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er að gera grein fyrir og skoða 31. gr. laganna sem hefur að geyma ákvæði um 

ógildingarástæðuna misneytingu, og þá með tilliti til þess hvaða skilyrðum ákvæðisins 

dómstólar eru einkum að beita við úrlausn álitaefna sem upp koma á grundvelli þess.  
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1. Inngangur 

Markmið höfundar með skrifum á ritgerð þessari er að gera grein fyrir og skoða nánar ákvæði 

31. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga,1 sem hefur að geyma 

ákvæði um misneytingu. Og þá einkum með tilliti til þess hvaða skilyrðum ákvæðisins 

dómstólar eru einna helst að beita við úrlausn álitamála sem upp koma á grundvelli þess.  

Þær aðferðir og efnistök sem höfundur mun nýta sér við vinnslu ritgerðarinnar eru þær 

aðferðir lögfræðinnar sem höfundur hefur lært að tileinka sér við úrlausn verkefna í námi sínu 

í viðskiptalögfræði við Háskólann á Bifröst. Við vinnslu verkefnisins mun höfundur skoða 

lögskýringargögn, rit fræðimanna, þá sérstaklega á sviði samningaréttar, lög og greinargerðir 

með þeim, dóma Hæstaréttar og fleira sem tengist lögfræðilegri aðferðafræði við vinnslu 

lögfræðilegra verkefna. 

Verkefnið er þannig uppbyggt að í 2. kafla verður fjallað almennt um samningaréttinn, 

hvar í fræðikerfi lögfræðinnar hann er staðsettur, hvað lög um hann gilda og hvernig þau eru 

tilkomin, hverjar meginreglur hans eru, undantekningar frá meginreglum o.fl. Í 3. kafla verða 

ógildir löggerningar skoðaðir, en ákvæði um þá er að finna í III. kafla. samningalaganna, sbr. 

28. – 36. gr. Í 4. kafla verður svo fjallað um meginviðfangsefni ritgerðarinnar sem eru ákvæði 

31. gr. sml. um misneytingu sem ógildingarástæðu. Ógildingarástæðan misneyting verður 

skoðuð almennt og á grundvelli 31. gr. sml. Í undirköflum 4. kafla verður fjallað nánar um hvert 

og eitt skilyrði ákvæðisins sem eru; bágindi, einfeldni og fákunnátta, að vera einhverjum háður, 

fleiri ástæður fara sama, hagsmunir og mikilvægi hagsmuna og endurgjalds. Í tengslum við 

umfjöllunina um skilyrðin verður rýnt í ýmsa dóma skilyrðunum til stuðnings, og skoðað hvaða 

skilyrðum ákvæðisins dómstólar eru einna helst að beita við úrlausn álitaefna sem upp koma á 

grundvelli 31. gr. sml. Í 5. kafla verður skoðað hver réttaráhrif misneytingar eru samkvæmt 31. 

gr. sml. Að lokum er, í 6. kafla, gerð grein fyrir niðurstöðum höfundar varðandi markmið hans 

með skrifum á ritgerð þessari. 

 Helstu takamarkanir ritgerðar þessarar eru að höfundur hefði viljað eyða meiri tíma í að 

greina einstaka  dóma, auk þess sem áhugavert hefði verið að fjalla meira um samningarétt á 

hinum Norðurlöndunum og bera hann saman við íslenskan samningarétt, þar sem íslensku 

samningalögin urðu til að fyrirmynd þeirra norrænu. En þar sem ritgerð þessi er takmörkunum 

háð hvað varðar lengd ákvað höfundur að láta sitja við að fjalla eingöngu um íslenskan 

samningarétt.  

  

                                                        
1 Hér eftir nefnd „samningalög“ eða skammstöfuð sem „sml.“ 
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2. Samningaréttur 

Í fræðikerfi lögfræðinnar er samningaréttur undirgrein fjármunaréttar2. Um samningarétt gilda 

lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga með síðari breytingum. Segja 

má að íslensku samningalögin séu að öllu leyti samin að fyrirmynd norrænna samningalaga, þó 

er á sumum stöðum, í lögunum, tekið tillit til íslenskra séraðstæðna. En hin norrænu ríkin settu 

sér löggjöf um samningarétt á fyrstu áratugum 20. aldar. Við gerð norrænna samningalaga var 

litið til viðurkenndra fræðikenninga á sviði samningaréttar og einnig til þarfa viðskiptalífsins 

eins og það var þá.3  

Þau þrjú atriði sem hafa að geyma ákvæði samningalaganna, um samningsgerð, um 

umboð og um ógilda löggerninga, voru að mestu leyti ólögfest fyrir gildistöku laganna. Lögin 

eru aðallega staðfesting á réttarvenjum. Áður en samningalögin voru þýdd í heild sinni og 

lögtekin hér á landi með lögum nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga 

hafði eitt ákvæði norrænu samningalaganna verið tekið upp í íslensk lög. Það eru ákvæði 31. 

gr. laganna um misneytingu, sem tekið var upp í 7. gr. laga nr. 73/1933 um bann gegn okri, 

dráttarvexti o.fl., síðar lög nr. 58/1960.4 Ákvæði 7. gr. laga nr. 58/1960 um bann við okri, 

dráttarvexti o.fl. voru síðan, með breytingarlögum nr. 11/1986 um breytingu á samningalögum 

nr. 7/1936, flutt í III. kafla samningalaganna og hefur ákvæðið síðan þá staðið þar sem 31. gr. 

þeirra laga.5 

Samningalögin hafa ekki að geyma tæmandi reglur um það efni, sem heiti þeirra gefur til 

kynna.6 Þau gilda aðeins um ákveðnar meginreglur sem varða þrjá höfuðþætti, sem mestu máli 

skipta í sambandi við samningsgerð. Fyrsti þátturinn fjallar um stofnun samninga almennt og 

þá hvernig samningar verða venjulega til, ákvæði um það efni er að finna í I. kafla sml. „Um 

samningsgerð“, sbr. 1. – 9. gr. sml. Annar þátturinn fjallar um stofnun samninga sem gerðir eru 

með milligöngu umboðsmanns, ákvæði um það efni er að finna í II. kafla sml „Um umboð“, 

sbr. 10. – 27. gr. sml. Þriðji þátturinn fjallar síðan um ýmis konar atvik og aðstæður sem valdið 

geta því að samningur hafi ekki þau réttaráhrif sem honum var ætlað samkvæmt efni sínu eða 

hann hafi ef til vill engin réttaráhrif í einkaréttarlegri merkingu, þ.e. verði algjörlega ógildur, 

og ákvæði um það efni er að finna í III. kafla sml „Um ógilda löggerninga“, sbr. 28. – 37. gr. 

                                                        
2 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 17 og 34. 
3 Björg Thorarensen o.fl. (2009). Um lög og rétt – Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 222-223. 
4 Alþingistíðindi, 1935 A, þskj. nr. 428, bls. 783. 
5 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, þskj. 
493, 260. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf [Sótt 
á vefinn 10.09.14] 
6 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 35. 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf
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sml.7 Í IV. kafla samningalaganna, sbr. 38. – 40. gr. sml., er svo að finna almenn ákvæði sem 

um löggerninga gilda. 

Frá örófi alda hefur óskráða meginreglan um samningafrelsi manna í milli verið 

viðurkennd í íslenskum rétti, en hefur þó, lögum samkvæmt, mátt sæta ýmsum takmörkunum. 

Í reglunni um samningafrelsi felst það; í fyrsta lagi að við samningsgerð hafi aðilar almennt rétt 

til að velja sér þann aðila sem þeir vilja semja við; í öðru lagi að aðilar njóti frelsis um efni 

þeirra löggerninga sem þeir gera sín í milli; og í þriðja lagi að aðilar hafi frjálsar hendur um að 

taka ákvörðun um það hvort löggerningur skuli gerður eða ekki. Meginreglan um 

samningafrelsi er heldur hvergi lögfest í norrænum rétti, þrátt fyrir það er reglan viðurkennd 

þar og hefur verið það frá fornri tíð, líkt og í íslenskum rétti.8 Þrátt fyrir að það sé ekki tekið 

fram berum orðum í samningalögunum sjálfum þá má það ljóst vera að ákvæði þeirra byggja á 

meginreglunni um samningafrelsi einstaklinga. 9  Enda þótt reglan um samningafrelsi sé 

mikilvæg þá er alltaf sá möguleiki fyrir hendi að samningafrelsinu sé misbeitt. Og kemur það 

þá einna helst til álita ef ekki hefur ríkt fullt jafnræði með samningsaðilum. Víða hafa verið sett 

ákvæði í löggjöf til að reyna að koma í veg fyrir misbeitingu á samningafrelsinu og þá hefur 

samningafrelsi manna einnig verð settar vissar skorður í þessu samhengi, sbr. t.d. ákvæði III. 

kafla sml.10 

Í samningarétti er meginreglan um að samninga eða aðra löggerninga skuli halda eða efna 

(Pacta sunt servanda), ekki síður þýðingarminni en ofangreinda reglan um samningafrelsið.11 

Í raun má fullyrða að kenningin um skuldbindingargildi samninga sé kjarni samningaréttarins 

og að allar aðrar reglur hans séu byggðar á þvi, beint og óbeint. Alla jafna er það svo að 

löggerningum er ætlað að hafa réttaráhrif eftir orðanna hljóðan eða samkvæmt réttmætum 

túlkunarreglum. Þrátt fyrir þessa meginreglu um réttaráhrif samninga hefur þróun seinni tíma 

hins vegar leitt til þess að margar undantekningar eru frá meginreglunni. 12  Mikilvægustu 

undantekningarnar koma fram í ákvæðum III. kafla sml., sbr. 28.-37. gr., sem hefur að geyma 

helstu ógildingarástæður samningaréttarins. Samt sem áður er einnig að finna mikilvægar 

                                                        
7 Björg Thorarensen o.fl. (2009). Um lög og rétt – Helstu greinar íslenskrar lögfræði. Bls. 223. 
8 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 25-26. 
9 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 32.. 
10 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, 
þskj. 493, 260. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf [Sótt 
á vefinn 10.09.14] 
11 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, 
þskj. 493, 260. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf [Sótt 
á vefinn 10.09.14] 
12 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 23-24. 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf
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ógildingarástæður í öðrum lögum, svo eru sumar ógildingaástæður ekki lögfestar en eru þrátt 

fyrir það viðurkenndar, sem réttarvenjur.13 

Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga kemur fram, í athugasemdum um I. kafla laganna, að þar sé enga skilgreiningu að 

finna á því, hvað samningur sé, og verði því að leggja þann skilning í orðið sem það hefur í 

íslensku lagamáli, þ.e. að samningur sé samþykkt tilboð. Tilboð eru allir löggerningar sem 

samþykkja þarf, ekki aðeins löggerningar sem taka til gagnkvæms réttar og skyldu beggja aðila, 

heldur líka tilboð sem veita eiga móttakanda þess einum rétt, þar sem samþykki er áskilið. 

Löggerningar sem hafa skyldur í för með sér fyrir báða aðila eru t.d. þegar loforðsmóttakandi 

gerir tilboð í ákveðin hlut loforðsgjafa og taka slík tilboð til gagnkvæms réttar og skyldu beggja 

aðila. Þeir löggerningar sem veita loforðsmóttakanda einum rétt, þar sem samþykki hans er 

áskilið, er t.d. þegar loforðsgjafi veitir loforðsmóttakanda loforð um gjöf sem 

loforðsmóttakandinn þarf að veita samþykki sitt fyrir.14  

Efni samningalaganna er ekki eingöngu bundið viö samninga. Ákvæði I. kafla laganna 

eru að vísu bundin við samninga þar sem gagnkvæmar skyldur eru lagðar á samningsaðila. Þrátt 

fyrir það er gildissvið I. kafla ekki bundið við gagnkvæma samninga og þar af leiðandi má ætla 

að beita megi lögjöfnun um loforð, sem ekki hafa að geyma tilboð eða svar við tilboði. Þá liggur 

það ljóst fyrir, eftir atvikum, að ákvæðin í II. og III. kafla. laganna ná til annarra löggerninga 

en eingöngu samninga.15 

Ef gildissvið samningalaganna er skoðað nánar má sjá að samkvæmt ákvæði 1. gr. 

laganna gilda ákvæði I. kafla „Um samningsgerð“ ekki, ef annað leiðir af tilteknum löggerningi 

eða af viðskiptavenju eða annarri venju. Af þessu leiðir að telja má ákvæði I. kafla sml. til 

svokallaðra skýringalaga, þ.e. ákvæði I. kafla sml. eru frávíkjanleg. Að sama skapi eru ákvæði 

II. og III. kafla sml. almennt ófrávíkjanleg. Einnig ber að taka það fram að samkvæmt 40. gr. 

samningalaganna gilda þau ekki um löggerninga á sviði erfða-, sifja- og persónuréttar, en eftir 

atvikum, á þeim réttarsviðum, má þó að einhverju leyti fara eftir ýmsum ákvæðum 

samningalaga ef ekki er við önnur lög að styðjast. Samningalögin eru þannig úr garði gerð að 

ákvæði þeirra eru miðuð við þarfir almennra viðskipta, en aftur á móti skipta löggerningar sem 

gerðir eru á sviði erfða- og persónuréttar litlu máli í viðskiptalífinu. Samningalögin ná heldur 

ekki til löggerninga á sviði opinbers réttar en samt sem áður gilda lögin, í ákveðnum tilvikum, 

                                                        
13 Páll Sigurðsson (1986). Orð skulu standa. Bls. 114-115. 
14 Alþingistíðindi, 1935 A, þskj. nr. 428, bls. 784. 
15 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 35. 
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um fjármunaréttarlega löggerninga þar sem annar aðilinn er einkaaðili og hinn er opinber 

aðili.16  

Ákvæði II. kafla sml. „Um umboð“, eiga við þegar aðili (umbjóðandi) nýtur, við gerð 

löggernings, aðstoðar milligöngumanns (umboðsmann), þ.e. þá gerir umboðsmaðurinn 

löggerning í nafni umbjóðanda síns, en ekki í sínu nafni. Kallast þetta umboð. Milliganga af 

einhverjum öðrum toga nær ekki til ákvæða II. kafla sml., má hér nefna að lögin taka ekki til 

þess þegar maður gerir löggerning í eigin nafni, en fyrir annan mann. Ákvæði II. kafla sml. taka 

heldur ekki til erindisreksturs manns sem fer með lögræði fyrir ólögráða skjólstæðing sinn, en 

slík heimild byggist á skipun frá opinberu valdi, ekki á löggerningi frá ólögráða 

skjólstæðingnum sjálfum. Ekki taka ákvæðin heldur til erindisreksturs forstjóra eða stjórnenda 

lögaðila.17 Nánar verður farið í ákvæði III. kafla sml. „Um ógilda löggerninga“, í 3. kafla hér á 

eftir.  

  

                                                        
16 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 35-36. 
17 Alþingistíðindi, 1935 A, þskj. nr. 428, bls. 789. 
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3. Ógildir löggerningar 

Í III. kafla samningalaga, „Um ógilda löggerninga“, í 28. – 37. gr., er að finna mikilvæg ákvæði 

um það efni. Ákvæði þessi eru ófrávíkjanleg, en ógildingarástæður þær sem finna má í 

ákvæðunum eru ekki tæmandi taldar og þar af leiðandi er óheimilt að gagnálykta út frá þeim.18 

Áður en ógildingarástæður samningaréttarins voru lögfestar í III. kafla sml. var þær að finna í 

formi réttarvenja í íslenskum rétti. þannig að lögfesting ógildingarástæðna í samningalögin var 

í raun lögfesting á réttarvenjum. Þrátt fyrir þetta var það svo að einnig komu inn nýmæli í III. 

kafla samningalaganna, við gerð laganna, og voru það þá ákvæði sem talið var að ekki hefðu 

gilt áður.19 Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 7/1936 er sérstaklega 

tekið fram að þrátt fyrir að yfirskrift III. kafla samningalaganna sé um ógilda löggerninga þá sé 

það fjarri lagi að ógildingarástæður þær sem þar eru upptaldar séu tæmandi um það efni. 

Einungis sé um að ræða sett ákvæði um nokkur af þeim atvikum sem valdið geta því að 

löggerningur geti talist ógildur.20  

Megintilgangur allra löggerninga er að stofna rétt, breyta rétti eða fella niður rétt. Þó geta 

margvísleg atvik, sem réttlætast af félagslegum eða viðskiptalegum ástæðum, valdið því að 

löggerningar öðlast ekki þau réttaráhrif, sem þeim var ætlað. Löggerningur telst ógildur ef hann 

skapar ekki þau réttaráhrif, sem efni hans bendir til og hann getur heldur ekki orðið grundvöllur 

að efndabótum. Hafi löggerningur verið efndur áður en á ógildingu reynir, skapar það oftast 

nær grundvöll til endurkröfu, ef það samræmist eðli máls. Einungis er hægt að fá löggerning 

ógildan með dómi og þá alla jafna eftir kröfu málsaðila. Löggerningur er þá iðulega dæmdur 

ógildur frá stofnun hans. Þrátt fyrir ofangreinda meginreglu er dómara í sumum tilvikum skylt 

að taka af sjálfsdáðum (ex officio) afstöðu til þess, hvort ákveðin löggerningur sé haldinn 

ógildingarannmörkum eða ekki.21 

Ýmsar ástæður geta legið að baki því að löggerningar teljist vera ógildir, en 

ógildingarheimildum má þó skipta í fimm meginþætti eftir ástæðum sem taka til; í fyrsta lagi 

bresta á formskilyrðum, í öðru lagi persónu viðkomandi aðila, t.d. ef hann er vanheill andlega 

eða ólögráða (skortir gerhæfi), í þriðja lagi efni löggernings, þ.e. að hann brjóti gegn lögum og 

siðferði, í fjórða lagi tilurð löggernings, sbr. fölsun, nauðung, svik og misneyting og í fimmta 

lagi rangar og brostnar forsendur sem ná í raun ekki til ofanangreindra ástæðna. Þessi 

upptalning er ekki tæmandi og skilin á milli einstakra þátta eru heldur ekki alltaf augljós vegna 

                                                        
18 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 221. 
19 Alþingistíðindi, 1935 A, þskj. nr. 428, bls. 783 og 797. 
20 Alþingistíðindi, 1935 A, þskj. nr. 428, bls. 797. 
21 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 222 og 224. 
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þess að þættirnir geta auðveldlega blandast saman í hverju einstöku tilviki fyrir sig.22 Þar sem 

ógildingarástæður III. kafla sml. eru undantekningarreglur er mikilvægt að hafa í huga að túlka 

ber þær þröngt og má segja að íslenskir dómstólar fari mjög varlega í að beita ákvæðum III. 

kafla. sml. við úrlausn ágreiningsefna.23 

Flestar þær ógildingarástæður sem finna má í III. kafla samningalaganna miðast við 

loforðsgjafa löggernings fremur en við loforðsmóttakanda hans. Samt sem áður er einnig að 

finna mikilvægar ógildingarástæður, í ýmsum ákvæðum samningalaganna, sem tengjast 

loforðsmóttakanda. Hér gildir sú meginregla að til að loforðsmóttakandi geti öðlast rétt 

samkvæmt löggerningi verður hann að vera grandlaus um að löggerningurinn sé gildur. 

Almennt er það því þannig að aðili sem er grandvís um að löggerningur sé haldinn 

ógildingarannmarka getur ekki borið hann fyrir sig. Alla jafna þarf að leggja mat á það hvort 

aðili var grandvís eða grandlaus varðandi ástæður, sem valdið geta því að löggerningur teljist 

ógildur, og getur ákvörðun um mat á þessu stundum verið erfiðleikum háð. Aðili er alltaf 

grandvís ef hann hefur sjálfur valdið þeim atvikum sem skipt geta máli við ógildingu 

löggernings, sbr. t.d. nauðung, eða ef hann veit eða hefði mátt vita að löggerningur er til kominn 

vegna slíkrar háttsemi annarra. Í 38. gr. sml. er lögfest sú meginregla sem varðar mat á því hvort 

aðili var grandlaus eða grandvís við það tímamark er löggerningur kom til vitundar 

loforðsmóttakanda, þrátt fyrir að, í undantekningartilvikum, geti verið réttmætt að miða við 

seinni tímamörk.24 Ákvæði 38. gr. sml. er svohljóðandi: 

 
„Nú er gildi samnings eða annars löggernings samkvæmt lögum þessum komið undir 

því, að sá maður, sem löggerningnum er beint til, hafi eigi haft eða mátt hafa 

vitneskju um tiltekin atvik eða að hann að öðru leyti hafi verið grandlaus, og skal þá 

á það líta, sem hann vissi eða mátti vita á þeirri stund, er löggerningurinn kom til 

vitundar honum. Þegar sérstaklega stendur á, má þó einnig líta á þá vitneskju, sem 

hann fékk eða mátti hafa fengið eftir þann tíma, en áður en löggerningurinn hafði 

áhrif um ráðstafanir hans.“ 

 

Ógilingarástæður III. kafla. sml. stóðu óbreyttar allt frá setningu laganna árið 1935 þar til 

ógildingarástæðu 36. gr. laganna um brostnar forsendur var bætt inn í III. kafla sml. árið 1986, 

með breytingarlögum nr. 11/1986. Í frumvarpi því er varð að breytingarlögum nr. 11/1986 

kemur fram að hiö nýja ákvæði laganna um brostnar forsendur í 36. gr. sml. eigi að veita 

íslenskum dómstólum víðtækari heimildir til að ógilda eða leiðrétta ósanngjarna samninga en 

fyrir höfðu verið í samningalögunum. Meginbreytingin sem fólst í innleiðingu 36. gr. sml. er 

                                                        
22 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 224. 
23 Páll Sigurðsson (1986). Orð skulu standa. Bls. 115. 
24 Páll S igurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 226. 
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sú að ákvæðið tekur til allra samningstegunda á sviði fjármunaréttar og veitir almennt heimild 

til að tekið sé tillit til aðstæðna, sem ekki voru fyrir hendi við gerð löggernings, ef talið er að 

ógilda eða leiðrétta þurfi slíka löggerninga á grundvelli ákvæða 36. gr. sml.25 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        
25 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, þskj. 493, 

260. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf [Sótt á vefinn 

10.09.14] 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf
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4. Misneyting 

Misneyting er ein af ógildingarástæðum samningaréttarins, bæði hér á landi og í 

nágrannalöndum okkar. Ákvæðið um misneytingu í samningalögunum hefur að geyma heimild 

til að ógilda löggerninga vegna misneytingar á víðtækum grundvelli. Áður en ákvæði um 

misneytingu komu til sögunnar höfðu þó lengi gilt lagaákvæði sem bönnuðu peningaokur, og 

eru þau ákvæði náskyld ákvæðinu um misneytingu nema þar er um heldur þrengra svið að ræða. 

Þrátt fyrir að um þrengra svið sé að ræða er peningaokri þó oft tvinnað saman við misneytingu.26 

Sérstök ákvæði um misneytingu sem ógildingar- eða breytingarástæðu er einnig að finna 

í öðrum lagabálkum og má þar nefna 3. mgr. 165. gr. siglingalaga nr. 34/1985, 253. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 19 /1940 og 1. mgr. 37. gr. erfðalaga nr. 8/1962. Ekki verður fjallað 

sérstaklega um þessi ákvæði í ritgerð þessari. 

 

4.1. Misneyting samkvæmt 31. gr. sml. 

Í lögfræðilegri merkingu er orðið misneyting að nokkru leyti gagnsætt, þ.e. skýringin felst 

í orðinu sjálfu. Í orðinu misneyting felst neikvæð merking um ámælisvert og siðlaust athæfi, 

þ.e. misnotkun á öðrum mönnum. Hins vegar felst ekki í orðinu sjálfu frekari skilgreining 

á því í hverju sú misnotkun sé fólgin né hver tilgangur hennar sé. Það skýrist ekki nema við 

athugun á ákvæðinu sjálfu, þ.e. 31. gr. sml. 27  Misneytingarákvæði 31. gr. sml. er 

svohljóðandi: 

 
„Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða 

léttúð eða það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja 

sér þá þannig að bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi 

því er fyrir þá kom eða skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án 

endurgjalds, skal gerningur sá, er þannig er til kominn, ógildur gagnvart þeim aðila 

er á var hallað með honum. Sama gildir þótt annar maður en sá, sem gerningurinn 

var gerður við, eigi sök á misferli því sem getið er í 1. málsl. þessarar greinar, enda 

sé þeim, er haginn átti að hafa af gerningnum, það kunnugt eða megi vera það 

kunnugt.“ 

 

Ákvæðið um misneytingu sem ógildingarástæðu er augljóslega náskylt ákvæðum 

samningalaganna um nauðung, sbr. 28. og 29. gr. sml. og um svik, sbr. 30. gr. sml., en hefur 

samt sem áður ákveðna sérstöðu gagnvart þeim ákvæðum. Þannig má segja að í nauðung 

felist oft misnotkun á bágri aðstöðu annars manns, sem í raun er ákveðin misneyting. 

Nauðungarákvæði samningalaganna er þó þrengra en misneytingarákvæði sömu laga. Þegar 

                                                        
26Páll Sigurðsson (1993). Lagaþættir II. Bls. 206. 
27 Páll Sigurðsson (1993). Lagaþættir II. Bls. 208. 
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um nauðung er að ræða beinist hið ámælisverða athæfi að mun afmarkaðra andlagi og það 

býr yfir mun grófari og ruddalegri blæ en misneytingin. Þetta á sérstaklega við um 

meiriháttar nauðung, sbr. 28. gr. sml. Þá gætir eins konar mismunar varðandi réttaráhrif 

þessara tveggja ákvæða, þ.e. meiriháttar nauðungar annars vegar og misneytingar 

hinsvegar, gagnvart grandlausum þriðja aðila. Við samanburð á svikum og misneytingu 

liggur það ljóst fyrir að sá sem er beittur svikum þarf alls ekki að vera haldinn þeim 

annmörkum sem gert er ráð fyrir þegar um misneytingu er að ræða samkvæmt 31. gr. sml.28 

Misneytingarákvæði 31. gr. kom inn í samningalögin með breytingalögum nr. 

11/1986, sem staðfest voru á Alþingi 30. apríl 1986 og tóku síðan gildi 1. maí sama ár. En 

megintilgangur þess að frumvarp það, er varð að breytingalögum nr. 11/1986, var lagt fyrir 

Alþingi var að lögfesta nýtt almennt ógildingarákvæði í samningalögin, sbr. 36. gr. sml. 

Meginmarkmið þessarar almennu ógildingarástæðu 36. gr. sml. er einna helst að tryggja 

réttarstöðu neytenda og annarra aðila sem ætla má að séu verr settir við gerð löggernings, 

með því að veita íslenskum dómstólum víðtækari heimildir til ógildingar eða leiðréttingar 

ósanngjarnra samninga. Einnig var lagt til í frumvarpi þessu að gerðar yrðu nokkrar 

breytingar á III. kafla samningalaganna. Ein af þeim breytingum var að flytja 

misneytingarákvæði sem ógildingarástæðu úr 7. gr. laga nr. 58/1960 um bann við okri, 

dráttarvexti o.fl. yfir í III. kafla samningalaganna sem 31. gr. þeirra laga.29  

Efnislega er ákvæðið samhljóða 31. gr. norrænu samningalaganna og þótti því eðlilegt 

að ákvæðið yrði sett inn í íslensku samningalögin. En þrátt fyrir að ákvæðið veiti, 

samkvæmt orðalagi sínu, heimild til þess að taka tillit til efnis löggernings breytir það því 

ekki að það atvik sem veldur ógildingu þarf að hafa verið til staðar við gerð löggerningsins. 

Ákvæðið er einnig takmarkað við það, að bersýnilegur mismunur sé á áskildum hagsmunum 

þeim, og því endurgjaldi, sem fyrir þá eiga að fást eða að hagsmunir þessir skulu veittir án 

endurgjalds. Af þessu leiðir að ákvæði þetta veitir ekki heimild til þess að taka tillit til 

aðstæðna eða atvika sem upp koma eftir gerð löggerningsins.30  

 

 

                                                        
28 Páll Sigurðsson (1993). Lagaþættir II. Bls. 209. 
29 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, þskj. 493, 

260. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf [Sótt á vefinn 

10.09.14] og Þorgeir Örlygsson (1986). Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936. Bls. 88. 
30 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, þskj. 493, 

260. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf [Sótt á vefinn 

10.09.14] 

https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.althingi.is/altext/108/s/pdf/0493.pdf
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4.2. Skilyrði misneytingar 

Eitt meginskilyrði þess að misneytingarákvæði 31. gr. sml. verði beitt er að jafnræði hafi 

ekki ríkt milli aðila, þegar til löggernings þeirra í milli var stofnað, og að sá aðilinn sem var 

betur settur hafi nýtt sér þennan aðstöðumun aðila sér til ávinnings,31 sbr. Hrd. 19. febrúar 

2009 (249/2008): 

  
Í byrjun árs 2007 seldi stefnda og afsalaði áfryjendum sumarbústað sinn og gróna 

eignarlóð sem hann stóð á. Þegar ofangreindur samningur átti sér stað var stefnda á 

87. aldursári, hún var andlega hraust en líkamleg heilsa hennar var frekar slæm. 

Stefnda bjó í eigin húsnæði en var háð umönnun annarra. Sambýlismaður dóttur 

stefndu hafði rætt það við stefndu hvort hún vildi ekki selja áfrýjendum sumarbústað 

sinn, en áfrýjendur voru dóttir og tengdasonur sambýlismanns dóttur stefndu. 

Óumdeilt var að stefnda hefði sett upp kaupverðið 7 milljónir króna fyrir 

sumarbústaðinn og eignarlóðina sem hann stóð á en eiginmaður hennar, sem lést árið 

1999, hafði fengið það mat á eignina á sínum tíma. Stefnda ráðfærði sig ekki við 

neinn um verðið og virtist standa í þeirri trú að fasteignaverð hefði ekkert breyst á 

þessum tíma. Stuttu eftir að salan hafði átt sér stað mat fasteignasali sumarbústaðinn 

og eignarlóðina á 21 milljón króna og þá á meðal gagna málsins var bindandi 

kauptilboð í eignina að fjárhæð 24 milljónir króna. Í kjölfarið höfðaði stefnda mál 

gegn áfrýjendum til ógildingar á kaupsamningi og afsali því sem stefnda og 

áfrýjendur höfðu gert sín í milli. Með tilliti til líkamlegrar vanheilsu stefndu til 

margra ára, þá aðallega blindu og slæmrar heyrnar, og aldurs hennar, mátti ljóst vera 

að hún hefði ekki haft möguleika á því að fylgjast með eða kynna sér sjálf 

markaðsverð sumarbústaða. Hún hefði verið háð umönnun annarra. Sambýlismaður 

dóttur stefndu yrði að teljast til náinna skyldmenna stefndu og því hefði ekki verið 

óeðlilegt að stefnda treysti honum og ekki leitað eftir frekari ráðgjöf varðandi 

söluverð á sumarbústað sínum. Þegar sambýlismaður dóttur stefndu hafði 

milligöngu um ofangreinda sölu, fyrir hönd áfrýjenda, hefði hann átt að vita hvernig 

komið var fyrir líkamlegri heilsu stefndu. Taldi dómurinn að ekki hefði ríkt jafnræði 

með málsaðilum þegar ofangreind kaup áttu sér stað. Áfrýjendur hefðu notfært sér 

bága stöðu stefndu og fákunnáttu hennar um hvað teldist eðlilegt verð fyrir 

sumarbústað hennar. Hæstiréttur staðfesti því niðurstöðu héraðsdóms um að ógilda 

bæri kaupsamning og afsal málsaðila á grundvelli 31. gr. laga nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 

 

 

Hér skiptir ekki máli, hvort sá, sem betur var settur (loforðsmóttakandinn), hafi átt 

frumkvæði að tilteknum viðskiptum aðilanna eða ekki. Það sem skiptir máli er; í fyrsta lagi 

að viljayfirlýsinguna megi rekja til einhverra þeirra ástæðna sem taldar eru upp í fyrri 

málslið 31. gr. sml., í öðru lagi að loforðsmóttakanda hafi verið þetta ljóst og í þriðja lagi 

að loforðsmóttakandi hafi nýtt sér það á ósanngjarnan hátt.32  

Til að löggerningur geti öðlast réttaráhrif á grundvelli 31. gr. sml. þarf honum að hafa 

verið komið á vegna einhverra þeirra einstöku skilyrða sem tilgreind eru í ákvæðinu. Þessi 

                                                        
31 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 286. 
32 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 286. 
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einstöku skilyrði eru: bágindi, einfeldni og fákunnátta, léttúð, að vera einhverjum háður, 

fleiri ástæður fara saman, hagsmunir og misvægi hagsmuna og endurgjalds. Verður nú 

nánar vikið að hverju einstöku skilyrði ákvæðisins.  

 

4.2.1. Bágindi 

Bágindi í skilningi 31. gr. sml. geta verið bæði fjárhagslegs- og persónulegs eðlis, eða 

jafnvel tilfinningalegs eðlis. Yfirleitt kemur þó bágborinn fjárhagur alla jafna til álita, 

ásamt slæmu heilsufari. Til að hægt sé að tala um raunveruleg bágindi þarf ástandið að 

vera orðið mjög slæmt.33 Til frekari skýringar má benda á að elliglöp, t.d. heilarýrnun 

af völdum Alzheimer sjúkdómsins, falla undir bágindi, sbr. Hrd. 1999, bls. 2147 

(512/1998) en þar má sjá eftirfarandi ummæli í dómi héraðsdóms: 

 
„Sjúkdómsgreining Á er samkvæmt framburði vitnisins J, læknis, heilarýrnun af 

Alzheimer gerð. Slíkur sjúkdómur fellur undir hugtakið bágindi í 253. gr. almennra 

hegningalaga nr. 19/1940, enda geta bágindi bæði verið fjárhagsleg og 

persónubundin.“ 

 

Í ofangreindum dómi er um sakamál að ræða, á grundvelli 253. gr. almennra 

hegningalaga nr. 19/1940 34, en gera má ráð fyrir því að sú túlkun sem fram kemur í 

dómnum á bágindum myndi alla jafna einnig eiga við um 31. gr. sml., þar sem orðalag 

ákvæðanna er nánast samhljóða. Sem dæmi um dóm þar sem Hæstiréttur kemst að þeirri 

niðurstöðu að samningur milli tveggja aðila sé ógildur á grundvelli 31. gr. sml., vegna 

elliglapa eða heilarýrnunar af völdum Alzheimer sjúkdómsins, má nefna Hrd. 29. mars 

2007 (511/2006):  

 
Í þessu máli krafðist áfrýjandi þess m.a. að afsal frá apríl 2004, sem hún hafði veitt 

syni sínum, stefnda, vegna réttinda samkvæmt leigusamningi um landspildu úr jörð 

í eigu áfrýjanda yrði ógilt. Í vottorðum tveggja lækna um andlegt heilsufar áfrýjanda, 

á þeim tíma sem atvik máls áttu sér stað, sem lögð voru fyrir dóminn, kom m.a. fram 

að áfrýjandi væri haldin elliglöpum af völdum Alzheimer sjúkdóms sem hún hefði 

glímt við allt frá árinu 2000. Hæstiréttur féllst á það með áfrýjanda að verulegur og 

óljós munur væri á því verði sem stefndi greiddi fyrir eignina og raunvirði hennar. 

Hæstiréttur féllst ekki á það að stefnda hefði ekki verið ljóst og væri enn ekki ljóst 

hvernig andlegri heilsu áfrýjanda hefði hrakað vegna Alzheimer sjúkdómsins allt frá 

árinu 2000. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að skert andlegt hæfi áfrýjanda 

hefði sett mark sitt á efni samningsins og af þeim sökum gæti stefndi ekki borið 

                                                        
33 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 287. 
34 253. gr. hgl.: Hafi maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða það, að hann 
var honum háður, til þess að afla sér með löggerningi hagsmuna eða áskilja sér þá, þannig að bersýnilegur 
munur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því, sem fyrir þá koma eða skyldi koma, eða hagsmunir 
þessir skyldu veittir án endurgjalds, þá varðar það …1) fangelsi allt að 2 árum. 
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samninginn fyrir sig vegna þess að á grundvelli 31. gr. sml. væri hann 

óskuldbindandi fyrir áfrýjanda. 

 

Samningur getur líka verið dæmdur ógildur ef líkamlegt heilsufar annars aðila 

samningsins er bágborið, sbr. Hrd. 19. febrúar 2009 (249/2008) sem reifaður var í kafla 

4.2. hér að ofan, en í þeim dómi segir m.a.:  

 
„Stefnda bjó sökum aldurs og heilsubrests við bágar aðstæður og var vegna þeirra 

takmarkana sem af því stöfuðu fákunnandi um eiginlegt verð eignar sinnar, um þetta 

mat skiptir engu þó að hún hafi verið glögg á aðra hluti og andlega heil heilsu. Hún 

var öðrum háð. [....] Verður staðfest niðurstaða hins áfrýjaða dóms um að ógilda beri 

kaupsamning og afsal aðila á grundvelli 31. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga, [....].“ 

 

Hér má sjá Hæstarétt beita einstöku skilyrði misneytingaákvæðis samningalaganna um 

líkamleg bágindi og tekur dómurinn það skýrt fram að engu máli skipti þó stefnda hafi 

verið heilsuhraust andlega.  

Eins og fram hefur komið getur bágborinn fjárhagur, aðila sjálfra eða annarra, líka 

alla jafna komið til álita þegar um bágindi í skilninigi 31. gr. sml. er að ræða. Bæði getur 

það verið vegna atvika sem aðilinn sjálfur á sök á eða vegna refsiverðrar háttsemi þriðja 

aðila, eins og t.d. vegna hótunar eða einhverju því um líku. Engu máli myndi heldur 

skipta þó að aðili hefði lagt rangt mat á fjárhagsstöðu sína og gagnaðili hans hefði nýtt 

sér það.35 Hér má nefna Hrd. 15. desember 2011 (288/2011): 

 
Málavextir voru þeir að áfrýjandi og stefnda höfðu verið í sambúð til margra ára 

þegar þau slitu samvistum. Við sambúðarslitin gerðu þau með sér samning þar sem 

m.a. var gengið frá fjárslitum milli þeirra. Allar eignir og skuldir komu í hlut 

áfrýjanda gegn staðgreiðslu ákveðinnar upphæðar til stefndu. Stefnda höfðaði síðan 

mál þetta til að fá fjárslitunum hnekkt. Í málinu féllst Hæstirétur ekki á það með 

stefndu að ógilda bæri samninginn á grundvelli 31. gr. sml. um að áfrýjandi hafi 

misnotað sér bágborið andlegt ástand hennar við sambúðarslitin til að ná fram 

niðurstöðu sér í hag. Ekki féllst Hæstiréttur heldur á það með stefndu að óheiðarlegt 

hafi verið af hálfu áfrýjanda að bera samninginn fyrir sig, sbr. 33. gr. sml. Hæstiréttur 

komst hins vegar að þeirri niðurstöðu að, þar sem rík fjárhagsleg samstaða hafi verið 

með aðilum og öll eignarmyndun þeirra hafi orðið til á sambúðartímanum, yrði aftur 

á móti að telja að samningur aðila til fjárslita hafi verið ósanngjarn og rétt væri því 

að víkja ákvæði hans um endurgjald til stefndu til hliðar samkvæmt 36. gr. sml. 

 

Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi ekki, í ofangreindum dómi, byggt niðurstöðu sína á 

skilyrðum um misneytingu, sbr. 31. gr. sml., mætti samt álykta sem svo að ef stefnda 

hefði byggt kröfu sína, um að áfrýjandi hefði nýtt sér yfirburðastöðu sína gagnvart 

                                                        
35 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 102. 
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stefndu til að hafa af henni fé í skiptum þeirra í milli, við sambúðarslitin, á grundvelli 

31. gr. sml. hefði dómurinn jafnvel komist að annarri niðurstöðu. Niðurstaðan hefði 

jafnvel geta orðið sú að fjárskiptasamningurinn sem áfrýjandi og stefnda gerðu með sér 

við sambúðarslitin hefði verið dæmdur ógildur á grundvelli skilyrðisins um fjárhaglseg 

bágindi, sbr. 31. gr. sml., og þar af leiðandi hefði áfrýjandi ekki geta borið samninginn 

fyrir sig. Um álíka mál er að ræða í Hrd. 21. febrúar 2008 (223/2007): 

 
Í málinu féllst Hæstiréttur ekki á það með gagnáfrýjanda að skilyrði 31. gr. sml. 

hefðu verið fyrir hendi þannig að ógilda bæri fjárskiptasamning á þeim grundvelli, 

sem hún og aðaláfrýjandi hefðu gert með sér við skilnað þeirra. Vísaði gagnáfrýjandi 

til þess í málinu að veikindi sem hún hefði glímt við til margra ára hefðu skert 

dómgreind hennar til að ráðstafa hagsmunum og persónulegum málum sínum, ekki 

hvað síst fjármálum. Fjárskiptasamningurinn hafi verið samin af aðaláfrýjanda sem 

hafi við samningsgerðina notað sér veikindi og fákunnáttu gagnáfrýjanda, og það að 

hún var háð honum, til þess að afla sér hagsmuna á hennar kostnað. Niðurstaða 

Hæstaréttar í málinu var sú að aðaláfrýjandi var sýknaður af kröfum gagnáfrýjanda 

um að fjárskiptasamningur þeirra í milli yrði ógildur þar sem ekki mætti af gögnum 

málsins ráða að bersýnilegur munur hefði verið á því sem kom í hlut hvors aðila um 

sig við skiptin eins og tilskilið væri í 31. gr. sml. En bersýnilegur mismunur á 

hagmunum aðila er ein meginforsenda þess að ógilda beri löggerninga á grundvelli 

ákvæðis 31. gr. sml. um misneytingu. 

 

Í ofangreindum dómi má sjá að Hæstiréttur fer mjög gætilega í að beita ákvæði 31. gr. 

sml. um misneytingu og kemur skýrt fram að ein meginforsenda þess að ógilda beri 

löggerninga á grundvelli ákvæðisins sé að bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum 

aðila. Og í ofangrendum dómi byggir niðurstaða dómsins einna helst á því að ekkert í 

gögnum málsins styðji það að bersýnilegur mismunur hafa verið á hagsmunum aðila 

við gerð fjárskiptasamnings þeirra í milli. Svo virðist sem „bersýnilegur munur á 

hagsmunum aðila“ hafi hvað mesta þýðingu við úrlausn dómstóla á því hvort beita eigi 

ákvæði 31. gr. sml. um misneytingu við úrlausn ágreiningsefna sem upp koma á 

grundvelli þess ákvæðis. 

Í Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000) höfðaði áfrýjandi mál á hendur stefnda þar sem 

áfrýjandi krafðist ógildingar á undirritun sinni á skuldabréfi sem hún var útgefandi á:  

 
Áfrýjandi bar m.a. fyrr sig 31. gr. sml. þar sem hún vísaði til þess að hún hefði verið 

þannig sett á þeim tíma, er hún undirritaði skuldabréfið að hún hafi verið ófær um 

að taka á sig skuldbindingar, bæði miðað við fjárhagsstöðu sína og heislufarslegt 

ástand, og að engum hefði átt að vera betur kunnugt um þetta ástand hennar heldur 

en stefnda. Dómurinn féllst ekki á þessi sjónarmið áfrýjanda og taldi að þrátt fyrir 

veikindi hennar hefði hún átt að gera sér fulla grein fyrir þeirri ábyrgð sem hún tók 

sér á hendur með undirritun sinni á skuldabréfið. Þá þóttu tildrög lánveitingarinnar 

ekki þess eðlis að mögulegt væri að fallast á að undirritunin væri ógild. Dómurinn 

taldi m.a. ekki nægilega sannað, með vottorði lækna, að heilsufar áfrýjanda hefði 
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verið svo slæmt, við undirritun skuldabréfsins, að hún hafi verið ófær um að takast 

á hendur skuldbindingar sínar. Ekki kom heldur fjárhagsleg staða áfrýjanda til 

skoðunar á grundvelli skilyrðisins um fjárhagsleg bágindi sem fellur undir ákvæði 

31. gr. sml. um misneytingu. 

 

Þá ályktun má draga af ofangreindum dómi að dómstólar fari varlega í að beita 

skilyrðinu um fjárhagsleg bágindi á grundvelli 31. gr. sml. vegna þess að þeir telji að 

víðtæk beiting þess geti haft áhrif á allt viðskiptalíf, þar sem almanna hagsmunir eru 

miklir. 

Ef tekið er stuttlega saman til hvers Hæstiréttur lítur einna helst til við mat á því 

hvort ógilda beri löggerning á grundvelli skilyrðisins um bágindi þá lítur dómurinn 

einna helst til þess hvort um bersýnilegan mismun á hagsmunum aðila hafi verið að 

ræða við gerð löggernings þeirra í milli og þá verða einnig að liggja fyrir í málinu nægar 

sannanir því til stuðnings. Einnig lítur dómurinn til þess hvort bágindin hafi hrjáð aðila 

máls þegar til löggernings var stofnað sem og hvort bágindi hans hafi haft raunveruleg 

áhrif á gjörðir hans. 

 

4.2.2. Einfeldni og fákunnátta 

Þar sem einfeldni og fákunnátta eru náskyldar ástæður getur oft verið erfitt að greina á 

milli þeirra. Fákunnátta kemur þó alla jafna til vegna reynsluleysis en ekki vegna 

vitskorts eins og þegar um er að ræða einfeldni.36 Skilgreining Einars Arnórssonar á 

ofangreindum hugtökum er sú að sá sem fullt eða þó nokkuð vit hefur á því sem hann 

ætlar sér að gera telst ekki einfaldur á því sviði. Fákunnátta þarf þó ekki að hafa einfeldni 

í för með sér þar sem hún getur stafað af varkárni og auk þess af tortryggni í miklum 

mæli. Í einfeldni felst trú aðila og traust hans á því sem sá sem hann á í viðskiptum við 

segir um viðskiptin og lætur hann þar af leiðandi verða af því að gera löggerning við 

hann, sem reynist honum síðan illa til fallinn. Einfeldni er ekki einungis almenn, hún 

getur líka verið á ákveðnu sviði eða ákveðnum sviðum. Einar nefnir sem dæmi að ekki 

myndi reynast auðvelt að pranga inn á góðan fræðimann bókum eða handritum. En ef 

reynt yrði að fá hann til að kaupa t.d. hross eða einhverjar vélar myndi hann jafnvel láta 

til leiðast og taka öllu trúanlegu sem söluaðilar þeirra vara myndi telja honum trú um í 

sambandi við kaupin.37 

                                                        
36 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 287. 
37 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 102-103. 
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Þegar um einfeldni eða fákunnáttu er að ræða er átt við dómgreindarskort á 

einhverju sviði og þá skiptir í raun og veru ekki máli hvort rekja megi hann til 

einfeldninnar eða til fákunnáttunnar.38 Sem skólabókardæmi um atvik sem fellur undir 

einfeldni og fákunnáttu má nefna dóm Hrd. 1980, bls.1415:  

 
Málavextir voru þeir að stefndi og kona hans ákváðu að selja íbúð sína. Íbúðin var 

metin, af fasteignasölum, á 2.000.000 kr. og skyldi útborgun nema helmingi 

verðsins. Áfrýjandi sem bjó í sama húsi og stefndi og kona hans kom til máls við 

þau hjón um að hann vildi kaupa af þeim íbúðina. Upp úr því skrifuðu aðilar undir 

kaupsamning sín í milli þar sem fram kom að áfrýjandi skyldi kaupa íbúðina af 

stefnda og konu hans á 1.300.000 kr. Samkvæmt kaupsamningnum var útborgun 

engin en áfrýjandi átti að greiða 211.000 kr. með víxli á gjalddaga, yfirtaka 

veðskuldir sem hvíldu á íbúðinni og eftirstöðvar kaupverðsins skyldi hann síðan 

greiða með veðskuldabréfi til þriggja ára. Einnig gerðu aðilar með sér samkomulag 

þess efnis að stefndi og kona hans skyldu leigja íbúðina til eins árs og skyldi hluti 

kaupverðsins greiðast með leiguverðinu. Einhverjum tíma eftir að aðilar höfðu gert 

með sér framangreindan kaupsamning vildu stefndi og kona hans fá samninginn 

dæmdan ógildan á grundvelli misneytingar, sem þau töldu að áfrýjandi hefði beitt 

þau við gerð kaupsamningsins. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur tóku kröfur 

stefnda til greina og ógiltu samninginn á grundvelli þáverandi ákvæðis 7. gr. laga nr. 

58/1960 um bann við okri, dráttarvexti o.fl. um misneytingu. 

 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu við úrlausn málsins að áfrýjandi hefði samið við 

stefnda og konu hans um mun lægra kaupverð en mat fasteignasala gaf til kynna að það 

ætti að vera, og þar af leiðandi hefði hallað mjög á stefnda og konu hans í umræddum 

viðskiptum. Einnig benti Hæstiréttur á að áfrýjandi og stefndi og kona hans hefðu búið 

í sama húsi og viðræður þeirra í milli um að áfrýjandi vildi kaupa umrædda íbúð af 

stefnda og konu hans hefðu staðið yfir í þó nokkurn tíma áður en skrifað var undir 

samning. Af þessu leiðir að áfrýjanda mátti vera það ljóst að einfeldni og fákunnátta 

hafi ráðið því að aðilar gerðu með sér kaupsamning um kaup áfrýjanda á íbúð stefnda 

og konu hans. 

Í Hrd. 1996, bls. 1646 var kaupsamningur sem áfrýjandi og stefndi höfðu gert með 

sér, um kaup stefnda á söluturni af áfrýjanda, dæmdur ógildur á grundvelli þess að 

áfrýjandi hafði notað sér einfeldni, dómgreindarskort og brenglað raunveruleikamat 

stefnda við gerð samningsins:  

 
Stefndi var 75% öryrki vegna geðveiki og var með brenglað raunveruleikamat. Við 

mat á niðurstöðu dómsins var einnig tekið tillit til vottorða læknis og skýrslu hans 

fyrir dómi þar sem hann lýsti m.a. þeim einkennum sjúkdóms stefnda sem birtust 

meðal annars í ranghugmyndum, sinnuleysi, ofskynjun, dómgreindarleysi í 

samskiptum við annað fólk og um eigin getu og brengluðum skilningi á fjármálum. 

                                                        
38 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 288. 
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Einnig taldi læknirinn að annað fólk gæti, í samskiptum sínum við stefnda, gert sér 

grein fyrir því að hann væri ekki heill heilsu. Af þessu að dæma var talið að áfrýjandi 

hefði mátt vita um vanhæfi stefnda til að gera sér grein fyrir efni kaupsamningsins 

og hvaða afleiðingar hann hefði.  

 

Í ofangreindum dómi má sjá að alvarlegir geðsjúkdómar geta fallið undir skilyrðið um 

einfeldni 31. gr. sml. um misneytingu. 

Í dómum Hæstaréttar þar sem skilyrðin um einfeldni og fákunnáttu, sbr. 31. gr. sml., 

koma til álita virðist sem Hæstiréttur líti einna helst til þeirra tengsla sem á milli aðila 

máls eru og hvort sá aðilinn sem hagnaðist á kostnað hins aðilans hafi vitað eða mátt 

vita um einfeldni eða fákunnáttu þess aðila sem hann gerði löggerning við. Einnig lítur 

Hæstiréttur hér til þess hvort um bersýnilegan mismun á hagsmunum aðila hafi verið að 

ræða við gerð tiltekins löggernings aðila í milli. 

 

4.2.3. Léttúð 

Þegar talað er um léttúð er átt við ógætni í fjármálum og meiriháttar skammsýni, 

óvarkárni eða fljótfærni, sem jaðrar við heimsku, Dæmi um framangreint eru 

löggerningar sem gerðir eru undir áhrifum t.d. spilafíknar.39 Um hugtakið léttúð segir 

Einar Arnórsson að það eigi einna helst við þegar aðili tekur sjálfstæða ákvörðun um að 

gera löggerning þrátt fyrir að honum eigi eða ætti að vera ljóst að löggerningurinn sé 

honum óhagstæður, eða hann hafi að vel athuguðu máli talið að löggerningurinn yrði 

honum frekar hagstæður en óhagstæður. Einnig segir Einar að léttúð geti lýst sér í því 

að þrátt fyrir að aðili eigi þess kost að kynna sér nægilega þau atriði löggernings sem 

geta verið honum óhagstæð geri hann það ekki og jafnvel gerir hann löggerning þrátt 

fyrir að eiga þess ekki kost að kynna sér ákveðin atriði hans. Þegar metið er hvort um 

léttúð aðila er að ræða við gerð löggerninga þarf að skoða aðstæður hverju sinni. Mörkin 

á milli léttúðar og fákunnáttu geta oft verið óljós, en léttúð er það talið vera þegar aðili 

gerir löggerning um atriði sem hann hefur ekki skilning á. Hins vegar verður þeim aðili 

sem býr yfir einfeldni ekki gefið að sök að sýna léttúð þar sem hann, vegna einfeldni 

sinnar, stendur í góðri trú um að hann sé að gera löggerning sem sé honum hagstæður, 

þar sem gagnaðili hans hefur talið honum trú um það. Tortryggni þess aðila sem býr yfir 

fákunnáttu kann að bjarga honum frá því að gera löggerning sem honum er óhagstæður. 

Aftur á móti vantar þeim aðila sem býr yfir einfeldni slíka tortryggni og verður hann því 

oft ágengum gagnaðila sínum að bráð þar sem hann trúir öllu sem hann segir. Með léttúð 

                                                        
39 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 288. 
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er átt við gáleysi þar sem teflt er á tæpasta vað. Fákunnátta lýsir sér í þekkingarskorti á 

því atriði eða þeim atriðum sem máli skipta við gerð löggernings. Fákunnátta þarf þó 

ekki að verða aðila að falli, nema þá að til komi léttúð eða einfeldni.40 

Til frekari skýringar má segja að hinn léttúðugi vilji ekki sjá sannleikann og 

afleiðingarnar, en aftur á móti getur hinn einfaldi eða fákunnandi það ekki.41 Sem dæmi 

um léttúð má nefna aðila sem kaupir skartgripi af óþekktum manni sem hann segir vera 

úr skíragulli, fyrir háa upphæð, án þess að fá sérfróðan mann til að kanna hlutinn fyrir 

sig.42 

 

4.2.4. Að vera einhverjum háður 

Í 31. gr. sml. er eitt af skilyrðunum fyrir því að um misneytingu geti verið að ræða það 

þegar loforðsmóttakandi nýtir sér að loforðsgjafi er honum háður,43 á þetta til dæmis 

við um frændsemi eða önnur fjölskyldubönd, eins og hjón, sambúðaraðila og börn. 

Einnig getur skilyrðið tekið til ýmissa vinnusambanda, eins og á milli vinnuveitanda og 

starfsmanns. Vinnuveitandi er oft í betri aðstöðu, þrátt fyrir að svo þurfi ekki endilega 

að vera. Því getur líka verið þannig farið að vinnuveitandi getur átt svo mikið undir 

starfsmanni að segja má að hann sé starfsmanninum háður. Sem dæmi um það hvernig 

loforðsmóttakandi getur nýtt sér það að loforðsgjafi er honum háður er til dæmis ef 

eiginmaður fær eiginkonu sína til að færa séreign sem hún á yfir á hans nafn sem verður 

til þess að eiginmaðurinn eignast séreignina. Annað dæmi um ofangreint hugtak er ef 

faðir fengi barn sitt til óhagstæðra kaupa við sig. Það sem einnig gæti komið til álita og 

fallið undir hugtakið er ef loforðsmóttakandi veit eitthvað upp á loforðsgjafa sem 

loforðsgjafi vill ekki að fari lengra, þá reynir loforðsgjafi að þóknast loforðsmóttakanda 

á allan hátt, til dæmis með því að gera við hann óhagstæða löggerninga.44 

Í sambandi við ofangreinda umfjöllun um hugtakið, að vera einhverjum háður, má 

nefna frægan dóm bæjarþings Reykjavíkur frá 14. desember 1982 í máli nr. 238/ 1978 

(Erfingjar Einars Benediktssonar skálds gegn útgáfufélaginu Braga hf.): 

 
Í grófum dráttum voru málavextir þeir að í janúar 1938 var hlutafélagið Bragi hf. 

stofnað í þeim tilgangi að kaupa af Einari Benedikssyni, skáldi, eignarrétt að öllu því 

sem hann hefur samið, þó með ákveðnum takmörkunum. Kaupverð 

höfundarréttarins var 7.000 kr. Í árslok 1978 höfðuðu svo stefnendur, erfingjar 

                                                        
40 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 103-105. 
41 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 288. 
42 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 103. 
43 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 289. 
44 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 105-106. 



 

19 
 

Einars Benediktssonar, mál fyrir bæjaraþingi Reykjavíkur á hendur stefnda, Braga 

hf., og voru dómkröfur aðallega þær, að viðurkennt yrði með dómi, að stefndi hafi 

ekki öðlast eignarrétt og höfundarrétt að verkum Einars Benediktssonar skálds eða 

að sá réttur væri niður fallinn frá og með 2. febrúar 1978 . Af hálfu stefnda var krafist 

sýknu en til vara, að réttindi stefnda féllu ekki niður fyrr en frá og með 

dómsuppkvaðningardegi. Stefnendur lögðu fram fjölmörg vottorð frá ýmsum aðilum 

varðandi heilsufar Enars skálds á þeim tíma, er samningurinn var gerður. 

Málsástæður sínar byggðu stefnendur aðallega á því að sökum þess að Einar skáld 

hafi ekki verið heill heilsu andlega og líkamlega þá hafi hann ekki verið fær um að 

ráðstafa fjárhagslegum og persónulegum hagsmunum sínum og hefði samningurinn 

þar af leiðandi ekki verið bindandi fyrir hann og erfingja hans á grunvelli reglna um 

misneytingu. Stefndi mótmælti þessu. Taka verður tillit til þess hér að einn af 

stofnendum Braga hf. var sambýliskona Einars skálds, síðustu æviár hans og hlúði 

hún að honum. Í dómnum kemur fram að Einar skáld hafi áður en hann seldi jarðir 

sínar til stefnda leigt þær út og var leiguverðið 5.000 kr. á ári. Dómurinn taldi að ef 

Einar skáld hefði verið algjörlega heill heilsu andlega þá hefði hann aldrei selt 

höfundarétt sinn og nánast öll verk sín á tæplega eina og hálfa ársleigu jarða sinna. 

Við meðferð málsins fyrir dómi komu fram ýmis vitni sem studdu það að síðustu 

æviár sín hefði Einar skáld ekki verið fær um að gera löggerning, eins og afsalið til 

stefnda, vegna andlegrar vanheilsu sinnar. Sambyliskona Einar skálds staðhæfi fyrir 

dómnum að hann hefði verið andlega heill heilsu til íðustu stundar. Þrátt fyrir þessa 

staðhæfingu taldi dómurinn að samningur um afsal höfundaréttarins hafi verið með 

þeim hætti að falla undir m.a. misneytingarákvæði 7. gr. þágildandi laga nr. 58/1960 

(nú 31. gr. sml.).  

 

Máli þessu var ekki áfrýjað til Hæstaréttar en Páll Sigurðsson kemst svo að orði að það 

hefði vissulega verið forvitnilegt að sjá dóm Hæstaréttar í máli þessu, þar sem það var, 

að öllu leyti, mjög sérstakt og óvenjulegt. Þrátt fyrir að Páll væri sammála ýmsu sem 

fram kom í ályktunarorðum dómarans þá taldi hann að niðurstaðan hefði átt að vera sú 

að sýkna hefði átt Braga hf. vegna tómlætis erfingja skáldsins. Páll telur það algjört 

einsdæmi að krafa um ógildingu á kröfu vegna misneytingar sé tekin til greina fyrir 

dómi þegar svo langt er liðið frá stofnun löggernings. Eins og kemur fram hér að ofan 

var Páll sammála ýmsu sem fram kom í ályktunarorðum dómsins og ef ekki hefði komið 

til tómlæti erfingja sem hann taldi að leiða hefði átt til sýknu þá hefði hann geta fallist 

á niðurstöðu dómarans í málinu um að ógilda bæri samninginn með vísun til 7. gr. 

þágildandi laga nr. 58/1960 (nú 31. gr. sml.). Taldi hann að skilyrðum þessarar greinar 

hefði verið fullnægt, þ.á.m. skilyrðinu um bágindi loforðsgjafa og skilyrðinu um að 

hann væri háður a.m.k. einum aðila málsins, sem fram kom fyrir hönd Braga hf. Páll 

segir að þessu sé lýst á sannfærandi hátt í dómnum.45 

Af nýlegri dómum þar sem um misneytingu er að ræða, á grundvelli skilyrðisins 

um að vera einhverjum háður, má nefna Hrd. 1995, bls. 1145 (37/1995):  

 

                                                        
45 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 294-295. 
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Málavextir voru þeir að ákærði var sakfelldur fyrir að hafa notað sér bágindi X, sem 

var háður ákærða vegna kynna þeirra frá því að X var sjúklingur á 

áfengismeðferðadeild Landspítalans, þar sem ákærði var starfsmaður, með því að 

hafa haft af honum fé og beitt hann misneytingu. Brot ákærða var talið varða m.a. 

253. gr. hgl. um misneytingu. Fyrir héraðsdómi var ákærði sýknaður af 

ofangreindum ákærum um misneytingu. Forsendur sýknu voru þær að dómurinn 

taldi ekki sannað að bágindi X hefðu verið með þeim hætti, að hann hafi verið það 

háður ákærða, að háttsemi ákærða hafi varðað brot á 253. gr. hgl. Hérðasdómur 

byggði niðurstöðu sína á því að ekkert annað en framburður X, um að hann hafi verið 

háður ákærða, hafi legið fyrir í málinu. Hæstiréttur snéri hins vegar niðurstöðu 

héraðsdóms við. Niðurstöður Hæstaréttar byggðust á því að ákærða hefði, sem 

starfsmanni áfengismeðferðardeildar Landspítalans, mátt vera ljóst hvernig högum 

X var háttað, þar sem X var vistmaður á ofangreindri deild. Og í skjóli stöðu sinnar 

gagnvart X, hafði hann notfært sér bágindi X til að afla sér fjárhagslegs ávinninga á 

kostnað X. Taldi Hæstiréttur þetta framferði ákærða varða við brot á ákvæði 253. gr. 

hgl. 

 

Þrátt fyrir að, í ofangreindum dómi, sé um sakamál, á grundvelli 253. gr. hgl., að ræða 

má allt eins gera ráð fyrir því að túlkunin á skilyrðinu, að vera einhverjum háður, myndi 

alla jafna eiga við um 31. gr. sml. þar sem, eins og áður hefur verið greint frá, þá  er 

orðalag ákvæðanna nánast samhljóða. Eins og héraðsdómur kemst að orði í niðurstöðu 

sinni þá taldi dómurinn að ekki hefðu legið fyrir nægjanlegar sannanir á því að X hafi 

verið svo háður ákærða, að háttsemi ákærða varði við 253. gr. hgl. Ef ekki hefði verið 

um refsimál að ræða má leiða að því líkur að niðurstaða hérðasdóms hefði þá jafnvel 

farið á þann veg að ákærði hefði m.a. verið dæmdur fyrir misneytingu gagnvart X á 

grundvelli þess að X hafi verið honum háður vegna tengsla ákærða við X, sbr. 31. gr. 

sml. 

Af dómaframkvæmd má sjá að Hæstiréttur lítur til tengsla aðila við mat sitt á því 

hvort dæma eigi löggerning ógildan á grundvelli skilyrðisins um að vera einhverjum 

háður. Aðilar máls verða að hafa verið bundnir einhverjum tengslum í einhvern tíma 

þegar þeir stofna til löggernings til að dæma beri hann ógildan á grundvelli ofangreinds 

skilyrðis. Þessi tengsl geta verið af ýmsum toga eins og fram kemur hér í byrjun kaflans. 

Og í því samhengi vísast til þeirra tveggja dóma sem reifaðir voru í kaflanum, þ.e. dóms 

bæjarþings Reykjavíkur frá 14. desemder 1982 í máli nr. 238/ 1978 og Hrd. 1995, bls. 

1145 (37/1995). 

 

4.2.5. Fleiri ástæður fara saman 

Ætla má af umfjöllun kafla 4.2.1 – 4.2.4 hér á undan, um einstök skilyrði misneytingar 

á grundvelli 31. gr. sml. að þessar ástæður standi ekki alltaf einar og sér, heldur geta 
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þær auðveldlega blandast saman og er það nú yfirleitt raunin.46 Þessu til staðfestingar 

má nefna að í Hrd. 19. febrúar 2009 (249/2008) bar stefnda fyrir sig bágindi og 

fákunnáttu um hvað teldist eðlilegt verð fyrir sumarbústað sem hún seldi og afsalaði 

áfrýjendum. Í málinu staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um að ógilda bæri 

kaupsamning og afsal sem stefnda og áfrýjendur höfðu gert með sér á grundvelli 31. gr. 

sml. um misneytingu. Í Hrd. 1996, bls. 1646 ógilti Hæstiréttur löggerning stefnda á 

grundvelli 31. gr. sml. um misneytingu þar sem áfrýjandi hefði notað sér einfeldni, 

dómgreindarskort og brenglað raunveruleikamat stefnda og með því selt stefnda 

söluturn. 

Þegar dómaframkvæmd er skoðuð með tilliti til ákvæða 31. gr. sml. um 

misneytingu má sjá að dómarar og lögmenn vísa alla jafna til fleiri en eins af þeim 

skilyrðum sem koma fyrir í 31. gr. sml. 

 

4.2.6. Hagsmunir 

Einnig er það skilyrði samkvæmt 31. gr. sml. að aðili hafi notað sér annan mann til að 

afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá. Með hagsmunum er hér aðeins átt við þau ytri 

gæði, sem meta má tll fjár. Í orðalaginu „að nota sér“ felst það að loforðsmóttakandi 

hafi mátt vita eða vitað um annmarka loforðsgjafa, og þar af leiðandi hafi honum mátt 

vera það fyllilega ljóst að hann var að hagnast á tilteknum viðskiptum. Páll Sigurðsson 

álítur, að þrátt fyrir orðalagið „afla sér“ og „áskilja sér“, þá megi skilja ákvæðið á þann 

hátt að ávinningurinn geti alveg eins verið ætlaðar þriðja manni, t.d. einhverjum sem 

stendur loforðsgjafa nærri, eins og ættingja hans.47 Til staðfestingar þessu vísast til dóms 

bæjaraþings Reykjavíkur frá 14. desember 1982 í máli nr. 238/1978 (Erfingjar Einars 

Benediktssonar skálds gegn útgáfufélaginu Braga hf.) sem reifaður var í kafla 4.2.4. hér 

að ofan.  

 

4.2.7. Misvægi hagsmuna og endurgjalds 

Að síðustu er það gert að skilyrði í 31. gr. sml. „að bersýnilegur munur sé á hagsmunum 

þeim og endurgjaldi því, er fyrir þá kom eða skyldi koma, eða hagmunirnir skyldu veittir 

án endurgjalds.“ Samkvæmt orðalagi þessu er ljóst að misvægið milli hagsmuna og 

endurgjalds verður að vera verulegt eða umtalsvert til að hægt sé að tala um 

bersýnilegan mismun. Hér skiptir ekki máli hvort hagsmunirnir muni koma 

                                                        
46 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 289. 
47 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 289. 
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loforðsmóttakanda sjálfum til góða eða öðrum aðilum. Þegar metin er sá mismunur sem 

er á hagnaði og greiðslu verður að líta til þess tíma þegar til löggernings var stofnað og 

þarf þá einnig að líta til allra þeirra aðstæðna er málið varða og tengjast báðum aðilum, 

og þá m.a. þeirri áhættu og kvöð sem samningsefndum fylgir. Til að persónulegt álit 

lofforðsmóttakanda skipti ekki máli í þessu efni þarf að leggja almennan mælikvarða á 

þetta mat. Ef skilyrði þessu um misvægi er ekki fullnægt, verður 31. gr. sml. ekki beitt 

en þá mætti eftir atvikum ógilda löggerninginn á grundvelli 33. gr. sml. um 

óheiðarleika.48 Hér vísast til Hrd. 23. maí 2013 (758/2012) þar sem áfrýjandi höfðaði 

mál gegn stefndu og krafðist þess aðallega að stefnda gæfi út afsal byggt á kaupsamningi 

sem áfrýjandi og látinn eiginmaður stefndu höfðu gert með sér, um kaup áfrýjanda á 

eign í landi hins látna, fyrir andlát mannsins. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms í málinu og sýknaði stefndu af kröfum áfrýjanda:  

 
Sýknukröfur stefndu, fyrir héraðsdómi, voru m.a. byggðar á því að ef talið yrði að 

bindandi kaupsamningur hefði komist á með stefnanda og látnum eiginmanni 

stefndu bæri að ógilda hann á grundvelli almennra ógildingarástæðna 

samningaréttar. Byggir stefnda kröfur sínar m.a. á því að ójafnræði hafi ríkt með 

aðilum þegar skrifað hafi verið undir kauptilboðið. Hafi ættingjar hins látna notað 

sér, m.a. alvarleg veikindi hans, sem hann hafði glímt við í mörg ár. Og vegna 

andlegs ástands hans af völdum þessara veikinda hafi hinn látni ekki verið fær um 

að gera sér grein fyrir efni umrædds kaupsamnings, eða yfir höfuð að ráðstafa 

persónulegum málum sínum, á þeim tíma er atvik máls áttu sér stað. Kaupverð 

eignarinnar hafi verið í algjörri andstöðu við markaðsverð hennar og hafi öllum mátt 

vera það ljóst að um allt of lágt endurgjald hafi verið að ræða. Bersýnilegur munur 

hafi verið á hagsmunum þeim sem hinn látni átti að láta af hendi og endurgjaldi því 

sem fyrir þá atti að koma frá áfrýjanda, sem var félag í eigu ættingja hins látna. Hljoti 

þessi verulegi mismunur að benda til þess að hinn látni hafi verið beittur 

misneytingu. 

 

Þrátt fyrir að niðurstaða dómsins hafi ekki grundvallast við ákvæði 31. gr. sml. um 

misneytingu þá kemur ýmislegt fram í sýknukröfu stefndu fyrir héraðsdómi sem hefði 

geta verið grundvöllur dómsins til að ógilda umræddan kaupsamning á grundvelli 31. 

gr. sml.  

Þegar um gagnkvæma löggerninga er að ræða, eins og kaup og sölu, eignaskipti, 

vinnusamninga eða verksamninga, leigu o.fl., er því stundum þannig farið að verulegt 

misræmi getur orðið á greiðslum milli aðila löggerningsins. Því kann að vera þannig 

farið að annar aðilinn hlunnfæri hinn sér eða þriðja manni til frekari ávinnings. Þegar 

þannig er farið er ekki um endurgjald að ræða til þess aðila sem hlunnfærður var. Þegar 

                                                        
48 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 289-290. 
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um slíka löggerninga er að ræða er ekki sjálfgefið að þeir verði dæmdir ógildir á 

grundvelli skilyrða um misneytingu, sbr. 31. gr. sml. Til þess að slíkir löggerningar 

verði dæmdir ógildir þarf að hafa ríkt ójafnræði milli aðila við að kynna sér allar þær 

aðstæður sem máli skiptu við gerð löggerningsins. Ef hins vegar annar aðili 

löggerningsins hefur beitt gagnaðila sinn nauðung (sbr. 28. og 29. gr. sml.), svikum (sbr. 

30. gr. sml.), misneytingu (sbr. 31. gr. sml.), eða komið óheiðarlega fram þegar til 

löggerningsins var stofnað (sbr. 33. gr. sml.) þá getur gagnaðilinn farið fram á að 

löggerningurinn verði dæmdur ógildur. 49  Hér má vísa til Hrd. 19. febrúar 2009 

(249/2008) sem reifaður var í kafla 4.2. hér að ofan, en í þeim dómi mátti sjá að um 

bersýnilegan mismun á milli hagsmuna og endurgjalds var að ræða. Þessi bersýnilegi 

mismunur fólst í því að sumarbústaður sem metinn hafði verið af fasteignasala á 21 

milljón króna, og komið var bindandi kauptilboð í hann upp á 24 milljónir króna, var 

síðan seldur á 7 milljónir króna.  

Einnig kann því að vera svo farið að annar aðili löggernings hafi undirtökin og nýti 

sér af þeim sökum ýmsa annmarka gagnaðila síns, svo sem einfeldni hans eða 

fákunnáttu, léttúð eða ósjálfstæði hans gagnvart sér. Það getur verið svo að gagnaðilinn, 

sá sem á við einhverja annmarka að stríða, geri sér grein fyrir því að löggerningurinn sé 

honum óhagstæður en hann hefur ekki burði til að andmæla aðilanum sem hann er að 

gera löggerning við. Ef í ljós kemur að bersýnilegur mismunur er á milli þess gjalds og 

gagngjalds eða þeirrar greiðslu sem leggja skyldi út endurgjaldslaust, sbr. 31. gr. sml., 

þá er möguleiki á að fá löggerning dæmdan ógildan.50 

Ofangreint getur líka átt við venjulega lánasamninga. Þá er því oft þannig farið að 

lánveitandi gefur lántaka kost á peningaláni gegn því að lántaki skuldbindi sig til að 

greiða ólöglega háa vexti. Skiptir þá engu máli hvort lántaki skuli greiða þessa vexti 

með peningum sem hundraðsgjald af lánsfjárhæðinni sjálfri, með afföllum af 

lánsfjárhæðinni eða þá hærri fjárhæð en lánsfjárhæðin í raun nemur, eða vextirnir 

greiðist í einhverjum öðrum verðmætum eða fríðindum. Í því tilviki þar sem um er að 

ræða vaxtatöku í formi hundraðsgjalds af lánsfjárhæðinni er um ólöglega vaxtatöku að 

ræða, og yrði hún enn ólöglegri ef lánveitandi hefði til dæmis nýtt sér einhverja 

annmarka lántaka, svo sem einfeldni hans eða fákunnáttu, léttúð eða ósjálfstæði hans 

gagnvart sér, sbr. 31. gr. sml., til að koma á samningi þeirra í milli. Hins vegar, í þeim 

tilvikum, þar sem um er að ræða annars konar vexti en í formi hundraðsgjalds af 

                                                        
49 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 67. 
50 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 67-68. 
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lánsfjárhæðinni, er tilgangurinn að sneiða framhjá lagaákvæðum sem banna of háa 

vexti. Slíkt getur leitt til þess að löggerningur verði dæmdur ógildur og einnig 

refsiverður og þá á grundvelli samningalaga og í einhverjum tilvikum á grundvelli 253. 

gr. hgl.51 

Erfitt getur reynst að skilgreina hvað sé bersýnilegur mismunur á hagsmunum og 

endurgjaldi. Misjafnt getur verið milli manna hvað þeir telji vera bersýnilegan mismun 

á hagsmunum og endurgjaldi. Miðað við þetta verður að meta þau álitaefni sem upp 

koma á grundvelli ofangreinds skilyrðis í hverju tilviki fyrir sig og það er einmitt það 

sem dómstólar hafa gert og farið mjög varlega í að dæma löggerninga ógilda á 

grundvelli skilyrðisins um misvægi hagsmuna og endurgjalds. Dómstólar dæma ekki 

löggerninga ógilda á grundvelli skilyrðisins nema um bersýnilegan mismun á 

hagsmunum og endurgjaldi hafi verið að ræða við gerð löggernings og að sá aðili sem 

sem aflaði sér frekari ávinnings á kostnað hins hafi gert það visvitandi. 

 

  

                                                        
51 Einar Arnórsson (1953). Okur og skyld brot. Bls. 68. 
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5. Um réttaráhrif misneytingar samkvæmt 31. gr. sml. 

Meginreglan um réttaráhrif misneytingar á grundvelli 31. gr. sml. er sú að löggerningar, 

sem verða til sökum misneytingar, eru ekki gildir gagnvart grandlausum aðila, og ekki 

heldur gagnvart þeim sem misneytingunni beitti eða þriðja aðila. Þrátt fyrir þetta eru 

löggerningar sem komnir eru til vegna misneytingar gildir gagnvart þriðja manni, á sama 

hátt og ef um væri að ræða svik og minniháttar nauðung, sbr. síðari málsl. 31. gr. sml.52  

Eins og á við um flestar ógildingarástæður, sem fjallað er um í III. kafla sml., felst ekki 

í 31. gr. sml. heimild til að breyta samningi á þá leið að hann komist í sanngjarnt horf að 

mati dómara. Komist dómur að því að um misneytingu hafi verið að ræða við gerð tiltekins 

löggernings hefur sú niðurstaða þau réttaráhrif að löggerningurinn verður dæmdur ógildur 

í heild sinni. Þó eru undantekningar á þessu í ákveðnum tilvikum, og er það þegar 

löggerningur samanstendur af ólíkum þáttum, sem eru svo sjálfstæðir að möguleiki er á að 

ógilding eins þáttar hafi ekki þau áhrif á löggerninginn að það valdi ógildingu á öðrum 

þáttum hans eða löggerningnum í heild.53  

Loforðsgjafi löggerningsins sem telur sig hafa orðið fyrir misneytingu af hendi 

loforðsmóttakanda verður sjálfur að gera það upp við sig hvort hann vill bera hana fyrir sig 

sem ógildingarástæðu eða ekki. Með öðrum orðum þá er hér um að ræða valkvæða 

ógildingarástæðu sem dómstólar geta ekki beitt að eigin frumkvæði án kröfu (ex officio), 

verður því sá aðili, sem vill fá löggerninginn dæmdan ógildan að bera fram kröfu um það.54 

Í staðinn fyrir að sá aðili sem orðið hefur fyrir misneytingu við gerð löggernings beri 

hann fyrir sig, getur hann veitt eftirfarandi samþykki sitt á löggerningnum en þá verður að 

vera tryggt að skilyrði misneytingar séu ekki lengur fyrir hendi. Við mat á slíkri heimild 

verður að gæta þess að fyllstu varkárni sé gætt.55 

Komist dómstólar að þeirri niðurstöðu að löggerningur skuli dæmdur ógildur á 

grundvelli misneytingar, og báðir aðilar hafi þegar afhent það, sem löggerningurinn sagði 

til um, leiðir það af almennum reglum, að báðir aðilar verða að skila hvor öðrum því sem 

þeir fengu afhent við gerð löggerningsins. Sé endurgreiðsla in natura ekki möguleg kemur 

til greina að aðilar greiði hvor öðrum bætur í hennar stað. Þó kemur bótaskylda hins 

misnotaða loforðsgjafa ekki til nema hann hafi bókstaflega eyðilagt hlut, sem hann hafði 

tekið á móti vegna löggerningsins, með saknæmum hætti. Ef loforðsgjafi vill ekki krefjast 

                                                        
52 Páll Sigurðsson (2004). Samningaréttur. Bls. 286. 
53 Páll Sigurðsson (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti. Bls. 33. 
54 Páll Sigurðsson (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti. Bls. 33. 
55 Páll Sigurðsson (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti. Bls. 34. 
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ógildingar á löggerningi sem komið var á vegna misneytingar, en hann á samt bótakröfu á 

loforðsmóttakanda, getur hann samt sem áður krafið löggerningsmóttakanda um þær bætur, 

en samt sem áður getur hann haldið löggerningnum uppi að öðru leyti. Ef slíkt kemur upp 

yrði niðurstaðan líklegast svipuð og ef dómari hefði haft heimild til að breyta löggerningi í 

hæfilegt horf, sbr. 1. mgr. 36. gr. sml.56 

 

  

                                                        
56 Páll Sigurðsson (1986). Misneyting sem ógildingarástæða í samningarétti. Bls. 34-35. 
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6. Niðurstöður 

Markmið höfundar með skrifum á ritgerð þessari var að skoða og greina frá misneytingu á 

grundvelli 31. gr. sml. sem hefur að geyma ákvæði um það efni, og þá einkum með tilliti til 

þess hvaða skilyrðum ákvæðisins dómstólar eru einna helst að beita, við úrlausn álitamála sem 

upp koma á grundvelli 31. gr. sml. 

Í orðinu misneyting felst neikvæð merking um ámælisvert og siðlaust athæfi, þ.e. 

misnotkun á öðrum mönnum. Hins vegar felst ekki í orðinu sjálfu frekari skilgreining á því í 

hverju sú misnotkun sé fólgin né hver tilgangur hennar sé. Það skýrist ekki nema skoðuð séu 

ákvæði 31. gr. sml. um misneytingu. Samkvæmt orðalagi 31. gr. sml. er misneyting sú háttsemi 

manns að „hann hafi notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða léttúð 

eða það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá þannig að 

bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir þá kom eða skyldi 

koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds.“  

Til þess að meginskilyrðinu um að ógildingarástæðu 31. gr. sml. um misneytingu verði 

beitt verður að hafi ríkt ójafnræði milli aðila, við gerð löggernings þeirra í milli, og að sá aðilinn 

sem var betur settur hafi nýtt sér þennan aðstöðumun aðila sér til ávinnings. Einnig er það 

skilyrði, þrátt fyrir að ákvæðið veiti, samkvæmt orðalagi sínu, heimild til að taka tillit til efnis 

löggernngs, að atvik það sem veldur ógildingu þarf að hafa verið til staðar við gerð 

löggerningsins. Ef dómur kemst að þeirri niðurstöðu, við úrlausn álitaefnis, að um misneytingu 

hafi verið að ræða við gerð tiltekins löggernings, hefur sú niðurstaða þau réttaráhrif að 

lögerningurinn verður dæmdur ógildur í heild sinni. Þó eru undantekningar á þessu í ákveðnum 

tilvikum, og er það þegar löggerningur samanstendur af ólíkum þáttum, sem eru svo sjálfstæðir 

að möguleiki er á að ógilding eins þáttar hafi ekki þau áhrif á löggerninginn að það valdi 

ógildingu á öðrum þáttum hans eða löggerningum í heild. 

Af þeim dómum sem rýnt var í við gerð ritgerðar þessarar má álykta sem svo að meintir 

þolendur sem bera fyrir sig 31. gr. sml. vísa alla jafna til skilyrðisins um bágindi. Leiða má 

líkur að því að það sé vegna þess að skilyrðið um bágindi er víðtækasta skilyrðið í ákvæði 31. 

gr. sml., og þar af leiðandi auðvelt að nota það um hinar ýmsu tegundir andlegs ástands.  

Ef skoðað er hvernig dómaframkvæmd er háttað þegar aðili byggir kröfu sína, um 

ógildingu löggernings, á grundvelli fjárhagslegra báginda má leiða líkur að því, með tilliti til 

dómaframkvæmdar, að erfitt geti reynst fyrir aðila að fá löggerning ógildan á grundvelli þessa 

skilyrðis. Álykta má sem svo að dómarar fari varlega í að beita skilyrðinu um fjárhagsleg 

bágindi á grundvelli 31. gr. sml. vegna þess að þeir telji að víðtæk beiting þess geti haft áhrif á 

allt viðskiptalíf, þar sem almanna hagsmunir eru miklir, sbr. Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000). 
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Í málinu staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um að ógilda ekki undirritun áfrýjanda á 

skuldabréfi sem hún var útgefandi á. Dómurinn tók ekki til greina kröfu áfrýjandi, um að ógilda 

undirritun hennar á skuldabréfið á grundvelli þess að hún hefði verið þannig sett á þeim tíma, 

er hún undirritaði skuldabréfið að hún hafi verið ófær um að taka á sig skuldbindingar, bæði 

miðað við fjárhagsstöðu sína og heislufarslegt ástand, og að engum hefði átt að vera betur 

kunnugt um þetta ástand hennar heldur en stefnda. Í þeim dómum sem rýnt var í við skrif 

ritgerðar þessarar komst höfundur að þeirri niðurstöðu að dómstólar fara mjög varlega í að beita 

skilyrðinu um fjárhagsleg bágindi og frekar er vísað til skilyrðisins um misvægi hagmuna og 

endurgjalds. Í dómnum hér að ofan má líka vel sjá hve ríkar kröfur eru gerðar við sönnunarbyrði 

á misneytingu og einnig má þar sjá hvað meginreglan um skuldbindingargildi löggerninga hefur 

mikið vægi fyrir dómstólum. Forvitnilegt væri að sjá hvers eðlis fjárhagslegir erfiðleikar þyrftu 

að vera, að mati dómstóla, til þess að þeir teldust nægjanlegir til að ógilda löggernng á 

grundvelli skilyrðisins um fjárhagsleg bágindi.  

Þegar til álita kemur hvort beita eigi skilyrðum 31. gr. sml. um einfeldni og fákunnáttu 

við úrlausn álitaefna fyrir dómstólum má álykta sem svo að við úrlausn slíkra mál líti dómstólar 

einna helst til þeirra tengsla sem eru eða voru á milli aðila máls við gerð löggernings þeirra í 

milli. Einnig líta dómstólar til þess hvort sá aðilinn sem hagnaðist á kostnað gagnaðila síns hafi 

vitað eða mátt vita um einfeldni eða fákunnáttu þess síðarnefnda. Dómstólar líta einnig alltaf 

til þess hvort um bersýnilegan mismun á hagsmunum aðila hafi verið að ræða við gerð tiltekins 

löggernings. 

Erfitt getur reynst að meta hvort um léttúð aðila við gerð löggernings er að ræða og geta 

mörkin á milli léttúðar og fákunnáttu oft verið óljós. En eins og svo oft hefur verið minnst á 

þarf að meta aðstæður í hverju tilviki fyrir sig. Léttúð má líkja við ákveðið kæruleysi þar sem 

hinn léttúðugi lætur til leiðast að gera löggerning þrátt fyrir að hann viti jafnvel að 

löggerningurinn sé honum óhagstæður eða hann hafi jafnvel að vel athuguðu máli talið að 

löggerningurinn yrði honum hagstæður frekar en óhagstæður.  

Við athugun á skilyrðinu að vera einhverjum háður má sjá að Hæstiréttur lítur til tengsla 

aðila við mat sitt á því hvort dæma eigi löggerning ógildan á grundvelli skilyrðisins. Aðilar 

máls verða að hafa verið bundnir einhverjum tengslum í einhvern tíma þegar þeir stofna til 

löggernings til að dæma beri hann ógildan á grundvelli ofangreinds skilyrðis. Þessi tengsl geta 

verið af ýmsum toga eins og fram kemur hér í upphafi kafla 5.3.4. Og í því samhengi vísast til 

þeirra tveggja dóma sem reifaðir voru í kaflanum, þ.e. dóms bæjarþings Reykjavíkur frá 14. 

desemder 1982 í máli nr. 238/ 1978 og Hrd. 1995, bls. 1145 (37/1995). 
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Þegar dómaframkvæmd er skoðuð með tilliti til ákvæða 31. gr. sml. um misneytingu má 

sjá að dómarar og lögmenn vísa alla jafna til fleiri en eins af þeim skilyrðum sem koma fyrir í 

31. gr. sml. Þá er talað um skilyrðið þegar fleiri ástæður fara saman, þ.e. þá standa þær ástæður 

sem tilgreindar hafa verið hér að ofan ekki alltaf einar og sér, heldur geta þær auðveldlega 

blandast saman og er því nú yfirleitt þannig farið, sbr. Hrd. 19. febrúar 2009 (249/2008) en í 

því máli bar stefnda fyrir sig bágindi og fákunnáttu um hvað teldist eðlilegt verð fyrir 

sumarbústað sem hún seldi og afsalaði áfrýjendum. Í málinu staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms um að ógilda bæri kaupsamning og afsal sem stefnda og áfrýjendur höfðu gert með 

sér á grundvelli 31. gr. sml. um misneytingu. Í þessum dómi má sjá að niðurstaða Hæstaréttar 

byggði m.a. á tveimur skilyrðum 31. gr. sml. um misneytingu, þ.e. bágindum og fákunnáttu. 

Álykta má sem svo að þegar kemur að ógildingu löggerninga á grundvelli skilyrðisins um 

misvægi hagsmuna og endurgjalds líta dómstólar einna helst til þess hvort um bersýnilegan 

mismun á hagsmunum og endurgjaldi hafi verið að ræða við gerð löggerningsins. Ef ekki er 

hægt að sýna fram á þennan bersýnilega mismun með gögnum málsins er afar ólíklegt að 

löggerningur verði dæmdur ógildur á grundvelli ofangreinds skilyrðis. Skoða verður hvert tilvik 

fyrir sig þar sem misjafnt getur verið milli manna hvað þeir telji vera bersýnilegan mismun á 

hagsmunum og endurgjaldi. Það er einmitt það sem dómstólar hafa gert og farið mjög varlega 

í að dæma löggerninga ógilda á grundvelli skilyrðisins um misvægi hagsmuna og endurgjalds, 

nema um bersýnilegan mismun sé að ræða, sbr. Hrd. 19. febrúar 2009 (249/2008) sem reifaður 

var í kafla 4.2. hér að ofan. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar komst höfundur að þeirri niðurstöðu, þegar hann rýndi í 

dóma, að lögmenn og dómarar vísa alla jafna ekki til eins einstaks skilyrðis, heldur vísa þeir til 

eins margra einstakra skilyrða ákvæðisins og átt geta við í hverju einstöku tilviki. Og í 

dómaframkvæmd má sjá þess glögg merki að ef niðurstaða dómsins byggist á því að 

misneytingu hafi verið beitt, er alla jafna vísað til misneytingar á grundvelli 31. gr. sml. en ekki 

til einhverra einstakra skilyrða ákvæðisins. En einstök skilyði koma þó iðulega fram í kröfum 

aðila máls.  

Með vísan til framangreindra niðurstaðna má það ljóst vera að þrátt fyrir að 

ógildingarástæða 31. gr. sml. um misneytingu sé víðtæk ógildingarreglaregla þá fara dómstólar 

varlega í að beita henni við úrlausn álitaefna. Við beitingu á misneytingarákvæði 

samningalaganna og einstökum skilyrðum þess ber að skoða hvert einstakt tilvik fyrir sig og 

leggja heidstætt mat á það. 
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7. Lokaorð 

Í ritgerð þessari hefur verið farið yfir ógildingarástæður samningaréttarins um misneytingu á 

grundvelli 31. gr. sml. og rýnt í dómaframkvæmd með einstök skilyrði 31. gr. sml. að 

leiðarljósi. Fjallað var almennt um samningaréttinn, skuldbindingagildi hans, helstu 

meginreglur sem um hann gilda og lög nr. 7/1936 sem um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga, sem hafa að geyma ákvæði um reglur sem gilda á sviðið samningaréttarins. Einnig 

var fjallað um ógilda löggerninga á sviði samningaréttarins, en ákvæði um ógildingarástæður í 

samningarétti er að finna í III. kalfa sml. Að lokum var svo umfjöllun um meginviðfangsefni 

ritgerðinnar, eða misneytingu á grundvelli 31. gr. sml. 

Það er mat höfundar að efnistökum hafi verið gerð góð skil þrátt fyrir að alltaf megi gera 

betur. Höfundur hefði viljað eyða meiri tíma í að greina einstaka  dóma, auk þess sem áhugavert 

hefði verið að fjalla meira um samningarétt á hinum Norðurlöndunum og bera hann saman við 

íslenskan samningarétt, þar sem íslensku samningalögin urðu til að fyrirmynd þeirra norrænu. 

En þar sem ritgerð þessi er takmörkunum háð hvað varðar lengd ákvað höfundur að láta sitja 

við að fjalla eingöngu um íslenskan samningarétt. Er það einlæg von höfundar að honum hafi 

tekist að koma helstu efnistökum til skila á sem skilmerkilegastan hátt og að lesandi hafi fengið 

góða sýn á efni ritgerðarinnar. 
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