
EFNISYFIRLIT 

 

 

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

2 Almennt um meginreglur og ógildingarreglur í sögulegu samhengi ...................................... 3 

2.1 Almennt um meginreglur og ógildingarreglur samningaréttar......................................... 3 

2.2 Saga óheiðarleikaákvæðisins í íslenskum rétti ................................................................. 4 

2.3 Saga óheiðarleikaákvæðisins í erlendum rétti .................................................................. 5 

3 Óheiðarleikaákvæði 33. gr. samningalaga .............................................................................. 7 

3.1 Almennt um 33. gr. .......................................................................................................... 7 

3.2 Hugtaksskilyrði óheiðarleikaákvæðisins í 33. gr. ............................................................ 8 

3.2.1 Óheiðarlegt að bera fyrir sig löggerning ................................................................... 9 

3.2.2 Vegna atvika sem voru fyrir hendi ............................................................................ 9 

3.2.3 Þegar löggerningurinn kom til vitundar hans .......................................................... 10 

3.2.4 Ætla má að hann hafi vitneskju um ......................................................................... 10 

3.3 Mat á óheiðarleika og tengslin við siðferði .................................................................... 11 

3.4 Samanburður 33. gr. við 31. gr. og 36. gr. sml. ............................................................. 12 

3.4.1 Óheiðarleiki skv. 33. gr. og misneyting skv. 31. gr. sml. ........................................ 12 

3.4.2 Óheiðarleiki skv. 33. gr. og ósanngirni skv. 36. gr. sml. ........................................ 13 

3.4.3 Álit fræðimanna á ógildingarreglum 33. og 36. gr. ................................................. 14 

3.4.4 Staða 33. gr. eftir tilkomu 36. gr. sml. .................................................................... 15 

4 Ástæður þess að oftast er hafnað að beita 33. gr. í framkvæmd ........................................... 16 

4.1 Almennt .......................................................................................................................... 16 

4.2 Nokkur tilvik þar sem 33. gr. er hafnað í íslenskri dómaframkvæmd ........................... 16 

4.3 Samanburður á íslenskri og erlendri dómaframkvæmd ................................................. 19 

5 Niðurstöður ............................................................................................................................ 23 

 



 
2 

 

1 Inngangur 

Ein af meginforsendum þess að ganga til samninga er að geta treyst því að þeir verði efndir. 

Meginreglurnar um samningsfrelsi og að samninga skuli halda gegna stóru hlutverki í því að 

framfylgja þessari meginforsendu. Aðstæður geta þó verið með því móti að ógilda þurfi 

löggerning og hverfa því frá síðarnefndu meginreglunni. Koma þá ógildingarreglur III. kafla 

laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir skammstöfuð sml.) 

helst til álita og er megintilgangur þeirra að sporna við misnotkun á samningsfrelsinu. 

Gildir löggerningar eru grundvallarforsenda þess að viðskiptalífið gangi líkt og smurð vél. 

Eftir því sem viðskiptalífið verður fjölbreyttara og þróaðra verða reglur um stofnun og 

réttaráhrif samninga flóknari og margbrotnari.1 Á slíku sviði, þar sem samningar ráða ríkjum, 

er áhugavert að sjá hvenær ógilda megi samninga og hvenær ekki. 

Meginefni þessarar ritgerðar er ógildingarákvæði samningaréttarins sem fjallar um 

ógildingu samninga vegna óheiðarleika samkvæmt 33. gr. sml. Umfjöllun í ritgerðinni 

afmarkast því aðallega af óheiðarleikaákvæðinu og þeim dómum þar sem hafnað er ógildingu 

á grundvelli 33. gr. sml. Ritgerðin er byggð upp á þann hátt að fyrst verður fjallað um almenn 

atriði og síðan vikið að meginefni hennar. Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir helstu 

ástæðum þess að beitingu 33. gr. sml. er oftast hafnað í réttarframkvæmd og leitast verður við 

að draga ályktanir af dómaframkvæmd dómstóla. 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður fjallað almennt um ógildingarreglur og meginreglur og 

sögulega þróun þeirra. Í stuttu máli verða norrænar ógildingarreglur bornar saman við 

íslenskar en samningalöggjöf okkar er að mestu sniðin eftir norrænum rétti. Ennfremur 

verður, í sama kafla, varið nokkrum orðum um bandarískan samningarétt, en sá réttur þykir 

mjög frábrugðinn okkar rétti. Í þriðja kafla er síðan fjallað ítarlega um óheiðarleikaákvæði 33. 

gr. sml. ásamt því að fara nánar í hugtaksskilyrði ákvæðisins. Í sama kafla verður 

óheiðarleikaákvæðið borið saman við tvö helstu ógildingarákvæði sml. og því næst fjallað um 

tengsl ákvæðisins við siðferði. 

Í fjórða kafla er sjónum beint að því, hvers vegna beitingu óheiðarleikaákvæðisins er 

oftast hafnað í framkvæmd og rýnt verður í dómaframkvæmd þess efnis. Að lokum eru 

niðurstöður dregnar saman í fimmta og síðasta kafla ritgerðarinnar. 

                                                 
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
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2 Almennt um meginreglur og ógildingarreglur í sögulegu samhengi 

2.1 Almennt um meginreglur og ógildingarreglur samningaréttar 

Samningar eru tvíhliða eða marghliða löggerningar sem byggjast á gagnkvæmum 

viljayfirlýsingum milli tveggja eða fleiri aðila sem ætlað er að binda þá báða eða alla að 

lögum.2 Löggerningar eru svo þær viljayfirlýsingar nefndar, sem stofna rétt, viðhalda rétti3, 

breyta rétti, eða fella rétt niður.4 Þessi réttaráhrif koma þó eigi til framkvæmda, fyrr en hið 

raunverulega efni viðkomandi löggernings hefur verið ákvarðað hverju sinni.5  

Tvær mikilvægar meginreglur svífa yfir vötnum í samningarétti. Fyrri meginreglan fjallar 

um samningsfrelsi og mælir hún með því að menn ráði efni samnings síns, við hvern þeir 

semja og hvort þeir gangi til samninga yfir höfuð. Sú regla er hins vegar bundin við viljann í 

upphafi. Því má segja að menn séu frjálsir að ganga til samninga, en ekki frjálsir að því leyti 

hvort þeir standi við þá eða ekki.6 Í rökréttu framhaldi kemur önnur meginregla til skoðunar, 

en hún mælir fyrir um það að gerða samninga skuli halda. Á latínu kallast hún ,,pacta sunt 

servanda“. Þessar meginreglur eru hvergi lögfestar með berum orðum í norrænum rétti og 

þ.á.m. íslenskum rétti þrátt fyrir að þær séu fyrir löngu viðurkenndar og rótgrónar. Segja má 

að samningaréttur hvíli á þessum tveimur meginreglum sökum þess að þær eru nokkurn 

veginn forsenda þess að hægt sé að gera samninga yfir höfuð.  

Ógildingarreglur samningaréttarins standa andspænis meginreglunni um 

skuldbindingargildi samninga enda eru ógildingarreglurnar undantekningar frá henni. 

Ógildingarreglurnar í 28-37. gr. sml. eru ófrávíkjanleg ákvæði og er gagnályktun frá þeim því 

að jafnaði ekki heimil.7 Samkvæmt kenningum í samningarétti eiga allar ógildingarheimildir 

það sameiginlegt að þeim verður að beita af fullri varkárni og ætíð verður að umgangast þær 

sem undantekningarheimildir, sem ekki má beita of frjálslega.8 Vandinn er því sá að finna 

hinn farsæla meðalveg milli tveggja sjónarmiða sem togast sífellt á. Annars vegar að 

ógildingarheimildirnar séu of margar eða of víðtækar að þær veiki traust manna á gildi 

löggerninga og grafi undan stöðugleika viðskiptalífsins og hins vegar að aðilar verði í blindni 

sinni bundnir við löggerninga, sem að efni til brjóta í bága við almenna siðgæðisvitund eða 

                                                 
2 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 367. 
3 Gott dæmi um löggerning sem viðheldur rétti er t.d. þegar endurnýjaður er leigusamningur. 
4 Löggerningar eru víðtækt hugtak. Þeir eru samheiti yfir samninga, ákvaðir, loforð, tilboð og samþykki tilboðs. 
5 Páll Sigurðsson: Túlkun löggerninga, bls. 2. 
6 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 343.  
7 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221. 
8 Páll Sigurðsson: Lagaþættir III, bls. 327. 
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hafa óvænleg réttaráhrif í för með sér.9 Þá er vert að taka fram að hvorki er óheiðarlegt né 

refsivert að hagnast á kostnað annars manns, nema að sjálfsögðu ef það er gert á ólögmætan 

máta.10 

 Ógildingarreglur geta síðan verið annað hvort veikar eða sterkar. Þá er talað um veikar og 

sterkar ógildingarástæður frekar heldur en ógildingarreglur en það þykir heppilegra orðalag. 

Við skoðun á því hvort ógildingarástæða sé veik eða sterk skiptir mestu máli hvort grandsemi 

hafi verið fyrir hendi eða ekki. Ógildingarástæða er veik ef hún leiðir eingöngu til ógildingar 

ef sá sem vill byggja rétt á samningnum veit eða má vita um tilvist ógildingarástæðunnar. Af 

þeirri ástæðu má telja að 33. gr. sé veik ógildingarástæða því að löggerningsmóttakandi þarf 

að hafa haft vitneskju um atvikin sem leiða til þess að það teljist óheiðarlegt að bera 

löggerninginn fyrir sig.11 Annað dæmi um veika ógildingarástæðu er 31. gr. sml. um 

misneytingu. Ógildingarástæða er hins vegar sterk ef hún leiðir til ógildingar óháð því hvort 

sá sem vill byggja rétt á samningnum vissi um tilvist ógildingarástæðunnar eða ekki. Dæmi 

um slíkar ógildingarástæður eru lögræðisskortur sbr. 76. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 og meiri 

háttar nauðung sbr. 28. gr. sml. 

   

2.2 Saga óheiðarleikaákvæðisins í íslenskum rétti 

Íslenskur samningaréttur hefur ávallt verið undir norrænum áhrifum og er afsprengi samvinnu 

Norðurlandanna.12 Þann 1. febrúar 1936 var óheiðarleikaákvæðið lögfest með gildistöku 

samningalaganna nr. 7/1936. Upphaflega stóð ákvæðið í 32. gr. sml. en árið 1986 var það fært 

yfir í 33. gr. sml. Ákvæðið hefur staðið efnislega óbreytt síðan og hljómar 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 vitneskju um. 
 

 Samkvæmt ákvæðum Grágásar varðaði það refsingu að vanefna eða ganga á gerða 

samninga. Upphaf reglunnar hér á landi má rekja til ákvæða Jónsbókar og hefur hún alla tíð 

síðan átt traustan sess í íslenskum rétti:13 

 
Úr Kaupabálki 14, Jónsbók: ,,haldast skuli handsöluð mál, þau er bók mælir eigi í mót ok 
haldaz megu at lögum”.14 

                                                 
9 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 225. 
10 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 259. 
11 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 313. 
12 Samningalög eru í öllum meginatriðum samhljóma á Norðurlöndunum. 
13 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
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Áður fyrr, fyrir lögfestingu ákvæðisins, var talið að hinar venjulegu ógildingarreglur væru 

ekki fullnægjandi.15 Á þeim tímum skorti rýmri því heimild til ógildingar.16 Fyrir 

breytingarlögin nr. 11/1986, þegar óheiðarleikaákvæðið var í 32. gr. sml., var ákvæði 7. gr. 

okurlaga nr. 73/1933 einnig notað til þess að ógilda löggerninga en skilyrði fyrir notkun þess 

var að maður ,,noti sér" oftnefnda annmarka annars manns „til þess að afla sér hagsmuna eða 

áskilja sér þá". Þar sem 32. gr. um óheiðarleika var töluvert rýmri en svið 7. gr. okurlaga var 

fyrrnefnda ákvæðinu beitt yfir tilvik sem hið síðarnefnda ákvæði náði ekki til. Má í þessu 

sambandi nefna gott dæmi Einars Arnórssonar, fyrrverandi ráðherra og hæstaréttarlögmanns: 

 
Ókunnugur maður kemur t.d. til fornbókasala og býður honum þekkta bók, sem hann segist 
vilja hafa tiltekna fjárhæð fyrir. Bóksalinn, sem veit að vísu, að verðið er allmiklu lægra en fá 
má fyrir bókina, kaupir hana orðalaust á því verði, sem upp var sett. Þá er naumast hægt að 
telja hann hafa notað sér fávizku hins. Þó kann að mega um þetta deila. Kann og að mega telja 
fornbókasalann hafa sýnt „óheiðarleik“ í þessum skiptum.17 
 

 Árið 1947 reyndi í fyrsta skiptið á óheiðarleikaákvæðið fyrir dómi frá setningu 

samningalaganna árið 1936 en þá var ákvæðið líkt og áður sagði í 32. gr. Fram að breytingu 

samningalaganna árið 1986 reyndi alls 42 sinnum á beitingu ákvæðisins fyrir Hæstarétti.18 

 

2.3 Saga óheiðarleikaákvæðisins í erlendum rétti 

Löggjöf á sviði samningaréttar á rætur sínar að rekja langt aftur í tímann. Í allra elstu 

réttarkerfunum komu sjónarmið um ógildingu ekki til greina sökum þess að samningar voru 

ávallt skuldbindandi eftir orðanna hljóðan.19 Fleiri þúsund ára gamlar réttarheimildir á sviði 

samningaréttar má rekja til lögbókar Hammúrabís en þar var ströng bókstafstúlkun 

Babýloníumanna ríkjandi stefna og öll kaup fóru þannig fram að hönd seldi hendi.20 

Meginreglan um skuldbindingargildi samninga (l. pacta sunt servanda) var sett á sínum 

tíma í Rómveldi Jústiníans keisara og hefur hún verið meginregla í viðskiptalífi flestra ríkja 

síðan.21 Í raun má segja að þessi regla sé sú mikilvægasta í samningarétti og allar reglur 

samningaréttarins byggjast annað hvort beint eða óbeint á henni.  

                                                                                                                                                         
14 Ákvæði þetta úr Jónsbók hefur aldrei verið numið úr lögum. 
15 Með hinum venjulegu ógildingarreglum var átt við 30. gr. um svik og 7. gr. okurlaga um misneytingu. 
16 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
17 Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 106 
18 Alþt. 1985-6, A-deild, bls. 2170-2172. 
19 Páll Sigurðsson: Túlkun löggerninga, bls. 7. 
20 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu, bls. 316-318. 
21 Reglan hefur verið fest í sessi við framkvæmd milliríkjasamninga, sbr. 26. gr. Vínarsamningsins um gerð         
ríkjasamninga (e. Vienna Convention on the Law of Treaties). Samningurinn er frá 23. maí 1969 en Ísland er 
ekki aðili að honum. 
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 Þýska borgarlögbókin frá 1896 var undir áhrifum frá Rómarrétti. Við samningu norrænu 

samningalaganna var m.a. horft til þýsku borgarlögbókarinnar og í 138. gr. hennar eru sérstök 

ákvæði um ógildi löggerninga, sem andstæðir eru lögum eða góðu siðferði.22 Ekki er þó 

fjallað beinlínis um óheiðarleika í bókinni. 

Almennri lagaheimild til þess að víkja til hliðar ósanngjörnum samningum var lengi vel 

ekki til að dreifa í skandínavískum rétti. Hin norrænu samningalög frá fyrstu áratugum 

þessarar aldar höfðu ekki slík ákvæði að geyma.23 Hvatinn að setningu slíkra ógildingarreglna 

í Danmörku, Noregi og Svíþjóð var að treysta betur réttarstöðu neytenda eða þeirra sem telja 

mætti hafa lakari aðstöðu í samningssambandinu. Svíar voru fyrstir norrænna þjóða til þess að 

lögfesta ógildingarheimildir í samningalögum en árið 1915 voru slík ákvæði sett í lög. Þá 

fylgdu Danir eftir árið 1917 og svo loks gerðu Norðmenn það árið 1918.  

Í bandarískum samningarétti horfir aðeins öðruvísi við en í evrópskum rétti. Bandaríkin 

styðjast við „Common Law“ réttarkerfi, líkt og Bretland og fleiri þjóðir. Slíkt réttarkerfi lýsir 

sér svo að almennt er litið á fordæmi sem hina æðstu réttarheimild og meira lagt upp úr 

réttarskapandi hlutverki dómstólanna heldur en venja er í norrænni lögfræði. Í norrænni 

lögfræði er stuðst við „Civil Law“ réttarkerfi sem leggur meiri áherslu á gildi á lagatexta á 

sem flestum réttarsviðum.24 Ekki er beinlínis hliðstætt ógildingarákvæði 33. gr. sml. sem 

varðar heiðarleika í bandarískum rétti en í 1-203 í UCC25 er fjallað um heiðarleika í 

viðskiptaháttum. Þar er gengið út frá því að túlka skuli sérhvern samning, sem þau lög taka til, 

í samræmi við góða viðskiptahætti. Ákvæðið hljómar svo: 

 
Every contract or duty within this Act imposes an obligation of good faith in its performance 
or enforcement. 
 

Athyglisvert er, að í UCC er ákvæði sem ekki var til staðar áður í bandarískri löggjöf. 

Umrætt ákvæði veitir heimild til að ógilda eða víkja til hliðar kaupsamningi eða tilteknum 

ákvæðum í honum, ef nauðsynlegt er, sé viðkomandi ákvæði ósanngjarnt. Þetta ákvæði minnir 

óneitanlega á 36. gr. íslensku sml. og ef nánar er út í það farið kemur í ljós að þetta ákvæði er 

undir áhrifum frá „generalklásúlunum“ eða vísireglunum í þýsku borgarlögbókinni. 

Það sem sameiginlegt er með fyrrnefndri grein UCC og 33. gr. sml. er að í báðum 

tilvikum er miðað við aðstæður eins og þær voru þegar til samningsins var stofnað. Þar sem 

                                                 
22 Páll Sigurðsson: Um þýsku borgarlögbókina og um þýskan samningarétt, bls. 12 og 26. 
23 Alþt. 1985-6, A-deild, bls. 2170-2172. 
24 Páll Sigurðsson: Um bandarískan rétt: einkum samninga- og kauprétt, bls. 3. 
25 UCC er skammstöfun fyrir ,,The Uniform Commercial Code“ sem er bandarískur lagabálkur sem fjallar um 
samningarétt. UCC hefur verið lögleiddur í öllum fylkjum Bandaríkjanna nema Louisiana. 
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greinir hins vegar á milli er að algerlega hlutlægur mælikvarði er lagður á ákvæðið í UCC, 

þ.e. það er ekki skilyrði að viðkomandi aðili hafi haft vitneskju um þær ástæður sem leiða til 

þess að ákvæðið telst vera ósanngjarnt. Þar af leiðandi er ákvæðið víðtækara en í íslenskum 

rétti. Merkilegt þykir einnig, að dómstóll getur breytt ósanngjörnu ákvæði í það horf að það 

teljist vera sanngjarnt. Ef samningur verður talinn ósanngjarn vegna atvika, sem síðar koma 

til, mætti eftir atvikum, beita áðurnefndri reglu um „good faith“ í 1-203.26 Ákvæðið er því 

einskonar samblanda af ákvæðum 33. gr. og 36. gr. sml. 

3 Óheiðarleikaákvæði 33. gr. samningalaga 

3.1 Almennt um 33. gr. 

Ógildingarregluna í 33. gr. sml. mætti í reynd kalla almenna ógildingarreglu vegna þess að 

henni er ætlað að veita dómstólum svigrúm til þess að ógilda löggerninga þrátt fyrir að hinar 

sérstöku ógildingarástæður samningalaganna séu ekki fyrir hendi. Reglan er þó bundin þeim 

takmörkunum að atvik það, er ógildingu veldur, þarf að hafa verið fyrir hendi, þegar 

löggerningur kom til vitundar móttakanda, og sú huglæga krafa jafnframt gerð, að ætla megi, 

að móttakandinn hafi haft vitneskju um atvikið.27 Sjálfstætt gildi hennar felst einkum í því að 

hún nær yfir ýmis tilvik sem aðrar ógildingarástæður taka ekki til. Þessi víðtæka 

ógildingarregla veitir dómstólum færi á að ógilda löggerninga sem almennt myndi vera 

óheiðarlegt að bera fyrir sig.28 

Ákvæðið í 33. gr. telst einnig hafa mikilvægt gildi sem leiðbeiningarregla. Með því er átt 

við að ákvæðið sé nokkurs konar stefnuyfirlýsing löggjafans um að gæta skuli heiðarleika í 

viðskiptum.29 Ákvæðið sjálft gefur þó engar leiðbeiningar um hvaða mælikvarða skuli nota 

við mat á því hvenær óheiðarlegt sé að bera fyrir sig löggerning.  

Að vera heiðarlegur þýðir samkvæmt íslenskri orðabók að vera áreiðanlegur, sómakær og 

ósvikull.30 Ef við gagnályktum út frá því getum við sagt að vera óheiðarlegur sé að vera 

óáreiðanlegur, óhreinskilinn, (óráðvendinn) og svikull.31 Samkvæmt lögfræðiorðabók er 

óheiðarlegur maður óáreiðanlegur eða svikull.32 Óheiðarleiki er því sviksemi eða svipuð 

hegðun. Elstu heimildir um óheiðarleika er sennilega að finna í Biblíunni en þar segir m.a. að 

                                                 
26 Páll Sigurðsson: Um bandarískan rétt: einkum samninga- og kauprétt, bls. 52. 
27 Alþt. 1985-6, A-deild, bls. 10. 
28 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 320. 
29 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312. 
30 Íslensk orðabók. Ritstj. Mörður Árnason, bls. 554. 
31 Íslensk samheitaorðabók. Ritstj. Svavar Sigmundsson, bls. 188. 
32 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 316. 
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Guð vænti og verðskuldi heiðarleika og ennfremur samþykki hann ekki óheiðarleika í 

viðskiptum. Þá fjalla tvo boðorðanna líka um heiðarleika.33 

Sem dæmi um samning sem yrði ógildur skv. 33. gr. má nefna ef maður er á reki úti á hafi 

en sér bát nálgast og kallar á hjálp. Maðurinn í bátnum lofar að bjarga honum gegn því að fá 

aleiguna hans sem hinn hjálparþurfi maður samþykkir í mikilli geðshræringu. Slíkt samþykki 

myndi ekki haldast fyrir dómstólum. Ennfremur má sem dæmi nefna ef ölvaður maður lofar 

að selja forláta píanóið sitt öðrum manni á verði sem telst langt undir listaverði 

tónlistargripsins, en slíkan samning myndi telja óheiðarlegt að bera fyrir sig ef 

loforðsmóttakandi vissi um ölvunarástand loforðsgjafa. Þessu til hliðsjónar má nefna Hrd. 

1996, bls. 598 (Ölvun í Búnaðarbanka): 

 
Þar hélt B, sem átti við áfengissjúkdóm að stríða, því fram að hann hafi verið undir áhrifum 
áfengis þegar hann áritaði tryggingarbréf í banka sem stóðu til tryggingar rekstri tiltekins 
félags. Með fyrrgreindum tryggingarbréfum átti B að hafa veitt Búnaðarbankanum 
veðtryggingu fyrir „öllum skuldum og skuldbindingum" sem hann kynni sjálfur að standa í á 
hverjum tíma við bankann. Vegna ölvunar vildi B fá löggerninginn ógildan með vísan til 33. 
gr. sml. Tveir starfsmenn bankans báru vitni og könnuðust ekki við ölvun B. Hæstiréttur taldi 
ekki sannað að maðurinn hefði verið ölvaður við undirritun samningsins og sýknaði 
bankann.34 
 

Einu vitnin um meinta ölvun B í þessu máli voru starfsmenn bankans. Þrátt fyrir að B hafi 

fyrst veitt veðtryggingu fyrir öllum skuldum og síðar lýst því yfir að tryggingarnar næðu 

einungis til skulda eins félags og svo loks haldið því fram að hann hefði verið ölvaður, verður 

að teljast á hann hallað. Einungis vitnisburður starfsmannana var lagður til grundvallar og 

erfitt er að treysta því að starfsmenn séu ekki hliðhollir sínum vinnuveitanda, enda í erfiðari 

aðstöðu. 

 

3.2 Hugtaksskilyrði óheiðarleikaákvæðisins í 33. gr. 

Ákvæðið kemur aðeins til skoðunar ef viðsemjanda var kunnugt um tiltekin atriði við 

samningsgerðina. Ennfremur á það einungis við um staðreyndir og áþreifanleg atvik. Nokkur 

hugtaksskilyrði eru fyrir beitingu 33. gr. sml. og í þessum kafla verður farið nánar út í þau 

skilyrði. 

                                                 
33 Boðorðin tvö sem fjalla um m.a. heiðarleika eru ,,Þú skalt ekki stela“ og ,,Þú skalt ekki bera ljúgvitni gegn 
náunga þínum“. Biblían: 2M 20:15-16. 
34 Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna”. Úlfljótur , 3. tbl. 
2004, bls. 441. 
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3.2.1 Óheiðarlegt að bera fyrir sig löggerning 

Ákvæði 33. gr. sml. gefur enga leiðbeiningu um hvaða mælikvarða eigi að nota við 

siðferðismat á því við hvaða aðstæður heimilt sé að ónýta löggerning vegna þess að 

óheiðarlegt væri að bera hann fyrir sig. Á það atriði verður því að leggja almennan 

mælikvarða hverju sinni, þ.e. það siðferðismat sem ætla má að sé ráðandi í þjóðfélaginu 

hverju sinni.35 Þegar meintur óheiðarleiki í viðskiptum er skoðaður þarf líka að leggja mat á 

hvaða upplýsingar lágu fyrir og hvort aðilar hafi haft jafnan aðgang að upplýsingum. Til þess 

að ógildingarástæða samninga á grundvelli óheiðarleika verði tekin til greina verður gagnaðili 

samnings að hafa verið grandvís um að mikilvægum upplýsingum hafi verið haldið leyndum 

eða komið óheiðarlega fram með öðru móti. 

Samkvæmt athugasemdum í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 7/1936 á dómarinn að 

reyna að setja sig í spor viðtakanda, og meta það, hvort hann, sem heiðarlegur maður, hefði átt 

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

kunnugt um. Hvað telst óheiðarlegt er í raun breytilegt og matskennt. Fer það því eftir 

aðstæðum í þjóðfélaginu hverju sinni hvað telst óheiðarlegt og dómarinn á síðasta orðið um 

það.36 

 

3.2.2 Vegna atvika sem voru fyrir hendi 

Atvik það, er ógildingu veldur, þarf að hafa verið til staðar við samningsgerð. Hér er eingöngu 

átt við staðreyndir en ekki ágiskanir eða getgátur. Rétt er að hafa það í huga, að aðstæður eru 

ekki alltaf eins augljósar eða ótvírætt sannaðar og þau lagaákvæði sem vitnað er í krefjast. 

Sem dæmi má nefna Hrd. 26. janúar 2012 (84/2011) (Spilda) en þar reyndi á hvort ógilda 

mætti kaupsamning um tiltekna landspildu með vísan til 33. gr. þar sem það væri óheiðarlegt 

að bera hann fyrir sig með hliðsjón af þeim atvikum sem voru fyrir hendi þegar yfirlýsingarnar 

voru undirritaðar. Stefnda var gefið að sök að hafa hagað sér óheiðarlega með þeim hætti að 

veita stefnendum vísvitandi rangar upplýsingar sem þær hefðu treyst á að væru réttar, m.a. um 

verðmæti landsins. Hæstiréttur taldi stefndu hafa haft nægilegt tilefni og svigrúm til þess að 

endurmeta afstöðu sína áður en þær afsöluðu spildunni til áfrýjanda og féllst því ekki á að 

óheiðarlegt væri fyrir áfrýjanda að bera fyrir sig efni samningsins sbr. 33. gr. sml. 

                                                 
35 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312. 
36 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
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3.2.3 Þegar löggerningurinn kom til vitundar hans 

Reglan er sú að miða skal við það tímamark þegar löggerningur berst til vitundar 

loforðssmóttakanda. Hins vegar er mögulegt að litið verði til tímamarks eftir þann tíma sbr. 

38. gr. sml. en þar segir: 

 
Nú er gildi samnings eða annars löggernings samkvæmt lögum þessum komið undir því, að sá 
maður, sem löggerningnum er beint til, hafi eigi haft eða mátt hafa vitneskju um tiltekin atvik 
eða að hann að öðru leyti hafi verið grandlaus, og skal þá á það líta, sem hann vissi eða mátti 
vita á þeirri stund, er löggerningurinn kom til vitundar honum. Þegar sérstaklega stendur á, má 
þó einnig líta á þá vitneskju, sem hann fékk eða mátti hafa fengið eftir þann tíma, en áður en 
löggerningurinn hafði áhrif um ráðstafanir hans. 
 

Í ákvæðinu segir að þegar sérstaklega stendur á sé heimilt að nota tímamarkið eftir þann 

tíma sem það barst til vitundar loforðsmóttakanda. Í athugasemdum í greinargerð við 38. gr. 

laga nr. 7/1936 er tekið dæmi um slíkt tilvik en þar segir: 

 
Svo getur staðið á, að viðtakandi fái vitneskju um tiltekin atvik svo skömmu eftir að hann fékk 
vitneskju um löggerninginn, að löggerningurinn geti engin áhrif hafa haft um ráðstafanir hans. 
Maður gerir öðrum t.d. munnlegt tilboð og mismælir sig, tilboðið verður annars efnis en hann 
vildi vera láta, en hinum er þetta eigi ljóst. Það myndi verða talið ósanngjarnt, ef hann mætti 
eigi leiðrétta sig síðar í samtalinu. Til þess að bæta úr slíkum ósanngjörnum afleiðingum 
aðalreglunnar er dómstólunum, veitt heimild til að taka, með vissum skilyrðum, einnig tillit til 
vitneskju, sem viðtakandi fær eftir að löggerningurinn kom til vitundar honum. 

 

3.2.4 Ætla má að hann hafi vitneskju um 

Ekki eru beinlínis gerðar strangar sönnunarkröfur um þetta atriði og orðalagið er víðtækt en 

sönnunarbyrðin hvílir á löggerningsgjafa. Sú huglæga krafa er þó gerð, að viðtakandi 

löggerningsins hafi vitað eða mátt vita um atvik það, sem gildi löggerningsins er komið undir, 

á þeirri stundu, sem löggerningur kom til hans vitundar sbr. 38. gr. sml.37 Hvað varðar 

sönnunarsjónarmið um grandsemi verður að leggja til grundvallar grandleysi, komi engar 

sannanir fram um grandvísi. Ef löggerningsmóttakandi var grandlaus við það tímamark sem 

hann tók við loforðinu, telst loforðið gilt.38 Gott dæmi sem varðar þetta skilyrði ákvæðisins er 

að finna í Hrd. 1980, bls. 957 (Afsal sparisjóðsbóka): 

 
Í málinu var deilt um verðmæti tiltekinna sparisjóðsbóka. Talið var ljóst að H hafi vitað að G 
taldi sér ófært að hagnýta verðbréf vegna rannsóknar skattayfirvalda fyrir meinta 
okurstarfsemi. Verðmæti sparisjóðsbókanna var ríflega tvisvar sinnum meira en endurgjaldið 
sem H bauð fram. Hæstiréttur taldi að H hefði verið grandsamur um hræðslu G við húsleit 
skattayfirvalda og því væri ekki hægt að bera samning fyrir sig m. vísan til 32. gr. (nú 33. gr.). 
 

                                                 
37 Þorgeir Örlygsson: ,,Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936”, bls. 100. 
38 Páll Hreinsson: Viðskiptabréf, bls. 89. 
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3.3 Mat á óheiðarleika og tengslin við siðferði 

Þegar litið er augum á hugtak líkt og óheiðarleika má gera ráð fyrir að slíkt eigi ekki vel við í 

samningum, enda er það grundvallaratriði fyrir samningsgerð að treysta því að viðsemjandinn 

sé sanngjarn og heiðarlegur. Sem fyrr segir veltur það á siðferði annars aðilans hvort hann 

ákveði að krefjast efnda samnings þrátt fyrir að hann hafi vitað um ólögmæti hans. Ef 

gagnaðilinn reynist ekki vera heiðarlegur og brýtur gegn góðu siðferði er varnagli í 33. gr. 

sml. sem getur heimilað ógildingu samnings vegna óheiðarleika.  

Segja má að heiðarleiki og sannleikur séu siðferðileg frumskilyrði fyrir mannlegum 

samskiptum. Heiðarleiki í verki og heiðarleiki í orði fer því saman.39 Tiltölulega auðvelt er að 

fletta upp samningalögunum og sjá hvaða lög gilda en erfiðara er að sjá fyrir hvað sé 

siðferðilega rétt eða rangt. Ennfremur er mikilvægt að hafa siðferði til hliðsjónar við túlkun 

laga. Ekki er því hægt að fallast á þau kjörorð allra vildarréttarkenninga um að ,,lög séu lög án 

tillits til siðferðis“ vegna þess að lögin eru reglur sem hafa sérstakt siðferðilegt gildi. Við 

túlkum lögin með hliðsjón af því sem almennt er viðurkennt og því sem er siðferðilega rétt.40 

Þá er talið nánast útilokað að hægt sé að setja um það almenn fyrirmæli eða reglu, hvenær 

óheiðarlegt er að bera fyrir sig tiltekinn samning. Líkt og áður kom fram er ógildingarreglan í 

33. gr. vísiregla og verða dómstólar að leggja mat á það í hverju einstöku tilviki. Við beitingu 

óheiðarleikaákvæðisins verða dómstólar ennfremur að leggja til grundvallar almennt 

óheiðarleikamat en slíkt getur verið vandasamt vegna þess að matið á óheiðarleika getur 

breyst frá einum tíma til annars, þannig að samningsákvæði, sem í dag er heiðarlegt að bera 

fyrir sig getur verið talið óheiðarlegt að bera fyrir sig eftir einhver ár og öfugt.41 Í dönskum 

rétti hafa heiðarleikakröfur skerpst frá því samningalögin voru sett og er það m.a. vegna 

atbeina dómstóla sem sjá um að móta hugtakið í framkvæmd.42 

 Nærtækt dæmi um óheiðarleikamatið í íslenskum rétti er finna í Hrd. 2002, bls. 393 

(266/2001) (Óvígð sambúð) en þar var leyst úr deilum M og K sem slitið höfðu sambúð til 25 

ára og gert með sér samning um skiptingu eigna og einkahlutafélags þeirra. M vildi gera vel 

við K í kjölfar skilnaðarins þar sem hann bar enn hlýhug til hennar. Síðar kom í ljós að M 

hafði samið á svo óhagkvæman hátt fyrir sig, að hann gat ekki efnt samninginn sem varð til 

þess að K fór í mál og krafðist efnda. M taldi mikið á sig hallað í samningnum og krafðist 

sýknu á grundvelli 33. gr. og 36. gr. sml. Héraðsdómur féllst á beitingu 33. gr. á þeim 

                                                 
39 Johan B. Hygen: ,,Heiðarleiki og sannleikur”, bls. 11. 
40 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 45-47. 
41 Viðar Már Matthíasson: ,,Nýjungar í norrænum samningarétti”, bls. 63. 
42 Henry Ussing: Aftaler på formuerettens område, bls. 172. 
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forsendum að K hefði mátti vera ljóst við gerð samningsins, að sameiginlega voru málsaðilar 

skuldugir langt umfram eignir og að M hefði orðið algjörlega eignalaus eftir skiptin. 

Hæstiréttur sneri niðurstöðu hérðsdóms við og sagði orðrétt: ,,Hlaut báðum aðilum því að 

hafa verið fullkunnugt um hvernig fjárhag þeirra og Kranabílsins ehf. var háttað á þeim tíma, 

sem samningurinn var gerður. Í ljósi þessa verður ekki fallist á það með stefnda að skilyrði 

séu til að ógilda samning hans við áfrýjanda á grundvelli 33. gr“. 

Hæstiréttur hafnaði því að beita 33. gr. vegna þess að þeim var báðum ljóst hvernig 

fjárhag þeirra var háttað á þeim tíma sem samningurinn var gerður. Þess vegna skorti skilyrði 

til þess að ógilda samninginn á grundvelli 33. gr og kröfur K því teknar til greina. Dómurinn 

þykir áhugaverður varðandi óheiðarleikamatið sem getur oft verið vandasamt, ekki síst fyrir 

þær sakir að torvelt getur verið að leggja mat á það hvað aðilar vissu eða máttu vita við gerð 

samningsins. 

 

3.4 Samanburður 33. gr. við 31. gr. og 36. gr. sml. 

3.4.1 Óheiðarleiki skv. 33. gr. og misneyting skv. 31. gr. sml. 

Misneytingarákvæðið er að finna í 31. gr. sml. Það hljóðar svo: 

 
Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða léttúð eða 
það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá þannig að 
bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir þá kom eða skyldi 
koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds, skal gerningur sá, er þannig er til 
kominn, ógildur gagnvart þeim aðila er á var hallað með honum. Sama gildir þótt annar maður 
en sá, sem gerningurinn var gerður við, eigi sök á misferli því sem getið er í 1. málsl. þessarar 
greinar, enda sé þeim, er haginn átti að hafa af gerningnum, það kunnugt eða megi vera það 
kunnugt. 
 

Áður fyrr þegar misneytingarákvæðið var í okurlögunum var venjan sú að vísa einnig til 

33. gr. sml. samhliða 7. gr. okurlaga, líkt og gert var í máli erfingja Einars Benediktssonar hér 

að neðan í dómi Bæjarþ. Rvk. 14. desember 1982 (E-238/1978): 

   
Erfingjar Einar Benediktssonar skálds fóru í mál við sambýliskonu hans, H. Hún hafði hlúð að 
honum og tekið að sér að annast fjármál hans síðustu árin. Deilan í málinu snerist um tiltekinn 
höfundarrétt og vildu erfingjarnir fá hann frá sambýliskonu Einars, sem hafði fengið hann í 
gegnum tiltekið hlutafélag. Erfingjarnir töldu Einar hafa verið svo háðan H og byggðu á 31. 
gr. um misneytingu (þá 7. gr. orkulaga) og 33. gr. um óheiðarleika. Dómurinn taldi að H hefði 
ekki verið í góðri trú þegar hún hlutaðist til með fjármálin o.fl. og ógilti á grundvelli 
misneytingar og óheiðarleika. 
 

Í þessu máli var dæmt á grundvelli misneytingar og óheiðarleika líkt og kom fram. Þó ber 

að vekja athygli á því að einu sönnunargögnin sem lágu fyrir um andlega heilsu hans voru 
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nokkurra áratuga gamlar vitnaskýrslur frá fólki sem var nákomið honum. Slíkt verður að 

teljast varhugavert. Páll Sigurðsson er ekki sammála þessum dómi og telur að forvitnilegt 

hefði verið að sjá dóm Hæstaréttar ef málinu hefði verið áfrýjað. Sjálfur telur hann að 

niðurstaðan hefði átt að vera að sýkna vegna tómlætis erfingja skáldsins um að halda meintum 

rétti sínum til laga öll þessi ár.43 

Í Hrd. 1996, bls. 1646 (Ísborg) reyndi einnig á hvort ógilda mætti á grundvelli 31. gr. og 

33. gr. sml.: 

 
Málið snerist um kaup á tilteknum söluturni, Ísborg. Síðar kom í ljós að verðmæti turnsins var 
helmingi minna en samið var um. Kaupandi átti við andleg vanheilindi að stríða. 
Löggerningurinn var ógiltur á þeim grundvelli að stefndi hafði notað sér einfeldni, 
dómgreindarleysi og brenglað raunveruleikamat og þannig selt honum verðlítinn söluturn. 
Stefnandi var samkvæmt læknisvottorði haldinn langvinnum og alvarlegum geðsjúkdómi, 
kleyfhugasýki og var með brenglað skynbragð á fjármál. Í héraðsdómi var kaupsamningurinn 
ógiltur á grundvelli 31. gr. sml. en 33. gr. sml. í Hæstarétti. 
 

 Hæstiréttur taldi hvortveggja sannað að seljandi Ísborgar hafi annars vegar vitað um 

andlegu veikindi kaupanda og mátti vita að hann gæti ekki gert sér grein fyrir efni 

samningsins. Hins vegar þótti einnig ljóst að ávinningur seljanda af sölu turnsins væri 

verulegur. Það sem gerði loks útslagið við óheiðarleikamatið í Hæstarétti var að andlegt 

ástand kaupandans hefði verið með því móti að fólk gæti gert sér grein fyrir því að hann gengi 

ekki heill til skógar og mátt vita að hann væri óhæfur til að gera slíka kaupsamninga. Að því 

sögðu þótti óheiðarlegt að bera samninginn fyrir sig og var hann því ógiltur.  

Ef skilyrðinu um misvægi hagsmuna og endurgjalds er ekki fullnægt verður 31. gr. sml. 

ekki beitt en þá mætti, eftir atvikum, ógilda gerninginn á grundvelli 33. gr. eða 36. gr. sml.44 

 

3.4.2 Óheiðarleiki skv. 33. gr. og ósanngirni skv. 36. gr. sml. 

Ákvæðið sem fjallar um að ógilda samninga vegna ósanngirni er í 36. gr. sml. og hljómar á 

eftirfarandi vegu: 

 
Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt eða 
andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. [sbr. þó 36. gr. c]. Hið sama á við um 
aðra löggerninga. 
 

Hvortveggja 33. gr. og 36. gr. samningalaga eru svokallaðar vísireglur (,,generalklausuler” 

í norrænni lögfræði). Einkenni slíkra vísireglna er að þær eru leiðbeiningarreglur fyrir 

                                                 
43 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 294. 
44 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti, bls. 31. 
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dómarann, sem skírskota til mælikvarða, sem honum ber að nota við úrlausn máls og reiknað 

er með að dómarinn þekki og gefi honum því frjálsari hendur við úrlausn mála. Vísireglur 

þykja hentugt ,,tæki” í lögfræði en þær eru að öllu jöfnu með ómótað inntak, sveigjanlegar og 

oftast hægt að aðlaga þær að mismunandi aðstæðum.45 

Munurinn á 33. gr. og 36. gr. er helst sá að hin síðarnefnda ógildingarregla er mun 

víðtækari. Sá munur felst í því að heimilt er að líta til atvika sem koma til eftir gerð 

löggernings en samkvæmt 33. gr. er einungis heimilt að líta til atvika sem voru til við 

samningsgerðina. 

Á það má fallast að bæði hugtök 33. gr. og 36. gr. sml. vísa til almennra gilda sem ávallt 

eru matskennd og geta breyst í tímanna rás. Sá greinarmunur er þó á hugtökunum að 

óheiðarleikahugtakið höfðar ávallt á skýrari hátt til siðgæðisvitundar 

löggerningsmóttakandans. Einnig má segja að beiting 33. gr. byggist á huglægum ástæðum 

löggerningsmóttakanda en 36. gr. nái einnig til hlutlægra ástæðna.46 Síðast en ekki síst liggur 

munurinn á 33. gr. og 36. gr. sml. annars vegar í því að með beitingu 33. gr. sml. er 

nauðsynlegt fyrir dómstóla að meta hvort hegðun löggerningsmóttakandans sé siðferðilega 

rétt í ljósi vitneskju hans um atvikin sem voru til staðar. Hins vegar takmarkast siðferðismatið 

varðandi 36. gr. við mat á jafnvæginu milli hagsmuna samningsaðila. Í beinu framhaldi af 

þessari umfjöllun má nefna danskan dóm UfR. 1996, bls. 120: 

 
Í máli þessu hafði banki nokkur, andstætt góðu fjármálasiðferði, nýtt sér pólitíska stöðu 
viðskiptavinar síns og þvingað hann til óhagstæðari samninga en upphaflega samið var um. 
Átti þá m.a. að skerða þóknun hans og afsala honum rétti til skaðabóta. Hæstiréttur Danmerkur 
komst að þeirri niðurstöðu að þessi aðferð bankans stríddi gegn almennu velsæmi og 
heiðarlegum samskiptum og ógilti samninginn á grundvelli 33. gr. og 36. gr. dönsku 
samningalaganna.47 

 

3.4.3 Álit fræðimanna á ógildingarreglum 33. og 36. gr. 

Við gildistöku laga nr. 11/1986 óttuðust margir að 36. gr. myndi opna flóðgátt ógildingarmála 

og að meginreglur samningaréttarins væru í hættu. Að mati Páls Sigurðssonar þótti orðalag 

33. gr. markvissara og gleggra heldur en 36. gr. Rökstuddi Páll það á þann hátt að orðið 

,,ósanngjarnt” væri allt of óljóst og að í augum hins almenna borgara segði það svo sem ekki 

                                                 
45 Þorgeir Örlygsson: ,,Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936”, bls. 92. 
46 Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna”. Úlfljótur , 3. tbl. 
2004, bls. 440-441. 
47 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret, bls. 321. 
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neitt.48 Þessu var Þorgeir Örlygsson ekki sammála, hann taldi ákvæðin bæði vera teygjanleg 

og matskennd og þá í raun jafnóskýr.49 

 Viðar Már Matthíasson telur að þótt 36. gr. taki að líkindum til allra tilvika sem fallið geti 

undir önnur ógildingarákvæði samningalaganna skuli frekar beita hinum ógildingarástæðum 

þegar þær eiga frekar við. Slíkt kom m.a. fram í Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar 

línur) þar sem Hæstiréttur taldi að ákvæði 33. gr. sml. ætti fremur við heldur en 30. gr. og 36. 

gr. sömu laga. Sú niðurstaða var byggð á því að sannað þótti að seljandi hefði vitað að 

kaupandi væri í rangri trú um verðmat fyrirtækisins en seljandi hafði leynt leiðréttu verðmati 

sem lækkaði til muna virði efnalaugarinnar. 

 

3.4.4 Staða 33. gr. eftir tilkomu 36. gr. sml. 

Töluverð breyting átti sér stað þegar víðtæka ógildingarreglan í 36. gr. var lögfest með lögum 

nr. 11/1986, en með henni var heimilað að líta til atvika sem koma til eftir samningsgerðina. 

Þá vaknar sú spurning hvort 33. gr. hafi tapað sjálfstæða gildissviði sínu eftir tilkomu 36. gr. 

en það virðist ekki vera svo, enda algengt að dómstólar vísi til beggja greinanna sem lagaraka 

í dómsmálum. Nokkur eðlismunur er á greinunum og hefur Hæstiréttur staðfest í 

dómaframkvæmd að 33. gr. haldi sjálfstæða gildi sínu þrátt fyrir tilkomu 36. gr. Þá telja þeir 

Matthías G. Pálsson og Páll Sigurðsson að sjá megi fyrir sér þann möguleika að atvik séu með 

þeim hætti að ekki myndi teljast ósanngjarnt að halda gerningi upp á löggerningsgjafa en það 

gæti hins vegar talist óheiðarlegt.50 Aðrir fræðimenn eru þó ekki á sama máli og telja ekki 

ósennilegt, að ákvæðið í 36. gr. muni smám saman taka við hlutverki ákvæðisins í 33. gr.51  

Í athugasemdum í greinargerð með frumvarpi því, sem varð að lögum nr. 11/1986, er tekið 

fram að ekki þyki rétt að leggja til að ákvæði 32. gr. (nú 33. gr.) verði fellt úr gildi ef af 

gildistöku þessa frumvarps verður, þar sem nokkur reynsla er komin á beitingu hennar hér á 

landi.52 Sömuleiðis var talið í dönsku og sænsku samningalögunum að 33. gr. mætti standa 

óbreytt framvegis, m.a. sökum þess, að löng hefð væri komin á túlkun þeirrar greinar og 

mikill fjöldi dómsúrlausna fjallaði um beitingu hennar. Þá myndi ógildingarreglan í 36. gr. 

vera almennu ógildingarreglunni í 33. gr. til fyllingar, enda mun víðtækari. Áður en 36. gr. 

                                                 
48 Páll Sigurðsson: ,,Orð skulu standa“. Tímarit lögfræðinga 2. hefti 1986, bls. 121. 
49 Þorgeir Örlygsson: ,,Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936”, bls. 107. 
50 Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna”. Úlfljótur , 3. tbl. 
2004, bls. 441. 
51 Danski fræðimaðurinn Lennart Lynge Andersen telur í riti sínu Aftaleloven engan vafa á því að vægi 33. gr. 
dönsku sml. hafi minnkað við tilkomu 36. gr. árið 1975 í dönsku samningalögunum. 
52 Alþt. 1985-6, A-deild, bls. 2160. 
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sml. tók gildi árið 1986 var einungis fallist á beitingu 33. gr. sml. í 5 tilvikum af 42. 

Gildissvið hennar takmarkaðist svo öllu meira eftir tilkomu 36. gr. sml. líkt og gefur að skilja. 

Eins og staðan er í dag er 36. gr. beitt í talsvert meiri mæli heldur en 33. gr. 

Viðfangsefni næsta kafla er að varpa ljósi á helstu ástæður þess að sjaldnast er fallist á 

beitingu óheiðarleikaákvæðisins í framkvæmd. 

4 Ástæður þess að oftast er hafnað að beita 33. gr. í framkvæmd 

4.1 Almennt 

Þrátt fyrir að samningalögin hafi ekki mikið breyst hefur samningarétturinn alls ekki staðnað, 

þvert á móti er hann lifandi réttarsvið sem hefur verið í stöðugri þróun.53 Það er hlutverk 

dómstóla að móta samningaréttinn, eins og önnur réttarsvið, með túlkun samningalaganna í 

fjölda dómsmála. Um 33. gr. má finna þó nokkrar dómsúrlausnir sem hafa gildi við skýringu 

ákvæðisins og umtalsverð hefð er komin á skilning ákvæðisins sem staðið hefur í 

samningalögunum í hartnær 80 ár. 

 

4.2 Nokkur tilvik þar sem 33. gr. er hafnað í íslenskri dómaframkvæmd 

Líkt og sjá má af dómaframkvæmd hafna dómstólar gjarnan að ógilda samninga á grundvelli 

33. gr. vegna þess að ekki hefur tekist að færa rök eða sönnur fyrir því hvers vegna ákvæðið á 

við. Hér verður farið nánar í þá sauma og hefst umfjöllunin á dómum sem varða 

fjármálafyrirtæki. 

Fyrst má nefna Hrd. 2004, bls. 519 (269/2003) (Sparisjóður Hafnarfjarðar): 

 
SH krafðist ógildingar á samningi um kaup á 5.000.000 króna hlut í N ehf. á genginu 4 og að J 
yrði gert að endurgreiða sér fjárhæðina. Byggði S á því að J hefði vakið þá trú að S væri að 
eiga viðskipti við N og að yfirverð hlutafjárins rynni til félagsins. Einnig taldi S að J hefði sem 
fyrirsvarsmaður N leynt vitneskju sinni um að viljayfirlýsing B um kaup á verulegu magni af 
brauði N myndi ekki ganga eftir. Með hliðsjón af framburði sparisjóðsstjóra S fyrir dómi, um 
að honum hefði verið kunnugt um að J hafi átt hlutaféð en ekki N, var ekki fallist á að S hefði 
verið blekktur til kaupanna. Ekki var talið sýnt fram á að upplýsingar um að B hefði gengið til 
samninga við annað félag um sams konar viðskipti hefðu legið fyrir fyrr en viku eftir að hin 
umdeildu kaup áttu sér stað. Var talið ósannað að óheiðarlegt hafi verið af J að bera 
samninginn fyrir sig í skilningi 33. gr. sml. Var J sýknaður af kröfu S. 
 

 Í málinu var J sagður hafa hagnast um 15.000.000 kr. við hlutabréfakaupin. Baugur hf. 

hafði lýst því yfir að félagið myndi versla í miklu magni við N en síðan hætt við það. Við það 

                                                 
53 Matthías G. Pálsson: ,,Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?”, bls. 85. 
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hefðu rekstrarforsendur skyndilega breyst. Deilt var um hvort J hefði með óheiðarlegum hætti 

haft vitneskju um þessi atriði. Slíkt taldist ósannað og því ekki fallist á ógildingu. Litið var 

m.a. til þess að SH hafði atvinnu af því að kaupa og selja hlutabréf, enda fjármálafyrirtæki. 

Ennfremur er forvitnilegt að skoða Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000) (S gegn Sparisjóði 

Höfðhverfinga): 

 
B sló víxillán hjá SH árið 1993. Bar víxillinn nafn B sem samþykkjanda og nafn S sem 
útgefanda. Sambúðarmaður S ritaði nafn sitt á bakhlið víxilsins. Vanskil urðu og var lánið 
framlengt með nýjum víxli, sem bar sams konar nafnritun og sá fyrri. Enn urðu vanskil og var 
láninu komið í skil með útgáfu skuldabréfs, sem tryggt var með sjálfskuldarábyrgð S og 
sambúðarmanns hennar. Vanskil urðu á greiðslu bréfsins, en S greiddi tiltekna fjárhæð upp í 
skuldina og féll SH frá frekari kröfum á hendur S vegna skuldarinnar. Í kjölfarið höfðaði  S, 
sem hafði lengi átt við veikindi að stríða, mál á hendur SH og krafðist ógildingar á undirritun 
sinni á skuldabréfið. Bar hún fyrir sig  31. gr., 33. gr. og 36. gr. laga nr. 7/1936. Ekki var talið, 
þrátt fyrir veikindi S, að hún hefði ekki gert sér fulla grein fyrir þeirri ábyrgð, sem hún tókst á 
herðar með undirritun sinni. Þá þótti aðdragandi lánveitingarinnar ekki þess eðlis að unnt væri 
að fallast á að undirritunin væri ógild. Var kröfu S um ógildingu hafnað. 
 

Í þessu máli hafnaði Hæstiréttur ógildingu á grundvelli 31. gr. og 33. gr. sml. vegna þess 

að ekki hefði verið skotið undir það stoðum að krafan gæti náð fram að ganga á þeim 

grundvelli. S taldi að sparisjóðsstjórinn hefði staðið óheiðarlega að lántökunni þar sem hún 

gekk í ábyrgð fyrir B í trausti þess að hann myndi verja bótafé, sem hann átti von á, í að 

greiða húsnæðisskuldina. Hæstiréttur taldi ekkert hafa komið fram um að sparisjóðsstjórinn 

hafi vakið traust hjá S um að hann myndi sérstaklega tryggja að bæturnar myndu ganga upp í 

skuldina. Því var ekki talið sannað að SH hafi komið óheiðarlega fram og ógildingu hafnað. 

Þá má velta fyrir sér hvers vegna Hæstiréttur hafnar því að ógilda samninginn þrátt fyrir að 

það teldist sannað að S ætti við erfið veikindi að stríða. Hún hafði verið með krabbamein á 

þessum tíma og stóð líka í baráttu við áfengis- og vímuefnavandamál. Slíkt þótti ekki nægja 

til ógildingar á samningnum. Af því má draga þá ályktun að hvort sem um er að ræða andleg 

eða líkamleg veikindi, sé ekki nóg að þau séu til staðar heldur verða þau að hafa haft bein 

áhrif á samningsgerðina sjálfa. Í þessu máli sem og dómaframkvæmd varðandi 33. gr. og 

andleg vanheilindi má sjá að Hæstiréttur gerir kröfu um annmarka á háu stigi. 

Í dómi Hérd. Rvk. 30. október 2003, sem síðar var staðfestur af Hæstarétti, voru 

málavextir þeir að strætisvagnabílstjóra nokkrum skrikaði fótur á vinnutíma með þeim 

afleiðingum að hún varð óvinnufær. Byggði hún málsókn sína á hendur Reykjavíkurborg m.a. 

á því að óheiðarlegt væri að takmarka bætur hennar með tilteknum reglum um slysabætur. 

Dómurinn sagði að engin haldbær rök hafi verið færð fram fyrir þeirri niðurstöðu og því bæri 

að sýkna Reykjavíkurborg.  
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 Svipað var upp á teningunum í Hrd. 2006, bls. 4454 (99/2006) (Hressingarskálinn): 

 
Samið var um kaup á hugbúnaðarkerfi, sem sett var upp og tekið í notkun nokkrum dögum 
síðar. Kaupandinn, H, taldi kerfið gallað og rifti kaupsamningnum mánuði síðar. Talið var, að 
H bæri sönnunarbyrði fyrir því að hugbúnaðurinn hefði verið gallaður, og hefði sönnun þess 
efnis ekki tekist. H taldi m.a. óheiðarlegt og ósanngjarnt af hálfu L að byggja á samningnum. 
Þar sem vanefndir væru ósannaðar, var ekki talið heimilt að segja samningnum upp, og því var 
krafa L um greiðslu umsamins kaupverðs tekin til greina. 
 

 Í þessu máli var ekki fallist á að ógilda samninginn á grundvelli 33. og 36. gr. sml. vegna 

þess að ekkert hafði komið fram í málinu sem studdi það að ákvæðin ættu við. Oft virðist sem 

svo að lögmenn kasti ógildingarreglum með í málatilbúnaði sínum en rökstyðji þær ekki 

nægilega né sýni fram á hvers vegna þær eigi við. 

 Næst verða reifaðir þrír dómar sem fjalla um deilur sambúðarfólks en nokkuð hefur reynt 

á ógildingu á grundvelli 33. gr. í slíkum málum sbr. Hrd. 1983, bls. 2134 

(Skilnaðarásetningur I): 

 
M og K gengu í hjúskap árið 1974 og gerðu síðar með sér tiltekinn kaupmála árið 1979 sem 
kvað á um að húseign þeirra yrði gerð að séreign K. Ástæða þess var að þau voru í barnlausum 
hjúskap en M átti börn fyrir og vildi K tryggja rétt sinn. Sama ár og kaupmálinn var gerður fór 
K hins vegar fram á skilnað. Þá vildi M meina að K hefði haft svokallaðan ,,skilnaðarásetning“ 
við gerð kaupmálans og bar m.a. fyrir sig 32. gr. sml. (nú 33. gr.). Raunin var reyndar sú að M 
hafði stundað mikla drykkju og eiturlyfjaneyslu auk þess að stunda enga vinnu á þessum tíma. 
Þá hafði hann títt boðið óreglufólki og rumpulýð inn á heimili þeirra. Héraðsdómur féllst á 
ógildingu á grundvelli óheiðarleikaákvæðisins en Hæstiréttur sneri þeirri niðurstöðu við og 
taldi kaupmálann gildan. 
 

 M hélt því fram að K hefði löngu fyrir gerð kaupmálans verið búin að ákveða að leita 

skilnaðar, en á óheiðarlegan hátt þagað um ásetning þennan. Hæstiréttur leit til þess að 

skilnaðarumtal hafi verið milli þeirra nokkru fyrir gerð kaupmálans. Í rökstuðningi 

Hæstaréttar í þessu máli sagði orðrétt: 

 
Með vísan til þess, er áður greinir um, að ósannað þyki, að varnaraðili hafi búið við ásetning 
um um að skilja við sóknaraðilja, er kaupmáli þeirra var gerður, er hvorki unnt að fallast á 
málskröfur sóknaraðilja á grundvelli málsástæðna hans, sem styðjast við meginsjónarmið 32. 
gr. laga nr. 7/1936. 
 

 Í Hrd. 1984, bls. 165 (Skilnaðarásetningur II) voru aðstæður keimlíkar sbr: 

 
M og K gengu í hjúskap árið 1975 eftir þriggja ára óvígða sambúð. Hjónabandið gekk 
brösuglega og í kjölfarið flutti M af heimilinu árið 1980. Sættir urðu þó með þeim og flutti M 
aftur á heimilið. Stuttu síðar gerðu þau með sér kaupmála þess efnis að fasteign þeirra yrði 
gerð að séreign K. Ári seinna flutti M hins vegar aftur út af heimilinu og við skilnað þeirra 
hjóna vildi M fá kaupmálann ógildan á grundvelli 30. gr. og 32. gr. sml. (nú 33. gr.) en því var 
hafnað. 
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Hæstiréttur taldi í þessu máli hvorki sannað né sýnt fram á að K hefði verið þegar búin að 

ákveða að leita skilnaðar við gerð kaupmálans. Leit dómurinn til fordæmisins í Hrd. 1983, 

bls. 2134 (Skilnaðarásetningur I) og komst að sömu niðurstöðu, enda atvik með mjög 

svipuðum hætti. Af þessum dómum má sjá að Hæstiréttur virðist gera strangar kröfur við mat 

á óheiðarleika í deilum milli sambúðaraðila. 

Þá má nefna nýlegan dóm Hæstaréttar þar sem hafnað var að beita 33. gr. sml. af áþekkum 

ástæðum sbr. Hrd. 15. desember 2011 (288/2011): 

 
M og K höfðu verið í sambúð í tæplega 20 ár er þau slitu samvistum í byrjun árs 2008. Sama 
ár gerðu þau með sér samning þar sem gengið var frá fjárslitum þeirra. Í samningnum tók M á 
sig allar eignir og skuldir gegn því að greiða K 5.000.000 kr. M verðlagði eignirnar einhliða 
og síðar kom í ljós að hreinar eignir þeirra voru upp á rúmlega 30.000.000 kr. K vildi því ekki 
sætta sig við fyrrnefndan samning þeirra og bar fyrir sig m.a. 33. gr. og 36. gr. sml. 
Hæstiréttur taldi að rík fjárhagsleg samstaða hefði verið með aðilum og leit til þess að öll 
eignamyndun þeirra varð á sambúðartímanum. Féllst Hæstiréttur ekki á ógildingu vegna 
óheiðarleika skv. 33. gr. sml. en vék til hliðar samningnum með vísan til 36. gr. sml. og 
dæmdi M til að greiða K 10.000.000 kr. 
 

 Fyrir dómi taldi K að óheiðarlega hefði verið staðið að eignaskiptunum og að M hefði nýtt  

yfirburðarstöðu sína gegn sér. Hæstiréttur taldi að ekki hafi verið leitt í ljós að atvik máls hafi 

verið þannig að fyrir hendi væru skilyrði til að ógilda samning aðila um fjárslitin vegna 

óheiðarleika. Þó vissulega verði að teljast óheiðarlegt af M að hafa samið líkt og hann gerði, 

grandsamur um að eignirnar væru verðmeiri en gert var ráð fyrir, gerði K engar athugasemdir 

við samninginn fyrr en 15 mánuðum seinna. Á endanum var samningnum vikið til hliðar á 

grundvelli 36. gr. sml. enda sýnt fram á að ákvæðið ætti við. 

Í áðurnefndum dómi Hrd. 26. janúar 2012 (84/2011) (Spilda)54 þar sem ekki var fallist á 

beitingu 33. gr. sml. hafði héraðsdómari hafnað beitingu ákvæðisins með vægast sagt 

afdráttarlausum hætti en orðrétt sagði í dómnum: ,,Því síður komi 33. gr. laga um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga til álita í máli þessu, enda ákvæðið næsta 

gildislítið, ef ekki með öllu marklaust, eftir lögfestingu 36. gr. laganna“. Erfitt er að vera 

sammála þessari staðhæfingu héraðsdómara vegna þess að bæði fræðimenn og Hæstiréttur 

hafa komist að þeirri niðurstöðu að 33. gr. sml. þjóni enn sínum tilgangi sem ógildingarregla 

þótt ekki hafi verið fallist oft á hana í nýlegum dómum. 

4.3 Samanburður á íslenskri og erlendri dómaframkvæmd 

Íslenskir dómstólar líta gjarnan til norrænnar dómaframkvæmdar í störfum sínum. Í þessum 

undirkafla verður farið yfir dóma sem varða 33. gr. bæði í íslenskum og norrænum rétti og 

                                                 
54 Dómurinn er reifaður stuttlega í kafla 3.2.2 
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gerður samanburður. Fyrst má sjá dóm Hæstaréttar þar sem fjármálafyrirtæki átti í hlut sbr. 

Hrd. 1993, bls. 2328 (Íslandsbanki)55: 

 
Þar var sonur hjóna nokkurra uppvís að fjárdrætti í starfi sínu að andvirði 4,5 milljóna kr. 
Bankastjóri Í, S, var nákunnugur fjölskyldunni og gaf hjónunum kost á að ganga í ábyrgð fyrir 
upphæðinni, annars myndi hann fara með málið til lögreglu. Gefið var út skuldabréf og víxill 
fyrir upphæðinni. Síðar reyndist erfitt að greiða af láninu og fóru hjónin því í mál við bankann 
og kröfðust ógildingar skuldabréfsins m.a. á grundvelli 33. og 36. gr. sml. Héraðsdómur féllst 
ekki á það sýknaði bankann. Hæstiréttur leit á stöðu samningsaðilanna en í þessum dómi var 
staða hjónanna sérstaklega veik vegna þeirrar aðstöðu sem hugsanleg kæra á fjárdrætti sonar 
þeirra til lögreglu setti þau í. Hæstiréttur sneri því niðurstöðu héraðsdóms við og ógilti á 
grundvelli 36. gr. sml. 

 
Í dóminum var hafnað því að beita 33. gr. vegna þess að stefnendur höfðu ekki sýnt fram á 

að greiðslugetu þeirra hafi verið svo háttað þegar samningurinn var gerður, að telja mætti 

óheiðarlegt að bera hann fyrir sig. Einnig kom til greina að ógilda á grundvelli annarra 

ógildingarákvæða t.d. 31. gr. sml. um misneytingu. Hæstiréttur féllst þó á að beita 36. gr. og 

ógilti skuldabréfið. Páll Sigurðsson telur að löggerningurinn í málinu hefði tvímælalaust verið 

ógildanlegur eftir ákvæðinu í 33. gr. vegna þess að hegðun bankastjórans, þ.e. að standa að 

gerningnum gegn betri vitund, samrýmdist ekki góðum siðum bankamanna.56 Í þessu 

samhengi má skoða norskan dóm Rt. 1984, bls. 28 (Tromsø Sparebank): 

 
Í málinu varð niðurstaðan á svipaðan veg og í Íslandsbankamálinu. L hafði gengist í 
sjálfskuldarábyrgð gagnvart banka fyrir yfirdrætti hlutafélags A hf. að fjárhæð 300.000 
norskar krónur. Ábyrgðin var veitt hálfu ári eftir að til yfirdráttar var stofnað og fjárhagur 
félagsins var slæmur, en bú þess var síðar tekið til gjaldþrotaskipta. Talið var að bankanum 
mætti vera ljóst, að A hefði ekki gengist í ábyrgð, ef hann hefði verið kunnugur aðstæðum. 
Var ábyrgðin talin ógild á grundvelli 33. gr. norsku samningalaganna um óheiðarleika, auk 
þess var hún andstæð ólögfestum sjónarmiðum um gagnkvæma tillitsskyldu samningsaðila.57 
 

Af þessum dómum má sjá að við mat á óheiðarleika þarf m.a. að taka til greina stöðu 

aðilanna við samningsgerð, þ.e. hvaða upplýsingar lágu fyrir og hvort aðilar hafi haft jafnan 

aðgang að upplýsingum. Í Tromsø Sparebank málinu hafði A ekki haft aðgang að 

mikilvægum upplýsingum um fjárhag félagsins líkt og bankinn og var því fallist á ógildingu 

vegna óheiðarleika. 

Í samanburði við áðurnefndan dóm Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000) má nefna dóm 

Hæstaréttar Svíþjóðar þar sem hafnað var að beita 33. gr. sænsku samningalaganna um 

óheiðarleika vegna andlegs breyskleika í máli NJA 1986, bls. 748: 

                                                 
55 Bankinn hét Alþýðubankinn þegar upp var komist um fjárdráttinn árið 1987. Árið 1990 sameinaðist svo 
Alþýðubankinn þremur öðrum bönkum og Íslandsbanki varð til. Því er dómurinn kallaður Íslandsbankadómur. 
56 Páll Sigurðsson: Lagaþættir III, bls. 329. 
57 Benedikt Bogason: Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi, bls. 21. 
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Í því máli hafði ökumaður bifreiðar, sem lent hafði í tveggja bíla árekstri, skrifað undir 
samning þess efnis að hann bæri fulla ábyrgð á árekstrinum. Stuttu síðar hélt hann því fram að 
það væri andstætt heiðarleika og góðri trú að bera fyrir sig samninginn þar sem hann hefði við 
undirritun samningsins verið í geðshræringu og kvíðakasti eftir slysið. Hæstiréttur Svíþjóðar 
taldi það ekki vera andstætt heiðarleika og góðri trú að bera samninginn fyrir sig og rökstuddi 
það með þeim hætti að þetta hefði ekki verið alvarlegt slys. Þá hefði öryggi ökumanna heldur 
ekki verið í hættu og hvorugir þeirra verið alvarlega slasaðir. Einnig vísaði Hæstiréttur til 
læknisfræðilegra álita sem sýndu fram á að hugarástand hans hefði ekki verið með þeim hætti 
að erfitt væri fyrir hann að meta stöðuna á þeim tíma sem hann skrifaði undir samninginn.58 
 

 Hér má sjá að Hæstiréttur Svía gerði miklar kröfur til þess að andlegir annmarkar væru á 

háu stigi svo hægt væri að fallast á ógildingu. Íslenskir dómstólar virðast því dæma í samræmi 

við norræna dómaframkvæmd hvað þetta varðar. Til hliðsjónar við þessa dóma má nefna 

norskan dóm RG. 1980, bls. 5.59 

 Einungis aðilar samnings geta borið fyrir sig 33. gr. sml. er varðar samning þeirra á milli, 

þriðji aðili getur ekki borið fyrir sig 33. gr. vegna samnings annarra tveggja fyrir. Slíkt kom 

skýrt fram í Hrd. 23. október 2008 (69/2008) (Kaupsamningur feðga): 

 
Hér hafði S, bróðir ÞM, gert kaupsamning við föður þeirra þess efnis að afsala öllum eignum 
hins óskipta bús hans til sín langt undir markaðsvirði. ÞM var ósátt við það og byggði mál sitt 
á því að að S hefði mátt vita að með kaupsamningnum við föður þeirra hefði hann verið að 
hagnast í raun á hennar kostnað og krafðist þess kaupsamningurinn yrði dæmdur ógildur með 
vísan til 33. gr. sml. Hæstiréttur sagði orðrétt í dóminum: ,,Af 33. gr. laga nr. 7/1936 verður 
ekki leitt að aðrir en þeir, sem staðið hafa að löggerningi eða komið hafa í þeirra stað að 
lögum, geti orðið aðilar að máli til ógildingar honum”. Var niðurstaða héraðsdóms um sýknu 
því staðfest. 
 

 Þessari niðurstöðu yrði norski fræðimaðurinn Fredrik Stang líklega ekki sammála en hann 

hélt því fram að 33. gr. sml. gæti komið til greina þegar löggerningsmóttakandi vissi, að 

löggerningurinn gæti skaðað hagsmuni þriðja manns.60 Í því samhengi má nefna sem 

viðeigandi dæmi, norskan dóm Rt. 1963, bls. 197: 

 
Málavextir voru þeir, að á skiptafundi var ákveðið að fá ,,tilboð” frá erfingjum í fasteignir 
búsins. Tveir erfingjar buðu sameiginlega 7.500 NOK (norskar krónur). Var þá ákveðið að 
gefa hinum erfingjunum tveggja vikna frest til að bjóða betur. Ef hærra boð fengist ekki, 
skyldi þetta fyrsta boð standa. Tveimur dögum fyrir lok frestsins gaf þriðji erfinginn tilboð 
sem var 500 NOK hærra en tilboðið sem fyrr var nefnt. Skiptastjóri vildi þá greina öðrum 

                                                 
58 Ulf Yxklinten og Karin Ahglren: Avtalsrätt, bls. 63-64. 
59  Í RG. 1980, bls. 5 var um að að ræða háöldruð hjón sem leituðust eftir því að selja fasteignina sína til margra 
ára vegna veikinda annars þeirra. Eignin sem þau áttu var aðlaðandi sem slík og vel staðsett í eyjaklasa. Hjónin 
sem höfðu búið þarna bróðurpartinn af lífi sínu lifðu mjög einföldu og hógværu lífi. Fyrsti maðurinn sem kom að 
skoða eignina var reyndur kaupsýslumaður. Hann gerði tilboð upp á 20.000 NOK í eignina sem þau samþykktu 
samstundis. Skömmu síðar kom í ljós að það voru fleiri aðilar sem vildu gera hærra tilboð í eignina. Niðurstaða 
dómsins var sú að það væri ekki í samræmi við heiðarleika og góða trú að telja samkomulagið við 
kaupsýslumanninn gilt. 
60 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 316. 
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erfingjum sem ekki höfðu gert tilboð frá þessu en sá erfingjanna, sem síðast hafði boðið, 
mótmælti því að svo yrði gert. Hann hélt því fram að hann ætti kröfu til þess að fá afsal fyrir 
fasteignunum úr því að hann hefði boðið betur en hinir tveir erfingjarnir hefðu gert. Sökum 
þess að einungis tveir dagar voru eftir af frestinum, taldi skiptastjóri sér ekki skyldugt að 
tilkynna hinum erfingjunum um það sem gerst hefði og tilkynnti að síðara tilboðinu yrði tekið. 
En þegar hinir erfingjarnir fengu síðar að vita það sem gerst hafði, mótmæltu þeir erfingjar 
sem gert höfðu upphaflega tilboðið. Lögðu þeir nú fram tilboð upp á 10.000 NOK sem var 
2.000 NOK hærra en síðasta tilboð. Bæði í undirrétti og Hæstarétti Noregs varð niðurstaðan 
sú, að það yrði að teljast andstætt góðu siðferði, s.s. óheiðarlegt, ef tilboðsgjafi sem bauð 
8.000 NOK vildi halda fast við samþykki skiptastjóra á tilboði hans. Þótt hann hefði 
upphaflega verið í góðri trú hefði hann fljótlega fengið að vita, að þeir tveir sem fyrst buðu, 
hefðu boðið 10.000 NOK í eignirnar.61 
 

 Hér var talið óheiðarlegt af hálfu tilboðsgjafa að halda fast í samþykki skiptastjórans á 

tilboðinu því hann fékk upplýsingar um hærri tilboð skömmu síðar þrátt fyrir að hann hefði 

upphaflega verið í góðri trú. 

 Þar að auki má nefna Hrd. 1982, bls. 1921 (Gamli frímerkjakaupmaðurinn) en þar 

klofnaði Hæstiréttur í afstöðu sinni til óheiðarleikaákvæðisins. Í því máli hafði aldraður 

maður, sem hafði iðju sína af því að selja frímerki, gert samning við tvo menn um tiltekin 

frímerkjakaup. Gamli maðurinn taldi sig síðar hlunnfarinn af þessum viðskiptum og sagði 

mennina hafa notfært sér elliglöp hans. Því taldi hann óheiðarlegt að krefjast efnda á 

samningnum milli þeirra. Meirihluti Hæstaréttar hafnaði því að ógilda samninginn á 

grundvelli óheiðarleika 32. gr. sml. (nú 33. gr.) vegna nokkurra ástæðna sem áhugavert er að 

rýna í. Í fyrsta lagi töldu dómkvaddir matsmenn að verð frímerkjanna væri eðlilegt miðað við 

verðlistaverð á þeim tíma. Í öðru lagi hafði gamli maðurinn stundað frímerkjaviðskipti í mjög 

langan tíma og kunni þar af leiðandi skil á verðmæti þeirra. Í þriðja og síðasta lagi hafði 

gamli maðurinn átt frumkvæði að viðskiptafundum þeirra.62 

 Úr danskri dómaframkvæmd má finna býsna merkilegan dóm sem einnig varðaði mann 

sem hafði haft frumkvæði að samningsgerð eða dóm UfR. 1946, bls. 239. Í því máli hafði 

danskur gyðingur þurft að flýja heimaland sitt í skyndi og fara til Svíþjóðar. Þetta var árið 

1943, skömmu eftir að Þjóðverjar höfðu hernumið Danmörku og ætlað sér að safna saman 

gyðingum í fangabúðir. Áður en hann flúði hafði hann selt verslun sína í miklu snatri. Eftir 

lok hernámsins sneri hann aftur á heimaslóðir og vildi endurheimta verslunina. Kaupandi 

verslunarinnar hafnaði því og höfðaði hann þá ógildingarmál m.a. á grundvelli 31. gr. um 

                                                 
61 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 317. 
62 Minnihluti Hæstaréttar í málinu sagði hins vegar að ógilda mætti samninginn á grundvelli óheiðarleika vegna 
þess að maðurinn væri ekki nægilega kunnugur landshögum á Íslandi þar sem hann hafði búið erlendis í lengri 
tíma. Versnandi heilsa hans hafi einnig átt að hafa skert dómgreind hans varðandi viðskiptin. Erfitt er að vera 
ósammála fyrrnefndum ástæðum meirihluta Hæstaréttar í þessu máli vegna þess að kaupendurnir höfðu ekki 
ástæðu til þess að ætla að hann gæti ekki tekið ákvarðanir um frímerkjaviðskiptin þar sem fékkst hann ennþá við 
slík viðskipti. 
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misneytingu og 33. gr. um óheiðarleika dönsku samningalaganna. Hæstiréttur Danmerkur 

hafnaði ógildingu m.a. vegna þess að hann hafði „sjálfur“  haft frumkvæði að 

samningsgerðinni.63 

5 Niðurstöður 

Við gildistöku óheiðarleikaákvæðisins í 33. gr. sml.64 var óttast að í henni fælist of víðtæk 

ógildingarheimild. Þær áhyggjur hafa þó reynst óþarfar því tæpum 80 árum síðar má segja að 

dómstólar hafi beitt reglunni af ítrustu varkárni og svipað er að segja um dómstóla annarra 

Norðurlandaþjóða.65 Í ritgerðinni hafa, með hliðsjón af dómaframkvæmd, verið taldar upp 

helstu ástæður þess að beitingu ákvæðisins er oftast hafnað. 

 Líkt og í framangreindum köflum hefur komið fram, reyna aðilar iðulega að fá ógildingu 

samnings með vísan til 33. gr. en dómstólar fallast sjaldnast á það. Vissulega má leiða líkur að 

því að það sé vegna meginreglunnar um skuldbindingargildi samninga, sem gegnir því 

veigamikla hlutverki að girða fyrir að samningar séu ógildir, nema uppfyllt séu skilyrði til 

þess. Það segir þó ekki alla söguna og telja má að fleiri ástæður séu fyrir því að oftast sé 

hafnað að beita 33. gr. sml. 

Þegar um andleg vanheilindi er að ræða má draga þá ályktun af dómaframkvæmd 

Hæstaréttar að samningar verði ekki ógiltir með vísan til 33. gr. sml. nema um sé að ræða 

andleg vanheilindi á háu stigi líkt og kom fram í Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000). Þegar 

fjármálafyrirtæki eiga í hlut má einnig sjá að dómstólar líta á stöðu aðila við samningsgerð 

sbr. Hrd 1993, bls. 2328 og Hrd. 2004, bls. 519 (269/2003) og hvort þeir hafi haft jafnan 

aðgang að upplýsingum sbr. Hrd. 1998, bls. 3992. 

 Dómstólar líta líka til þess hvor aðilinn hafði frumkvæði að samningsgerðinni sbr. Hrd. 

1982, bls. 1921  og virðast tregir við því að beita ákvæðinu ef sá sem ber fyrir sig ákvæðið átti 

frumkvæðið sbr. einnig danska dómaframkvæmd. Sama má segja um þegar deilur milli 

sambúðarfólks eru annars vegar, en þá fara dómstólar mjög varlega í að fallast á ógildingu 

sbr. Hrd. 1983, bls. 2134 og Hrd. 1984, bls. 165. 

Það fyrsta sem dómstólar gera hins vegar þegar reynir á 33. gr. sml. er að athuga hvort rök 

séu færð fyrir því að ákvæðið eigi við. Það má ráða af þeim fjöldamörgu dómum þar sem 

hafnað er að ógilda á grundvelli 33. gr. sml. Heildstætt litið á verður að telja helstu ástæðuna 

                                                 
63 Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, bls. 169. 
64 Sem fyrr segir var ákvæðið upphaflega í 32. gr. en fært yfir í 33. gr. með breytingarlögunum nr.11/1986. 
65 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311-312. 
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fyrir því að Hæstiréttur fellst sjaldnast á að beita 33. gr. sml. sé einmitt sú að ekki eru færðar 

sönnur fyrir því að atvik máls séu á þann veg að ákvæðið eigi við. Í röksemdarfærslum 

Hæstaréttar má gjarnan sjá orðalag á borð við ,,Engin rök eru færð fyrir þessari fullyrðingu og 

á því 33. gr. samningalaga ekki við í málinu“ 66 og einnig ,,Jafnframt er mótmælt sem rangri, 

órökstuddri og ósannaðri þeirri málsástæðu stefnanda, að óheiðarlegt hafi verið fyrir stefnda 

að bera fyrir sig umrætt skuldabréf“.67 Sönnunarbyrðin hvílir, sem fyrr segir, á þeim sem ber 

ógildingu fyrir sig enda er reglan bundin sömu takmörkunum og reglurnar í 28.-31. gr. sml. 

Erfitt getur hins vegar verið, fyrir þann sem byggir á 33. gr. sml., að sýna fram á að 

viðsemjandi sinn hafi ekki verið í góðri trú.68 

Að lokum má telja líklegt að ákvæðið í 33. gr. muni um ókomna tíð þjóna tilgangi sem 

ógildingarregla í íslenskum rétti enda er nokkur eðlismunur á henni og öðrum 

ógildingarreglum.69 Þó samningar séu sjaldan ógiltir með beinni og ótvíræðri vísun til 33. gr. 

sml. hefur hún hlutverki að gegna sem ,,hjálpartæki” dómarans og veitir honum svigrúm til 

þess að meta hvort óheiðarlega hafi verið staðið að löggerningi hverju sinni. Einnig er oftast 

vísað til 33. gr. samhliða öðrum ógildingarreglum og t.a.m. hafa norrænir fræðimenn komist 

að þeirri niðurstöðu að ákvæðið um ógildingu á grundvelli óheiðarleika sé eins konar vísiregla 

sem túlka beri öðrum ógildingarástæðum til fyllingar.70 

  

                                                 
66 Hrd. 2006, bls. 4767 (221/2006) (Hlutabréfakaup) 
67 Hrd. 1999, bls. 3582 (87/1999) (Verslunarbanki Íslands) 
68 Sbr. Hrd. 1983, bls. 1867. 
69 Eðlismunurinn kom t.d. fram í Hrd. 1996, bls. 598 (Ölvun í Búnaðarbanka): 
70 Ólafur Lárusson. Kaflar úr Kröfurétti, bls. 21. 
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