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1 Inngangur  

Lög eru ekki höggvin í stein.
1
 Þeim má breyta og kemur þá margt til álita. Í fyrstu kunna lög 

að virðast óhagganleg og einstaklingar læra fljótt að lögum og reglum ber að fylgja. Að sama 

skapi er það hins vegar einnig þannig að með aldrinum verður flestum ljóst að lög eru ekki 

hafin yfir gagnrýni. Það er margt sem hefur áhrif á þau, samfélagið breytist með tímanum og 

að sama skapi lögin. Pólitísk og siðferðileg umræða hefur áhrif en einnig almennar 

hugmyndir um réttlæti, heiðarleika og sanngirni. Þó svo að lög séu næm fyrir breytingum 

fylgir þeim ákveðin festa og sum lagaákvæði eru næmari fyrir breytingum en önnur.  Ekki er 

hægt að sjá allt fyrir en meginmarkmiðið hlýtur ávallt að vera að lög séu sanngjörn og réttlát. 

Það er einmitt þess vegna sem þörf er á undantekningum frá rótgrónum og mikilvægum 

meginreglum eins og meginreglum um skuldbindingargildi samninga og samningsfrelsi. 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er ein af þessum undantekningum, 33. gr. laga nr. 

7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (hér eftir nefnd samningalög eða 

sml.) sem kveður á um ógildingu samninga vegna óheiðarleika. Ákvæðið er víðtækt og 

matskennt en frá gildistöku þess árið 1936 hefur Hæstiréttur aðeins fallist á beitingu þess í 

nokkrum dómum. Markmiðið með ritgerð þessari er að skoða ákvæði 33. gr. sml. og kanna 

hvort beiting þess hafi breyst í tímans rás. Með breytingu á samningalögunum árið 1986 var 

ákvæði sem svipar til 33. gr. sml. lögfest. Það er 36. gr. sml. sem kveður á um að samning 

megi ógilda eða víkja honum til hliðar ef hann er ósanngjarn eða í andstæðu við góða 

viðskiptahætti. Nokkuð hefur verið fjallað um 36. gr. sml. en minna um 33. gr. laganna. 

Vegna líkinda ákvæðanna er áhugavert að bera þau saman og kanna hvort lögfesting 36. gr. 

sml. hafi haft áhrif á 33. gr. sml. 

Í upphafi verður farið stuttlega yfir sögu samningalaga, meginreglur samningaréttar og 

undantekningar frá þeim. Í meginkafla ritgerðarinnar verður horft sérstaklega til 33. gr. sml. Í 

framhaldi af því verður farið yfir ákvæði 36. gr. sml. og ákvæðin tvö borin saman. Síðan 

verður sjónum beint að dómaframkvæmd Hæstaréttar hvað 33. gr. sml. varðar. Þeirri 

umfjöllun verður skipt í tvennt, annars vegar dómaframkvæmd 33. gr. fyrir 1986 og hins 

vegar eftir þann tíma, þ.e.a.s. eftir lögfestingu 36. gr. sml. Í framhaldi af umfjöllun um 

dómaframkvæmd verður tekin afstaða til stöðu 33. gr. sml. eftir lögfestingu 36. gr. laganna og 

leitast við að varpa ljósi á það hvort beiting 33. gr. sml. hafi breyst í tímans rás. Að lokum 

verða niðurstöður dregnar saman.  

                                                        
1
 Titill ritgerðarinnar „Vélakaup skal að vettugi hafa“ merkir að „sviksamleg viðskipti skulu engu nýt/ekkert 

  gildi hafa; prett skal að engu hafa.“ Kemur fyrir í X. kafla Jónsbókar (1281). (Jón G. Friðjónsson: Orð að   

  sönnu, bls. 621.)  
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2 Lög nr. 7/1936 og meginreglur samningaréttar 

2.1 Samningalög 

Helsta réttarheimild samningaréttar eru lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga, í daglegu tali nefnd „samningalögin“. Þau voru lögfest á Íslandi árið 1936 og er 

lagabálkurinn því tæplega 80 ára gamall. Þrátt fyrir nokkurn aldur hefur hann tiltölulega lítið 

breyst. Lögin stóðu óbreytt frá gildistöku fram til ársins 1986 og þeim hefur einungis verið 

breytt fjórum sinnum frá upphafi, með lögum nr. 11/1986, nr. 14/1995, nr. 151/2001 og nr. 

72/2003.
2
 Þau eru afrakstur sameiginlegrar vinnu Norðurlandaþjóðanna á þessu sviði sem 

fram fór á fyrstu áratugum 20. aldar.
3
 Eru íslensku lögin því sniðin eftir norrænum lögum en 

sænsku samningalögin, dönsku lögin, norsku og finnsku voru lögfest nokkrum árum áður.
4
 

Lögin hafa að geyma mikilvæg ákvæði um samningagerð, umboð og ógilda löggerninga og 

eru lagabálkarnir samhljóða að stærstum hluta.
5
  

Samningalögin voru aðallega lögfesting á venjureglum sem giltu þá þegar en þó var þar 

einnig að finna nýmæli.
6
 Því fer þó fjarri að samningalögin geymi tæmandi reglur á sviði 

samningaréttar og er nokkur fjöldi reglna samningaréttarins ólögfestur.
7
 Önnur mikilvæg 

réttarheimild á sviði samningaréttar eru meginreglur laga og ganga tvær meginreglur eins og 

rauður þráður í gegnum samningaréttinn.
 8

 

2.2 Meginreglur samningaréttar 

Þær tvær meginreglur sem eru sem rauður þráður í gegnum samningalögin, án þess þó að hafa 

verið lögfestar, eru annars vegar meginreglan um samningsfrelsi (l. „nemo compellitur 

contrahere“ eða „enginn er neyddur til að semja“) og hins vegar meginreglan um 

skuldbindingargildi samninga (l. „pacta sunt servanda“ eða „samninga skal halda“).
9
 Þó svo 

að þessar meginreglur séu ekki lögfestar eru ákvæði samningalaga reist á þeim.
10

 Í 

samningsfrelsi felst í meginatriðum þrennt: frelsi til þess að velja sér gagnaðila við 

samningsgerð, frelsi um efni löggerninga og frelsi til þess að ákvarða hvort samningur skuli 

                                                        
2
 Matthías G. Pálsson: „Samningalögin sjötug – standast þau tímans tönn?“, bls. 84. 

3
 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 223. 

4
 Samningalög voru lögtekin í Svíþjóð 11. júní 1915, í Danmörku 8. maí 1917, í Noregi 31. maí 1918 og í   

  Finnlandi 13. júní 1929.  
5
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 32. 

6
 Alþt. 1935, A-deild, bls. 783.  

7
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 35. 

8
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24-25. 

9
 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2149, og Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 341. 

10
Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2149. 
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gerður yfir höfuð.
11

 Í þessu felst með öðrum orðum að einstaklingar hafi frjálsar hendur hvað 

þetta varðar, svo framarlega sem það stríðir ekki gegn ófrávíkjanlegum lagareglum, siðferði 

og almennu velsæmi. Í meginreglunni um skuldbindingargildi samninga felst að gerða 

samninga skuli efna. Reglan hefur verið viðurkennd meginregla í rétti flestra þjóða frá fornu 

fari og það er inngróið í réttarvitund okkar að það sem menn hafa skuldbundið sig til skuli 

þeir að sama skapi efna. Samningsaðili getur þannig almennt séð ekki komið sér hjá því að 

efna samningsskyldur sínar.
12

 Segja má að traust og tiltrú viðskiptalífsins byggist á þessari 

meginreglu og hefur verið vísað til hennar sem grundvallar eða kjarna samningaréttarins sem 

allar aðrar reglur hans séu byggðar á.
13

 Báðar þessar meginreglur má rekja til lagaverks 

Jústiníusar keisara, Corpus juris civilis, frá árunum 529-534 e. Kr.
14

 

Það er hins vegar margt sem getur komið til og réttlætiskennd okkar leiðir til þess að suma 

samninga verður að vera hægt að ógilda. Í þessu samhengi mætti nefna sem dæmi þegar 

ölvaður einstaklingur afsalar sér aleigu sinni með samningi, þegar einstaklingur í mikilli 

geðshræringu samþykkir hluti sem hann ella myndi ekki samþykkja, þegar um svik er að ræða 

eða þegar einstaklingur er neyddur til þess að skrifa undir samning. Dæmi sem þessi og 

fjölmörg önnur má sjá af dómaframkvæmd Hæstaréttar þegar um það ræðir að einstaklingar 

hafa viljað freista þess að víkja frá gerðum samningum. Vegna þessa eru undantekningar frá 

meginreglunni um skuldbindingargildi samninga nauðsynlegar. 

2.2 Undantekningar frá meginreglum samningaréttar 

2.2.1 Almennt 

Við mat á því hvort ógilda eigi samning eða ekki takast á tvö andstæð sjónarmið. Annars 

vegar getur of víðtæk beiting ógildingarheimilda raskað grundvelli viðskiptalífsins með því að 

veikja traust manna á gildi löggerninga almennt. Hins vegar er það svo, eins og áður hefur 

verið nefnt, að nauðsynlegt getur verið að ógilda suma samninga. Það er réttur einstaklings að 

vera ekki bundinn af samningum sem brjóta í bág við almenna réttar- eða siðgæðisvitund og 

einnig mæla hagsmunir þjóðfélagsins með því að ógilda samninga sem ella hefðu 

óheillavænleg réttaráhrif í för með sér.
15

  

Þróunin hefur verið í þá átt að heimila frávik frá meginreglum samningaréttar í ríkari mæli 

en áður var viðurkennt. Ógildingarreglum er, jafnt nú sem áður fyrr, aðeins beitt við sérstakar 

                                                        
11

 Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“, bls. 222. 
12

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2149. 
13

 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 9. 
14

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 341-343. 
15

 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 135. 
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aðstæður en munurinn er hins vegar fólginn í því að þeim er beitt oftar nú á dögum en áður.
16

 

Þetta verður að teljast eðlileg þróun ef horft er til þeirra breytinga sem orðið hafa á 

samfélagsháttum. Áður fyrr voru samningsaðilar andstæðingar sem einungis hugsuðu um 

eigin hagsmuni. Nú á dögum gætir jafnræðissjónarmiða í mun ríkara mæli og í sumum 

tilvikum er aðilum skylt að gæta jafnframt hagsmuna gagnaðila.
17

 Danski fræðimaðurinn 

Henry Ussing fjallaði árið 1961 um skyldu samningsaðila til að koma fram af tillitssemi og 

sanngirni gagnvart viðsemjanda sínum en þetta viðhorf var ekki algengt áður fyrr.
18

 Mikið 

vatn hefur runnið til sjávar síðan Ussing fjallaði um þessi mál og er þessi skylda 

samningsaðila enn ríkari nú en áður. Frekar er litið á samningssamband sem samstarf en 

hagsmunabaráttu og aðilana sem samstarfsaðila en ekki andstæðinga þó svo að vissulega hafi 

einstaklingar eigin hag að leiðarljósi.
19

 Nú á dögum er það almennt viðurkennt að samningar 

sem komið er á með svikum, misneytingu eða með annars konar óheiðarlegum hætti eigi ekki 

að standa og þar koma ógildingarreglur samningaréttarins við sögu. Í ljósi þess sem sagt var 

hér á undan um traust og tiltrú almennings á viðskiptalífinu og þess að um undantekningu frá 

meginreglum er að ræða ber þó að gjalda varhug við of víðtækri ógildingu samninga. 

Undantekningarreglur ber samkvæmt almennri lögskýringu að túlka þröngt.
20

 Þriðji kafli 

samningalaga er helgaður reglum sem heimila ógildingu löggerninga við tilteknar aðstæður.
21

 

2.2.2 III. kafli laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga  

Í III. kafla samningalaga eru mikilvæg atriði um ógildingu löggerninga. Þar er fjallað um 

margvísleg atvik sem kunna að valda því að samningur hafi ekki þau réttaráhrif sem honum 

var ætlað samkvæmt efni sínu eða alls engin réttaráhrif og sé þar af leiðandi ógildur.
 
Ógildir 

löggerningar skapa hvorki réttaráhrif samkvæmt efni sínu né geta þeir orðið grundvöllur að 

efndabótum.
22

 Efndabætur eru bætur fyrir tjón af völdum vanefnda, þannig að kröfuhafi verði 

eins settur og ef hann hefði fengið fullar efndir kröfu sinnar.
23

 Sem fyrr segir er kaflinn, líkt 

                                                        
16

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
17

 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um samningarétt, bls. 11. 
18

 Henry Ussing, Obligationsretten, bls. 23-24. 
19

 Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur I , bls. 86. 
20

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 341. 
21

 Löggerningur felur í sér viljayfirlýsingu sem ætlað er að stofna rétt, breyta rétti eða fella hann niður. Loforð er  

    ein tegund löggerninga, sem ætlað er að stofna rétt. Loforð sem þarf að samþykkja er nefnt tilboð og þegar     

    það hefur verið samþykkt svo gilt sé, er kominn á samningur milli aðila. (Þorgeir Örlygsson, Benedikt  

    Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 75.) 
22

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221-222. 
23

 Íslensk orðabók, bls. 252. 
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og lögin sjálf, þó ekki tæmandi og því er gagnályktun frá ákvæðunum að jafnaði ekki 

heimil.
24

  

Ógildingarástæður geta verið margvíslegar en þeim má skipta í nokkra flokka eftir ástæðu 

ógildingar eða þeim aðstæðum sem voru fyrir hendi þegar til samningsins var stofnað. 

Ógilding samninga getur m.a. átt rót sína að rekja til persónu samningsaðila, efni samnings 

eða atvika og aðferðar við samningsgerðina. Verður þetta nú nánar útlistað og stuðst við sömu 

flokkun og Páll Sigurðsson, lagaprófessor, gerir í riti sínu Samningaréttur.
25

 

Í fyrsta lagi kann brestur á formskilyrðum eða formgallar að koma til álita. Á tilteknum 

sviðum er í vissum tilvikum gert ráð fyrir að samningar lúti ákveðnu formi, sem getur bæði 

verið byggt á lögum, venju eða falist í samningum. Dæmi um þetta er að víxill skal lúta 

ákveðnu formi. Formgallar leiða þó sjaldnast til ógildingar heldur fremur til annarra 

réttaráhrifa en ætlast var til í upphafi.
26

 Í öðru lagi getur ógildingu samnings verið að rekja til 

persónu samningsaðila. Sem dæmi má nefna andlega annmarkar eða lögræðisskortur 

samningsaðila.
27

 Þriðji flokkur ógildingarástæðna er ógilding samninga eftir efni þeirra. Þegar 

vísað er til efnis löggerninga er átt við að efni hans brjóti gegn lögum, velsæmi eða góðu 

siðferði, svo að dæmi séu nefnd. Þar undir falla sanngirnisástæður og það að samningi sé 

komið heiðarlega á og sé ekki ósanngjarn, sbr. 33. gr. sml. og 36. gr. sml. Þá má nefna tilurð 

löggernings, þ.e.a.s. hvernig samningur varð til. Þarna koma til dæmis 28. – 31. gr. sml. til 

skoðunar en þar er kveðið á um ógildingu samninga vegna fölsunar, nauðungar, svika eða 

misneytingar. Fimmti og síðasti flokkurinn eru rangar eða brostnar forsendur en 

ógildingarreglan um brostnar forsendur er dæmi um ólögfesta reglu sem gildir á sviði 

samningaréttar. Þessi flokkun er gerð til einföldunar og skýringar á einkennum 

ógildingarheimilda. Flokkarnir geta blandast saman og eru skilin ekki skörp í öllum 

tilfellum.
28

 Áður en vikið verður að 33. gr. sml. skal nú greint frá mikilvægum atriðum er 

varða huglæga afstöðu samningsaðila. 

Grandsemi og grandleysi samningsaðila, þ.e.a.s. huglæg afstaða, skiptir miklu máli 

þegar ógildingarástæður eru annars vegar. Sú meginregla sem hér skiptir höfuðmáli er að 

löggerningsmóttakandi, þ.e. sá sem samningi er beint til, getur yfirleitt ekki öðlast rétt 

samkvæmt löggerningi nema hann sé grandlaus, þ.e. í góðri trú um að löggerningurinn sé 

gildur. Einstaklingur sem beinlínis veit betur, t.d. veit að löggerningur er haldinn 

                                                        
24

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 35. 
25

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313-314. 
26

 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 142. 
27

 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 115. 
28

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 224. 
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ógildingarástæðu, getur því almennt ekki borið hann fyrir sig. Oft reynir á mat á því hvort 

aðili var grandsamur eða grandlaus í tilteknum tilvikum en þá kemur til almennt mat. Í Hrd. 

1996, bls. 598 (Ölvun í banka) reyndi á mat á því hvort að bankastarfsmenn hefðu verið 

grandlausir eða grandsamir um ölvun einstaklings sem gekk til samninga hjá bankanum. Hrd. 

1980, bls. 957 (Afsal bankabóka) er einnig áhugaverður hvað matið á grandsemi varðar en 

báðir eru dómarnir reifaðir í dómakaflanum hér síðar í ritgerðinni. Stórfellt gáleysi yrði lagt 

að jöfnu við grandsemi og eins ef aðili mátti vita að ákveðnar aðstæður eða hegðun leiddi til 

ógildingar löggernings.
 29

  

 

3 33. gr. samningalaga  

Ákvæðið hljóðar svo: 

 

„33. gr. sml. 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.“ 

3.1 Saga ákvæðisins  

Fram að gildistöku 36. gr. sml. var 33. gr. sml. eina almenna ógildingarregla 

samningalaganna.
30

 Áður en ákvæðið sjálft verður skoðað skal nú fyrst gerð stuttlega grein 

fyrir sögu þess.   

 Ákvæði 33. gr. sml. var nýmæli í norrænni löggjöf, þegar það var tekið upp í 

samningalög Norðurlandaþjóðanna snemma á síðustu öld.
31

 Eins og fram kemur í kafla 2.1 

hér að framan eru íslensku samningalögin sniðin eftir hinum norrænu og var því rökrétt að 

ákvæði 33. gr. sml. væri á meðal þeirra sem lögfest voru þegar íslensku samningalögin voru 

lögfest í heild sinni árið 1936. Í fyrstu var ákvæðið umdeilt þar sem óttast var að í því fælist 

of víðtæk undantekning frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga.
32

 Þetta voru 

sams konar áhyggjur og aftur komu upp á yfirborðið í tengslum við lögfestingu 36. gr. sml. 

árið 1986 en um þær verður fjallað 4. kafla. Dómstólar hafa þó beitt greininni af mikilli 

varkárni og hefur Hæstiréttur einungis fallist á ógildingu samninga á grundvelli ákvæðisins í 

um tíu dómum síðan 1936. Dómar þar sem beitingu ákvæðisins hefur verið hafnað eru þó 

                                                        
29

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 226. 
30

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 783. 
31

 Um samsvarandi ákvæði í norrænum rétti sjá t.a.m.: Henry Ussing: Aftaler, bls. 169-186, Jo Hov: Aftalerett,  

    bls. 227-250, og Kurt Grönfors: Avtalslagen, bls. 204-211. 
32

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311. 



8 

fleiri en algegnt er að það sé sett fram við hlið annarra ákvæða þeim til stuðnings.
33

 Þessar 

ályktanir eru dregnar af skoðun dómaframkvæmdar sem vikið verður að í 5. kafla 

ritgerðarinnar. En nú verður efni, orðalag, gildissvið og réttaráhrif ákvæðisins skoðað.  

3.2 Um efni ákvæðisins, orðalag, gildissvið og réttaráhrif  

3.2.1 Efni ákvæðisins 

Í 33. gr. sml. er mælt fyrir um sjálfstæða ógildingarreglu sem er bundin því skilyrði að atvik 

séu ekki með þeim hætti þegar samningurinn tekur gildi að „óheiðarlegt“ sé að halda 

samningnum efnislega til streitu. Það er enn fremur skilyrði þess að ógildingarákvæðinu sé 

beitt að viðsemjandinn hafi verið eða mátt vera grandsamur um þau atvik sem valda 

ógildingunni. Ákvæðið er þannig annars vegar háð mati dómara á því hvort óheiðarlegt sé að 

halda samningum til streitu. Hins vegar þarf sá sem byggir á ákvæðinu að sýna fram á að 

viðsemjandinn hafi verið grandsamur um þau atvik sem eru metin óheiðarleg.
34

 

Til 33. gr. sml. hefur stundum verið vísað til sem „varaskeifu“ ógildingarástæðna 

samningaréttarins.
35

 Ástæðan fyrir því er sú að ákvæðið er víðtækt og nær að vissu leyti yfir 

margar af öðrum ógildingarreglum samningaréttarins sem áður hafa verið nefndar.
 36

 Þrátt 

fyrir það hefur ákvæðið líka sjálfstætt gildi og nær stundum yfir tilvik sem hinar 

ógildingarástæðurnar ná ekki endilega til, sbr. Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar 

línur), sem snerist um ógildingu samnings um kaup á munum til rekstrar efnalaugar og 

reifaður verður í dómakaflanum hér á eftir.
37

 Ekki verður allt séð fyrir og þegar eitthvað 

vantar upp á að hin ógildingarákvæði sml. eigi við getur 33. gr. sml. komið að góðu gagni og 

stutt við þau.
38

 Ákvæðið hefur einnig mikilvægt gildi sem leiðbeiningarregla en Páll 

Sigurðsson, lagaprófessor, orðaði það svo að það væri: „nokkurs konar stefnuyfirlýsing 

löggjafans um það að gæta skuli heiðarleika í viðskiptum.“
39

 

Ákvæðið má kalla almenna ógildingarreglu, þ.e. henni er ætlað að veita dómstólum 

svigrúm til þess að ógilda löggerninga, enda þótt hinar sérstöku ógildingarreglur 

samningalaganna séu ekki fyrir hendi.
40

  Með almennri ógildingarreglu er átt við lagareglu þar 

sem heimild til ógildingar er ekki bundin við tilgreind atvik sem valda ógildingu löggernings 

heldur er stuðst við almennt mat. Með sérstökum ógildingarreglum er hins vegar m.a. átt við 

                                                        
33

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311-312. 
34

 Henry Ussing: Aftaler, bls. 171-174. 
35

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311. 
36

 Greinargerð með lögum nr. 7/1936, bls. 314. 
37

 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 320. 
38

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314. 
39

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 312. 
40

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2155. 
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lagareglur sem heimila þvert á móti ógildingu eða leiðréttingu samninga vegna sérstakra 

tilgreindra atvika.
41

 Dæmi um sérstakar ógildingarreglur eru ákvæði 28. – 31. gr. sml. Eins og 

sjá má af 33. gr. sml. er ákvæðið almennt, matskennt og víðtækt.
42

 Ekki er til neinn sérstakur 

mælikvarði til þess að ákvarða hvað nákvæmlega fellur undir ákvæðið heldur fer það eftir 

aðstæðum og er komið undir mati dómara hverju sinni. Reglan gefur dómurum þó ekki alveg 

frjálsar hendur hvað þetta varðar heldur skulu þeir styðjast við almennt siðferðismat á 

hverjum tíma og beita heilbrigðri, almennri skynsemi.
43

 Ákvæðið er vísiregla en með því er 

átt við að inntak þess er ekki fastmótað heldur gefur svigrúm til mótunar hverju sinni. Í 

Lögfræðiorðabók með skýringum er vísireglu lýst sem „reglu sem veitir svigrúm til mótunar 

og skilgreiningar eftir siðferðilegum mælikvarða á hverjum tíma.“
44

 Þær eru eins konar 

leiðbeiningarreglur sem skírskota til þeirra mælikvarða sem byggja skal á við úrlausn máls.
45

 

Inntaki vísireglna getur verið erfitt að lýsa nákvæmlega og gefa þær dómurum svigrúm til 

mótunar.
46

 Segja má að 33. gr. sml. höfði sterkt til réttlætiskenndar og siðferðismats 

einstaklinga.  

Dæmi um atvik sem gætu fallið undir 33. gr. sml. er samningur gerður við aðila í 

geðshræringu, við drukkinn einstakling eða einstakling sem er veikur á geði á þann hátt að 

hann gat ekki gert sér grein fyrir efni samningsins. Nauðsynlegt er þó að meta hvert tilvik 

fyrir sig en aðstæður við samningsgerð og eins aðstæður viðkomandi geta skipt máli. Eins og 

fram hefur komið skiptir huglæg afstaða loforðsmóttakanda einnig höfuðmáli. Sem dæmi má 

nefna að ef einstaklingur, sem haldinn er duldum andlegum annmörkum en er þó ekki 

bersýnilega veikur á geði, gerir löggerning, myndi þess háttar löggerningur almennt vera 

gildur gagnvart grandlausum viðsemjanda, en 33. gr. sml. gæti hins vegar, eftir atvikum, náð 

til viðsemjanda, sem vissi um þessa andlegu annmarka, þ.e.a.s. var grandsamur, sbr. Hrd. 

1996, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg) sem varðaði kaup geðveiks manns á söluturni og 

reifaður verður í 5. kafla. Sama á við ef löggerningsmóttakandi veit að löggerningur var 

gerður í mikilli geðshræringu, sbr. það dæmi að A bjargar barni B frá drukknun og B lofar 

síðan A í mikilli geðshræringu að greiða honum milljónir fyrir. Óheiðarlegt væri af A að 

krefjast efnda samkvæmt þess konar löggerningi og réttast væri að ógilda hann á grundvelli 

33. gr. sml. Við það mat gæti t.a.m. efnahagur viðkomandi skipt verulegu máli. Hvað 

                                                        
41

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2150. 
42

 Carl Jacob Arnholm: Lærebok i avtalerett, bls. 254.  
43

 Henry Ussing: Aftaler, bls. 171. 
44

 Lögfræðiorðabók, bls. 496. 
45

 Sigurður Gizurarson: „Með lögum skal land byggja“, bls. 455. 
46

 Carl Jacob Arnholm: Lærebok i avtalerett, bls. 256. 
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aðstæður loforðsgjafa varðar þá má hugsa sér að þær geti skipt máli í þessu tilliti.
 47

 Nú skal 

vikið nánar að orðalagi ákvæðisins. Í því sambandi verður m.a. sönnunarmat og tímamark 

ákvæðisins skoðað og í beinu framhaldi verður farið yfir gildissvið þess og réttaráhrif. 

3.2.2 Orðalag ákvæðisins, gildissvið og réttaráhrif 

Meginþungi ákvæðisins felst í orðinu „óheiðarlegur“. Flestir vita til hvers orðið „óheiðarleiki“ 

vísar. Óheiðarleiki er eitthvað sem ekki er heiðarlegt og vísar til siðferðiskenndar okkar. 

Orðið „heiðarlegur“ hefur verið skilgreint sem einhver sem er áreiðanlegur eða ósvikull, 

andstæðan við það að vera óheiðarlegur.
48

 Nafnorðið „heiður“ merkir „frægð“ eða „sómi“ og 

lýsingarorðið „heiðarlegur“ vísar þá til þess sem bundinn er slíkum eiginleikum, þess sem 

hefur ríka sómakennd.
49

 Sérstök áhersla skal á það lögð að orðalagið „yrði talið óheiðarlegt“ í 

ákvæðinu vísar til þess að það er ekki skilyrði að viðkomandi hafi þegar sýnt af sér eitthvað 

óheiðarlegt heldur er þvert á móti átt við að það væri óheiðarlegt af viðkomandi að krefjast 

réttar síns samkvæmt löggerningnum, sbr. Hrd. 1954, bls. 69 (Ótímabundin húsaleiga) sem 

reifaður er í 5. kafla. Að þessu leyti er 33. gr. sml. ólík öðrum ógildingarheimildum, sem 

miðast við huglæga afstöðu loforðsmóttakanda þegar loforðið var gefið.
50

  

Orðalagið „vegna atvika“ vísar til einhvers sem fast er í hendi, staðreynda eða 

raunverulegra atvika. Óljósar getgátur duga ekki.
51

  

Orðalagið „kom til vitundar“ er ótvírætt og sker úr um það tímamark sem miða skal við og 

gefur einnig til kynna hver huglæg afstaða viðsemjanda skal vera. Ákvæði 33. gr. sml. er að 

þessu leyti bundin sömu takmörkunum og hinar sérstöku ógildingarreglur samningalaganna, 

þ.e.a.s. bæði þarf það atvik er ógildingu veldur að hafa verið fyrir hendi þegar löggerningur 

kom til vitundar löggerningsmóttakanda og einnig þarf viðkomandi að vera grandsamur, sbr. 

Hrd. 1995, 453 (Skaðabætur vegna veðskuldabréfs) sem reifaður er í 5. kafla.
52

 Greinin 

kemur því aðeins til skoðunar ef viðsemjanda var kunnugt um eða mátti vera kunnugt um hin 

sannanlegu atvik eða staðreyndir sem ógildingu valda. Hvað tímamark varðar skal miðað við 

atvik sem til staðar voru við samningsgerðina eða þegar löggerningur komst til vitundar 

löggerningsmóttakanda, sbr. 38. gr. sml. Í síðari málslið 38. gr. sml. er þó að finna frávik frá 

þessu þar sem tekið er fram að við sérstakar aðstæður megi  einnig líta til þeirrar vitneskju 

                                                        
47

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 315. 
48

 Lögfræðiorðabók, bls. 184. 
49

 Íslensk orðabók, bls. 555. 
50

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 314-315. 
51

 Henry Ussing: Aftaler, bls. 170. 
52

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2155. 
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sem viðkomandi fékk eða mátti hafa fengið eftir að löggerningurinn kom til vitundar hans en 

áður en hann hafði áhrif á ráðstafanir hans.
53

  

Síðast er komið að orðalaginu „ætla má“ í ákvæðinu og ber í því sambandi að huga að 

sönnunarkröfum. Fræðimenn telja að í orðalaginu „ætla má“ felist að sönnunarkröfurnar séu 

ekki mjög strangar.
54

 Með hliðsjón af t.a.m. Hrd. 1998, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg), má þó 

velta því fyrir sér hvort sú sé raunin. Þar var um að ræða geðveikan mann sem gekk til 

samninga um kaup á söluturni nokkrum en dómurinn er reifaður nánar í dómakaflanum hér á 

eftir. Einstaklingurinn sem um ræðir í dóminum var bersýnilega geðveikur og leggur 

Hæstiréttur áherslu á að sýna fram á og sanna að það megi hverjum manni vera ljóst og virðist 

almennt gera nokkuð ríkar sönnunarkröfur til þess að seljandi umrædds söluturns hafi mátt 

vita um vanhæfi einstaklingsins til þess að gera sér grein fyrir efni samnings um kaup á 

söluturninum. Sönnunarbyrðin hvílir sem áður á löggerningsgjafa, þ.e.a.s. sá sem ber ákvæðið 

fyrir sig hefur sönnunarbyrði fyrir því að óheiðarlegt væri að halda gerningnum til streitu.
55

  

Ákvæði 33. gr. sml. hefur sama gildissvið og aðrar reglur samningalaganna skv. 40 gr. 

sml. Það gildir á sviði fjármunaréttar en á almennt ekki við um löggerninga á sviði persónu-, 

sifja- eða erfðaréttar.
56

 Réttaráhrif 33. gr. sml. eru ógilding að öllu leyti. Ekki er almennt hægt 

að víkja samningi til hliðar eða breyta honum á grundvelli ákvæðisins. Þegar samningur er 

samsettur úr mörgum sjálfstæðum samningþáttum tíðkast þó í undantekningartilfellum að 

ógilda megi einn þátt án þess að ógilda samninginn í heils sinni.
57 

Eitt af sérkennum ákvæðisins hversu víðtækt og matskennt það er og að hve miklu leyti 

það vísar til siðferðismats og réttlætistilfinningar einstaklinga. Dómarinn þarf, líkt og þegar 

um aðrar vísireglur er að ræða, að túlka ákvæðið og treysta á eigið siðferðismat.
58

 Það ber þó 

að hafa í huga að þar sem um undantekningarreglu er að ræða er ekki tilefni til of víðtækrar 

túlkunar og skal stigið varlega til jarðar í þeim efnum.
59

 Nú skal ákvæðið borið saman við 

aðra almenna ógildingarreglu samningalaganna, 36. gr. sml.  

 

  

                                                        
53

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
54

 Henry Ussing: Aftaler, bls. 170 og Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
55

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
56

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 440. 
57

 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 123. 
58

 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799.  
59

 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 115. 
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4 Samanburður á ákvæðum 33. gr. sml. og 36. gr. sml. 

4.1 Ógildingarheimild 36. gr. sml. 

Eins og fram hefur komið hefur samningalögum einungis verið breytt fjórum sinnum. Fyrsta 

breytingin frá lögfestingu þeirra var með lögum nr. 11/1986.
60

 Sú breyting fól í sér nokkrar 

breytingar. Veigamesta breytingin sem varð á lögunum var sú að nýtt ákvæði, 36. gr. sml., var 

samþykkt.
61

  

Ákvæðið er víðtækt ógildingarákvæði sem svarar að mörgu leyti til 33. gr. sml. en 36. gr. 

sml. kveður á um ógildingu eða breytingu samnings ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt 

góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Ákvæðið er þó víðtækara en 33. gr. sml. og í 

frumvarpi með breytingarlögunum nr. 11/1986 segir: „Ákvæði þetta mun, ef að lögum verður, 

veita íslenskum dómstólum víðtækari heimildir til ógildingar eða leiðréttingar ósanngjarnra 

samninga heldur en gildandi réttarreglur heimila.“
62

 36. gr. sml. hljóðar svo: 

 

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

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

á við um aðra löggerninga. 

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

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til.“ 

 

Meginbreytingin sem 36. gr. sml. hafði í för með sér var sú að greinin veitir heimild til þess 

að taka tillit til aðstæðna sem voru ekki fyrir hendi við samningsgerð þegar meta á hvort 

ógilda eigi samning og einnig veitir hún heimild til þess að breyta samningi án þess að ógilda 

hann alveg en nánar verður vikið að þessu atriði í næsta kafla.
63

 Nokkur ókyrrð skapaðist í 

kringum lögfestingu þessa ákvæðis og fannst sumum fræðimönnum sem heldur geyst væri 

farið í tillögu að undantekningarreglu frá hinni rótgrónu meginreglu um skuldbindingargildi 

samninga. Páll Sigurðsson gekk einna lengst í þessum efnum og í grein sem hann skrifaði af 

þessu tilefni orðaði hann það svo að „boðað væri til byltingar á sviði ógildingarheimilda 

gerðra samninga sem hefðu í för með sér stórkostleg frávik frá meginreglunni um 

                                                        
60

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2148. 
61

 Vegna þeirra breytinga sem urðu á lögunum á þessum tíma breyttist m.a. númeraröð laganna nokkuð og 33. gr.  

    sml. fékk það númer en greinin var áður 32. gr. sml. Engar efnislegar breytingar urðu þó á greininni. Með  

    þessum breytingum varð númeraröð samningalaganna fram að 37. gr. laganna sú sama og í skandinavísku  

    samningalögunum. (Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2148.) 
62

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2150. 
63

 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2148. 
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skuldbindingargildi samninga.“
64

 Hann setti í greininni fram nokkrar röksemdir fyrir því að 

fara ætti varlega í þessum efnum. Lagði hann áherslu á að ógildingarreglur samningalaganna 

eru undantekningarreglur og því er ekki efni til víðtækrar túlkunar þessara ákvæða. Hann 

lagði áherslu á að meginreglan um skuldbindingargildi samninga viðhéldi festu í samfélaginu 

og því skyldi varkárni gætt við fjölgun ógildingarheimilda.
65

 Fleiri höfðu sömu áhyggjur og 

töldu hættu á því að hin nýja ógildingarregla myndi grafa undan þeim meginreglum 

samningaréttarins sem hér hefur verið rætt um. Að sama skapi þótti hugtakið ósanngirni of 

víðtæk og ekki vísa til afmarkaðra gilda sem dómarar jafnt og almenningur ættu að þekkja. 

Þar af leiðandi ríkti á meðal sumra ótti um það að fjöldi dómsmála myndi aukast úr hófi fram 

þar sem óljóst væri hvenær reglan ætti við.
66

 En af hverju var 36. gr. sml. lögfest og hvert var 

markmiðið með henni? 

Ákvæði 36. gr. sml. var sett með aukna neytendavernd í huga og var það meginmarkmið 

hennar. Í kringum árið 1975 urðu ýmsar breytingar á löggjöf á Norðurlöndunum í þá veru að 

styrkja réttarstöðu neytenda og annarra sem ætla má að hafi lakari stöðu við gerð samninga. 

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

til að dreifa í skandinavískum rétti en á þessum tíma varð breyting þar á. Þær breytingar sem 

frumvarp með lögum nr. 11/1986 hafði í för með sér voru að langmestu leyti efnislega og 

formlega þær sömu og gerðar höfðu verið á samningalögum annars staðar á Norðurlöndum 

nokkrum árum áður. Markmiðið með þeim var að veita dómstólum víðtækari heimildir til að 

ógilda ósanngjarna samninga en áður höfðu verið til í löggjöf og var markmið hins íslenska 

frumvarps hið sama.
67

 Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 11/1986 segir að 36. gr. sml. 

komi helst til greina þegar aðstæður eru ekki svo augljósar eða ótvírætt sannaðar að ákvæði 

annarra ógildingarheimilda samningalaga eigi við.
68

 Nú verður ákvæðið skoðað nánar með 

hliðsjón af 33. gr. sml.  

4.2 Samanburður á ákvæðum 33. gr. og 36. gr. sml. með tilliti til orðalags, réttaráhrifa 

og sönnunarmats 

Ljóst er að 33. gr. sml. og 36. gr. laganna eiga margt sameiginlegt. Greinarnar eru 

undantekningar frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga og að vissu leyti 

meginreglunni um samningsfrelsi. Við lögfestingu 33. gr. sml. árið 1936 og síðar 36. gr. sml. 

árið 1986 var áhersla lögð á að um undantekningarreglur væri að ræða og því bæri að túlka 
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 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 116. 
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 Páll Sigurðsson: „Orð skulu standa“, bls. 115. 
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 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 406. 
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þær þröngt og var því sérstaklega beint til dómstóla að beita þeim af varkárni.
69

 Reglurnar 

voru lögfestar með það markmið í huga að ógilda samninga sem annars vegar væri 

óheiðarlegt að bera fyrir sig og hins vegar að ógilda samning, í heild eða hluta, ef það yrði 

talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Báðar eru 

greinarnar víðtækar, þótt 36. gr. sml. sé enn víðtækari en hin fyrrnefnda, og báðar eru þær 

matskenndar. Um er að ræða vísireglur sem krefjast sérstakrar túlkunar.
70

 Af lestri ákvæðanna 

má sjá að orðin sem eru einkennandi fyrir þær, hvora í sínu lagi, eru annars vegar 

„óheiðarleiki“ og hins vegar „ósanngirni“.  

Skiptar skoðanir eru af hálfu fræðimanna um túlkun hugtakanna í ákvæðunum. Í 

ofangreindri grein efir Pál Sigurðsson telur hann að hugtakið „óheiðarleiki“ sé þrengra og 

markvissara en hugtakið „ósanngirni“. Fram kemur að hann telji orðalagið „ósanngjarnt og 

andstætt góðri viðskiptavenju“ of ómarkvisst til þess að gagnast mönnum í almennum 

viðskiptum. Til þess að hafa varnaðaráhrif verði ákvæði að vera tiltölulega skýr og afmörkuð 

svo að hægt sé að veita leiðbeiningar um það hvort samningur muni standast fyrir fram og 

áður en gengið er til samninga. Páli fannst orðið ósanngjarnt allt of víðtækt og óljóst til þessa. 

Hugtakið óheiðarleiki fannst honum höfða á skýrari og ákveðnari hátt til siðgæðisvitundar 

manna og vera auðveldara viðfangs.
71

 Bæði Viðar Már Matthíasson og Þorgeir Örlygsson, 

lagaprófessorar, voru hins vegar annarrar skoðunar í greinum sem þeir rituðu í tilefni 

lögfestingar 36. gr. sml. og töldu hugtökin vera álíka óskýr og ómarkviss. Þorgeir taldi enn 

fremur að bæði hugtökin höfðuðu með jafnskýrum hætti til siðgæðisvitundar manna á 

hverjum tíma.
72

 Í grein sem Matthías G. Pálsson skrifaði um 36. gr. sml. tekur hann undir þau 

sjónarmið að bæði hugtökin vísi til matskenndra gilda sem breyst geta í tímanna rás. Hann er 

sammála Páli að því leyti að óheiðarleikahugtakið vísi á skýrari hátt til siðgæðisvitundar 

manna og sé þannig þrengra en hugtakið ósanngirni.
73

 Í greinargerð með lögum nr. 11/1986 

segir að ekki sé til almennur mælikvarði um það hvenær samningur teljist ósanngjarn heldur 

sé það mat dómstóla hverju sinni. Þetta kemur heim og saman við þá staðreynd að 36. gr. sml. 

er líkt og 33. gr. sml. vísiregla. Við beitingu beggja reglnanna verða dómstólar að leggja til 

grundvallar almennt sanngirnismat á hverjum tíma.
74
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Þó svo að margt sé líkt með greinunum er hins vegar einnig margt ólíkt. Í fyrsta lagi má 

taka undir það sjónarmið að óheiðarleikahugtakið vísi í ríkara mæli til siðgæðisvitundar 

manna en hugtakið ósanngirni. Hvað 33. gr. sml. varðar er oftast óhjákvæmilegt fyrir dómstól 

að meta hvort hegðun löggerningsmóttakanda sé siðferðilega rétt í ljósi vitneskju hans en hið 

siðferðislega mat virðist takmarkaðra þegar að 36. gr. sml. kemur. Segja má að 

siðferðisspurningin sé þar takmörkuð við mat á jafnvæginu milli hagsmuna samningsaðila.
75

 

Hér má vísa til Hrd. 1996, bls. 51 (Barnaljóð), þar sem málsatvik voru þau að útgáfufélag, Ú, 

gerði samning við Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna, S, og gaf út ljóðabók í þeirra nafni. 

Styrktarfélagið fékk tiltekna upphæð af hverri bók en þurfti enga áhættu að bera. Bókin sló 

sölumet og vildi S fá hærri hlutdeild með vísan til 36. gr. sml. Þótt hinar góðu viðtökur yrðu 

að mestum hluta raktar til velvildar kaupenda í garð S og að samningurinn hafi orðið Ú 

hagstæðari en fyrirséð var þóttu ekki vera fyrir hendi skilyrði til þess að breyta samningi aðila 

á grundvelli 36. gr. sml. Ú bar allan kostnað og tók á sig fjárhagslega áhættu en S tók hins 

vegar ekki á sig neina áhættu. Ekki þótti hafa verið sýnt fram á að við samningsgerðina hefði 

hallað á annan samningsaðilann eða framkvæmd samningsins hefði verið öndverð 

hagsmunum annars. Í dómi þessum reyndi einungis á 36. gr. sml. þar sem hér voru atvik eftir 

samningsgerð til skoðunar, en 33. gr. sml. á einungis við um atvik við samningsgerð. Þessi 

dómur er þó gott dæmi um það þegar hagsmunamat og siðferðismat vegast á. Þó svo að leiða 

megi verulegar líkur að því að góða sölu bókarinnar megi rekja til velvildar kaupanda til S og 

mætti því telja siðferðilega rétt að breyta samningi að hluta þegar ljóst var hversu mikill 

hagnaður Ú var þá metur dómurinn það ekki svo að S eigi siðferðilegar kröfur á Ú heldur 

horfir hann frekar til stöðu aðila í upphafi þar sem Ú tekur alla áhættuna.  

Ólík réttaráhrif, mismunandi áhrif grandsemi og að vissu leyti mismunandi 

viðmiðunartímamörk koma einnig í ljós þegar ákvæðin eru borin saman. Hvað réttaráhrifin 

varðar þá var með lögfestingu 36. gr. sml. komið því athyglisverða nýmæli á að ekki sé 

einungis hægt að ógilda samning í heild sinni á grunvelli ákvæðisins heldur megi einnig víkja 

honum til hliðar að hluta eða breyta honum. Í ákvæðinu felst því ekki aðeins ógildingarregla 

heldur einnig hliðrunarregla en af henni leiðir að hægt er að breyta samningi til betri vegar án 

þess að hann verði í heild sinni ógildur. Á þeim tíma sem 36. gr. sml. var lögfest hafði það 

lengi verið hin almenna og viðurkennda skoðun á meðal fræðimanna í norrænum 

samningarétti að ekki væri hægt að breyta samningum á grundvelli ógildingarákvæðis 

samningalaganna heldur einungis ógilda hann að fullu.
76

 Í því getur falist réttarbót að hægt sé 
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að breyta ósanngjörnum samningi í stað þess að ógilda hann alveg og má velta því fyrir sér 

hvort sams konar heimild ætti að vera í 33. gr. sml. Sumir kynnu þó að segja að þvert á móti 

skapaði þetta réttaróvissu, samninga bæri að halda líkt og meginreglan segir til um og það sé 

ekki dómstóla að hrófla við gerðum samningum. Ólíkt 33. gr. sml. er grandsemi 

löggerningsmóttakanda ekki skilyrði fyrir því að 36. gr. sml. sé beitt heldur geta 

samningsaðilar þvert á móti báðir verið grandlausir um þau atvik eða þær ástæður sem valda 

ógildingu samnings.
77

 Hvað tímamörkin varðar þá ber samkvæmt 33. gr. sml., eins og fram 

hefur komið, að miða við þá vitneskju eða þau atvik sem voru fyrir hendi þegar 

löggerningurinn kom til vitundar löggerningsmóttakanda, sbr. 38. gr. sml.
78

 Ákvæði 36. gr. 

sml. ber hins vegar með sér að ekki eigi einungis að miða við þessi atvik heldur bæði atvik 

fyrir, við og/eða eftir samningsgerð.
79

 Ákvæðin eru einnig ólík að því leyti að í 36. gr. sml. er 

vísað í 2. mgr. ákvæðisins til ákveðinna leiðbeiningarsjónarmiða sem tekið skal tillit til þegar 

metið er hvort löggerningur sé ósanngjarn eða andstæður góðri viðskiptavenju. Nánar tiltekið 

skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerð og atvika sem síðar 

hafa orðið.
80

  Ákvæði 33. gr. sml. vísar hins vegar ekki til neinna mælikvarða sem þessara og 

kveður ekki á um það hvenær heimilt sé að ónýta löggerning vegna þess að óheiðarlegt væri 

að bera hann fyrir sig.
81

 Þvert á móti er treyst á mat dómarans sem styðjast skal við almennt 

siðferðismat og beita heilbrigðri skynsemi við mat sitt.
82

  

Hvað sönnunarmat varðar þá má segja að 33. gr. sml. byggist á huglægum ástæðum 

löggerningsmóttakanda en 36. gr. sml. nái einnig til hlutlægra ástæðna. Þannig má leiða líkur 

að því að 36. gr. sml. geri ríkari kröfur til sönnunar en 33. gr. sml.
83

  

Af þessu sést að þótt ákvæðin séu lík þá er einnig margt sem skilur þau að.
84

 Nú skal vikið 

að dómaframkvæmd 33. gr. sml.     
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5 Dómaframkvæmd 33. gr. samningalaga   

5.1 Almennt 

Samningaréttur er lifandi svið en samningalögin hafa ekki breyst mikið frá gildistöku þeirra 

árið 1936. Ákvæði 33. og 36. gr. sml. eru hvor tveggja matskennd og þau þarf að túlka í ljósi 

aðstæðna hverju sinni. Dómafordæmi Hæstaréttar er mikilvæg réttarheimild við túlkun 

ákvæðanna. Í þessum kafla verður dómaframkvæmd 33. gr. sml. skoðuð og nokkrir 

áhugaverðir dómar Hæstaréttar reifaðir. Umfjölluninni verður skipt í tvö tímabil. Annars 

vegar verða dómar frá 1936-1986 skoðaðir, þ.e.a.s. tímabilið frá gildistöku samningalaga til 

gildistöku 36. gr. sml. og hins vegar dómar frá 1986 til dagsins í dag. Í framhaldi af 

dómakaflanum verður skoðað hvort 36. gr. sml. hafi haft áhrif á þróun ákvæðisins.  

5.2 Dómaframkvæmd 33. gr. sml. fyrir gildistöku 36. gr. laganna 

Eins og fram hefur komið hefur Hæstiréttur sjaldan ógilt samninga með beinni vísan til 33. gr. 

sml.
85

 Hæstiréttur hefur í alls tíu dómum ógilt samninga á grundvelli ákvæðisins frá því að 

samningalögin voru lögfest árið 1936.
86

 Dómarnir eru hins vegar mun fleiri þar sem vísað 

hefur verið til greinarinnar og Hæstiréttur hafnað því að beita henni. Þá eru nokkur dæmi þess 

að héraðsdómur hafi beitt ákvæðinu án þess að málum hafi verið áfrýjað til Hæstaréttar.
87

 

Samhliða gildistöku 36. gr. sml. árið 1986 varð þágildandi 32. gr. sml. að 33. gr. sml. og vísar 

Hæstiréttur því til 32. gr. sml. í dómum sínum fyrir 1986. Greinarnar eru hins vegar alveg 

samhljóða og var ákvæðið einungis fært úr 32. gr. sml. í 33. gr. sml.
88

 Því verður hér vísað til 

33. gr. sml. þótt Hæstiréttur vísi í dómum sínum til 32. gr. sml.  

Fyrst skal hér reifað elsta dæmi þess að samningur hafi verið ógiltur í Hæstarétti á 

grundvelli 33. gr. sml. 

Hrd. 1953, bls. 182 (Lífstíðarábúð) 

Mál þetta snerist m.a. um ábúðarrétt HS til lífstíðar á tiltekinni jörð. HS krafðist þess að hann 

yrði viðurkenndur en A, H og J, sem voru systur, mótmæltu þessu hins vegar og kröfðust sýknu 

af kröfum HS með vísan til 33. gr. sml. HS hafði með samkomulagi við systurnar verið 

heimilað að dvelja á jörðinni í allt að 6 ár eða á meðan hann byggði upp sína eigin jörð. Síðar 

krafðist hann þess hins vegar m.a. að fá að dvelja ævilangt á jörðinni. Rétt sinn til þess byggði 

hann á 9. gr. ábúðarlaga frá 1933 þar sem segir að: „Allar jarðir skuli byggja ævilangt“. Þessu 

hafnaði Hæstiréttur með vísan til 33. gr. sml.  
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Rökstuðningur Hæstaréttar er ekki ýtarlegur en niðurstaðan verður að teljast rétt ef málsatvik 

eru skoðuð og vilji systranna hafður að leiðarljósi. Hæstiréttur taldi óheiðarlegt af HS að beita 

fyrir sig 9. gr. ábúðarlaga enda hlaut HS að vera ljóst að honum var ekki ætlaður ábúðarréttur 

til lífstíðar heldur einungis á meðan hann byggði upp sína eigin jörð. Í þessum dómi vísar 

Hæstiréttur einungis til 33. gr. sml. en oftast er ákvæðinu beitt samhliða öðrum 

ógildingarákvæðum svo sem í Hrd. 1954, bls. 69. 

Hrd. 1954, bls. 69 (Ótímabundin húsaleiga) 

R krafðist útburðar S úr íbúð sem S hafði leigt af R. Málsatvik voru þau að R hafði undirritað 

yfirlýsingu þess efnis að hún myndi leigja S íbúð sína áfram „á meðan hann þyrfti hennar“, eins 

og það var orðað. R ritaði svo fyrir neðan dagsetingu þessarar yfirlýsingar að húsaleiga væri 

greidd fyrir október og þar undir ritaði hún nafn sitt. S taldi sig samkvæmt þessu hafa öðlast 

ótímabundinn rétt til leigu á íbúðinni. R kvaðst hins vegar ekki hafa lesið yfirlýsinguna og 

einungis hafa undirritað hana í trausti þess að hún hefði að geyma samkomulag aðila um 

leigufjárhæð. Af þessum sökum krafðist hún útburðar S úr íbúðinni. Hæstiréttur féllst á þetta og 

tók kröfu R um útburð á hendur S til greina. Taldi dómurinn mjög ósennilegt að R hefði 

undirritað yfirlýsinguna, ef henni hefði verið ljóst hvaða þýðingu hún hefði og hafði S ekki 

tekist sönnun um annað. Niðurstaða dómsins var því sú að S hefði gerst brotlegur við 7. gr. laga 

nr. 73/1983, sem kveður á um misneytingu og er nú 31. gr. sml. og ákvæði 33. gr. sml. um 

óheiðarleika við samningsgerð. 

 

Rökstuðningur Hæstaréttar er heldur knappur þar sem hann lét þau rök nægja að jafnvel þótt 

fallist væri á rök S um að R hefði lesið yfirlýsinguna hefði S borið að benda R á að 

yfirlýsingin geymdi víðtækari rétt honum til handa en tíðkast almennt í leigusamningum. Yrði 

því að teljast ólíklegt að R hefði undirritað yfirlýsinguna ef henni hefði verið það kunnugt. 

Byggir Hæsturéttur niðurstöðuna bæði á því að R hefði notað sér þekkingarleysi S og því 

hefði verið um misneytingu að ræða, sbr. 31. gr. sml., og á því að óheiðarlegt hefði verið að 

krefjast efnda samkvæmt samningnum, sbr. 33. gr. sml.  

Eftirfarandi dómur er áhugaverður hvað stöðu aðila og neytendasjónarmið varðar. 

Hrd. 1979, bls. 360 (Netakaup)   

Um var að ræða stóra pöntun á netum sem JE var krafinn um greiðslu á en hann mótmælti og 

hélt því fram að bindandi samningur hefði aldrei komist á. Málsatvik voru þau að JE óskaði eftir 

því að fá net. Gengið var frá pöntun undirritaðri af hálfu umboðsmanns netafyrirtækisins þar 

sem JE var tilkynnt að hann ætti eftir að skrifa undir og senda til baka til staðfestingar ásamt því 

að afla bankaábyrgðar. Það gerði hann hins vegar ekki. JE hélt því fram að hann hefði ekki gert 

bindandi pöntun heldur aðeins viljað fá prufueintak af neti til reynslu. Samkvæmt vitnisburði 

starfsmanns heildverslunarinnar taldi hann JE ófróðan um viðskipti af þessu tagi. Þá taldi JE 

sjálfur að umboðsmönnum fyrirtækisins hefði mátt vera ljóst að hann væri fákunnandi um 

viðskipti á þessu sviði og hafi þeir afgreitt málin með þeim hætti að bindandi samningur hafi 

komist á væri það óheiðarlegt. Á þetta var fallist á báðum dómsstigum og samningurinn ógiltur 

með vísan til 33. gr. sml. Undirréttur taldi að þar sem hinum óviðskiptafróða aðila hefði ekki 

verið gerð grein fyrir skuldbindingargildi athafna sinna á sviði þar sem lítil festa ríkti um 

almenna viðskiptahætti og þar sem JE hafði verið villt sýn með upplýsingum sem ekki reyndust 

eiga við rök að styðjast hafi verið komið í veg fyrir að JE gæti gert þær ráðstafanir sem 

aðstæður kröfðust til að fyrirbyggja að skuldbindandi samningur kæmist á.  
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Í dómi þessum lætur rétturinn sér nægja að vísa til 33. gr. sml. Færa má þó rök að því að hægt 

hefði verið að vísa til misneytingarákvæðis samningalaga, 31. gr. sml., vegna fákunnáttu og 

einfeldni mannsins. Því má einnig velta því fyrir sér hvort 30. gr. sml., um svik, hafi átt við 

hér þar sem hann hafi jafnvel verið blekktur til samninga. Þá má jafnframt velta því fyrir sér 

hvort málatilbúnaður hefði verið annar nú á tímum vegna neytendasjónarmiða sem smám 

saman hafa orðið þýðingarmeiri. 

Eftirfarandi dómur er áhugaverður hvað huglæga afstöðu aðila varðar. 

Hrd. 1980, bls. 957 (Afsal bankabóka) 

Mál þetta snerist um ógildingu samnings nokkurs þar sem verðmæti þessa tiltekna samnings var 

um tvisvar sinnum meira en endurgjaldið. Málsatvik voru þau að A var til rannsóknar vegna 

fjármálamisferlis og við svo búið gerði hann samning þar sem hann framseldi B innstæður og 

verðbréf að andvirði 1,3 millj. Fyrir það var greitt með víxli upp á 550.000. Talið var að með 

tilliti til þess hvernig málum var háttað við samningsgerðina og af því að viðsemjandinn mátti 

vita af hverju samningurinn var gerður þá væri óheiðarlegt í skilningi 33. gr. sml. að láta 

samninginn standa. 

 

Kaupandinn, B, hélt því fram að sér hefði ekki verið kunnugt um það hversu hagstæður 

samningurinn væri. Hæstiréttur féllst hins vegar ekki á það og má þá einkum hafa þrjú atriði í 

huga. B fékk mikil verðmæti fyrir litla fjárhæð, honum var kunnugt um að samningurinn sem 

um ræðir var gerður á meðan A sætti rannsókn skattyfirvalda og að sama skapi var honum 

kunnugt um það að A hafði sagt lögmanni sínum að „hann vildi losa sig við pappírana“ vegna 

rannsóknarinnar. Hæstiréttur gaf í skyn að B hefði vegna alls þessa átt að finnast það 

tortryggilegt að fá keyptar svo verðmætar eignir fyrir litla greiðslu og því varð niðurstaðan sú 

sem raun ber vitni. Dómurinn taldi að endurgjaldið væri óeðlilega lágt og féllst ekki á þau rök 

B að þrátt fyrir það að A hefði sagt að sér væri ófært að hagnýta sér tilteknar eignir sjálfur og 

vildi þar með losa sig við pappírana að það hefði einhver áhrif á endurgjaldið. Samningurinn 

var því ógiltur á grundvelli 33. gr. sml. Þá má velta því fyrir sér hvort að ákvæði 29. gr. sml. 

um minni háttar nauðung geti átt hér við vegna þeirra sérstöku aðstæðna sem uppi voru.  

Eftirfarandi dómur er dæmi um mál þar sem ekki var fallist á ógildingu samnings á 

grundvelli 33. gr. sml. Einn dómari skilaði þó sératkvæði og taldi að ógilda ætti samninginn á 

grundvelli 33. gr. sml. Að því leyti er sérstaklega áhugavert að skoða þennan dóm. 

Hrd. 1982, 1921 (Gamli frímerkjakaupmaðurinn)  

Mál þetta snerist um gildi tilekinna frímerkjaviðskipta. Málavextir voru þeir að J, sem var 

frímerkjakaupmaður og kominn á 83 aldursár, gerði samning við H og F um sölu frímerkjasafns 

síns. J krafðist riftunar á viðskiptunum þar sem hann taldi að H og F hefðu nýtt sér m.a. aldur 

hans og þá staðreynd að hann þekkti íslenskar aðstæður ekki nógu vel, en hann hafði verið 

búsettur erlendis um langt skeið. Samið var um að hluti frímerkjanna skyldi greiðast í íslenskum 

krónum en að nokkru leyti skyldi safnið greiðast með skuldabréfi. J bar það hins vegar fyrir sig 

að verðið hefði átt að gefa upp í erlendum gjaldmiðli og hann taldi það hafa verið gert. H og F 

mótmæltu þessu og báru fyrir sig að samið hefði verið um að verðið skyldi greiðast í íslenskum 
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krónum. Kallaðir voru til dómkvaddir matsmenn en þeir töldu verð frímerkjanna ekki óeðlilegt. 

Þá töldu þeir aldur J og heilsu hans ekki koma að sök. H og F var ljóst að J var aldurhniginn en 

ekki var talið að þeir hafi haft ástæðu til að ætla að hann gæti ekki tekið ákvarðanir um 

viðskiptin. Eins var ekki talið að þeir hefðu notfært sér veikindi hans. J átti frumkvæðið að 

samningnum og fékkst enn við frímerkjaviðskipti. Af þessum ástæðum var niðurstaða 

Hæstaréttar synjun á riftun á viðskiptunum og taldi meirihluti Hæstaréttar það ekki óheiðarlegt 

af H og F að bera samninginn fyrir sig. 33. gr. sml. átti því ekki við. 

Einn hæstaréttardómari skilaði þó sératkvæði og taldi að ógilda ætti samninginn á grundvelli 33. 

gr. sml. Ástæðan fyrir því var m.a. aldur J og veikindi hans, en honum hafði hrakað mjög á 

skömmum tíma, búseta hans erlendis og sú staðreynd að hann hafði selt öðrum frímerki miðað 

við verð og greiðslu í dönskum krónum og hefði jafnframt óskað eftir því við H og F. Taldi 

dómarinn að H og F hefðu átt að gera sér þetta ljóst, einkum þegar litið væri til þess að 

greiðsluskilmálar þeir sem samið var um voru að mati dómarans óeðlilegir. 

 

Þessi dómur sýnir að mikið þarf til að koma til þess að hægt sé að beita 33. gr. sml. enda um 

undantekningarreglu að ræða. Þarna vegur þungt að frímerkjakaupmaðurinn hafði þekkingu á 

þessu sviði og átti frímerkjaviðskipti fyrir og eftir þetta tilvik. Sérstaklega voru kallaðir til 

matsmenn sem mátu verðið ekki óeðlilegt. Ekki er að sjá að sýnt hafi verið fram á að aldur 

eða heilsuleysi frímerkjakaupmannsins hafi haft áhrif á viðskiptin sem þó hefði verið 

hugsanlegt á grundvelli 31. gr. sml. um misneytingu.  

5.3 Dómaframkvæmd 33. gr. sml. eftir gildistöku 36. gr. laganna 

Eitt af markmiðunum með ritgerð þessari var að bera saman ákvæði 33. gr. sml. og 36. gr. sml. og taka 

afstöðu til þess hvort lögfesting 36. gr. sml. hefði haft áhrif á fyrrgreinda ákvæðið. Verður 

dómaframkvæmd Hæstaréttar nú skoðuð í þessu tilliti. 

Niðurstaða Hæstaréttar í eftirfarandi máli byggist bæði á 33. og 36. gr. sml.   

Hrd. 1995, bls. 453 (Skaðabætur vegna veðskuldabréfs) 

Við fasteignakaup undirrituðu A og B tvö skuldabréf til handhafa, samtals að fjárhæð 4.300.000 

krónur sem voru fengin í hendur kaupanda. Jafnframt veittu þau kaupanda ótakmarkað umboð 

til að taka lán hjá Húsnæðisstofnun ríkisins allt að krónum 4.300.000  gegn veðtryggingu í íbúð 

þeirri sem þau voru að kaupa. Enn fremur undirrituðu þau ávísun til seljanda á lán frá 

Húsnæðisstofnun ríkisins fyrir sömu fjárhæð. Seljandi afhenti síðan veðdeild Landsbanka 

Íslands umboðsskjalið og ávísunina en veðdeildin hafði milligöngu um lán frá Húsnæðisstofnun 

ríkisins. Á íbúðinni hvíldi skuldabréf frá seljanda sem skyldi greiðast upp þegar lánið frá 

Húsnæðisstofnun ríkisins yrði afgreitt. Þegar lánið var afgreitt af hálfu Húsnæðisstofnunar 

ríkisins rann andvirði þess beint inn á viðskiptareikning seljanda í stað þess að ganga til greiðslu 

áhvílandi láns af hálfu seljanda sem hvíldi á íbúðinni. Seljandi sem var umsvifamikið 

byggingafyrirtæki var tekið til gjaldþrotaskipta. Ekkert fékkst upp í almennar kröfur á hendur 

búinu. Iðnaðarbankinn hf. var viðskiptabanki seljanda og var kunnugt um fjárhagserfiðleika 

hans. Almennt eru gerðar ríkar kröfur til banka um vandvirkni og varúð í viðskiptum með 

verðbréf og sérstaklega eins og á stóð í þessu máli þar sem bankanum var fullkunnugt um 

fjárhagserfiðleika seljanda. Þegar mistökin verða ljós hefði bankanum verið réttast að bakfæra 

greiðsluna inn á viðskiptareikning seljanda og nota andvirðið til greiðslu þess skuldabréfs sem á 

eigninni hvíldu en seljandi bar ábyrgð á. Enda mátti bankanum vera ljóst að skuldarar bréfsins 

gátu orðið fyrir verulegu tjóni ef tekið yrði við andvirði lánsins án þess að verja því til greiðslu 

skuldabréfsins. Í ljósi þessa var bankinn gerður ábyrgur fyrir mistökunum með því að 

endurgreiða kaupendum fasteignarinnar andvirði skuldabréfsins og staðfesti þar með niðurstöðu 

héraðsdóms. A og B vísuðu til reglna kröfuréttar um góða trú í sínum rökstuðningi sem þau 

töldu að bankinn hefði ekki verið í með því að ráðstafa láni húsnæðisstofnunar til annars en 
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greiðslu á veðskuldabréfinu. Vísuðu þau til 33. og 36. gr. sml. í þessu sambandi. Vegna sérstöðu 

bankans þótti hann ekki hafa gætt þeirrar sanngirni og heiðarleika sem af honum mætti krefjast 

við meðferð andvirðis skuldabrefsins. Dómurinn féllst á sjónarmið kaupenda sem fram koma í 

33. og 36. gr. sml. um að gæta beri heiðarleika og sanngirni í viðskiptum.  

 

Leiða má líkur að því að matið á ósanngirni og óheiðarleika í þessum dómi byggi að verulegu 

leyti á því að gerðar eru miklar kröfur til fjármálastofnana sem sýsla með fjármál einstaklinga. 

Það hefur væntanlega vegið þungt á vogarskálinni við matið að bankanum var kunnugt um 

mikla fjárhagsörðugleika samningsaðila og bar því að fara sérstaklega varlega. Þessi 

niðurstaða er fengin þrátt fyrir að upphaflegu mistökin hafi verið af hálfu veðdeildar 

Landsbanka Íslands þegar greitt var inn á viðskiptareikning byggingafyrirtækisins, þ.e. 

seljanda eignarinnar. Þá má velta því upp hvort tilvist 36. gr. sml. hafi verið nauðsynleg til 

styrktar 33. gr. laganna og þannig vinni þessar greinar saman. Þá má jafnframt hugleiða hvort 

neytendasjónarmið hafi jafnframt haft áhrif á mat á 33. og 36. gr. í þessu samhengi.  

Í því máli sem á eftir fylgir var samningur einungis ógiltur á grundvelli 33. gr. sml. en 36. 

gr. sml. eða aðrar ógildingarreglur komu ekki til skoðunar.  

Hrd. 1996, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg) 

Málavextir voru þeir að X keypti söluturn með tækjum og vörulager af S, auk þess sem hann 

yfirtók leigusamning um húsnæði rekstursins. Krafist var riftunar á kaupsamningnum á þeim 

grundvelli að X hefði verið haldinn geðsjúkdómi á þeim tíma sem samningurinn var gerður og 

ekki gert sér grein fyrir efni hans, sbr. 33. gr. sml. X var 75% öryrki vegna geðveiki og eftir 

kaupin var strax ljóst að bersýnilegur munur var á hagsmunum þeim sem X lét af hendi og þeim 

er X fékk með samningnum um kaup á söluturninum. Sannað var að seljandi söluturnsins, S, og 

faðir hans sem aðstoðaði hann við samningsgerðina, hafi á þeim tíma, sem hér skiptir máli, mátt 

vita um vanhæfi X til að gera sér grein fyrir efni kaupsamningsins. Einnig var það sannað að 

ávinningur seljanda var verulegur. Niðurstaðan var sú að kaupsamningurinn var ógiltur með 

vísan til 33. gr. sml.   

 

Samningur þessi var gerður í miklu flýti og við sérstakar aðstæður. Stóð samningsgerð langt 

fram á nótt og virtist sem komið væri í veg fyrir að fjölskylda kaupanda söluturnsins gæti náð 

til hans. Hér virðist 31. gr. sml. einnig geta átt við þar sem S virðist notfæra sér veikindi X og 

stöðu sína. X var bersýnilega geðveikur og var því lýst ýtarlega í vottorði læknis og skýrslu 

hans fyrir dómi. Þá sagði læknirinn að hver sem í orðræðum ætti við X hlyti að gera sér grein 

fyrir veikindum hans. Dómurinn er einnig áhugaverður hvað sönnunarkröfur 33. gr. sml. 

varðar en um það er áður fjallað.  

Dómurinn sem næst verður reifaður er áhugaverður í ljósi þess að þar reisir dómurinn 

niðurstöðu sína á 33. gr. sml. þrátt fyrir að aðilar vísi ekki til hennar, heldur til 30. og 36. gr. 

sml.    
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Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar línur) 

Mál þetta snerist um gildi samnings um kaup á munum til rekstrar efnalaugar.  

BG, krafðist þess að staðfest yrði með dómi riftun hans á samningi við PJ sem komst á með 

samþykki hins síðarnefnda á tilboði í nánar tiltekna muni til rekstrar efnalaugar, svo og, að PJ 

yrði gert að greiða BG ákveðna peningaupphæð. Til vara krafðist BG þess að umræddum 

samningi yrði vikið til hliðar í heild sinni með dómi.  

Málavextir voru þeir að BG gerði kauptilboð í allar vélar, tæki, áhöld og hráefni efnalaugarinnar 

Hreinar línur ásamt öllu því öðru sem fyrirtækið átti og honum hafði verið sýnt á starfsstöð 

fyrirtækisins. Í tilboðinu kom fram að hann bauðst til að greiða 5.000.000 króna fyrir munina en 

honum hafði upphaflega verið tilkynnt að verðmæti munanna væri 6.800.000 króna. Einnig kom 

fram að hann hugðist flytja þá til Grundarfjarðar. Áður en til skriflegs kaupsamnings kom 

tilkynnti BG að hann vildi rifta tilboðinu, því að verðmæti tækja og véla hafi verið minna en 

greint hafi verið frá og að ný tæki til þess að koma á fót fullkominni efnalaug væru metin á 

innan við 3.000.000 króna. svokölluð þurrhreinsivél hafi ekki verið af þeirri stærð sem upplýst 

hafi verið. PJ mótmælti riftun.  

Fram kemur í niðurstöðu dómsins að seljanda mátti hafa verið ljóst að kaupandi stóð í þeirri 

röngu trú að fyrirtækið væri metið á 6,8 milljónir af sérfræðingi.  

Í rökstuðningi sínum vísar kaupandi, BG, til 30. gr. sml., um svik, og 36. gr. sml. en ekki til 33. 

gr. sml. Hæstiréttur taldi hins vegar að eins og atvikum væri háttað ætti ákvæði 33. gr. sml. við 

og getur þess jafnframt að það sé ekki andstætt 2. mgr. 111. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 

einkamála að byggja á þessari niðurstöðu enda hafi málsástæður BG verið í þeim búningi að 

þær taki efnislega til skilyrða ákvæðisins.  

 

Hér beitir Hæstiréttur 33. gr. sml. án þess að til hennar sé vísað í kröfum málsaðila. Sú 

staðreynd er athyglisverð að þrátt fyrir að aðili málsins vísi til 36. gr. sml. sé henni ekki beitt 

samhliða 33. gr. sml. Þetta má túlka sem staðfestingu á því að 33. gr. sml. geti enn, þrátt fyrir 

lögfestingu 36. gr. sml., staðið sjálfstæð.  

Í eftirfarandi dómi var ekki fallist á ógildingu samnings á grundvelli 33. gr. sml.  

Hrd. 1996, bls. 598 (Ölvun í banka) 

Ágreiningur aðila varðaði gildi veðtryggingar. B hafði skrifað undir tryggingabréf og þannig 

veitt BÍ veðtryggingu fyrir skuldum og skuldbindingum þess síðarnefnda og bætti því síðar við 

að tryggingarnar næðu einnig til skuldar fyrirtækis BÍ. B krafðist síðar ógildingar samningsins á 

grundvelli þess að hann hefði verið ölvaður við undirritun hans en BÍ krafðist þess hins vegar að 

samningurinn stæði óbreyttur. Óumdeilt var að áfrýjandi hafði undirritað tvö tryggingarbréf en 

hann bar það hins vegar fyrir sig að ógilda ætti samninginn m.a. á grundvelli 33. gr. sml. þar 

sem hann ætti við áfengisvandamál að stríða og hefði verið ölvaður þegar hann hefði verið 

fenginn til að undirrita yfirlýsingarnar. Niðurstaða Hæstaréttar var, líkt og héraðsdóms, sú að 

ekki var talið sannað að B hafi verið ölvaður þegar hann veitti hina umdeildu veðtryggingu og 

því ekki fallist á ógildingu samningsins. Veðréttur stefnda, samkvæmt tryggingarbréfunum 

útgefnum af áfrýjanda í fasteign hans fyrir kröfum stefnda var því staðfestur.  

 

Vegna sönnunarskorts verður að fallast á þessa niðurstöðu héraðsdóms og Hæstaréttar. Hafa 

verður í huga, eins og ávallt, meginreglu samningaréttarins um skuldbindingargildi samninga. 

Öðru máli gegnir hins vegar ef BÍ hefði verið grandvís um ástand stefnda, þ.e.a.s. ef 

bankanum hefði verið ljóst að B var ölvaður þegar hann undirritaði tryggingarbréfin. Í slíku 

tilviki má telja að samningurinn hefði að öllum líkindum verið talinn ógildur og einnig er ekki 

ólíklegt að hægt hefði verið að fella þetta atvik undir 31. gr. sml. um misneytingu ef ölvunin 
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hefði verið sönnuð. Í þessum dómi Hæstaréttar felst ekki að ölvun geti ekki ógilt samninga 

heldur snýst málið um sönnunarskort. 

Af 33. gr. sml. verður ekki leitt að aðrir en þeir, sem staðið hafa að löggerningi eða komið 

hafa í þeirra stað að lögum, geti orðið aðilar að máli til ógildingar honum, sbr. eftirfarandi 

dóm. 

Hrd. 23. október 2008 (69/2008) (Kaupsamningur feðga) 

Málsatvik voru þau að Þ, sem var aldraður maður, sat í óskiptu búi eftir konu sína. Áður en Þ 

lést gerði hann kaupsamning við son sinn S um sölu á jörð í eigu búsins, eignarhluta í jörð og 

mannvirki, réttindi og skyldur þær sem eignarhlutanum fylgdi. Ljóst var að ekki var samræmi á 

milli verðmætis hlutanna og kaupverðs. Í málinu krafðist ÞM, dóttir hjónanna og systir S, 

ógildingar umrædds kaupsamnings með vísan til 33. gr. sml. Hún byggði mál sitt á því að S 

hefði mátt vita að kaupsamningurinn var óhagstæður fyrir Þ þar sem að með honum hefði hann 

afsalað sér öllum eignum hins óskipta bús á verði sem hefði verið langt undir markaðsverði. Í 

dómi Hæstaréttar kom fram að af 33. gr. sml. yrði ekki ráðið að aðrir en þeir sem staðið hefðu 

að löggerningnum eða komið hefðu í stað þeirra að lögum gætu orðið aðilar að 

ógildingarmálinu. Þar var ekki svo í tilviki K þannig að niðurstaða héraðsdóms um sýknu S var 

staðfest.  

 

Ekki reynir á beitingu 33. gr. sml. vegna aðildarskorts en ekki er ólíklegt að niðurstaðan hefði 

verið önnur, hvað 33. gr. sml. varðar, ef öðruvísi hefði verið staðið að aðild.  

Þar sem um undantekningarreglu er að ræða frá meginreglunni um að samninga skuli halda 

ber dómara við sönnunarmat sitt að hafa í huga þá lögskýringarreglu að undantekningar beri að 

skýra þröngt.
89

 Þá hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem heldur því fram að samningurinn sé 

ógildanlegur skv. 33. gr. sml.
90

 Af eðli máls leiðir að erfitt getur verið gegn neitun viðkomandi að 

sanna huglæga afstöðu gagnaðila við samningsgerð. Það kemur því ekki á óvart að ákvæðinu er 

lítið beitt í framkvæmd, en það er til staðar og hafa dómstólar byggt á 33. gr. í á öðrum tug mála 

frá gildistöku laganna. Er það einkum ef aðstöðumunur viðsemjenda er mikill, auðgun eða munur 

á fjárhagslegu gildi  samnings og endurgjaldi er mikill og ef annar aðilinn er vanheill. Að öðru 

leyti er fordæmisgildi dómanna ekki mikið þar sem eðli máls samkvæmt þarf að meta skilyrði 

ákvæðisins um óheiðarleika í hverju einstöku tilviki.     

Af umfjöllun um dómafordæmi Hæstaréttar hér að framan má ráða að þau tilvik þar sem 

33. gr. sml. hefur verið beytt eru fjölbreytt. Í sumum tilfellum má færa líkur fyrir því að 

öðrum ógildingarreglum hefði mátt beita í stað eða a.m.k. samhliða 33. gr. sml., sbr. t.a.m. 

Hrd. 1979, bls. 360 (Netakaup) og Hrd. 1996, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg) en 33. gr. sml. 

sannar þó sjálfstætt gildi sitt t.a.m. í Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar línur). Af lestri 

dóma er varða 33. og 36. gr. sml. má ráða að þeim er mun oftar borið við í dómsmálum heldur 

en fallist er á þær. Það verður að teljast eðlilegt, sérstaklega í ljósi þess að um 

undantekningarreglur er að ræða.  
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6 Staða 33. gr. sml. eftir tilkomu 36. gr. sml.  

Eins og fram hefur komið fyrr í þessari umfjöllun er nokkur munur á milli ákvæða 33. gr. og 

36. gr. sml. þó að annað sé líkt. Í kafla 4.2 þar sem ákvæðin tvö eru borin saman var m.a. farið 

yfir mismunandi réttaráhrif ákvæðanna, gildissvið þeirra og mismunandi orðalag. Í 

greinargerð með lögum nr. 11/1986 segir að 33. gr. sml. sé takmarkaðri en ákvæði 36. gr. sml. 

en samt sem áður hafi verið ákveðið, í samræmi við það sem gert hafði verið annars staðar á   

Norðurlöndum, að halda ákvæðinu inni í samningalögum.
91

 Spurning er hvort að ástæða hafi 

verið til að halda ákvæðinu inni eða hvort að 33. gr. sml. hafi tapað sjálfstæðu gildi sínu.  

Með hliðsjón af dómaframkvæmd Hæstaréttar má slá því föstu að 33. gr. sml. hafi ekki 

tapað sjálfstæðu gildi sínu og því sé ástæða til þess að halda henni í samningalögum. Þeir 

dómar sem hér verður vísað til eru reifaðir í dómakaflanum hér að framan. Niðurstöður 

Hæstréttar hafa í nokkrum dómum verið byggðar alfarið á 33. gr. sml., sbr. Hrd. 1980, bls. 

957 (Afsal bankabóka). Að sama skapi vísar Hæstiréttur einungis til 33. gr. sml. í niðurstöðu 

sinni í Hrd. 1998, bls. 1646 (Söluturninn Ísborg) þó svo að þar megi færa rök fyrir því að 

einnig hafi átt að beita 31. gr. sml. um misneytingu. Jafnframt hefur Hæstiréttur byggt 

niðurstöðu sína alfarið á 33. gr. sml., jafnvel þótt málsaðilar hafi vísað í 36. gr. sml. sem 

lagarök, sbr. Hrd. 1998, bls. 3992 (Efnalaugin Hreinar línur).  

 Komið hefur fram að 36. gr. sml. er víðtækari en 33. gr. sml. og því má velta fyrir sér 

hvort hún gæti þannig ekki náð til stórs hluta þeirra tilvika sem 33. gr. sml. tekur til. Algengt 

er hins vegar að vísað sé bæði til 33. gr. sml. og 36. gr. sml. sem lagaraka í sama dómsmáli en 

eins er 33. gr. sml. oft beitt við hlið annarra ógildingarákvæða eins og farið hefur verið yfir.
92

 

Þetta er í samræmi við réttarframkvæmd í Danmörku en þar er sjaldgæft að dómstólar vísi 

eingöngu til 33. gr. dönsku samningalaganna í niðurstöðum sínum.
93

 Það er hins vegar 

algengt að til hennar sé vísað í dómum, gjarnan samhliða 36. gr. hinna dönsku 

samningalaga.
94

 Þó svo að 36. gr. sml. hafi dregið úr vægi 33. gr. sml. hefur samsvarandi 

grein dönsku laganna enn sjálfstætt gildi, sbr. UfR 1990.168. Þar var um að ræða lesblindan 

mann sem fengin var til þess af fasteignasala að undirrita kaupsamning um sölu á eign sinni. 

Vilji hans stóð þó ekki til þess og fasteignasalinn vissi það.
95

 Ákvæði 36. gr. sml. hefur að 
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sama skapi dregið úr sjálfstæðu gildi 33. gr. sml. í Svíþjóð og Noregi.
96

 33. gr. sml. er þó 

almennt beitt í ríkara mæli í Noregi en í Svíþjóð og Danmörku.
97

  

Gildissvið og vægi 33. gr. sml. sem ógildingarheimildar hefur þannig að einhverju leyti 

minnkað eftir tilkomu 36. gr. sml., jafnt hér sem annars staðar á Norðurlöndum. Hins vegar er 

nokkur eðlismunur á ákvæðunum og hefur 33. gr. sml. verið beitt sem sjálfstætt í dómum 

Hæstaréttar eftir gildistöku 36. gr. sml.
98

 Þannig hefur æðsti dómstóll landsins staðfest að 

greinin heldur sjálfstæðu gildi sínu þrátt fyrir 36. gr. sml.  

 

7 Niðurlag  

Meginreglurnar tvær um samningsfrelsi annars vegar og hins vegar að samninga beri að halda 

eru grundvallarreglur sem traust og tiltrú viðskiptalífsins hvílir á. Aðstæður geta hins vegar 

verið þannig að rétt sé að víkja frá þessum meginreglum. Í ljósi þessa eru 33. og 36. gr. sml. 

ásamt öðrum ógildingarreglum samningalaganna til. Ákvæði 33. gr. sml. sker sig úr hópi 

annarra ógildingarreglna. Það er víðtækt og hvílar að miklu leyti á siðferðismati dómara. 

Ákvæði 33. gr. sml. er góð og nauðsynleg áminning um það hvernig haga eigi samningsgerð. 

Það vísar á sterkan hátt til siðferðis manna og því er ástæða til þess að 33. gr. sml. standi í 

samningalögum þótt úr sjálfstæðu gildi hennar hafi dregið með lögfestingu 36. gr. sml. 
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