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1 Inngangur  

Þann 1. febrúar 1936 tóku gildi lög um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Með 

lögunum voru lögfestar ógildingarreglur sem veittu íslenskum dómstólum heimild til að 

ógilda löggerninga við ákveðnar aðstæður. Í 32. gr. smnl.
1
 mátti finna slíka heimild en 

ákvæðið fjallaði um að ógilda mætti löggerning ef óheiðarlegt væri að bera hann fyrir sig.  

Fimmtíu árum síðar tóku gildi breytingarlög nr. 11 frá 30. apríl 1986. Með þeim lögum 

var lögfest víðtækari ógildingarregla en áður var að finna í samningalögum, einnig varð sú 

breyting að ákvæðið sem áður var að finna í 32. gr. smnl. færðist í 33. gr. smnl. Í 36. gr. var 

dómstólum veitt heimild til að ógilda löggerning af sanngirnisástæðum. Fræðimenn voru 

margir hverjir svartsýnir á að ákvæðið ætti eftir að hafa jákvæð áhrif á íslenskan rétt og töldu 

að með ákvæðinu yrði opnað fyrir flóðgátt af dómsmálum sem dómstólar gætu ekki átt erindi 

sem erfiði við að greiða úr og hætt væri við að hin nýja ógildingarregla yrði misnotuð. Sú 

hefur ekki orðið raunin og verður í þessari ritgerð leitast við að skoða hvaða áhrif lögfesting 

36. gr. smnl. hefur haft á beitingu 33. gr. smnl. 

Til að hægt sé að fjalla um þessi einstöku ákvæði samningalaganna verður að skoða helstu 

meginreglur samningaréttar. Í öðrum kafla þessarar ritgerðar er því stutt umfjöllun um þær 

reglur. Annars vegar reglan um að samninga skuli halda og hins vegar reglan um 

samningsfrelsi. Ógildingarreglur samningalaga eru undantekningarreglur frá meginreglunum 

og ber því að skýra þær fyrrnefndu þröngt.  

Í þriðja kafla er fjallað um ógildingarreglur samningaréttar en þær þarf fyrst að skoða 

almennt þegar kanna á sérstaklega efni einstakra ógildingarreglna. Í III. kafla smnl. er að 

finna lögfestar ógildingarreglur laganna en ýmsar ólögfestar ógildingarreglur gilda einnig í 

samningarétti. Ákvæði 33. gr. smnl. og 36. gr. smnl. eru lögfestar ógildingarreglur. 

Í fjórða kafla er fjallað um óheiðarleikaákvæði 33. gr. smnl. og ósanngirnisákvæði 36. gr. 

smnl. Einnig er farið í samanburð á ákvæðunum en til þess að hægt sé að kanna hvaða áhrif 

36. gr. smnl. hefur haft á beitingu 33. gr. smnl. verður að skoða hvað þessi ákvæði hafa 

sammerkt og hvað skilur þau að. 

Í fimmta kafla er umfjöllun um grein Dr. Matthías G. Pálssonar „Mótun Hæstaréttar á 

gildissviði 36. gr. samningalaganna“ og farið yfir nýlega dómaframkvæmd Hæstaréttar 

Íslands þar sem reynir á 33. og 36. gr. smnl. 

                                                        
1 Skammstöfunin smnl. verður notuð eftirleiðis í ritgerð þessari um lög nr. 7 frá 1. febrúar 1936 um  

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 
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Að lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður. Í niðurstöðukaflanum er farið yfir þær 

breytingar sem orðið hafa á beitingu 33. gr. smnl., það hvernig Hæstiréttur hefur fjallað um 

ákvæðið í dómum sínum og reynt að svara þeirri spurningu hvort að 33. gr. smnl. hafi 

þýðingu í íslenskum rétti í dag. 
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2 Meginreglur samningaréttar 

Í rétti flestra þjóða hefur sú meginregla verið viðurkennd að samninga eða aðra löggerninga 

skuli halda eða efna. Regluna mátti finna í ákvæðum 14. kapítula  Kaupabálks Jónsbókar um 

að haldast skuli ,,handsöluð mál, þau er bók mælir eigi í mót ok haldaz megu at lögum.“ 

Reglan er ólögfest en hefur ætíð verið virt sem ein helsta meginregla íslensks samningaréttar.
2
 

Áður fyrr var almenna reglan sú að samningar skuli vera skuldbindandi samkvæmt orðanna 

hljóðan og undantekningar frá því einungis viðurkenndar í takmörkuðu mæli.
3
 Nú á dögum 

eru aftur á móti ýmsar undantekningar frá reglunni en þær er að mestu leyti að finna í III. 

kafla smnl. að auki eru ýmsar ólögfestar undantekningar. 

Þrátt fyrir að meginreglan gildi hafa ný viðhorf  um „réttláta“ eða „hagkvæma“ niðurstöðu 

þrengt gildissvið reglunnar um skuldbindingargildi samninga.
4 
 Nú á dögum er almennt talið 

að tillitsskylda ríki við gerð samninga þannig að aðilar verði að sýna hver öðrum hæfilega 

tillitssemi við sjálfa samningsgerðina og ákvörðun kjara en einnig við efndir á samningnum 

og framkvæmd hans.
5
 Þannig hefur reglunni um skuldbindingargildi samninga verið settar 

takmarkanir með síðari þróun.  

Samningsfrelsi er ein af meginreglum samningaréttarins. Í samningsfrelsinu felst í fyrsta 

lagi að aðilum er heimilt að velja sér gagnaðila við samningsgerðina. Í öðru lagi felst í 

reglunni að efni samnings er frjálst, svo lengi sem það fari ekki í bága við lög og velsæmi. Í 

þriðja lagi hafa aðilar frelsi til að ákvarða hvort samningur skuli gerður eða hvort látið skuli 

hjá líða að gera samning yfir höfuð. Reglan er ólögfest, eins og meginreglan um 

skuldbindingargildi samninga og er ekki síður mikilvæg.
6
  

Samningsfrelsinu hafa verið settar ýmsar hömlur en þær geta byggst á ákvæðum samnings 

eða laga og þurfa þá að vera skýrar.
7
 Má finna slíkar takmarkanir í lagaákvæðum er varða 

skyldu til samningsgerðar á tilteknum sviðum viðskiptalífsins.
8
 

Ljóst er að meginreglur samningaréttar eru mikilvægar grundvallarreglur. Ber að hafa þær 

að leiðarljósi en einnig er mikilvægt að hafa í huga undantekningar frá þeim. Ógildingarreglur 

samningaréttar eru slíkar undantekningar og er 33. gr. smnl. ein þeirra undantekninga. Er því 

nauðsynlegt að fjalla næst almennt um ógildingarreglur samningaréttar.  

                                                        
2 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
3 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
4 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-24. 
5 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25. 
6 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
7 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur I, bls. 130. 
8 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 27. 
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3 Ógildingarreglur samningaréttar 

Í III. kafla smnl. er að finna lögfestar reglur sem gilda um ógildingarástæður samningaréttar. 

Ákvæði III. kafla smnl. eru ófrávíkjanleg en ógildingarástæðurnar eru ekki tæmandi taldar þar 

sem ýmsar ógildingarástæður eru ólögfestar og helgast af venju og/eða eðli máls.
9
  

Ýmis atvik við samningsgerð geta orðið til þess að löggerningur teljist ekki öðlast þau 

réttaráhrif sem honum var ætlað. Þá getur samningsaðili borið fyrir sig að löggerningur sé 

ógildanlegur og krafist ógildingar á honum. Ef samningsaðili telur að samningur sé 

ógildanlegur er einungis hægt að fá samninginn ógiltan með dómi og þá oftast að kröfu 

málsaðila. Þó getur verið að dómara sé skylt að að gæta að því ex officio hvort að samningur 

sé haldinn ógildingarannmarka eður ei.
10

 Með þessu er átt við að tiltekin ógildingarástæða 

geti leitt til þess að löggerningur verði talinn ógildanlegur. 

Til eru margar tegundir ógildingarástæðna og er flokkun þeirra ekki einhlít. Sú flokkun 

sem jafnan er notast við fer eftir ástæðum ógildingar og er eftirfarandi: Í fyrsta lagi ef brestur 

er á formskilyrðum. Í öðru lagi geta ógildingarástæður varðað persónu samningsaðila þ.e. ef 

um lögræðisskort samningsaðila er að ræða eða andlega vanheilsu. Í þriðja lagi geta 

ógildingarástæður varðað efni löggernings, þ.e. ef brotið er gegn lögum eða góðu siðferði. Í 

fjórða lagi geta ógildingarástæður varðað tilurð löggernings, þ.e. fölsun, afbökun, þegar 

löggerningur er ekki réttilega af stað sendur, er til málamynda, nauðungu, svik og 

misneytingu. Í fimmta lagi ef rangar eða brostnar forsendur eru fyrir samningi.
11

  

Grandvísi löggerningsmóttakanda skiptir miklu máli þegar skoða á ógildingarreglur 

samningaréttarins. Meginreglan er að löggerningsmóttakandi getur ekki öðlast rétt samkvæmt 

samningi nema hann sé grandlaus um þær ógildingarástæður sem kunna að vera til staðar. 

Aðili sem er grandvís um að samningur sé haldinn ógildingarannmarka getur því ekki borið 

hann fyrir sig. Almennt er miðað við það tímamark þegar löggerningur kom til vitundar 

löggerningsmóttakanda sbr. 38. gr. smnl. Samkvæmt því ákvæði getur þó staðið svo 

sérstaklega á að einnig megi líta til vitneskju sem kemur til eftir það tímamark.
12

  

Í samningarétti er venjan að greina ógildingarástæður í flokka eftir því hvort þær teljist 

sterkar eða veikar ógildingarástæður. Sterk ógildingarástæða þýðir að löggerningur er ógildur 

enda þótt loforðsmóttakandi hafi verið í góðri trú, eða grandlaus. Veik ógildingarástæða þýðir 

                                                        
9 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221. 
10 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221-224. 
11 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 224. 
12 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226. 
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að löggerningur er einungis ógildur ef loforðsmóttakandi er í vondri trú, eða grandvís. 

Grandsemi skiptir því einnig máli þegar flokka á ógildingarástæður eftir því hvort þær teljist 

sterkar eða veikar. Sú meginregla sem mestu skiptir er að löggerningsmóttakandi getur 

yfirleitt ekki öðlast rétt samkvæmt löggerningi nema hann sé grandlaus.
13

  

 

  

                                                        
13Jørgen Nørgaard, Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, Bls. 156-157. 
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4 Óheiðarleikaákvæði 33. gr. samningalaga og ósanngirnisákvæði 36. gr. 

samningalaga. 

4.1  Ákvæði 33. gr. smnl. 

Í 33. gr. smnl. er lögfest almenn ógildingarregla: 

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. 

Ekki þótti ástæða til að breyta ákvæðinu þegar lögum nr. 7/1936 var breytt með lögum nr. 

11/1986 því hafa engar efnislegar breytingar verið gerðar á ákvæðinu frá því árið 1936.  

Í greinargerð með samningalögum nr. 7/1936 segir um 32. gr. smnl. sem nú er að finna í  

33. gr. smnl.: 

Ákvæði þessu er ætlað að gefa dómstólunum svigrúm til þess að ógilda löggerninga, enda 

þótt ógildingarástæður laganna séu eigi fyrir hendi, ef það myndi verða talið stríða á mót 

almennum heiðarleik í viðskiptum, að löggerningnum yrði beitt.14 

Ljóst er samkvæmt þessu að 33. gr. smnl. hafi átt að veita dómstólum heimild til að ógilda 

löggerning þegar ekki er tækt að beita öðrum ógildingarákvæðum samningalaganna.  

Ákvæðið er talið hafa mikla þýðingu sem leiðbeiningarregla um að gæta skuli heiðarleika 

í viðskiptum. Á það hefur verið bent að með ákvæðinu sé dómstólum fengið mikið vald í 

hendur og mikil ábyrgð á þá lögð.
15

 Eins og fram kemur í greinargerð með frumvarpi að 

lögum nr. 7/1936 skal dómari „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.“
16

 Það, getur verið erfitt fyrir dómara að meta. Má þó 

segja að á þeim tíma sem liðinn er frá setningu laganna hafi dómstólar staðið undir þessari 

miklu ábyrgð sem ákvæðinu fylgir.
17

 

Nokkur hugtaksatriði þarf að skoða í ákvæðinu. Fyrst þarf að skoða hvað hugtakið  

„óheiðarlegt“ felur í sér en ljóst er að það felur í sér almennt siðferðismat. Hugtakið er einkar 

matskennt og getur verið breytilegt. Það sem talið var heiðarlegt við setningu laganna kann að 

vera talið óheiðarlegt í dag. Ákvæði 33. gr. smnl. nær yfir flestar þær ógildingarástæður sem 

taldar eru upp í III. kafla smnl. eða er þeim til fyllingar. Sjálfstætt gildi ákvæðisins felst í því 

                                                        
14 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
15 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312. 
16 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
17 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312-313. 
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að ákvæðið nær yfir fleiri tilvik en hinar ógildingarástæðurnar, eins og fram kemur í 

greinargerð, sem fylgdi frumvarpi til samningalaga:
18

 

Svo getur staðið á, að ekki verði sagt, að t.d. svikum hafi verið beitt eða okur átt sér stað, 

en atvik að gerningnum séu þannig löguð, að heiðvirður maður myndi eigi hafa tekið við 

gerningnum.19 

Einnig fer gildi ákvæðisins eftir aðstæðum við samningsgerðina. Sem dæmi má nefna þá 

getur skipt máli hvort um ræðir viðskipti milli tveggja aðila sem hafa atvinnu af slíkum 

samningsgerðum eða hvort um ræðir viðskipti milli aðila sem hefur atvinnu af slíku og 

einstakling sem hefur það ekki að atvinnu að gera slík viðskipti.
20

 

Í Lögfræðiorðabók, með skýringum kemur fram skýring á hugtakinu óheiðarleiki en það 

er: sviksemi og svipuð hegðun.
 21

 Einnig er skýring á hugtakinu óheiðarlegur og það merkir 

einhvern sem er óáreiðanlegur eða svikull. Af þessum skýringum má sjá að sviksemi tengist 

hugtakinu óheiðarleiki og því ljóst að tengsl eru á milli 30. gr. um svik og 33. gr. um 

óheiðarleika. Orðalagið „yrði talið óheiðarlegt“ bendir til þess að það sé ekki skilyrði að aðili 

hafi sýnt af sér óheiðarlegt athæfi við stofnun samningsins, heldur er átt við að það myndi 

teljast óheiðarlegt ef hann myndi bera samninginn fyrir sig.
22

 

Ef gerður er löggerningur vegna „óheiðarlegrar ýtni“ frá loforðsmóttakanda, án þess að 

uppfyllt séu skilyrði nauðungar, gæti 33. gr. smnl. átt við. Má einnig nefna er B ógnar A í 

gríni en A trúir ógnuninni og gerir samning við B samkvæmt því. Þannig er framkoma B ekki 

endilega metin óheiðarleg en ef hann myndi krefjast efnda á samningnum eftir að hann fékk 

vitneskju um að A hefði trúað ógnuninni, þá væri það talið óheiðarlegt af honum.
23

 

„Aðalreglan er að sá sem vill byggja einhver réttindi eða rétt á samningi ber 

sönnunarbyrðina fyrir því að samningur hafi verið gerður, efni samnings sé tiltekið eða að 

efndir hafi átt að fara fram með tilteknum hætti o.s.frv.“
24

 Sá sem heldur því fram að 

samningur sé óheiðarlegur ber því sönnunarbyrðina fyrir því að svo sé. Það virðist sem svo að 

ekki séu gerðar miklar sönnunarkröfur í 33. gr. smnl. sbr. orðalagið „ætla má.“
25

 

Réttaráhrif 33. gr. smnl. eru samkvæmt ákvæðinu sjálfu þau að aðili sem við samningnum 

tók getur ekki borið hann fyrir sig, þ.e.a.s. hann yrði talinn ógildur í heild. Ekki er heimilt að 

                                                        
18 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314. 
19 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
20 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 316. 
21 Ritstj. Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 316. 
22 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
23 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, almenna hlutann, bls. 224-225. 
24 Eyvindur G. Gunnarsson: „Um túlkun samninga“, bls. 2. 
25 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
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ógilda samning að hluta eða breyta honum samkvæmt ákvæðinu. Ef fallist er á að 33. gr. 

smnl. eigi við um samning þá er hann ógildur í heild sinni.  

Óheiðarleikaákvæði 33. gr. smnl. er veik ógildingarástæða. Það merkir að einungis er 

hægt að ógilda samning ef löggerningsmóttakandi er grandsamur um ógildingarástæðuna. 

Þetta sést af lestri ákvæðisins „ætla má að hann hafi haft vitneskju um.“ Ef ógilda á samning 

með vísan til 33. gr. smnl. verður að liggja fyrir að ætla megi að löggerningsmóttakandi hafi 

haft vitneskju um ógildingarástæðuna.
26

  

Orðalagið þegar löggerningur „kom til vitundar“ honum sker úr um það hvaða tímamark 

skuli miðað við varðandi grandsemina. Þó ber að hafa í huga 2. málsl. 1. mgr. 38. gr. smnl. 

sem er 33. gr. smnl. til fyllingar að það megi einnig líta til vitneskju sem 

löggerningsmóttakandi fékk eða mátti hafa fengið eftir að löggerningur kom til vitundar 

honum, en áður en löggerningurinn hafði áhrif á ráðstafanir hans.
27

 

Samkvæmt framansögðu verður því sú staða að vera fyrir hendi svo hægt sé að fallast á 

beitingu 33. gr. smnl. að ætla megi að löggerningsmóttakanda hafi verið kunnugt um að það 

væri óheiðarlegt að bera fyrir sig löggerninginn á því tímamarki þegar löggerningurinn kom 

til vitundar honum.  

4.2 Ákvæði 36. gr. smnl. 

Með breytingalögum nr. 11/1986 var lögfest víðtæk ógildingarheimild í 36. gr. smnl. og  

hljóðar hún svo: 

Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt 

eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, [sbr. þó 36. gr. c]1) Hið sama á 

við um aðra löggerninga.  

Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við 

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til.]2) 

Sú mikla breyting sem varð með lögunum árið 1986 var sú að lögfest var ákvæði í 

samningalögin sem heimilaði ekki bara að ógilda samning heldur að breyta honum. Með 

ákvæðinu eru skilyrði ógildingar mun vægari samkvæmt 36. gr. smnl. en þau skilyrði sem 33. 

gr. smnl. gerði til ógildingar ,,þannig að mun minna þarf til að koma svo að beita megi 36. gr. 

heldur en 33. gr. ef svo má að orði komast.“
28

 

                                                        
26Jørgen Nørgaard, Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, bls. 124  
27 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
28 Páll Sigurðsson; „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 242. 
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Ákvæðið var talið nauðsynlegt til að stemma stigu við vandamálum sem urðu í hvers kyns 

neytendaviðskiptum en auka átti vernd neytenda sem hafa lakari aðstöðu við samningagerð 

gegn ósanngjörnum samningsákvæðum.
29

  

Ógildingarreglan í 36. gr. er vísiregla. Vísireglur eru réttarreglur sem vísa að verulegu 

leyti til réttarvitundar manna. Einkenni vísireglna er að þær eru leiðbeiningarreglur fyrir 

dómara sem skírskotar til mælikvarða sem hann þekkir og honum beri að nota við úrlausn 

málsins.
30

  

Reglan segir ekki einungis til um að hægt sé að slá því föstu í dómsniðurstöðu að tiltekinn 

samningur eða samningsákvæði sé ósanngjarnt í því tilviki sem um ræðir sem dómurinn tekur 

til heldur einnig að samningurinn eða samningsákvæðið sé almennt ósanngjarnt. Þannig er 

slíkri almennri yfirlýsingu í dómi ætlað að skapa almenn varnaðaráhrif gegn notkun slíkra 

samninga eða samningsákvæða í viðskiptum.
31

  

Þegar til greina kemur að beita 36. gr. smnl. verða dómstólar við sanngirnismatið að 

leggja til grundvallar almennt sanngirnismat eins og þeir telja það vera á hverjum tíma. 

Sanngirnismatið er líkt og heiðarleikamatið breytilegt og getur því breyst á stuttum tíma.
32

  

Samkvæmt Páli Sigurðssyni er orðalagið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju 

„allt of víðtækt og ómarkvisst, til þess að það gagnist mönnum í almennum viðskiptum.“
33

 

Hugtökin sanngirni og góð viðskiptavenja er erfitt að skilgreina en fyrra hugtakið er háð 

huglægum viðmiðum og hið síðara vísar til þeirra venja sem gilda á ákveðnum réttarsviðum. 

Það er einnig á valdi dómstóla að ákveða hvað sé góð viðskiptavenja á ákveðnu sviði og hvort 

hún hafi eitthvað gildi eður ei.
34

 Hæstiréttur túlkaði hugtakið góð viðskiptavenja í Hrd. 18. 

september 2003 (3/2003). Þar var um að ræða þroskaheftan einstakling sem hafði veðsett íbúð 

sína til tryggingar láni, sem fjármálastofnunin L veitti V, bróður J. Með vísan til sérstakra 

atvika málsins og 36. gr. smnl. var veðsetningin ógild. Í forsendum dómsins kom m.a. fram 

eftirfarandi: 

Veðsetning sú, sem hér um ræðir, mun hafa átt sér stað með þeim hætti sem tíðkaðist í 

starfsemi áfrýjanda á þeim tíma og áður en gert var samkomulag það um notkun ábyrgða 

á skuldum einstaklinga, sem skírskotað er til í niðurstöðum héraðsdóms. Hins vegar leysti 

það áfrýjanda, sem fjármálastofnun, ekki undan þeirri áhættu sem fylgt gat því að láta hjá 

líða að kanna greiðslugetu lántaka áður en lán var veitt og eftir atvikum gera þeim, sem í 

ábyrgð hugðust ganga, grein fyrir því ef niðurstaða þeirrar könnunar benti til þess að 

lántaki gæti ekki staðið í skilum. Eins og rakið er í niðurstöðu héraðsdóms og fram kemur 

                                                        
29 Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu“, bls. 88.  
30 Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu“, bls. 91-92. 
31 Alþt. 1985, A-deild, bls. 2161-2162. 
32 Alþt. 1985, A-deild, bls. 2163. 
33 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 121. 
34 Viðar Már Matthíasson: „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936.“, bls. 183. 
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í framangreindri matsgerð hins dómkvadda manns er stefndi þroskaheftur. Er hann meðal 

annars ólæs. Verður ekki annað ráðið af niðurstöðu matsmannsins en að stefnda hafi skort 

hæfi til að gera sér grein fyrir þeirri einhliða skuldbindingu er hann undirgekkst með 

nafnritun sinni á umrætt veðskuldabréf. Eins og hér háttar sérstaklega til verður áfrýjandi 

að bera hallann af þeirri ákvörðun sinni að veita lánið án frekari könnunar.  

„Með þessari athugasemd setur Hæstiréttur því út á framkvæmd lífeyrissjóðsins þrátt fyrir 

að hún hafi verið í samræmi við venjur á þeim tíma og tekur þar með afstöðu að um slæma 

viðskiptavenju sé að ræða sem heimili, ásamt öðru, beitingu 36. gr. til ógildingar.“
35

 

Þá ber að skoða leiðbeiningarreglur 2. mgr. 36. gr. smnl. um hvort tækt sé að beita 

ákvæðinu í einstöku tilviki en þá verður í fyrsta lagi að skoða efni samningsins, í öðru lagi 

verður að líta til stöðu samningsaðila, þá verður í þriðja lagi að skoða atvik við 

samningsgerðina og í fjórða lagi atvik sem síðar koma til. Hvert atriði um sig getur réttlætt 

beitingu ákvæðisins en heildstætt mat á atriðunum getur leitt til beitingar ákvæðisins þótt eitt 

atriðið sé ekki meira ábótavant en hin.
36

 Þegar þessi atriði eru höfð til hliðsjónar í Hrd. 18. 

september 2003 (3/2003) má leiða líkur að því að það atriði sem vegi þyngst sé staða 

samningsaðila. Hæstiréttur mat það sem svo að þrátt fyrir að ekki hafi verið farið gegn reglum 

sem giltu á þeim tíma, þá hafi staða samningsaðila verið svo ójöfn að lífeyrissjóðurinn sem 

fjármálastofnun hafi orðið að bera hallann af ákvörðun sinni að veita lánið án þess að kanna 

frekar greiðslugetu lántaka. 

Til þess að kanna hvaða áhrif lögfesting 36. gr. smnl. hefur haft á beitingu 33. gr. smnl. er 

ekki einungis nauðsynlegt að skoða ákvæðin í sitthvoru lagi eins og nú hefur verið gert, 

heldur að bera þau saman og skoða hvað þeim ber á milli. 

4.3 Samanburður á 33. og 36. gr. smnl. 

Við setningu laga nr. 11/1986 ræddu fræðimenn um ókosti þess að lögfesta nýtt ákvæði í 36. 

gr. smnl. Menn töldu 33. gr. smnl. taka til sömu tilvika og 36. gr. smnl. og ekki væri þörf á 

þessu nýja ákvæði. Menn ræddu um hættuna á því að nýja ákvæðið gæfi dómstólum of 

víðtækar heimildir til að ógilda samninga og slíkt stríddi gegn meginreglunni um að samninga 

skuli halda. Einnig töldu menn hættu á að dómstólar misnotuðu heimildina og gætu farið 

offari í beitingu hennar en það hefur þó ekki reynst veruleikinn frá gildistöku ákvæðisins.
37

  

Samkvæmt Lögfræðiorðabók, með skýringum, er skýring á hugtakinu ósanngirni sú að 

vera ekki sanngjarn eða réttlátur.
 38

 Þar kemur einnig fram að ósanngirni sé vægara hugtak en 

                                                        
35 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 417. 
36 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 418. 
37 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 116-117. 
38 Ritstj. Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók, með skýringum, bls. 319. 
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óheiðarleiki. Þetta gefur góða hugmynd um það að minni kröfur þurfi að gera til þess að tilvik 

falli undir það að teljast ósanngjarnt. Má þannig leiða að því líkur að þó eitthvað teljist 

ósanngjarnt þá þurfi það ekki endilega að vera óheiðarlegt en aftur á móti það sem er 

óheiðarlegt verður yfirleitt að teljast einnig vera ósanngjarnt. Virðist því vera að 36. gr. smnl. 

nái yfir flest öll tilvik sem 33. gr. smnl. nær til þó að 33. gr. smnl. nái ekki yfir öll þau tilvik 

sem 36. gr. smnl. nær til. Munurinn á 33. gr. og 36. gr. smnl. má því segja að liggi fyrst og 

fremst í því að ekki eru notuð sömu hugtökin.  

Þá ber að skoða réttaráhrif ákvæðanna en þar sést greinarmunur á ákvæðunum. Þegar 33. 

gr. smnl. er beitt er einungis hægt að ógilda samning að öllu leyti. Þegar beita á 36. gr. smnl. 

hafa dómstólar aftur á móti fleiri kosti um að velja, en í ákvæðinu segir „víkja til hliðar í heild 

eða að hluta, eða breyta.“ Reglan veitir því ekki einungis heimild til að ógilda samning sem 

talinn er ógildur frá upphafi heldur einnig heimild til að ógilda samning sem hefur verið 

gildur í upphafi en vegna atvika sem síðar komu til eftir samningsgerðina leiða til þess að 

hann sé hægt að ógilda.
39

 Einnig er hægt að ógilda samning að hluta, þ.e.a.s. þegar samningur 

er talinn gildur í heild en ógild eru þau samningsákvæði sem teljast ósanngjörn í samningnum. 

Ákvæðið veitir heimild til að breyta samningi, þannig má breyta ósanngjörnum 

samningsákvæðum þannig að þau teljist sanngjörn. Með þessu er ljóst að réttaráhrif 36. gr. 

smnl. eru víðtækari en réttaráhrif  33. gr. smnl. og ætti því að ná yfir flest tilvik sem 33. gr.  

nær yfir. 

Þá hefur grandsemi mismunandi áhrif á ósanngirnismatið og óheiðarleikamatið. Ákvæði 

33. gr. smnl. getur einungis komið til greina ef ætla má að viðsemjanda hafi verið kunnugt um 

hin óheiðarlegu atriði við samningsgerðina og því er ekki hægt að beita ákvæðinu ef atriði 

sem síðar koma til verða til þess að samningur telst óheiðarlegur. Skiptir því grandsemi 

viðsemjanda máli við beitingu 33. gr. smnl. 

Í dómi Hæstaréttar frá árinu 1982, Hrd. 1982, bls. 1921, greindi aðilum á um það hvort 

ógilda mætti samning samkvæmt 33. gr. smnl. Í málinu var um að ræða aldraðan mann að 

sem gerði samning við H og F um sölu frímerkja. Hann taldi H og F hafa hlunnfarið sig í 

viðskiptunum og notað sér að hann þekkti eigi nægilega íslenskar aðstæður þar sem hann bjó 

erlendis. Talið var að heilsa mannsins hefði verið slík að telja yrði að hann hafi ekki vitað 

hvað hann væri að gera þannig að H og F hefðu notfært sér veikindi hans. Meirihluti 

Hæstaréttar synjaði hins vegar um riftun á viðskiptunum þar sem frímerkjakaupmaðurinn 

hefði um árabil fengist við frímerkjaverslun. Hann hafi vissulega verið orðin 82 ára. H og F 

                                                        
39 Viðar Már Matthíasson: „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“, bls.174. 
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það ljóst að um aldurhniginn mann væri að ræða en telja yrði að þeir hafi ekki haft ástæðu til 

að ætla að hann væri ekki fær um að taka ákvarðanir í viðskiptum þeirra. Hann hafi sjálfur 

haft frumkvæði að fundum þeirra. Viðskiptin hafi verið þannig að hann þekkti vel til vegna 

þekkingar sinnar. Talið var að H og F hafi verið í góðri trú um að frímerkjakaupmaðurinn 

vissi hvað hann var að gera. Því taldi Hæstiréttur eigi óheiðarlegt af H og F að bera fyrir sig 

samninginn. Í málinu náði stefnandi ekki að sýna fram á grandsemi H og F og þess vegna 

taldi Hæstiréttur ekki tækt að beita 33. gr. smnl. Dómurinn sýnir einnig hjá hverjum 

sönnunarbyrðin liggur. Það er hjá þeim sem heldur því fram að ógildingarástæða sé fyrir 

hendi, þ.e.a.s. í þessu tilviki hjá frímerkjakaupmanninum. 

Varðandi beitingu 36. gr. smnl. þá er grandsemi viðsemjanda um ósanngirni ekki 

óhjákvæmilegt skilyrði ógildingar því samkvæmt 2. mgr. 36. gr. smnl. er einnig hægt að líta 

til atvika sem síðar koma til. Grandsemi getur þó haft áhrif á sanngirnismatið, þannig að ef 

löggerningsmóttakandi er grandsamur þá getur það leitt til þess að samningur teljist 

ósanngjarn. Ákvæðið telst þannig til sterkra ógildingarástæðna. Þetta þýðir að ef 

löggerningsmóttakandi er grandlaus um að um ósanngjarnan löggerning sé að ræða getur það 

þó leitt til þess að löggerningur verði ógildur á grundvelli 36. gr. smnl.
40

 Hér má nefna Hrd. 

20. maí 2010 (617/2009) en í kjölfar sambúðarslita áttu aðilar í langvarandi deilum um skipti 

á fasteign sinni. Samkomulag komst á milli þeirra um að Þ greiddi R tilgreinda fjárhæð fyrir 

hlut hennar í lóð. R höfðaði síðan mál til ógildingar á samkomulaginu og/eða til breytinga á 

því þar sem lóðin hafði hækkað mikið í verði. Kópavogsbær hafði leyst til sín stóran hluta af 

lóðinni og varð restin af lóðinni mun verðmeiri, þar sem byggja átti mikla byggð á svæðinu. R 

taldi Þ hafa leynt sig upplýsingum við samningsgerðina um það að Kópavogsbær hygðist 

kaupa eignina á mun hærra verði en gert var ráð fyrir í sambúðarslitasamningi þeirra. 

Hæstiréttur féllst á beitingu 36. gr. smnl. en taldi að atvik við samningsgerðina ættu ekki að 

leiða til þess að fallast bæri á kröfu R. Hins vegar var talið að atvik sem síðar komu til skyldu 

leiða til þess að víkja bæri samningnum til hliðar að hluta sbr. 2. mgr. 36. gr. smnl. 

Hæstiréttur mat það svo að ekki skipti máli þó Þ hafi verið grandlaus við samningsgerðina því 

að verðhækkun varð sannanlega á eigninni og því væri samningurinn ósanngjarn. Þá bæri að 

breyta honum þannig að hann teldist sanngjarn.  

Með tilliti til allra fyrrgreindra atriða má leiða líkur að því að 36. gr. smnl. nái til flestra 

þeirra tilvika sem 33. gr. smnl. tekur til. Orðalag 36. gr. smnl. bendir þó til þess að ákvæðið 

taki einnig til fleiri tilvika en 33. gr. smnl. nær til. Í næsta kafla verður leitast við að svara 

                                                        
40Jørgen Nørgaard, Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, bls. 128. 
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þeirri spurningu hvaða þýðingu 33. gr. smnl. hefur í dag og þá hverju tilkoma 36. gr. smnl. 

hefur breytt um beitingu 33. gr. smnl. 
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5 Dómaframkvæmd 

5.1 „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna.“
41

 

Dr. Matthías G. Pálsson ritaði grein í Úlfljót árið 2004 sem ber heitið „Mótun Hæstaréttar 

Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna.“ Þar fjallaði hann um hvernig Hæstiréttur hefur 

beitt 36. gr. smnl. í dómum og hvernig dómurinn hefur svarað spurningum um gildissvið og 

beitingu ákvæðisins. Í einum kafla greinarinnar er fjallað um stöðu 33. gr. eftir tilkomu 36. gr. 

Í kaflanum er spurt „hvort 33. gr. hafi tapað sjálfstæðu gildissviði sínu eftir tilkomu 36. gr.“ 

Hann telur það ekki vera raunina og rekur nokkra dóma því til stuðnings og má þar nefna, t.d.  

Hrd. 1988, bls. 1422. Forsaga málsins er að bóndi fékk lán hjá B en bóndinn ætlaði sér í 

ferðalag og B vildi fá tryggingu fyrir greiðslu lánsins. Ritaði bóndinn þá undir afsal að jörð 

sinni sem hann taldi vera málamyndagerning. Seinna varð hann hræddur um að B myndi 

byggja rétt á afsalinu og ákvað að rifta því. Í fyrra máli féllst Hæstiréttur ekki á ógildingu eða 

riftun samningsins. Í seinna málinu vildi bóndinn fá afsalið ógilt sem eignayfirfærslugerning 

og vísaði til 34. gr. smnl. um málamyndagerninga og 33. gr. smnl. en þar vísað stefnandi, m.a. 

til 36. gr. til stuðnings ógildingar kaupsamningsins. Hæstiréttur féllst á kröfu bóndans um að 

ekki væri hægt að byggja á samningnum sem eignayfirfærslugerning en þó væri um 

tryggingarréttindi að ræða. Ekki var tekið á því hvort 36. gr. smnl. ætti við í seinna málinu 

fyrir héraðsdómi né Hæstarétti en Hæstiréttur ógilti löggerninginn á grundvelli 33. gr. en ekki 

36. gr. smnl. Einnig má nefna Hrd. 1998, bls. 3992  þar sem deilt var um kaup á efnalaug. 

Hæstiréttur tók meðal annars fram að:  

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. 

Í dóminum ákvað Hæstiréttur að líta framhjá 30. gr. smnl. um svik sem og 36. gr. smnl. 

sem hafði verið krafist í málinu en ógilti kaupin á grundvelli 33. gr. smnl. sem hafði ekki 

verið krafist af aðaláfrýjanda. Hæstiréttur taldi að eins og málið lægi fyrir þá ætti 33. gr. smnl. 

betur við en 30. gr. og 36. gr. smnl. 

Dr. Matthías G. Pálsson lýkur kaflanum á að draga þær ályktanir að 36. gr. sé víðtækari en 

33. gr. og að hún gæti eflaust náð til stórs hluta þeirra tilvika sem 33. gr. nær til. Að sama 

skapi ályktar hann svo að gildissvið og vægi 33. gr. hafi minnkað sem ógildingarheimild. 

                                                        
41 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 405-444. 
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Hann telur að það sé eðlismunur á greinunum og Hæstiréttur hafi t.d. staðfest í Hrd. 1998, bls. 

3992 og Hrd. 1988, bls. 1422 að 33. gr. smnl. haldi sjálfstæðu gildi sínu þrátt fyrir tilkomu 

36. gr.
42

 Grein Matthíasar er gefin út árið 2004 er því nauðsynlegt að skoða dómaframkvæmd 

Hæstaréttar eftir þann tíma.  

5.2 Nýleg dómaframkvæmd Hæstaréttar varðandi beitingu 33. gr. og 36. gr. smnl. 

Hugtök 33. gr. og 36. gr. smnl. taka breytingum í takt við tíðarandann eins og fram hefur 

komið. Umfjöllun um nýlega dómaframkvæmd Hæstaréttar, sem og héraðsdóms mun því 

varpa frekara ljósi á stöðu 33. gr. smnl. eftir lögfestingu 36. gr. smnl. Fyrst ber að líta Hrd. 

13. nóvember 2008 (97/2008) en í málinu krafðist seljandi fasteignar ógildingar á 

kaupsamningi vegna þess að hann hafi verið ófær um að gera slíkan samning sökum 

sjúkleika. Hann krafðist ógildingar á grundvelli 33. gr. og 36. gr. smnl. en Hæstiréttur taldi 

hann ekki hafa sýnt fram á að skilyrði væru fyrir hendi til að ógilda kaupsamninginn á 

grundvelli þessara tveggja ákvæða. Fyrir héraðsdómi krafðist seljandinn ógildingar til vara á 

grundvelli 33. gr. smnl. með þeim röksemdum að það væri óheiðarlegt af kaupandanum að 

bera samninginn fyrir sig vegna aðstæðna sem fyrir hendi voru við samningsgerðina en 

seljandinn sagðist aldrei hafa ætlað að selja eignina og allt frumkvæði að viðskiptunum hefði 

komið frá kaupanda. Til þrautavara krafðist seljandinn ógildingar á grundvelli 36. gr. smnl. 

með sömu rökum en einnig sökum þess að kaupandi hafi haft yfirburðastöðu við 

samningsgerðina og seljandi hafi ekki notið leiðsagnar fagaðila. Því væri með öllu 

ósanngjarnt og andstætt góðri viðskiptavenju að halda samningnum til streitu. Héraðsdómur 

sagði um þær kröfur: 

Að þessu virtu eru ekki fram komin þau gögn er sýni að stefndi hafi verið ófær um að 

eiga viðskipti og að stefnanda hafi mátt vera ljóst að svo væri.  Er því ekki unnt að lýsa 

það óheiðarlegt af stefnanda að bera umrædda samþykkt kauptilboðs fyrir sig.  

Stefnandi gat ráðið að stefndi hafði haft ættingja sína með í ráðum um viðskiptin.  Verður 

samningurinn ekki lýstur ógildur vegna þess að löggiltur fasteignasali hafði ekki 

milligöngu.  Verður ekki fallist á að beitt skuli 36. gr. samningalaganna.  

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms og benti sérstaklega á að seljanda hafi ekki 

tekist að sýna fram á að skilyrði væru fyrir hendi til að ógilda samninginn á grundvelli 33. gr. 

smnl. né 36. gr. smnl. Niðurstaða héraðsdóms og Hæstaréttar felur í sér að ekki hafi verið 

hægt að fallast á ógildingu sökum sönnunarskorts. Af því má leiða að ef seljandinn hefði 

                                                        
42 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 441. 
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sannað að hann hafi verið ófær um að eiga viðskipti og að stefnanda hafi verið kunnugt um 

það. Þá hefði mögulega verið fallist á ógildingu á grundvelli 33. gr. smnl. 

Í Hrd. 20. maí 2010 (617/2009) krafðist stefnandi þess að ógilt væri samkomulag sem 

komist hafði á milli Þ og R í kjölfar sambúðarslita á grundvelli reglna um brostnar forsendur, 

33. gr. og 36. gr. smnl. Stefnandi taldi að við samningsgerðina hafi stefndi leynt sig 

upplýsingum um það að Kópavogsbær hygðist kaupa eign sem þau hefðu gert 

sambúðarslitasamning um á hærra verði en samningur þeirra Þ og R gerði ráð fyrir. Á þessum 

tímapunkti hafi stefnandi ekki vitað af væntanlegum kaupum bæjarins á eigninni. 

Héraðsdómur hafnaði því að beita reglum um brostnar forsendur, 33. gr og 36. gr. en 

Hæstiréttur sneri við niðurstöðu héraðsdóms og ógilti samkomulagið á grundvelli 36. gr. 

smnl. Einn dómari skilaði sératkvæði í málinu en hann taldi áfrýjanda ekki hafa sýnt nægilega 

fram á að atvik er komu til eftir samningsgerðina ættu að vera til þess að víkja bæri 

samningnum til hliðar. Þar kemur fram að áfrýjandi hafi setið kynningarfund sem haldinn var 

um breytingar á skipulagi svæðisins undir íbúabyggð og henni hafi því mátt vera kunnugt um 

áform bæjarins þegar hún gekk til samninga við stefnda. Í niðurstöðu héraðsdóms kemur 

fram: „Hefur stefnanda ekki tekist að sanna að stefndi hafi fengið stefnanda með svikum til 

þess að gera umþrætt samkomulag. Verður umræddum samningi því ekki vikið til hliðar á 

grundvelli 30. eða 33. gr. samningalaga nr. 7/1936.“ Hæstiréttur vék ekki sérstaklega að 

þessum málsástæðum en sagði um 36. gr. smnl: 

Þegar höfð eru í huga þau sérstöku atvik sem komu til eftir samningsgerð aðila verður að 

telja að forsendur þær sem lágu til grundvallar samningnum hafi breyst svo verulega að 

áfrýjandi hefði ekki gengið að honum hefðu þær verið henni ljósar við samningsgerð. 

Þegar allt framanritað er virt verður, eins og hér háttar til, fallist á með áfrýjanda að atvik 

hafi verið með þeim hætti eftir samningsgerð að víkja beri samningnum til hliðar þannig 

að áfrýjanda beri að álitum 2.000.000 krónur úr hendi stefnda með vöxtum eins og greinir 

í dómsorði. 

Af niðurstöðu héraðsdóms má álykta að dómurinn hefði fallist á beitingu 30. gr. eða 33. 

gr. smnl. ef stefnanda hefði tekist að sanna að stefndi hefði fengið hana með svikum til að 

gera samkomulagið. Fram kemur í héraðsdómi að stefnandi hafi notið aðstoðar lögmanns og 

samkomulagið hafi verið byggt á mati fasteignasala sem stefnandi hafi ekki gert neina tilraun 

til að fá breytt. 

Hæstiréttur skoðaði hér tímamarkið og beitti 36. gr. smnl. í stað 33. gr. smnl. þar sem í 

málinu reyndi á atvik sem síðar komu til en 33. gr. smnl. tekur einungis til atvika við 

samningerðina. 
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Í Hrd. 7. apríl 2011 (561/2010) var krafist ógildingar á framvirkum samningi um kaup G 

ehf á hlutabréfum í L hf. á grundvelli reglna um brostnar forsendur og 36. gr. smnl. 

Héraðsdómur féllst ekki á beitingu 36. gr. smnl. en féllst á beitingu reglna um brostnar 

forsendur. Hæstiréttur benti á nýja málsástæðu við aðalmeðferð málsins í héraði: 

Við aðalmeðferð málsins í héraði tefldi stefndi einnig fram þeirri nýju málsástæðu að 

áfrýjandi hafi við samningsgerð beitt blekkingum, en fyrirsvarsmönnum hans hafi þá 

verið ljóst, sem öðrum var ókunnugt um, hvernig fjárhag áfrýjanda hafi verið komið. Með 

óheiðarlegum aðferðum hafi þeir stuðlað að því að halda uppi markaðsverði hlutabréfa í 

félaginu, en ekki hefði komið til samningsgerðar við stefnda ef þessum staðreyndum 

hefði ekki verið leynt. Þessu til sönnunar hefur stefndi lagt fyrir Hæstarétt hluta úr skýrslu 

rannsóknarnefndar Alþingis, sem kynnt var vorið 2010. Telur hann þá umfjöllun sanna að 

fyrirsvarsmenn áfrýjanda hafi þegar í janúar 2008 og ekki síðar en í mars á sama ári vitað 

að staða hans væri vonlaus og þeir því verið í vondri trú við gerð samningsins 19. ágúst 

2008. Fyrir Hæstarétti vísaði stefndi um þessa málsástæðu til 33. gr. laga nr. 7/1936. 

Í niðurstöðum Hæstaréttar fjallaði hann um þau atvik sem hafi verið fyrir hendi við 

samningsgerðina. G ehf. taldi skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis styðja þá málsástæðu sína 

að ógilda kaupin á grundvelli 33. gr. og 36. gr. smnl. en Hæstiréttur hafði eftirfarandi um þá 

málsástæðu að segja:  

Varðandi þetta er til þess að líta að skýrslan gefur mikilvægar vísbendingar um stöðu 

áfrýjanda nokkru áður en aðilarnir endurnýjuðu samning sinn í síðasta sinn og um 

háttsemi áfrýjanda við að halda uppi verði hlutabréfa í félaginu. Það leysir stefnda hins 

vegar ekki undan því að þurfa að færa fram fullnægjandi sönnun fyrir staðhæfingum 

sínum eftir þeim leiðum, sem lög nr. 91/1991 um meðferð einkamála bjóða. Réttmæti 

málsástæðunnar er því ósannað og verður 36. gr. laga nr. 7/1936 af þeim sökum ekki beitt 

við úrlausn málsins vegna atvika, sem haldið er fram að hafi verið fyrir hendi við 

samningsgerðina. Af sömu ástæðu getur 33. gr. sömu laga ekki heldur komið til álita og 

reynir því ekki sérstaklega á hvort málsástæðan sé nægilega snemma fram borin. 

Af þessu er ljóst að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis hafi haft mikilvæga þýðingu í 

málinu en þrátt fyrir það þá hafi stefndi ekki fært fram fullnægjandi sönnun til að hægt væri 

að fallast á ógildingu í málinu á grundvelli 33. gr. eða 36. gr. smnl. Draga má þá ályktun að ef 

G ehf. hefði náð að sanna að ekki hefði verið fullt jafnræði með aðilum við samningsgerðina 

hefði niðurstaða málsins getað orðið öðruvísi.  

Ef gerður er samanburður á máli nr. 561/2010 og máli nr. 617/2009 skiptir máli að skoða 

tímamarkið. Í fyrra málinu var verið að skoða hvort atvik við samningsgerðina skyldu leiða til 

ógildingar en ekki reyndi á síðar til komin atvik. Ekki var fallist á ógildingu hvorki á 

grundvelli 33. gr. smnl. né 36. gr. smnl. Í síðara málinu var talið að ekkert væri athugavert við 

atvik við samningsgerðina en aftur á móti leiddu síðar til komin atvik til ógildingar á 

grundvelli 36. gr. smnl. Ljóst er að ekki er tækt að beita 33. gr. smnl. í slíkum tilvikum þar 

sem ákvæðið nær einungis til þess þegar um ræðir atvik við samningsgerðina.  
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Í Hrd. 15. desember 2011 (288/2011) krafðist K þess að fjárslitum milli hennar og M yrði 

hnekkt. Hæstiréttur hafnaði að beita 31. gr og 33. gr. smnl. en féllst á að beita 36. gr. smnl. Í 

niðurstöðum Hæstaréttar segir :  

Fallist er á það með héraðsdómi að ekki hafi verið leitt í ljós að atvik máls hafi verið 

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

misneytingar, sbr. 31. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga, eða að óheiðarlegt hafi verið af hálfu áfrýjanda að bera samninginn fyrir sig, 

sbr. 33. gr. sömu laga. 

Hæstiréttur féllst þó ekki á ógildingu fjárslitanna á grundvelli 36. gr. smnl. en beitti 36. gr. 

smnl. til að rétta hlut K og víkja til hliðar ákvæði samningsins um endurgjald til K en M hafði 

fengið allar eignir og skuldir gegn staðgreiðslu til K. Hæstiréttur nýtir þannig hér þann 

sérstæða möguleika 36. gr. smnl. og breytir löggerningnum í stað þess að ógilda í heild. Hér 

má sjá að Hæstiréttur hafnaði 33. gr. með sömu rökum og hann hafnaði 31. gr. smnl. líkt og 

misneyting og óheiðarleiki feli í sér það sama. Aftur á móti er tímamarkið í þeim ákvæðum 

atvik við samningsgerðina og þess vegna koma ákvæðin ekki til greina í málinu. Hæstiréttur 

taldi ekkert sannað um að atvik málsins við samningsgerðina hafi verið þannig að skilyrði 

væru til að ógilda hann. Þá skoðaði Hæstiréttur síðar til komin atvik og breytti samningi með 

vísan til 36. gr. smnl.  

Í Hrd. 26. janúar 2012 (84/2011) kröfðust G og M ógildingar á skuldbindingargildi 

tveggja skjala er vörðuðu eignarrétt J að landspildu úr jörðinni H á grundvelli 27. gr. 

erfðalaga nr. 8/1962, 30. gr., 33. gr. og 36. gr. smnl. Hæstiréttur hafnaði aftur á móti öllum 

málsástæðum þeirra og var J því sýknaður af kröfum G og M. Í málsvörn stefnda, J, fyrir 

héraðsdómi benti hann á eftirfarandi varðandi 33. gr. smnl: 

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. 

Því næst benti stefndi á að óljóst væri hvaða atriði í 2. mgr. 36. gr. þeir G og M studdu 

kröfu sína við en það væru engin atvik við gerð löggerninganna sem gætu orðið grundvöllur 

þess að þeim væri vikið til hliðar. Efni löggerninganna væri eðlilegt og aðilar hafi staðið 

jafnfætis við samningsgerðina.  

Héraðsdómur féllst á kröfur stefnenda G og M um að umrædd skjöl væru ógild en vísar 

aftur á móti til 27. gr. erfðalaga nr. 8/1962 en lítur ekki til 30. gr., 33. gr. né 36. gr. smnl. 

Héraðsdómur fór þannig ekki yfir það hvort ógildingarreglur III. kafla smnl. ættu við í 

málinu. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1936007.html#G31
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Hæstiréttur aftur á móti hafnaði því að beita 27. gr. erfðalaga nr. 8/1962 þar sem þeim 

hafði tæmst arfur eftir föður sinn við andlát hans áður en skjölin voru undirrituð. Þar næst fór 

Hæstiréttur yfir það hvort 30. gr. smnl. en hafnaði því þar sem G og M hafi ekki sannað gegn 

andmælum J að hann hafi gefið þeim til kynna að landspildan væri mun verðminni eða rýrari 

að gæðum en raun bar vitni. Þá kannaði Hæstiréttur hvort 33. gr. smnl., 36. gr. smnl. eða 

reglur um rangar og brostnar forsendur ættu við. Hæstiréttur féllst ekki á þær ógildingarreglur 

þar sem M hefði samþykkt ráðstöfunina fyrir hönd G og M með undirritun sinni tæpum 

þremur mánuðum frá því að fyrra skjalið var undirritað. Því hafi hún haft nægt tilefni og 

svigrúm til að endurmeta afstöðu sína áður en G og M afsöluðu spildunni til J. Hæstiréttur 

sýknaði þar með J af kröfum G og M. Hæstiréttur fjallaði þannig um ákvæðin og taldi sem 

svo að þar sem M hafði fengið nægt svigrúm til að endurmeta afstöðu sína þá væri ekki hægt 

að meta aðstæður við samningsgerðina þannig að tækt væri að beita ógildingarreglum 

samningaréttarins sem krafist var af G og M. 

Í Hrd. 28. maí 2013 (322/2013) var þess krafist að fellt yrði úr gildi fjárnám í eignarhluta 

M í fasteign á grundvelli 33. gr og 36. gr. smnl. Málið var þannig vaxið að skuldaraskipti fóru 

fram á láni þannig að R og K urðu aðalskuldarar í stað Fjallasports ehf. og M einn 

sjálfskuldarábyrgðarmaður. Deilan snerist um það að samkvæmt 3. gr. samkomulags um 

notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga bar Í hf., fjármálafyrirtæki, að láta fara fram mat á 

greiðslugetu skuldaranna. Óumdeilt var að þetta hafði ekki verið gert. M taldi þetta eiga að 

leiða til þess að loforð hans um að bera áfram sjálfskuldarábyrgð á láninu væri ógilt. 

Héraðsdómur féllst á 36. gr. smnl. Hæstiréttur sneri við niðurstöðu héraðsdóms og hafnaði að 

beita 36. gr. sem og 33. gr. smnl. Hæstiréttur segir svo í niðurstöðum sínum : 

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. Sé 36. gr. laganna beitt þarf að fullnægja þeim 

skilyrðum að ósanngjarnt sé eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera loforðið fyrir sig 

og skal við mat á því líta til efnis samnings, atvika við samningsgerð, stöðu aðila við hana 

og atvika, sem síðar komu til. 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.  

Hér bendir Hæstiréttur á að til þess að hægt sé að fallast á beitingu 33. gr. eða 36. gr. 

smnl. þurfi þau atriði sem talin eru upp í ákvæðunum að vera fyrir hendi. Hæstiréttur bendir 

einnig á að þar sem ekki hafi verið sýnt fram á að skilyrðum þessara lagaákvæða sé fullnægt 

verði niðurstaða um ógildingu heldur ekki reist á heildarmati á öllum atvikum. Hæstiréttur 

nefnir það síðan sérstaklega í lokin að staða M hafi ekki orðið lakari við skuldskeytinguna en 

verið hafði fyrir hana þar sem óumdeilt var að Fjallasport ehf stefndi í gjaldþrot.  
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Má lesa úr niðurstöðum Hæstaréttar að til greina hafi komið að beita 33. gr. eða 36. gr. 

smnl. þar sem ekki hafði verið farið eftir 3. gr. samkomulagsins um notkun ábyrgða á 

skuldum einstaklinga. Aftur á móti hafi ekki verið sýnt fram að skilyrðum ákvæðanna hafi 

verið fullnægt og því ekki tækt að beita þeim. Ekki er nægilegt að huglægt mat dómara sé á 

þann veg að samningur sé ósanngjarn eða óheiðarlegur heldur verða skilyrðunum um 

tímamark sem mælt er fyrir um í 33. gr. smnl. eða þau atriði sem um ræðir í 2. mgr. 36. gr. 

smnl. að vera til staðar. 

Að síðastnefndu ber að skoða Hrd. 21. október 2013 (569/2013) þar sem Hæstiréttur 

hafnaði að beita 33. gr. smnl. en ógilti hins vegar nauðungarsölu á eignarhluta Þ í fasteign á 

grundvelli 36. gr. smnl. Um var að ræða lán sem AFLI-sparisjóður veitti B sem Þ tók ábyrgð 

á. Ekki hafði farið fram mat á greiðslugetu B á láninu samkvæmt ákvæðum samkomulags um 

notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga frá 1. nóvember 2001 og þegar B gat ekki greitt af 

láninu var gengið að ábyrgðarmanninum Þ. Héraðsdómur hafði hafnað beitingu 33. og 36. gr. 

smnl. með þessum orðum :  

Hefur og ekki verið sýnt fram á að atvik við samningsgerð eða staða samningsaðila hafi 

verið slík að eigi að leiða til ógildingar á grundvelli 36. gr. laga nr. 7/1936. Þá verður ekki 

heldur talið að atvik hafi verið með þeim hætti að óheiðarlegt hafi verið af hálfu 

varnaraðila að bera samninginn fyrir sig samkvæmt 33. gr. laganna. 

Héraðsdómur skoðaði atvik við samningsgerðina sem og stöðu samningsaðila og taldi  að 

Þ hefði ekki sýnt nægilega fram á að tilefni væru til að beita 33. gr. né 36. gr. smnl. 

Hæstiréttur tók ekki sérstaklega á því hvort 33. gr. smnl. ætti við en þó kom eftirfarandi 

fram í niðurstöðum Hæstaréttar: 

Að teknu tilliti til framangreinds, þess trausts sem sóknaraðili mátti bera til vinnubragða 

sparisjóðsins sem var fjármálafyrirtæki og efnis loforðsins verður talið með vísan til 36. 

gr. laga nr. 7/1936 að ósanngjarnt sé af varnaraðilanum AFLi-sparisjóði að bera fyrir sig 

samþykki sóknaraðila við því að veðsetja sinn eignarhluta í fasteigninni til tryggingar 

greiðslu skuldarinnar. Þykir reynsla hans sem framkvæmdastjóri innflutningsfyrirtækis 

ekki eiga að leiða til þess að skilyrðum 2. mgr. 36. gr. laga nr. 7/1936 um mismun í stöðu 

aðila við samningsgerð sé ekki fullnægt. 

Hæstiréttur leit sérstaklega til þess að annar aðili málsins var fjármálafyrirtæki sem stundar 

viðskipti við einstaklinga í atvinnuskyni og því beri fjármálafyrirtækinu að halda utan um að 

farið sé eftir öllum reglum. Sú staðreynd að Þ væri faðir B og að hann væri framkvæmdastjóri 

innflutningsfyrirtækis ætti ekki að leiða til þess að ómögulegt væri að ógilda 

nauðungarsöluna. AFLI-sparisjóður var í yfirburðarstöðu í samanburði við Þ þar sem 

sparisjóðurinn hafði reynslu af slíkum lánaviðskiptum en Þ hafði reynslu af viðskiptum á 

öðrum sviðum. Það að Þ væri faðir B benti ekki til þess að Þ hafi vitað um fjárhagsstöðu B. 
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Hæstiréttur fór yfir skilyrði 2. mgr. 36. gr. smnl. og rakti það skilmerkilega að skilyrði um 

stöðu samningsaðila væri fullnægt skv. ákvæðinu. Í málinu reyndi á atvik við 

samningsgerðina og hefði því 33. gr. smnl. hæglega getað komið til greina í málinu, þar sem 

niðurstaða málsins snýst um þennan aðstöðumun sem til staðar var við samningsgerðina en 

ekki síðar til kominn aðstöðumun.   

Má segja af athugun á framangreindum dómum og dómaframkvæmd Hæstaréttar er 

varðar 33. gr. og beitingu hennar, að Hæstiréttur velji frekar að ógilda samning á grundvelli 

36. gr. smnl. þó að 33. gr. smnl. gæti vel komið til greina. Hæstiréttur féllst síðast á að ógilda 

samning á grundvelli 33. gr. smnl. í Hrd. 1998, bls. 3992. Síðast var fallist á ógildingu 

samnings á grundvelli 36. gr. smnl. í  Hrd. 21. október 2013 (569/2013) og all oft verið fallist 

á beitingu ákvæðisins fyrir það. Í þeim dómum sem raktir eru hér að framan er það oft ástæða 

þess að hvorki er fallist á beitingu 33. gr. smnl. né 36. gr. smnl. að sönnunarskortur er fyrir 

hendi og að það vanti upp á að skilyrði ákvæðanna séu til staðar. Þetta má sjá í Hrd. 13. 

nóvember 2008 (97/2998), Hrd. 20. maí 2010 (617/2009) og Hrd. 7. apríl 2011 (561/2010). Í 

þessum málum er þó hægt að gera sér í hugarlund að ef nægileg sönnun hefði verið til staðar 

hefði Hæstiréttur fallist á að ógilda samning á grundvelli annaðhvort 36. gr. smnl. eða 33. gr. 

smnl.  

Í Hrd. 21. október 2013 (569/2013) var fallist á að ógilda samning á grundvelli 36. gr. 

smnl. Taldi Hæstiréttur með vísan til 36. gr. smnl. ósanngjarnt af A að bera fyrir sig samþykki 

Þ við veðsetninguna. Tímamarkið sem hér um ræðir er við samningsgerðina en ekki síðar til 

komin atvik svo að 33. gr. smnl. hefði hæglega komið til greina. Ástæða þess að Hæstiréttur 

telur skynsamlegra að ógilda samninginn á grundvelli 36. gr. smnl. í stað 33. gr. smnl. er 

óútskýrð. Má þó gera sér í hugarlund að Hæstiréttur telji betra að notast við 

ósanngirnisákvæði 36. gr. smnl. þar sem um ræðir víðara hugtak en í óheiðarleikaákvæði 33. 

gr. smnl. 
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6 Niðurstöður um áhrif lögfestingar 36. gr. smnl. á beitingu 33. gr. smnl. 

Páll Sigurðsson var einn þeirra fræðimanna sem hélt því fram að með því að lögfesta svo 

víðtæka ógildingarreglu í 36. gr. smnl. myndi leiða til ískyggilegrar fjölgunar mála fyrir 

dómstólum.
43

 Ekki má sjá af dómaframkvæmd að svo hafi orðið raunin þó að líklegt sé að 

einhver fjölgun hafi orðið á málum þar sem krafist er ógildingar á grundvelli almennrar 

ógildingarreglu hvort sem það er 33. gr. eða 36. gr. smnl.  

Ekki er hægt að sjá af þeim dómum sem raktir eru hér að framan að dómstólar beiti 33. gr. 

né 36. gr. smnl. í miklum mæli. Þó er ljóst að oftar er fallist á ógildingu á grundvelli 36. gr. 

smnl. fremur en 33. gr. smnl.  

Af framangreindum dómum má sjá að það eru einkum nokkur atriði sem skipta máli í 

þessu samhengi. Tímamarkið skiptir miklu máli þegar skoða á 33. gr. og 36. gr. smnl. Ákvæði 

33. gr. getur einungis komið til greina þegar atvik við samningsgerðina eru til skoðunar en 

ákvæðið getur ekki komið til greina þegar um ræðir síðar til komin atvik líkt og 36. gr. smnl. 

sem tekur til bæði atvika. 

Það hefur þýðingu að ekki er einungis hægt að ógilda samning með vísan til 36. gr. smnl. 

heldur er einnig hægt að breyta löggerningi þannig að hann teljist sanngjarn. Þetta er ekki 

möguleiki með vísan til 33. gr. smnl. en með því ákvæði er einungis hægt að ógilda 

löggerning. Þá er líklegt að dómstólar kjósi að beita frekar 36. gr. smnl. þegar þeir sjá fram á 

að hægt sé að breyta löggerningi þannig að hann teljist sanngjarn í stað þess að ógilda hann í 

heild. Þannig geta dómstólar haldið við meginreglu samningaréttar um að samninga skuli 

halda en þó rétt hlut þess sem var hlunnfarinn við samningsgerðina. 

Þá skiptir einnig máli eins og t.d. má sjá í Hrd. 28. maí 2013 (322/2013) að ekki er 

nægilegt að huglægt mat dómara sé þannig að hann telji atvik við samningsgerðina eða atvik 

sem síðar komi til séu ósanngjörn eða óheiðarlegt sé að bera fyrir sig löggerning. Skilyrði 

ákvæðanna verða að vera uppfyllt. Þá verður tímamarki 33. gr. smnl. að vera fullnægt, þannig 

að atvik við samningsgerðina séu þannig að óheiðarlegt sé að bera fyrir sig löggerning en ekki 

síðar til komin atvik. Skilyrði 2. mgr. 36. gr. smnl. verða þá að vera uppfyllt annaðhvort að 

hluta eða að heildarmat leiði til ógildingar löggernings á grundvelli 36. gr. smnl. 

Sá dómur sem sýnir hve skýrast þá breytingu sem orðið hefur á beitingu 33. gr. smnl. eftir 

lögfestingu 36. gr. smnl. er Hrd. 21. október 2013 (569/2013) en þar hefði Hæstiréttur getað 

fallist á ógildingu á grundvelli 33. gr. smnl. en ákveður að fallast fremur á ógildingu á 

grundvelli 36. gr. smnl. Í málinu standa ákvæðin jöfn að velli og engin augljós skýring á því 

                                                        
43 Viðar Már Matthíasson: „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936.“, bls.189. 
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afhverju Hæstiréttur velur að ganga framhjá 33. gr. smnl. en beita 36. gr. smnl. Mögulega 

bendir þessi dómur til þess að vægi 33. gr. smnl. hafi minnkað eftir lögfestingu 36. gr. smnl. 

Dómaframkvæmd á Íslandi er ekki mjög skýr varðandi beitingu 33. gr. og 36. gr. en þó 

virðist sem vægi 33. gr. sé smátt og smátt að minnka, einkum ef litið er til þeirrar staðreyndar 

að ákvæðinu hefur ekki verið beitt í um fimmtán ár. Páll Sigurðsson segir í bók sinni sem 

hann skrifar árið 1987 „Það má einnig vel vera, og er reyndar ekki ósennilegt, að ákvæðið í 

36. gr. muni, þegar fram líða stundir smám saman taka við hlutverki ákvæðisins í 33. gr.“
44

 

Hugsast má að þegar enn frekar líða fram stundir þá muni 36. gr. smnl. taka við hlutverki 33. 

gr. smnl. en tíminn og frekari dómaframkvæmd mun leiða það í ljós. 

 

  

                                                        
44Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 316. 
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