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1 Inngangur 

Reglan um frelsi manna til samningsgerðar er í dag talin ein af meginstoðum samningaréttarins. 

Þrátt fyrir að vera ekki lögfest hér á landi hefur þessi meginregla verið viðurkennd frá öndverðu 

og litar því almennt löggjöf og réttarframkvæmd á sviði samningaréttar.1 

Á reglunni eru þó ýmsar undantekningar, og hafa takmarkanir á þessu frelsi þróast mikið á 

síðustu tveimur öldum. Ein þessara takmarkana, sem mikið fer fyrir í samfélagi nútímans, er 

hin ólögfesta regla um trúnaðarskyldu samningsaðila gagnvart viðsemjanda sínum. Þrátt fyrir 

að mest fari fyrir þessari skyldu á meðan samningssamband aðila varir getur hún stofnast við 

samningsgerð og haft þýðingu eftir að samningssambandinu lýkur.2 

Trúnaðarskylda samningsaðila er ekki síst mikilvæg í vinnurétti þar sem starfsmaður kemst 

oft í tæri við viðkvæmar upplýsingar sem gætu verið samkeppnisaðilum vinnuveitanda hans 

verðmætar. Því er stundum brugðið á það ráð að setja ákvæði í ráðningarsamning tilvonandi 

starfsmanns sem meinar honum að nota fagþekkingu sína og reynslu gegn vinnuveitandanum 

eftir að samningssambandi þeirra lýkur. 

Slík samkeppnisákvæði geta því heft bæði samnings- og atvinnufrelsi starfsmanns í 

framtíðinni, og hefur þeim verið líkt við vistarbönd sem voru við líði á Íslandi frá þjóðveldisöld 

til loka 18. aldar.3 Þá geta ákvæði af þessu tagi haft mikil áhrif á framtíðaratvinnutækifæri fólks 

og hafa dómstólar beitt ógildingarreglu 37. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga (hér eftir „samningalög“) í tilviki ráðningarsamningsákvæða sem talin voru 

ganga of langt í samkeppnisvernd.4 

Í þessari ritgerð mun þýðing trúnaðarskyldu eftir slit ráðningarsamnings sem inniheldur 

samkeppnisákvæði vera könnuð nánar. Fyrst verður fjallað um inntak trúnaðarskyldunnar í 

samningarétti. Því næst verður gerð grein fyrir ráðningarsamningum, aðal- og aukaskyldum 

þeirra samninga og samkeppnisákvæðum. Þá verða hin sögulegu vistarbönd tekin fyrir, auk 37. 

gr. samningalaga og dómaframkvæmdar í málum er varða samkeppnisvernd. Lokakafli 

ritgerðarinnar er síðan helgaður niðurstöðum hennar. 

 

 
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
2 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 192. 
3 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
4 Sjá t.d. Hrd. 1995, bls. 1646 (316/1992), sem reifaður er í kafla 5.3.2. 
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2 Inntak trúnaðarskyldunnar í samningarétti 

2.1 Almennt 

Í norrænum samningarétti er almennt viðurkennt að trúnaðarskylda gildi á milli tveggja aðila 

við stofnun, framkvæmd og slit samninga, og er sú skylda ólögfest meginregla. Hugtakið 

trúnaðarskylda í skilningi samningaréttar þykir nokkuð víðtækt, og hafa sumir fræðimenn átt í 

vandræðum með að skilgreina það með óyggjandi hætti.5 Í eldri skrifum hafa íslenskir 

fræðimenn stundum talað um tillitsskyldu6 í sömu merkingu og trúnaðarskyldan, en það hugtak 

hefur ekki þótt heppilegt þar sem það er talið hluti af trúnaðarskyldunni, og myndar hana auk 

annarra þátta.7  

Í grein Viðars Más Matthíassonar, Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga, 

sem birtist í 2. tölublaði 53. árgangs Úlfljóts, tímarits laganema við Háskóla Íslands, segir hann 

trúnaðaskyldunni hafa verið lýst svo, „að í henni felist skylda samningsaðilja til að láta ekki 

eigin hagsmuni ráða einhliða athöfnum sínum eða athafnaleysi í samningssambandinu, heldur 

verði þeir, innan ákveðinna marka, að taka tillit til hagsmuna viðsemjandans“.8 Þannig sé 

trúnaðarskyldunni ætlað að sporna gegn því að menn sýni hagsmunum viðsemjanda síns 

fullkomið tillitsleysi, og misnoti mögulega aðstöðumun sinn gegn honum. Svipuðum 

sjónarmiðum er haldið á lofti í ritinu Samningarétti, en þar segir Páll Sigurðsson þá skyldu 

samningsaðila felast í reglunni að „sýna gagnaðilja hæfilega „tillitssemi“ (d. loyalitet) við 

samningsefndir“ og að „[e]nginn getur fullnægt samningsskyldu sinni með „bundið fyrir 

augun“ […] heldur verður hann að hafa hæfilega hliðsjón af hagmunum gagnaðilja síns og 

sanngjörnum óskum hans“.9 

Í hinni rótgrónu meginreglu samningaréttarins um samningafrelsi felast þrír meginþættir. Í 

fyrsta lagi er mönnum almennt heimilt að velja sér viðsemjanda, þ.e. hvern samið er við.  Í öðru 

lagi er mönnum í sjálfsvald sett hvort samningur skuli gerður, eða hvort látið skuli líða hjá að 

gera samning. Þá felst í reglunni í þriðja lagi frelsi manna til að ákvarða efni samningsins, sem 

gerður er.10 Meginreglan um samningafrelsi sætir þó ýmsum undantekningum, og má af 

framangreindu ráða að trúnaðarskyldan sé ein slík undantekning. 

 
5 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 192-193. 
6 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 63-64. 
7 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 193, nmgr. 4. 
8 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 193. 
9 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 63-64. 
10 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
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2.2 Trúnaðarskyldan í ráðningarsamningum 

2.2.1 Inngangur 

Vægi trúnaðarskyldunnar í samningarétti er misjafnt og ræðst það af ýmsum atriðum, svo sem 

eðli og tímalengd samnings. Skyldan er almennt talin ríkari í samningum sem gerðir eru til 

langs tíma, frekar en skammtímasamningum, og er þýðing hennar meiri þegar tengsl 

samningsaðila eru mikil. Þeirri staðhæfingu hefur verið varpað fram að af þeim samningum þar 

sem trúnaðarskyldan kemur til greina hefur hún líklega mesta þýðingu í ráðningarsamningum.11 

Þá er vægi skyldunnar breytilegt eftir samningstegundum, en almennt er talið að trúnaðarskylda 

yfirmanns við vinnuveitanda sinn sé ríkari en annarra starfsmanna á þeim vinnustað.12 

Ráðningarsamningar eru um margt ólíkir öðrum samningum þar sem þeir eru persónulegs 

eðlis, þ.e. meginreglan er sú að launþegi getur ekki sett annan mann í sinn stað til að sinna 

starfinu og framselja þannig sínum réttindum og skyldum.13 Trúnaður getur verið afar 

mikilvægur í ráðningarsambandi þar sem starfsmaður fæst oft við viðkvæmar upplýsingar og 

fer með mikil verðmæti, sem vinnuveitandi hans hefur hagsmuni af að halda fyrir sig. 

Trúnaðarskyldan er almennt talin víðtæk í ráðningarsambandi og er launþega því bannað að 

aðhafast hvaðeina sem andstætt er hagsmunum vinnuveitandans og fer í bága við 

ráðningarsamning.14 

Óumdeilt er að á starfsmanni hvílir þagnarskylda, en ekki er jafnljóst hve langt sú skylda 

nær. Þannig hefur það vafist fyrir fræðimönnum hvort atvinnurekandi geti krafist þess að 

starfsmenn haldi launa- og starfskjörum sínum leyndum, sérstaklega gagnvart 

samstarfsmönnum sínum, en því hefur verið haldið fram að slík krafa geti ekki verið réttmæt.15 

Lára V. Júlíusdóttir tekur af skarið í riti sínu Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði, og segir um þetta atriði: „Slíkar kröfur eru andstæðar lögum og verða að teljast 

óeðlilegar, enda tilgangur atvinnurekandans væntanlega sá einn að komast hjá eðlilegum 

launaleiðréttingum“.16 Lagaákvæðið sem Lára vísar hér til er í 3. mgr. 19. gr. laga nr. 10/2008 

um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, en þar kemur fram sú regla að starfsmönnum 

skuli ávallt heimilt að skýra frá launakjörum sínum ef þeir kjósa svo. 

 
11 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 194. 
12 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 194. 
13 Viðar Már Matthíasson: „Um ráðningarsamninga“, bls. 368. 
14 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 206. 
15 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 206 og 207. 
16 Lára V. Júlíusdóttir: Ráðningarréttur, réttindi og skyldur á vinnumarkaði, bls. 80. 
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2.2.2 Í aðdraganda samningsgerðar 

Meginreglan er sú að trúnaðarskylda myndast í aðdraganda samningsgerðar, og á það vitaskuld 

við um ráðningarsamninga einnig. Ólögfest upplýsingaskylda hvílir á hverjum þeim sem leitar 

eftir ráðningu í starf, en viðkomandi verður að gefa tilvonandi vinnuveitanda sínum, hvort sem 

það er að eigin frumkvæði eða samkvæmt beiðni, allar þær upplýsingar sem geta haft sérstaka 

þýðingu í ráðningarsambandinu.17  

Sem dæmi um slíka upplýsingaskyldu má nefna að einstaklingi sem sækir um starf, og er 

veikur eða hefur orðið fyrir slysi, ber að upplýsa um slíkt ef hann veit eða má vita að afleiðingar 

þess geta gert honum ómögulegt að sinna samningsbundnum starfsskyldum sínum. Þar sem um 

persónuupplýsingar er að ræða verður starfsmanni þó ekki talið skylt að upplýsa vinnuveitanda 

um önnur veikindi eða slys sem hann hefur orðið fyrir, sem ekki hafa áhrif á framkvæmd 

starfsins. Þá er upplýsingaskyldan við samningsgerðina gagnkvæm, og því er vinnuveitanda 

sömuleiðis skylt að upplýsa tilvonandi starfsmann um allt það sem mikla þýðingu getur haft í 

tengslum við þær skyldur sem starfmaður mun þurfa að sinna.18 

 

2.2.3 Á meðan samningssamband varir 

Trúnaðarskylda aðila skerpist verulega þegar kominn er á samningur milli þeirra, en eins og 

áður hefur komið fram er sú skylda í vinnurétti að meginstefnu til ólögfest. Þörf á slíkri skyldu 

er afar rík við framkvæmd ráðningarsamnings, þar sem starfsmaður bæði starfar með verðmæti 

sem vinnuveitandi hans á eða ber ábyrgð á, og hefur oft aðgang að viðkvæmum gögnum og 

upplýsingum.19 Þess vegna er trúnaðarskyldan almennt talin víðtæk í ráðningarsambandi, og 

eru tveir þættir hennar sagðir þýðingarmestir; þagnarskyldan og skylda starfsmanns til þess að 

aðhafast ekkert sem talist getur vera í samkeppni við starfsemi vinnuveitanda hans. Hinn 

síðarnefndi þáttur verður skýrður á þá leið að starfsmaður má ekki standa í neins konar rekstri 

í samkeppni við vinnuveitanda sinn, hvorki innan né utan vinnutíma. Þá hvílir á starfsmanni 

þagnarskylda um þá þætti starfsins sem leynt skal fara með til verndar réttmætum hagsmunum 

vinnuveitanda.20  

Þó að þagnarskylda gildi almennt án þess að hennar sé getið í lögum hefur sams konar regla, 

með afmarkaðra gildissviði, verið lögfest hér á landi, en hana má finna í 42. gr. stjórnsýslulaga 

nr. 37/1993. Þar er kveðið á um þagnarskyldu þeirra sem starfa á vegum ríkis eða sveitarfélaga, 

 
17 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 197, 198 og 201. 
18 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 201. 
19 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 206. 
20 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 206 og 207. 
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en þagnarskyldureglu af þessu tagi var ekki til að dreifa í stjórnsýslulögunum fyrr en þeim var 

breytt með lögum nr. 71/2019. Fyrir gildistöku þeirra laga var helsta ákvæðið um þagnarskyldu 

opinberra starfsmanna að finna í 18. gr. laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins. Með lögum nr. 71/2019 var þeirri grein breytt, auk fjölmargra greina í lögum sem fjalla 

um opinbera starfsmenn og stofnanir, á þann veg að þær vísa nú allar til þagnarskyldureglunnar 

í 42. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993. 

 

2.2.4 Að samningssambandi loknu 

Þó meginreglan sé sú að trúnaðarskylda fellur niður milli aðila eftir að samningssambandi lýkur 

er hún ekki án undantekninga, jafnvel þó að ekki hafi verið samið um slíkar skuldbindingar eftir 

samningslok.21 Sem dæmi um lögfest tilvik af trúnaðarskyldu eftir samningsslit er 3. mgr. 42. 

gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993, en í 3. málsl. þeirra málsgreinar kemur fram sú regla að 

trúnaðarskylda þess sem starfar á vegum ríkis eða sveitarfélaga helst þó starfsmaðurinn láti af 

starfi sínu. Þannig hvílir enn trúnaðarskylda á opinberum starfsmanni þó ráðningarsambandi 

hans við vinnuveitanda sé lokið. 

Um ólögfesta trúnaðarskyldu við slit samnings má skoða inntak reglunnar þegar á 

uppsagnarfresti starfsmanns stendur, en hin gagnkvæma trúnaðarskylda helst almennt á því 

tímabili. Í ráðningarsambandi verður starfsmanni þó leyft að leita sér að nýju starfi á meðan 

uppsagnarfrestur hans úr hinu eldra starfi líður, og telst það ekki brot á trúnaðarskyldunni. Þar 

vegast á hagsmundir vinnuveitanda af því að starfsmaður gæti trúnaðar, og svo hagsmunir 

starfsmanns af því að fá að njóta samningafrelsis með því að hefja nýtt ráðningarsamband 

annars staðar.22 Þessum rétti starfsmanns geta þó verið settar skorður með samkeppnisákvæði, 

sbr. umfjöllun í kafla 3.2. 

Eftir eiginleg lok ráðningarsamnings eru mörk trúnaðarskyldunnar bundin við það hvort 

samið hafi verið sérstaklega um slíka skyldu eftir að ráðningarsambandi lýkur eða ekki. Eins 

og fram er komið fellur trúnaðarskyldan að meginstefnu til niður á milli samningsaðila eftir að 

ráðningarsambandi lýkur, svo varla er hægt að setja starfsmanni þröngar skorður í þeim efnum 

ef ekki hefur verið samið um trúnað á milli aðila eftir samningsslit. Trúnaðarskyldunni getur 

þannig verið komið á í formi samningsbundinna samkeppnishamla, og eru samkeppnisákvæði 

í ráðningarsamningum þar fyrirferðarmest. Þessum takmörkunum eru settar skorður með 37. 

gr. samningalaga, en þar segir að samningsákvæði sem skerðir atvinnufrelsi starfsmanns á 

 
21 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 212. 
22 Viðar Már Matthíasson: „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“, bls. 210 og 211. 
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víðtækari hátt en nauðsynlegt er, og með ósanngjörnum hætti, sé ekki bindandi fyrir 

viðkomandi starfsmann. Um 37. gr. samningalaga er nánar fjallað í 5. kafla ritgerðarinnar. 

 

3 Ráðningarsamningar 

3.1 Almennt um ráðningarsamninga og aðal- og aukaskyldur 

Rétt er að fjalla í stuttu máli um ráðningarsamninga almennt, áður en samkeppnisákvæði slíkra 

samninga eru tekin fyrir. Skilgreina má ráðningarsamning sem persónubundinn samning milli 

tveggja aðila, þar sem launamaður skuldbindur sig til starfa hjá vinnuveitanda sínum. Lýtur 

launþeginn þá verkstjórn vinnuveitanda og er á hans ábyrgð, gegn greiðslu.23 Það að 

ráðningarsamningar séu persónubundnir þýðir að aðilar slíks samnings geta alla jafna ekki falið 

þriðja manni að efna samningsskyldur fyrir sína hönd,24 eins og fram kemur hér að ofan. 

Ráðningarsamningar verða að vera í samræmi við kjarasamning, og teljast ákvæði samnings, 

sem kveða á um lakari rétt launamanns en kjarasamningur mælir fyrir um, vera ógild, sbr. 1. gr. 

laga nr. 55/1980 um starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. 

Ráðningarsamningur veitir launþega og vinnuveitanda bæði réttindi og skuldbindur þá 

gagnvart hvorum öðrum á ýmsan hátt. Greina má þessar skyldur í aðalskyldur og aukaskyldur. 

Aðalskyldan er það sem efni samnings fjallar einkum um, þ.e. meginatriði hans. Í 

vinnusamningi myndi sú skylda launþega vera að vinna þau störf sem hann er ráðinn til að 

sinna, en aðalskylda vinnuveitanda væri aftur á móti að greiða laun fyrir þá vinnu.25  

Aukaskyldur eru hins vegar þær greiðslur eða framlög, sem annar samningsaðili leggur á 

herðar hins að inna af hendi, sem teljast ekki til höfuðatriða ráðningarsamnings, en koma til 

viðbótar aðalskyldunni.26 Undir aukaskyldur fellur hin ólögfesta meginregla um trúnaðarskyldu 

aðila í samningssambandi.27 Dæmi um slíka trúnaðarskyldu, sem snertir einnig 

samkeppnisvernd, er skylda samningsaðila til að vernda hagsmuni gagnaðila síns og misnota 

þannig ekki viðskiptaleyndarmál né upplýsingar sem gætu valdið honum tjóni.28 Um afstöðu 

dómstóla til trúnaðarskyldunnar sem aukaskyldu í samningssambandi, og úrræði aðila við broti 

á aukaskyldu af því tagi, má benda á dóm Hæstaréttar, Hrd. 1999, bls. 2338 (500/1998). 

Ágreiningur málsaðila á rætur að rekja til fyrirvaralausrar uppsagnar E úr starfi, en hann 

hafði unnið fyrir fyrirtækið ÍB í þrjú ár fyrir brottrekstur. Starfsemi ÍB var fólgin í prentun 

 
23 Viðar Már Matthíasson: „Um ráðningarsamninga“, bls. 368. 
24 Viðar Már Matthíasson: „Um ráðningarsamninga“, bls. 368. 
25 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I. Efndir kröfu, bls. 83. 
26 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I. Efndir kröfu, bls. 83. 
27 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I. Efndir kröfu, bls. 86 og 87. 
28 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I. Efndir kröfu, bls. 93 og 94. 
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merkinga og áletrana á boli, en E var vikið frá störfum eftir að upp komst áform hans um 

að hefja rekstur eigin fyrirtækis á sama sviði og ÍB. Þannig hafði E fest kaup á prentvél, 

leigt húsnæði undir fyrirhugaða starfsemi og jafnvel stofnað fyrirtæki undir reksturinn á 

meðan hann var enn starfsmaður ÍB. Þetta taldi ÍB vera gróft brot gegn þeim 

trúnaðarskyldum sem E bar gagnvart fyrirtækinu sem réttlætti brottrekstur. Hæstiréttur tók 

undir þessar röksemdir, og sagði að háttsemi E var „ósamrýmanleg þeim trúnaðarskyldum, 

sem hann bar gagnvart vinnuveitanda sínum.“ Þá sagði ennfremur að „[m]eðan [E] vann 

að því að koma á fót sjálfstæðum atvinnurekstri í samkeppni við [ÍB] var enn í gildi 

vinnusamningur með málsaðilum, sem hvorugur hafði sagt upp. Leyndi [E] áformum 

sínum og markvissum gerðum, sem að þessu miðuðu.“ Að því virtu féllst rétturinn á með 

ÍB að fyrirtækinu hafi verið heimilt að víkja E úr starfi án aðvörunar eða fyrirvara. 

 

Hér fellst Hæstiréttur því á að brot gegn trúnaðarskyldu getur réttlætt fyrirvaralausa 

brottvikningu launþega úr starfi, og viðurkennir í raun að samkeppnisvernd sé hluti af hinni 

ólögfestu trúnaðarskyldu, þrátt fyrir að ekkert sé tekið fram um slíkt berum orðum í 

ráðningarsamningi, hvað þá að samkeppnisákvæði sé til að dreifa. Þannig getur veruleg vanefnd 

á trúnaðarskyldu sem lýtur að samkeppnisvernd haft slík áhrif á efndir samnings í heild sinni 

að heimilt sé að rifta honum.  

 

3.2 Samkeppnisákvæði 

Eins og áður hefur komið fram eru samkeppnisákvæði í ráðningarsamningum hugsuð sem 

nokkurs konar vernd vinnuveitanda gegn því að starfsmaður nýti sér viðskiptaleyndarmál, 

upplýsingar eða almenna vitneskju um starfið í þeim tilgangi að ráðast í samkeppni við 

vinnuveitanda, hvort sem það er með því að ráða sig í starf hjá samkeppnisaðila eða stofna eigin 

rekstur í sama geira. Ákvæðin geta verið mismunandi að efni til og er stundum samið um 

nokkurs konar dagsektir fyrir brot, þ.e. að starfsmaður skuli greiða fyrrverandi vinnuveitanda 

sínum tiltekna fjárhæð hvern dag sem hann brýtur samkeppnisákvæðið í samningi þeirra.29 

Þannig er algengara að ákvæði af þessu tagi séu sett í ráðningarsamninga þeirra sem hafa 

ákveðna reynslu eða sérþekkingu á tilteknu sviði. 

Samningar sem innihalda samkeppnisákvæði eru heimilir og bindandi fyrir samningsaðila30 

en kunna að vera ógildanlegir með vísan í ógildingarreglu 37. gr. samningalaga, sem fjallað er 

um í 5. kafla hér að neðan. Þá er rétt að nefna að skyldur launþega sem samkeppnisákvæði 

bindur við hann teljast til aukaskyldna, sbr. ofangreinda umfjöllun. 

Samkeppnisvernd er tiltölulega nýtt fyrirbæri hér á landi, sérstaklega þegar litið er til 

dómaframkvæmdar Hæstaréttar.31 Þó er það ekki alveg nýtilkomið að atvinnurekendur reyni að 

 
29 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
30 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
31 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
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tryggja sig gegn samkeppni í ráðningarsamningum, sbr. Hrd. 1939, bls. 365 (5/1939), sem 

reifaður er í kafla 5.3.2, en það er elsti dómur réttarins sem fjallar um samkeppnisákvæði. Rétt 

er að taka fram að sömu lagaákvæði gilda í dag og gerðu þegar dómurinn féll, og því stendur 

aldurinn ekki í vegi fyrir fordæmisgildi hans.32 

Þrátt fyrir að vera algengust í ráðningarsamningum eru samkeppnisákvæði ekki einskorðuð 

við samninga af því tagi.33 Þannig er t.d. ekki óalgengt að samkeppnisákvæði skjóti upp 

kollinum í samningum um fyrirtækjakaup, en þar er viðskiptavild fyrirtækisins gagnvart 

seljendum yfirleitt ástæða þess að til slíkra ákvæða er gripið. Sú viðskiptavild getur falið í sér 

fjárhagsleg verðmæti í formi einhvers konar þekkingar, auk fasts kúnnahóps,34 og hafa 

dómstólar lagt blessun sína á ákvæði sem skuldbinda aðila til að vernda viðskiptavild fyrirtækja 

við sölu þeirra.35 Ákvæði 1. mgr. 37. gr. samningalaga fjallar þannig ekki einungis um samband 

launþega og vinnuveitanda, heldur getur það einnig tekið til samkeppnisákvæða í samningum 

um kaup á fyrirtæki eða í samningum milli verktaka og verkkaupa.36 

 

4 Vistarbönd 

Samkeppnisákvæði í ráðningarsamingum hafa stundum verið borin saman við svokölluð 

vistarbönd, sem tíðkuðust hér á landi öldum saman. Í Lögfræðiorðabók – með skýringum frá 

árinu 2008 er vistarband skilgreint sem „[l]ögbundin skylda vinnufólks, allt frá þjóðveldisöld 

fram til síðari tíma, til að binda sig í vist hjá bændum“.37 Þessi lagaskylda gilti um vinnuhjú 

sem réðu ekki eigin búi, en hana mátti finna í ákvæðum íslensku fátækralöggjafarinnar og hefti 

vistarbandið atvinnufrelsi landlausra Íslendinga gríðarlega. Bann við flakki eða umferð gilti um 

óvistbundna menn, en kom einnig í veg fyrir að vinnuhjú gætu leitað sér vinnu annars staðar en 

á heimili þess bónda sem þau voru vistráðin hjá, að viðlagðri refsingu. Lausamennska var 

bönnuð í húsagatilskipun konungs frá 1746, en réttindi vinnufólks voru þrengd enn frekar með 

tilkomu Lausamannalaga árið 1783 þar sem hjú voru nánast gerð að þrælum bænda sinna, sem 

réðu öllu um kjör þeirra. Lögin urðu til þess að bændurnir réðu nú hjúskaparstöðu hjúa sinna, 

og var því fólki fyrirmunað að ganga í hjónaband að eigin frumkvæði. Þetta leiddi til þess að 

 
32 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 544. 
33 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 542. 
34 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 292 og Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og 

Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 349. 
35 Líta má til Hrd. 2002, bls. 3295 (144/2002) hvað þetta atriði varðar. 
36 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 294 og Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um 

samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 542. 
37 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók – með skýringum, bls. 493. 
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kjör vinnuhjúa urðu óeðlilega slæm, og voru þau í raun hneppt í ánauð sem ógerlegt var að 

brjótast út úr. Leynt var farið með vistarbandið og má því gera sér í hugarlund að ætlun þessarar 

lagaskyldu hafi verið að tryggja bændum mikið af ódýru vinnuafli.38  

Húsbóndinn bar þó einnig skyldur gagnvart vinnuhjúum sínum. Þannig bar hann ábyrgð á 

því að þau fengju húsaskjól, fæði og klæði á meðan á ráðningartíma þeirra stóð. Þá fengu 

karlmenn að auki árslaun fyrir vinnu sínu, allt að heilt kúgildi (jafngildi einnar kýr) á ári. Konur 

fengu yfirleitt ekkert greitt umfram nauðsynja. Vinnuhjúum var ekki frjálst að yfirgefa bóndabæ 

ef húsbóndinn stóð ekki við skyldur sínar, en þau máttu þó kæra hann til hreppstjóra, þó að afar 

fá dæmu séu um slíkt.39 

Þessi sögulega skipan á atvinnumálum Íslendinga svipar að nokkru leyti til 

samkeppnisákvæða í ráðningarsamningum, þó útkoman sé ekki jafnafdrifarík. Það sem þau eiga 

sammerkt vistarböndum er skerðing á frelsi starfsmanns til að nota fagþekkingu sína og reynslu 

eftir að sambandi hans við vinnuveitanda lýkur. Sú skerðing getur þó haft umtalsverð áhrif fyrir 

starfsmann  

Dæmi eru um það í samkeppnismálum sem fara fyrir dómstóla, að launþegar vísi til 

vistarbanda máli sínu til stuðnings. Þannig lýsti varnaraðili í Hrd. 12. mars 2009 (414/2008) 

samkeppnisákvæði í ráðningarsamningi sínum þannig að það takmarkaði atvinnufrelsi 

starfsmanna fyrirtækisins að óþörfu, og væri í raun sett „til að halda þeim í vistarböndum í 

tiltekinn tíma“. Vísað var til vistarbanda með svipuðum hætti í Hrd. 20. nóvember 2014 

(269/2014), en báðir þessir dómar eru reifaðir í 5. kafla. 

  

5 Ógildingarregla 37. gr. samningalaga og beiting dómstóla á henni 

5.1 Inngangur 

Ákvæði 37. gr. samningalaga um samkeppnisvernd hafa verið hluti af lögunum allt frá setningu 

þeirra árið 1936. Íslensku samningalögin voru unnin á grundvelli víðtæks löggjafarsamstarfs 

Norðurlandaþjóðanna sem hófst undir lok 19. aldar, og eru samningalög Dana (sett 1917), Finna 

(sett 1929), Norðmanna (sett 1918), Svía (sett 1915) og Íslendinga samhljóða í öllum 

megindráttum. Í lögunum er fjallað um samningsgerð, umboð, og svo loks í III. kafla þeirra er 

ógildingarreglum samningaréttar gerð skil, en þar má finna umrædda 37. gr.40 Ólíkt öðrum 

ógildingarreglum samningaréttar gilda ákvæði 37. gr. samningalaga um ákveðna tegund 

 
38 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
39 Gísli Gunnarsson: „Hvað var vistarbandið?“, https://www.visindavefur.is. 
40 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 32 og 33. 
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löggerninga. Þannig falla undir ákvæðin eingöngu þeir löggerningar sem skerða atvinnufrelsi 

samningsaðila.41  

 

5.2 Almennt um ákvæði 1. mgr. 37. gr. samningalaga og gildissvið þess 

Ákvæði 1. mgr. 37. gr. samningalaga hljóðar svo: 

Hafi maður, í því skyni að varna samkeppni, áskilið sér hjá öðrum manni að sá maður reki 

eigi verslun eða aðra atvinnu, eða hann ráði sig eigi til starfa við slíkt fyrirtæki, þá er það 

loforð eigi bindandi fyrir þann mann ef telja verður, þegar litið er til allra atvika, að 

skuldbinding þessi sé víðtækari en nauðsynlegt er til þess að varna samkeppni eða hún 

skerði með ósanngjörnum hætti atvinnufrelsi þess manns sem tókst þessa skyldu á herðar. 

Við mat á hinu síðastnefnda atriði skal einnig hafa hliðsjón af því hverju það varðar 

rétthafann að þessi skuldbinding sé haldin. 

Í ákvæðinu felst sú regla að loforð, sem gert er til að varna samkeppni í verslun, þjónustu 

eða annarri atvinnu, sé ekki bindandi fyrir loforðsgjafa gangi of það of langt og skerði 

atvinnufrelsi loforðsgjafa með ósanngjörnum hætti. Þetta er í takt við meginregluna um 

samningafrelsi einstaklinga sem samningalögin byggja á, þó þar sé sú regla ekki tekin fram 

berum orðum.42 Í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til samningalaga segir um 37. gr.: 

„Samningar þeir, sem hér um ræðir, eru alls ekki ótíðir, og geta átt rétt á sér, en eru hins vegar 

nokkuð tvíeggjaðir og rýra þá atvinnufrelsi þess, er slíka skuldbindingu tekur á sig, að 

þarflausu“. Þar er einnig tekið fram að ákvæðið er sniðið eftir dönsku samningalögunum.43 

Þeir samningar sem falla undir 1. mgr. 37. gr. samningalaga útfæra nánar þá trúnaðarskyldu 

sem fjallað hefur verið um í ritgerð þessari, en hún er þá umsamin í formi skuldbindingar um 

athafnaleysi í þágu samkeppnisverndar. Þá má ráða af greininni að hún tekur einnig til 

samkeppnisákvæða í ráðningarsamningum, þó samkeppnisákvæði séu ekki einskorðuð við slíka 

samninga.44 

Færð hafa verið rök fyrir því fyrir dómstólum að réttindi þau, sem samkeppnisákvæðin taka 

til, verða ekki skert með samningum þar sem þau eru varin af stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944, sérstaklega 1. mgr. 75. gr. hennar sem kveður á um atvinnufrelsi. Þessa 

röksemdafærslu hafa dómstólar almennt ekki fallist á,45 sbr. Hrd. 2003 bls. 3542 (124/2003). 

Í ráðningarsamningi starfsmanns S hjá fyrirtækinu PMT ehf. var samkeppnisákvæði sem 

skuldbatt S til að ráða sig ekki hjá fjórum nafngreindum fyrirtækjum í tvö ár frá því að 

 
41 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 292. 
42 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 292 og 293. 
43 Alþt. 1935 A-deild, bls. 802. 
44 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 294 og Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um 

samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 542. 
45 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 295. 
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störfum hans hjá PMT ehf. lyki. Í dómsmáli aðilanna reisti S sýknukröfu sína m.a. á því að 

umrætt samkeppnisákvæði bryti á stjórnarskrárvörðum rétti hans til atvinnufrelsis, sbr. 75. 

gr. stjórnarskrárinnar. Um þá málsástæðu S sagði Hæstiréttur: „Samkvæmt dómvenju 

stendur 75. gr. stjórnarskrárinnar því ekki í vegi að slík samkeppnisákvæði séu í 

samningum manna enda er ráð fyrir því gert í 37. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga, sbr. 7. gr. laga nr. 11/1986.“ 

Hér tekur Hæstiréttur afdráttarlausa afstöðu og segir að semja má um trúnaðarskyldur eftir 

að ráðningarsambandi lýkur án þess að 75. gr. stjórnarskrár standi því í vegi, og tekur enn 

fremur fram að í meginreglunni um samningsfrelsi felist heimild atvinnurekanda til að semja 

við starfsfólk sitt um að það ráði sig ekki í vinnu hjá öðrum í framhaldi af 

ráðningarsamningnum. Þannig sé gert ráð fyrir slíku samkeppnisákvæði í 1. mgr. 37. gr. 

samningalaga. 

Undir greinina falla ekki einungis ráðningarsamningar, heldur geta samkeppnisákvæði í 

verksamningum einnig verið ógiltir á grundvelli hennar. Í Hrd. 20. september 2010 (528/2010) 

var t.a.m. fjallað um samkeppnisbann í verksamningi. 

Aðilar máls, verktaki og verkkaupi, gerðu með sér ótímabundinn verksamning þar sem 

verktakinn tók að sér ráðgjöf og sölu á þjónustu verkkaupans, en hann seldi m.a. 

vátryggingar. Í verksamningi aðilanna var að finna ákvæði um að verktakanum væri 

óheimilt að takast á hendur starf sem starfsmaður, verktaki eða ráðgjafi hjá öðrum eða í 

eigin þágu 6 mánuðum eftir að hann léti af störfum fyrir verkkaupann, að því gefnu að nýja 

starfið væri í samkeppni við hann. Eftir að hafa sagt upp störfum stofnaði verktakinn svo 

sitt eigið fyrirtæki sem starfaði í samkeppni við verkkaupann. Verkkaupi krafðist þá 

lögbanns á starfsemi fyrirtækisins, en verktakinn krafðist sýknu og vísaði þar til 

ógildingarreglu 37. gr. samningalaga. Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með 

vísan til forsendna hans, lýsti dómstólinn því yfir að samningsákvæðið „þjónaði lögmætum 

tilgangi“. Dómurinn hélt svo áfram og sagði: „Þær hömlur gilda þó aðeins um skamman 

tíma og verður ekki fallist á það með [verktaka] að samningsákvæðið fari í bága við nefnt 

ákvæði samningalaga“. Fallist var á að verktakanum væri óheimilt samkvæmt 

fyrrgreindum verksamningi að gegna þeim störfum sem hann hafði tekið að sér í 

fyrirtækinu nýja. Lögbannskrafa verkkaupans var því tekin til greina. 

Hér telur dómurinn þá skuldbindingu sem lögð er á herðar verktaka með verksamningi ekki 

fullnægja skilyrðum 1. mgr. 37. gr. samningalaga til ógildingar því. Þannig var starfsemi 

fyrirtækis sem hann stofnaði í beinni samkeppni við verkkaupa, og samkeppnisbrotið því tilefni 

til lögbanns. 

Þá nær ákvæði 1. mgr. 37. gr. ekki til svokallaðra viðskiptamannaákvæða, en það eru 

samningsákvæði þar sem starfmaður skuldbindur sig til að stofna ekki til viðskipta við 

viðskiptavini vinnuveitanda síns eftir að starfsmaðurinn lætur af störfum.46 Um þetta atriði má 

líta til Hrd. 20. nóvember 2014 (269/2014). 

 
46 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 294 og Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um 

samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
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Deilt var um samkeppnisákvæði í ráðningarsamningi á milli endurskoðanda og 

endurskoðunarfyrirtækis. Fyrirtækið krafðist þess að sér yrðu greiddar bætur úr hendi 

endurskoðandans, sem var bæði forstöðumaður útbús fyrirtækisins og hluthafi í því, vegna 

yfirtöku viðskiptavina endurskoðunarfyrirtækisins eftir að hann lét af störfum hjá þeim. Í 

3. mgr. 31. gr. samstarfssamnings endurskoðandans og fyrirtækisins sagði: „Ef hluthafi 

hættir störfum hjá félaginu en heldur áfram störfum á sama sviði og tekur með sér 

viðskiptamenn frá félaginu, innan þriggja ára frá útgöngu, eða verði uppvís að því að valda 

félaginu tjóni við útgöngu úr félaginu t.d. með því að beina viðskiptavinum þess til 

samkeppnisaðila, er hann skaðabótaskyldur gagnvart félaginu og getur félagið krafist bóta 

sem nema tekjum síðustu 12 mánaða vegna vinnu félagsins fyrir viðskiptamanninn.“ Í 

dómnum kom fram að endurskoðunarfyrirtækið hefði með réttu mátt líta svo á að 

endurskoðandinn væri að undirbúa samkeppnisrekstur við fyrirtækið m.a. með því að bjóða 

samstarfsmönnum sínum að taka þátt í stofnun nýs fyrirtækis. Í forsendum sínum sagði 

Hæstiréttur endurskoðandann þurfa að sýna fram á að þær aðstæður 1. mgr. 37. gr. 

samningalaga séu fyrir hendi sem geri samkeppnisákvæðið óskuldbindandi fyrir hann. 

Hann hafi gegnt lykilstöðu innan fyrirtækisins og verið í beinu sambandi viðskiptamenn, 

og því borið ríka trúnaðarskyldu. „Þegar þetta er virt verður ekki talið að samningsákvæðið 

hafi skert atvinnufrelsi hans með ósanngjörnum hætti,“ segir rétturinn svo. Þannig hafi 

mikill meirihluti viðskiptamanna endurskoðunarfyrirtækisins flutt viðskipti sín til 

endurskoðandans eftir að hann hóf störf hjá nýju fyrirtæki. Hafi hann því brotið gegn 

samkeppnisákvæði ráðningarsamningsins og var dæmdur til greiðslu skaðabóta. 

Athugavert er að Hæstiréttur tekur hér tillit til stöðu starfsmannsins innan fyrirtækisins við 

mat sitt. Þó að ekki hafi verið tækt að beita 1. mgr. 37. gr. samningalaga í þessu tilfelli verður 

fjallað um þýðingu þessa atriðis í næsta kafla. 

 

5.3 Skilyrði og beiting 1. mgr. 37. gr. samningalaga 

5.3.1 Inngangur 

Eins og fram hefur komið eru samningar sem innihalda samkeppnisákvæði heimilir og bindandi 

fyrir aðila í ráðningarsambandi, þó að í þeim felist óhjákvæmileg takmörkun á atvinnufrelsi.47 

Það leiðir af meginreglunni um samningsfrelsi að starfsmönnum er frjálst að semja um 

skerðingu eigin atvinnufrelsis, en þó er ljóst af 1. mgr. 37. gr. samningalaga að frelsi aðila til 

að semja um slíka skerðingu er ekki algjört.48 Umrædd grein samningalaganna var einmitt 

lögfest til að vernda menn fyrir þeim tilfellum þar sem samkeppnisvernd gengur of langt. 

Þannig er maður ekki skuldbundinn af samkeppnisákvæði ef það er víðtækara en nauðsynlegt 

er til að varna samkeppni eða skerðir atvinnufrelsi hans með ósanngjörnum hætti,49 en það eru 

tvö meginskilyrði 1. mgr. 37. gr., og verður annað hvort þeirra að vera uppfyllt svo reglunni sé 

beitt.50 

 

 
47 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 540. 
48 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 298. 
49 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, 2. útgáfa, bls. 543. 
50 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 298 og 299. 



14 

 

5.3.2 Víðtækari skuldbinding en nauðsynlegt er til að varna samkeppni 

Við mat dómstóla á þessu atriði er litið til ýmissa þátta, en yfirleitt skiptir lengd þess tíma sem 

kvöðin á að gilda mestu máli. Stundum kveða samkeppnisákvæði jafnvel á um ótímabundið 

samkeppnisbann. Það var raunin í Hrd. 1939, bls. 365 (5/1939), sem er elsti dómur Hæstaréttar 

sem fjallar um samkeppnisvernd. 

H rak saumastofu í Reykjavík, og réði til sín J til að veita saumastofunni forstöðu, en J var 

frá Þýskalandi. Í ráðningarsamningi J kom fram sú skuldbinding hennar að taka ekki starf 

frá öðrum eða vinna fyrir utan saumastofu H í Reykjavík, nágrenni Reykjavíkur eða í 

Hafnarfirði á meðan hún dveldi á Íslandi. Hún mátti hins vegar vinna utan framangreindra 

staða að þremur árum liðnum frá upphafi ráðningartímans, en ráðningarsamningur hennar 

var til þriggja ára. Að þeim tíma liðnum hóf J rekstur sinnar eigin saumastofu, sem var með 

eins starfsemi og saumastofa H, og var einnig í Reykjavík. H höfðaði því mál gegn henni 

og krafðist viðurkenningar á því að J væri óheimilt að reka saumastofu í Reykjavík og 

nágrenni, og Hafnarfirði, eða vinna við slíka stofnun á einn eða annan hátt, að viðlögðum 

dagsektum. Þá krafðist hún jafnframt skaðabóta úr hendi J fyrir samningsrof og tjón og 

óþægindi sín af því. Aðalkrafa J var sýkna, en til vara að henni væri heimilt að leysa sig 

með fégjaldi undan atvinnubanni samningsins. Sýknukröfu hennar var hafnað. Hins vegar 

tók Hæstiréttur af skarið og sagðist líta svo á að „hið ótímabundna og víðtæka atvinnubann 

samningsins skerði svo óhæfilega atvinnufrelsi [J], að hún sé ekki bundin við það að fullu“. 

Með vísan í 37. gr. samningalaga áleit því rétturinn svo, að hæfileg takmörkun á 

atvinnufrelsi J, hvað varðar vinnu hjá samkeppnisaðilum saumastofu H, væri eitt ár. Þar 

sem J hafði þegar rekið saumastofu sína í 8-9 mánuði, og var því væntanlega bundin við 

samninga um húsnæði og starfskraft, féllst Hæstiréttur þó á kröfu hennar um lausn undan 

samningsákvæðinu gegn greiðslu fégjalds. Var J því dæmd til að greiða H bætur fyrir 

samningsbrot sitt. 

Í þessum dómi taldi Hæstiréttur eitt ár vera hæfilega langan tíma atvinnubanns miðað við 

aðstæður. Þrátt fyrir aldur dómsins hefur hann enn fordæmisgildi, þar sem sömu lagaákvæði 

giltu á þeim tíma og í dag.51 Athugavert er að skoða þá landfræðilegu afmörkun sem 

samkeppnisákvæðið í ofangreindum dómi setur saumakonunni, en hér er einnig litið til þess við 

mat á því hvort ákvæðið sé of víðtækt. Orð Hæstaréttar um að hið „víðtæka atvinnubann skerði 

svo óhæfilega atvinnufrelsi [saumakonunnar]“ verða túlkuð á þann veg að bæði tímalengdin og 

landfræðileg afmörkun ákvæðisins hafi vegið þungt í mati dómsins. 

Lítum nú til aðeins nýlegri dóms Hæstiréttar, Hrd. 1995, bls. 1646 (316/1992), þar sem 

tekin er skýr afstaða til eðlilegrar tímalengdar samkeppnisákvæðis. 

S var ráðinn til starfa hjá fyrirtækinu Vara, sem starfrækir öryggisþjónustu og sölu 

öryggisbúnaðar, meðal annars á sviði eldvarna. Hlutverk S innan fyrirtækisins var að annast 

hleðslu og þjónustu á handslökkvitækjum ásamt því að afla nýrra viðskiptavina. Í 

ráðningarsamningi var ákvæði sem laut að samkeppnisvernd, en þar kom fram að S mætti 

ekki vinna fyrir samkeppnisaðila Vara né stofna fyrirtæki í sömu starfsgrein. Samkvæmt 

ákvæðinu átti S að vera skuldbundinn af þessum atvinnuhömlum í fimm ár eftir að starfi 

hans hjá Vara lyki. Nokkrum mánuðum eftir að S var ráðinn hjá Vara sagði hann upp 

 
51 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 544. 
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störfum og stofnaði sitt eigið fyrirtæki, Slökkviþjónustuna. Samkvæmt tilkynningu til 

Firmaskrár var tilgangur fyrirtækisins hleðsla, eftirlit og sala á slökkvitækjum og öðrum 

eldvarnarbúnaði, og var því óumdeilt í málinu að Slökkviþjónustan starfaði í sömu 

starfsgrein og Vari. Að því leyti taldist S hafa brotið gegn samkeppnisákvæði samningsins. 

Á grundvelli forsendna héraðsdóms féllst Hæstiréttur þannig á þá niðurstöðu að ekki hafi 

verið tilefni til að leysa S að öllu leyti undan skuldbindingu ákvæðisins, og uppfyllti 

ákvæðið ekki skilyrði ógildingarreglu 37. gr. samningalaga. Aftur á móti hafi sú skerðing 

á atvinnufrelsi, sem samkeppnisákvæðið kvað á um, verið ósanngjörn þar sem banninu var 

ætlað að gilda í of langan tíma. Þannig ákvað Hæstiréttur, með 37. gr. samningalaga til 

hliðsjónar, að bannið ætti ekki að gilda lengur en tvö ár frá starfslokum S. 

Ofangreindur dómur er ágætissýnidæmi á þeirri aðferðafræði sem dómstólar beita við mat 

á því hvort farið sé í bága við samkeppnisákvæði, og hvort ákvæðið sjálft sé of víðtækt að efni 

til. Þannig leit dómurinn til skrásettrar starfsemi hins nýstofnaða fyrirtækis til að ákveða hvort 

það starfaði í samkeppni við sóknaraðila, og komst að þeirri niðurstöðu að varnaraðili hafði 

brotið gegn þeim skuldbindingum sem ráðningarsamningur hans kvað á um. Því næst skoðar 

dómurinn hvort sú skuldbinding hafi verið of víðtæk og ósanngjörn, og athugar hvort skilyrðum 

37. gr. samningalaga sé fullnægt. Niðurstaðan er sú að ekki er mögulegt að beita 

ógildingarreglunni, en þó hafi skerðingunni sem samkeppnisákvæðið hafði á samningsfrelsi 

varnaraðila verið markaður of langur tími. Með hliðsjón af bæði 37. gr. samningalaga og 

hagsmunum vinnuveitandans var því ákveðið að stytta gildistíma ákvæðisins töluvert, frekar en 

að víkja því alfarið til hliðar. 

Auk þess að líta til tímalengdar samkeppnisbannsins við mat á því hvort skuldbindingin sé 

of víðtæk, hafa dómstólar skoðað stöðu starfsmannsins innan fyrirtækisins og hvaða 

upplýsingum hann býr eða gæti búið yfir. Þannig getur trúnaðarskyldan verið misrík eftir því 

hvaða stöðu viðkomandi starfsmaður gegnir, eins og drepið er á í umfjöllun um Hrd. 20. 

nóvember 2014 (269/2014) í kafla 5.2, þar sem ekki var fallist á beitingu 1. mgr. 37. gr. 

samningalaga.  

Annað dæmi um þetta má sjá í Hrd. 12. mars 2009 (414/2008), en þar var deilt um hvort 

tveggja ára samkeppnisbann samkvæmt ráðningarsamningi færi gegn 1. mgr. 37. gr. 

samningalaga. 

E réð sig til starfa hjá ES efh., sem var heildverslun og birgir bóka- og ritfangaverslana. 

Starf E fólst einkum í sölu ritfanga og umsjón með netverslun fyrirtækisins ásamt almennri 

afgreiðslu. Í ráðningarsamningi E var eftirfarandi ákvæði að finna: „Launþega er ekki 

heimilt í tvö ár eftir starfslok að hefja störf hjá samkeppnisaðila á sama rekstrarsviði, né 

stofna til eigin rekstrar í samskonar eða tengdum rekstri. Brot á ofangreindu ákvæði 7. gr. 

varða févíti allt að 10% af föstu mánaðarkaupi fyrir hvern dag“. Seinna var samningurinn 

endurskoðaður og laun E hækkuð, en samkeppnisákvæðið hélst óbreytt. Rúmum tveimur 

árum eftir að E hóf störf keyptu ES ehf. verslanir Office 1, og var S gerður að rekstrarstjóra 

verslananna með tilheyrandi launahækkun. Þó var ekki gerður nýr ráðningarsamningur við 

stöðuhækkunina. Tveimur árum eftir það sagði E starfi sínu lausu hjá ES ehf. og var ráðinn 
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af fyrirtækinu A4, sem var samkeppnisaðili ES ehf. Krafði ES efh. því E um greiðslu 

févítisins sem framangreint samningsákvæði kvað á um, þar sem hann hefði brotið 

samkeppnisbannið, ef hann segði ekki upp störfum hjá A4. Fyrir dómi byggði E á því að 

framangreint samkeppnisákvæði væri óskuldbindandi fyrir hann á grundvelli 36. og 37. gr. 

samningalaga, þar sem það væri of víðtækt til þess að það hefði skuldbindingargildi 

gagnvart honum, sérstaklega þar sem hann hafi verið almennur starfsmaður þegar 

ráðningarsamningurinn var undirritaður. Þannig hafi inntak samkeppnisákvæðisins ekki 

tekið tillit til þess að E gegndi ekki trúnaðarstarfi innan fyrirtækisins. „Samningsákvæðið 

hafi eingöngu verið sett af hálfu [ES ehf.] til að takmarka að óþörfu atvinnufrelsi 

starfsmanna sinna og í raun til þess að halda þeim í vistarböndum í tiltekinn tíma,“ segir 

enn fremur í röksemdum E. 

E bar sjálfur fyrir dómi að hann hafi ábyggilega gegnt lykilhlutverki hjá ES ehf. eftir að 

hann tók við starfi rekstrarstjóra. Þrátt fyrir þá stöðubreytingu var ekki gerður nýr 

ráðningarsamningur við hann. Um það sagði Hæstiréttur: 

„Þótt ýmis ákvæði ráðningarsamningsins frá 30. nóvember 2004 hafi þannig ekki lengur 

átt við verður ekki litið svo á að þörf [ES ehf.] á að varna samkeppni vegna hugsanlegrar 

ráðningar [E] hjá keppinautum hafi minnkað við það að [E] tókst á hendur ábyrgðarmeiri 

störf í þágu [ES ehf.]. Eru því ekki efni til að telja að forsendur hafi breyst svo að 

samkeppnisákvæði 7. gr. samningsins hafi fallið úr gildi.“ 

Hér spilar stöðuhækkun E inn í ákvörðun Hæstaréttar. Þá heldur rétturinn áfram og staðfestir 

að fyrirtækið sem S réð sig til eftir uppsögnina hafi verið í beinni samkeppni við ES ehf. 

„Þótt túlka verði þröngt í þessu sambandi hverjir talist geti samkeppnisaðilar stefnda á sama 

rekstrarsviði er ljóst að til þeirra taldist fyrirtækið A4. […] Að þessu gættu en að öðru leyti 

með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður staðfest sú niðurstaða hans að 

samkeppnisákvæðinu verði ekki að öllu leyti vikið til hliðar.“ 

Þrátt fyrir það áleit Hæstiréttur að hin umsamda fjárhæð févítisins, 10% af föstum 

mánaðarlaunum fyrir hvern dag sem brotið var gegn samkeppnisákvæðinu í allt að tvö ár, væru 

úr hófi. Var E því dæmdur til eingreiðslu skaðabóta í staðinn. Þá tók héraðsdómur fram í 

forsendum sínum, sem Hæstiréttur staðfesti, að hinn tveggja ára gildistími ákvæðisins teldist 

hæfilegur.  

Eins og í Hrd. 1995, bls. 1646 (316/1992) skoðar dómurinn hér hvort starfsemi þess 

fyrirtækis sem starfsmaður ræður sig til eftir samningslok sé í samkeppni við fyrri 

vinnuveitanda hans. Þá var skoðað hvort vinnuveitandi hefði yfirleitt hagsmuni af því að setja 

atvinnufrelsi starfsmanns síns skorður á þennan hátt, og svo fór að þeir hagsmunir voru 

vissulega til staðar, þó svo að samkeppnisákvæðið hafi gengið of langt hvað tímalengdina 

varðaði. Þetta er einnig mikilvægt atriði sem dómstólum ber að líta til, en samkeppnisákvæði 
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mega ekki vera víðtækari en brýnir hagsmunir krefjast, og ber atvinnurekandi sönnunarbyrðina 

um það.52 

Í Hrd. 2003 bls. 3542 (124/2003), sem reifaður er hér að framan, var einnig um 

févítisrefsingu að ræða fyrir brot á samkeppnisákvæði, en þar var gildistíminn líka tvö ár. Þar 

sagði Hæstiréttur að samningsákvæðið væri „þröngt, afmarkað og hnitmiðað, sett í því skyni að 

vernda ákveðna og lögmæta samkeppnishagsmuni“ og að tvö ár væru hæfilegur tími. Því teldist 

ákvæðið ekki víðtækara en nauðsynlegt var til að varna samkeppni. 

 

5.3.3 Ósanngjörn skerðing á atvinnufrelsi 

Hitt meginskilyrði þess að 1. mgr. 37. gr. samningalaga sé beitt er að um sé að ræða ósanngjarna 

skerðingu á atvinnufrelsi þess aðila sem tók skuldbindinguna á sig. Orðalag þessa skilyrðis 

svipar til hinnar almennu ógildingarreglu 36. gr. samningalaga, en texta 1. mgr. 37. gr. var 

einmitt breytt til samræmis við 36. gr. þegar hún var sett árið 1986.53 Þannig ber að skýra þann 

hluta 1. mgr. 37. gr. sem fjallar um „ósanngjarna skerðingu“ með hliðsjón af 36. gr. 

samningalaga.54 

Eins og á við um hið fyrra skilyrði um of víðtæka skuldbindingu vegna samkeppnisverndar 

er oft litið til lengdar samkeppnisbanns við mat á því hvort um ósanngjarna skerðingu á 

atvinnufrelsi starfsmanns sé að ræða.55 Má vísa til dómareifana í kafla 5.3.2 um það atriði. 

Þá er stundum litið til þess hvaða möguleika launþegi hefur á að starfa á öðrum vettvangi á 

meðan á samkeppnisbanni stendur, og kemur þar t.d. reynsla hans, þekking og menntun til 

skoðunar.56 Í Hrd. 12. mars 2009 (414/2008), sem reifaður er að ofan, byggði héraðsdómur á 

því við mat sitt að starfsmaðurinn, sem tók á sig samkeppnisbann, hafi átt auðvelt með að afla 

sér atvinnu eftir að störfum hans hjá fyrirtækinu lauk, að eigin sögn. Því hafi 

samkeppnisákvæðið ekki skert atvinnufrelsi hans með ósanngjörnum hætti. Þessar forsendur 

staðfesti Hæstiréttur.  

 

5.4 Ákvæði 2. mgr. 37. gr. 

Ákvæði 2. mgr. 37. gr. samningalaga hljóðar svo: 

Hafi starfsmaður við verslun eða annað fyrirtæki tekið á sig slíka skuldbindingu, sem getur 

um í 1. mgr., gagnvart þeim, sem fyrirtækið rekur, og skuldbinding hans á að gilda eftir að 

 
52 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 548. 
53 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 301. 
54 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd? Um samkeppnisákvæði í persónubundnum ráðningarsamningum“, bls. 543. 
55 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 301 og 302. 
56 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 302. 
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ráðningu hans við fyrirtækið er lokið þá er sú skuldbinding ógild ef honum er sagt upp 

stöðunni eða vikið úr henni án þess að hann hafi sjálfur gefið nægilega ástæðu til þess eða 

ef hann sjálfur fer löglega úr stöðunni sakir þess að sá, sem fyrirtækið rekur, vanefnir 

skyldur sínar við hann. 

Skilyrðin sem ákvæðið setur upp eru tvenns konar. Þannig gildir verndin annars vegar ef 

starfsmaður fer sjálfur úr stöðunni með löglegum hætti vegna vanefnda vinnuveitanda á 

skyldum sínum, og þurfa þær að vera verulegar. Dæmi um það væri vanræksla vinnuveitanda 

á að greiða starfsmanni sínum laun fyrir vinnuna. Hins vegar gildir hún ef starfsmanni er sagt 

upp stöðunni án þess að hann hafi sjálfur gefið nægilega ástæðu til þess, en þær ástæður gætu 

t.d. verið veruleg vanefnd starfsmanns á skyldum sínum eða brot í starfi.57 

Í reglunni felst mikilvæg vernd fyrir starfsmann, en í greinargerð með frumvarpi til 

samningalaga segir að þegar ráðningu slítur fyrir þær sakir sem ákvæðið greinir falla allar 

samkeppnisskuldbindingar aðila úr gildi. „Þegar svo er, sýnist gagnaðili ekki geta átt neina 

sanngirniskröfu til þess, að skuldbindingin standi framvegis,“ segir svo í greinargerðinni.58 

Regla þessi er með öllu ófrávíkjanleg og verður ekki skert með samningum.59 

 

6 Lokaorð 

Nú hefur verið fjallað um ólögfesta trúnaðarskyldu í ráðningarsamningum, sögulegt samhengi 

samkeppnisverndar og beitingu dómstóla á 37. gr. samningalaga. Því er rétt að skrifa hér stutta 

samantekt á þeirri umfjöllun og ályktun á dómaframkvæmd. 

Ljóst er að horfa þarf til margra þátta þegar metið er hvort brotið sé gegn samkeppnisákvæði 

eða ekki. Ganga þarf úr skugga um að sú starfsemi, sem starfsmaður tekur sér fyrir hendur eftir 

að ráðningarsambandi hans við fyrri vinnuveitanda lýkur, sé raunverulega í samkeppni við 

vinnuveitandann.  Dómstólar athuga einnig hvort háttsemi starfsmanns sé samkeppnisbrot í 

raun og veru, og hvort samkeppnisákvæðið nái utan um þá háttsemi. Staða starfsmanns innan 

fyrirtækis skiptir líka máli og ræður því hvaða upplýsingar hann hefur undir höndum, og þar af 

leiðandi hve mikið má skerða atvinnufrelsi hans.  

Þá er litið til lengdar þess tíma sem ákvæðið á að gilda, hvort einhver önnur afmörkun sé á 

því (t.d. landfræðileg) og hvort sú skuldbinding, sem gerð er í nafni samkeppnisverndar, sé of 

víðtæk. Dæmi eru um að Hæstiréttur breytir því hve lengi samkeppnisákvæði í tilteknum 

ráðningarsamningi gildi, eins og greint er frá hér að framan. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar 

 
57 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 303 og 304. 
58 Alþt. 1935 A-deild, bls. 802. 
59 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 303. 



19 

 

að dæma virðist hámarksgildistími ákvæðis af þessu tagi vera tvö ár, en ekki er hægt að fullyrða 

slíkt með óyggjandi hætti. Mikilvægt er að annað hvort skilyrða 1. mgr. 37. gr. samningalaga 

sé uppfyllt svo hægt sé að ógilda samkeppnisbann, hvort sem það er ógilt í heild eða að hluta. 

Af ofangreindum niðurstöðum að dæma getur þýðing trúnaðarskyldunnar í samningarétti 

verið talsverð í sambandi við samkeppnisvernd, þar sem starfsmaður fæst oft við viðkvæmar 

upplýsingar og fer með mikil verðmæti, sem vinnuveitandi hans hefur hagsmuni af að halda 

fyrir sig. Eins komið hefur verið inn á er sú skylda talin víðtæk í ráðningarsambandi, og hefur 

því verið haldið fram að launþega sé bannað að aðhafast hvaðeina sem andstætt er hagsmunum 

vinnuveitandans.  

Þó að trúnaðarskyldan falli að meginstefnu til niður eftir að samningssambandi aðila lýkur, 

getur henni verið komið á í formi samningsbundinna samkeppnishamla, og eru 

samkeppnisákvæði í ráðningarsamningum þar fyrirferðarmest. Þannig má hefta bæði atvinnu- 

og samningsfrelsi launþega með nokkuð íþyngjandi hætti í nafni trúnaðarskyldunnar, í formi 

umsamins samkeppnisákvæðis, og hafa dómstólar staðfest þá heimild ítrekað. Mat dómstóla á 

því hvort það frelsi sé skert um of, eða á ósanngjarnan hátt, með samningi á milli aðila er þó 

yfirleitt býsna strangt. 
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