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1 Inngangur 

Pacta sunt servanda, þannig hljóðar grundvallarregla samningaréttarins á latínu, sem útleggst 

á íslensku að samninga beri að halda. Þessi meginregla liggur sem rauður þráður í gegnum 

laga- og regluverk samningaréttarins þrátt fyrir að vera hvergi lögfest. Allar undantekningar 

frá meginreglunni ber því að skýra þröngt. Mikilvægi þessarar reglu liggur ekki síst í því að 

án hennar væri ekki unnt að treysta á að samningar sem að einstaklingar, hópar eða lögaðilar 

gera við hvorn annan verði virtir og efndir eftir efni sínu.
1
 Þegar litið er til reglunnar um að 

samninga beri að halda þá má ekki gleyma hinni grundvallarreglunni, en það er reglan um 

samningsfrelsið, að maður eigi frelsi hvort að maður semji við einhvern, hvenær og um hvað. 

Þetta er hin meginstoðin sem að samningarétturinn hvílir á. Þessi meginregla um 

samningsfrelsið er heldur ekki lögfest.
2
 

Í eldri lögbókum eins og Grágás og Jónsbók voru ákvæði á víð og dreif um mismunandi 

tegundir löggerninga.
3
 Í Jónsbók eru samfelldir bálkar um mismunandi tegundir löggerninga 

eins og til dæmis Kaupabálkur Jónsbókar þar sem fjallað er um lausafjárkaup.
4
 Fyrsti 

heildstæði almenni lagabálkurinn um samningagerð sem settur var hér á landi og gildir enn 

eru lög nr. 7 sem tóku gildi á árinu 1936 og bera heitið lög um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga (hér eftir sml.), í daglegu tali eru þau kölluð samningalögin. Íslensku 

samningalögin eru í raun þýðing á norrænu samningalögunum, einkum þeim dönsku, sænsku 

og norsku. Því er unnt að bera saman ákvæði í norrænu samningalögunum við sambærileg 

ákvæði í þeim íslensku. Í frumvarpi til íslensku samningalaganna kemur fram að öruggara sé 

að lögfesta þessar reglur sem margar hafa gildi sem venjur til að treysta grundvöll þeirra eins 

og gert hafði verið á hinum Norðurlöndunum. Svíar voru fyrstir til að lögfesta sín 

samningalög árið 1915, en heiti íslensku sml. er bein þýðing á heiti sænsku sml. Danir fylgdu 

svo á eftir með sín lög árið 1917 og að lokum Norðmenn 1918, en þau bera örlítið annað heiti 

en þau íslensku og sænsku. Þetta breytir þó innihaldinu sem engu nemur.
5
  

                                                 
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
2 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26.  
3 Munurinn á milli þess sem kallað er löggerningur og svo samningur er að löggerningur getur verið einhliða       

eða gagnkvæm viljayfirlýsing en samningur byggist aðeins á gagnkvæmum viljayfirlýsingum. Löggerningur er 

þannig víðtækara hugtak heldur en samningur. Til að unnt sé að tala um að samningur hafi komist á þarf að vera 

til staðar loforð/tilboð og svo samþykki þess, samningur er því í raun samþykkt tilboð. Páll Sigurðsson: 

Samningaréttur, bls. 85.  
4 Páll Sigurðsson; Samningaréttur, bls. 31. 
5 Alþt. 1935, A-deild, bls. 783. 
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Í íslensku samningalögunum eru ógildingarreglur í 3. kafla sem heimila ógildingu 

samninga við ákveðnar aðstæður. Þessar ógildingarheimildir eru undantekning frá 

meginreglunum um að samninga beri að halda og samningsfrelsið og því ber að skýra þær 

þröngt. Í þessum kafla í 33. gr. sml. er einmitt ákvæðið sem að þessi ritgerð mun að 

meginmáli byggjast á en það er 33. gr. sml., almenn ógildingarheimild, sem fjallar um 

ógildingu á grundvelli óheiðarleika 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 haft vitneskju um. 

Þess ber að geta að fyrir breytingarnar á samningalögunum árið 1986 var þetta sama ákvæði í 

32. gr. sml. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að draga fram helstu einkenni óheiðarleikaákvæðisins í 

33. gr. með tilliti til dómaframkvæmdar og svo hvernig fræðimenn á sviði samningaréttar hafa 

túlkað ákvæðið og spáð fyrir um notkun þess í réttarframkvæmd. Í því sambandi verður 

kastljósinu beint að því að skoða tengslin milli ógildingar samninga á grundvelli óheiðarleika 

og svo ógildingar á grundvelli svikaákvæðisins sem er í 30. gr. sml. og hljómar svo:  

Löggerningur skuldbindur eigi þann mann, sem gerði hann, ef hann var fenginn til þess með 

svikum, og sá maður, sem við löggerningnum tók, beitti sjálfur svikunum eða hann vissi eða 

mátti vita, að gerningurinn var gerður fyrir svik annars manns. 

Hafi sá, sem tók við löggerningnum, sviksamlega skýrt rangt frá atvikum, sem ætla mátti að 

skiptu máli um löggerninginn, eða hann hefir sviksamlega þagað yfir slíkum atvikum, skal líta 

svo á, sem gerningurinn hafi verið gerður fyrir þau svik, nema það sannist, að þessi atriði hafi 

engin áhrif haft um það, að löggerningurinn var gerður. 

Ákvæði 30. gr. sml. um svik er ekki almenn ógildingarheimild eins og ákvæði 33. gr. sml. um 

óheiðarleika heldur sértæk ógildingarheimild. Þetta lýsir sér í því að atvik þar sem að ógilding 

á grundvelli svika (30. gr. sml.) á við eru afmarkaðri heldur en þau atvik þar sem að ógilding á 

grundvelli 33. gr. sml. um óheiðarleika getur átt við.   

Efnisskipan ritgerðarinnar mun verða á þann hátt að fyrst verður farið í greiningu á 

innihaldi óheiðarleikaákvæðisins í 33. gr. sml., bæði með tilliti til úttektar fræðimanna og svo 

dómaframkvæmdar. Því næst verður farið yfir meginefni 30. gr. sml. um svik. Að lokum 

verður svo leitast við að skoða hvernig tengslin milli þessara tveggja ógildingarheimilda 

samningalaga hafa birst, bæði með vísun í dómaframkvæmd og túlkun og forspá fræðimanna.  
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2  33. gr. samningalaga (sml.) 

2.1 Skilgreining á óheiðarleika 

Óheiðarleikaákvæði 33. gr. sml. er víðtæk ógildingarheimild sem lýsir sér í því að hún getur 

verið til fyllingar öðrum ógildingarástæðum en hefur einnig sjálfstætt gildi utan þess.
6
 Unnt er 

að ógilda samning með tilliti til þessa ákvæðis ef að samningsaðili hefur sýnt af sér 

óheiðarleika við samningsgerð en óheiðarleiki er eins og gefur að skilja andstæðan við það 

sem að við köllum heiðarlega hegðun. Skilgreining á heiðarleika er samkvæmt almennri 

málvenju, það að vera, „áreiðanlegur, sómakær, ósvikull.“
7
 Í Orðabók með lögskýringum er 

skilgreining á heiðarleika sú sama og samkvæmt almennri málvenju, heiðarlegur er að vera 

áreiðanlegur og ósvikull og óheiðarleiki í samningarétti einkennist af sviksemi og svipaðri 

hegðun.
8
 Þannig felur skilgreining orðsins óheiðarleiki í sér svik og annað svipað atferli. 

Þarna er komin vísbending um merkingarleg tengsl óheiðarleika og svika. Mikilvægi þess að 

skilgreina hugtakið liggur ekki síst í því að þungamiðja ógildingarákvæðisins í 33. gr. sml. 

liggur í skilyrðinu um óheiðarleika.  

2.2 Almenn skilyrði fyrir ógildingu á grundvelli óheiðarleika 

Áskilnaður fyrir ógildingu samnings á grundvelli óheiðarleika er að löggerningsmóttakandi 

hafi verið grandsamur um aðstæður eða atvik, sem að valda ógildingu. Þær ógildingarástæður 

sem hafa grandsemi sem skilyrði eru kallaðar veikar ógildingarástæður.
9
 Ef 

löggerningsmóttakandi veit ekki af aðstæðum eða atvikum sem að geta valdið ógildingu er 

um að ræða grandleysi sem kemur í veg fyrir að unnt sé að ógilda samninginn.
10

 Við 

ógildingu samnings á grundvelli óheiðarleika ber að geta þess að ákvæðið gerir einnig kröfu 

um ákveðið tímamark fyrir grandsemina sbr. „vegna atvika sem að voru fyrir hendi þegar að 

löggerningurinn kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft vitneskju um“.
11

 Ef þetta 

er skýrt nánar þá vísar vegna atvika til þess að ekki megi vera um óljósan atburð að ræða, 

heldur þarf að liggja fyrir hvaða atvik lágu að baki og staðreyna þau. Hins vegar virðast ekki 

vera gerðar miklar sönnunarkröfur um þetta atriði sbr. ætla má. Hvað varðar tímamark 

vitneskju er þó skýrt að miða verður við að löggerningsmóttakandi hafi vitað um ástæður sem 

hefðu komið í veg fyrir gerð samningsins á því tímamarki sem hann er gerður eða kom til 

                                                 
6 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314. 
7 Íslensk orðabók, bls. 351.  
8 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 184 og 316. 
9 Alþt. 1985-1986, A-deild, bls. 2155.  
10 Alþt. 1985-1986, A-deild, bls. 2149.  
11 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 223. 
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vitundar hans. Í þessu samhengi ber þó að líta til undantekningarinnar í 38. gr. sml. um að 

einnig megi líta á þá vitneskju sem löggerningsmóttakandi fékk eða átti að fá eftir 

löggerningsgerð en áður en löggerningurinn hafði áhrif um ráðstafanir hans. Þetta útleggst svo 

að ef löggerningsmóttakandi er grandlaus við löggerningsgerð en fær svo upplýsingar um 

aðstæður eða uppgvötvar þær sjálfur áður en hann hefur gert ráðstafanir til að uppfylla 

samninginn, verða áhrif vitneskjunnar þau sömu og ef hann hefði vitað þetta fyrir 

samningagerðina og þá eru tímaskilyrði 33. gr. sml. uppfyllt.
12

 Tímasetningarskilyrðin fyrir 

vitneskju eru þau sömu í 33. gr. dönsku samningalaganna.
13

 

2.2 Gildissvið óheiðarleikaákvæðisins 

Samkvæmt Páli Sigurðssyni í bók hans Fyrirlestrar um samningarétt kemur fram að ákvæðið 

(33. gr.) vísi til almenns siðferðismats sem ráði í þjóðfélaginu hverju sinni og hvað sé 

óheiðarlegt þurfi dómari því að túlka í samræmi við það. 
14

 Í frumvarpi til samningalaganna 

1936 kemur fram að þetta ákvæði sé einskonar varaskeifa, og er þá verið að vísa til þess að ef 

aðrar ógildingarástæður geta ekki átt við þá geti 33. gr. sml. átt við.
15

 Við greiningu á 

óheiðarleikaákvæðinu í dönsku samningalögunum
16

 sem er samsvarandi íslenska 

óheiðarleikaákvæðinu, segir danski fræðimaðurinn Lennart Lynge Andersen að það sé almenn 

ógildingarheimild ólíkt ógildingarástæðunum í 28. – 32. gr. sml. sem eru sértækari ákvæði 

með tilliti til þess að auðveldara á að vera að sjá fyrir hvenær þau eiga við. Með 

óheiðarleikaákvæðinu er meira vald lagt í hendur dómstóla með tilliti til lögskýringar og 

túlkunar og mótunar á ákvæðinu. Dómstólum er gefið mikið svigrúm til túlkunar um hvað 

teljist nægjanlega óheiðarleg hegðun, svo að varði ógildingu samnings að öðrum skilyrðum 

uppfylltum. Þetta opnar á möguleikann að ógilda samninga sem eru almennt í bága við 

réttarvitund einstaklinga og samfélagsins í heild.
 17

  

Eins og áður hefur verið nefnt var óheiðarleikaákvæðið í 32. gr. við gildistöku 

samningalaganna 1936. Það var ekki fyrr en með breytingum á samningalögunum árið 1986 

þegar að ósanngirnisákvæðið í 36. gr. sml. kom inn að óheiðarleikaákvæðið varð að 33. gr. 

sml. Algengt er í dómaframkvæmd að vísa til 33. gr. sml. samhliða hinum sértækari 

                                                 
12 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
13 Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders ørgaard: Almindelig Kontrakstret,   bls. 139-140.  
14 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 223.  
15 Alþt. 1935, A-deild, bls. 790. 
16 Á frummálinu er heiti dönsku samningalaganna: Lov om aftaler og andre retshandler pa formuerettens 

omrade. 
17 Lennart Lynge Andersen: Aftaleloven, bls. 215.  
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ógildingarástæðum.
18

 Það skýrist af víðfeðmi hugtaksins, en í raun er gildissvið 33. gr. sml. 

það vítt að það nær yfir hinar sértækari ógildingarástæður líka, t.d. 30. gr. sml. um svik og 31. 

gr. sml. um misneytingu, eða er til fyllingar þeim.
19

  

2.3 Staða óheiðarleikaákvæðisins eftir gildistöku nýja ákvæðisins í 36. gr. sml.  

Við breytingu á samningalögunum 1986 bættist við almenn ógildingarheimild, við hlið 

óheiðarleikaákvæðisins, sem fékk stöðu í 36. gr. laganna og hljómar svo: 

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

ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, sbr. þó 36. gr. c .1) Hið 

sama á við um aðra löggerninga. 

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

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 

36. gr. sml. veitir heimild til að ógilda eða breyta samningum sem eru ósanngjarnir. Fyrir 

1986 var óheiðarleikaákvæði samningalaganna, sem þá var í 32. gr. þeirra, (33. gr. eftir 

breytingarnar 1986) eina almenna ógildingarheimildin. Óheiðarleikaákvæðið fékk þó að 

standa óbreytt eftir breytingarnar, „ ...enda þótt nýja ákvæðið í 36. gr. sé miklum mun 

víðtækara, en þetta var einkum rökstutt með því að mjög margir dómar hefðu gengið um 

skýringar á gamla [gamla vísar til 33. gr. sml.]  ákvæðinu og myndast hefði um öll 

Norðurlönd nokkuð samræmd dómaframkvæmd um beitingu ákvæðisins. Væri það því nánast 

hefðhelgað.“
20

 Með 36. gr. sml. varð breytingin sú að unnt er að taka tillit til aðstæðna sem að 

koma til skjalanna síðar en við samningsgerð, ólíkt skilyrði ógildingar á grundvelli 

óheiðarleika þar sem að ástæður og atvik þurfa að liggja fyrir við samningsgerð.
21

 Einnig er 

36. gr. sml. víðtækari vegna þess að með henni er unnt að ógilda hluta samnings og breyta 

honum en ekki bara ógilda hann í heild eins og á við um óheiðarleikaákvæðið.
22

 Það er 

sameiginlegt með 33. og 36. gr. sml. að þær eru svokallaðar vísireglur. Generalklausuler er 

þetta fyrirbæri nefnt í norrænni lögfræði. Einkenni þeirra er að dómarar beita þeim sem 

almennum mælikvarða sem er ekki háður fyrirfram ákveðnum atvikum eða aðstæðum, og geta 

því nýst við ófyrirsjánlegar aðstæður þar sem hinar sértæku ógildingarástæður eiga ekki við.
23

 

33. gr. sml. hefur skipað sér fastan sess í réttarframkvæmd hér á landi og einnig í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð. Stundum er  vísað til 33. og 36. gr. sml. saman fyrir dómi 

                                                 
18 Páll Sigurðsson: Samningaréttur,  bls. 313.  
19 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 314.  
20 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 234.  
21 Alþt. 1985-1986, A-deild, bls. 2148.  
22 Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í 3. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 100.  
23 Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í 3. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 92. 
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bæði hér á landi og í Danmörku
24

, en við túlkun ákvæðanna þurfa dómarar að byggja á 

sjónarmiðum um hvað sé í samræmi við siðlegt atferli.
25

 Fræðimaðurinn Páll Sigurðsson 

spáði í bók sinni Samningaréttur sem er frá árinu 1987 og kom því út rétt eftir gildistöku nýja 

ákvæðisins í 36. gr. sml., að það myndi eflaust með tíð og tíma taka yfir hlutverk 33. gr. sml. 

Hann setti þó fyrirvara við fullyrðinguna þar sem að 33. gr. sml. hefði skapað sér sess í 

dómaframkvæmd, bæði hvað varðar túlkun og varnaðaráhrif.
26

 Þessi orð Páls gefa til kynna 

að tíminn verði að leiða í ljós hvort 36. gr. sml. muni alveg taka yfir sem almenn 

ógildingarheimild. Núna tuttugu og sjö árum eftir að orð þessi komu út á prenti þá er enn 

vísað til 33. gr. sml., og dómar hafa gengið þar sem samningar hafa verið ógiltir á grundvelli 

hennar, sem styður gildi hennar. 

2.4 Dómaframkvæmd um ógildingu samninga á grundvelli óheiðarleika 

2.4.1 Rangt verðmat 

Verðmatsmismunur á eign sem er andlag samnings getur haft áhrif á það hvort að óheiðarlegt 

sé að bera hann fyrir sig. Í  Hrd. 1998 bls. 3992 (Hreinar Línur) reyndi á viðskiptagjörning 

um kaup á áhöldum fyrir efnalaug. Kaupandi gerði tilboð í allan búnaðinn og hugðist flytja 

hann til Grundarfjarðar. Kauptilboðið var samþykkt. Kaupandinn vildi rifta samningnum á 

þeim forsendum að seljandi og umboðsmaður hans vissu að hann gekk út frá öðru verðmati, 

það munaði um 30%. Í Hæstarétti var fallist á ógildingu samningsins með vísan til 33. gr. sml. 

en í lagarökum var vísað til að 30. gr. eða 36. gr. sml. ætti við en það var innan heimildar 

dómara að vísa til 33. gr. sml. Umboðsmaður seljanda var fenginn til þess að annast söluna 

fyrir hönd seljanda en vanrækti að upplýsa kaupandann um að verðmatið sem þeir höfðu 

gengið út frá væri í raun 2 milljónum lægra.   

Hér skoðar Hæstiréttur aðstæður út frá því að óheiðarlegt hafi verið af seljanda eða 

umboðsmanni hans að upplýsa ekki kaupandann um hið raunverulega verðmat tækjanna sem 

var annað en kaupandi gekk út frá. Það var ekki talið nógu alvarlegt til að vera svik en stóðst 

skilyrðið um óheiðarleika. Umboðsmaður seljanda vissi um þetta ranga verðmat kaupanda þar 

sem þeir höfðu sérstaklega rætt hvers virði tækin voru og komist að niðurstöðu í þeim efnum. 

Virðist sem svo að stærð verðmatsmunarins sé ekki það sem að skipti máli heldur liggi 

                                                 
24 Ógildingarregla á grundvelli ósanngirni sem er líka í 36. gr. dönsku samningalaganna tók gildi þar 1975. Sama 

regla var svo lögfest 1976 í Svíþjóð og 1983 í Noregi. 
25 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende aftaleret (2005), bls. 412-413, sbr. danskan dóm sem reifaður verður 

hér seinna,  UfR. 2002 bls. 222 (Aðstoðarkennarinn) þar sem samningur var ógiltur á grundvelli beggja 

ákvæðanna og einnig Hrd. 2002 bls. 393, (266/2001) (Kranabíllinn hf.) þar sem vísað var til 33. gr. og 36. gr. 

sml. í lagarökum sem ógildingarástæðna. 
26 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 318-319. 
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óheiðarleikinn í þeirri staðreynd að munur hafi verið til staðar á verðmati sem kaupandi gekk 

út frá og svo raunverulegu verðmati. 

Þess ber að geta að ekki er bannað að gera góð kaup. Ef  kaupandi sem kaupir hlut af 

sölumanni á verði sem er lægra en raunvirði hans og seljandi veit ekki af því myndi það ekki 

teljast sem ógildingarástæða, nema um gróft tilfelli væri að ræða. Þetta skýrist einkum af því 

að reyndur seljandi á sjálfur að geta verið upplýstur um virði hlutanna sem að hann er að selja 

og er rík skylda á honum til þess. Ef um leikmann  er að ræða geta sjónarmiðin þó verið 

önnur.
27

 Þetta kemur fram í mati meirihluta Hæstaréttar í Hrd. 1982 bls. 1921 (Gamli 

frímerkjakaupmaðurinn)
28

 þar sem vísað var til þess vegna samnings um sölu manns á 

frímerkjum undir raunvirði að hann hefði reynslu af sölu frímerkja.
29

 Einnig má nefna 

norskan dóm fyrir Lagmannsretten (millidómstig í Noregi) í RG 1981, bls. 56 (Eldri hjón). 

Málið snérist um sölu eldri hjóna á jörð sinni með tilheyrandi fylgifé. Kaupandinn var 

kaupsýslumaður og bauð í hana langt undir markaðsvirði. Hjónin fengu upplýsingar um þetta 

síðar og vildu þá selja eignina öðrum fyrir mun hærra verð. Fyrir norskum dómstólum gat 

kaupsýslumaðurinn ekki krafist þess að fá eignina afhenta fyrir upphaflegt tilboð sitt þar sem 

að sá samningur væri ógildur á grundvelli óheiðarleika. Matið grundvallaðist á því að hann 

væri reyndur í viðskiptum á þessu sviði og seljendurnir væri eldri hjón sem hefðu búið þarna 

nánast allt sitt líf og alveg óreynd í slíkum viðskiptum. Þessi niðurstaða norskra dómstóla er í 

samræmi við að vanir seljendur eins og í Hrd.1982 bls. 1921  (Gamli frímerkjakaupmaðurinn) 

sæta strangara mati heldur en alls óreyndir seljendur eins og hjónin í RG 1981, bls. 56 (Eldri 

hjón).  

2.4.2 Óvenjuleg samningsákvæði 

Áhugavert er að skoða hvernig óvenjuleg samningsákvæði, ef svo má kalla, eru metin með 

tilliti til óheiðarleika. Í Hrd. 1954 bls. 69 (Húsaleigusamningur) reyndi á slíkt 

samningsákvæði vegna húsaleigu. Málsatvik voru þau að S leigði íbúð af R en R vildi svo 

segja upp leigusamningnum við S. S vildi ekki una því og bar fyrir sig skriflega yfirlýsingu 

sem R hafði undirritað þar sem R viðurkenndi rétt S til að leigja íbúðina eins lengi og hann 

þyrfti. R skoðaði samninginn ekki nógu vel og taldi yfirlýsinguna aðeins vera samkomulag 

um leigufjárhæð. Hæstiréttur vísaði til þess að heiðarlegt hefði verið af S að benda 

loforðsmóttakanda á þetta óvenjulega samningákvæði, fallist á útburð og samningurinn 

                                                 
27 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 316.  
28 Reifaður ítarlegar hér neðar í kafla 2.4.3.  
29 Þess ber þó að geta að þátturinn sem að mestu máli skipti í matinu var það hvort að frímerkjasalinn væriorðinn 

skertur vegna hás aldurs. 
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ógiltur á grundvelli óheiðarleika. Þessi túlkun Hæstaréttar sýnir að þrátt fyrir að skrifað sé 

undir samning þá beri loforðsmóttakanda að benda loforðsgjafa á óvenjuleg atriði í 

samningnum eins og það að um óskertan rétt til leiguhúsnæðis sé að ræða. Óheiðarlegt er að 

byggja rétt á svo óvenjulegri og íþyngjandi yfirlýsingu. Eflaust hefði einnig eða frekar verið 

vísað til 36. gr. sml. um ósanngirni ef að þessi dómur hefði gengið eftir breytinguna á 

samningalögunum 1986.   

Til samanburðar má nefna mun nýlegri danskan dóm Ufr. 2002 bls. 222 

(Aðstoðarkennarinn), þar var álitaefnið ráðningarsamningur aðstoðarkennara við 

heimavistarskóla en í samningnum kom fram að ekki yrði borgað fyrir yfirvinnu. Svo 

óvenjulegt og ósanngjarnt samningsákvæði leiddi til þess að samningurinn var ógiltur á 

grundvelli óheiðarleika og ósanngirni, 33. gr. og 36. gr. dönsku samningalaganna. Þar sem að 

einnig var ógilt á grundvelli 36. gr. sml. og í samræmi við meginreglur starfsmannaréttar þá 

var unnt að breyta samningnum og kennaranum borguð yfirvinnan sem hann átti inni. Þrátt 

fyrir að í þessum tveimur dómum sé um mismunandi réttarsvið sé að ræða, leigurétt í íslenska 

dómnum og svo starfsmannarétt í þeim danska og einnig að mikið skilji á milli í tíma er 

óheiðarleikaákvæði samningalaganna dönsku og íslensku hér túlkað út frá því að svo 

óvenjuleg og íþyngjandi samningsákvæði geti ekki haft gildi samkvæmt efni sínu.  

2.4.3 Ástand loforðsgjafa 

Við ógildingu samninga á grundvelli óheiðarleika reynir stundum á hvort að ástand 

loforðsgjafa hafi áhrif á skuldbindingargildið. Er þá ástand viðkomandi orðið það slæmt að 

óheiðarlegt er af löggerningsmóttakanda að bera fyrir sig samning sem litaður er af þessu 

ástandi. Í Hrd. 1996, bls. 598 (Ölvun í Búnaðarbankanum) reyndi einmitt á slíkt ástand, en 

þar bar loforðsgjafi fyrir sig ölvun. Í málinu átti undirritun veðsamnings sér stað í meintu 

ölvunarástandi. A veitti bankanum veðtryggingu fyrir öllum skuldum sínum við bankann og  

veitti einnig veð fyrir skuldum Fiskverkunar Birgis Þórhallssonar hf. Hélt hann því fram síðar 

að hann hefði verið ölvaður við undirritun yfirlýsinganna og því óheiðarlegt fyrir starfsmenn 

bankans að bera tryggingabréfin fyrir sig. Fyrir réttinum vísaði hann einnig til þess að hann 

hafi átt við áfengisfíkn að stríða um tíma. Ekki var fallist á þetta, hvorki fyrir héraði né 

Hæstarétti þar sem að ekki náðist að sanna að hann hefði verið ölvaður við undirritun 

veðsamninganna. Miðað við niðurstöðu héraðsdóms og Hæstaréttar má ganga út frá því að ef 

loforðsgjafa tekst að sanna ölvun sína og að hún hafi verið nógu mikil þá sé óheiðarlegt að 

bera fyrir sig samning við ölvaðan mann. Það kemur fram í bók Páls Sigurðssonar 
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Samningaréttur, að í skilningi 33. gr. sml. sé óheiðarlegt að bera fyrir sig loforð sem að 

áberandi ölvaður maður hefur gefið.
30

 

Í norskum hæstaréttardómi, Rt. 1928, bls. 236 (Ölvun á hótelbar) reyndi á samninga um 

gistingu á hóteli og kaup á miklu magni af áfengi á hótelbarnum. Fyrir réttinum náðist að 

sanna að viðskiptavinurinn hafi verið áberandi ölvaður og því um að ræða verulega skerðingu 

á dómgreind þegar að hann keypti áfengið á barnum. Vegna þess að viðskiptin áttu sér stað í 

þessu ástandi taldi Hæstiréttur Noregs unnt að ógilda samninginn. Hins vegar var ekki vísað 

til óheiðarleikaákvæðis norsku samningalaganna til ógildingar samningsins en forsendur í 

dómnum benda til þess að byggt sé á því. Þar sem náðist að sanna að maðurinn hefði verið 

áberandi ölvaður væri óheiðarlegt að bera fyrir sig samning um sölu á áfengi til hans og 

einnig sölu á gistingu. Við samanburð á þessum mismunandi niðurstöðum í dómunum, þeim 

íslenska og norska, má draga þá ályktun að ef næst að sanna ölvun og að hún sé komin á 

ákveðið stig, sé óheiðarlegt að semja við mann í slíku ástandi.
31

 

Í Hrd. 1996 bls. 1646 (Ísborg) reyndi á ástand loforðsmóttakanda en þar var ekki um að 

ræða tímabundið ástand eins og í Hrd. 1996 bls. 598 (Ölvun í Búnaðarbankanum) og Rt. 1928 

bls. 236 (Ölvun á hótelbar) heldur varanlega skerðingu á geðheilsu sem lýsti sér í miklum 

dómgreindarskorti. Viðkomandi hafði í hyggju að kaupa eign og ræddi við sölumann á 

Fyrirtækjamiðstöðinni um áform sín. Það endaði svo að gert var tilboð í söluturninn Ísborg 

samdægurs. Systir kaupandans hafði látið seljanda söluturnsins vita um andlega hagi bróður 

síns og að hann væri ekki fær um að taka slíkar ákvarðanir um kaup. Samt sem áður gengu 

kaupin í gegn. Lögð voru fram læknisvottorð geðlæknis þar sem kom fram að hann hefði 

brenglað viðhorf til peninga og fólk sem ætti við hann samskipti ætti að gera sér grein fyrir 

því að hann væri mjög andlega skertur. Í dómi héraðsdóms var samningurinn talinn ógildur á 

grundvelli 31. gr. sml. (misneytingar) en fyrir Hæstarétti var hann dæmdur ógildur á 

grundvelli 33. gr. sml. um að óheiðarlegt væri af seljanda að bera hann fyrir sig. Niðurstaða 

Hæstaréttar virðist byggð á þeim grunni að andleg vanheilsa mannsins leiddi til þess að hann 

gerði samning sem að hann myndi annars ekki gera og einnig hefði efni hans orðið annað en 

ella, þar sem samningurinn væri litaður af dómgreindarskorti. Seljandinn var upplýstur um 

ástand kaupandans og því grandsemisskilyrði 33. gr. sml. uppfyllt. Í tengslum við álitaefni af 

þessum toga um varanlega andlega skerðingu viðsemjanda er áhugavert að líta til norsks dóms 

Rt. 1956, bls. 572 (Stjúpsonurinn). Þar reyndi á kaupsamning um fasteign en seljandinn var 

                                                 
30 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 315. 
31 sbr. áðurnefnd ummæli Páls Sigurðssonar um að óheiðarlegt sé að bera fyrir sig loforð sem að áberandi 

ölvaður maður hefur gefið. Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 315. 
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skertur andlega, ekki alvarlega, en samt þannig að viðsemjandinn vissi um ástand hans. 

Samningurinn var milli stjúpsonar og stjúpföðurs en það var stjúpfaðirinn sem var andlega 

skertur. Samningurinn var dæmdur ógildur á grundvelli óheiðarleika þar sem að ekki væri 

unnt að bera samninginn fyrir sig vegna ástands seljanda (stjúpföðurins). Það var sannað fyrir 

dómstólnum að sonurinn átti frumkvæði að samningnum og að stjúpfaðirinn hefði aldrei 

samþykkt hann ef hann hefði skilið að fullu efni samningsins. Kaupsamningurinn var því 

litaður af ástandi seljanda og atferli stjúpsonarins var á mörkunum að vera misneyting. Bæði í 

Hrd. 1996 bls. 1646 (Ísborg) og Rt. 1956 bls. 572 (Stjúpsonurinn), var viðsemjandi  illa 

staddur andlega, varanlega, sem að hafði áhrif á dómgreind og leiddi til þess að gengið var að 

tilboði sem að ella hefði ekki gerst. Í báðum dómum var einnig um að ræða 

löggerningsmóttakanda sem voru eða máttu vera grandsamir um hagi viðsemjanda síns.  

Til að skilja að mörkin milli misneytingar samkvæmt 31. gr. sml. og óheiðarleika 

samkvæmt 33. gr. sml. þá er það svo að þegar samið er við einstakling sem er ekki fær um að 

ráðstafa þeim hagsmunum sem að andlag samnings snýst um og viðsemjandi er grandvís um 

hagi hans þá er hann ógildanlegur samkvæmt 33. gr. sml. Þar sem skerðingin hefur áhrif á það 

að samningur er gerður og hvers efnis hann er. Hins vegar ef að samningur er gerður gagngert 

í þeim tilgangi að notfæra sér skerðingu á dómgreind hins er það misneyting samkvæmt 31. 

gr. sml.
32

 

Hrd. 1982, bls. 1921 (Gamli frímerkjakaupmaðurinn) snérist um samning um sölu 

frímerkja. Þar reyndi á andlegt ástand seljandans vegna aldurs og  hvort að hann hefði næga 

þekkingu á virði íslensku krónunnar til að eiga viðskipti í þeim gjaldmiðli. Frímerkjasalinn 

vildi ógilda samninginn á grundvelli þess að kaupendur hefðu hlunnfarið hann þar sem hann 

hefði ætlað að miða verð frímerkjanna við erlendan gjaldeyri (danskar krónur). Það kom fram 

í dóminum að seljandinn hafði búið lengi erlendis en var reyndur í að versla með frímerki. 

Kaupendurnir voru sýknaðir í héraði og fyrir Hæstarétti en fyrir Hæstarétti féll þó sératkvæði 

á annan veg. Rök meirihluta Hæstaréttar voru þau að ekki hefði verið sýnt fram á óheiðarleika 

af hendi kaupenda þrátt fyrir að kaupverð þeirra miðað við afborgunarsamning væri mun 

lægra en raunvirði. Var vísað til þess að seljandinn var vel kunnur viðskiptum af þessu tagi og 

því unnt að ætlast til þess að hann væri upplýstur um virði frímerkjanna og að hann hefði átt 

frumkvæði að viðskiptunum. Í sératkvæði var vísað til þess að um væri að ræða aldurhniginn 

mann sem tekið væri að förlast og hefði búsetu að mestu á Spáni og að hann hafði reynt að 

selja frímerkin öðrum og viljað þá miða við verð í dönskum krónum. Í vottorði sálfræðings 

                                                 
32 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 252 og 315.  
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sem að lagt var fyrir dóminn kom fram að minni hans væri farið að skerðast. Allt þetta var 

talið styðja að unnt væri að ógilda samninginn með tilliti til óheiðarleika í 32. gr. sml. 

(núverandi 33. gr. sml.) Hér leiddi andlegt ástand frímerkjasalans og lítil tengsl við Ísland til 

þess að sératkvæði eins dómara Hæstaréttar féll svo að unnt var að ógilda samninginn á 

grundvelli þess að kaupendur hefðu sýnt af sér óheiðarlega hegðun. Meirihluti Hæstaréttar 

taldi óheiðarleika við samningsgerð ekki sannaðan og vísaði til þess að um væri að ræða 

mann með reynslu af sölu frímerkja. Niðurstaðan í dóminum bendir til þess að ef það tekst að 

sanna andlega skerðingu vegna aldurs og að samningur sé litaður af því geti það leitt til 

ógildingar á grundvelli 33. gr. sml 

Sameiginlegt með þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir á undan og varða ástand 

loforðsmóttakanda eins og ölvun, andlega skerðingu eða skerðingu vegna aldurs er að andlegt 

ástand hafi áhrif um óheiðarleikamatið, ef að það tekst að sanna að samningurinn sé litaður af 

því.  

2.4.4 Er samið á jafningjagrundvelli ?   

Reynt hefur verið að bera fyrir sig óheiðarleikaákvæði sml., 33. gr. sml., við skipti við slit á 

sambúð með vísan til þess að óheiðarlegt sé af viðsemjanda að bera fyrir sig samning um 

skiptingu eigna eða kaupmála. Í Hrd. 2002, bls. 393, (Kranabíllinn hf.) taldi M að óheiðarlegt 

væri af  K að bera fyrir sig eignaskiptasamning milli þeirra þar sem að hann bæri skarðan hlut 

frá borði. Hæstiréttur féllst á þá skýringu M að hann kæmi mun verr fjárhagslega út úr 

samkomulaginu en þar sem hann hefði sjálfur lýst því yfir að hann vildi gera vel við K og fullt 

jafnræði hefði verið við samningsgerðina. Þá væri ekki unnt að ógilda hann á grundvelli 33. 

gr. sml. né víkja honum til hliðar á grundvelli 36. gr. sml. M fékk í sinn hlut við skiptin 

fyrirtækið (Kranabíllinn hf.) og fólksbifreið en K fékk í sinn hlut húsið sem þau höfðu búið í. 

Mikið tap var hjá fyrirtækinu og því var það mun minna virði en húsið, en það gat ekki breytt 

því að skiptasamningurinn stóð. Þessi niðurstaða bendir til þess að ekki sé unnt að bera fyrir 

sig óheiðarleika sem ógildingarannmarka ef að báðir aðilar standa jafnfætis við samningagerð. 

Til samanburðar er áhugavert að líta til gamals dansks dóms í Ufr. 1949, bls. 699 (Viðskipti 

eftir skilnað) þar sem að kona seldi fyrverandi manni sínum bifreið undir raunvirði. 

Samningurinn var dæmdur ógildur og við matið var meðal annars litið til þess að konan hafði 

nýlega verið útskrifuð af spítala vegna andlegra veikinda. Hún hafði selt bílinn vegna þess að 

hún stóð ekki undir útgjöldum og einnig lá fyrir að hún var ekki í ástandi til þess að skilja 

gildi greiðslukjaranna. Allt þetta leiddi til þess að samningurinn var ógiltur á grundvelli 

óheiðarleikaákvæðis dönsku samningalaganna. Heildarmatið byggði á því að þau stóðu ekki á 
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jafningjagrundvelli við samningagerðina þar sem ekki er heimilt að notfæra sér það að 

gagnaðili er í verri stöðu tímabundið.
33

 

2.4.5 Ráðstöfun loforðsgjafa án réttaráhrifa 

Þegar gerður er samningur á grundvelli þess að ráðstöfun eigi ekki að hafa varanlega 

yfirfærslu eigna í för með sér reynir á það hvort að óheiðarlegt sé að bera samkomulagið fyrir 

sig. Þá ber að hafa í huga að það er fortakslaust skilyrði fyrir því að slíkur samningur sé 

dæmdur ógildur að löggerningsmóttakandi sé grandsamur um aðstæður sem að löggerningur 

var gerður við. Í Hrd. 1980, bls. 957 (Afsal bankabóka) var byggt á óheiðarleika undir slíkum 

kringumstæðum. Málsatvik voru þau að A sem var með bankabækur í fórum sínum óttaðist 

atgang skattyfirvalda vegna saknæmrar háttsemi svo að hann framseldi þær til B, til geymslu. 

B vildi seinna byggja rétt á þessum bókum, þar sem hann hefði borgað fyrir þær með víxli. 

Hæstiréttur taldi það óheiðarlegt af honum að bera fyrir sig samninginn þar sem að hann var 

grandsamur um aðstæður A og að þetta hefði bara verið gert í neyð til að skattayfirvöld 

kæmust ekki yfir bækurnar. Samningurinn var ógiltur með tilliti til óheiðarleika samkvæmt 

33. gr. sml. (sem var þá í 32. gr. sml.). Hér náðist að sanna grandsemi B um aðstæður og það 

væri því óheiðarlegt af honum að notfæra sér neyð A til að byggja rétt á samningnum. Þessum 

dómi má að eitthverju leyti líkja við aðstæður í Oddhólsmálinu svokallaða, Hrd. 1988, bls. 

1422 (Oddhólsmál II) þar reyndi einnig á grandsemi löggerningsmóttakanda um að ekki væri 

um raunverulega eignaryfirfærslu að ræða. Málsatvik í Oddhólsmálinu voru þau að Ó „seldi“ 

S jörð sína til málamynda sem tryggingu vegna skulda sinna við S. S skrifaði ekki undir 

samninginn en tók skjölin til geymslu. Nokkru seinna fer Ó að gera sér grein fyrir því að S 

ætlar að byggja rétt á kaupsamningnum og afsalinu. Ó fer í ógildingarmál á grundvelli þess að 

um málamyndagerning sé að ræða, ráðstöfunin átti aðeins að vera trygging fyrir skuldum en 

ekki varanleg yfirfærsla eigna. Hæstiréttur féllst á það með vísan til 33. gr. sml. Niðurstaðan í 

þessum tveimur málum bendir til þess að þegar samkomulag er byggt á tímabundinni 

ráðstöfun, í Hrd. 1980, bls. 957 (Afsal bankabóka) var það geymslan á bankabókunum og í 

Hrd. 1988, bls. 1422 (Oddhólsmál II) var það geymslan á kaupsamningnum og afsalinu til 

tryggingar á skuldum, þá er óheiðarlegt í skilningi 33. gr. sml. að ætla að byggja rétt á þeim, 

enda í andstöðu við það sem samkomulagið gekk út á.  

 

                                                 
33 Þó ber að líta til þess að andleg veikindi konunnar vóu þungt við matið. 
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2.4.6 Almennar ályktanir 

Í íslenskri réttarframkvæmd hefur staðreyndin orðið sú að vísað er til ákvæðis (33.gr.) sem 

ógildingarástæðu og ekki síst með öðrum ógildingarástæðum samningalaga en Hæstiréttur fer 

varlega í að ógilda samninga á grundvelli þess. Hvað varðar stöðuna eftir lögfestingu 36. gr. 

sml. sem almennrar ógildingarheimildar árið 1986 þá hefur Hæstiréttur síðan þá ógilt samning 

á grundvelli óheiðarleika sbr. til dæmis Hrd. 1998, bls. 3992 (Hreinar línur), Hrd. 1988, bls. 

1422 (Oddhólsmál II) og 1996, bls. 1646 (Ísborg).  

Óheiðarleiki við samningsgerð getur endurspeglast í vitneskju um rangt verðmat sbr. Hrd. 

1998, bls. 3992 (Hreinar línur), vitneskju um óeðlileg samningsákvæði sbr. Hrd. 1954, bls. 

69 (Húsaleigusamningur) og UfR. 2002, bls. 222 (Aðstoðarkennarinn) og vitneskju um að 

ráðstöfun hafi verið gerð tímabundið vegna aðstæðna, Hrd. 1980, bls. 957 (Afsal bankabóka) 

og Hrd. 1988, bls. 1422 (Oddhólsmál II). Hæstiréttur virðist fremur vilja vísa til óheiðarleika 

þar sem að svik hefðu hugsanlega getað átt við, Hrd. 1998, bls. 3992 (Hreinar Línur). Þar 

vísuðu lögmenn í stefnu til 30. gr. sml. um svik en Hæstiréttur ógilti á grundvelli 33. gr. sml. 

um óheiðarleika. Hvað varðar tímabundið ástand loforðsmóttakanda við samningsgerð eins og 

ölvun eða varanlegt ástand eins og andlega vanheilsu og elliglöp, þá getur það leitt til 

ógildingar á grundvelli óheiðarleika að semja við aðila sem svo er ástatt um ef unnt er að 

sanna að það hafi áhrif  á efni samnings og löggerningsmóttakandi sé grandsamur.
34

 Hvað 

varðar álitaefnið um hvort að samið er á jafningjagrundvelli þá getur það haft áhrif um 

óheiðarleikamatið þegar aðilar eiga að standa jafnfætis ef annar aðilinn nýtir sé tímabundan 

erfiðleika eða vanþekkingu hins.
35

 

                                                 
34 sbr. hvað varðar tímabundið ástand má nefna Hrd. 1996, bls. 598 (Ölvun í búnaðarbankanum) þar sem náðist 

ekki að sanna ölvunarástandið en hefði getað leitt til ógildingar ef sönnun um það lægi fyrir einsog náðist í 

norska dómnum og Rt. 1928 bls. 236 (Ölvun á hótelbar). Hvað varðar varanlegt ástand má nefna Hrd. 1982 bls. 

1921 (Gamli frímerkjakaupmaðurinn), Hrd. 1996 bls. 598 (Ísborg) og Rt. 1956 bls. 572 (Stjúpsonurinn) sem eru 

allir reifaðir hér ofar.  
35 sbr. Hrd. 2002, bls. 393 (266/2001) (Kranabíllinn) og Ufr. 1949, bls. 699 (Viðskipti eftir skilnað). 
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3 30. gr. samningalaga (sml.)  

3.1 Skilgreining svika 

Svik er ein af ógildingarástæðum samningalaga og er lögfest í 30. gr. sml. Svik eða 

sviksamlegt athæfi er: „þegar maður, með ólögmætum hætti og gegn betri vitund, annaðhvort 

gefur rangar upplýsingar eða leynir atriðum er máli skipta, með þeim ásetningi að fá með því 

annan aðilja til að stofna til löggernings.“
36

 Lögfræðiorðabók með skýringum skilgreinir svik 

í samningarétti í samræmi við þessa skilgreiningu.
37

 Af þessari skilgreiningu má draga þá 

ályktun að svik séu vandlega ákveðin fyrirfram og þar af leiðandi af ásettu ráði. Samkvæmt 

íslenskri orðabók er skilgreining svika: „1 það að svíkja,fals,undirferli,prettur“ og „2 það að 

rjúfa orð sín, heit, samning;“
38

 Þessar útskýringar á orðinu svik leiða allar í sömu átt og því 

virðist sem að nokkuð almenn samstaða sé um það hvað svik eru, sami skilningur meðal 

almennings og lögspekinga.  

2.3 Skilyrði ógildingar á grundvelli svika 

Skilyrði svika sem ógildingarástæðu er að sá sem gerir þá kröfu að samningur sé ekki 

bindandi, vegna svika gagnaðilans, ber sjálfur sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi verið 

beittur svikum. Það er einnig gert að skilyrði að svikin hafi orðið forsenda þess að samningur 

hafi verið gerður. Svik í skilningi 30. gr. sml. telst vera veik ógildingarástæða, sem leiðir til 

þess að hún hefur ekkert gildi gagnvart grandlausum aðila. Löggerningurinn þarf ekki að vera 

þeim til hagsbóta sem svikunum beitir, getur verið 3. maður eins og kemur fram í 1. mgr. 

ákvæðisins.
39

 Sönnunarregla 2. mgr. 30. gr. sml. er að sá sem svikum beitir þarf að hafa gert 

sér grein fyrir því að hinar sviksamlegu upplýsingar eru ákvörðunarástæða fyrir 

löggerningsgerð þess svikna.
40

 Löggerningsmóttakandi beitir svikunum, með því að skýra 

rangt frá eða leyna upplýsingum um atvik og aðstæður sem skipta máli og eru forsenda fyrir 

að gengið er til samninga.
41

 Skipting sönnunarbyrðinnar er þannig að sá sem ber fyrir sig að 

hafa verið svikin/n þarf að sanna það, og ef það hefur verið sannað þarf það ekki að leiða til 

                                                 
36 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 283. 
37 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 426. 
38 Íslensk orðabók, bls. 1009.  
39 sbr. „ ...vissi eða mátti vita, að gerningurinn var gerður fyrir svik annars manns.“ 
40 sbr. „ Hafi sá, sem tók við löggerningnum, sviksamlega skýrt rangt frá atvikum, sem ætla mátti að skiptu       

máli um löggerninginn, eða hann hefir sviksamlega þagað yfir slíkum atvikum, skal líta svo á, sem gerningurinn 

hafi verið gerður fyrir þau svik, nema það sannist, að þessi atriði hafi engin áhrif haft um það, að 

löggerningurinn var gerður.“ Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 284.  
41 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 284. 
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ógildingar þar sem atvikin gætu enga þýðingu haft en þá færist sönnunarbyrðin um að þessar 

röngu upplýsingar eða skortur á þeim hafi enga þýðingu haft yfir á meintan svikara42 Skilyrðin 

um sönnun á svikum eru því ansi ströng þar sem hinar röngu upplýsingar eða skortur á þeim 

þarf að vera ákvörðunarástæða þess að samningur er gerður.
43

 

2.4 Sönnun á svikum fyrir dómstólum 

Í bók Páls Sigurðssonar Samningaréttur vísar hann til átta dóma, fram til ársins 1984, þar sem 

ekki var fallist á ógildingu samnings á grundvelli svika.
44

 Aðeins hefur í fáum tilfellum verið 

fallist á ógildingu samnings með vísan til svika og aðeins einu sinni fyrir Hæstarétti, enn sem 

komið er
45

, sbr. Hrd. 1958 bls. 381 (Víxlarnir). Þar voru víxlar útgefnir af manni, sem var í 

greiðsluþroti, notaðir sem hluti af greiðslu í bifreiðakaupum. Upplýsingum var leynt um að 

skuldari víxilsins væri gjaldþrota og gæti ekki greitt víxilinn. Vísað var bæði til 30. og 33. 

(32. gr. fyrir 1986) gr. sml. fyrir héraðsdómi en samningurinn var ógiltur á grundvelli svika, 

30. gr. sml., fyrir Hæstarétti. Kaupandi bifreiðarinnar vissi að víxlarnir væru verðlausir þar 

sem að skuldari þeirra var gjaldþrota og einnig hafði hann áður reynt að losna við þá. Þarna 

var atferli kaupandans vítavert þar sem að hann plataði seljanda bílsins til þess að taka við 

verðlausum víxlum sem borgun. Ef þessi atvik eru borin saman við aðstæður í dómum þar 

sem að ógilt hefur verið á grundvelli óheiðarleika þá er helsti munurinn kannski sá að ekki 

þarf að sanna svo einbeittan brotavilja á grundvelli óheiðarleika. Þar er atferlið eflaust á grárra 

svæði eins og í Hrd. 1998, bls. 3992 (Hreinar línur) en þar vísaði aðaláfrýjandi til þess að um 

svik í skilningi 30. gr. sml. hefði verið að ræða en Hæstiréttur breytti því og ógilti samninginn 

á grundvelli 33. gr. sml. um óheiðarleika. Í þeim dómi var ef til vill erfitt að sýna skýrt fram á 

að umboðsmaður seljanda hefði gagngert gefið rangar upplýsingar um verðmatið þar sem að 

það breyttist. En samt sem áður var unnt að sýna fram á að óheiðarlegt hefði verið af honum 

að bera slíkt fyrir sig þar sem á honum hvíldi skylda til að miðla réttum upplýsingum.   

Þegar byggt er á svikum þurfa upplýsingarnar að vera ákvörðunarástæða fyrir því að 

gengið er til samninga. Í Hrd. 1958, bls. 381 (Víxlarnir) náði seljandi að sanna að það hefði 

verið ákvörðunarástæða fyrir sölu bifreiðarinnar að hann fengi andvirði hennar greitt með 

víxlunum. Þar sem þeir voru verðlausir hafði hann verið beittur svikum í skilningi 30. gr. sml. 

Í Hrd. 1983, bls. 2134 (Kaupmáli hjóna) náðist ekki að sanna að ákvörðunarástæða fyrir gerð 

                                                 
42 Alþt. 1935, A-deild, bls. 798.  
43 sbr. Hrd. 1958, bls. 381 (Víxlarnir). 
44 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 285.  
45 Þessi orð eru skrifuð í lok nóvember 2014.  
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kaupmála milli hjóna væri að hann gilti aðeins við andlát en ekki skilnað. Málsatvik voru þau 

að ágreiningur var milli M og K um hvort að leggja ætti til grundvallar við skiptingu eigna við 

skilnað kaupmála sem að þau höfðu gert. M vildi ógilda kaupmálann á grundvelli þess að 

hann hefði verið beittur svikum, og til vara óheiðarleika og misneytingu, þar sem að 

kaupmálinn ætti aðeins að gilda ef M félli frá en ekki við skilnað. Þannig hefði K beitt M 

svikum með því að þaga um ásetning sinn til skilnaðar, fyrir gerð kaupmálans. Hafi hún 

þannig notfært sér traust hans í hennar garð. Í héraðsdómi var samningurinn ógiltur með tilliti 

til óheiðarleika, sbr. 33. gr. sml. Fyrir Hæstarétti var hins vegar ekki fallist á ógildingu 

samningsins þar sem að hvorki óheiðarleiki né svik töldust sönnuð.    

Það eru ekki svik að veita rangar upplýsingar ef maður veit ekki betur eins og kemur fram 

í Hrd. 2006, bls. 4786 (194/2006) (Veiðileyfi), en í þeim dómi reyndi á breytingu á lögum sem 

urðu þess valdandi að virði báts með veiðileyfi varð mun meira. Þetta gerðist tveimur vikum 

eftir söluna en seljandi bátsins taldi sig hafa verið beittan svikum þar sem að kaupandi bátsins 

hefði vitað um þessa fyrirhuguðu lagabreytingu sem síðan olli mikilli aukningu á verðmæti 

bátsins. Seljandi bátsins náði ekki að sanna að kaupandinn hefði vitað um þessa lagabreytingu 

og ekkert benti til annars en að jafnræði hafi verið með þeim. Einnig var vísað til þess að verð 

bátsins hefði verið eðlilegt á kaupsamningsdaginn.   
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4  Tengslin milli óheiðarleika og svika  

4.1 Almennt 

Við lögfestingu óheiðarleikaákvæðisins við setningu samningalaganna árið 1936 var 

tilgangurinn að fylla uppí ákveðið tómarúm sem var til staðar þrátt fyrir hinar 

ógildingarheimildirnar.  Aðstæður geta komið upp þar sem atferli loforðsmóttakanda næði 

ekki því sem kallast svik, en samt sem áður fari hegðunin í bága við heiðarleika sem að ætlast 

má til af einstaklingum. Er þá miðað við vitneskju aðila við samningsgerð en ekki síðar 

tilkomin atvik.
46

 33. gr. sml. er veik ógildingarástæða líkt og 30. gr. sml. um svik en það þýðir 

að grandsemi löggerningsmóttakanda er skilyrði fyrir ógildingu. Í 30. gr. sml. um svik þurfa 

röngu upplýsingarnar að vera ákvörðunarástæða fyrir því að gengið er til samninga en það á 

ekki við um ógildingu á grundvelli 33. gr. sml. um óheiðarleika.  

 Í lagarökum er stundum bæði vísað til 30 og 33. gr. sml. sem rök fyrir ógildingu, má þá 

ætla að 33. gr. sé meira til vara ef að atferli loforðsmóttakanda er ekki svo alvarlegt að teljast 

svik, sbr. Hrd. 1958, bls. 381 (Víxlarnir), þar sem vísað var bæði til 30. og 32. gr. (núgildandi 

33. gr. sml.) sem ógildingarástæðna. Að mati höfundar mætti líta á óheiðarleika samkvæmt 

33. gr. sml. sem stórt mengi og að svik samkvæmt 30. gr. sml. rúmist innan þess og 

endurspegli grófa tegund af óheiðarleika. Samningar hafa oftar verið ógiltir með vísan til 

óheiðarleika sem má ef til vill túlka í samræmi við spár fræðimanna um að dómstólar forðist 

að slá því föstu að um svik sé að ræða og öruggara sé að vísa til þess að um óheiðarlegt atferli 

hafi verið að ræða.
47

 

4.2  Álit fræðimanna 

Ef litið er til túlkunar sérfræðinga á sviði samningaréttar þá talar Páll Sigurðsson fræðimaður 

um hagnýtingargildi 33. gr. sml. Með því að vísa til óheiðarleika sem ógildingarástæðu geti 

dómari forðast að vísa til ákvæða sem að skírskota til verri hegðunar, sem dæmi eru svik og 

misneyting. Einnig skírskoti óheiðarleikaákvæðið til ákveðinnar stefnumarkandi hegðunar 

sem eigi að fylgja í viðskiptum milli manna.
48

   

Ef litið er til eldri fræðimanna þá vísar Henry Ussing heitinn, sem var einn helsti 

sérfræðingurinn á sviði samningaréttar í Danmörku, til þess í bók sinni Aftaler pa 

formuerettens Omrade frá 1945 að 33. gr. sml. sé sú ógildingarástæða sem sé svo almenns 

                                                 
46 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
47 sbr. orð Páls Sigurðssonar í: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 222. 
48 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 222.  
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eðlis að hún geti einnig náð yfir hinar ógildingarástæðurnar í 28.-31. gr. sml., en þar á meðal 

er einmitt í 30. gr. dönsku samningalaganna, ákvæðið um ógildingu á grundvelli svika. Þannig 

geti 33. gr. náð yfir allt þetta en taki einnig yfir tilvik sem hin ákvæðin vernda ekki en 

nauðsynlegt er að vernda.
49

 Þessi túlkun Ussing birtist hér á landi í því að 33. gr. íslensku sml. 

er oft notuð sem rök fyrir ógildingu með öðrum ógildingarástæðum fyrir dómstólum og þá 

ekki síst  með 30. gr sml. um svik.
50

 Ussing talar þó um að við greiningu á óheiðarleika 

samkvæmt 33. gr. þá beri dómstólum að byggja á almennu siðferðismati í þjóðfélaginu um 

hvað sé heiðarlegt. Dómstólar geta því ekki byggt á fullkomlega frjálsu mati um hvað sé 

heiðarlegt, heldur verði að taka mið af samfélaginu sem þeir búa í. Þetta geri 

ógildingarástæðuna einnig sveigjanlega. Þannig geti reglan vaxið og krafan um heiðarleika 

orðið sterkari á sama hátt og siðferðisvitundin aukist í samfélaginu.
51

 Þessi orð voru skrifuð 

fyrir 1945 en eiga ennþá við en Henry Ussing lést árið 1954 og hafði með ævistarfi sínu sett 

mark sitt á réttarsviðið í Danmörku og öllum Norðurlöndunum. Þarna spáði Ussing fyrir um 

hver þróun ákvæðisins yrðu sem almennrar ógildingarástæðu. Þetta á við þrátt fyrir 

lögfestingu almennrar ógildingarheimildar (ósanngirnisákvæðið) í 36. gr. samningalaga. 

Hvað varðar fleiri danska fræðimenn tekur Mads Bryde Andersen í bók sinni 

Grundlæggende aftaleret dæmi um hvernig skilin á milli svika og óheiðarleika speglast í 

þörfinni á óheiðarleikaákvæðinu þar sem svik nái ekki yfir nægjanlega vítt svið og erfiðara sé 

að sanna þau.
52

  Þarna lýsir Andersen hvernig þörfin fyrir óheiðarleika sem ógildingarástæðu 

er til staðar í þeim tilvikum þar sem að ekki er hægt að tala um svik. Einnig vísar Andersen til 

þess að í tilvikum þar sem vísað er til svika sem ógildingarástæðu þá sé unnt að vísa einnig til 

óheiðarleikaákvæðisins í 33. gr. sml.
53

 Þessi orð er unnt að túlka sem svo að merkingarleg 

tengsl séu á milli óheiðarleika og svika sem ógildingarástæðna og ekki sé alltaf hægt að sjá 

fyrir hvort tilvik muni falla undir svik eða óheiðarleika. Þetta átti við í Hrd. 1998 bls. 3992 

(Hreinar línur) þar sem Hæstiréttur ógilti samninginn á grundvelli óheiðarleika þrátt fyrir að í 

lagarökum væri aðeins vísað til svika og ósanngirnis (36. gr. sml.). Í bók sinni Alminnelig 

Avtalerett vísa norsku fræðimennirnir Jo Hov og Alf Petter Høgberg til þess að ef 

löggerningsmóttakandi hefur að yfirlögðu ráði gefið rangar upplýsingar sem eru 

ákvörðunarástæða fyrir að loforðsgjafi gengur til samninga, þá má ógilda samninginn 

                                                 
49 Henry Ussing: Aftaler, bls. 170.  
50 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
51 Henry Ussing: Aftaler, bls. 171-172.  
52 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende Aftaleret (2005), bls. 413.  
53 Mads Bryde Andersen: Grundlæggende Aftaleret (1997), bls. 315. 
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samkvæmt 30. gr. sml. um svik. Þrátt fyrir að ekki nái að sannast að röngu upplýsingarnar séu 

ástæðan fyrir því að gengið var til samninga gæti samningurinn samt hugsanlega verið 

ógildanlegur á grundvelli 33. gr. sml. um óheiðarleika, það er ef önnur skilyrði ákvæðisins eru 

uppfyllt.
54

  

Skilin milli svika og óheiðarleika liggja því helst, miðað við túlkun fræðimanna og 

dómaframkvæmd hér á landi, í hversu vítaverð hegðun loforðsmóttakanda er og hversu mikill 

ásetningurinn er að baki. Þetta kemur meðal annars fram í því að stundum er vísað bæði til 30. 

og 33. gr. sml. til ógildingar samnings, þar sem það er á gráu svæði hvort náist að sanna 

svik.
55

 

4.3  Svik og óheiðarleiki í áhættuviðskiptum 

Til að rannsaka hvernig tengslin milli svika og óheiðarleika birtast í viðskiptum þá er 

áhugavert að kanna hvernig dómstólar beita ákvæðinu þegar um er að ræða svokölluð 

áhættuviðskipti eins og kaup á hlutafé í félagi eða fyrirtæki. Hvaða upplýsingaskylda er lögð á 

loforðsmóttakanda hvað varðar raunverulega stöðu félagsins eða fyrirtækisins og hversu langt 

hún nær. Í Hrd. 2004, bls. 349 (316/2003) (Hunter Fleming) var ekki fallist á ógildingu vegna 

hlutabréfakaupa. Í þeim dómi voru rök stefnenda að reyna að ógilda samninginn á grundvelli 

svika (30. gr. sml.), óheiðarleika (33. gr. sml.) og ósanngirni (36. gr. sml.). S keypti hlut í 

breska félaginu Hunter-Fleming Ltd. Sonur seljanda bréfanna hafði samband við kaupandann, 

og kynnti þetta sem spennandi fjárfestingarkost. Hann hélt því fram að fyrirhuguð væri 

sameining sem myndi auka verðmæti bréfanna. Mörgum upplýsingum var haldið leyndum en 

ekki náðist að sanna svik né óheiðarleika í skilningi 33. gr. sml. vegna rangra upplýsinga frá 

syni þar sem að hann kom ekki fram sem umboðsmaður seljanda. Hér var um að ræða óskráð 

erlent félag, sem eykur enn áhættu fjárfestingarkostsins. Það að væntingar stefnanda til kaupa 

á hlutabréfum í Hunter-Fleming Ltd. gengu ekki eftir gat ekki leitt til þess að stefnandi gæti 

með réttu náð fram ógildingu á samningnum á grundvelli 33. gr. laga nr. 7/1936. Strangar 

kröfur eru gerðar til sönnunar og einnig vísar Hæstiréttur til þess að hlutabréfakaup séu 

áhættusöm viðskipti. Áhugavert er að bera þennan dóm saman við Hrd. 2006, bls. 4767 

(221/2006) (Kaup á 75% hlutafjár) en þar reyndi á samning um kaup þriggja einstaklinga á 

75% hlutafjár í félagi. Hvorki var fallist á ógildingu á grundvelli svika né óheiðarleika. Rökin 

sem komu fram í dómnum voru þau að kaupendur hefðu verið í aðstöðu til að kanna hag 

                                                 
54 Jo Hov og Alf Petter Høgberg, Alminnelig avtalerett bls. 378.  
55 Sbr. t.d. Hrd. 1958 bls. 381 (Víxlarnir) þar sem vísað var til 30. og núverandi 33. gr. sml. til ógildingar 

samnings fyrir héraði en aðeins ógilt á grundvelli 33. gr. sml. fyrir Hæstarétti.  

https://www.fj.is/?sida=lagagrein&utgafa=143a&log=1936007&gr=33
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félagsins meðal annars vegna vinnu þeirra þar í einn mánuð og einn fjárfestirinn sérfræðingur 

í fjármálum vegna reynslu af fjármálastjórnun. Kaupendum hafði verið gefnar upplýsingar um 

fyrirtækið og meðan þeir unnu þar höfðu þeir haft óheftan aðgang að gögnum og bókhaldi 

þess. Þannig vanræktu þeir skoðunarskyldu sína. Hérna fellur niðurstaðan á því að ekki er 

unnt að bera fyrir ranga upplýsingagjöf ef að loforðsmóttakandi getur sjálfur á grundvelli 

þekkingar, reynslu og aðstöðu kynnt sér málið. Það sem er líka áhugavert í þessum dómi er 

hvernig stefnendur og áfrýjendur í héraði bera fyrir sig svik en óheiðarleika og ósanngirni til 

vara. Ef að sönnunin nái ekki svikum þá geti óheiðarleiki átt við sem almenn 

ógildingarheimild.  

Sjá má að í viðskiptum þar sem aðstæður geta breyst fyrirvaralaust og kaupandi hefur tök 

á að kynna sér raunverulega stöðu andlagsins og er ekki leikmaður á sviðinu, þá séu gerðar 

ríkar kröfur til hans eigin aðgæsluskyldu eins og sjá má í Hrd. 2006, bls. 4767 (Kaup á 75% 

hlutafjár). 
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5  Lokaorð 

Það er ljóst að mikilvægi grunnreglu samningaréttarins um að samninga beri að halda liggur 

ekki síst í því að undantekningin frá meginreglunni, það er hvenær megi ógilda samninga, er 

ströngum skilyrðum háð eins og ógildingarákvæði sml. nr. 7/1936 bera með sér. Þar sem 

þessar ógildingarheimildir eru flestar fremur sértækar þá er þörf fyrir opið og matskennt 

ógildingarákvæði eins og 33. gr. sml. Þetta má rökstyðja með þeim hætti að þegar annað 

þrýtur og eina sem eftir stendur er réttarvitund dómara og almennings um að ákveðinn 

samningur eigi ekki að geta haldið gildi, verði að vera unnt að grípa til ógildingarheimildar. 

Mergur málsins er að óheiðarleiki við samningsgerð er matskennd heimild sem á rétt á sér 

þrátt fyrir að samningar séu ekki ógiltir oft á grundvelli hennar fyrir Hæstarétti. Það bendir 

frekar til þess að dómstólar fari varlega í að nýta þessa heimild.
56

 Eins og dómaframkvæmdin 

um 33. gr. sml. ber með sér þá getur hún átt við í ýmsum aðstæðum. Andlegt ástand getur 

spilað stórt hlutverk í óheiðarleikamatinu ef að samningur er litaður af slíku ástandi eins og í 

Hrd. 1996 bls. 1646 (Ísborg) en ekki náðist að sanna það í Hrd. 1996 bls. 598 (Ölvun i 

Búnaðarbankanum) né í Hrd. 1982 bls. 1921 (Gamli frímerkjakaupmaðurinn). Einnig getur 

verið óheiðarlegt að bera fyrir sig óvenjuleg og íþyngjandi samningsákvæði eins og átti við 

um óskerta leiguréttinn í Hrd. 1954 bls. 69 (Húsaleigusamningur). Hvað varðar rangt verðmat 

sem að kaupandi gengur út frá en seljandi eða umboðsmaður hans leiðréttir ekki, þá getur það 

verið óheiðarlegt atferli í skilningi 33. gr. sml. eins og var niðurstaðan í Hrd. 1998 bls. 3992 

(Hreinar línur). 

Varðandi tengslin milli svika samkvæmt 30. gr. sml. og svo óheiðarleikaákvæðisins í 33. 

gr. sml. þá beinast þau helst að merkingarlegu inntaki, eins og skilgreiningar orðanna bera 

með sér. Hvað varðar framkvæmd þá er vísað nokkuð til þessara ógildingarástæðna í 

lagarökum fyrir dómi til ógildingar og stundum saman.
57

 Þegar kemur að efnislegu inntaki 

ákvæðanna þá tala íslenskir, danskir og norskir sérfræðingar um að í vafatilvikum þá geti 

bæði ákvæðin átt við. Það er þá verk dómstóla að móta í hverju tilviki hvort atferli sé 

nægjanlega vítavert til að teljast svik og uppfylli öll skilyrði ógildingar á grundvelli þess. Í 

Hrd. 2006 bls. 4767 (Kaup á 75% hlutafjár) þá var einmitt aðallega vísað til 30. gr. sml. og til 

vara til 33. gr. sml. um óheiðarleika og 36. gr. sml. um ósanngirni. Ef litið er til túlkunar Páls 

                                                 
56 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312.  
57 sbr. af þeim dómum sem hér hafa verið reifaðir á undan: Hrd. 1958 bls. 381 (Víxlarnir), 1983 bls. 2134 

(Kaupmáli hjóna), Hrd. 2004 bls. 349 (316/2003) (Hunter Flemming) og Hrd. 2006 bls. 4767 (Kaup á 75% 

hlutafjár).   
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Sigurðssonar í bókinni Samningaréttur þá talar hann um hagnýtingargildi 33. gr. sml. Með því 

að vísa til óheiðarleika sem ógildingarástæðu geti dómari forðast að vísa til ákvæða sem 

skírskota til hegðunar sem er enn verri, sem dæmi eru svik og misneyting.
58

 Þetta er í 

samræmi við matið um að óheiðarleiki geti í raun falið í sér allar hinar sértækari 

ógildingarástæður og þar á meðal er svik.
59

 Með þessa túlkun að leiðarljósi telur höfundur að 

að á grundvelli víðfeðmi hugtaksins óheiðarleiki sé unnt að hugsa þetta sem stórt mengi 

(mengið óheiðarleiki) og inní því rúmist meðal annars svik sem gróf tegund af óheiðarleika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
58 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 222.  
59 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314.  
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