
 

Lokaverkefni til B.S. - gráðu í viðskiptalögfræði  

við Háskólann á Bifröst 

 

Sumarmisseri 2013  

 

Höfundur: Hrefna María Jónsdóttir 

Leiðbeinandi: Unnar Steinn Bjarndal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



   Inngangur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Inngangur 

 

Staðfesting lokaverkefnis 

til B.S. – gráðu í viðskiptalögfræði 

 

Lokaverkefnið: 

 

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

 

Höfundur: Hrefna María Jónsdóttir 

 

Lokaverkefnið hefur verið metið samkvæmt 

 kröfum og reglum Háskólans á Bifröst 

 

og hlotið lokaeinkunnina: ___________ 

 

 

______________________________________ 

Sviðstjóri lögfræðisviðs 

 

_________________________________ 

Leiðbeinandi 



   Inngangur 

 

1 Inngangur 

Ein af meginreglum samningaréttar er sú að samninga skuli halda, pacta sunt 

servanda, og hefur sú regla án efa alltaf átt sér traustan sess í rétti og réttarvitund 

íslendinga. 1  Í III. hluta laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga2 er fjallað um ógilda löggerninga. Í 28. – 37. gr. sml. er að finna ýmsar 

ástæður þess að samningur, sem hefur verið stofnað til, verði talin ógildur. Í 31. gr. 

sml. er fjallað um misneytingu við samningagerð en ákvæðið er svohljóðandi: 

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 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.  

Í ritgerð þessari verður fjallað um framangreint misneytingarákvæði samningalaga. Í 

öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt um ógilda löggerninga skv. sml. Í þriðja 

kafla verður almennt fjallað um misneytingarhugtakið og hvað það felur í sér. Almenn 

beiting hugtaksins verður skoðað ásamt uppruna ákvæðisins. Einnig verður 

misneytingarhugtakið í samningalögum borið saman við misneytingu í almennum 

hegningarlögum ásamt siglingalögum. Í fjórða kafla verða skilyrði hugtaksins rakin, 

en þau eru bágindi, einfeldni og fákunnátta, léttúð, að vera háður geranda og 

hagsmunir. Töluvert af dómum eru reifaðir í þessum kafla til skilningsauka. Í fimmta 

kafla er misneytingarhugtakið í dönskum rétti skoðað og íslenska og danska ákvæðið 

borið saman ásamt því að stuttlega verður farið yfir réttarframkvæmd í dönskum rétti. 

Í sjötta kafla verður fjallað um réttaráhrif ákvæðisins og að lokum er svo að finna 

samantekt á umfjöllunarefni og lokaorð höfundar.  

Í ritgerð þessari er beitt hefðbundinni lögfræðilegri aðferð sem felst í því að greina 

dóma, skoða þær réttarheimildir sem koma til álita og lögskýringargögn ásamt 

skrifum fræðimanna.   
                                                
1 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 24. 
2 Hér eftir nefnd sml. 
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2 Almennt um ógilda löggerninga 

Í III. hluta sml. er að finna ákvæði um ógilda löggerninga og líkt og áður sagði er 

misneytingarhugtakið að finna í 31. gr. sml. Eru ákvæðin ófrávíkjanleg, en aftur á 

móti eru ógildingarástæðurnar ekki tæmandi taldar3 og þar af leiðandi er gagnályktun 

frá þessum ákvæðum ekki heimil. Megintilgangur allra löggerninga er sá að stofna 

rétt, breyta rétti eða fella niður rétt. Þó getur margt gert það að verkum, sem veldur 

því að löggerningar öðlast ekki þau réttaráhrif sem þeim var ætlað, teljast slíkir 

löggerningar ógildir. Aðeins er hægt að ógilda löggerning með dómi og nánast 

undantekningarlaust með kröfu málsaðila. Einstaka sinnum er þó dómara skylt að taka 

afstöðu af sjálfsdáðum, ex officio, hvort tiltekinn löggerningur sé haldinn 

ógildingarannmörkum eða ekki. Má skipta ógildingarheimildum í fimm meginþætti 

eftir ástæðum sem varða málið:4 

1. Formgallar, eða brestir á formskilyrðum. 

2. Gerhæfisskortur, ef persóna er t.d. andlega vanheil eða ólögráða. 

3. Efni löggernings, ef hann t.a.m. brýtur gegn lögum eða siðferði. 

4. Tilurð löggernings, t.d. misneyting, nauðung, svik eða fölsun og afbökun.  

5. Brostnar eða rangar forsendur, tekur þó ekki beinlínis til framangreindra 

ástæðna.5 

Ofangreindar ástæður eru þó með engu móti tæmandi taldar og skilin þar á milli ekki 

alltaf skörp, því auðveldlega er hægt að blanda tilfellum saman. 6 

Ógildingarástæðurnar falla í tvo flokka, annars vegar ef að löggerningsmóttakandi var 

í góðri trú (grandlaus), fellur það undir sterkar ógildingarástæður. Hins vegar heimilar 

seinni flokkurinn einungis ógildingu ef að löggerningsmóttakandi var í vondri trú 

(grandvís) og fellur það undir veikar ógildingarástæður. Undir sterkar 

ógildingarástæður falla t.a.m. formgallar, lögræðisskortur og meiri háttar nauðung. 

                                                
3 Alþt. 1935 A, bls. 797. 
4 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 222-224. 
5 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 224. 
6 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 224. 
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Undir þann flokk er heimilar einungis ógildingu ef loforðsmóttakandi var í vondri trú, 

falla mun fleiri ógildingarástæður.7  

Hafa ber í huga að þegar meta á hvort löggerningur sé hugsanlega ógildur, er ekki 

alltaf nóg að byggja á sanngirnismati sem aðeins miðast við eitt ákveðið tilvik, heldur 

verður að finna og fara eftir þeim meginreglum sem geta haft almennt gildi og verði 

jafnvel notaðar í framtíðinni í samskonar málum. Einnig skal taka fram, að alltaf 

verður að feta þann meðalveg milli tveggja andstæðra viðhorfa, ef þess er ekki gætt 

verða jafnvel of margar eða of víðtækar ógildingarheimildir sem veikja traust manna á 

gildi löggerninga, og þannig getur það veikt þann grundvöll viðskiptalífsins.8  

Í fornum rétti var talað um að það hafi verið meginregla að samninga eða aðra 

löggerninga ætti að túlka bókstaflega eftir orðanna hljóðan, því var ekki mikið um 

ógildingarheimildir. Í Grágás var kveðið á um að svokallað nauðahandsal væri ekki 

skuldbindandi og í Jónsbók var að finna nokkur ákvæði um fals eða svik í viðskiptum, 

einnig var þar að finna ákvæði um formgalla sem ógildingarástæðu sem varðaði 

ákveðna löggerninga. Það var þó ekki fyrr en norrænu samningalögin tóku gildi, að 

ákvæðunum um ógildingarástæðurnar í norrænum rétti var safnað í einn lagabálk, þá 

voru einnig tekin í lög ýmiss ákvæði sem þóttu henta þörfum samtímans.9  

Vert er að taka fram að löggerningur getur verið ógildur að hluta. Á það kannski helst 

við ef samningur er margþættur, þ.e. ef hann kann að geyma nokkra sjálfstæða þætti, 

þá getur einn samningsþáttur verið úrskurðaður ógildur en samningurinn í heild sinni 

talinn vera gildur. Í sumum tilfellum hefur grandlaus samningsaðili heimild til að 

krefja gagnaðila um vangildisbætur.10 Einnig geta refsiréttarleg viðurlög verið tengd 

sumum athöfnum sem leiða til ógildingar löggerninga, eins og t.d. misneyting, 

nauðung og svik.11 

 

                                                
7 Henry Ussing. (1984). Aftaler paa formuerettens omraade, bls. 123. 
8 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 225. 
9 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 229-230. 
10 Þetta merkir að aðili ætti að vera sem líkast settur fjárhagslega og ef hann hefði ekki gert neinn 
samning. 
11 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 227-228. 
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3 Misneytingarhugtakið 

Í þessum kafla verður meðal annars farið yfir misneytingu í mismunandi lagabálkum. 

Farið verður yfir misneytingarhugtakið í 7. gr. laga nr. 58/1960 um bann við okri, 

dráttarvexti ofl.12, 253. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/194013 og siglingalög nr. 

34/1985.  

Hugtakið misneyting í lögfræðilegri merkingu er að nokkru leyti gegnsætt, það er að 

segja að skýringin felist í orðinu sjálfu. Má segja að orðið misneyting feli í sér sér 

neikvæða ímynd um ámælisverða og siðlausa athöfn, einskonar misnotkun á öðrum 

mönnum. Aftur á móti má segja að í orðinu sjálfu felist í raun ekki nánari skilgreining 

á því, í hverju sú misnotkun komi fram.14  

Misneytingarákvæðið kom fyrst fram í 7. gr. okurlaganna. Síðar var það flutt í 31. gr. 

sml. með lögum nr. 11/1986 og er enn þann dag í dag óbreytt. Samræming lagabálka 

á sviði fjármunaréttar á Norðurlöndunum hafði færst í aukana og þess vegna var 

misneytingarákvæðið fært til með breyttum númeraröðum lagaákvæðanna og varð 

númeraröð III. hluta sml., hin sama og í skandinavísku samningalögunum. Þótti þetta 

æskilegt, vegna mikilla tengsla Íslendinga við skandinavísku þjóðirnar, bæði 

viðskiptalegra og menningalegra.15  

31. gr. sml. á sér samsvörun í 253. gr. hgl.,16 skilyrðið svo að dæmt sé eftir því ákvæði 

er að refsiverð háttsemi verður að hafa átt sér stað þ.e.a.s. að hún sé refsinæm, 

ólögmæt, og saknæm.17 Ef litið er til gildissviðs ákvæðanna, þá tekur sml. ákvæðið 

einungis til samninga um lán og eignir en ákvæði hgl. mun vera mun víðtækara og 

nær til allra gagnkvæmra samninga og örlætisgerninga.18  

                                                
12 Hér eftir nefnd okurlög. 
13 Hér eftir nefnd hgl. 
14 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 6-7. 
15 Alþt. 1985-1986, A-deild, bls. 2148-2149. 
16 253. gr. hgl. 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 …1) fangelsi allt að 2 árum. 
17 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 16. 
18 Jónatan Þórmundsson. (1986). Okur og misneyting, bls. 102. 
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3.1 Almenn beiting misneytingarhugtaksins 

Til þess að 31. gr. sml. verði beitt er það meginskilyrði að jafnræðis hafi ekki verið 

gætt á meðal aðila þegar til umrædds löggernings var stofnað og að sá aðili sem betur 

var settur hafi misnotað aðstöðu sína gróflega í hagnaðarskyni. Í raun skiptir ekki máli 

hvor það er aðilinn sem er betur settur (loforðsmóttakandinn), sem átti frumkvæðið af 

umræddum viðskiptum eða ekki. Mun það vera nægjanlegt að viljayfirlýsinguna megi 

rekja til einhverra þeirra ástæðna sem tilgreindar eru í 1. mgr. 31. gr. sml., að 

loforðsmóttakandi hafi verið meðvitaður um þetta og að loforðsmóttakandi hafi 

notfært sér aðstöðu sína.19 

Þegar lögskipti eiga sér stað, eins og kaup, sala og eignaskipti, verður stundum 

töluvert misræmi á milli greiðslna aðila. Annar aðilinn getur hafa verið féflettur til 

hagsmuna hins aðilans eða þriðja aðila. Að öllu jöfnu er ekki um endurgjald að ræða 

fyrir veitingu lánstrausts handa þeim sem notfærir sér aðstöðu sína. Slíkir samningar 

eru venjulega gildir að öllu leyti, ef báðir aðilar stóðu jafnt að vígi, til þess að hafa 

kynnt sér þær aðstæður sem skiptu máli.20   

3.2 Misneyting skv. 31. gr. samningalaga nr. 7/1936 

Eins og fyrr greinir, fjallar 31. gr. sml. um misneytingu og þykir rétt að benda á að 

orðið misneyting er ekki mjög gamalt í íslensku máli. Mætti segja að þetta sé 

lögfræðilegt nýyrði frá síðari tímum og má telja sem svo að prófessor Ólafur Lárusson 

hafi fyrstur manna notað það í riti sínu Kaflar úr kröfurétti, sem kom út árið 1943. 

Mun þetta vera bein þýðing frá danska orðinu, udnyttelse. Hugtakið misneyting kom 

fyrst til sögunnar, a.m.k á prenti, eftir lögtöku laga nr. 73/1933 um bann við okri, 

dráttarvexti ofl. Aftur á móti er sögnin að misnota aldagömul og vel kunn mönnum í 

daglegu tali.21  

Í kringum árið 1920 var almenn lagaheimild til ógildingar löggerninga vegna 

misneytingar tekin upp í hin norrænu samningalög. Hið almenna ákvæði um 

misneytingu kom allra fyrst í íslenska löggjöf árið 1933, en þar var tekin upp 

ógildingarheimild vegna misneytingar og var danska ákvæðinu fylgt nákvæmlega við 

                                                
19 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 25. 
20 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 67. 
21 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 5-6. 
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gerð þess. Þremur árum síðar, árið 1936, var það svo flutt óbreytt inn í hin nýju 

samningalög nr. 7/1936.22   

Í frumvarpi til laga um bann við okri, dráttarvexti ofl., var aðeins kveðið á um bann 

við vaxtaokri, hvergi var minnst á misneytingu og réttaráhrif hennar. Þó kemur 

nokkuð skýrlega fram í frumvarpi þessu að skyldleiki var á milli vaxtaokurs og 

almennrar misneytingar.23 Ákvæðinu um misneytingu sem ógildingarástæðu, ,,var 

skotið” inn í frumvarpið í meðferð þess á Alþingi og varð það í kjölfarið að 7. gr. 

okurlaganna. Til að byrja með var frumvarpið lagt fram í neðri deild og tók þar litlum 

breytingum í nefnd. Á hinn bóginn, við nefndarmeðferð í efri deild voru gerðar þó 

nokkrar breytingar á frumvarpinu og var misneytingarákvæðinu þar bætt við.24    

3.3 7. gr. okurlaga nr. 58/1960 

Lög nr. 58/1960 um bann við okri, dráttarvexti ofl. eða svonefnd okurlög fjölluðu í 

megindráttum um óhæfilega háa töku vaxta og átti 1.-6. gr. lagannna að koma í veg 

fyrir það. Ákvæði 7. gr. laganna var tekið upp úr 31. gr. danskra laga um löggerninga 

(lov om aftaler) og sá verknaður sem um getur í umræddu ákvæði tekur á 

misneytingu.25 Ákvæðið var svo fært í samningalögin breytingarlaust og hefur það 

staðið óbreytt til dagsins í dag, því er ekki úr vegi að fjalla aðeins nánar um það.  

Í almennri umræðu er ekki gerður mikill greinarmunur á okri og misneytingu annars 

vegar, og oftar en ekki er hugtakið okur látið ná yfir bæði peninga- eða vaxtaokur og 

misneytingu, hins vegar.26 Veður að segjast að íslenskir hæstaréttardómar, þar sem 

misneytingarákvæðinu hefur verið beitt á vafaleysislegan hátt, eru mjög fáir. Sá 

dómur sem telst gott dæmi um beitingu 31. gr. sml. (áður 7. gr. okurlaga) væri Hrd. 

23/1978 (Litlu hjónin): 

A og D vildu selja íbúð sína og kaupa aðra stærri. Var íbúðin sett á sölu og 
mátu fasteignasalar íbúðina á 2.000.000 kr. og útborgun helmingur. B bjó í 
sama húsi og hjónin og bauð í íbúðina 1.300.000 kr. og útborgun 500.000 kr., 
en því var hafnað. Hjónin A og D fundu aðra íbúð sem þeim langaði í. Þar 
skyldi útborgun vera 1.000.000 kr. Gerður var kaupsamningur á milli A og B 
og var verð umsamið 1.300.000 kr. og var eiginleg útborgun engin. Seinna 

                                                
22 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 16-17. 
23 Alþt. 1933, A, bls. 312-313. 
24 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 18. 
25 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 101-102. 
26 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 8. 
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meir vildu hjónin A og D fá kaupsamninginn dæmdan ógildan á grundvelli 
misneytingar, sem B hafði beitt þau þegar kaupin fóru fram. Niðurstaða 
málsins bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti var sú að kröfur seljanda voru 
teknar til greina og kaupsamningurinn dæmdur ógildur. Hæstiréttur féllst á 
þetta með þeim rökum að vottorð tveggja sálfræðinga um seljandann A og 
konu hans hafði verið lagt fram fyrir héraði. Segir þar m.a. að hjónin séu 
ákaflega barnaleg og gagnrýnislaus, þau séu bæði mjög lítt gefin og að 
greindarþroski þeirra sé á við 10-12 ára meðalbörn. Var því fallist á það að 
samningurinn hafi ekki verið skuldbindandi fyrir stefnda vegna ákvæða 7. gr. 
okurlaga. 

Í dómnum kemur fram að B hafi búið í sama húsi og A og D og hefði því átt að vera 

ljóst, eins og kynnum hans og A og D var háttað, að einfeldni og fákunnátta hefði 

ráðið því, að hann samdi sér mjög svo í óhag í skiptum þeirra. Mætti því álykta sem 

svo að B hafi misnotað sér aðstöðu sína. 

3.4 Misneyting í almennum hegningarlögum nr. 19/1940 

Samkvæmt 253. gr. hgl. er það refsivert athæfi að nota 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 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.  

Kemur það hér skýrt fram að ákvæði 31. gr. sml. og ákvæði 253. gr. hgl. eru mjög 

áþekk þó að ekki sé mælt fyrir um neina refsingu í sml. heldur er aðeins um að ræða 

hin einkaréttarlegu áhrif. 27  Fræðimaðurinn Jónatan Þórmundsson lýsir hugtakinu 

misneyting sem svo: 

Með misneytingu er átt við þá háttsemi að neyta yfirburða sinna eða 
aðstöðumunar gagnvart öðrum, hvort sem það er gert á grundvelli 
aldurs, reynslu, þekkingar, stöðu yfirboðara, fjárhags eða annara 
atriða.28 

Eins og gefur að skilja verður að uppfylla ákveðin skilyrði svo hægt sé að beita 

ákvæðum hegningarlaganna. Líkt og áður sagði, þarf háttsemin að vera refsinæm, 

ólögmæt og saknæm, þó getur háttsemi orðið refsiverð án sakar, en aðeins í 

                                                
27 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 37. 
28 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð, bls. 68. 
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undantekningartilvikum. 29  Ákvæði 253. gr. hgl. svarar til ákvæðis í dönsku 

hegningalögunum, þó þær séu ekki nákvæmlega eins orðaðar. Til nánari glöggvunar á 

refsiverðri misneytingu skv. 253. gr. hgl. verður gert grein fyrir tveimur málum. 

Árið 1989 var staðfestur dómur Sakadóms Reykjavíkur í Hrd. nr. 334/1989: 

Málavextir voru þeir að höfðað var mál gegn ákærðu fyrir fjársvik og 
misneytingu gagnvart Á. Ákærða hafði með sviksamlegum hætti notfært sér 
skert ástand Á vegna heilabilunar hans til þess að hafa af honum fé og afla sér 
og öðrum hagsmuna þannig að bersýnilegur munur var á hagsmunum þessum 
og endurgjaldi því sem fyrir þá kom og einnig hagsmuna sem veittir voru án 
endurgjalds. Einnig átti hún að hafa nýtt sér einmanaleika, ellisljóleika og 
ósjálfstæði Á. Þá hafði ákærða meðal annars fengið Á til að afhenda sér íbúð án 
endurgjalds ásamt því að hún hafði látið hann breyta erfðaskrá sinni. Talið var 
að ákærða hefði nýtt sér einmannaleika, ellisljóleika og ósjálfstæði Á og var 
hún því fundin sek um brot á 253. gr. hgl.  

Í þessum dómi má glögglega sjá að um misneytingu hafi verið að ræða, m.a. vegna 

þess að greinilegur aðstöðumunur var á milli aðila, sökum ellihrörnunar og 

áhrifagirnis Á. Ákærða fékk 5 mánaða fangelsi fyrir þennan refsiverða verknað sem 

hún stóð að, en tekið var þó tillit til þess að hún hafði hreint sakavottorð. 

Í eftirfarandi dóm má einnig sjá að um refsiverða háttsemi var að ræða, Hrd. nr. 

37/1995: 

Í þessum dómi var ákærði sakaður um að hafa notfært sér áfengissýki X. 
Reyndi ákærði að fá X til þess að samþykkja ýmsar fjárhagslegar 
skuldbindingar sér til ávinnings. X hafði verið sagt upp starfi sínu vegna 
áfengissýkjar og hafði verið í meðferð við áfengisdeild geðdeildar 
Landspítalans. Ákærði hafði starfað þar og hafði meðal annars haft afskipti af 
X. Sagðist X hafa trúað og treyst ákærða og gert það sem ákærði ætlaðist til af 
honum, þar sem hann hafði ekki haft burði til annars vegna ástands síns. Þær 
fjárhagslegu skuldbindingar sem ákærði fór fram á voru meðal annars 
veðsetning á fasteign X til greiðslu skuldabréfa ákærða, án nokkurar tryggingar 
X. Taldi Hæstiréttur að ákærði hafi notað sér bágindi X til að afla sér 
fjárhagslegs ávinnings á kostnað hans og var athæfi hans einnig talið varða við 
ákvæði 253. gr. hgl., ákærði var því fundinn sekur. 

Í þessum dómi hafði ákærði misnotað sér aðstöðu sína gróflega og þótti hafið 

yfir allan vafa að hann hafi sem starfsmanni áfengismeðferðardeildar 

Landspítalans átt að vera það ljóst hvernig högum X var komið og notfærði sér 

bágindi X til að afla sér fjárhagslegs ávinnings á kostnað X.  

                                                
29 Jónatan Þórmundsson. (1999). Afbrot og refsiábyrgð, bls. 16. 
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Gerandi misneytingar þarf ekki eingöngu að þola það að löggerningurinn verði 

dæmdur ógildur, heldur getur hann líka átt von á því að verða refsað skv. 

almennum hegningarlögum. 

3.5 Siglingalög nr. 34/1985 

Í 3. mgr. 165. gr. siglingalaga nr. 34/1985 má finna sérákvæði um ósanngjarna 

björgunarsamninga sem gerðir eru á meðan hætta vofir yfir, ákvæðið hljóðar svo: 

Björgunarsamningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta eða breyta ef hann er 
gerður meðan hættan stóð yfir eða undir áhrifum hennar og það yrði talið 
ósanngjarnt að bera hann fyrir sig. Samningi um upphæð björgunarlauna eða 
sérstakrar þóknunar skv. 170. gr. a má víkja til hliðar eða breyta ef krafan er 
ekki í eðlilegu samræmi við umfang vinnu að björgun. 

Athyglisvert þykir að heimildir dómara eru hér rýmri en eftir 31. gr. sml., þ.e. hann 

þarf ekki að ógilda samninginn í heild sinni, ef hann heldur að um misneytingu hafi 

verið að ræða, heldur getur hann breytt samningnum þannig að hann verði 

sanngjarn.30  

                                                
30 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 39. 
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4 Skilyrði misneytingar skv. 31. gr. sml. 

Eitt helsta skilyrðið til þess að 31. gr. sml. verði beitt er það að jafnræði hafi ekki 

verið með aðilum, þegar samningurinn var stofnaður. Önnur skilyrði sem fjallað 

verður ítarlega um í þessum kafla eru bágindi, einfeldni og fákunnátta, léttúð, að vera 

háður geranda og hagsmunir. Í eftirfarandi dómi má sjá að jafnræði hafði ekki verið 

með aðilum, sbr. Hrd. nr. 249/2008: 

E seldi og afsalaði G og S sumarbústað sínum og gróna eignarlóð. E var þá á 
87. aldursári, andlega hress en líkamlega heilsan var ekki mjög góð. Hún bjó í 
eigin húsnæði en var háð umönnun annarra. H, sambýlismaður dóttur E, hafði 
borið upp það erindi 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. 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. 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. 

Í framangreindum dómi er H bersýnilega að notfæra sér aðstöðu sína og notfærir sér 

fákunnáttu og bága stöðu E. Komust því bæði héraðsdómur og Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að ógilda ætti samninginn. 

Jafnframt er skilyrði að sá aðili sem betur var settur, hafi notfært sér þennan 

aðstöðumun gróflega í ávinningsskyni. Skiptir ekki máli hvort sá sem betur var settur, 

átti frumkvæði að þessum viðskiptum, heldur er nóg að viljayfirlýsinguna megi rekja 

til einhverra þeirra ástæðna sem kemur fram í fyrri málslið greinarinnar, að geranda 

hafi verið þetta ljóst eða að gerandi hafi notfært sér þetta á ósæmilegan hátt.31 

                                                
31 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 286. 
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4.1  Bágindi 

Í þessu tilfelli geta bágindi bæði verið fjárhagslegs- og persónulegs eðlis og ef til vill 

tilfinningalegs.32 Í flestum tilfellum kemur þó bágborinn fjárhagur til greina og slæmt 

heilsufar33, þó verður heilsan að vera orðin ansi slæm til þess að hægt sé að tala um 

raunveruleg bágindi.34,35 Mögulegt er að bágindin sé hægt að rekja til háttsemi þriðja 

manns, það getur t.d. falið í sér hótun um einhverskonar aðgerðir sem gæti leitt af sér 

efnislegt eða huglægt tjón. Þær aðstæður sem geta fallið hér undir gætu jafnvel verið 

misneyting á aðstæðum aðila sem hefur orðið fyrir uppljóstrun, hótunum eða 

líkamsmeiðingum.36 Bágindi geta einnig stafað af fjárkröggum annarra, sem honum 

eru kærir, eða hættu sem aðili eða venslamaður hans er í eða yfir vofir,37 sbr. Hrd. nr. 

73/1989 (Ömmudómur I): 

Talið var að kona nokkur hafi notað sér bágindi Á (sem haldinn var 
heilarýrnun) til að afla sér (kjallaraíbúð), án þess að nokkurt endurgjald ætti 
fyrir að koma samkvæmt framburðar hennar sjálfrar. Eins og málið lá fyrir 
Hæstarétti, bar því samkvæmt 31. gr. sml., sbr. 1. gr. laga nr. 11/1986 svo og 
37. gr. erfðalaga nr. 8/1962, að ógilda greinda gerninga og staðfesta niðurstöðu 
hins áfrýjaða dóms. Kom fram í héraðsdómi að gerandi hafði notfært sér 
einmanaleika, ósjálfstæði og ellihrumleika stefnanda til þess að koma 
kaupsamningi á. 

Þessi dómur er athyglisverður að því leyti að, samningi var vikið til hliðar og dæmdur 

óskuldbindandi á grundvelli 1. mgr. 36. gr. sml. Rökstuðningur fjallar samt sem áður 

um misneytingu.  

Rétt væri að líta til dóms sem tengdur er ofangreindum dómi, Hrd. nr. 72/1989 

(Ömmudómur II): 

                                                
32 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 25. 
33 Sbr. Hrd. nr. 296/1998: I var lögð inn á ellideild á sjúkrahúsi og fól hún syni sínum, H, að sjá eftir 
sparisjóðsbók sinni með 500.000 kr. innistæðu. H tók féð út af sparisjóðsbókinni til eigin nota, og ekki 
tókst að sýna fram á að hann hefði heimild til þess. Komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að 
sannað væri að H hafi ekki leitað eftir samþykki bærra aðila til þess að færa innistæðu hennar yfir á 
bók á sínu nafni og nýta sér fjármunina í eigin þágu. Þurfti H því að greiða féð til baka. Var 
niðurstaðan staðfest í Hæstarétti. 
34 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 287. 
35 Sbr. Hrd. 512/1998. Í dómi héraðsdóms segir 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, enda geta bágindi bæði verið fjárhagsleg og 
persónubundin. 
36 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 26. 
37 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 102. 
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Í þessu máli, sem samofin er fyrri ömmudómnum, hafði F, sem var amma I, 
fengið Á til að selja I hæð í húsi ásamt bílskúr. I var ekki orðin fjárráða þegar 
samningurinn var gerður og skrifaði því F undir samninginn sem 
fjárhaldsmaður hennar. Var þessum samning einnig rift á grundvelli 
misneytingar.  

Í báðum þessum dómum má sjá að fallist var á ógildingarsjónarmið á grundvelli 

báginda. Hæstiréttur leggur hér til grundvallar hugarfar og ásetning og augljóst var að 

tilgangurinn var að nota sér bágindi einstaklinganna. Einnig þykir skipta máli að 

frumkvæði aðila sé sannað til þess að vísbending sé til þess að um misneytingu sé að 

ræða. 

Einnig má líta til Hrd. nr. 468/2005 (Bókhaldsóreiða) þar sem C var haldin heilabilun 

og bágindi var beitt sem ógildingarástæðu.  

A var gefið að sök að hafa notað sér skerta andlega færni C, sem þá var 82 ára 
gamall. A fékk C til þess að taka lán til að greiða skuldir A og leggja fé í 
stofnun fyrirhugaðs fyrirtækis B, kunningja A. A hélt því fram að C hefði beðið 
sig að sjá um fjármál sín, þar sem myndast hafði bókhaldsóreiða. Hann hafi 
ekki átt fé til þess að greiða skuldir sínar og samþykkti því að taka umrætt lán 
til þess að greiða þær og leggja fé í stofnun fyrrnenfnds fyrirtækis. Ekki lágu 
fyrir samtímagögn í málinu um andlega færni C um það leyti sem hann gekkst 
undir þá fjáhagslegu skuldbindingu. Síðar var mat framkvæmt um andlega 
færni C og kom þar í ljós töluverð skerðing á áttun, skammtímaminni, 
skipulagshugsun og sannfæringu hugsana. Talið var ósannað að A hefði átt að 
gera sér grein fyrir að hagir C væru með þeim hætti að hann væri ófær um að 
gera sér grein fyrir skuldbindingu sinni er hann skrifaði undir skuldabréfið. Var 
A því sýknaður af umræddum sakagiftum. 

Í þessum dóm var sérstaklega litið til þess að A og C þekktust ekki mikið og var því 

grandvísi tekin til greina. Niðurstaða dómsins byggðist aðallega á því að ekki var 

hægt að sanna skerta andlega og vitræna færni C þegar hin meintu brot áttu sér stað. 

4.2 Einfeldni og fákunnátta 

Páll Sigurðsson segir í riti sínu, Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, að 

einfeldni og fákunnátta séu náskyldar aðstæður og að erfitt geti verið að greina þar á 

milli. Fákunnátta getur þó aðeins stafað af reynsluleysi en þarf ekki að koma af 

fáfræði, sem þó er í mörgum tilfellum undirrót einfeldninnar. Í stuttu máli sagt, er þó 

átt við dómgreindarskort á viðkomandi sviði og þá skiptir í raun ekki miklu hvort má 
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rekja hann til einfeldninnar eða til fákunnáttunnar.38 Í þessu sambandi má líta til Hrd. 

nr. 491/2002: 

Stefnandi krafðist þess að stefnda yrði borinn út vegna vanefnda á 
kaupsamningi á íbúð í Kópavogi. Stefnda neitaði að yfirgefa íbúðina og gefa 
afsal í samræmi við kaupsamninginn. Stefnda bar fyrir sig fyrir dómi að 
vanefndir hennar á kaupsamningnum ættu rætur að rekja til hótana eiginmanns 
hennar um að hann fremdi sjálfsvíg ef að hún skrifaði ekki undir samninginn. 
Einnig bar hún fyrir sig að stefnandi hefði notað sér bágindi sín, einfeldni og 
fákunnáttu við gerð kaupsamningsins. Í héraðsdómi sagði að málsástæðan um 
misneytinguna væri einvörðungu reist á einhliða staðhæfingu stefndu og ekki 
studd öðrum gögnum. Gegn mótmælum stefnanda var því þeirri málsástæðu 
hafnað.  

Niðurstaða dómsins varð sú, að fallist var á kröfu stefnanda um að stefndi skyldi borin 

út úr íbúðinni og stefnanda fengin umráð fasteignarinnar. Taldi héraðsdómur að 

málsástæða stefndu hafi einvörðungu verið reist á einhliða staðhæfingu varnaraðila og 

ekki studd öðrum gögnum og hafnaði því bæði héraðsdómur og Hæstiréttur kröfum 

hennar í málinu. Ekki er hægt að lesa annað úr þessum dóm en að stefnda hafi 

bersýnilega ekki haft nægar sannanir fyrir máli sínu.  

Sá maður sem hefur fullt eða sæmilegt vit á því sem hann ætlar sér að gera, er því 

ekki einfaldur á því sviði. Ekki þarf vitskortur að hafa einfeldni í för með sér, vegna 

þess að hann getur verið samfara gætni og tortryggni í miklum mæli.39 Einfeldni lýsir 

sér á þann hátt að aðili trúir og treystir kaupanda sínum og framkvæmir þar af leiðandi 

löggerninga sem eru honum óhagstæðir.40 Má í framhaldi af þessu líta til Hrd. nr. 

109/1995 (Ísborg): 

Málavextir voru þeir að stefnandi X hafði keypt söluturninn Ísborgu af stefnda 
S. X var haldinn langvinnum alvarlegum geðsjúkdómi, kleyfhugasýki með 
ofsóknarhugmyndum. Ágreiningurinn stóð um gildi kaupsamningsins um 
söluturinn Ísborg. Var ógildingarkrafa reist á því að S hefði notað sér einfeldni, 
dómgreindarleysi og brenglað raunveruleikamat X og þannig getað selt honum 
framangreindan söluturn svo að verulegt misvægi var á milli endurgjaldsins. 
Var ógildingarkrafan tekin til greina bæði fyrir héraðsdómi og Hæstarétti á 
grundvelli 31. gr. sml., einnig var vísað til 33. gr. sml.   

                                                
38 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 27-28. 
39 Sbr. Hrd. nr. 225/1997: Í þessu máli heldur áfrýjandi því fram að ógilda skuli kaupsamning sem 
hann gerði við stefnda. Stefndi átti að hafa nýtt sér vankunnáttu áfrýjanda til þess að gera 
kaupsamning um bát. Dómurinn aftur á móti hafnaði því að um misneytingu hafi verið að ræða með 
þeim rökum að áfrýjandi hefði auðveldlega getað leitað sér ráða hjá föður sínum eða annars staðar 
að. 
40 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 102-103. 
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Í þessum dómi má sjá að þessi löggerningur sem átti sér stað var gerður ógildur á 

þeim grundvelli að X hafði notað sér einfeldni S. Einnig kom fram í vitnisburði 

læknis fyrir Hæstarétti að S gengi ekki heill til skógar, en birtist það meðal annars í 

ranghugmyndum, sinnuleysi, ofskynjunum, dómgreindarleysi í samskiptum við annað 

fólk og um eigin getu og brengluðu skynbragði á fjármál. Kemur hér fram að 

alvarlegir geðsjúkdómar geta fallið undir einfeldni eða fákunnáttu á grundvelli 31. gr. 

sml. 

Í máli Hæstaréttar nr. 3/2003 (Lífiðnaðardómur) var fjallað um þroskaheftan mann, J, 

sem hafði veðsett íbúð sína til tryggingar láni, sem fjármálastofnunin L hafði veitt V, 

bróður J. 

J var andlega þroskaheftur og gat hvorki lesið né skrifað, hann gat þó skrifað 
nafnið sitt. Móðir J fór að taka eftir því að J fór að berast ýmsar fjárkröfur, 
hana grunaði fljótlega að bróðir J, V, væri að einhverju leyti tengdur þessum 
kröfum, en hann var óreiðumaður. Kom það svo í ljós að V hafði fengið J til 
þess að veðsetja íbúð sína sem tryggingu fyrir láni hjá fjármálastofnuninni L. 
Var svo krafist nauðungarsölu á íbúð J vegna þess að veðskuldabréfið hafði 
farið í vanskil. Krafist var ógildingar á veðsetningu íbúðar J. Kom fram í mati 
sálfræðings að J hefði ekki gert sér grein fyrir afleiðingum veðsetningarinnar 
og var vanhæfi J til að takast á við skuldbindingar augljóst. Hafði því V notfært 
sér bágindi og fákunnáttu J. Niðurstaða héraðsdóms sem síðar var staðfest af 
Hæstarétti, varð því sú að undirskrift J á veðskuldabréfið var dæmd ógild. 

Hér skal taka fram að veðsetningin sem um ræðir í þessum dóm var gerð ógild á 

grundvelli 36. gr. sml., dómurinn er samt sem áður settur hér til skýringar á hugtakinu 

einfeldni og fákunnátta.  

4.3 Léttúð 

Með orðinu léttúð er átt við glannaskap í fjármálum og meiriháttar fyrirhyggjuleysi 

eða fljótfærni, sem jaðrar við heimsku. Samningar sem gerðir eru undir áhrifum 

spilafíknar er gott dæmi um léttúð.41 Léttúð getur einnig lýst sér þannig að ef maður 

kynnir sér ekki þau atriði, sem hallkvæmi samningsins veltur á, þó að hann eigi þess 

kost, eða gerir samt samning, þó hann eigi þess engan kost. Þó ber að líta til þess að 

það fer eftir atvikum hverju sinni hvað má kalla léttúð og hvað ekki. Mætti líta sem 

svo á að ef að A keypti af ókunnugum manni skartgrip, sem sagður er vera úr skýra 

gulli, fyrir mikla peninga, án þess að láta mann athuga gripinn sem hefði vit á 

                                                
41 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 28. 
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skartgripum.42 Væri framangreint dæmi, gott dæmi um léttúð. Má segja að léttúðin 

feli í sér gáleysi og teflt er á tæpasta vað.43 Þessu til stuðnings má nefna Hrd. nr. 

93/1999 (Gúmmítékki): 

Málavextir voru þeir að R hafði verið ákærður fyrir skjalafals, fjársvik, 
fjárdrátt, brot á lögum um sölu notaðra ökutækja og brot á tékkalögum í 
tengslum við rekstur bílasölu sinnar. R hafði greitt I hf. með ávísun sem gefin 
var út sex mánuði fram í tímann í bílaviðskiptum. Hafði R átt í miklum 
greiðsluerfiðleikum og þótti ólíklegt að hann gæti staðið við fjárskuldbindingar 
sínar. Þótti starfsmaður I hafa sýnt léttúð og fljótfærni í því að taka á móti 
ávísunum frá R, var R dæmdur fyrir fjársvik. 

Taka verður fram að grandvísi verður að vera til staðar svo hægt sé að bera fyrir sig 

léttúð. Einnig verður að vera til staðar bersýnilegur munur á hagsmunum og 

endurgjaldi.  

Mörkin á milli léttúðar annars vegar og fákunnáttu hins vegar er oft mjög óskýr. 

Mætti telja það að léttúð væri það, að ef maður gerir löggerning um eitthvað atriði 

sem hann hefur ekki skynbragð á. Verður þar einfeldningurinn því síður sakaður um 

léttúð, vegna þess að hann vefst í löggerningnum vegna trúgirni sinnar og telur sig 

vera að gera góð kaup af þeirri ástæðu.44  

4.4 Að vera háður geranda 

Eitt af skilyrðum 31. gr. sml. er það að þolandi hafi verið háður geranda. Tekur þetta 

til skyldleika eða fjölskyldubanda, t.d. hjóna, barna og sambýlismaka. Það sem gæti 

fallið undir þetta hugtak væri t.d. maður sem fær konuna sína til að yfirfæra séreign 

hennar til hans séreignar eða faðir sem myndi fá barnið sitt til óhagstæðra kaupa við 

sig,45 sbr. Hrd. 512/1998 (Kauphallardómur): 

S var ákærður og dæmdur fyrir misneytingu á grundvelli 253. gr. hegningalaga 
nr. 19/1940. Hann fékk Á (konu um áttrætt) til þess að taka mikla fjármuni út 
af reikningi sínum og ráðstafa til sín. Einnig fékk hann hana til þess að ráðstafa 
veðskuldabréfi í sína þágu og undirrita erfðaskrá þess efnis að allar skuldir 
hans við hana myndu falla niður við andlát hennar. S var gefin að sök að hafa 
notfært sér bágindi hennar sökum heilarýrnunar, einfeldni hennar og að hún 
hafi verið honum háð, til þess að hafa af henni fé og áskilja sér þessa hagsmuni. 
Í niðurstöðu héraðsdóms er vikið að aldri Á, takmarkana hennar við 

                                                
42 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 103. 
43 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 105. 
44 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 104.  
45 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 105. 
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minnisskerðingu og þeirra miklu samskipta sem S hafði við hana og þá aðstoð 
sem hann hafði veitt henni, þá varð að telja augljóst að hún hafi verið honum 
háð og borið traust til hans. 

Í umræddum dómi var um stórfellda misneytingu að ræða. Stefnandi var talin háð 

geranda og borið traust til hans. Kom fram í dómnum að kynni stefnanda og stefnda, 

sem var málari, munu hafa hafist þegar stefnandi fékk stefnda til þess að annast 

málningarvinnu fyrir sig.  

Einnig má líta til Hrd. nr. 511/2006 (Vatnsendi) þar sem um misneytingu á grundvelli 

tengsla var að ræða: 

Málið snerist um það að Þ krafðist ógildingar á afsali til sonar síns G vegna 
réttinda samkvæmt leigusamningi úr jörðinni V. Lá fyrir að Þ var haldin 
Alzheimer sjúkdóm og að G hafi misbeitt sér aðstöðu sína með því að komast 
yfir eignir hennar fyrir nánast ekkert endurgjald. Átti Þ leigurétt af landspildu 
en var sá réttur seldur til G fyrir 1,2 milljónir króna. Var komist að þeirri 
niðurstöðu að G hefði beitt Þ misneytingu á grundvelli tengsla, en þau bjuggu 
saman á þeim tíma sem samningurinn var gerður.  

Í þessum dóm lá fyrir að sonur Þ hafði augljóslega misnotað aðstöðu sína, en það 

kemur einnig fram í dómnum að sonur Þ hafi verið með í för þegar móðir hans leitaði 

til læknis og kom það í hans hlut að leysa út lyf fyrir hana. Gat hann því ekki borið 

fyrir sig grandleysi eins og hann reyndi að byggja á.   

4.5 Hagsmunir 

Einnig er það skilyrði skv. 31. gr. sml. að gerandi hafi notað sér þolanda til þess að 

afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá. Aðeins er þó átt við, með orðalaginu hagsmunir, 

þau ytri gæði, sem til fjár eru metin. Í orðalaginu að nota sér, felur það í sér m.a. að 

samningsaðili hafi vitað, eða mátt vita af annmarka hins og gert sér ljóst, eða mátt 

vera ljóst, að hann hagnaðist á þessum viðskiptum. Telur Páll Sigurðsson prófessor, 

að þrátt fyrir orðalagið að afla sér og áskilja sér, að skilja mætti ákvæðið sem svo, að 

hagsbæturnar geti allt eins verið ætlaðar þriðja manni.46  

4.6 Misvægi hagsmuna og endurgjalds 

Síðasta skilyrðið í 31. gr. sml. er að bersýnilegur mismunur þurfi að vera á 

hagsmunum og því endurgjaldi sem kemur þess í stað. Af orðalagi ákvæðisins mun 

                                                
46 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 30-31. 
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það vera ljóst að, mismunurinn á milli hagsmuna og endurgjalds þarf að vera 

verulegur eða umtalsverður, því annars væri ekki verið að tala um bersýnilegan 

mismun. Ekki skiptir máli í þessu sambandi, að endurgjaldið eigi að koma 

loforðsmóttakanda til góða eða öðrum aðilum. Það mat sem skiptir máli á þessum 

mismun, hagnaði og greiðslu verður því að miðast við stofnunartíma samningsins og 

nauðsynlegt er að líta til allra aðstæðna sem málið snertir, sem tengjast báðum 

aðilum.47  

Til skýringar á þessu má taka dæmi um það að ef að A, sem hefur ekkert vit á bókum 

selur B, bókasala, mjög verðmæta bók og býður honum 100 kr. fyrir það. Ef að A 

tekur tilboðinu má sjá að hann hefur ekkert vit á verðmæti bókarinnar. Í þessu dæmi 

er ljóst að bersýnilegur munur er á verðmæti sölumunar og endurgjaldinu. Annars er 

það alltaf matsatriði hverju sinni, hvort að munurinn er bersýnilegur. 48  

Einnig má líta á nokkra dóma til skýringar, en Hrd. nr. 72/1989 (Ömmudómur I) sem 

reifaður er á bls. 10, er gott dæmi um mat Hæstarétts á því hvort bersýnilegur munur 

hafi verið á andvirði fasteignarinnar og matsverði. Þar var gerandi hugsanlega að 

notfæra sér einmanaleika, ósjálfstæði og ellihrumleika ættingja síns til þess eins að 

koma kaupsamningi á. Í Hrd. nr. 23/1978 (Litlu hjónin), sem reifaður er á bls. 5, var 

fasteign seld á óeðlilegum greiðslukjörum. Í þessum dómi þótti ljóst að um 

misneytingu hafi verið að ræða og að gerandi hafi verið að notfæra sér einfeldni og 

fákunnáttu þolenda til þess að koma á samning sér til hagsbóta. Ef þolendur hefðu 

ekki verið haldnir þessum andlegu brestum, hefði ef til vill verið um kostakaup að 

ræða. Hins vegar hefði jafnvel verið hægt að ógilda samninginn á grundvelli 36. gr. 

sml.49  

Misvægi hagsmuna og endurgjalds getur verið mjög matskennt og getur verið 

misjafnt hvað mönnum finnst vera bersýnilegur mismunur. Það sem einum þykir vera 

bersýnilega ósanngjarnt þykir öðrum sanngjarnt. Meta þarf hvert mál fyrir sig og til 

þess að geta byggt á grundvelli 31. gr. sml. þurfa andlegir hagir þolanda að vera í 

samræmi við fyrrnefnt ákvæði. Eins og áður sagði, skiptir einnig gríðalegu máli hvort 

að gerandi sé grandvís um andlega annmarka þolanda, enda er það skilyrði ógildingar.  

                                                
47 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 31. 
48 Einar Arnórsson. (1953). Okur og skyld brot, bls. 107. 
49 Einnig má líta til Hrd. nr. 249/2008 sem reifaður er á bls. 9.  
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5 Misneyting í dönskum rétti 

Þegar horft er til danskrar réttarframkvæmdar er varðar misneytingarhugtakið má 

segja að það sé nánast eins hljóðandi og hið íslenska. Dönsku samningalögin heita: 

Lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område.  

Svona hljóðar 31. gr. dönsku laganna nr. 242/1917: 

§ 31. Har nogen udnyttet en andens betydelige økonomiske eller personlige 
vanskeligheder, manglende indsigt, letsind eller et bestående 
afhængighedsforhold til at opnå eller betinge en ydelse, der står i væsentligt 
misforhold til modydelsen, eller som der ikke skal ydes vederlag for, er den, 
der således er udnyttet, ikke bundet ved den af ham afgivne viljeserklæring. 

     Stk. 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. 

Dönsku samningalögin eru nánast samhljóða og sænsku lögin frá 11. júní 1915, 

norsku lögin frá 31. maí 1918, finnsku lögin frá 13. júní 1915 og íslensku lögin frá 1. 

febrúar 1936.50   

Skilyrðið fyrir því að geta beitt 31. gr. dönsku sml. er að aðili (A) hafi misnotað sér 

annars manns (B) veikleika, sér til ávinnings. Í þessu samhengi er ekki gerð krafa um 

það að A hafi haft frumkvæði af samningnum við B, en það er vissulega mun 

auðveldara að sannfæra dómstóla um að um misneytingu hafi verið að ræða ef að A 

hefði haft frumkvæðið af samningnum51 sbr. UfR. 1946, bls. 239.52   

Má segja að sjálfstæð þýðing 31. gr. dönsku samningalaganna fari minnkandi, 

ástæðan fyrir því þykir vera lögfesting 36. gr. sml. sem er einnig hliðstætt 36. gr. 

íslensku sml.53 Oftar en ekki koma þó mál upp sem eru þess eðlis að hegðun 

                                                
50 Ussing, Henry. (1984). Aftaler paa formuerettens omrade, bls. 3.  
51 Lynge Andersen, Lennart. (2005). Aftaleloven med kommanter, bls. 199.  
52 UfR. 1946 bls. 239. Í þessum dómi var það danskur gyðingur sem þurfti skyndilega að flytja til 
Svíþjóðar. Málið tengdist samning sem hann hafði gert vegna atvinnu sinnar og reyndi hann að byggja 
á 31. gr. dönsku sml. Samningurinn var dæmdur ógildur, meðal annars var tekið tillit til þess að hann 
hafði tekið frumkvæði af því að eiga þessi viðskipti.   
53 36. gr. 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].1) Hið sama á við um aðra 
löggerninga. 
 Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við samningsgerðina og 
atvika sem síðar komu til. 
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loforðsmóttakanda er svo gróf að byggja þarf á 31. gr. til úrlausnar málsins.54 Til 

frekari útskýringar má skoða UfR. 1985, bls 672: 

Í þessu máli var um að ræða íbúð sem var seld á nauðungaruppboði. Íbúðin var 
í útleigu og var það 79 ára gömul kona sem leigði hana. A keypti íbúðina og 
gerði samning við gömlu konuna daginn fyrir nauðungaruppboðið, þess eðlis 
að henni var boðið að búa í íbúðinni í eitt ár í viðbót. Sagðist gamla konan hafa 
skrifað undir samninginn vegna þess að hún hafði haldið að henni bæri skylda 
til að flytja úr íbúðinni eftir nauðungarsöluna. Fyrri leigusamningurinn var 
samt sem áður óuppsegjanlegur. Gamla konan vildi hins vegar ekki standa við 
sinn hluta samningsins og neitaði að flytja. Í niðurstöðu dómsins var litið til 
þess að A hafði fengið upplýsingar frá lögmanni um réttarstöðu sína og 
leigjandans, áður en samningurinn var gerður. Aftur á móti hafði gamla konan 
ekki verið upplýst um sína réttarstöðu. Einnig var litið til aðstæðna konunnar, 
en hún hafði átt erfitt með gang í lengri tíma og þurft að vitja læknis vegna hás 
blóðþrýstings og hjartaverkja. Samningnum var því vikið til hliðar á grundvelli 
misneytingar.   

Má hér sjá að aðstæður og atvik í þessum dómi eru áþekk málsatvikum í Hrd. nr. 

249/2008 sem reifaður er á bls. 9. Í báðum dómunum er um að ræða eldri konu sem 

glímir við líkamlega erfiðleika. Einnig var um að ræða óvissu hjá þeim báðum, í þeim 

íslenska var það fasteignaverðið sem konan var í óvissu með og í þeim danska var það 

réttarstaða gömlu konunnar þar sem óvissan var til staðar.   

Í dómnum hér að neðan má sjá að ekki er alltaf um misneytingu að ræða, og verður að 

fara gætilega í að bera það fyrir sig, sbr. UfR. 1969, bls. 187: 

Byggingafyrirtækið B, sem byggði á lóð nálægt eign A, byggði hús of nálægt 
lóðarmörkum A sem olli því að B náði ekki að fá byggingarvottorð. Eftir 
árangurslausar samningaviðræður um aðrar lausnir, neyddist B til að kaupa 33 
m2 af lóð A á umtalsvert hærra verði en verðmæti lóðarinnar var raunverulega. 
Kröfu B, vegna brota á kaupsamningi, sem byggð var á grundvelli 31. gr. var 
vísað frá.  

Kemur fram í dómsorðinu, að undir svona kringumstæðum hefði B átt að ganga út frá 

að þar sem hann valdi að fara þessa leið sjálfur, væri ekki hægt að ganga út frá því að 

um misneytingu hafi verið að ræða.  

Af þessu má sjá að réttarframkvæmd í Danmörku og á Íslandi er með öllu keimlík, 

enda orðalag ákvæðanna nánast það sama.  

                                                
54 Lynge Andersen, Lennart. (2005). Aftaleloven med kommanter, bls. 199. 
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6 Réttaráhrif 31. gr. sml. 

Ekki er heimild til þess að breyta samningi skv. 31. gr. sml., þannig að hann verði 

sanngjarn að mati dómara, aftur á móti heimilar 36. gr. sml. það.55 Þeir gerningar sem 

verða til vegna misneytingar, eru ekki, líkt og áður sagði, gildir gagnvart grandvísum 

aðila, hvort sem það er sá sem beitti misneytingunni eða þriðja aðila. Sé þriðji aðili 

grandlaus, eru þess konar gerningar gildir, á sama hátt og um svik og minni háttar 

nauðung er að ræða, sbr. seinni málslið 31. gr.56   

Í flestum tilfellum eru réttaráhrif beitingar 31. gr. sml. þau að viðkomandi samningur 

er hreinlega ógiltur í heild sinni. Samningur sem er samsettur af ólíku efni getur í 

undantekningatilvikum verið ógiltur að hluta. Eðli málsins samkvæmt heldur 

ógildingarheimild gildi sínu gagnvart erfingjum loforðsmóttakanda ásamt þrotabúi 

hans og kröfuhöfum almennt. Aftur á móti er það á valdi þolanda misneytingar, hvort 

hann vilji bera fyrir sig misneytinguna sem ógildingarástæðu. Hér er um 

ógildingarástæðu að ræða, sem dómstólar geta ekki beitt, ex officio, og án þess að 

krafa um það sé borin fram af þeim aðila sem óskar eftir því að fá samninginn 

dæmdan ógildan.57 Ef samningur verður ógiltur fyrir dómi á grundvelli þess að 

misneyting hafi átt sér stað, og báðir aðilar hafa þegar afhent það sem samningurinn 

bauð upp á, mun það leiða af almennum og viðteknum reglum, að hvor aðili fyrir sig 

verði að skila hinum því sem hann hefur móttekið, ef að endurgreiðslan in natura er 

ómöguleg geta bætur komið til greina í staðinn. Ekki er um að ræða bótaskyldu hins 

misnotaða loforðsgjafa, ekki nema að hann hafi á saknæman hátt eyðilagt hlut sem 

hann hefur tekið á móti vegna viðskiptanna.58  

Ef að loforðsgjafi vill ekki krefjast ógildingar samnings sem á hefur komist vegna 

misneytingar, en vill svo til að hann á bótakröfu á hendur gagnaðila, getur hann valið 

að krefja gagnaðila sinn um bæturnar, þó svo að hann haldi samninginn að öðru leyti. 

Þegar það gerist, má kannski gera ráð fyrir að niðurstaðan verði með líkum hætti og ef 

dómari hefði haft heimild til þess að breyta samningi í gott horf.59  

                                                
55 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 33. 
56 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur, bls. 286. 
57 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 33. 
58 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 34. 
59 Páll Sigurðsson. (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 35.  
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7 Samantekt og lokaorð 

Eins og fyrr segir er grundvallarregla samningaréttar að samninga beri að halda. 

Undantekning frá þeirri meginreglu er ógilding löggernings og ber að túlka þá heimild 

þröngt. Ákvæði 31. gr. sml. fjallar um misneytingu og felur það hugtak í sér frekar 

neikvæða ímynd um einhverskonar athæfi, þ.e. misnotkun á öðrum mönnum. Eins og 

fyrr greinir er meginskilyrði fyrir beitingu misneytingarákvæðisins sú að ójafnræði 

hafi ríkt á milli loforðsgjafa og loforðsmóttakanda.  

Ljóst er að strangara sönnunarmat mun yfirleitt vera notað þegar ákært er vegna 

misneytingar skv. 253. gr. hgl. Í greinagerð þessari var fjallað um 

misneytingarákvæðið skv. 31. gr. sml.  

Fyrst var fjallað almennt um ógildingarástæður í íslenskum samningarétti. Því næst 

var farið í misneytingarhugtakið skv. 31. gr. sml. og var þar fyrst farið almennt í 

beitingu hugtaksins, því næst var farið í misneytingarhugtakið sjálft og uppruna þess. 

Þar á eftir var vikið að okurlögum nr. 58/1960, en misneytingarákvæðið var í fyrstu 

að finna þar. Því næst var aðeins rýnt í hugtakið á öðrum réttarsviðum, þ.e. almennum 

hegningarlögum og siglingalögum.  

Í fjórða kafla var farið í skilyrði misneytingar og voru þar sex undikaflar þar sem 

hvert skilyrði fyrir sig var tekið fyrir og nánar útlýst ásamt dómareifunum með tilliti 

til efnisins hverju sinni. Þau skilyrði sem um getur eru t.a.m. bágindi, einfeldni og 

fákunnátta, léttúð, að vera háður geranda og hagsmunir, einnig var vikið að misvægi 

hagsmuna og endurgjalds.  

Þar á eftir, eða í fimmta kafla, var farið í misneytingarhugtakið í dönskum rétti og 

íslenska og danska ákvæðið borið saman, ásamt dómareifunum. Höfundi þótti ekki 

ástæða til þess að fara nánar í réttarframkvæmd 31. gr. sml. í dönskum rétti að svo 

stöddu.  Að lokum var svo farið í réttaráhrif 31. gr. sml. og ýmsir þættir skoðaðir sem 

það varðar.   

Þegar litið er til dómaframkvæmdar er nokkuð ljóst að við ógildingu löggerninga á 

grundvelli 31. gr. sml. hefur reynt mest á hugtakið bágindi. Ástæðan fyrir því, mætti 

ætla að orðið bágindi er býsna víðtækt orð og fellur margt þar undir. Eins og kemur 

fram í dómaframkvæmd, hafa dómarar stundum gengið svo langt að setja það nánast 
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sem skilyrði að læknisfræðilegt mat hafi átt sér stað áður en gengið er til úrskurðar í 

málinu, til þess að færa sönnur fyrir því að um misneytingu hafi verið að ræða.  

 

 


