær. Sama 

gildir ef atvik þau er upplýsingarnar varða skiptu ekki máli fyrir félagið eða gera það ekki 

lengur. Fellur þetta vel að almennri reglu kröfuréttar um verulega vanefnd sem skilyrði 

riftunar, enda felur sú regla í sér, að vanefnd á aukaskyldum sé háð því skilyrði, að vanefndin 

teljist veruleg miðað við samninginn í heild sinni, eins og áður er rakið. 

 Lokamálsliður 22. gr. fellur auk þess vel að ógildingarreglu 30. gr. samningalaga, um 

svik, en ekki getur verið um svik að ræða í skilningi samningaréttar, ef löggerningsgjafi mátti 

gera sér grein fyrir því að upplýsingarnar væru rangar við samningsgerðina.  

 Að auki er sök hvorki skilyrði riftunar almennt, né í 1. málsl. 21. gr. vsl. 

 Þó er mikilvægur munur á almennum reglum kröfuréttar um riftun, og 21. gr. vsl. Í 

fyrsta lagi er það 14 daga seinkun réttaráhrifa riftunaryfirlýsingar skv. 1. málsl. 21. gr, en 

riftunaryfirlýsing hefur almennt réttaráhrif samkvæmt almennum reglum um ákvaðir. Riftun 

skv. 3. málsl. 21. gr., hefur áhrif eins og riftunarlýsingar almennt. 

 Í öðru lagi eru réttaráhrif þess að rangar eða ófullnægjandi upplýsingar eru veittar með 

ásetningi til að blekkja (sök), skv. 3. málsl., eru ekki aðeins þau að vátryggingafélagið megi 

rifta umræddum vátryggingarsamningi, heldur og öllum öðrum samningum sem 

vátryggingartaki hefur við félagið, ef það svo kýs.  Ekki verður séð, að á grundvelli almennra 62

reglna um riftun, yrði heimild að rifta öðrum samningum á milli aðila með þessu móti, nema 

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 101.61

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1121.62
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um það væri sérstaklega samið. 

4.3 Rangar eða ófullnægjandi upplýsingar veittar af ásetningi, við uppgjör bóta 

 Líkindi milli 3. mgr. 47. gr. og almennra reglna kröfuréttar um riftun, felast í fyrsta 

lagi í því, að í báðum tilvikum er vanefnd á aukaskyldum háð því skilyrði, að vanefndin teljist 

veruleg miðað við samninginn í heild sinni, sbr. undantekningarreglu í 2. málsl. 2. mgr. 47. gr.  

 Í öðru lagi eru líkindi á milli reglu 3. mgr. 47. gr. og 3. málsl. 21. gr. Í báðum tilvikum 

er um svik að ræða, en þegar hefur verið sýnt fram á að svonefndar uppsagnir skv. 21., grein, 

séu í raun riftun, að minnsta kosti að stofni til. Enda eru svik nægjanleg riftunarheimild 

almennt í kröfurétti, jafnvel þótt vanefndin sé óveruleg. Þó er rætt um slit í 3. málsl. 21. gr., en 

uppsögn í 3. mgr. 47. gr. Ekki er ljóst hvers vegna það er, en bæði ákvæðin vísa í 2. mgr. 15. 

gr, sem fjallar um framkvæmd uppsagna. Sjá nánar í kafla 6.1. 

 Tekið skal fram, að 30. gr. samningalaga, um svik, verður ekki beitt til ógildingar um 

þau tilvik sem falla undir 3. mgr. 47. gr., þar sem þau koma til eftir samningsgerðina. Regla 

30. gr. samningalaga hefur hins vegar mikið vægi við skýringu á 3. mgr. 47. gr. 

5. Riftunaryfirlýsing 
5.1 Riftunaryfirlýsing í kröfurétti 

Eitt af skilyrðum riftunar er að sá sem riftir sendi yfirlýsingu þess efnis, riftunaryfirlýsingu, til 

viðsemjanda síns. Þannig fer riftunin fram. Yfirlýsingin, og þar með riftunin, hefur áhrif sem 

loforð og ákvöð. Loforðið felst í því að sá sem riftir falli frá rétti sínum til efnda. Ákvöðin 

felst í því að jafnframt fellur niður réttur gagnaðila til efnda. Riftunaryfirlýsing er bindandi 

fyrir báða aðila og því getur sá sem riftir ekki skipt um skoðun, eftir að riftunaryfirlýsingin 

hefur verið gefin, nema með samþykki beggja samningsaðila. Ekki þarf samþykki dómstóla 

fyrir riftun til að hún öðlist réttaráhrif. Oft er þó deilt um hvort riftun hafi verið lögmæt, þ.e. 

hvort skilyrði riftunar hafi verið fyrir hendi og riftunaryfirlýsing sannanlega send. Munnleg 

riftunaryfirlýsing er gild, en erfiðara getur verið að sanna að slík yfirlýsing hafi verið gefin.  63

 Það hefur verið talin meginregla íslensks réttar, að ekki sé þörf á sérstakri tilkynningu 

eða aðvörun, áður en samningi er slitið, ef skilyrði riftunar eru talin vera fyrir hendi. Í sumum 

tilvikum þurfi þó að gera undantekningu frá þessari reglu, sem getur byggst á sérstökum 

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 111.63
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trúnaðarskyldum milli samningsaðilanna sbr., Hrd. 1987, bls. 560 (íslensk-þýsk orðabók).  64

Þessi dómur fjallaði um hvort riftun hefði verið lögmæt. Í því máli birtist samhengi á milli 

trúnaðarskyldu og riftunar. 

 Viðar Már Matthíasson segir í grein sinni um trúnaðarskylduna að eðlilegt sé að gera 

þær kröfur til samningsaðila, að þeir sýni varfærni í riftunaryfirlýsingu. Annars geti þeir 

bakað sér bótaábyrgð og vísar hann í Hrd. 2000, bls. 869 (374/1999)(Flugafgreiðslan), þar 

sem vinnuveitendur gengu fram með stórkostlegu gáleysi við riftun ráðningarsamnings.  Auk 65

þess má um þetta benda á Hrd. 2003, bls. 3597 (105/2003)(Múm). Þar var talið að þrátt fyrir 

meginregluna um að ekki sé þörf á sérstakri tilkynningu eða aðvörun áður en samningi er 

slitið, þá gildi samt, að sá sem til dæmis vill rifta, verði að kynna það gagnaðila svo hann geti 

tekið afstöðu til krafna hans í heild.  Við riftun felst slík kynning í riftunaryfirlýsingunni, en 66

riftunin tekur gildi með riftunaryfirlýsingunni, samkvæmt almennum reglum samningaréttar 

um ákvaðir. Gera verður greinarmun á tilkynningaskyldu, aðvörun eða áskorun og 

riftunaryfirlýsingu. 

 Fræðimenn hafa bent á, að framangreind meginregla byggi á svo föstum grunni, að 

ekki verði talið á grundvelli einstakra sérlagaákvæða sem ganga í gagnstæða átt, að áskorun 

verði almennt gerð að viðbótarskilyrði riftunar.   67

 Framkoma viðsemjanda getur verið með þeim hætti, að af henni verði ráðið, að hann 

hafi sjálfur rift samningi.  68

 Þótt kröfuhafi missi almennt ekki rétt sinn til riftunar, þótt skuldari hafi innt sína 

greiðslu af hendi eftir að komið er verulega fram yfir efndatímann, ber kröfuhafa þó skylda til 

að tilkynna skuldara um að hann hyggist beita riftun, innan sanngjarns tíma. Sjónarmiðið að 

baki þessari reglu, byggir á því að riftun er afdrifaríkt úrræði, sem gengur lengst 

vanefndaúrræða. Tilkynningarfrestur byrjar almennt að líða frá því að kröfuhafi fær 

 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga”, bls. 20964

 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga”, bls. 210.65

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 247.66

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 244-246.67

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 112. Þar er vísað til 68

1941, bls. 82 (farðu til andskotans) og Hrd. 1980, bls. 1527 (lyklum skilað).
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nauðsynlega vitneksju um atvik sem leitt geta til riftunar.  69

5.2 Tengsl reglna vsl. við reglu kröfuréttar um riftunaryfirlýsingu 

Riftun er heimil samkvæmt almennum reglum kröfuréttar og fer um riftunaryfirlýsinguna 

samkvæmt þeim. Tilkynningarskylda byggist á reglum samninga- og kröfuréttar um 

trúnaðarskyldu milli samningsaðila. Verður nú fjallað um samanburð umræddra ákvæða vsl. 

við regluna um riftunaryfirlýsingu sem skilyrði riftunar. Til einföldunar er notað hugtakið 

framkvæmd riftunaryfirlýsingar, í stað orðalags lagaákvæðanna. 

 Bæði 3. mgr. 47. gr. og 21. gr. vsl. vísa um framkvæmd riftunaryfirlýsingar, til 2. mgr. 

15. gr. eftir því sem við getur átt, með tilliti til lengdar frestunar réttaráhrifa 

riftunaryfirlýsinganna. 

 Reglur 2. mgr. 15. gr. vsl., samsvara reglum sem almennt eru gerðar í kröfurétti til 

riftunaryfirlýsinga að því er varðar ástæðulausan drátt og tímamarkið, þ.e.a.s. þegar félagið 

fékk vitneskju um atvik sem veittu því rétt til riftunar. Það sem greinir 2. mgr. 15. gr. frá 

almennri reglu kröfuréttar um riftunaryfirlýsingu, er einkum svokallaður uppsagnarfrestur 

(seinkun réttaráhrifa).  

 Í 2. málsl. 2. mgr. 15. gr., segir að riftunaryfirlýsingin skuli vera sannanleg, í 

merkingunni skrifleg, og rökstudd. Í kröfurétti eru almennt ekki gerðar formkröfur til 

riftunaryfirlýsinga eða sérstakar kröfur um rökstuðning, eins og áður er fjallað um. Í almennri 

framkvæmd, hlýtur það þó að leiða af eðli máls, að menn tilgreini ástæður þess hvers vegna 

þeir rifta, sem er þá lágmarks rökstuðningur, og það er þeim sem riftir í hag að 

riftunaryfirlýsingin sé sannanleg, þ.e.a.s. skrifleg og jafnvel á tölvutæku formi, komi upp 

ágreiningur síðar meir. Hagnýtt gildi reglu 2. mgr. 15. gr. er því hugsanlega ekki jafn mikið og 

virðist í fyrstu, enda er ekki ljóst hversu ríkar kröfur, ef nokkrar, eru gerðar til rökstuðnings 

skv. 2. málsl. 2. mgr 15. gr., umfram það sem leiðir af eðli máls, um riftunaryfirlýsingar í 

kröfurétti almennt. Í því sambandi er rétt að hafa í huga, að félagið riftir alltaf á eigin ábyrgð, 

svo sem almennt tíðkast í kröfuréttarsamböndum. Í Hrd. 1976, bls. 755 (Sæfaxi) rifti 

vátryggingafélag öllum samningum vegna m/b Sæfaxa, þar sem upplýst var að gefnar hefðu 

verið stórkostlega rangar upplýsingar innan og utan réttar. 

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 112-113.69

22



6 Túlkunarvandamál og tilkynningarskylda 

6.1 Túlkunarvandamál 

Það má deila um, hvort 2. mgr. 15. gr. eigi við um 3. málsl. 21. gr. Í athugasemdum við 

frumvarp það er varð að vsl., virðist gengið út frá því, að 2. mgr. 15. gr. eigi við um 3. málsl. 

21. gr. Samkvæmt orðanna hljóðan, gildir regla 2. mgr. 15. gr. um 1. málsl., þ.e.a.s. um 

uppsögnina. Í 3. málsl. 21. gr. er hins vegar ekki talað um uppsögn heldur slit, án fyrirvara. 

Kallar þetta á túlkun. Við þá túlkun má telja að innri samræmisskýring, eða skýring til 

samræmis við meginreglu kröfuréttar um riftunaryfirlýsingu myndu hafa vægi. Það færi þó 

eftir atvikum hverju sinni.  

 Það flækir þó enn málið að 31. gr. vsl., um tilkynningarskyldu félagsins ef það hyggst 

bera fyrir sig rétt til takmörkunar á ábyrgð, eða það hafi rétt til þess að segja upp 

vátryggingunni, gildir um IV. kafla, þar sem 21. gr. er. Ef sá túlkunarkostur yrði ofan á, að 2. 

mgr. 15. gr. gildi ekki um 3. málsl. 21. gr., um sviksamlega vanrækslu á upplýsingaskyldu, þá 

ætti 1. mgr 31. gr. við. Hins vegar er ekki talað um slit í 1. mgr. 31. gr., heldur uppsögn. Enn 

fremur má benda á, að í yfirskrift 15. gr. vsl., er talað um rétt til að slíta, en í ákvæðinu sjálfu 

er notað hugtakið uppsögn. Sjá um muninn á hugtökunum slit, uppsögn og niðurfelling Hrd. 

1980, bls. 713 (gasolíudæla). 

 Í 1. málsl. 21. gr. og 2. málsl. 3. mgr. 47. gr. er vísað í 2. mgr. 15. gr., en ekki í 3. mgr. 

15. gr. þar sem kemur fram skylda félagsins í tilkynningu um uppsögn, til að skýra frá 

möguleikum vátryggðs á því að leggja ágreining um hana fyrir úrskurðarnefnd til úrlausnar 

skv. 141. gr. Í athugasemdum við frumvarp það er varð að vsl., um 21. gr., virðist þó gert ráð 

fyrir að tilgreint sé hvaða möguleika vátryggingartaki hefur til að leggja hugsanlegan 

ágreining fyrir úrskurðarnefnd.  Túlkun samkvæmt orðanna hljóðan virðist þó ekki leiða til 70

þess að vátryggingafélögum sé þetta skylt, enda er ekki vísað í 3. mgr. 15. gr. Hið sama á við 

um 2. málsl. 3. mgr. 47. gr. Í athugasemdunum, um 3. mgr. 47. gr., segir aðeins að reglan í 2. 

málsl. 3. mgr. þarfnist ekki skýringa.  71

6.2 Tilkynningarskylda um fyrirhugaða riftun 
Eðlilegast er að líta á reglu 2. mgr. 15. gr. sem riftunaryfirlýsingu með seinkuðum 

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1121.70

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1150.71
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réttaráhrifum eftir atvikum, auk krafna um að riftunaryfirlýsingin sé skrifleg og rökstudd. 

Óljóst er hvort 31. gr. eigi við um 3. málsl. 21. gr., sbr. umfjöllun í síðasta kafla, en í yfirskrift 

31. gr. er hugtakið tilkynningarskylda notað. Ekki verður þó betur séð, en að efnislega sé 31. 

gr. í samræmi við 2. mgr. 15. gr., nema hvað varðar áskilnað um að upplýsa um möguleika á 

málskoti til úrskurðarnefndar skv. 141. gr. Sá áskilnaður er ekki í sérstakri málsgrein eins og í 

15. gr.  

 Þannig má segja að í raun séu ekki reglur um tilkynningarskyldu í vsl., hvað varðar 

umrædd ákvæði, umfram það sem tíðkast almennt í kröfurétti. Vegna trúnaðarskyldunnar 

getur verið að sú skylda hvíli samt á vátryggingafélagi, að tilkynna vátryggingartaka, að 

félagið hyggist senda honum riftunaryfirlýsingu skv. 2. mgr. 15. gr. (og eftir atvikum 31. gr.). 

En það ætti aðeins við, ef félagið væri lengur að ákveða sig, en sem nemur sanngjörnum 

drætti. Þannig gæti félagið jafnvel unnið sér tíma, ef það væri í vafa um hvort rifta ætti 

vátryggingarsamningi. 

6.3 Sérreglur vsl. um greiðsludrátt á iðgjaldi 

Sérstakar reglur vsl. gilda um greiðslu iðgjalds og réttaráhrif greiðsludráttar af hálfu 

vátryggingartaka, í 32.-34. gr. Þær eiga við um þau tilvik eingöngu, þegar ekki hefur verið 

samið um, að greiðsla iðgjalds sé forsenda fyrir því að ábyrgð félagsins hefjist. Reglurnar fela 

í sér, að vátryggingafélög hafa heimild til að slíta vátryggingarsamningi vegna vanskila á 

iðgjaldi tiltölulega snemma, en vátryggður á rétt til tveggja aðvarana, að minnsta kosti, af 

hálfu félagsins og hefur hæfilegan frest til þess að borga. Öryggisregla vegna ómöguleika er í 

2. mgr. 33. gr., en þær þekkjast almennt í kröfurétti og eru undantekning frá meginreglunni 

um efndir in natura. Um mat á því hvað teljist til ómöguleika er í athugasemdum við frumvarp 

það er varð að vsl., vísað í aðra löggjöf á sviði fjármunaréttar til hliðsjónar. Þá er vísað í 

almennar reglur samningaréttar um stofnun samninga sem eru til grundvallar 3. mgr. 33. gr. 

Sérstaklega er bent á þá stöðu sem getur komið upp vegna viðbótariðgjalds, en ekki eru 

sérstakar reglur um það í vsl. Ef það viðbótariðgjald kæmi til vegna áhættuaukningar, segir í 

athugasemdunum að leggja yrði mat á það hvort og þá hvaða heimildir félagið hefði til að 

slíta samningi, ef vanskil yrðu á viðbótariðgjaldinu.  72

 Ólíkt þeim ákvæðum vsl. öðrum sem hér hefur verið fjallað um, er óhætt að segja, að 

 Alþt. 2003-04, A-deild, bls. 1130-1131.72
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32.-34. gr. vsl. séu sérreglur, sem taka mið af því, að greiðsla iðgjaldsins er aðalskylda 

vátryggingartaka og því hefur félagið heimild til að rifta, en aðeins eftir tvær tilkynningar og 

ákveðinn tíma. Auk þess má segja að munurinn á 32.-34. gr. og hinum ákvæðunum sem hér 

eru skoðuð í ljósi riftunar, felist í því, að 32.-34. gr. orka síður tvímælis, enda ekki vísireglur. 

Þess vegna eru reglur vsl. um greiðsludrátt á iðgjaldi, þar sem ekki hefur verið samið um að 

greiðslan sé forsenda þess að ábyrgð félagsins virkist, of ólíkar almennum reglum kröfuréttar 

um riftun, til þess að falla í sama flokk og 2. málsl. 1. mgr. 15. gr, 21. gr., eða 3. mgr. 47. gr. 

vsl.  73

7 Niðurstöður 
Í kafla 6.1 voru færð rök fyrir því, að orðalag vsl. sé mögulega í ósamræmi innbyrðis, hvað 

varðar hugtökin uppsögn og slit. Auk þess eru ákvæði 2. málsl. 1. mgr. 15. gr, 21. gr. og 3. 

mgr. 47. gr. vísireglur. Því er ljóst að hyggist vátryggingafélag nýta heimildir sínar samkvæmt 

ákvæðunum, kemur til túlkunar. Sama aðstaða er uppi við riftun almennt, enda eru reglur 

kröfuréttar um riftun einnig vísireglur og meta þarf hvert tilvik fyrir sig, til þess að leiða í ljós 

hvort riftunin er lögmæt eða ekki. Stundum er riftun þó óumdeild og túlkun því ekki hagnýt, 

nema í fræðilegum tilgangi.  

 Í kafla 2 var rætt um túlkun samninga og lögskýringar. Ljóst er að 

vátryggingaskilmálar verða túlkaðir á grundvelli ófrávíkjanlegra lagaákvæða vsl. Segja má að 

áskilnaður 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. vsl. um sanngirni, geri það að verkum að hún sé vísiregla, 

að minnsta kosti að hluta til. Eðlilegt er að leggja til grundvallar að vísireglur vsl., sem hér 

hefur verið fjallað um, séu túlkaðar í ljósi meginreglna kröfuréttar um riftun. Enda verður ekki 

séð að ætlun löggjafans hafi verið að víkja frá meginreglunum í sérlögum um 

vátryggingarsamninga nr. 30/2004, vsl. 

 Í köflum 3 og 4 fór fram samanburður á almennum reglum kröfuréttar um riftun og 

umræddum ákvæðum vsl. Niðurstaðan virðist einkum vera sú, að ekki sé teljandi munur þar á, 

nema að því leyti, að í vsl. eru tilteknir frestir. Í vls. er talað um uppsagnarfresti, en einnig er 

hægt að líta á þá sem frestun réttaráhrifa riftunarinnar. Lítið hefur þó verið rætt um þau 

réttaráhrif riftunar, að hafi greiðslur farið fram, skulu þær ganga til baka. Í viðvarandi 

 Sjá úr tíð eldri vsl. Hrd. 1972, bls. 1020 (brunatryggingariðgjald), Hrd. 1990, bls. 1606 (húftrygging 73

bifreiðar), Hrd. 1995, bls. 155 (ítrekaðar tilkynningar um ógreitt iðgjald), Hrd. 1995, 2959 (fiskeldistrygging).
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samningum eins og vátryggingasamningum er miðað við riftun til framtíðar eða ex nunc. Þetta 

á til dæmis einnig við um húsaleigusamninga. Í húsaleigulögum nr. 36/1994 er notað hugtakið 

riftun um tímabundna samninga. Í skaðatryggingum má hafa hliðsjón af 1. mgr. 17. gr. vsl., en 

vátryggingartaki skal fá endurgreitt iðgjald, vegna þess tíma, sem vátryggingin er ekki í gildi, 

þegar vátryggingarsamningi er slitið. Má telja það eðlilega reglu, enda hefur hann þá á 

gildistíma vátryggingarinnar, notið þess fjárhagslega öryggis sem fylgir því að vátryggja 

hagsmuni sína. 

 Í kafla 5 fór fram samanburður á umræddum ákvæðum vsl. og framkvæmd riftunar og 

reglunnar um skilyrði riftunaryfirlýsingar. Virðist eini raunverulegi munurinn á reglunum vera 

áðurnefndir frestir, eða frestun réttaráhrifa í vsl. Það kann þó að vera, að heimild 

vátryggingafélaga til að rifta öllum samningum sem það hefur við vátryggðan, sé umfram það 

sem leiða myndi af reglum kröfuréttar um riftun. 

 Því virðist óhætt að telja, að fyrri tilgáta höfundar, að í raun sé um riftun að ræða í vsl., 

hljóti nokkurn stuðning af framangreindu. Seinni tilgáta höfundar sýnist einnig halda vatni, ef 

svo má að orði komast, enda verða vísireglur vsl. og þar með einnig vátryggingarskilmálar, að 

líkindum túlkaðar til samræmis við meginreglur réttarsviðsins. 
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