
 

 

 
  

BA-ritgerð 
í lögfræði 

 
 
 
 
 

33. gr. samningalaga 
Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. 

 

Jóhann Þorvarðarson 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Unnur E. Sveinsdóttir 
 

Apríl 2014 
 



 

 

 
 
 
 
 

BA-ritgerð  
í lögfræði 

 
 
 
 
 
 

33. gr. samningalaga 
Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands fyrir og eftir lögfestingu 36. gr. 

 

Jóhann Þorvarðarson 

 

 

 

 

 
Leiðbeinandi: Unnur E. Sveinsdóttir 

 
Apríl 2014 



 

 

 

 



 1 

EFNISYFIRLIT 

1 Inngangur ................................................................................................................................ 2 

2 Almennt um ógilda löggerninga .............................................................................................. 2 

3 Ákvæði 33. gr. sml. ................................................................................................................. 4 

3.1 Bakgrunnur 33. gr. sml. .................................................................................................... 4 

3.2 Skilyrði fyrir beitingu greinarinnar og gildissvið ............................................................. 5 

3.3 Réttaráhrif og sönnunarstaða ............................................................................................ 6 

3.4 Norrænn réttur .................................................................................................................. 7 

4 Dómaframkvæmd er varðar 33. gr. sml. ................................................................................. 9 

4.1 Íslenskur réttur .................................................................................................................. 9 

4.1.1 Dómaframkvæmd fyrir lögfestingu 36. gr. sml. árið 1986 ....................................... 9 

4.1.2 Dómaframkvæmd frá árinu 1986 ............................................................................ 16 

5 Lokaorð ................................................................................................................................. 21 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 23 

Dómaskrá ................................................................................................................................. 24 

 

  



 2 

1 Inngangur 

Í ritgerð þessari verður fjallað um 33. gr. laga nr. 7/1936, um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga, hér eftir skammstöfuð sml. Greinin er ógildingarregla sem lýsir þá löggerninga 

ógilda sem óheiðarlegt væri að bera fyrir sig vegna atvika sem voru fyrir hendi þegar 

löggerningur kom til vitundar löggerningsmóttakanda. Fyrst verður sett fram almenn 

umfjöllun um ógilda löggerninga og í framhaldi af því verður almenn umfjöllun um 33. gr. 

sml. og tilkoma greinarinnar í íslenskum og norrænum rétti skoðuð. Einnig verða rakin 

skilyrði fyrir beitingu hennar, réttaráhrif hennar, tengsl hennar við aðrar ógildingarástæður og 

kannað hvort greinin veiti dómstólum of mikið svigrúm til ógildingar, í ljósi meginreglunnar 

um skuldbindingargildi samninga. Samhengisins vegna verður stutt umfjöllun um 

sambærilega ógildingarreglu 33. gr. í norrænum rétti. 

Þá verður krufin dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands er varðar umrædda grein og verður 

umfjölluninni skipt í tvö tímabil. Kannað verður hvort beiting greinarinnar hafi breyst eftir að 

hin víðtæka ógildingarregla laganna í 36. gr. var lögfest árið 1986, og verður því rakin 

dómaframkvæmd fyrir og eftir árið 1986. Markmiðið er að reyna komast að niðurstöðu um 

það hvort beiting reglunnar í 33. gr. hafi breyst eftir tilkomu 36. gr. sml. Að endingu verða 

niðurstöður dregnar saman í lokaorðum. 

 

2 Almennt um ógilda löggerninga 

Það er forn meginregla í samningarétti, sem á rætur sínar að rekja aftur til Rómarréttar, að 

samninga skuli halda (l. pacta sunt servanda). Það má í raun segja að þessi meginregla sé hinn 

raunverulegi kjarni samningaréttarins sem allar aðrar reglur hans eru byggðar á, beint eða 

óbeint.
1
 Ein af grundvallarreglum samningaréttar er sú regla sem kölluð hefur verið reglan um 

samningafrelsi, þ.e. frelsið til þess að velja sér gagnaðila við samningsgerð, velja sér hvers 

efnis samningur er og hvort samningur skuli yfirhöfuð gerður.  

Í III. kafla sml., sem ber heitið „Um ógilda löggerninga“, er að finna ófrávíkjanlegar 

lagareglur um ógilda löggerninga, en ógildingarástæður þær sem koma fram í þessum kafla 

laganna eru ekki tæmandi taldar. Í kaflanum er aðeins að finna ákvæði um helstu tilvik sem 

valda ógildi löggerninga,
2
 sbr. ummæli í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til samningalaga: 

 
„Þó að yfirskrift kaflans sé um ógilda löggerninga, þá fer fjarri því, að ákvæðin, sem hér fara á 

eftir, séu tæmandi um það efni. Hér eru aðeins sett ákvæði um nokkur af þeim atvikum, sem 

gert geta löggerning ógildan. Nefndin, sem lögin samdi, taldi heppilegt að setja ákvæði um þessi 

                                                        
1
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 

2
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221. 
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atvik, sumpart til þess að lögfesta reglur, sem venjan var talin hafa helgað, og sumpart sem 

nýmæli, þar sem samskonar reglur voru eigi taldar gilda áður. Eru og fleiri nýmæli í þessum 

kafla laganna en hinum. Flest þeirra munu eiga sér hliðstæður í rétti helstu menningarþjóðanna 

nú á tímum, og eru því í samræmi við réttarskoðanir nútímans og verður því að telja æskilegt, 

að þau séu einnig lögleidd hér.“
3
 

 

Þeir samningar sem fullnægja þeim almennu skilyrðum sem gera má til löggerninga geta 

því orðið ógildir, að hluta eða öllu leyti, af þeim ýmsu atvikum sem talin eru í III. kafla sml. 

og vegna annarra atvika þegar sérstaklega stendur á. Sá löggerningur er ógildur sem hvorki 

skuldbindur löggerningsgjafa til að fullnægja gerningnum eftir aðalefni sínu (efndir in natura) 

né til að gjalda gagnaðila efndabætur.
4
 Löggerningsmóttakandi getur þó hafa orðið fyrir 

fjártjóni við að gera samninginn eða treysta gildi hans og þarf hann í þeim tilvikum að láta sér 

nægja að gera kröfu til skaðabóta í formi vangildisbóta, ef skilyrði fyrir skaðabótum er á 

annað borð fyrir hendi.
5
 

Helstu atvikum sem leitt geta til ógildingar á löggerningi má skipta í fimm meginþætti 

eftir ástæðum er varða: 

1. bresti á formskilyrðum, 

2. persónu viðkomandi aðila (t.d. gerhæfisskortur (ólögráða) eða ef aðili er andlega 

vanheill), 

3. efni löggernings, þ.e. að hann brjóti gegn lögum eða góðu siðferði, en slíkt er að 

finna í m.a. 33. og 36. gr. sml. að einhverju leyti, 

4. tilurð löggernings, sbr. fölsun, nauðung, svik og misneyting, og 

5. rangar eða brostnar forsendur (sem taka ekki berum orðum til ástæðna í 1.‒ 4. 

tölul.).
6
 

Margar af þeim ógildingarástæðum sem um ræðir miðast fyrst og fremst við þann aðila 

sem gerir löggerning, fremur en löggerningsmóttakanda, en engu að síður eru mikilvægar 

ógildingarreglur er varða löggerningsmóttakanda, og mikilvægasta meginreglan í því 

sambandi er að löggerningsmóttakandi getur yfirleitt ekki öðlast rétt samkvæmt löggerningi 

nema hann sé grandlaus (l. bona fide), þ.e. að hann sé í góðri trú að um gildan löggerning sé 

að ræða. Aðili sem veit, eða má örugglega vita, að löggerningurinn er haldinn 

ógildingareinkennum getur því almennt ekki borið hann fyrir sig til réttra efnda.
7
 

                                                        
3
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 797. 

4
 Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur, bls. 168. 

5
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 190. 

6
 Páll Sigurðsson: Lagaþræðir, bls. 436‒ 437. 

7
 Páll Sigurðsson: Lagaþræðir, bls. 437. 



 4 

Það er því ljóst að ógildingarástæður sml. eru undantekningar frá meginreglunum. Í ljósi 

meginreglnanna er mikilvægt að ógildingarástæður samningaréttarins séu ekki of víðtækar, 

því það gæti til dæmis verið til þess fallið að menn leggi síður traust sitt á gildi löggerninga 

og því grafið undan grundvelli viðskiptalífsins.
8

 Þá væri það einnig bagalegt ef 

meginreglurnar giltu fullum fetum því það er mikilvægt að aðilar séu ekki bundnir við 

löggerninga sem yrðu taldir brjóta í bága við réttar- eða siðgæðisvitund almennings. Verða 

ógildingarheimildir að þræða meðalveg milli þessara tveggja viðhorfa.
9
 

 

3 Ákvæði 33. gr. sml. 

Ákvæðið í 33. gr. hljóðar svo: 

„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.“ 

 

Greinin var ný af nálinni í norrænni löggjöf þegar hún var lögfest í samningalögum 

Norðurlandanna í upphafi síðustu aldar.
10

 

 

3.1 Bakgrunnur 33. gr. sml. 

Árið 1935 var lagt fram frumvarp til samningalaga á Alþingi, en fram að þeim tíma hafði 

þetta réttarsvið einungis einkennst af ólögfestum reglum. Þegar frumvarp til laga nr. 7/1936 

var samþykkt þá var aðallega verið að lögfesta venjureglur og var því ekki mikið um nýjungar 

í þessum nýja lagabálki.
11

 Meðal þess sem var tekið upp í áðurnefnd lög var víðtæk 

ógildingarregla sem var að finna í 32. gr. (nú 33. gr.), en á þeim tíma höfðu slíkar reglur verið 

lögfestar í ýmsum löndum.
12

 Ákvæðinu var ætlað að veita dómstólum svigrúm til þess að 

ógilda löggerninga, sem aðrar ógildingarástæður náðu ekki til, ef það myndi vera talið að það 

færi gegn því sem talist gæti heiðarlegt í viðskiptum og lögskiptum almennt ef löggerningum 

yrði beitt. Var þetta talið nauðsynlegt þar sem rétturinn á ekki að veita óheiðarlegum 

samningum vernd sína.
13

 Þessi ógildingarheimild var eins og áður segir nýmæli og var hún 

umdeild fyrst um sinn, en ástæða þess var sú að menn óttuðust að þarna væri á ferðinni of 

víðtæk undantekning frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga.
14

 Menn deildu um 

                                                        
8
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 225. 

9
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 225. 

10
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311. 

11
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 783. 

12
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 

13
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 

14
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311. 
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þetta í ræðu og riti á sínum tíma, en voru ekki á eitt sáttir með ágæti greinarinnar. Sumir töldu 

greinina vega að meginreglum samningaréttarins á meðan aðrir töldu þetta nauðsynlegt. Á 

daginn hefur þó komið að 33. gr. er góð viðbót og fylling við aðrar ógildingarreglur sml., og 

hafa dómstólar beitt henni varfærnislega.
15

 

 

3.2 Skilyrði fyrir beitingu greinarinnar og gildissvið 

Í athugasemdum við 32. gr. sml. (nú 33. gr.) í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til 

samningalaga á sínum tíma kom fram að ákvæðinu væri ætlað að veita dómstólum svigrúm til 

þess að ógilda löggerninga, þótt ógildingarástæður laganna væru ekki fyrir hendi, ef það 

myndi vera talið óheiðarlegt að löggerningnum yrði beitt. Þá hafi menn bent á það að 

venjulegu ógildingarreglurnar væru ekki fullnægjandi. Það getur til dæmis verið að ekki verði 

sagt að svikum hafi verið beitt, en að atvik að gerningnum séu þannig að heiðvirður maður 

myndi ekki hafa tekið við gerningnum. Þá væri nauðsynlegt að hafa heimild til ógildingar þar 

sem rétturinn á ekki að veita slíkum löggerningum vernd sína. Þá segir í athugasemdunum við 

32. gr. um mat dómarans í þessum tilvikum: 

 
„Dómarinn á að reyna að setja sig í spor viðtakanda, og meta það, hvort hann, sem heiðarlegur 

maður, átti að taka við gerningnum með þeim atvikum, sem þá voru fyrir hendi og honum mátti 

vera kunnugt um. Vitanlega er með þessu mikið vald lagt í hendur dómstólanna, en hjá því 

verður ekki komizt, enda má sama segja um margar ógildingarástæður aðrar, þar sem mikið er 

undir mat dómsins lagt.“
16

 

 

Af þessu er því ljóst að 33. gr. nær í raun og veru yfir flestar aðrar ógildingarástæður sml. 

eða eru þeim til fyllingar. Sjálfstætt gildi greinarinnar felst þó aðallega í því að hún nær einnig 

yfir ýmis tilvik sem aðrar ógildingarreglur taka ekki með berum orðum til.
17

 

Það er skilyrði fyrir því að greininni verði beitt að óheiðarlegt verði talið fyrir 

löggerningsmóttakanda að bera fyrir sig samninginn. Eins og fram kemur í athugasemdum við 

greinina, liggur þetta mat í höndum dómara. Þetta mat hans ræðst að einhverju leyti af 

viðhorfum samfélagsins á því hvað talist getur óheiðarlegt í viðskiptum og öðrum lögskiptum, 

þ.e. einhverju almennu siðferðismati, en þó einnig af hans eigin huglægu afstöðu til þessa.
18

 

Greinin hefur því að geyma vísireglu, en það þýðir að ákvæðið sjálft gefur engar upplýsingar 

um þau matsatriði sem vísað er til í ákvæðinu.
19

 

                                                        
15

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311‒ 312. 
16

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
17

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314. 
18

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314. 
19

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312. 
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Stig Jørgensen segir í bók sinni „Kontraktsret“ að matið á óheiðarleika skuli fara eftir 

hlutlægum mælikvörðum (d. objektiv målestok), að endingu af dómstólum.
20

 Það er þó 

líklega ekki til nein fullkomin mælistika sem unnt er að nota fyrir matið á óheiðarleika í þessu 

tilfelli. Það verður alltaf að endingu mat dómara sem ræður niðurstöðu um þetta atriði.  

Þá er 33. gr. sml. bundin sömu takmörkunum og hinar ógildingarreglurnar í 28.‒ 32. gr. 

sml., að atvik það sem ógildingu veldur verður að hafa verið fyrir hendi þegar löggerningur 

kom til vitundar móttakanda, og sú krafa er einnig gerð að ætla megi að móttakandinn hafi 

haft vitneskju um atvikið, þ.e. sé grandvís.
21

 Orðalag 33. gr. um þetta atriði er ótvírætt og 

segir til um það hvaða tímamark skuli miða við hvað varðar vitneskju löggerningsmóttakanda. 

Það er þó vert að hafa það í huga að síðari málsl. 38. gr. sml. er 33. gr. einnig til fyllingar,
22

 

en þar segir að þegar sérstaklega standi á megi líta á þá vitneskju sem löggerningsmóttakandi 

fékk eða mátti hafa fengið eftir að löggerningur kom til vitundar hans, en áður en 

löggerningur hafði áhrif á ráðstafanir hans.
23

 Það er því þannig að ef löggerningsmóttakandi 

er grandlaus þegar löggerningur kom til vitundar hans eða hafði áhrif á breytni hans, en hann 

fær vitneskju um þau atvik sem valda því að óheiðarlegt væri að bera fyrir sig samninginn 

eftir að hann kom til vitundar hans eða hafði áhrif á breytni hans, þá getur 33. gr. ekki átt við, 

en þá kæmi 36. gr. sml. til skoðunar.  

 

3.3 Réttaráhrif og sönnunarstaða 

Þegar samningur er ógiltur með vísan í 33. gr. sml. þýðir það að hann hefur ekki þau 

réttaráhrif sem hann átti að hafa. Þrátt fyrir ógildingu geta þó einhver réttaráhrif verið við 

hann tengd, til dæmis ef um margþættan samning er að ræða getur hann verið ógildur að hluta 

eða það að grandlaus samningsaðili sem bíður tjón við ógildingu getur stundum haft heimild 

til að krefjast vangildisbóta úr hendi gagnaðila.
24

 

Það má sjá af orðalagi 33. gr., þ.e. ætla má, að ekki eru gerðar of strangar kröfur til 

sönnunar um staðreyndir eða atvik sem um er deilt. Sönnunarbyrði hvílir þó að sjálfsögðu á 

löggerningsgjafa.
25

 Þó má, sem dæmi um að atvik að baki löggerningi hafi ekki verið sönnuð 

og því ekki talið óheiðarlegt, nefna Hrd. 1996, bls. 598 (Ölvun í banka) sem reifaður er í kafla 

4.1.2, en þar tókst stefnanda ekki sönnun um að hann hafi verið ölvaður við samningsgerðina. 

 

                                                        
20

 Stig Jørgensen: Kontraktsret, bls. 147. 
21

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 439. 
22

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
23

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226‒ 227. 
24

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 227. 
25

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
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3.4 Norrænn réttur 

Í bæði dönskum og norskum rétti er að finna grein sem er samhljóða 33. gr. íslensku 

samningalaganna. Greinina er að finna í 33. gr. dönsku samningalaga
26

 og jafnframt í 33. gr. 

norsku laganna
27

, en greinarnar eru settar eftir sömu fyrirmynd og íslensku lögin. 

Til samanburðar er rétt að glöggva sig á beitingu dómstóla í Danmörku og Noregi á 

greininni, en hér er að finna örstutt yfirlit yfir nokkra dóma sem gætu varpað einhverju ljósi á 

réttarframkvæmd landanna hvað varðar þessa reglu. 

Það sama gildir um dönsku regluna og þá íslensku varðandi skilyrði hennar. Þegar metið 

er hvort það geti talist óheiðarlegt að bera fyrir sig samninga vegna sérstakra atvika, er miðað 

við tímamarkið þegar löggerningur kom til vitundar löggerningsmóttakanda og hann hafi eða 

ætla megi að hann hafi vitneskju um atvik á þeim tímapunkti, þ.e. sé grandvís.
28

 Í UfR. 1946, 

bls. 38 voru atvik á þá leið, að A átti 13.000 kr. inni hjá B, en gaf út kvittun gegn því að fá 

greiddar 10.000 kr. Talið var að A hafi gefið þessa kvittun út undir slíkum kringumstæðum og 

að óheiðarlegt væri fyrir B að bera hana fyrir sig skv. 33. gr. dönsku samningalaganna. Þá má 

sjá í UfR. 1949, bls. 941 dæmi um samning sem gerður var undir áhrifum áfengis. Þar var 

samningur um kaup á fasteign milli S og K, sem gerður var undir áhrifum áfengis, talinn 

óbindandi fyrir K skv. 33. gr. dönsku laganna. En þar sem K, sem heimsótti S daginn eftir að 

hann hafði áttað sig á að hann hefði gert samninginn, hafði láðst að gera S strax viðvart um að 

hann vildi ekki undirgangast kaupin var hann látinn bera kostnað sem féll til sökum 

samningsgerðarinnar. Að lokum má nefna UfR. 1963, bls. 867 en þar hafði fasteignasali E 

keypt eign af S fyrir 31.762 kr., með innborgun í peningum upp á 2.000 kr. Sama dag gaf E 

frá sér rétt sinn til K fyrir 34.400 kr. með innborgun í peningum upp á 4.000 kr. E var 

trúnaðarmaður K í viðskiptunum. E, sem fékk sölulaun frá S, hafði formlega skuldbundið sig 

sem millikaupandi í viðskiptunum og lagt fram tryggingu fyrir innborgun S, og hafði því 

reiknað sér aukagjald frá K upp á 2.000 kr. Háttsemi E var talin stríða gegn góðum 

viðskiptaháttum og var K ekki talinn skyldur til að greiða þessar 2.000 kr. 

Norski fræðimaðurinn Jo Hov segir að í 33. gr. norsku laganna sé að finna bæði 

þýðingarmikla og yfirgripsmikla reglu, þ.e. hún nær yfir aðrar ógildingarreglur. Þá segir hann 

að sem útgangspunkt megi segja að reglan innihaldi það að samningur geti verið ógildur, ef 

það væri óheiðarlegt af löggerningsmóttakanda að halda samningnum til streitu.
29

 Fyrir 

beitingu norsku reglunnar eru sömu skilyrði og er að finna í þeirri íslensku. 

                                                        
26

 Stig Jørgensen: Kontraktsret, bls. 146 og áfram. 
27

 Jo Hov: Avtalerett, bls. 227 og áfram. 
28

 Stig Jørgensen: Kontraktsret, bls. 146. 
29

 Jo Hov: Avtalerett, bls. 227. 
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Löggerningsmóttakandi þarf því að vera grandvís um atvikin þegar löggerningur kemur til 

vitundar hans, eða hann mátti vita um, til þess að það geti talist óheiðarlegt að bera 

samninginn fyrir sig.
30

 

Í Rt. 1943, bls. 571 voru atvik þau að maður keypti hest sem var 2.000 kr. virði fyrir 1.000 

kr. af 78 ára gamalli konu. Samningurinn var ekki talinn bindandi, en konan var veik og 

rúmliggjandi á þessum tíma og hafði ítrekað veigrað sér við að selja hestinn en manninum 

tókst að sannfæra hana um að selja. Samningurinn var ógiltur með vísan til 33. gr. norsku 

laganna. Hér má sjá tengingu við misneytingu, en þar sem þetta hefur ekki verið það alvarleg 

misneyting var 33. gr. beitt. 

Í Rt. 1956, bls. 572 var löggerningur frá stjúpföður til stjúpsonar ógiltur með vísan til 33. 

gr. Stjúpfaðirinn var haldinn ellisljóleika, en þó ekki á mjög háu stigi, en stjúpsonurinn var 

grandvís um þennan sljóleika (n. mentalt svekket). Þá hafði stjúpsonurinn átt frumkvæðið að 

löggerningnum og hafði honum mátt vera ljóst að stjúpfaðir hans hefði ekki samþykkt 

gerninginn ef hann hefði haft fullan skilning á því hvaða áhrif gerningurinn myndi hafa. Hér 

er því um það að tefla að 33. gr. á við um andlegt ástand löggerningsmóttakanda, en þetta 

ástand er þó ekki á svo háu stigi að ólögfestar reglur um andlega annmarka leiði til ógildingar 

samningsins.
31

 

Málavextir í Rt. 1963, bls. 917 voru þeir að ákveðið var á skiptafundi dánarbús að fá 

tilboð frá erfingjum í fasteignir búsins. Tveir erfingjar buðu sameiginlega 7.500 kr. og var 

ákveðið að veita hinum erfingjunum 14 daga frest til að bjóða betur, skyldi boðið standa ef 

ekkert betra boð fengist. Tveimur dögum fyrir lok frestsins gerði þriðji erfinginn tilboð sem 

var 500 kr. hærra en fyrra boðið. Skiptaráðandi vildi greina hinum erfingjunum frá þessu, en 

sá sem gaf síðara tilboðið mótmælti því. Hann taldi sig eiga kröfu á að fá afsal útgefið fyrir 

fasteignum búsins þar sem hann bauð best. Skiptaráðandi tók því þessu síðara tilboði, en 

þegar upphaflegu tilboðsgjafarnir fréttu af þessu buðu þeir 10.000 kr. Niðurstaða Hæstaréttar 

var sú að það yrði að teljast óheiðarlegt af þeim sem bauð 8.000 kr. að halda fast við 

samþykki skiptaráðanda á tilboði hans. Þótt hann hefði verið í góðri trú hefði hann fljótlega 

fengið vitneskju um að þeir erfingjar sem buðu fyrst hefðu boðið 10.000 kr. í eignirnar.
32

 

Í Rt. 1967, bls. 57 er að finna að einhverju leyti sérstakt tilfelli, en þar var kröfu um 

ógildingu hafnað. Maður gaf út yfirlýsingu til bæjarins um að hann myndi gefa upp rétt sinn 

til vegarstæðis. Síðar sagðist hann ekki vera bundinn af þessari yfirlýsingu vegna 33. gr. 

                                                        
30

 Jo Hov: Avtalerett, bls. 229. 
31

 Jo Hov: Avtalerett, bls. 238. 
32

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 317. 
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norsku laganna, vegna þess að Óslóarborg hafði hótað því að taka eignarnámi, ekki bara 

vegarstæðið heldur alla eignina nema að hann myndi láta það af hendi sjálfviljugur. 

Hæstiréttur sagði að það væri ekki ósennilegt að eitthvað slíkt væri nefnt við 

samningsgerðina, en taldi þó ekki rök standa til þess að ógilda gerninginn á grundvelli 33. gr. 

Jo Hov er ekki sammála þessari niðurstöðu Hæstaréttar en hann segir: 

 
„Det er greit nok at en kan true med å ekspropriere selve veigrunnen, men hvis truselen også 

omfatter ekspropriasjon av hele eiendommen, dersom veigrunn ikke avstås frivillig, må 

grensene for det tillatelige være overskredet. Hele poenget med ekspropriasjon er at den bare 

skal finne sted I den utstrekning det er påkrevet. Hvis det er bare veigrunn kommunen trenger, 

kan det ikke trues med å ekspropriere hele resten av eiendommen.“
33

 

 

4 Dómaframkvæmd er varðar 33. gr. sml. 

4.1 Íslenskur réttur 

Íslenskir dómstólar hafa farið afar varfærnislega í beitingu 33. gr. sml. frá lögfestingu 

greinarinnar. Það er því í raun ekki af miklu að taka þegar skoðuð er dómaframkvæmd 

Hæstaréttar Íslands þegar kemur að þessari grein sml. Það eitt segir þó ekki alla söguna, þar 

sem vafalítið hafa verið kveðnir upp margir héraðsdómar þar sem greininni er beitt, en þeim 

ekki áfrýjað til Hæstaréttar.  

Hér á eftir kemur umfjöllun um hvort beiting réttarins á 33. gr. sml. hafi tekið einhverjum 

breytingum eftir að 36. gr. sml. var lögfest. Í 36. gr. er að finna enn víðtækari ógildingarreglu 

en 33. gr., en hún fjallar um að samningi megi víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, 

ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Þá er í 

2. mgr. greinarinnar tiltekið að líta skuli til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við 

samningsgerð og atvika sem síðar komu til við mat skv. 1. mgr. Af þessu má sjá að um mjög 

víðtæka reglu er að ræða þar sem ekki er einvörðungu átt við þau atriði sem voru til staðar við 

samningsgerð, eða þegar löggerningur kom til vitundar löggerningsmóttakanda, heldur eru 

það einnig síðar tilkomin atriði sem koma til skoðunar við matið á ósanngirni. Þá er einnig 

heimilt skv. 36. gr. að ógilda að hluta eða breyta samningi, en slíkt er ekki að finna í 33. gr. 

Verður umfjölluninni skipt upp í tvö tímabil, annars vegar fyrir lögfestingu 36. gr. árið 1986 

og hins vegar eftir lögfestinguna, þ.e. frá árinu 1986 til dagsins í dag.  

 

4.1.1 Dómaframkvæmd fyrir lögfestingu 36. gr. sml. árið 1986 

Fyrir gildistöku 36. gr. var, eins og áður segir, 33. gr. víðtækasta ógildingarreglan sem lögfest 

var. Því er gott að nálgast viðfangsefnið frá þessum forsendum og verða fyrst reifaðir dómar 

                                                        
33

 Jo Hov: Avtalerett, bls. 243. 
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til ársins 1986 þar sem 33. gr. sml. kemur fyrir og er annars vegar samningur ógildur með 

vísan í greinina og hins vegar því hafnað að hún eigi við. Ekki er um tæmandi yfirferð að 

ræða er þetta varðar, en hún gefur ágæta mynd af beitingu greinarinnar í framkvæmd. Ekki 

hefur mikið reynt á greinina fyrir Hæstarétti Íslands, og því er ekki af miklu að taka. 

Í Hrd. 1953, bls. 182 (Brettingsstaðir í Reykdælahreppi) var deilt um ábúðarrétt og 

kauprétt á jörðinni Brettingsstöðum í Reykdælahreppi. H, aðaláfrýjandi, gerði þær kröfur að 

honum yrði dæmdur ábúðarréttur til lífstíðar á jörðinni og að A o.fl., gagnáfrýjendum, yrði 

jafnframt dæmt skylt að bjóða honum jörðina til kaups skv. 18. gr. þágildandi ábúðarlaga nr. 

8/1951.  

H hafði nytjað jörðina frá 1945, ásamt jörð sinni Hamri, en þessar jarðir lágu saman. 

Fyrirsvarsmaður A o.fl. lýsti því yfir að H hafi leitað eftir ábúð á Brettingsstöðum sökum þess 

að hús hans á jörðinni Hamri hafi verið í niðurníðslu, og var H að leita sér að húsakosti á 

meðan hann byggði yfir sig á Hamri. Fyrirsvarsmaðurinn hafði tjáð H að hann brysti heimild 

til að byggja jörðina til lengri tíma en sex ára. Þá játaði H að fyrirsvarsmaður A o.fl. hafi tjáð 

honum að A o.fl. hafi ekki viljað byggja jörðina til lengri tíma en sex ára.  

Fyrirsvarsmaður A o.fl. vildi ekki gefa út byggingarbréf, en vísaði H til A o.fl. að því er 

það varðar. Ekki var séð að H hafi, áður en hann flutti á jörðina, snúið sér til A o.fl. til að leita 

samninga og fá útgefið byggingarbréf, þrátt fyrir að rík ástæða hefði verið fyrir því ef hann 

vildi öðlast ríkari ábúðarrétt en fyrirsvarsmaður A o.fl. hafði heimild til að veita. A o.fl. héldu 

því sjálfar fram í málinu að H fengi hús jarðarinnar og önnur afnot hennar til sex ára, eða 

meðan hann byggði upp jörð sína að Hamri. Héraðsdómur hafði dæmt H ábúðarrétt, en 

niðurstaða Hæstaréttar var svohljóðandi, um sýknu A o.fl.:  

 
„Þar sem svo sérstaklega stóð á, sem nú var lýst, þá leiðir það af meginreglunni í 32. gr. laga nr. 

7/1936, að aðaláfrýjandi getur ekki borið fyrir sig ákvæði 9. gr. ábúðarlaga nr. 87/1933, sbr. 

nú 9. gr. laga nr. 8/1951, og verður hann því ekki talinn hafa öðlazt lífstíðarábúð á eignarjörð 

gagnáfrýjenda, Brettingsstöðum í Reykdælahreppi. Áfrýjandi hefur ekki heldur öðlazt kauprétt á 

jörðinni, þegar af þeirri ástæðu, að afnot hans voru með þeim hætti, sem að framan greinir. Ber 

því að sýkna gagnáfrýjendur af kröfum aðaláfrýjanda.“ 

 

Hæstiréttur tekur allar aðstæður í málinu til skoðunar og metur það svo að óheiðarlegt 

væri að bera fyrir sig reglur ábúðarlaga, þar sem ástæða þess að hann hafði afnot af þessari 

jörð var, að því er virðist, af góðvild A o.fl. Þá kom það skýrt fram að þetta ætti einungis að 

vera tímabundið ástand og því gæti það seint talist heiðarlegt fyrir H að ætla ná fram 

lífstíðarábúð á jörðinni. Það má ætla að H hafi verið grandsamur um að hann ætti ekki nema 

tímabundinn rétt til ábúðar á jörðinni. 
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Í Hrd. 1954, bls. 69 (Húsaleigusamningur) var deilt um útburðargerð, en eigandi 

húsnæðis, R, hafði leigt S íbúð í húsinu, og síðan sagt upp leigusamningnum. R, 

aðaláfrýjandi, krafðist þess að hinn áfrýjaði úrskurður fógetaréttar Reykjavíkur yrði felldur úr 

gildi og að útburðargerð sú sem í málinu reyndi á, næði fram að ganga. S, gagnáfrýjandi, 

krafðist þess að synjað yrði um útburðinn, en hann hélt því fram að R hafi með undirritun á 

yfirlýsingu, dags. 7. október 1948, veitt honum ótímabundinn rétt til leigu á íbúðinni, meðan 

hann telji sig hafa hennar þörf. Yfirlýsingin var svohljóðandi: „Ég undirrituð, Ragnheiður 

Magnúsdóttir, Þórsgötu 5, viðurkenni hér með, að ég leigi Skarphéðni Jósepssyni, Spítalastíg 

4 B, íbúðina áfram, á meðan hann þarf hennar. Rvík, 7/10 1948.“ Fyrir neðan yfirlýsinguna 

ritaði R „[h]úsaleiga greidd fyrir október.“ og síðan nafn sitt. Hélt R því fram að hún hefði 

ritað undir yfirlýsinguna í trausti þess að hún hefði einungis að geyma samkomulag aðila um 

leigufjárhæð, enda hafi hún ekki lesið yfirlýsinguna. Dómurinn segir að S hafi borið að benda 

R á að yfirlýsingin geymdi miklu víðtækari rétt honum til handa en almennt tíðkaðist í 

leigusamningum. Þá var skylda S til að kynna R efni yfirlýsingarinnar og afleiðingar því 

ríkari þar sem hann hafði samið yfirlýsinguna sjálfur og vildi með henni leggja óvenjulegar 

byrðar á R. Þá segir dómurinn:  

 
„Með því að mjög ósennilegt má teljast, að aðaláfrýjandi hefði undirritað yfirlýsinguna, ef henni 

hefði verið ljóst, að hverju hún gekk, og gagnáfrýjandi hefur engar líkur leitt að því, að 

aðaláfrýjandi hafi ekki vaðið í villu, verður að telja, að gagnáfrýjandi hafi í þessum skiptum 

aðilja gerzt brotlegur við 7. gr. laga nr. 73/1933 og 32. gr. laga nr. 7/1936, og stendur 

fógetaúrskurðurinn frá 26. júní 1951 því ekki í vegi, að málsástæða sú, sem nú var athuguð, 

verði tekin til greina í máli þessu.“ 

 

Var því R ekki bundin af yfirlýsingunni og útburðargerðin náði fram að ganga. Hér virðist 

Hæstiréttur meta þetta út frá upplýsingaskyldu leigjanda þegar hann nálgast húseiganda með 

yfirlýsingu sem er víðtækari en gengur og gerist í slíkum viðskiptum. Þá er gengið út frá því 

að leigjandinn hefði mátt vita að viðsemjandi hans myndi ekki undirrita yfirlýsinguna ef hún 

hefði ekki verið í villu um efni hennar. Hann var því ekki grandlaus í skilningi 33. gr. Það má 

einnig velta upp því sjónarmiði að aðilar skuli lesa yfir yfirlýsingar sem þeir undirrita. 

Leigusala hefði verið í lófa lagið að kanna efni þeirrar yfirlýsingar sem hún skrifar undir, og 

þá neita að skrifa undir. Í Hrd. 1977, bls. 766 (Kaupsamningur) sem reifaður er hér á eftir 

segir Hæstiréttur að þeim sem standa í fasteignakaupum beri skylda til þess að lesa vandlega 

yfir öll skjöl varðandi söluna og að sá sem vanrækir það beri sjálfur hallann af því. Þrátt fyrir 

að atvik máls snúi að öðru leyti að leigu á húsnæði og hins vegar að fasteignakaupum er 

niðurstaða Hæstaréttar í hinu eldra máli gagnrýniverð að þessu leyti. 
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Í Hrd. 1965, bls. 441 (Útflutningsbætur) var deilt um samning um afsal útflutningsbóta. 

Annar áfrýjenda í málinu, J, hafði með yfirlýsingu afsalað sér öllum væntanlegum uppbótum 

úr útflutningssjóði til stefnda, Hraðfrystistöðvar Vestmannaeyja (H). Í 1. gr. laga nr. 

33/1958, um útflutningssjóð o.fl., segir að hlutverk útflutningssjóðs, sem stofnaður var með 

lögum nr. 86/1956, sé „að styðja útflutningsatvinnuvegi landsmanna á þann hátt, sem fyrir er 

mælt í“ lögunum, og er þar m.a. kveðið á um verðbætur útfluttra sjávarafurða og 

lágmarksverð fisks til útvegsmanna. Í 2. mgr. 14. gr. laganna er svo mælt fyrir um að greiða 

skuli útvegsmönnum útflutningsbætur úr útflutningssjóði vegna ákveðins tímabils. Þá er í 1. 

mgr. 16. gr. laganna kveðið á um að greiða skuli fiskvinnslustöðvum bætur úr útflutningssjóði 

fyrir sama tímabil. Þá segir m.a. svo í 2. mgr. sömu greinar: „Það skilyrði er sett fyrir þessum 

greiðslum útflutningssjóðs, að fiskvinnslustöðvar greiði útvegsmönnum báta ekki lægra verð 

en kr. 1.21 fyrir hvert kg af þorski, slægðum með haus, og tilsvarandi fyrir aðrar 

fisktegundir.“ 

T og J kröfðust 20.969 kr. úr hendi H, en H neitaði greiðslu með skírskotun til yfirlýsingar 

J. Síðan segir í dómi Hæstaréttar: „Í þeirri yfirlýsingu felst samkvæmt orðum hennar 

fortakslaust afsal verðuppbóta þeirra, sem um er að tefla, í hendur stefnda. Ef stefndi hins 

vegar héldi samkvæmt því afsali verðbótum áfrýjenda að umræddum hluta, samþýddist það 

ekki ákvæðum laga nr. 33/1958 um efnahagslegan stuðning við útvegsmenn og 

fiskvinnslustöðvar, sem skipti málsaðilja varða og að framan eru að nokkru rakin. Að svo 

vöxnu þykir stefndi eigi, eins og á stendur, mega bera fyrir sig afsalsgerning áfrýjenda, 

sbr. 32. gr. laga nr. 7/1936.“ Var því H dæmt til að greiða T og J eftirstöðvar verðbótanna. 

Ef stefndi hefði haldið fast við yfirlýsingu áfrýjenda myndi það ganga gegn ákvæðum laga 

og því kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að það teldist óheiðarlegt að bera fyrir sig 

yfirlýsinguna. Hæstiréttur virðist því vera á því máli að það gæti ekki talist heiðarlegt að bera 

fyrir sig samning sem gengi gegn ákvæðum laga, í ljósi atvika málsins. Á þessa niðurstöðu 

réttarins er óhætt að fallast þar sem önnur niðurstaða gengi gegn tilgangi laganna í þessu 

tilviki. 

Í Hrd. 1980, bls. 957 (Sparisjóðsbækur) var deilt um ógildi samnings, og sneri 

ágreiningurinn um sparisjóðsbækur. Þá kemur eftirfarandi fram í niðurstöðum Hæstaréttar: 

 
„Samkvæmt framanrituðu verður að leggja til grundvallar, að stefnda Hreiðari hafi verið ljóst, 

að viðsemjandi hans, Guðmundur Jón Magnússon, taldi sig eiga í vandræðum, sennilega 

gagnvart skattayfirvöldum, og að hann hefði verið þeirrar skoðunar, að sér væri ófært að 

hagnýta sér tilteknar eignir sínar sjálfur og að hann yrði að losa sig við þær. Samkvæmt gögnum 

málsins voru þær nærfellt tvisvar sinnum hærri að nafnverði en endurgjald það nam, sem stefndi 

Hreiðar skyldi inna af hendi með víxli, er greinir í málinu. Að svo vöxnu verður að telja, svo 
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sem kröfugerð áfrýjanda horfir við, að skv. 32. gr. laga nr. 7/1936 geti stefndi Hreiðar ekki 

borið fyrir sig samning þann, er hér er um fjallað, og fengið afhentar sparisjóðsbækur þær, er 

málið snýst um.“ 

 

Hér er fjallað um grandsemi löggerningsmóttakanda um vandræði löggerningsgjafa og að 

nafnverð eignanna hafi verið næstum því tvöfalt hærri en endurgjaldið átti að vera. 

Hæstiréttur metur það því svo að sökum þess sé óheiðarlegt að bera fyrir sig samninginn. Það 

er ekki gert að skilyrði að stefnda í máli þessu hafi haft nákvæma vitneskju um eðli eða 

umfang þessara vandræða, heldur nóg að honum hafi verið ljóst að stefnandi hafi átt í 

einhverjum vandræðum. 

Hæstiréttur hefur hafnað því í mörg skipti að 33. gr. eigi við um álitaefnið, eins og t.a.m. í 

Hrd. 1976, bls. 563 en þar var deilt um ábyrgð ríkissjóðs vegna mistaka við afsagnargerð 

víxla. Rétturinn hafnaði því að 33. gr. sml. ætti við, án þess að fjalla sérstaklega um þá 

málsástæðu.  

Í Hrd. 1977, bls. 766 (Kaupsamningur) var deilt um riftun á kaupsamningi, en áfrýjandi 

(H) í málinu höfðaði málið til að fá samningnum rift, og vísaði m.a. til 32. gr. sml. (nú 33. gr.) 

til stuðnings þeirri kröfu sinni. Stefndi (S) krafðist staðfestingar héraðsdóms og 

málskostnaðar. Málsatvik voru þau í stuttu máli að H og kona hans voru að slíta samvistum 

og átti að selja fasteign sem þau áttu. Leituðu þau til fasteignasölu sem auglýsti fasteignina til 

sölu og var fasteignin metin á 13 til 15 milljónir króna. Var það svo að S lagði fram munnlegt 

tilboð upp á 13 milljónir króna, en því var hafnað af H. Þá lagði S fram skriflegt kauptilboð 

upp á 15 milljónir króna sem var samþykkt af H og konu hans. Fyrsta greiðsla sem hljóðaði 

upp á 2 milljónir króna var innt af hendi án vandkvæða, en síðan þegar eiginkonu H var tjáð 

að önnur greiðsla væri til reiðu á fasteignasölunni að þá neitaði hún að taka við þeirri greiðslu. 

Brá þá S á það ráð að geymslugreiða. Síðar sama ár sendir lögmaður H stefnda S skeyti þar 

sem því er lýst yfir að kaupsamningnum sé rift vegna forsendubrests, blekkinga, vanefnda 

o.fl.  

H rökstyður riftunarkröfu sína með því að kaupsamningurinn sé ógildur eða ógildanlegur, 

m.a. með vísan til 32. gr. sml (nú 33. gr.). Þá segir í niðurstöðu héraðsdóms, sem var staðfest 

af Hæstarétti:  

 
„Þegar stefnandi og maki hans samþykktu kauptilboð [...] komst á bindandi samningur milli 

málsaðilja um eignina. Sá samningur var staðfestur með kaupsamningnum [...] sem er í 

samræmi við hið samþykkta kauptilboð og skiljanlegur hverjum greindum manni og góðum, 

sem nennir að lesa. Hverjum þeim manni, sem kaupir og selur fasteign, ber skylda til þess að 

lesa vandlega yfir öll skjöl varðandi söluna. Sá, sem það ekki gerir, verður sjálfur að bera 

hallann af þeirri vanrækslu. Dómurinn telur, að stefndi hafi gert góð kaup, einkum að því er 

varðar útborgunarskilmála á eigninni. Hins vegar nægir það eitt út af fyrir sig alls ekki til 
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riftunar á bindandi kaupsamningi, enda eru allar aðrar riftunarástæður stefnanda gersamlega 

órökstuddar, og þar sem stefndi sýndi hvorki vilja- né getuleysi til að greiða í samræmi við 

kaupsamning aðiljanna, heldur var um viðtökudrátt á greiðslum af hálfu stefnanda að ræða, er 

riftunarkröfu stefnanda í máli þessu hrundið.“ [Leturbr. höfundar.] 

 

Það er ljóst að hér hafnar dómurinn því að 33. gr. sml. eigi við bæði á þeim grundvelli að 

það sé gjörsamlega órökstutt, en einnig af heildarmati af aðstæðum, þar sem dómurinn kemst 

að þeirri niðurstöðu að ekkert sé fram komið sem geri það óheiðarlegt að bera fyrir sig 

kaupsamninginn. Þá metur dómurinn einnig samninginn og framkomu beggja aðila heildstætt, 

en óhætt er að fallast á þessa niðurstöðu Hæstaréttar. Það á ekki að vera tilgangur greinarinnar 

að koma fólki til bjargar ef fólk fær bakþanka um löggerning, eins og tilfellið virðist vera í 

þessu máli. Í fasteignakaupum hvílir einnig aðgæsluskylda á kaupanda, sbr. tilvitnuð ummæli 

að framan. 

Í Hrd. 1980, bls. 1068 (Ráðningarsamningur) krafðist áfrýjandi, E, að stefndu, 

heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra f.h. íslenska ríkisins, yrði dæmt að greiða honum 

skaðabætur vegna tjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir við að ráðningarsamningur hans 

hafi ekki verið til frambúðar og hann hafi vegna þessa afsalað sér styrk til skólavistar erlendis. 

Hæstiréttur taldi að ekki væri hægt að fallast á það með E að víkja bæri ákvæðum 

samningsins um ráðningartíma til hliðar vegna þess að samningurinn hafi verið staðlaður og 

gerður til málamynda, eða vegna þess að ákvæði 32. gr. sml. (nú 33. gr.) hafi átt við um hann. 

Taldi Hæstiréttur einnig að ákvæði laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins girtu ekki 

fyrir það að E hafi verið til að byrja með ráðinn tímabundinni ráðningu. Þrátt fyrir að bæði 

áfrýjandi og stefndu hafi gert ráð fyrir því að E myndi gegna starfi sínu til frambúðar þá hafi 

heilbrigðisyfirvöldum ekki verið skylt að endurráða E eða skipa hann í stöðuna sem um ræddi 

til frambúðar, þegar upphaflegur ráðningartími var runninn út, heldur hafi ákvörðun um 

ótímabundna skipun eða ráðningu átt að taka m.a. með tilliti til fenginnar reynslu af störfum 

hans. Þá segir dómurinn að fallast megi á það sem segi í héraðsdómi um að E hafi hagað 

framhaldsnámi sínu öðruvísi heldur en forstöðumaður Heilbrigðiseftirlits ríkisins hafi gert ráð 

fyrir og ósannað sé að annað en málefnaleg sjónarmið hafi búið að baki þeirri ákvörðun að 

ráða E ekki ótímabundið. Staðfesti því Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um að sýkna bæri 

stefndu í málinu. 

Í héraðsdómi kemur fram svofellt orðalag: „Ósannað er, að þeir gallar hafi verið á 

ráðningarsamningnum, að óheiðarlegt hafi verið af hálfu stefndu að bera hann fyrir sig, sbr. 

meginregluna í 32. gr. laga nr. 7/1936.“ 
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Hér tekur Hæstiréttur til skoðunar heildstætt þau atvik sem lágu að baki samningnum, og 

metur það svo að ósannað sé að óheiðarlegt væri að bera samninginn fyrir sig, en það virðist 

m.a. vera vegna þess að samningurinn var tímabundinn, stefnandi hafi hagað námi sínu 

öðruvísi en ætlað var og málefnaleg sjónarmið lágu að baki ákvörðun stefndu. 

Í næsta dómi sem verður reifaður fellur málið á sérhæfðari ógildingarástæðu, en áhugavert 

er að skoða hann og velta fyrir sér samspili við önnur ákvæði sml. Málavextir í Hrd. 1980, 

bls. 1415 (Litlu hjónin) voru þeir að hjónin A og D vildu selja íbúð sína og kaupa aðra stærri. 

Íbúðin var sett í sölu hjá fasteignasölu, en menn frá tveimur fasteignasölum höfðu verðmetið 

íbúðina og töldu að verðið ætti að vera 2.000.000 kr. og útborgun 1.000.000 kr. B, sem bjó í 

sama húsi og hjónin, bauð 1.300.000 kr. í íbúðina og 500.000 kr. í útborgun, en hjónin 

höfnuðu því. Hjónin fundu íbúð þar sem útborgun var 1.000.000 kr. Leitaði A þá til B, 

nágranna síns, og spurði hann hversu mikið hann gæti greitt út fyrir íbúðina, ef hann fengi 

hana á 1.300.000 kr. B sagðist ekki hafa peninga til útborgunar, en þeir tóku upp 

samningaumleitanir. Þeim lauk með því að gerður var kaupsamningur 21. september 1974, en 

samkvæmt honum var verðið umsamið 1.300.000 kr. Skyldi kaupandi, B, greiða með víxli á 

gjalddaga 20. janúar 1975, 211.000 kr. Þá skyldi kaupandi taka að sér áhvílandi veðskuldir og 

greiða eftirstöðvar kaupverðsins með veðskuldabréfi til þriggja ára. Einnig var samið svo að 

seljandi tæki íbúðina á leigu í eitt ár, og skyldi hluti kaupverðsins greiðast með leigugjaldinu. 

Eiginleg útborgun var engin. Síðar vildu hjónin fá samning þennan dæmdan ógildan á 

grundvelli misneytingar sem B hefði beitt þau, er kaupin fóru fram, eða að dæmt yrði að 

óheiðarlegt væri að bera samninginn fyrir sig, sbr. 32. gr. sml. (nú 33. gr.). 

Var niðurstaða þessa máls sú, bæði í héraði og í Hæstarétti, að kröfur seljanda, A, voru 

teknar til greina og kaupsamningurinn dæmdur ógildur. Í dómsforsendum Hæstaréttar er vísað 

í vottorð tveggja sálfræðinga sem mátu hjónin barnaleg, gagnrýnislaus, að þau hefðu 

greindarþroska á við 10‒ 12 ára börn, þau væru trúgjörn og að þau létu auðveldlega undan 

þrýstingi í flóknum viðskiptum.  

Í dómsforsendum Hæstaréttar er það rakið að matsgerðirnar gæfu ótvíræða vísbendingu 

um að umsamið kaupverð væri lægra en eðlilegt væri, og þá væri greiðslukjörin öldungis 

óvenjuleg og miklu mun hagstæðari fyrir áfrýjanda en almennt gerist og þætti því bersýnilegt 

að það hallaði mjög á A í viðskiptunum. Þá hafi aðilar búið í sama húsi og því hlyti B að vera 

ljóst að einfeldni og fákunnátta hafi ráðið því að það hafi farið eins og gerði. Taldi Hæstiréttur 

því að B hafi notfært sér þann mun sem var á aðstöðu aðila að samningurinn hafi ekki verið 

skuldbindandi fyrir A vegna ákvæða 7. gr. laga nr. 58/1960 (nú 31. gr. sml. um misneytingu).  
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Málið fellur á 31. gr. sml. þar sem það er sérhæfðara ákvæði en 33. gr. sml. Í héraðsdómi 

kemur fram eftirfarandi: „Með þessu hafi verið sannað af stefnanda hálfu, að skilyrðum 7. gr. 

laga nr. 58/1960 sé fullnægt. Fari hins vegar svo, að svo verði ekki talið af hálfu dómsins, þá 

bendir lögmaðurinn á, að 32. gr. laga nr. 7/1936 sé víðtækari regla og þar sé ekki krafist eins 

strangra skilyrða, en augljóslega eigi hún við þetta tilvik.“ Óhætt er að fallast á það að ef 

dómurinn hefði ekki talið að skilyrðum fyrir misneytingu væri fullnægt, þá hefði 33. gr. átt 

við í máli þessu. Þá má jafnframt fallast á þá niðurstöðu dómsins að um misneytingu hafi 

verið að ræða í þessu tilviki. 

Þá má nefna Hrd. 1982, bls. 1921 (Frímerkjakaupmaðurinn) sem dæmi um ágreining í 

dómi um það hvort 33. gr. eigi við um málsatvik,
34

 en þau voru með þeim hætti að aldraður 

frímerkjakaupmaður gerði samning við tvo aðila um sölu frímerkja. Frímerkjakaupmaðurinn 

hafði búið erlendis og voru samningarnir ekki eins ljósir og á væri kosið, kaupverð var í 

íslenskum krónum og skyldi að nokkru leyti greiðast með skuldabréfi. Meirihluti Hæstaréttar 

komst að þeirri niðurstöðu að 33. gr. ætti ekki við, þar sem kaupmaðurinn hafi fengist við 

frímerkjaverslun í langan tíma og þrátt fyrir háan aldur hafi viðsemjendur hans ekki átt að 

hafa ástæðu til að ætla að hann væri ekki fær um að taka þessar ákvarðanir.  

Minnihluti, einn dómari, skilaði sératkvæði og taldi 33. gr. eiga við, en það var m.a. byggt 

á því að kaupmaðurinn var orðinn gamall, honum farið að förlast og hafði búið á Spáni í 

langan tíma. Þá hafi viðsemjendur hans gert sér grein fyrir að vegna þekkingarleysis á 

landshögum og þverrandi heilsu hafi dómgreind hans verið skert í þessum málum. 

Hér má glöggt sjá hjá meirihluta Hæstaréttar varfærni réttarins þegar undantekningar frá 

meginreglum samningaréttarins eru annars vegar. Þó eru atvik málsins með þeim hætti að 

líklegast er niðurstaða minnihlutans nær lagi. 

 

4.1.2 Dómaframkvæmd frá árinu 1986 

Af umfjöllun í 4.1.1 má ráða að Hæstiréttur virðist fara varlega í sakirnar þegar 33. gr. sml. er 

beitt, og ef atvikin sem að baki samningi liggja eiga undir sérhæfðari ákvæði III. kafla 

laganna þá er þeim fremur beitt, eins og mátti sjá í Hrd. 1980, bls. 1415. Það er því vert að 

kanna hvernig staðan á 33. gr. er eftir að hið víðtæka ógildingarákvæði var lögfest í 36. gr. 

sml. Hér á eftir verða reifaðir nokkrir dómar þar sem Hæstiréttur hefur byggt á 33. gr., og 

jafnframt dómar þar sem aðilar hafa borið fyrir sig 33. gr. en Hæstiréttur hafnað því að hún 

eigi við. Það virðist vera svo að sömu sjónarmið eigi við um 36. gr., þ.e. greinin tekur til allra 

                                                        
34

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 318. 
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tilvika sem geta fallið undir önnur ógildingarákvæði sml. en hinum sérstöku 

ógildingarástæðum laganna er frekar beitt ef þær eiga betur við.
35

 Munurinn á þessum 

greinum liggur þó m.a. í því að skilyrði fyrir beitingu 33. gr. er að það sé óheiðarlegt að bera 

fyrir sig samning, en í 36. gr. er rætt um að ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju sé 

að bera samning fyrir sig.
36

 

Í Hrd. 1988, bls. 1422 (Oddhólsdómur II) var deilt um ógildingu kaupsamnings og afsals 

um jörð sem eignaryfirfærslugerninga. Hélt stefnandi því fram að þessir löggerningar hafi 

verið gerðir til tryggingar skuldum hans við stefnda, en þeir hafi ekki átt að fela í sér 

yfirfærslu á eignarréttinum á jörðinni. Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu með vísan til 33. 

gr. sml. að aðaláfrýjandi, þ.e. stefndi, hafi ekki getað borið fyrir sig umrædda gerninga sem 

eignaryfirfærslugerninga.  

Hér er í raun og veru um málamyndagerning að ræða þar sem þessi gerningur var gerður í 

því skyni að vera til tryggingar skuldum, þrátt fyrir að vera klæddur í þann búning að vera 

eignaryfirfærslugerningur. Það er því ljóst að dómurinn metur það svo að þar sem báðir aðilar 

hafi haft þessa vitneskju þegar samningarnir voru gerðir, þá geti það ekki talist heiðarlegt að 

bera slíkan málamyndagerning fyrir sig sem eignaryfirfærslugerning. Í dóminum ber stefnandi 

það fyrir sig til vara að samningurinn verði ógiltur með vísan til 36. gr., sem þá hafði nýlega 

tekið gildi, og má því sjá að Hæstiréttur hafði ekki gefið 33. gr. upp á bátinn þrátt fyrir hina 

nýju ógildingarástæðu. 

Í Hrd. 1996, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg) var deilt um sölu á söluturni. X, sem var 75% 

öryrki vegna geðveiki, keypti söluturninn Ísborg af S. Samningsumleitanir höfðu farið fram 

seint að kvöldi og staðið langt fram eftir nóttu. Er það rakið í dóminum að X hafi um langt 

skeið verið haldinn langvinnum og alvarlegum geðsjúkdómi og hefði brenglað 

raunveruleikamat og að það dyldist engum manni að X gengi ekki heill til skógar. Í héraði var 

niðurstaða dómsins um ógildingu á sölunni reist á 31. gr. sml. um misneytingu, en í Hæstarétti 

var niðurstaðan byggð á 33. gr., en undanfarandi röksemdir Hæstaréttar benda samt til þess að 

misneytingarsjónarmið hafi legið að baki niðurstöðunni, þrátt fyrir að greinin hafi ekki berum 

orðum verið nefnd. 

                                                        
35

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 428 
36

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 440. Þar má sjá 

yfirlitsmynd, þar sem greinarnar tvær eru bornar saman. 
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Af þessum dómi má ráða, að 33. gr. sml. tekur til þeirra atvika þegar andlegir annmarkar 

löggerningsgjafa eru ekki á svo háu stigi að ólögfestar reglur um andlega annmarka nái til 

þeirra,
37

 ef löggerningsmóttakandi er grandvís um annmarkann.  

Í Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar línur) var deilt um kaup á efnalaug, en B hafði 

11. júlí 1996 gert kauptilboð í efnalaugina, sem var samþykkt, að fjárhæð 5.000.000 kr. en 

hann hafði fengið þær upplýsingar frá milligönguaðila, R, um viðskiptin að efnalaugin væri 

að verðmæti 6.800.000 kr. Á daginn kom að P, gagnáfrýjandi, hafði 10. júlí samþykkt 

verðmat R upp á 4.800.000 kr. Hæstiréttur sagði að það hefði ekki getað farið framhjá R að B 

hafði ekki haft vitneskju um annað verðmat en hið upphaflega, og án þess að leiðrétta þann 

misskilning ritaði R tilboð fyrir B upp á 5.000.000 kr., eða 200.000 kr. hærra en síðara 

verðmatið. Í niðurstöðum sínum komst Hæstiréttur svo að orði:  

 
„Aðaláfrýjandi hefur í málatilbúnaði sínum meðal annars borið fyrir sig að framangreind atvik 

hafi verið með þeim hætti að taka eigi kröfur hans til greina með vísan til 30. gr. og 36. gr. laga 

nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, sbr. 6. gr. laga nr. 11/1986. Eins og 

atvikum er háttað verður fremur að líta svo á að hér eigi við ákvæði 33. gr. laga nr. 7/1936, sbr. 

3. gr. laga nr. 11/1986.“ 

 

Aðaláfrýjandi ber fyrir sig 36. gr., en lætur það vera að bera fyrir sig 33. gr. Þrátt fyrir 

þetta metur Hæstiréttur það svo, að af atvikalýsingu að ráða eigi 33. gr. við fremur en aðrar 

greinar. Af þessu má sjá að ef Hæstiréttur telur að önnur ógildingarákvæði en 33. og 36. gr. 

eigi betur við, sé þeim frekar beitt.
38

 Þegar þessi dómur fellur er nokkuð liðið frá gildistöku 

36. gr. og má því kannski draga einhverja ályktun af dóminum hvað varðar gildi 33. gr. eftir 

árið 1986. 

Í Hrd. 1996, bls. 598 (Ölvun í banka) kom 33. gr. til skoðunar. Þar var haldið fram að 

maður hefði verið ölvaður þegar hann áritaði tryggingarbréf í banka um að þau stæðu til 

tryggingar rekstrar tiltekins félags sem þau í upphafi höfðu ekki náð til. Bar maðurinn fyrir 

sig að þar sem hann hafi verið ölvaður þegar starfsmenn bankans fengu hann til þess að 

undirrita yfirlýsingarnar, þá stríði það gegn 33. gr. sml. Í héraðsdómi er rakið að þeir tveir 

starfsmenn sem rituðu undir sem vottar hafi ekki kannast við að hann hafi verið undir áhrifum 

áfengis, og hafi stefnanda ekki tekist að sanna að svo hafi verið. Af þessum sökum gat 

rétturinn ekki fallist á þessa málsástæðu og var bankinn sýknaður. 

                                                        
37

 Jo Hov: Avtalerett, bls. 238. 
38

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 428. 
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Hér fellur málsástæða stefnanda á því að ekki tókst að sanna ölvun sína og því ekki hægt 

að beita 33. gr. Það er því líklega hægt að leiða að því líkur að ef sönnun hefði tekist þá hefði 

niðurstaðan orðið önnur, og líklegast talið óheiðarlegt að bera fyrir sig samninginn.  

Í Hrd. 1998, bls. 1653 var deilt um gildi fullnaðarkvittana. Málavextir voru þeir að G 

áritaði sem maki veðskuldabréf að fjárhæð 1.266.330 kr. og skyldi það greiðast með þremur 

jöfnum afborgunum, hver afborgun að fjárhæð 422.110 kr. Lést eiginmaður hennar í janúar 

1994, eftir að hafa verið veikur um hálfs árs skeið. Sá G því um að greiða af skuldabréfinu í 

veikindum hans. Fyrsta afborgun var í nóvember 1993, og greiddi G hana samkvæmt 

greiðsluseðli frá stefnda 18. sama mánaðar. Á greiðsluseðilinn var afborgun tilgreind 

140.703,30 kr., upphafleg fjárhæð bréfsins 422.110 kr. og eftirstöðvar 281.406,70 kr. Önnur 

afborgun var í maí 1994 og greiddi G sömu fjárhæð og við fyrstu afborgun og slíkt hið sama 

við þriðju afborgun. Eftir að þriðja afborgun hafði verið innt af hendi var gefin út 

fullnaðarkvittun. Í niðurstöðum sínum segir Hæstiréttur m.a.:  

 
„Svo sem að ofan greinir, tók áfrýjandi þátt í útgáfu bréfsins. Hún spurðist fyrir um það hjá 

stefnda, hvort greiðsluseðill 20. maí 1994 væri réttur, þar sem hún taldi hann ekki í samræmi 

við skilmála bréfsins. Ekki verður séð, að hún hafi þá haft ástæðu til að ætla, að eiginmaður 

hennar hefði greitt verulegan hluta skuldar samkvæmt bréfinu fyrir fyrsta gjalddaga[...]. 

Áfrýjandi gerði grein fyrir skuldabréfinu í skattskýrslu sinni 29. sama mánaðar og tilgreindi þar 

rétta fjárhæð þess, afborgun og eftirstöðvar, og bendir það eindregið til, að hún hafi þá haft afrit 

bréfsins undir höndum. Ljóst er því, að hún hefur þá vitað um mistök stefnda. Með vísan til 32. 

gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, sbr. 2. gr. laga nr. 11/1986, 

voru greiðsluseðlarnir því ekki skuldbindandi fyrir stefnda um fjárhæð afborgana af 

skuldabréfinu. Með vísan til 33. gr. laga nr. 7/1936, sbr. 3. gr. laga nr. 11/1986, getur áfrýjandi 

því ekki borið fyrir sig kvittun stefnda um, að bréfið hafi verið greitt.“ 

 

Hér kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að óheiðarlegt yrði talið fyrir skuldara að bera 

fyrir sig fullnaðarkvittun sem rekja mátti til mistaka bankans. Hér fellur þetta í raun og veru á 

því að skuldari var ekki grandlaus um mistökin og því voru skilyrði greinarinnar fyrir hendi. 

Frá árinu 1998 virðist ekki vera mikið um það að 33. gr. komi til skoðunar hjá Hæstarétti. 

Ef leitað er á vefsíðu Hæstaréttar Íslands að dómum er varða 33. gr. koma upp tuttugu og 

þrjár niðurstöður, þ.e. frá árinu 1998 til dagsins í dag, en í þessum málum er ýmist engin 

umfjöllun um greinina sem málsástæðu aðila, því er hafnað að hún eigi við eða að ósannað 

þykir að skilyrði séu uppfyllt. Þá eyðir Hæstiréttur yfirleitt litlu púðri í umfjöllun um þessa 

málsástæðu, en þó má sjá til dæmis í Hrd. 28. maí 2013 (322/2013) einhverja umfjöllun um 

greinina. Í málinu var kærður úrskurður héraðsdóms þar sem fellt var úr gildi fjárnám í 

eignarhluta M í fasteign, en fjárnámið var gert að kröfu Í hf. vegna sjálfskuldarábyrgðar sem 

M tókst á hendur vegna láns sem F ehf. hafði tekið hjá forvera Í hf. Hæstiréttur féllst á það 
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með M að Í hf. hefði borið að fara að reglum samkomulags um notkun ábyrgða á skuldum 

einstaklinga þegar skuldaraskipti urðu á láninu. Þá segir Hæstiréttur: 

 
„Varnaraðili telur að það eigi að leiða til ógildis loforðs hans um að bera áfram 

sjálfskuldarábyrgð á láninu og vísar í því efni til 33. gr. og 36. gr. laga nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Þótt fallist sé á, að það hafi verið á ábyrgð 

sóknaraðila, að ekki var sinnt þeim skyldum sem samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum 

einstaklinga kvað á um við skuldskeytinguna í júlí 2008, leiðir það ekki sjálfkrafa til ógildingar 

á loforði varnaraðila um að bera áfram sjálfskuldarábyrgð á láninu. Fullnægja þarf einnig 

skilyrðum þeim, sem mælt er fyrir um í 33. gr., ef sú grein á við, um að óheiðarlegt sé vegna 

atvika, sem fyrir hendi voru þegar loforðið kom til vitundar móttakanda þess, að bera það fyrir 

sig.[...] Ekki hefur verið sýnt fram á að skilyrðum tilgreindra lagaákvæða sé fullnægt og verður 

niðurstaða um ógildingu heldur ekki reist á heildarmati á öllum atvikum. Skiptir einkum máli í 

þessu sambandi að við skuldskeytinguna í júlí 2008 varð staða varnaraðila ekki lakari, en verið 

hafði fyrir hana, enda óumdeilt að gjaldþrotaskipti blöstu við Fjallasporti ehf.“ [Leturbr. 

höfundar.] 

 

Var kröfu M í málinu því hafnað. Það sést hér að Hæstiréttur byggir niðurstöðu sína á því 

að ekki hafði verið sýnt fram á að skilyrðum 33. gr. væri fullnægt né heldur að heildarmat á 

öllum atvikum leiddi til ógildingar. 

Til samanburðar má líta á Hrd. 2. febrúar 2012 (252/2011) en þar voru málsatvik þau að 

A hf. keypti hlutabréf fyrir F ehf., í umboði þess. Naut F ehf. greiðslufrests til 10. mars 2009, 

og greiddi A hf. kaupverð hlutabréfanna til seljenda þeirra þann dag, en F ehf. stóð hins vegar 

ekki skil á kaupverðinu til A hf. Taldi Hæstiréttur að bindandi samningur hefði komist á milli 

seljenda og F ehf. fyrir milligöngu A hf. og því gæti félagið ekki borið fyrir sig m.a. að 

samningar um kaupin væru ógildanlegir. Var því krafa A hf. tekin til greina. Hér tekur 

Hæstiréttur 33. gr. sml. ekkert sérstaklega til skoðunar þar sem atvik málsins voru þannig að 

greinin átti ekki við. 

Af öðrum dómum má nefna Hrd. 1999, bls. 942 (139/1997) þar sem 33. gr. sml. var 

hafnað vegna þess að engin viðhlítandi rök höfðu komið fram fyrir málsástæðunni, Hrd. 

1999, bls. 3475 (188/1999) þar sem engin sérstök umfjöllun er um þetta atriði í dóminum, 

Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000) þar sem greininni var hafnað vegna ónógs rökstuðnings og 

Hrd. 13. nóvember 2008 (97/2008) en þar taldi Hæstirétturinn ekki nægilega sýnt fram á að 

skilyrðum 33. gr. væri fullnægt. Að lokum má sjá áhugaverða niðurstöðu í Hrd. 15. desember 

2011 (288/2011) en þar voru atvik þau að M og K slitu samvistum í byrjun árs 2008 eftir 

tæplega 20 ára sambúð. Gerðu þau með sér samninga þar sem m.a. var gengið frá fjárslitum 

milli þeirra, en allar eignir og skuldir komu í hlut M gegn staðgreiðslu til K að fjárhæð 

5.000.000 kr. K höfðaði málið til að fá fjárslitunum hnekkt, en Hæstiréttur taldi ekki skilyrði 

til að ógilda samninginn vegna misneytingar, eða að það hafi verið óheiðarlegt af hálfu M að 
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bera samninginn fyrir sig, sbr. 33. gr. Það var aftur á móti talið, í ljósi ríkrar fjárhagslegrar 

samstöðu milli þeirra og að öll eignamyndun þeirra varð á sambúðartímanum, að 

samningurinn um fjárslitin væri ósanngjarn og rétt væri samkvæmt 36. gr. sml. að víkja til 

hliðar ákvæði samningsins um endurgjald til K. 

 

5 Lokaorð 

Af framangreindri umfjöllun má ráða að ekki er mjög algengt að Hæstiréttur Íslands ógildi 

löggerninga með vísan til 33. gr. sml., en það er þó ekki svo að greininni sé ekki beitt. Fyrir 

lögfestingu 36. gr. sml. var 33. gr. víðtækasta ógildingarreglan og nær hún í raun yfir flestar 

aðrar ógildingarreglur sml., og eins og fyrr segir einnig yfir ýmis atriði sem hinar 

ógildingarreglurnar taka ekki til. Sama má segja um 36. gr., þ.e. að hún taki við þar sem 

hinum ógildingarreglunum sleppir. 

Algengt er að aðilar beri fyrir sig 33. gr. samhliða öðrum lagagreinum, sbr. til dæmis Hrd. 

1996, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg), sem reifaður var í kafla 4.1.2, þar sem stefnandi reisti 

kröfur sínar á 31. og 33. gr. Þá má einnig benda á Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar 

Línur), sem einnig var reifaður í kafla 4.1.2., þar sem aðaláfrýjandi reisti kröfur sínar á 30. og 

36. gr. sml., en Hæstiréttur taldi að 33. gr. ætti frekar við. Það er því ljóst að meti Hæstiréttur 

það svo að skilyrði 33. gr. séu uppfyllt byggir rétturinn niðurstöðu sína á þeirri grein. Eftir 

tilkomu 36. gr. má kannski segja að gildi og vægi 33. gr. hafi minnkað eitthvað, en þó ekki 

svo mikið að hægt sé að tala um að 33. gr. sé tilgangslaus. Þetta má sjá m.a. af umfjöllun 

Hæstaréttar um greinina því þegar rétturinn metur það hvort hún eigi við, metur hann atvik 

heildstætt. Það er því vitneskja aðila, atvik að baki löggerningi og umhverfi löggernings 

almennt sem ræður því hvort að lokum það geti talist óheiðarlegt að bera fyrir sig 

löggerninginn. Það má sjá glöggt í áður reifuðum dómi, Hrd. 28. maí 2013 (322/2013), að 

Hæstiréttur hefur alls ekki gleymt 33. gr., ef að svo má að orði komast. 

Tilgangur ritgerðar þessarar var að reyna varpa ljósi á það hvort Hæstiréttur hafi tekið að 

beita 33. gr. sml. á einhvern annan hátt eftir gildistöku 36. gr. laganna. Það er óhætt að segja 

að það sé óhjákvæmilegt að svo sé, en þrátt fyrir það heldur 33. gr. sjálfstæðu gildi sínu sem 

ógildingarástæða í samningarétti. Eins og fram hefur komið er gerð krafa um óheiðarleika í 

33. gr. en í 36. gr. er talað um ósanngirni eða að það sé andstætt góðri viðskiptavenju að bera 

samninginn fyrir sig. Það má til dæmis sjá að frá árinu 1998 hefur samningur ekki verið 

ógiltur með beinni vísan til 33. gr. sml., en það þýðir ekkert endilega að hún hafi misst 

sjálfstætt gildi sitt. Það má vera að aðilar séu frekar með það í huga að haga samningsgerð 
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þannig að ekki komi til þess að samningur verði síðar ógildur með vísan til 33. gr. Þá er 

einnig hægt að draga þá ályktun af öllu framangreindu, að það sé langt í frá þannig að 

umrædd grein vegi of mikið að samningsfrelsinu, heldur fremur geri það að verkum að 

löggerningar, sem almenningur vill ekki að viðgangist, fái ekki vernd réttarins. Það má því 

segja að greinin sé ákveðinn öryggisventill við þær meginreglur sem fjallað var um fyrr í 

ritgerðinni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

HEIMILDASKRÁ 

 

Alþingistíðindi.  

 

Jo Hov: Avtalerett. 6. útgáfa Ósló 1991. 

 

Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“. 

Úlfljótur, 3. tbl. 2000, bls. 190‒ 216. 

 

Ólafur Jóhannesson: Lög og réttur. Þættir um íslenzka réttarskipan ásamt formálasafni. 3. 

útgáfa. Reykjavík 1975. 

 

Páll Sigurðsson: Lagaþræðir. Greinar um lög og menn. Reykjavík 2006. 

 

Páll Sigurðsson: Samningaréttur. 6. útgáfa. Reykjavík 2004. 

 

Stig Jørgensen: Kontraktsret. 1. bind Aftaler. Kaupmannahöfn 1971. 

 

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

kröfu. 2. útgáfa. Reykjavík 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 1953, bls. 182 

Hrd. 1954, bls. 69 

Hrd. 1965, bls. 441 

Hrd. 1976, bls. 563 

Hrd. 1977, bls. 766 

Hrd. 1980, bls. 957 

Hrd. 1980, bls. 1068 

Hrd. 1980, bls. 1415 

Hrd. 1982, bls. 1921 

Hrd. 1988, bls. 1422 

Hrd. 1996, bls. 598 

Hrd. 1996, bls. 1646 

Hrd. 1998, bls. 1653 

Hrd. 1998, bls. 3992 

Hrd. 1999, bls. 942 (139/1997) 

Hrd. 1999, bls. 3475 (188/1999) 

Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000) 

Hrd. 13. nóvember 2008 (97/2008) 

Hrd. 15. desember 2011 (288/2011) 

Hrd. 2. febrúar 2012 (252/2011) 

Hrd. 28. maí 2013 (322/2013) 

 

Danskir dómar: 

UfR. 1946, bls. 38 

UfR. 1949, bls. 941 

UfR. 1963, bls. 867 

 

Norskir dómar: 

Rt. 1943, bls. 571 

Rt. 1956, bls. 572 

Rt. 1963, bls. 917 

Rt. 1967, bls. 57 

 


