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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessari er ætlað að varpa ljósi á takmörkun á samningsfrelsi með áherslu á 31. gr. 

samningalaga um misneytingu. Ég valdi þetta ritgerðarefni sökum þess að ég taldi það afar 

áhugavert og vildi rýna nánar í réttarframkvæmd í tengslum við það. Það er von mín að 

ritgerðin muni hafa hagnýtt gildi fyrir löglærða sem og ólöglærða einstaklinga og veita 

lesendum innsýn í helstu einkenni og dómaframkvæmd um misneytingarákvæði 

samningalaganna.   

Fjölmargir hafa veitt mér stuðning og aðstoð við frágang þessarar ritgerðar í BA-námi 

mínu. Verða ekki allir nefndir hér en það eru aðilar er standa upp úr sem ég vil þakka alveg 

sérstaklega þ.á.m. foreldrum mínum, Steinþóri Jónssyni og Hildi Sigurðardóttur, sem ég hef 

ávallt litið upp til, fyrir ómetanlega hvatningu og skilning við skrif þessarar ritgerðar sem og 

við nám mitt í heild sinni. Án stuðnings þeirra og kærleika hefði þessi ritgerð ekki orðið til. 

Svo vil ég þakka minni ástkæru ömmu, henni Guðríði Helgadóttur, við hjálp að nánari 

útfærslu á yfirtitli ritgerðar. Að auki vil ég þakka mínum elskulega kærasta, Viggó Helga 

Viggóssyni, sem veitti mér óendanlegan stuðning við skrifin og kom einnig að gagnaöflun í 

tengslum við efni ritgerðarinnar. Enn fremur má minnast á alla mína fjölskyldu og vini sem 

ávallt voru til í að leggja mér hjálparhönd ef ég leitaði til þeirra varðandi yfirlestur og og 

textaleiðréttingar. Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Hildi Ýri Viðarsdóttur, fyrir 

góða leiðsögn og hugulsemi í minn garð. 

Þeir aðilar, sem hér voru nefndir, og öðrum ónefndum, þakka ég af heilum hug góða 

samvinnu og jafnframt mikinn stuðning við gerð þessarar ritgerðar.  

 

 

Keflavík, 7. desember 2011 

 

______________________ 

Lilja Karen Steinþórsdóttir 
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1 Inngangur 

Samkvæmt 31. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga,
1
 ber ekki að notfæra 

sér yfirburði sína eða aðstöðumun  gagnvart öðrum, hvort sem það er gert á grundvelli aldurs, 

reynslu, þekkingar, stöðu yfirboðara, fjárhags eða annarra atriða.
2
 Um þetta viðsfangsefni má  

komast svo að orði að ei skal slökkva ljós annars manns til að fá sitt eigið til að skína skærar 

(sbr. yfirtitil þessarar ritgerðar). Í þessari ritgerð mun höfundur reyna að varpa ljósi á þá 

takmörkun á samningsfrelsi skv. misneytingarákvæði samningalaganna með vísan í ályktanir 

fræðimanna, erlendan rétt og íslenska dómaframkvæmd. Áhugi höfundar á efni þessu vaknaði 

við almennt laganám og  lestur dómsins Hrd. 1980, bls. 1415 (23/1978) (Litlu hjónin).
3
  En 

eftir lestur þessa  dómafordæmis er svo mikið víst að þörfin fyrir slíkt ákvæði er 

bráðnauðsynleg og réttmæt til að vernda þá er minna mega sín í samfélaginu og sporna gegn 

misnotkun á sviði samningagerðar.  

Í öðrum kafla ritgerðar  verður  fjallað almennt  um fræðigreinina samningarétt og helstu 

meginreglu á því sviði; skuldbindingargildi samninga og síðan frelsi til samningsgerðar. Þá 

verður til hægðarauka aðeins minnst á regluna um form samninga. Því næst, í  þriðja kafla, 

verður fjallað um ógilda löggerninga og þá helst grandvísi löggerningsmóttakanda, réttaráhrif 

ógildra löggerninga og sönnunarbyrði. Merking hugtaksins  misneyting  verður  tekin fyrir í 

fjórða kafla skv. almennri málvenju sem og í lögfræðilegum skilningi, einnig verður stuttlega 

fjallað um misneytingarákvæði skv. erlendum rétti til að varpa nánara ljósi á mikilvægi 

misneytingarákvæðis samningaréttar. Þungamiðja þessarar ritgerðar  kemur fram í fimmta 

kafla en þar er fjallað nánar um efni 31. gr. sml. Fjallað verður um hvert og eitt skilyrði 

ákvæðisins; bágindi, einfeldni og fákunnáttu, að vera einhverjum háður, hagsmuni og 

misvægi hagsmuna og endurgjalds og teknir verða fyrir ýmsir dómar  í tengslum við það efni. 

Í sjötta kafla er  stiklað á stóru  hvernig dómstólar túlka og beita ákvæðinu í íslenskri 

dómaframkvæmd. Litið verður  til þeirra réttaráhrifa sem misneyting hefur í för með sér í 

sjöunda kafla. Áttundi kafli fjallar um misneytingu í tengslum við gerhæfisskort á grundvelli 

andlegra annmarka og fjallað verður um hina ýmsu kvilla sem geta hrjáð einstaklinga sem 

geta síðan haft áhrif á getu þeirra til samningsgerðar. Að lokum verður efnið dregið saman og 

lokaorð höfundar koma fram í níunda kafla þessarar ritgerðar. 

Ritgerð þessi er almenn umfjöllun um misneytingarákvæði samningalaganna og er von 

höfundar sú að öllum þeim helstu spurningum um þetta efni verði svarað.  Hafa ber þó í huga 

                                                 
1
 Lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 skulu hér eftir skammstöfuð sem sml.  

2
 Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls 289. 

3
 Hrd. 1980, bls. 1415 (23/1978) (Litlu hjónin) verður ítarlega rakinn í sjötta kafla þessarar ritgerðar. 
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að umfjöllunarefni þetta er mikið og ítarlegt og ráðrúm höfundar við skrifin ekki mikil. 

Markmiði höfundar er náð ef allt það helsta sem skiptir máli til að öðlast betri skilning á 

ákvæði þessu er dregið fram í dagsljósið.  

 

2 Samningaréttur  

2.1 Almennt um fræðigreinina 

Í Lögfræðiorðabók með skýringum er svofelld skilgreining á fræðigreininni samningarétti: 

„Samningaréttur er sú grein lögfræðinnar sem fjallar um réttarreglur um samninga og, eftir 

atvikum, um aðra löggerninga á sviði fjármunaréttar.“
4
 Samningaréttur er sú undirgrein 

fjármunaréttar sem fjallar um réttarreglur sem gilda almennt um samninga eða aðra 

löggerninga er varða fjármunaréttindi.
5
 

Samningaréttur skiptist í tvo hluta,  almennan hluta og  sérstakan hluta.  Í almennum  hluta 

samningaréttar er fjallað um þá efnisþætti, sem sameiginlegir mega teljast fyrir allar gerðir 

löggerninga eða samninga, þ.e. einkum um almennar reglur varðandi stofnun löggerninga, um 

umboð og aðra milligöngu við samningsgerð og um ógilda löggerninga. Í sérstaka hlutanum 

er hins vegar  fjallað um þær réttarreglur, sem gilda um einstakar tegundir samninga eða 

annars konar löggerninga, t.d. um kaup, skipti, verksamninga, leigusamninga, gjafir, 

vátryggingasamninga og  flutningssamninga.
6 

                                                                                                                                                            

2.2 Meginreglur samningaréttar  

Í samningarétti eru nokkrar afar mikilvægar meginreglur sem hafa mótað samningaréttinn frá 

fornu fari til þess  sem hann er í dag. Þær hafa gildi við þýðingu og túlkun allra samninga. 

Reglurnar um skuldbindingargildi samninga og samningsfrelsi eru meginstoðir 

samningaréttarins, þó þær sæti ýmsum undantekningum. Einnig  verður hér að auki lítillega 

minnst  á regluna um form samninga. 

 

2.2.2 Skuldbindingargildi samninga 

Hin ólögfesta meginregla um skuldbindingargildi samninga (pacta sunt servanda
7
) varðar þau 

bindandi og virku réttaráhrif sem samningi fylgja og birtist einkum í því að unnt er að leita 

atbeina opinbers valds til þess að knýja fram efndir. Þetta er sú meginregla sem hefur verið 

viðurkennd  hjá  flestum þjóðum til forna um að samninga eða aðra löggerninga skuli halda 

                                                 
4
 Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 365. 

5
 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr kröfurétti I, bls. 2. 

6
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 1 og Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 365. 

7
 Latneska hugtakið pacta sunt servanda merkir „að samninga skal halda eða samningar skulu standa“ sbr. 

Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 323. 
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eða efna. Meginregla þessi hefur oft verið kölluð hinn raunverulegi kjarni samningaréttarins 

sem aðrar reglur eru, beint eða óbeint, byggðar á enda er það hugtaksatriði varðandi 

löggerninga, að þeim sé að jafnaði ætlað að hafa réttaráhrif eftir orðanna hljóðan eða 

samkvæmt réttmætum túlkunarreglum.
8
 

Reglurnar um að unnt sé að ógilda samninga eða breyta þeim, við sérstakar aðstæður, bera 

með sér víðtækustu undantekninguna frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga.
9
 

Um nánari umfjöllun um ógildingu löggerninga vísast til kafla 3 hér á eftir.  

 

2.2.3 Frelsi til samningsgerðar 

Samningsfrelsi er lögvarið frjálsræði um samningsgerð. Hefur það löngum verið viðurkennt 

að menn hafa ákveðið frjálsræði varðandi stofnun og efni löggerninga. Einnig er jafnan   

viðurkennt að menn hafi allvíðtæka heimild til þess að ganga til samninga, svo framarlega 

sem tilteknar aðstæður eða takmarkanir í settum lögum séu ekki fyrir hendi. Í reglunni felst  

að mönnum sé heimilt að velja sér gagnaðila við samningsgerð, frelsi um efni löggerninga og 

frjálsræði til að ákvarða hvort samningur skuli gerður eða hvort látið skuli hjá líða að gera 

samning eða annan löggerning.
10

 Í norrænum rétti er meginreglan um samningsfrelsi hvergi 

lögfest berum orðum þó hún sé þar löngu viðurkennd og rótgróin enda lætur hún þar vel á sér 

kræla almennt í löggjöf og réttarframkvæmd.
11

 

Höfuðreglan um samningsfrelsi er háð ýmsum takmörkunum sem ekki verða tæmandi 

taldar, enda er margt óljóst á þessu réttarsviði hérlendis. Misneyting, sem er 

meginumfjöllunarefni þessarar ritgerðar, er einmitt dæmi um eina slíka undanþágu.
12

 Þegar 

talað er um skyldu til samningsgerðar, sem er í raun andstæðan við samningsfrelsi, þá er það 

heimild til þess að krefjast af öðrum aðila að hann gangi til samninga án tillits til vilja þess 

síðarnefnda. Hér má nefna mjög gott dæmi sem Páll Sigurðsson kemur með í bók sinni, 

Samningaréttur, um hina mikilvægu afleiðingu þess þegar skylda til samningsgerðar telst vera 

fyrir hendi:
13

  

 

Aðili A, sem byggja vill rétt sinn á tilvist þessarar skyldu, hefur heimild til þess að krefjast þess 

af  öðrum aðila, B, að hann (þ.e. B) stofni til samningsgerðar við A – án tillits til vilja B. Ef B 

neitar þá að gera samning, getur A oft á tíðum komið á samningi (eða samningsígildi) þeirra á 

milli með því að beina tilkynningu (ákvöð) þar að lútandi til B (með eða án frekari ráðstafana). 
 

                                                 
8
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-24. 

9
 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði, bls. 222. 

10
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 

11
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 

12
 Um nánari umfjöllun misneytingar vísast til fjórða og fimmta kafla í þessari ritgerð. 

13
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 109. 
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2.2.4 Form samninga 

Reglan um form samninga er ekki eins rótgróin og meginreglurnar um skuldbindingargildi 

samninga og samningsfrelsi, en verður að telja það rétt að gefa henni hér nokkurn gaum.  

Til forna var lögð mikil áhersla á alls kyns hátíðleg ytri form og formsathafnir varðandi 

stofnun löggerninga.
14

 Ekki er hægt að segja að það sé til eitthvað sem telst vera almennt form 

löggerninga því munnlegir samningar jafngilda skriflegum samningum. En þess má geta að þó 

samningar geta verið munnlegir þá er ekki eins auðvelt að sanna efni þeirra eins og um 

skriflegan samning væri að ræða og því stundum nauðsynlegt að hafa samning skriflegan t.d. 

vegna þinglýsingar.  

Í gegnum tíðina í tengslum við þarfir viðskiptalífsins þá verður að leita  frekar til 

ákveðinnar formfestu varðandi ýmsar tegundir algengra en mikilvægra löggerninga. Til eru 

ýmsar reglur í lögum sem fara fram á form samninga og má t.d. nefna hinar nákvæmu 

formreglur varðandi víxla og tékka
15

 eða jafnvel fast svipmót og snið leigusamninga.
16

 

 

3 Almennt um ógilda löggerninga   

Ákvæði III. kafla samningalaga, sem ber fyrirsögnina „Um ógilda löggerninga“, eru 

ófrávíkjanleg, en þess ber að geta að ógildingarástæðurnar eru ekki tæmandi taldar og því 

óheimilt að gagnálykta út frá þessum ákvæðum.
17

  

Ef samningur milli aðila er gildur hefur hann þann megintilgang að stofna rétt, breyta rétti 

eða fella rétt niður.
18

 En ógildur telst samningur sem hvorki skapar þau réttaráhrif, sem efni 

hans vísar til, né heldur getur orðið grundvöllur  að efndabótum.
19

 Ef löggerningur hefur verið 

efndur áður en það reynir á ógildingu, skapar ógildingin grundvöll fyrir endurkröfu, ef það 

samræmist eðli máls.
20

 Löggerningur verður einungis ógiltur með dómi og oftast skv. kröfu 

málsaðila (þó getur það komið fyrir að dómara sé skylt að taka afstöðu til þess ex officio
21

 

hvort tiltekinn löggerningur sé haldinn ógildingarannmarka eða ekki).
 
Löggerningurinn er þá 

dæmdur ógildur allt frá stofnun hans.
22

 
 

                                                 
14

 Frederik Stang: Innledning til formuretten, bls 8 og Kulturhistorisk leksion for nordisk middelalder IV, bls. 

486-487. 
15

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 29. 
16

 Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 136. 
17

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221. 
18

 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt. Almenna hlutann, bls. 141. 
19

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 222. 
20

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
21

 Latneska heitið ex officio merkir: „Að eigin frumkvæði, án kröfu.“ sbr. Lögfræðiorðabók með skýringum. 

Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 110. 
22

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24-25. 
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Margvíslegar ástæður geta legið að baki því að  löggerningar séu taldir ógildir  en það má 

þó skipta ógildingarheimildum í fimm meginþætti er varða; í fyrsta lagi bresti á 

formskilyrðum, í öðru lagi  persónu viðkomandi aðila, t.d. ef hann er með andlega annmarka 

eða ólögráða þ.e. skortir gerhæfi
23

, í þriðja lagi efni löggernings, þ.e. að hann brjóti gegn 

lögum eða siðferði, í fjórða lagi tilurð löggernings, sbr. fölsun, nauðung, svik og misneytingu 

(þar sem misneyting er meginviðfangsefni þessarar ritgerðar má til nánari glöggvunar á 

skýringarmyndinni hér fyrir neðan sjá hvar misneyting fellur inn undir 

ógildingarheimildirnar), og loks í fimmta lagi rangar og brostnar forsendur sem taka ekki 

beint til framangreindra ástæðna.
 24

 

 

Ógildingarheimildir:
25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Grandvísi löggerningsmóttakanda  

Löggerningsmóttakandi
26

 getur yfirleitt ekki öðlast rétt skv. löggerningi nema hann sé 

grandlaus (bona fide
27

), þ.e. í góðri trú um að löggerningurinn sé gildur. Sá aðili sem beinlínis 

veit að samningur er haldinn ógildingareinkennum getur ekki borið hann fyrir sig og myndi 

                                                 
23

 Um nánari umfjöllun um gerhæfi og andlega annmarka vísast til áttunda kafla þessari í ritgerð.  
24

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls 224. 
25

 Skýringarmyndin „Ógildingarheimildir“ er útbúin af höfundi ritgerðar sbr. Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um 

samningarétt. Almenna hlutann, bls. 139 og Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 223. 
26

Löggerningsmóttakandi (eða loforðsmóttakandi) er „sá aðili sem löggerningi er beint til.“ sbr. 

Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 263. 
27

 Latneska hugtakið bona fide merkir „í góðri trú“ sbr. Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, 

bls. 59. 

Ógildingarheimildir 
Formgallar 33. gr. sml. 

36. gr. sml. 

Efni löggernings Tilurð Gerhæfisskortur 

Lögræðisskortur Andlegt vanhæfi Brýtur gegn velsæmi Brýtur gegn lögum 

Fölsun og 

afbökun 

Gerningur 

ekki 

réttilega af 

stað sendur 

Málamynda-

gerningur 

Nauðung Svik Misneyting Vilja-skortur 

þ.á.m. 

rangar 

forsendur 

Brostnar 

forsendur 
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gróft gáleysi hans (þ.e. að hann hefði „mátt vita betur“) metið líkt og um beina vitneskju væri 

að ræða. 
 28

  

Oft á tíðum reynir á mat þess hvort löggerningsmóttakandi sé grandvís eða grandlaus 

varðandi ástæður sem geta leitt til ógildingar samnings og er þetta mat yfirleitt erfitt 

viðureignar. En eitt er víst að aðili er alltaf talinn grandvís ef hann hefur sjálfur orðið þess 

valdandi að þau atvik eiga sér stað sem geta leitt til ógildingar sbr. t.d. nauðung. Líka á það 

við ef hann vissi eða mátti vita að samningurinn sé orðinn vegna slíkrar háttsemi annarra. 

Miðað er við það tímamark er löggerningur kom til vitundar löggerningsmóttakandans (sbr. 

33. gr. sml.
29

) við mat á því hvort aðili sé grandvís eða grandlaus. Þó er það réttlætanlegt að 

miða við síðara tímamark í undantekningartilvikum.
30

 Er þessi meginregla lögfest í 38. gr. 

sml.
31

 

 

3.2 Réttaráhrif 

Jafnvel þótt ógildur löggerningur beri ekki þau réttaráhrif eins og ætlast var til er ekki þar með 

sagt að ekki geti verið einhver réttaráhrif við hann tengd.  

Nefna má ýmis dæmi um ógilda samninga sem geta öðlast réttaráhrif. Í fyrsta lagi  má 

nefna löggerning sem er aðeins ógildur að hluta. T.d. ef samningi er skipt upp í marga 

sjálfstæða þætti þá getur  verið að aðeins einn þáttanna teljist ógildur meðan hinir halda enn 

gildi sínu og samningurinn því ekki ógildur í heild sbr. Hrd. 2000 bls. 4074 (155/2000) 

(Veiðileyfi). 

 

Hrd. 2000 bls. 4074 (155/2000) (Veiðileyfi). S og F gerðu með sér kaupsamning í nóvember 

1998, þar sem S keypti af F veiðileyfi skips, en aflahlutdeild og aflamark fylgdu ekki með í 

kaupunum. Vegna breytinga á lögum um stjórn fiskveiða, sem gerðar voru í ársbyrjun 1999 í 

kjölfar dóms Hæstaréttar 3. desember 1998, varð veiðileyfið verðlaust og engir hagsmunir 

tengdir afhendingu þess. S hafði nú þegar borgað fyrri greiðsluna af tveimur til F. S fór fram á 

endurgreiðslukröfu en F hafnaði henni og höfðaði því S mál gegn F. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að aðalkröfu S um staðfestingu riftunar var ekki tekin til greina. Þá var hafnað 

varakröfu S um riftun samningsins með vísan til laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup. Hins vegar 

var, með vísan til 1. mgr., sbr. 2. mgr. 36. gr. laga nr. 7/1936, talið að víkja ætti kaupsamningi S 

og F til hliðar að því er varðaði þann hluta hans, sem ekki hafði verið efndur, en með vísan til 

                                                 
28

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226 og Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt. Almenna hlutann, 

bls. 146. 
29

 33. gr. sml. hljóðar svo: „1) Löggerning, sem ella mundi talinn gildur, getur sá maður, er við honum tók, eigi 

borið fyrir sig ef það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar löggerningurinn kom til 

vitundar hans og ætla má að hann hafi haft vitneskju um.“ 
30

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226 og Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt. Almenna hlutann, 

bls. 146-147. 
31

 38. gr. sml. hljóðar svo: „1) Nú er gildi samnings eða annars löggernings skv. lögum þessum komið undir því, 

að sá maður, sem löggerningnum er beint til, hafi eigi haft eða mátt hafa vitneskju um tiltekin atvik eða að hann 

að öðru leyti hafi verið grandlaus og skal þá á það líta, sem hann vissi eða mátti vita á þeirri stund, er 

löggerningurinn kom til vitundar honum. Þegar sérstaklega stendur á, má þó einnig líta á þá vitneskju, sem hann 

fékk eða mátti hafa fengið eftir þann tíma, en áður en löggerningurinn hafði áhrif á ráðstafanir hans.“ 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1922039.html#G
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1936007.html#G36
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sanngirnissjónarmiða þótti rétt að S og F bæru sameiginlega halla af þeim ófyrirsjáanlegu 

breytingum, sem urðu eftir samningsgerðina og hvorugur aðila réði neinu um. Var F því 

sýknaður af endurgreiðslukröfu S. 
 

Svo eru til samningar sem eru háðir tímamörkum skv. lögum og eru því aðeins gildir innan 

þeirra   marka en tapa síðan  gildi sínu eftir það þ.e. verða  ógildir eftir þann tíma sbr. Hrd 1. 

desember 2005 (353/2005) (Listaverkið) þar sem bersýnilega má sjá að samningurinn, um að 

fá lánað listaverk til sýningar, var takmarkaður við tiltekið tímamark. Þó að listaverkið 

ónýttist eftir að umsaminn sýningartími var liðinn hefur Hæstiréttur greinilega litið til 

einhvers konar sanngirnissjónarmiða og dæmt bótaskyldu á grundvelli matsgerðar til að bæta 

upp tjónið er varð á listaverkinu.  

 

Hrd. 1. desember 2005 (353/5005) (Listaverkið). Málavextir voru þeir að aðilar gerðu samning 

um myndlistarsýningu, þar sem verk B skyldi sýnt meðal annarra. Í ákvað að framlengja 

sýninguna frá því sem sagði í samningnum, án þess að bera það undir B, en á þeim tíma 

skemmdist listaverk B í hvassviðri. Var fallist á með B að ríkið væri, samkvæmt almennum 

reglum um skaðabótaskyldu í tengslum við efndir samninga, bótaskylt vegna þess tjóns sem 

varð á listaverkinu, þó  ljóst væri að starfsmenn þess ættu enga sök á þeim atvikum sem tjóninu 

ollu. Samkvæmt fyrrgreindum samningi skyldi Í sjá um að tryggja listaverkið skaðatryggingu 

fyrir tiltekna upphæð, en ekki var talið unnt að takmarka bætur við þá fjárhæð, heldur yrði að 

bæta skaða sem varð eftir að umsömdum sýningartíma var lokið með fullum fébótum. Í 

matsgerð sem B reisti kröfur sínar á í héraði var verkið metið ónýtt og bætur miðaðar við að 

verkið væri „selt beint opinberu safni eða safnara listaverka.“  
 

Athyglisvert væri að sjá niðurstöðu Hæstaréttar í framangreindu máli ef listamaðurinn, B, 

hefði vitað af því að verk hans hefði verið áfram til sýningar og samningurinn staðið óbreyttur 

með tilliti til tímamarka. Þá mætti velta því fyrir sér hvort engar bætur hefðu verið dæmdar á 

grundvelli þess að samningstímabilið var liðið. En miðað við þá tilteknu málavexti er áttu hér 

við telur  höfundur þessarar ritgerðar niðurstöðu Hæstaréttar rétta. Í öðru lagi hefur grandlaus 

samningsaðili heimild til að krefja gagnaðila um vangildisbætur
32

 því hann hefur lent í tjóni 

því samningur þeirra var ekki efndur sökum ógildingarannmarka er varða gagnaðilann. Í 

þriðja lagi geta refsiréttarleg viðurlög verið tengd ýmsum atvikum er leiða til ógildingar 

löggernings sbr. t.d. nauðung, svik eða misneytingu.
33

  

Hér verður einnig að minnast á 2. mgr. 28. gr. sml.
34

 og 3. mgr. 32. gr. sml.
35

 þar sem gert 

er ráð fyrir að tómlæti
36

 löggerningsgjafa geti firrt hann heimildar til að bera fyrir sig 

                                                 
32

 Vangildisbætur eru „bætur fyrir tjón vegna ógilds löggernings og efndir koma ekki til greina af þeim sökum. 

Vangildisbætur miða að því að kröfuhafi verði sem líkast settur og löggerningurinn hafi aldrei verið gerður.“ sbr. 

Lögfræðiorðabók með skýringum, Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 470. 
33

 Henry Ussing, Aftaler på formurettens område, bls. 237-261, Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 227-228 

og Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt. Almenni hlutinn , bls. 148-149. 
34

 2. mgr. 28. gr. sml. hljóðar svo: „2) Nú hefir þriðji maður beitt nauðunginni, en sá maður, sem löggerningnum 

var beint til, var grandlaus, og verður þá sá, sem neyddur var, ef hann vill bera nauðungina fyrir sig, að skýra 

honum frá því, án ástæðulausrar tafar, eftir að nauðunginni létti af. Að öðrum kosti er hann skuldbundinn 

samkvæmt löggerningnum.“  
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ógildingarannmarka. Ekki er hægt að segja að mikið sé um fleiri slík ákvæði í öðrum lögum, 

en þó gætu tómlætisáhrif komið til greina um aðrar ógildingarástæður. Það er að vísu 

meginregla að löggerningsgjafi þarf ekkert að hafast að vegna löggernings, sem hefur orðið til 

vegna saknæmrar háttsemi gagnaðila, en annað getur verið upp á teningnum ef sök gagnaðila í 

þessum efnum er lítil og sérstaklega ef efndir hafa komið fram skv. efni löggernings.
37

 

Athuga skal einnig að til eru dæmi um að samningur getur verið metinn gildur í heild 

sinni, en heimild til að breyta efni hans með stoð í 36. gr. sml.
38

 Páll Sigurðsson hefur sagt að 

slíkur samningur standi á þröskuldi milli gildra og ógildra löggerninga.
39

 

 

3.3 Sönnunarbyrði 

Sá aðili ber sönnunarbyrðina fyrir því að samningur sé honum óhagstæður og einnig hvernig 

gagnaðili hefur gengið á hans rétt með ólögmætum hætti t.d. misneytingu sbr. íslenska 

dómaframkvæmd. Ber honum einnig að sanna að bersýnilegur munur hafi verið á milli 

hagsmuna samningsaðila sbr. Hrd. 1953, bls. 623 (3/1950) (Orka) og Hrd. 2004, bls. 2205 

(466/2003) (Víxilmál). 

 

Hrd. 1953, bls. 623 (3/1950) (Orka). Í dómi bæjarþings Reykjavíkur, sem staðfestur var í 

Hæstarétti sagði m.a. orðrétt: „Þá hafa stefnendur á engan hátt sýnt fram  á, að misneytingu hafi 

verið beitt við samningsgerðina og verður krafa þeirra því ekki tekin til greina.“ 
 

Hrd. 2004, bls. 2205 (466/2003) (Víxilmál) Málavextir voru þeir að E og Á tóku til varna í máli 

sem S höfðaði á hendur þeim og fleirum til greiðslu víxils á grundvelli XVII. kafla laga nr. 

91/1991 um meðferð einkamála. Bar E því við að hún hafi ekki verið andlega fær um að takast á 

hendur víxilskuldbindinguna, sem um ræddi þ.e. hún bar fyrir sig að hún væri þolandi 

misneytingar við samningsgerðina. Kom fram í héraðsdómi, sem staðfestur var í Hæstarétti, 

m.a.: „Þrátt fyrir vottorð geðlæknisins ... og framburð hans fyrir dómi, þykir gegn andmælum 

stefnanda varhugavert að telja lögfulla sönnun komna fram fyrir því að stefnda, E, hafi á þeim 

tíma er hún ritaði undir víxileyðublaðið og viðfest umboð, að lögum skort hæfileika til að taka á 

sig skuldbindingu. Hefði borið nauðsyn að afla mats dómkvaddra matsmanna varðandi þetta 

atriði. Verður sýknukrafa stefndu því eigi tekin til greina á þessum forsendum.“ 
 

                                                                                                                                                         
35

 3. mgr. 32. gr. sml. hljóðar svo: „3) Eigi sendandi sök á mistökunum skal honum skylt að bæta móttakanda 

það tjón sem hann hefur orðið fyrir af þeim. Nú fær sendandi vitneskju um mistökin og skal hann þá, án 

ástæðulausrar tafar, skýra gagnaðila frá því ef hann ætlar að bera þau fyrir sig. Að öðrum kosti gildir 

löggerningurinn svo sem hann var er hann kom til móttakanda nema því aðeins að móttakandi hafi vitað um 

mistökin eða mátt um þau vita.“  
36

 Tómlæti er „aðgerðarleysi kröfuhafa eða annars eiganda réttinda, þ.e. þegar hann lætur hjá líða að halda rétti 

sínum til laga í tæka tíð. Tómlæti getur leitt til réttarspjalla á ýmsum sviðum fjármunaréttar.“ sbr. 

Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 440. 
37

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 228. 
38

 36. gr. sml. hljóðar svo: „1) Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið 

ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, [sbr. þó 36. gr. c].
 
Hið sama á við um aðra 

löggerninga. 2) Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við 

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til.“ 
39

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 228. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html#G
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1991091.html#G
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Í framangreindum dómum sést það glögglega að krafa er gerð til þess að meintur þolandi 

misneytingar sanni að misneytingu hafi verið beitt við samningsgerðina þannig að m.ö.o. 

hvílir sönnunarbyrðin á þolanda. Í báðum tilvikum var það niðurstaða dómsins að misneyting 

var ekki talin sönnuð. 

 

4 Misneyting  

4.1 Misneytingarhugtakið skv. almennri málvenju 

Samkvæmt Íslenskri orðabók kemur fram að orðið misneyting sé lögfræðihugtak.
40

 Hugtakið 

kemur úr Rómarrétti (l. læsio enormis).
41

 Ólafur Lárusson þýddi danska hugtakið 

„udnyttelse“ sem misneytingu, en elstu heimildir um notkun þess á íslensku birtust á prenti 

árið 1943.
42 

Hugtakið misneyting er að nokkru leyti gegnsætt í lögfræðilegri merkingu, þ.e. skýringin 

felst í orðinu sjálfu, miðað við almenna málvenju Íslendinga. Orðið misneyting ber í sér 

neikvæða ímynd um ámælisvert og siðlaust athæfi, þ.e. misnotkun á öðrum mönnum.
43

 

  

4.2 Misneytingarhugtakið í lögfræðilegum skilningi 

Misneyting er ógildingarástæða á sviði samningaréttar sbr. 31. gr. sml.
 
Umrætt ákvæði stóð 

áður sem 7. gr. í lögum um okur, dráttarvexti o.fl. nr. 58/1960,
44

 en var síðar fært yfir í 

samningalögin.
45

 

Misneyting telst vera sú háttsemi að notfæra sér yfirburði sína eða aðstöðumun gagnvart 

öðrum, hvort sem það er gert á grundvelli aldurs, reynslu, þekkingar, stöðu yfirboðara, 

fjárhags eða annarra atriða.
46

   

Misneytingarákvæði samningalaganna er bersýnilega náskylt ákvæðum samningalaganna 

um svik (sbr. 1. mgr. 30. gr. sml.
47

) og nauðung (sbr. 1. mgr. 28. gr. sml.
48

). Það má segja að í 

nauðung felist oft viss „misneyting“, þ.e. misnotkun á bágri stöðu annars manns, en 

                                                 
40

 Íslensk orðabók. Ritstj. Mörður Árnason, bls. 1003. 
41

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 10 og Fredrik Stang: Norsk formueret 

I, bls. 422. 
42

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 5 og Ólafur Lárusson: Sjóréttur, bls. 

163 og Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 24. 
43

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 6. 
44

 Lög um okur, dráttavexti o.fl. nr. 58/1960 skulu hér eftir skammstöfuð sem okurl. 
45

 Alþt. 1985, A-deild, bls. 2155 og Björg Thorarensen: Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar lögfræði, bls. 

249. 
46

 Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls 289. 
47

 1. mgr. 30. gr. sml. hljóðar svo: „1) Löggerningur skuldbindur eigi þann mann, sem gerði hann, ef hann var 

fenginn til þess með svikum, og sá maður, sem við löggerningnum tók, beitti sjálfur svikunum eða hann vissi eða 

mátti vita, að gerningurinn var gerður fyrir svik annars manns.“ 
48

 1. mgr. 28. gr. sml. hljóðar svo: „1) Hafi maður með ólögmætum hætti verið neyddur til að gera löggerning, og 

nauðungin er fólgin í líkamlegu ofbeldi eða hótunum um að beita því þegar í stað, þá er sá löggerningur eigi 

skuldbindandi fyrir þann mann, sem neyddur var.“ 
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nauðungarákvæðið er þó almennt talið „þrengra“ en misneytingarákvæðið og hið ámælisverða 

athæfi beinist að mun afmarkaðra andlagi og hefur yfir sér enn grófari og ruddalegri blæ en 

misneyting. . En varðandi samanburð á svikum og misneytingu er það augljóst að sá sem er 

beittur svikum þarf ekki að vera haldinn þeim annmörkum, sem gert er ráð fyrir í 31. gr. sml., 

auk annars efnismunar á viðkomandi greinum.
49

 

 

4.3 Misneyting skv. erlendum rétti 

Í þessum kafla mun koma stutt kynning á misneytingarákvæðum skv. erlendum rétti til að 

varpa nánara ljósi á mikilvægi misneytingarákvæðis samningaréttar. 

Misneyting sem ógildingarástæða kemur fyrir í samningalögum allra 

Norðurlandaþjóðanna. Þegar bornir eru saman ógildingarkaflar í norrænum samningalögum, 

má sjá að misneytingarákvæðin hafa öll sama greinarnúmerið, 31, og eru þau efnislega 

samhljóða,
50

 en þó er ákveðinn blæbrigðamunur.
51

 Hið danska
52

 er líkt því sænska
53

 en  

norska
54

 ákvæði hefur að auki 3. mgr. sem ekkert hinna Norðurlandanna hafa (sjá nánari 

umfjöllun um þá málsgrein í sjöunda kafla þessarar ritgerðar).  

Í engil-saxneskum rétti (e. Common Law) kallast misneyting „undue influence“ og er 

skilgreint á eftirfarandi máta:  

 

„The improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes 

another´s objective. – Consent to a contract, transaction, or relationship or to conduct is 

voidable if the consent is obtained through undue influence“.
55

  
 

Í enskum rétti er ekki lögfest neitt almennt misneytingarákvæði en með dómaframkvæmd 

hverri  mótast ógildingarregla, sem um margt svipar til þess misneytingarákvæðis sem við 

                                                 
49

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 7-8. 
50

 Alþt. 1985, A-deild, bls. 2155. 
51

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 20-21. 
52

 Ákvæði 31. gr. dönsku samningalaganna hljóðar svo: „1) Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller 

personlige vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller bestående afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en 

ydelse, der står í væsentligt misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, der sålades er 

udnyttet, ikke bundet ved den ad ham afgivne viljeserklærning. 2) Det samme gælder hvis tredjemand har gjort sig skyldig i et 

sådant forhold som omtalt i stk. 1 og den, til hvem viljeserklæringen er afgivet indså eller burde indse dette.“  
53

 Ákvæði 31. gr. sænsku samningalaganna hljóðar svo: „1) Har någon begagnat sig av annans trångmål, oförstånd, 

lättsinne eller beroende ställning i förhållande til honom till att taga eller betinga sig förmåner, vilka stå i uppenbart 

missförhållande till det vederlag, som må hava blivit erlagt eller för vilka något vederlag icke skall utgå, vara rättshandling, 

som sålunda tillkommit, icke gällande mot den förfördelade. 2)  Lag samma vare, dår sådant otillbörligt förfarande, sim í 

första stycket avses, ligger annan till last än den, gent emot vilken tättshandlingen företogs, och denne ägde eller bort äga 

kunskap därom.“ 
54

 Ákvæði 31. gr. norsku samningalaganna hljóðar svo: „1) Har nogen utnyttet en andens nødstilstand, letsind, 

forstandsvakhet, uerfarenhet eller det avhængighetsforhold, som denne staar i til ham, til at opnaa eller betinge fordele, som 

der illa skal ydes vederlag for, eller som staar, i aapenbart misforhold til vederlaget, blir den anden part ikke bundet ved sin 

viljerklæring. 2) Det samme gjælder, hvis det er tredjemand, som har gjort sig skyldig saadant forhold, og mottageren av 

viljeserklæringen kjendte eller burde ha kjendt forholdet. 3) Fraagaaes retshandelan, er saavel den krænkede part som den 

anden pligtig at tilbakegi det av ham mottagne eller dettes værdi tillikemed – hvor retshandelen agaar pengelaan – lovlig 

rente fra mottagelsestiden. De samme regler kommer til anvendelse overfor den tredjemand, til hvem det mottagne er 

overdrat, og som kjente eller burde kjendt forholdet.“ 
55

 Black´s Law Dictionary. Ritstj. Bryan A. Garner, bls. 1563. 
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könnumst við. Má þá ógilda löggerning ef annar samningsaðila beitti hinn misneytingu við 

samningsgerðina. Verður þessu best lýst með einstaklega velorðuðum dómsforsendum 

Dennings lávarðar í málinu Lloyds Bank Ltd. v. Bundy.
56

 

 

Lloyds Bank Ltd v. Bundy 1975 QB 326, 757. „Gathering all together, I would suggest that 

through all these instances there runs a single thread. They rest on inequality of bargaining 

power. By virtue of it, the English law gives relief to one who, without independent advice, 

enters into a contract on terms which are very unfair or transfers property for a consideration 

which is grossly inadequate, when his bargaining power is grievously impaired by reason of his 

own needs or desire, or by his own ignorance or infirmity, coupled with undue influences or 

pressures brought to bear on him by or for the benefit of other. When I use the word „undue“ I 

do not mean to suggest that the principle depends on proof of any wrongdoing. The one who 

stipulates for an unfair advantage may be moved solely by his own self-interest, unconscious of 

the distress he is bringing to the other. I have also avoided any reference to the will of the one 

being „dominated“ or „overcome“ by other. One who is in extreme need may knowingly 

consent to a most improvident bargain, solely to relieve the straits in which he finds himself. 

Again, I do not mean to suggest that every transaction is saved by independent advice. But the 

absence of it may be fatal. With these explanations, I hope this principle will be found reconcile 

the case.“ 
 

Ákvæði um misneytingu sem ógildingarheimild koma að sjálfsögðu fyrir í lagabálkum 

annarra þjóða en þeirra sem hér hafa verið nefndar, en ekki verður farið í  fleiri dæmi um slík 

ákvæði hér. 

 

5 Nánar um efni 31. gr. samningalaga 

5.1 Almennt 

Misneytingarákvæðið, 31. gr. sml., segir orðrétt:  

 

„Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða léttúð eða 

það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá þannig að 

bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir þá kom eða skyldi 

koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds, skal gerningur sá, er þannig er til 

kominn, ógildur gagnvart þeim aðila er á var hallað með honum. Sama gildir þótt annar maður 

en sá, sem gerningurinn var gerður við, eigi sök á misferli því sem getið er í 1. málsl. þessarar 

greinar, enda sé þeim, er haginn átti að hafa af gerningnum, það kunnugt eða megi vera það 

kunnugt.“ 
 

5.2 Nánar um efni misneytingarákvæðisins  

5.2.1 Jafnræði með samningsaðilum 

Til þess að hægt sé að beita misneytingarákvæði samningalaganna verða ákveðin skilyrði að 

vera fyrir hendi. Eitt helsta skilyrðið er að jafnræði hafi ekki verið með aðilum er þeir 

stofnuðu löggerninginn sín á milli sbr. Hrd. 19. febrúar 2009 (249/2008) (Sumarbústaður). 

 

                                                 
56

 Michael P. Furmston: Chesire and Fifoot‘s law of contract, bls. 276.  
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Hrd. 19. febrúar 2009 (249/2008) (Sumarbústaður) E seldi og afsalaði G og S sumarbústað 

sínum og gróna eignarlóð í byrjun árs 2007. E var þá á 87. aldursári, andlega en líkamleg heilsa 

slæm. Hún bjó í eigin húsnæði en var háð umönnun annarra. H, sambýlismaður dóttur E, hafði 

borið það upp við E hvort hún vildi selja bústaðinn, þar sem S, dóttir hans, og G, tengdasonur 

hans, höfðu mikinn áhuga á að kaupa hann. Óumdeilt var að E nefndi kaupverðið 7 milljónir 

króna en eiginmaður hennar, sem lést 1999, hafði fengið það mat á eignina á sínum tíma. E bar 

verðið ekki undir aðra og virtist í þeirri trú að fasteignaverð hefði ekki breyst. Skömmu eftir 

söluna mat fasteignasali eignina á 21 milljón króna og þá var meðal gagna málsins bindandi 

kauptilboð í eignina að fjárhæð 24 milljónir króna. E höfðaði mál til ógildingar á kaupsamningi 

og afsali málsaðila. Þegar virt var heilsufar E til margra ára, einkum blinda og slæm heyrn, og 

aldur hennar, þótti ljóst að hún hefði ekki haft möguleika á því að fylgjast með eða kynna sér 

sjálf markaðsverð sumarbústaða. H yrði að teljast til nærfjölskyldu E og því ekki óeðlilegt að 

hún hefði treyst honum og ekki leitað sér frekari ráðgjafar. H hefði mátt vera þetta ljóst þegar 

hann hafði milligöngu um söluna fyrir hönd G og S. Var talið að ekki hefði verið jafnræði með 

málsaðilum þegar kaupin áttu sér stað. G og S hefðu notfært sér bága stöðu E og fákunnáttu um 

eðlilegt verð. Var því staðfest niðurstaða héraðsdóms um að ógilda bæri kaupsamning og afsal 

aðila á grundvelli 31. gr. sml. 
 

Einnig telst það vera skilyrði að sá aðili, er var betur settur (löggerningsmóttakandinn), hafi 

gróflega notfært sér þann aðstöðumun í ávinningsskyni. Það skiptir ekki máli hvort 

löggerningsmóttakandi  hafi átt frumkvæðið að lögskiptum aðilanna eða ekki, heldur er það 

nóg að; í fyrsta lagi það megi rekja viljayfirlýsinguna til einhverra þeirra ástæðna sem varða 

fyrri málslið 31. gr. sml. eða í öðru lagi að löggerningsmóttakanda hafi verið þetta ljóst og í 

þriðja lagi að löggerningsmóttakandi hafi notfært sér það á ótilhlýðilegan eða ósæmilegan 

hátt.
57

 

 

5.2.2 Einstök skilyrði ákvæðisins 

Svo að 31. gr. sml. geti öðlast réttaráhrif þarf viljayfirlýsingin að vera komin til vegna 

einhverra þeirra skilyrða er fram koma í ákvæðinu. Skilyrðin eru eftirfarandi: bágindi, 

einfeldni og fákunnátta, léttúð, að vera einhverjum háður, hagsmunir og loks misvægi milli 

hagsmuna og endurgjalds. Skal nú vikið nánar að hinum einstökum skilyrðum ákvæðisins. 

 

5.2.2.1 Bágindi 

Samkvæmt almennri málnotkun  merkir hugtakið bágindi (n. nødtilstand, d. nød) ýmist eymd, 

þröng, vesaldóm  eða basl.
58

 Bágindi í tengslum við misneytingarákvæðið geta verið ýmiss 

konar, allt frá því að vera fjárhagslegs eðlis, persónuleg, jafnvel tilfinningaleg eða 

heilsufarsleg neyð löggerningsgjafa.
59

  

                                                 
57

 Henry Ussing: Aftaler på formurettens område, bls. 147-148 og Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 286. 
58

 Íslensk orðabók. Ritstj. Mörður Árnason, bls. 97. 
59

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 25. 
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Hér má til hægðarauka t.d. nefna að elliglöp (e. dementia) falla undir hugtakið bágindi sbr. 

Hrd. 1999, bls. 2147 (512/1998) (Alzheimer) þar sem aðili með alzheimer, sem er ein tegund 

elliglapa, kom við sögu.  

  

Hrd. 1999 bls. 2147 (512/1998) (Alzheimer). Í héraðsdómi sagði m.a.: „Sjúkdómsgreining Á er 

samkvæmt framburði vitnisins J, læknis, heilarýrnun af Alzheimer gerð. Slíkur sjúkdómur fellur 

undir hugtakið bágindi í 253. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940
60

, enda geta bágindi bæði 

verið fjárhagsleg og persónubundin.“ 
 

Athuga ber að í framangreindum dómi er um sakamál á grundvelli 253. gr. hgl.
61

 að ræða en 

það verður þó að ætla að þessi túlkun myndi líka eiga við um 31. gr. sml. enda er orðalag 

ákvæðanna nánast samhljóða. 

Algengast er að um sé að ræða fjárhagslega aðþrengdan aðila. Það kemur að sjálfsögðu til 

greina að aðilinn hafi sjálfur skapað sér bágindin (sjálfskaparvíti) en einnig geta þau stafað af 

refsiverðri háttsemi þriðja manns t.d. vegna hótunar eða  einhvers annars.
62

 Síðan  kemur hér 

fram skyldleikinn milli minni háttar nauðungar, sbr. 1. mgr. 29. gr. sml.
63

 Það getur verið að 

löggerningsgjafi hafi vanmetið stöðu sína t.d. ofmetið erfiðleika sína og talið sig verr staddan 

en raun bar vitni síðar, en það breytir því þó ekki að gagnaðili notfærði sér þessa ímyndun 

hans.
64

  

Sem dæmi um notkun misneytingarákvæðis samningalaganna í tengslum við bágindi má 

t.d. skoða tvo dóma Hæstaréttar;  Hrd. 1991, bls. 651 (727/1989) (Stjúpfaðir I) og Hrd. 1991, 

bls. 570 (73/1989) (Stjúpfaðir II). 

 

Hrd. 1991, bls. 561 (72/1989) (Stjúpfaðir I). Málavextir voru þeir að Á hafði verið stjúpfaðir I á 

tímabilinu 1933-1947. I fór að venja komu sína til fyrrverandi stjúpföður síns um áramótin 

1985/1986 þrátt fyrir að í rúm 40 ár hafði lítið sem ekkert farið fyrir sambandi þeirra.  Á er lýst í 

læknaskýrslum sem einstaklingi er þjáist af ellisljóleika, einmanaleika og ósjálfstæði. Á og I 

gerðu kaupsamning sín á milli um mánaðamótin maí/júní 1986. Kaupsamningur hljóðaði svo að 

I myndi kaupa kjallarahæð húseignar Á á 1.100.000 kr. Í kjölfarið tæmir Á svo innistæður sínar 

í tveim bankabókum, auk hávaxtabankabókar og leggur inn á reikning I – alls 920.795,93 kr. 

Svo breytti Á erfðaskrá sinni með tilliti til hagsmuna I. Krafa um riftun eða ógildingu  

samningsins var  gerð á grundvelli þess að I hafi nýtt sér bágindi Á í eigin þágu. Hæstiréttur 

komst að  þeirri niðurstöðu að kaupsamningurinn skyldi ógildur samkvæmt 31. gr. sml. og á 

grundvelli 37. gr. erfðalaga nr. 8/1962. 

                                                 
60

 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 skulu hér eftir skammstöfuð sem hgl. 
61

 253. gr. hgl. hljóða svo: „1) Hafi maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða það, að 

hann var honum háður, til þess að afla sér með löggerningi hagsmuna eða áskilja sér þá, þannig að bersýnilegur 

munur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því, sem fyrir þá koma eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir 

skyldu veittir án endurgjalds, þá varðar það … fangelsi allt að 2 árum.“ 
62

 Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 102. 
63

 1. mgr. 29. gr. sml. hljóðar svo: „1) Hafi maður með ólögmætum hætti neytt annan mann til að gera 

löggerning, og þó eigi beitt slíkri nauðung, sem ræðir um í 28. gr., þá er sá löggerningur eigi skuldbindandi fyrir 

þann, sem neyddur var, ef sá maður, sem tók við löggerningnum, hefir sjálfur beitt nauðunginni eða hann vissi 

eða mátti vita, að löggerningurinn var gerður vegna ólögmætrar nauðungar af hálfu annars manns.“ 
64

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 287. 
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Hrd. 1991, bls. 570 (73/1989) (Stjúpfaðir II). Mál þetta er samofið fyrrgreindu dómsmáli. 

Málavextir  voru þeir að F, sem var amma I, hafði fengið Á til að selja I kjallarahæð húseignar 

hans. I var ekki orðin fjárráða þegar samningurinn var gerður og skrifaði því F undir samninginn 

sem fjárhaldsmaður hennar, án leyfis frá dómsmálaráðuneytinu. Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að samningnum yrði rift á grundvelli misneytingar.  
 

Í framangreindum málum er hugarfar löggerningsgjafa sem og löggerningsmóttakanda metið. 

Þeim skilyrðum verður að ná í fyrsta lagi að löggerningsgjafinn, Á, uppfylli skilyrði báginda 

við gerð kaupsamningsins. Í öðru lagi verður löggerningsmóttakandinn, I, að vera grandvís 

um bágindin. Hæstiréttur féllst á ógildingarsjónarmiðin á grundvelli báginda og tók 

sérstaklega til athugunar hugarfar og ásetning I og F. Frumkvæði löggerningsmóttakanda var 

sannað og því talið að um misneytingu væri að ræða. 

 

5.2.2.2 Einfeldni og fákunnátta 

Það verður að telja hugtökin einfeldni (n. forstanssvakhet, d. enfologhed) og fákunnáttu  (n. 

uerfarenhet, d. uerfarenhed) afar áþekk eins og sjá má skv. Íslenskri orðabók því þar kemur 

fram að einfeldni merkir  ýmist grunnhyggni, heimska, falslaus eða grunnsæ hugsun
65

 en 

fákunnátta merkir hins vegar fáfræði eða kunnáttuleysi.
66

 Getur því verið vandkvæðum 

bundið að greina á milli einfeldni og fákunnáttu enda er um mjög skyldar ástæður að ræða 

(sbr. að í sænska lagatextanum
67

 er sama orðið „oförstånd“ haft um hvort tveggja).
68

 Til að 

reyna að aðgreina hugtökin hefur Einar Arnórsson  hins vegar  sagt réttilega að fákunnátta 

kunni að stafa af reynsluleysi en þurfi  ekki að koma af vitskorti, sem hins vegar er oft 

undirrót einfeldninnar. Einfeldnin  lýsir sér í því, að aðili trúir og treystir samningsaðila sínum 

og lætur leiðast til löggerninga sem eru honum óhagkvæmir. Sá aðili sem er fákunnur kann að 

vera fullfær um að sjá fyrir sér almennt eða í tilteknum skiptum, þó hann skortir mjög 

kunnáttu til að ganga til samninga um tiltekin verðmæti.
69

 Páll Sigurðsson segir að í sjálfu sér 

ætti það ekki að skipta máli að aðgreina hugtökin þar sem í báðum tilvikum er átt við 

dómgreindarskort á tilteknu sviði.
70

 Enda er þessum hugtökum oftar en ekki  beitt saman í 

íslenskri dómaframkvæmd og dæmt á grundvelli 31. gr. sml. með vísan til þeirra beggja. 

                                                 
65

 Íslensk orðabók. Ritstj. Mörður Árnason, bls. 263. 
66

 Íslensk orðabók. Ritstj. Mörður Árnason, bls. 310. 
67

 Til að sjá orðalag 31. gr. sænsku samningalaganna vísast í fjórða kafla í þessari ritgerð. 
68

 Páll Sigurðrsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 27 
69

 Einar Árnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 102-103. 
70

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 27-28 sbr. Kurt Grönfors: Avtalslagen, 

bls. 150 en þar segir: „Termen oförstånd avser att beteckna bristande omdömesförmåga, denna må bero på 

enfald eller på oerfarenhet.“ 
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Við mat á einfeldni lítur Hæstiréttur til vitsmunalegrar getu einstaklings þ.e. lágrar  

greindarvísitölu hans.
71

 Við nánari athugun á þessu er litið til sérfræðilegra vottorða og 

framburða vitna. Er svo af þeim gögnum metið hvort einstaklingur sé haldinn vitskorti sem 

virtur er sem einfeldni sbr. Hrd. 1980, bls. 1415 (23/1978) (Litlu hjónin) sem er ítarlega 

reifaður  í sjötta kafla í þessari ritgerð.   

Þegar Hæstiréttur metur hvort um fákunnáttu hafi verið að ræða lítur rétturinn m.a. til 

grandvísi samningsaðila og aðstæðna er varða samningsgerðina sbr. Hrd. 1995 bls. 1161 

(341/1992) (Smábáturinn Dagný). 

 

Hrd. 1995 bls. 1161 (341/1992) (Smábáturinn Dagný). Málavextir voru þeir að M og A deildu 

um kaupsamning á smábát nokkrum. Alþingi hafði samþykkt frumvarp sem leiddi til þess að 

veiðiheimildir ákveðinna tegunda báta urðu framseljanlegar og hækkuðu talsvert í verði. A vissi 

ekki um þetta frumvarp svo M nýtti sér fákunnáttu A við samningsgerðina sér í hag. Hæstiréttur 

tók ógildingarkröfu seljandans til greina á grundvelli 36. gr. sml. og sagði m.a.: „Með kaupum 

sínum á bátnum kveðst áfrýjandi hafa haft í huga að tryggja sér fótfestu til útgerðarstarfsemi, 

áður en veiðar smábáta yrðu takmarkaðar meira en orðið var. Hafði hann og kynnt sér 

sérstaklega þær reglur, sem frumvarpið til laga um stjórn fiskveiða hafði að geyma, og einnig 

veiðireynslu m/b Dagnýjar, sem gerði bátinn eftirsóknarverðan. Á hinn bóginn benda gögn 

málsins eindregið til, að stefndi A hafi ekki gert sér grein fyrir því, að svigrúm hans til að 

koma sér upp nýjum bát með skaplegum kjörum gæti orðið að engu við samþykkt 

lagafrumvarpsins, eins og raunin varð. Þetta svigrúm var meðal forsendna hans að kaupunum, 

og verður að telja, eftir því sem fram er komið, að M hafi verið það ljóst. Mátti ráða þetta af 

aðdraganda og atvikum að viðskiptunum, auk þess sem söluverð bátsins var svipað því, er 

stefndi A hafði vænst miðað við eldri veiðireglur.“ 
 

Athuga skal þó að almennt sinnuleysi einstaklings verður ekki metið til fákunnáttu af 

Hæstarétti sbr. Hrd. 1995 bls. 447 (412/1992) (Hlutabréfakaup) þar sem aðili máls hefði 

hæglega getað aflað sér sérfræðilegrar aðstoðar við hlutabréfaviðskipti.  

 

Hrd. 1995 bls. 447 (412/1992) (Hlutabréfakaup). Málavextir voru þeir að krafist var riftunar á 

hlutabréfakaupum R í fyrirtæki. Átti V að hafa notfært sér fákunnáttu R á bókhaldi og 

reikningsskilum til að afla sér hagsmuna, sem var langt umfram það sem innt var af hendi í 

staðinn sbr. 7. gr. okurl. Hæstiréttur féllst ekki á riftunarkröfuna og sagði m.a.: „Eins og málið 

liggur fyrir, þykir mega leggja til grundvallar dómi, að nauðsynlegar upplýsingar hafi ýmist 

legið fyrir við kaupin eða verið R auðfengnar, svo honum yrði kleift að leggja raunhæft mat á 

verðmæti umræddra hlutabréfa. R var því unnt að kanna mun nánar en hann gerði forsendur 

fyrir þeim atvinnurekstri, sem hann hugðist festa fé sitt í. Hann leitaði sér ekki heldur 

sérfræðilegrar aðstoðar við kaupin, þótt hann væri ekki kunnugur verslunarrekstri.“ 
 

5.2.2.3 Léttúð 

Samkvæmt almennri málvenju merkir hugtakið léttúð ýmist lauslæti, kæruleysi, gjálífi, 

hviklyndi eða hirðuleysi.
72

 En með léttúð  (n. og d. letsind) í skilningi misneytingarákvæði 

samningalaga er átt við glannaskap í fjármálum og meiri háttar skammsýni, fyrirhyggjuleysi 

                                                 
71

  Sjá nánar um greindarskort í kafla 8.1.3 í þessari ritgerð.  
72

 Íslensk orðabók. Ritstj. Mörður Árnason, bls. 897. 
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eða fljótfærni, sem jaðrar við dáraskap eða má jafna til þess. Má hér til að mynda  nefna 

samninga sem gerðir eru undir áhrifum spilafíknar.
73

   

Einar Arnórsson hefur komist svo að orði að með léttúð í þessum skilningi sé átt við það 

þegar einstaklingur gerir löggerning þrátt fyrir það að hann sjái  eða ætti að sjá óhagkvæmi 

hans, enda hefur enginn neytt hann til að gera samninginn eða hann hafi að  öllu athuguðu 

samt talið sér meiri hag en óhag að því að gera hann. Léttúð lýsir sér síðan í því að maður 

hefur ekki kynnt sér þau atriði sem óhagkvæmni löggernings velta á, enda þótt hann eigi  kost 

á því, en gerir samt sem áður löggerninginn. Verður að sjálfsögðu að meta þetta eftir 

aðstæðum hverju sinni um hvað skal kalla léttúð og hvað ekki enda eru mörkin óglögg milli 

léttúðar annars vegar og fákunnáttu eða einfeldni hins vegar.
74

 Telja verður það léttuð þegar 

maður gerir löggerning um atriði sem hann ber ekki skynbragð á. Aðili er gerir löggerning á 

vegna eigin einfeldni verður þar á móti síður sakaður um léttúð, þar sem hann vefst í 

löggerningnum vegna trúgirni sinnar og heldur sig vera að gera góðan hlut af þeirri ástæðu. 

Fákunnur maður kann að vera tortrygginn, og það má bjarga honum. En hinn einfalda  skortir 

nauðsynlega tortryggnina og kann því að verða slóttugum aðilum í heimi fjármála að bráð. 

Léttúðin felur hins vegar í sér gáleysi og teflt er á tæpasta vað. 
75

 

Í Hrd. 1995 bls. 447 (412/1992) (Hlutabréfakaup), sem var reifaður í kafla 5.2.2.2 hér á 

undan, var sinnuleysi einstaklings til að afla sér sérfræðilegrar aðstoðar við hlutabréfakaup 

ekki metin til fákunnáttu heldur virðist Hæstiréttur hafa rökstutt niðurstöðu sína með þeim 

hætti sem fræðimenn hafa skilgreint léttúð, þ.e. með því að viðkomandi hafi sýnt af sér 

fljótfærni eða dáraskap. 

 

5.2.2.4 Er honum háður 

Þegar  aðili notar sér það, að löggerningsgjafi er honum háður, segir Einar Arnósson að það 

taki  til ýmissar frændsemi, mægða eftir atvikum eða fjölskyldubanda. Ýmis ambönd lúta því  

t.d. hjónasambönd eða sambönd milli vinnuveitanda og starfsmanns hans. Vinnuveitandi  er 

oftast í betri aðstöðu, en það þarf þó ekki að vera. Þetta getur verið öfugt og vinnuveitandinn 

háður starfsmanninum því hann  þarf nauðsynlega  á honum að halda. Nefnir hann eftirfarandi 

dæmi:
76
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 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 28 sbr. Kurt Grönfors: Avtalslagen, bls 

150 en þar segir: „Att lättsinne näms särskilt förklaras av en önskan att skydda särskilt unga personer, som i 
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 Sjá nánari umfjöllun um einfeldni og fákunnáttu í kafla 5.2.2.3 þessari ritgerð.  
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 Einar Arnórsson, „Okur og skyld brot“, bls. 105. 
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Af fjárhagsástæðum kann A að vera B svo háður, að B hafi ráð hans í hendi sér, enda geta 

bágindi A komið þar til greina. Sama er að segja um siðferðilegt ósjálfstæði aðila. B veit 

einhvern skemmilegan verknað upp á A, svo að A reynir þess vegna að þóknast B með ýmsu 

móti, t.d. með því að gera við hann óhagfellda löggerninga. 
 

Hér má nefna mál erfingja Einars Benediktssonar gegn útgáfufélaginu Braga.  

  

Dómur bæjarþings Reykjavíkur frá 14. desember 1982 í máli nr. 238/1978 (Einar Benediktsson 

gegn Braga hf.) Mál þetta var frekar flókið en í stuttu máli voru málavextir þeir að hlutafélagið 

Bragi hf. (B) var stofnað í þeim tilgangi að kaupa af Einari Benediktssyni (EB) eignarrétt að 

öllu því sem hann hefur samið, með vissum takmörkunum. Kaupverð höfundaréttarins var 7000 

kr. Dómkröfur erfingja EB voru þær að þessi réttur hafi ekki skapast eða hann sé niður fallinn. 

Stefnendur lögðu fram fjölmörg vottorð, sem þeir töldu sýna fram  á að EB hefði ekki verið heill 

heilsu, andlega og líkamlega, til þess að ráðstafa persónulegum og fjárhagslegum samningum, 

er samningsgerðin átti sér stað. Þessi samningur  hafi því ekki verið bindandi fyrir hann og 

erfingja hans á grundvelli hins almenna misneytingarákvæðis. Vitanlega mótmælti B þessu. 

Athuga skal hér að einn af stofnendum B var sambýliskona EB síðustu æviár hans. Því eiga hér 

við sjónarmið um það að samband þeirra sem semja skipti máli og að samningsaðili geti lagt 

traust á þann er hann semur við. Í dómnum er á það bent að EB hafi áður leigt jarðir sínar fyrir 

5000 kr. á ári.Telur dómurinn að EB hefði ekki við óskerta andlega heilsu, verðlagt höfundarrétt 

að nánast öllum verkum sínum, á tæplega eina og hálfa ársleigu jarða sinna. Framburður ýmissa 

vitna studdi það að EB hafi ekki verið andlega fær um að gangast undir þessar persónulega 

fjárhagslegu skuldbindingar, á þeim tíma er samningurinn var gerður. Þrátt fyrir staðhæfingar 

sambýliskonu EB um að hann hafi verið andlega heill til síðustu stundar, þá telur dómurinn að 

samningur um afsal höfundarréttarins hafi verið með þeim hætti að hann heyrði undir hið 

almenna misneytingarákvæði. 
 

Páll Sigurðsson segir að það hefði verið forvitnilegt að sjá dóm Hæstaréttar í máli þessu, því 

að það er svo sérstætt og óvenjulegt að öllu leyti. Ennfremur telur hann að sýkna hefði átt 

Braga hf. vegna verulegs tómlætis erfingja Einars Benediktssonar og telur það algert 

einsdæmi að taka til greina kröfu um ógildingu að kröfu vegna misneytingar, þegar svo  langt 

hefði liðið frá því að til löggernings var stofnað. En ef ekki hefði verið fyrir þetta tómlæti þá 

getur hann í sjálfu sér fallist á niðurstöðu dómarans um ógildingu samningsins.
77

 Er höfundur 

þessarar ritgerðar að öllu leyti sammála gagnrýni Páls Sigurðssonar á dóm þennan. 

 

5.2.2.5 Skilyrðin fara saman 

Ekki þarf að hafa mörg orð um það að þær ástæður, þ.e. þau einstöku skilyrði sem um hefur 

verið fjallað í köflum 5.2.2.1 - 5.2.2.4 hér á undan, þurfa ekki að vera ástæður einar og sér til 

að beitt sé 31. gr. sml., heldur getar þær augljóslega „blandast“ saman og er  það sennilegra 

algengara en hitt sbr. dómaframkvæmd íslensks réttar.
78
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 291-293. 
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 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógilgdingarástæða í samningarétti, bls. 30. 
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5.2.2.6 Hagsmunirnir 

Ennfremur er það skilyrði skv. 31. gr. sml, að aðili hafi notfært sér annan mann til að afla sér 

hagsmuna eða áskilja sér þá. Með hagsmunum er átt við þau ytri gæði, sem verða metin til 

fjár, en í orðalaginu „að nota sér“ felst  að löggerningsmóttakandi hafi vitað eða mátt vita um 

annmarka hins og verið ljóst, eða mátt vera ljóst, að hann væri að hagnast á þessum 

viðskiptum. Páll Sigurðsson telur, að þrátt fyrir orðalagið „afla sér“ og „áskilja sér“, að skilja 

megi ákvæðið svo, að hagsbæturnar geti jafnvel verið ætlaðar þriðja manni, sbr. Dómur 

bæjarþings Reykjavíkur frá 14. desember 1982 í máli nr. 238/1978 (Einar Benediktsson gegn 

Braga hf.).
79

 

 

5.2.2.7 Misvægi hagsmuna og endurgjalds 

Að lokum er það gert að skilyrði í 31. gr. sml. „að bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum 

þessum og endurgjaldi því er fyrir þá kom eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu 

veittir án endurgjalds.“ Skv. orðalagi ákvæðisins má glögglega sjá að misvægið milli 

hagsmuna og endurgjalds verður að vera verulegt eða umtalsvert, því annars væri ekki um að 

ræða bersýnilegan mismun.
80

 Við mat á mismun sem er á hagnaði og greiðslu miðast við 

stofnunartíma löggerningsins og verður að huga vel að öllum aðstæðum er málið varða og 

sem tengjast báðum samningsaðilum m.a. þeirri áhættu eða kvöð sem samningsefndum fylgir. 

Leggja verður almennan mælikvarða á þetta, þannig að persónulegt álit 

löggerningsmóttakanda skiptir ekki máli í því efni.
81

 Páll Sigurðsson heldur því fram að sé 

þessu skilyrði um misvægi ekki fullnægt, verði ekki beitt 31. gr. sml, en eftir atvikum mætti 

þó ógilda gerninginn skv. 33. gr. sml. á grundvelli óheiðarleika.
82

  

 

6 Réttmæt beiting misneytingarákvæðisins í íslenskri dómaframkvæmd 

Við túlkun á misneytingarákvæði samningalaga líta dómstólar til lögskýringarsjónarmiðsins 

eðli máls. Þá er átt við að túlkun lagaákvæðis er eftir atvikum viðurkennt að heimilt sé að 

leggja til grundvallar valkost, sem telst leiða til sanngjarnar og haganlegrar efnisreglu.
83

 Þessi 
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sjónarmið nefnast almenn matskennd lagasjónarmið (n. reelle hensyn).
84

 Þar sem lagaákvæði 

eru birtar viljayfirlýsingar handhafa löggjafarvalds er það ljóst að takmarkanir hljóta að vera á 

því hversu langt dómstólar mega ganga er þeir leysa með bindandi hætti úr ágreiningi við að 

ljá sjónarmiðum af þessu tagi vægi við lögskýringu. Tilvísun til eðli máls á við þegar 

löggjafinn hefur ákveðið að orða lagaákvæði með matskenndum og opnum hætti eða í formi 

svigrúms- eða vísireglna. Er þá löggjafinn beinlínis að ætlast til þess að horft sé til almennra 

sanngirnismælikvarða við framkvæmd lagaákvæðis.
85

  

Verður að telja að 31. gr. sml. dæmi um slíkt ákvæði þar sem löggjafinn hefur orðað með 

opnum hætti sem dómstóllinn verður að túlka og meta hvort hægt sé að beita því í tengslum 

við það ágreiningsefni sem fyrir hendi er. Með öðrum orðum ætlast löggjafinn til þess að 

dómstólar túlki og beiti 31. gr. sml. með vísan til sanngirnismælikvarða og þeirra 

takmarkanna sem settar eru ýmist í lögum eða lögskýringargögnum. Ennfremur hefur 

löggjafinn sett ákveðin aðvörunarorð við beitingu ógildingarheimilda (sjá ákvæði í III. kafla 

sml.) enda séu þær undantekningarreglur. Er það almenn lögskýringarregla í íslenskum rétti 

að túlka beri undanþágureglur laga þröngt.
86

 Í greinargerð er fylgdi með sml., kemur fram að 

„ástæða er talin til að undirstrika það, að til þess er ætlast, að dómstólar fari mjög varlega í 

beitingu reglunnar. Óhófleg beiting reglunnar væri mjög til þess fallin að skerða öryggi í 

viðskiptum og skapa réttaróvissu.“
87

 Eftir nánari athugun á dómaframkvæmd í tengslum við 

misneytingu er það víst að íslenskir dómstólar hafa fylgt þessum orðum löggjafans og beitt 

ákvæðinu með varkárni og hófsemd, þegar á heildina er litið.  

Dómstólar gera miklar kröfur til þess sem ber sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi verið 

beittur misneytingu. Verður sá aðili að sanna að samningur hafi verið honum óhagstæður og 

einnig gagnaðili hafi gengið á hans rétt með ólögmætum hætti með misneytingu sbr. nýlegan 

dóm Hæstaréttar, Hrd. 24. nóvember 2011 (266/2011) (Veðsetning), þar sem ekki var talið 

sannað að um misneytingu hefði verið að ræða.
88

 

 

Hrd. 24. nóvember (266/2011) (Veðsetning). Málavextir voru þeir að A krafðist ógildingar á 

veðsetningu fasteignar sinnar á grundvelli tveggja tryggingabréfa útgefnum af B ehf. til L hf. en 

A veitti heimild fyrir veðsetningunni. Með vísan til þess að A hefði getað gert sér grein fyrir 

þýðingu skuldbindinga sinna þegar hún gekkst undir þær staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms um sýknu L hf. Í ummælum héraðsdóms, sem var staðfestur í Hæstarétti,  kom 

eftirfarandi fram: „Eins og að framan hefur verið lýst voru umdeildir veðgerningar til tryggingar 

skuldum B ehf., en eigandi þess félags var sonur stefnanda.  Samkvæmt framlagðri matsgerð á 
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hæfi stefnanda kemur fram að hún var á matsdegi talin vera með væga vitræna skerðingu, sem 

þó sé ekki það mikil að hún gæti ekki gert sér grein fyrir þeim fjárhagslegu skuldbindingum sem 

um er  deilt.  Matsmaður kemst þó einnig að þeirri niðurstöðu að sökum þunglyndis stefnanda 

og einfeldni hennar, sem og geðhvarfasýki sonar hennar, aukist líkur á fjárhagslegri misneytingu 

á henni, þar sem hún hafi ekki haft andlega burði til að sjá við þeirri misnotkun sökum 

þunglyndis og fjárhagslegrar fákunnáttu.  Það er mat hinna sérfróðu meðdómsmanna að það sem 

fram komi í matsgerð um andlega getu stefnanda sýni að hana hafi ekki skort hæfi til að gera sér 

grein fyrir umræddum skuldbindingum sem hún undirgekkst með nafnritun sinni og þrátt fyrir 

háan aldur stefnanda hafi hún ekki mátt gera sér grein fyrir þýðingu þeirra gerninga sem hún 

skrifaði undir.  Þá verður og við mat á því hvort láta beri stefnda bera hallann af því að stefnandi 

var fákunnandi um fjármál ráðast af því, að stefndi gerði það að skilyrði að börn hennar 

samþykktu skriflega skuldbindingu stefnanda, sem þau og gerðu.  Er ekkert það fram komið í 

málinu sem styður það að stefndi hafi mátt ætla að undirritun stefnanda hafi verið fengin með 

óheiðarlegum hætti eða að stefndi hafi búið yfir einhverri þeirri vitneskju sem leitt gæti til 

ógildingar löggerningsins eða að óheiðarlegt sé að bera hann fyrir sig.“ 
 

Páll Sigurðsson minnist  í bók sinni, Samningaréttur, á dóminn Hrd. 1980, bls. 1415 

(23/1978) (Litlu hjónin). Telur hann dóminn vera gott skólabókardæmi um réttmæta beitingu 

31. gr. sml. (áður 7. gr. okurl).
89

 Verður dómurinn því reifaður hér afar ítarlega, enda um 

mikilvægan dóm að ræða sem varpar skýru ljósi á réttmæta  beitingu 31. gr. sml. 

 

Hrd. 1980, bls. 1415 (23/1978) (Litlu hjónin). Málavextirnir voru þeir að árið 1974 vildu hjón 

nokkur, A og D, selja íbúð sína og kaupa aðra stærri. Íbúðin var sett á sölu hjá fasteignasala og 

menn frá tveimur fasteignasölum komu og skoðuðu íbúðina og mátu hana til verðs. Þeir töldu, 

að verðið ætti að vera um 2.000.000 kr. og útborgun helmingur. B, sem bjó í sama húsi og 

hjónin, bauð í íbúðina 1.300.000 kr. og útborgun 500.000 kr.  en því tilboði var hafnað. Hjónin 

fóru nú að leita sér að íbúð til að kaupa og leist vel á eina í Breiðholti, þar sem útborgunin átti 

að vera 1.000.000 kr. A leitaði því í kjölfarið til nágranna síns, B, og spurði hann hversu mikið 

B gæti greitt í útborgun fyrir íbúðina ef hann fengi hana á 1.300.000 kr. B sagðist ekki hafa 

peninga til útborgunar, en þó tókust samningsumleitanir með þeim málalokum að gerður var 

kaupsamningur 21. september 1974, þar sem ákveðið var að kaupverðið yrði 1.300.000 kr., sem 

greiddist þannig að kaupandi, B, skyldi greiða með víxli á gjalddaga 20. janúar, 1975, 211.000. 

kr, taka að sér áhvílandi veðskuldir og greiða síðan eftirstöðvar kaupverðsins með 

veðskuldabréfi til þriggja ára. Svo var um  samið að seljendur, A og D, tækju fyrrum íbúð sína á  

leigu í eitt ár og skyldi hluti kaupverðsins greiðast með leigugjaldinu. Eiginleg útborgun var 

engin. 

Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur komust að þeirri niðurstöðu að krafa hjónanna um að 

umræddur samningur yrði ógiltur, var tekin til greina. Í dómsforsendum Hæstaréttar er m.a. 

vísað orðrétt í vottorð tveggja sálfræðinga, sem vörðuðu seljendurna, A og D. Í vottorði annars 

þeirra segir m.a.: „Þau hjónin eru ákaflega geðþekkt fólk, einlæg í tali og allri framkomu, en 

greinilega ákaflega barnaleg og gagnrýnislaus. Svo virðist sem gott samband og traust ríki á 

milli þeirra ... Þau eru bæði mjög lítt gefin, og ber prófunum saman um, að greindarþroski 

þeirra sé sambærilegur við 10-12 ára meðalbörn. Hjá báðum kemur þetta þó einkum fram í 

hugsun og dómgreind, en verklagni er miklum mun betri, einkum hjá A. Persónuleiki þeirra er 

að sama skapi vanþroska. Þau eru barnaleg í sér, trúgjörn og grandlaus og taka hverjum hlut eins 

og hann kemur fyrir ... Niðurstaða mín er ... sú, að þessi hjón muni láta tiltölulega 

auðveldlega undan þrýstingi eða blekkingum í jafn flóknum málum  og fasteignaviðskipti eru..“  

Segir síðan Hæstiréttur orðrétt í dómsforsendum sínum: „Möt á hinni seldu  íbúð ... voru 

áætlanir, í því skyni gerðar að leggja verð á hana við sölutilraunir. Þegar þessa er gætt, þykir 

óvarlegt að gera ráð fyrir því að íbúðin hefði selst svo háu verði sem matsfjárhæðum nam. 
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Mötin veita eigi að síður ótvíræða vísbendingu um, að B hafi samið við A um mun lægra 

kaupverð en eðlilegt var. Þar sem B átti enn fremur að njóta greiðslukjara, sem voru öldungis 

óvenjuleg og miklum mun hagstæðari fyrir hann en almennt gerist, þykir bersýnilegt, að mjög 

hafi hallað á A í skiptum aðila ... Aðilar bjuggu í sama húsi, þegar samningur þeirra, sem hér 

er deilt um, var gerður. Þeir höfðu rætt alllengi um íbúðarsöluna. Hlaut B að vera ljóst, eins og 

kynnum hans og A var háttað, að einfeldni og fákunnátta A hafi ráðið því, að hann samdi svo 

mjög sér í óhag í skiptum þeirra. Þar sem telja verður, að B hafi notfært sér mun þann, sem var 

á aðstöðu aðila í samningsskiptum þeirra, verður á það fallist, að samningurinn hafi ekki verið 

skuldbindandi fyrir A vegna ákvæða 7. gr. okurl. nú 31. gr. sml..“ 
 

Höfundur þessarar ritgerðar er sammála niðurstöðu ofangreinds dóms að öllu leyti.  

 

7 Réttaráhrif misneytingar 

Ef það er fullyrt að misneytingu hafi verið beitt og hún talin sönnuð er viðkomandi samningur 

dæmdur ólögmætur í heild sinni.
90

 Löggerningar teljast ekki vera gildir gagnvart grandvísum 

aðila ef um misneytingu er að ræða, ekki heldur gagnvart þeim sem beitti misneytingunni eða 

þriðja aðila. En athuga skal að löggerningar, sem þannig eru til komnir, eru taldir gildir 

gagnvart grandlausum þriðja manni, á sama hátt og þegar um svik eða minni háttar nauðung 

er að ræða sbr. síðari málslið 31. gr. sml.
91

 Í undantekningartilvikum getur samningur, sem 

samsettur er af ólíkum þáttum sem eru svo „sjálfstæðir“ að hann verður aðeins talinn ógildur 

að hluta þ.e. að ógildi eins þáttar samningsins þarf ekki að valda því að aðrir þættir hans 

teljast ógildir líka.
92

  

Almennt verður að telja að þolandi misneytingar geti, í staðinn fyrir að bera hana fyrir sig, 

veitt eftirfarandi samþykki sitt í löggerningum. En þá verður að vera tryggt að skilyrði 

misneytingar sé ekki lengur fyrir hendi. Því þarf að gæta fyllstu varkárni við mat í þessum 

efnum.
 93

 

Ef samningur er talinn ógildur fyrir dómi sökum misneytingar og báðir aðilar samningsins 

hafa þegar afhent það, sem samningurinn sagði til um, leiðir það af almennum reglum, að 

báðir verða að skila því sem þeir hafa móttekið til hvors annars. Ef endurgreiðsla in natura
94

 

er ómöguleg koma þó bætur til greina. Bótaskylda hins misnotaða loforðsgjafa kemur ekki til 

greina nema hann hafi beinlínis með saknæmum hætti eyðilagt hlut, sem hann hefur tekið á 

                                                 
90

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 33. 
91

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 286. 
92

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 33. 
93

 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 34. 
94

 Latneska hugtakið in natura (þ.e. efndir in natura) merkir „efndir beinlínis eftir efni samnings ... 

Meginreglan er sú að kröfuhafi getur krafist þess að skuldari efni í samræmi við aðalefni samnings, þ.e. in 

natura, en reynist þess háttar efndir ómögulegar af einhverri ástæðu, , sem skuldarinn ábyrgist, getur bótakrafa 

stofnast þess í stað.“ 



25 

 

móti vegna samningsins.
95

 Í norskum rétti er ákvæði, 3. mgr. 31. gr. norsku 

samningalaganna,
96

 sem fjallar sérstaklega um endurgreiðsluskyldu af þessu tagi en ekki er að 

finna slík lagaákvæði í samningalögum annarra Norðurlandaþjóða þó  það sé talið að 

sambærileg regla gildi. En þó viðskiptin gangi til baka getur loforðsgjafi  orðið fyrir 

fjárhagstjóni vegna viðskiptanna og þá möguleiki að skylda gagnaðila til að bæta honum það 

og grundvallast sú bótaskylda á almennu skaðabótareglunni.
97

 Ef um er að ræða peningalán 

getur lángjafi að sjálfsögðu krafið gagnaðila um greiðslu venjulegra vaxta fyrir þann tíma sem 

peningunum var haldið með ólögmætum hætti. En ef loforðsgjafi vill ekki krefjast ógildingar 

á samningi vegna misneytingar, en hann hefur þó bótarétt gagnvart gagnaðila, getur hann 

engu að síður krafið gagnaðila um þær bætur, enda þótt hann haldi samningnum  uppi að öðru 

leyti. Þegar slíkt á sér stað má ætla að niðurstaðan verði svipuð og ef dómari hefði haft 

heimild til að breyta samningi í hæfilegt horf sbr. 1. mgr. 36. gr. sml.
98

 

 

8 Misneyting í tengslum við gerhæfisskort á grundvelli andlegra annmarka 

8.1 Gerhæfi 

Með gerhæfi er átt við hæfi manns til að fara með og ráðstafa réttindum sínum sem og taka á 

herðar sér skuldbindingar á eigin spýtur svo gilt sé að lögum. Í þessu felst að einstaklingur 

hefur rétt til að fara með raunveruleg yfirráð réttindanna sem og hæfi til að stofna rétt sér til 

handa og skapa sér skyldu með sjálfs síns gerðum eða aðgerðaleysi í lögskiptum við aðra 

aðila. Almenn skilyrði gerhæfis eru þrjú talsins. Í fyrsta lagi verður viðkomandi að hafa náð 

nægilegum aldursþroska eða lögmætum aldri, ef gerhæfi er bundið við tiltekinn aldur. Í öðru 

lagi má hann ekki hafa verið sviptur gerhæfi þar sem slík svipting er heimil skv. lögum og 

loks í þriðja lagi verður aðilinn að hafa nægilegt andlegt heilbrigði til þess að vera bundinn 

við athafnir sínar.
 99

 

 

8.2 Andlegur annmarki 

Þegar talað er um andlega annmarka er átt við vanheilindi eða bresti. Það er almennt 

viðurkennt að ef löggerningsgjafi er haldinn andlegum annmörkum á háu stigi getur það orðið 
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til þess að löggerningur hans verði ekki talinn skuldbinda hann að lögum jafnvel þótt hann 

hafi ekki verið sviptur lögræði vegna þess. Andlegir annmarka geta líka, eftir atvikum, réttlætt 

lögræðissviptingu.
100

 Til að fá nánari útlistun á því hvað það er að vera haldinn andlegum 

annmörkum mun hér á eftir koma upptalning og skilgreiningar á helstu afbrigðum slíkra 

annmarka en þess ber að geta að ekki er um að ræða tæmandi talningu að ræða. Verður farið 

fremur ítarlega í hvern annmarka fyrir sig til að öðlast betri skilning á hegðun einstaklinga 

sem eiga við slíka röskun að stríða. 

Geðveiki (e. psycoses) er alvarlegt stig andlegrar sköddunar sem felst í djúpstæðri 

ummyndun persónuleikans og brenglaðri hegðun. Hinn geðveiki býr gjarnan til sinn eigin 

heim ranghugmynda sem hann ræktar og nærir með hugarfluginu einu saman.
101

 Geðveiki 

getur m.a. komið fram í geðklofa (e. schizophrenia) og einnig geðhvörfun (e. bipolar 

disorder). Sjúklingur með geðklofa á afar erfitt með að greina á milli þess hvað er rétt og 

rangt þ.e. hvað sé raunveruleiki og hvað ekki.
102

 En einstaklingur sem greindur er með 

geðhvörf  verður fyrir því að vera ýmist haldinn oflæti (e. mania) eða þunglyndi (e. 

depression). Í oflætinu telur hann alla vegi færa en  þunglyndiskastinu fylgir oft iðrun og 

framkvæmdaleysi. Undir þessum öfgaáhrifum, á báða bóga, gæti sjúklingurinn hæglega 

gengið að samningum (t.d. óheppilegra eða óeðlilegra löggerninga þ.á.m stórbrotinna 

örlætisgerninga) og viðsemjandi ætti erfitt með að greina sjúkdómseinkennin og varast  það 

að hann væri að gangast undir samning við geðveikan mann.
103

 

Taugaveiklun (e. neuroses) er vægara stig andlegrar sköddunar, sem ýmis ytri einkenni 

geta líkst geðveiki en þó er munurinn m.a. sá að hinn taugaveiklaði skynjar betur sjúkdóm 

sinn heldur en sá geðveiki. Þó að  hinn taugaveiklaði geti  starfað í samfélaginu getur hann 

það ekki að fullu líkt og heilbrigður aðili. Taugaveiklun kemur fram með ýmsu móti m.a. með 

kvíða, óhamingju og þunglyndislegri hegðun. Þessi geðröskun leiðir til þess að 

einstaklingurinn er ófær um að takast á við áhyggjur og átök sín og þróar langvarandi 

einkenni svo sem þráhyggju, kvíðaköst eða svokallaða fælni (e. phobia) af ýmsu tagi s.s. 

víðáttuhræðslu (e. agrophobia) eða innilokunarhræðslu (e. klaustriphobia) og svo mætti lengi 

telja.
104

 Getur taugaveiklun og ranghugmyndir, sem henni tengjast, vissulega haft áhrif á 

gerðir manna, þ.á.m. ráðstafanir fjármuna, enda þótt framkoma einstaklingsins geti  verið 
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mjög eðlileg á öðrum sviðum þar sem ekki reynir á það sem óttanum eða vanmættinum 

veldur.
105

 

Persónuleikatruflun (e. personality disorder) er ein tegund geðtruflunar, en telst þó ekki til 

eiginlegrar geðveiki, og lýsir sér þannig, að sjúklingurinn er haldinn siðblindu og 

tilfinningakulda á ýmsum sviðum. Hér mætti t.d. nefna einstakling sem skynjar ekki neitt 

rangt við það að svíkja og pretta fólk í fjármálaviðskiptum. Þessir menn koma oftar en ekki 

afar vel fyrir og vinna traust samborgara sinna og láta til sín taka í viðskiptum og 

fjármálalífi.
106

 

Elliglöp (e. dementia) geta komið fram með ýmsum hætti, en einkennin eru vanalega 

sljóleiki og minnisleysi en auk þess geta ranghugmyndir  stundum gert vart við sig. En það 

verður að hafa það hugfast að andleg hrörnun hefst misjafnlega snemma hjá fólki. Meðan 

sumir ná háum aldri og halda andlegu heilbrigði fram til hins síðasta þá tapa aðrir  skerpu og 

dómgreind  langt fyrir aldur fram. Það getur verið erfitt fyrir grandlausan viðsemjanda að 

nema elliglöp hjá einstaklingi og ber því að hafa varann á.
107

 Sem dæmi um elliglöp má nefna 

sjúkdóminn Alzheimer sem lýsir sér í hægt vaxandi minnisleysi, einkum er varðar 

skammtímaminni. Erfiðleikar með tjáningu og hugsun og algeng störf gera vart við sig.  

Jafnframt þjáist fólk  með alzheimer oft af öryggisleysi, kvíða og þunglyndi.
108

 

Greindarskortur (e. general learning disability) kemur ekki til athugunar sem 

ógildingarástæða nema hann teljist verulegur. Einstaklingur telst vera með greindarskort þegar 

greind og hæfileikar eru langt fyrir neðan meðaltal. Til þess að vera greindur með 

greindarskort þarf aðilinn bæði að hafa lága greindarvísitölu (e. IQ) sem og að sýna fram á 

erfiðleika við að athafna sig í samfélaginu. Meðalgreindarvísitala er metin til 100 stiga og 

svara 50-55 stig nokkurn veginn til meðalgreindarþroska átta ára barns. Slík dómgreind  leyfir 

mönnum ekki að meta réttilega áhrif og þýðingu fjármálagerninga, sem þeir standa að, 

sérstaklega ef um flókna gerninga er að ræða og mikil verðmæti eru í húfi.
109

 

Að lokum skal þess getið, að menn, sem eru undir áhrifum áfengis eða annarra ávana- og 

fíkniefna, geta hæglega verið skertir ráði og rænu  um stundarsakir, eða dómgreind þeirra og 

mat kann a.m.k. að vera mjög áfátt meðan vímuáhrifin vara. Þetta ástand er ekki alltaf augljóst 

fyrir viðsemjendur s.s. þegar  viðræður fara fram í gegnum síma eða tölvupóst eða þess háttar 
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(t.d. pöntun á vöru eða þjónustu) – getur þetta augljóslega einnig átt við alla þá viðsemjendur 

sem eru að semja við aðila sem haldnir eru einhverjum andlegum annmörkum.
110

 

 

8.3 Andlegir annmarkar sem ógildingarástæða 

Þó sanngirnis- eða mannúðarviðhorf  kunni  oft að mæla með ógildi löggerninga vegna 

gerhæfisskorts á grundvelli andlegra annmarka, verður þó einnig að hafa í huga að á hinn 

bóginn má eftir atvikum meta hinum vanheila það til mannréttinda að mega sjálfur ráða 

gerðum sínum, þ.á.m. á fjármunaréttarsviði. En slíkt verður ávallt að meta  heildstætt og segir   

það sig sjálft  ef aðili er talinn fær um  að annast sjálfan sig hefur hann einnig gerhæfi.
111

 Skal 

kanna það sérstaklega í hverju tilviki, hvaða áhrif ætla megi, að þeir andlegu annmarkar, sem 

um ræðir, hafi haft á efni löggerningsins.
112

 

Um gerhæfisskort vegna andlegra annmarka eru engin bein lagaákvæði í 

samningalögunum eða annarri löggjöf hér á landi (enda þótt til séu dæmi utan hins eiginlega 

fjármunaréttar, að skortur á andlegu heilbrigði getur valdið ógildingu samnings sbr. einkum 

34. gr. el. – Páll Sigurðsson segir að bein lögjöfnun frá þessu ákvæði sýnist þó varla tæk um 

önnur réttarsvið
113

). Sú meginregla hefur hins vegar löngum verið viðurkennd, bæði hérlendis 

og á  Norðurlöndum, að ef löggerningsgjafi er haldinn andlegum  annmarka á háu stigi (en 

hefur þó ekki verið sviptur  lögræði), getur það leitt til þess að löggerningur hans verði ekki 

talinn skuldbinda hann að lögum.
114

 Þegar um er að ræða löggerninga sem mögulega geta 

verið taldir  ógildir, sem vanheilir einstaklingar hafa staðið að, verður  við mat á þeim  að hafa 

það hugfast að ef löggerningsmóttakandi er grandvís um þetta atriði, má ónýta samninginn á 

grundvelli óheiðarleika þ.e. skv. 33. gr. sml. en hafi viðsemjandi beinlínis notfært sér bágindi 

sjálfum sér til hagsbóta, er um misneytingu að ræða skv. 31. gr. sml. Ef engar sannanir eru 

komnar fram um grandvísi verður að telja viðsemjandann grandlausan.
115

 Enn og aftur skal 

vísað í Hrd. 1980, bls. 1415 (23/1978) (Litlu hjónin)
116

 sem er skólabókardæmi um 

grandvísan einstakling að nýta sér einstaklinga með andlega  annmarka, í formi 

greindarskorts, sér til hagsbóta. 

Páll Sigurðsson hefur komist að þeirri niðurstöðu um þetta efni að ekki komi það til greina 

að ógilda löggerninga manns, sem er með andlegan annmarka, nema sá annmarki sé á háu 

stigi á þeim tíma er til samningsgerðar kom og snýst málið því ávallt í raun um það hvort 
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viðkomandi hafi mátt gera sér í meginatriðum grein fyrir afleiðingum löggerningsins.
117

 Telur 

höfundur þessarar ritgerðar staðhæfingu Páls rétta með tilliti til þess að allir skulu jafnir fyrir 

lögum og njóta mannréttinda (sbr. 1. mgr. 65. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944
118

) og þar með talið að haga málefnum sínum  að eigin vild. Aftur skal það áréttað að 

31. gr. sml. er undantekningarregla og því túlkuð þröngt.
119

 Það samfélag myndi ekki þrífast 

og ríkja myndi algjör réttaróvissa ef hver og einn sem greindur, eða hefur verið greindur, með 

einhvern andlegan annmarka á lífsleiðinni geti ekki gert löggerninga vegna þess.  

 

9 Samantekt og lokaorð 

Hér hefur verið fjallað nokkuð almennt um takmörkun á samningsfrelsi með áherslu á 

misneytingaákvæði samningalaganna. Misneytingarákvæðið er, að mati höfundar,  

bráðnauðsynlegt lagaákvæði í íslenskum rétti og er þetta regla sem dómstólar hafa haldið í 

heiðri en þó  beitt af hófsemi og varkárni enda þarf bersýnilega að sanna að um misneytingu 

hafi verið að ræða í hverju tilfelli.  

Fjallað var um helstu meginreglur samningaréttar og einnig almennt um ógilda 

löggerninga. Umfjöllunin beindist að mestu að merkingu hugtaksins misneyting  sem og um 

efni 31. gr. sml. og skilyrðin sem þarf að uppfylla til að  beita ákvæðinu. Litið var svo lítillega 

til erlends réttar til að bera saman við íslenskan rétt á þessu sviði. Túlkun dómstóla á 

ákvæðinu skv. dómaframkvæmd íslensks réttar varpaði þá nokkru ljósi á beitingu reglunnar. 

Athugun var gerð á almennum réttaráhrifum ákvæðisins og tæpt á ýmsum atriðum er það 

varðar. Því næst var farið yfir þau tilvik ef um gerhæfisskort einstaklinga á grundvelli 

andlegra annmarka er að ræða.  

Að lokum vill höfundur árétta mikilvægi misneytingarákvæðisins og telur íslenska 

dómaframkvæmd lítt gagnrýnisverða í þessum efnum. Von er um að öllum helstu spurningum 

um misneytingu hafi verið svarað og helstu dómar á þessu sviði raktir sem og kenningar 

fræðimanna. Höfundi finnst þetta afar áhugavert efni og það er ánægjulegt og virðingarvert að 

sjá góða dómaframkvæmd á þessu sviði og hefur íslenskt réttarkerfi þar með sýnt  og sannað 

að það er í stakk búið til að vernda hinn almenna borgara sem og þá sem minna mega sín gegn 

misneytingu.  
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