
Útdráttur 

Í III. kafla laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, er að finna 

ákvæði um ógilda löggerninga. Þar er að finna ýmsar ástæður þess að löggerningur sem 

stofnaður hefur verið til, verði talinn ógildur. Í 31. gr. laganna er hið svokallaða 

misneytingarákvæði. Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir 31. gr. samningalaga 

með hliðsjón af skrifum fræðimanna ásamt dómaframkvæmd.   

Fjallað verður almennt um ógilda löggerninga ásamt því að misneytingarhugtakið verður 

skoðað vel. Farið verður yfir misneytingarhugtakið í mismunandi lagabálkum og það skoðað 

og borið saman við ákvæði 31. gr. samningalaga. Skilyrðin fyrir því að hægt sé að beita fyrir 

sér ógildum löggerningi eru þó nokkur og verður gert grein fyrir þeim.  Misneyting í dönskum 

rétti verður skoðað og borið saman við íslenskan rétt, ásamt því að gert verður grein fyrir 

réttaráhrifum 31. gr. samningalaga.  Að síðustu verður litið yfir farinn veg og ritgerðin dregin 

saman í samntekt og lokaorð. 
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Ritgerð þessi er 8 ECTS eininga lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptalögfræði við lagadeild 

Háskólans á Bifröst. Undirrituð vann hana á Bifröst og á Ísafirði sumarið 2013. Viðfangsefni 

hennar er Misneyting skv. 31. gr. samningalaga nr. 7/1936. 

Undirrituð vill færa þakkir til þeirra sem aðstoðuðu hana við vinnslu verkefnisins. Sérstakar 

þakkir fær Unnar Steinn Bjarndal hdl. sem var leiðbeinandi, fyrir góða handleiðslu og 

leiðsögn við vinnslu verkefnisins. Þá fær eiginmaður minn Ágúst Atlason þakkir, fyrir 

einskæra þolinmæði og skilning á meðan skrif stóðu yfir. Einnig vil ég þakka Arnari 

Stefánssyni og Rakel Marín Jónsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ráðleggingar. Björk 

Reynisdóttir fær einnig þakkir fyrir að fara yfir málfar og stafsetningu. 
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