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Formáli 

Það var gaman að skrifa þessa ritgerð. Mér finnst óþarfi að hafa fleiri orð um ritgerðarskrifin. 

Það er kannski heldur ekki hægt að vonast til meira af ritgerðarskrifum en að þau veiti 

höfundinum ánægju. Ég vona að skrifin beri þess vott að þeim var sinnt af áhuga en ekki af 

eintómri skyldurækni við að klára laganám.  

 Hugmyndin að ritgerðinni vaknaði þegar ég vann í velferðarráðuneytinu sumarið 2014. 

Rán Ingvarsdóttir lögfr. hjá ráðuneytinu var óþreytandi í að stinga upp á ritgerðarefnum og 

benti meðal annars á sanngirnishugtakið sem athyglisvert umfjöllunarefni. Þótt ritgerðin hafi 

síðan þróast í aðra átt er kjarnann að hafa frá henni. 

 Þór Högni Hrafnsson stud. jur. stakk upp á titli ritgerðarinnar. Ré er gamalt orð sem 

merkir sanngirni eða skynsemi. Ennfremur var orðastofninn í öndverðu notaður til að lýsa 

stöðugleika.
1
 Eins og undirtitillinn gefur til kynna er í ritgerðinni fjallað um 

sanngirnishugtakið, skynsama notkun þess í lagaákvæðum og stöðuga túlkun fyrir 

dómstólum. Þetta stutta orð tengist þannig efni ritgerðarinnar með þrennum hætti. Hilmar 

Þorsteinsson hdl. las próförk og bætti ambögur. Davíð Þór Björgvinsson prófessor svaraði 

spurningum um sanngirnishugtakið í mannréttindalegu samhengi. Jón Steinar Gunnlaugsson 

hrl. spjallaði um réttarheimildir og hina einu réttu lagalegu niðurstöðu í febrúar 2015. Öllum 

kann ég hinar bestu þakkir.  

 Að öðrum ólöstuðum á leiðbeinandi minn, Hafsteinn Þór Hauksson lektor, stærstan þátt í 

því að koma þessari ritgerð á blað. Á öllum stigum verksins veitti hann góð ráð, hvort sem 

það var á fundum í Lögbergi eða símleiðis milli Reykjavíkur og Akureyrar, 

Kaupmannahafnar, Stokkhólms eða Ríga. Án hans leiðbeininga hefðu skrifin hvorki orðið 

fugl né fiskur. Loks vil ég þakka fjölskyldu og vinum, innan og utan lagadeildar, fyrir 

samvistir og þolinmæði á tímum ritgerðarskrifa og upplífgandi samræður um efnið. 

 Að þessu sögðu ber ég einn ábyrgð á efni ritgerðarinnar og villum sem í henni er að finna. 

 

 

Reykjavík, 3. maí 2015 

 

Halldór Kr. Þorsteinsson

                                                 
1
 Ásgeir Blöndal Magnússon: Íslensk orðsifjabók, bls. 745. 
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1 Fylgt úr hlaði 

Sanngirni er meðal allra fyrstu hugtakanna af siðferðilegum toga sem menn læra á lífsleiðinni. 

Börn bera því oft við að eitthvað sé sanngjarnt eða ósanngjarnt án þess að geta frekar komið 

að því orðum hvað vekur þessi hughrif. Sanngirnishugtakið kemur víða fyrir í lagaákvæðum 

þar sem það vísar til siðferðilegs gildismats að baki þeim.
2
 Þótt sanngirni beri daglega á góma 

í almennri umræðu er ekki hlaupið að því að skýra nákvæmlega hvað við er átt. Hér eiga orð 

bandaríska hæstaréttardómarans Potter Stewart vel við, „ég þekki það þegar ég sé það“.
3
 Það 

er nú einu sinni svo að það sem einum þykir sanngjarnt þykir öðrum ósanngjarnt. Í ákvæðum 

laga er víða vísað til huglægra mælikvarða. Leiðbeiningargildi slíkra lagaákvæða kann að vera 

takmarkað ef mælikvarðarnir eru svo óskýrir, að svo virðist sem að dómurum sé gefinn laus 

taumurinn til að dæma að eigin vild. Þegar þannig háttar er nánast ómögulegt fyrir menn að 

þekkja rétt sinn. Úr þessu er hægt að bæta með því að veita leiðbeiningar í lögum, telja upp 

sjónarmið sem líta skuli til þegar huglæga matið er framkvæmt. Þær nýtast þó ekki nema eftir 

sé farið. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um huglæga viðmiðið sanngirni og túlkun þess í íslenskum 

rétti. Leitast verður við að greina hugtakið eins og það birtist í fræðiskrifum og lagaákvæðum 

með það fyrir augum að meta hvort viðmiðið veiti nægilega skýrar hátternisleiðbeiningar. 

Ennfremur verður rannsakað hvernig hliðsjónaratriðum laga er beitt við túlkun á hugtakinu 

þar sem á þau reynir fyrir dómstólum.  

 Ritgerðin snertir á réttarheimspekilegum málefnum en dómarannsóknin heyrir undir 

lögskýringarfræði almennrar lögfræði. Verkið skiptist í átta kafla með inngangs-, upprifjunar- 

og niðurstöðukafla. Ritgerðin er tvískipt. Í fyrri hlutanum verður fjallað um 

sanngirnishugtakið eins og það kemur fyrir í daglegu tali og reynt að greina það frá svipuðum 

hugtökum með vísan til umfjöllunar fræðimanna. Þá verður fjallað um togstreituna á milli 

dómsúrlausna þar sem áhersla er lögð á samræmi í ríkjandi réttarkerfi og úrlausna sem miða 

að heppilegri lausn í hverju máli, auk lýsingar á leiðum sem farnar hafa verið til að sætta ólík 

sjónarmið. Því næst verður gerð grein fyrir mismunandi fræðikenningum um lagalega stöðu 

vísihugtaka og hvort dómsniðurstöður sem byggi á sanngirnismati geti yfirhöfuð talist 

lagalegar. Í síðari hluta ritgerðarinnar verður fyrst veitt almennt yfirlit yfir ákvæði í íslenskum 

lögum þar sem vísað er til sanngirnishugtaksins og þau flokkuð eftir samhengi. Að því loknu 

                                                 
2
 Joseph Raz: Practical Reason and Norms, bls. 162. 

3
 e. „I know it when I see it“. Þessi fleygu orð voru látin falla í máli Hæstaréttar í Bandaríkjunum, Jacobellis 

v. Ohio, 378 U.S. 184 (1964) þar sem tekist var á um hugtakið klám. Þau voru notuð til að útskýra að þótt 

dómarinn gæti ekki skilgreint klámhugtakið með tæmandi hætti þannig að hann gæti lýst mörkum þess, treysti 

hann sér til að lýsa því yfir hvenær efni sem hann hefði undir augum væri klámfengið. 
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verður sjónum beint að dómaframkvæmd Hæstaréttar á völdum sviðum. Sérstaklega verður 

fjallað um áhrif sanngirni á skuldbindingargildi löggerninga, fyrst í tengslum við þau 

ógildingarákvæði III. kafla samningalaga nr. 7/1936 sem vísa til viðmiðsins en síðan varðandi 

samninga innan hjúskaparréttar. Leitast verður við að tengja fræðileg atriði úr fyrri hluta og 

umfjöllunarefni dóma og laga í síðari hluta eftir því sem tilefni gefast. Að lokum verða helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í sérstökum kafla.  
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2 Hugtakið sanngirni 

2.1 Almennt 

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að rýna í sanngirnishugtakið. Það er hefð fyrir því að 

hefja umfjöllun á almennum skoðunum um umfjöllunarefnið.
4
 Það skiptir höfuðmáli við 

lagalega greiningu að grunnhugtök séu sett fram á skýran hátt. Þetta takmarkast ekki við 

fræðastörf enda ráðast skýrleiki og skiljanleiki lagaákvæða gagnvart almennum borgurum 

ekki síst af því að rétt sé farið með öll hugtök. Þannig þurfa handhafar bæði löggjafar- og 

dómsvalds að gæta vel að skýrri hugtakanotkun.
5
 Það er ekki markmiðið með almennri 

umfjöllun í upphafi ritgerðar um sanngirnishugtakið að semja almenna lýsingu á hugtakinu 

sem geti alltaf átt við.
6
 Hins vegar er stefnt að því að greina vissan kjarna hugtaksins eins og 

það kemur fyrir í daglegu tali og ólíkum kenningum fræðimanna. Þótt ytri mörk hugtaksins 

séu óskýr má hafa kjarnann til hliðsjónar við lestur á lagaákvæðum og dómsúrlausnum í 

kjölfarið.  

 

2.2 Umfang umfjöllunar  

Það er óvinnandi vegur að leita uppi almenna skilgreiningu á sanngirni sem á við í sérhverju 

tilfelli, ef hún er á annað borð til. Hún þyrfti að gera grein fyrir hugtakinu í öllum aðstæðum 

þar sem því er beitt, t.d. þegar barn æpir í bræði á foreldra sína að þetta eða hitt sé ekki 

sanngjarnt.
7
  

 Greining á hugtaki hefst í þeim veruleika sem það beinist að.
8
 Eftirfarandi umfjöllun 

miðast við íslenskt samfélag í upphafi 21. aldarinnar, þótt hún kunni eflaust að eiga að 

einhverju leyti við stærra svæði eða lengra tímabil. Þeir sem halda því fram að 

alheimssiðferðisreglur séu ekki til eru kallaðir afstæðishyggjumenn innan siðfræðinnar.
9
 

Andstætt þeim halda svonefndir algildismenn því fram að til séu algild siðaboð sem bindi alla 

menn í sambærilegum aðstæðum, hvar sem þá er að finna.
10

 Hér verður ekki gert upp á milli 

þessara kenninga heldur látið nægja að benda á að aðstæður í fjarlægum samfélögum eru allt 

                                                 
4
 Til dæmis um þessa aðferð má nefna Aristóteles: Siðfræði Níkomakkosar, bls. 13. 

5
 Sigurður Líndal: „Málfar og stjórnarfar“, bls. 54. 

6
 Í rauninni má spyrja hvort slík skilgreining sé til einhvers nýt. Hún nýtist aðeins þeim sem veit ekki hvað átt er 

við með orðinu sanngirni. Lesandinn veit nú þegar hvað sanngirni er og þarf ekki á því að halda að hún sé 

skilgreind fyrir honum. Sjá Jules L. Coleman og Ori Simchen: „Law“, bls. 2. 
7
 Samsvarandi umfjöllun um lagahugtakið má sjá hjá John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 6. 

8
 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 29. 

9
 Sjá Robert Kirk, Relativism and Reality: A Contemporary Introduction, bls. 36. 

10
 Um algildiskenningar sjá Immanuel Kant: Grounding for the Metaphysics of Morals og Richard M. Hare: The 

Language of Morals.  
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aðrar en hér á landi og því ekki samanburðarhæfar. Í öðrum menningarheimum viðgangast 

stéttakerfi sem myndu ekki standast kröfur nútímasamfélaga á Vesturlöndum um sanngirni.
11 

Hér er nærtækt að nefna hið ævaforna indverska stéttakerfi. Þrátt fyrir að indversk stjórnvöld 

hafi sett ríkinu stjórnarskrá að vestrænni fyrirmynd sem bannar stéttakerfið er það enn víða 

við lýði innan ríkisins.
12

 Söguleg yfirferð og vísan til fræðimanna í eftirfarandi umfjöllun 

tekur mið af framangreindum afmörkunum. 

 

2.3 Lagaleg og almenn málvenja  

Þegar dómaframkvæmd er rannsökuð verður að styðjast við skilning dómara á hugtökum þar 

sem hann liggur skýr fyrir. Þegar reglur eru óljósar fær dómsvaldið það verkefni að orða reglu 

á grundvelli meginreglu. Að íslenskum rétti hefur þróast sú aðferð að túlka vísireglur með 

hliðsjón af réttarheimildinni meginreglum laga.
13

 Við túlkun á lagaákvæðum þar sem 

sanngirnishugtakið kemur fyrir þurfa dómarar að grípa til þess sem Ármann Snævarr kallaði 

ákvarðandi skýringu. Með því er átt við að orðum sé gefin nákvæmari merking en í almennu 

máli.
14

 Ef réttarágreiningur útheimtir að dómari við íslenskan dómstól fjalli um sanngirni í 

einu eða öðru formi er túlkun ekki leidd fram með því að styðjast við frumspekilegar pælingar 

heimspekinga heldur með notkun lögskýringargagna eða annarra réttarheimilda. Dómarinn 

beitir með öðrum orðum hinni lagalegu aðferð.
15

 Þegar einu sinni hefur verið leyst úr álitamáli 

fyrir Hæstarétti þannig að niðurstaða er endanleg eiga aðrir borgarar tilkall til þess að eins fari 

um sambærileg mál þeirra sem koma upp síðar.
16

 Þeir geta þá kynnt sér forsendur fallinna 

dóma og miðað hátterni sitt við túlkun dómara á lögum, þ.m.t. skýringu hugtaka í 

lagaákvæðum. Það fer ekki á milli mála að litið er til dómafordæma Hæstaréttar Íslands við 

úrlausn á málum fyrir íslenskum dómstólum. Raunar er það svo að dómafordæmi eru almennt 

talin til réttarheimilda að íslenskum rétti þótt fræðimenn greini á um hvort, og þá á hvaða 

forsendum, þau bindi hendur manna.
17

 Þegar dómstólar túlka ákvæði geta orð fengið rýmri 

                                                 
11

 James Rachels: Stefnur og straumar í siðfræði, bls. 40-42. 
12

 H. Patrick Glenn: Legal Traditions of the World, bls. 302. 
13

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 339. 
14

 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 480. 
15

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 83. 
16

 Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 125-126.  
17

 Meðal íslenskra fræðimanna sem vísað er til í þessum kafla má greina mismunandi afstöðu til þess hversu 

langt réttarheimildin fordæmi gengur til að binda hendur manna. Af skrifum sumra fræðimanna má ráða að þeir 

telji fordæmi dómstóla ekki annað en fyrirmynd sem ekki sé endilega skylt að fylgja, sjá Sigurður Líndal: Um 

lög og lögfræði, bls. 193 og Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 213. Á hinum enda litrófsins eru þeir sem 

benda á að ekki sé vikið frá fordæmi Hæstaréttar nema í algerum undantekningartilvikum, sjá Skúli Magnússon: 

Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 124. Aðrir telja að fordæmi Hæstaréttar feli ekki annað í sér það 

hvernig dómurinn beitti réttarheimildum í umrætt skipti. Ef beitingin er röng á dómsúrlausnin ekki að binda 
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eða þrengri merkingu en almenn málnotkun gefur til kynna.
18

 Með því að styðjast við túlkanir 

á lagalegum hugtökum sem fram koma í föllnum dómum er mótuð lagaleg málvenja um 

hvernig eigi að túlka viðkomandi ákvæði eða einstakt hugtak sem kemur fyrir í lagagrein.
19

 

Hún kallast á við almenna málvenju sem þróast meðal samfélagsþegna án takmörkunar við 

sérstakar réttarheimildir. 

 Það heyrir sem betur fer til undantekninga að lagaleg málvenja víki frá almennri 

málvenju. Raunar telst það til viðurkenndra sjónarmiða við afmörkun lagaákvæða að líta til 

almennrar málvenju.
20

 Þess eru þó dæmi að lykilhugtök þróist í átt frá almennri málvenju í 

meðförum dómstóla. Hér má til dæmis nefna „óflekkað mannorð“.
21

 Ef dómari þarf að túlka 

hugtakið við úrlausn dómsmáls segir lagaleg málvenja honum að leggja til grundvallar hina 

almennu skilgreiningu sem kemur fram í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til 

Alþingis og hljóðar svo: 

 

Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur eftir dómi um verk sem er svívirðilegt að 

almenningsáliti nema hann hafi fengið uppreist æru sinnar.
22

 

 

 Hugtakið gæti haft allt aðra merkingu þar sem það berst í tal tveggja kunningja. Til dæmis 

gætu þeir orðið ásáttir um að mannorð þess þriðja hefði flekkast þar sem hann hefði orðið 

uppvís að framhjáhaldi. Þessa ályktun myndu þeir draga af almennri málvenju um orðin.  

 Þegar ákvæði í löggjöfinni endurspegla ekki ríkjandi siðferði sæta þau siðferðilegri 

gagnrýni.
23

 Ef gjá myndast á milli lagalegrar og almennrar málvenju minnkar fyrirsjáanleiki 

laga í augum hins almenna borgara. Hætt er við að lög, sem ekki eru skiljanleg þeim sem þau 

eiga að ná til, komi annað hvort óþarflega oft til dóms eða einangrist og tapi gildi sínu. Þá 

                                                                                                                                                         
dómara í síðari málum, sjá Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 30. Skoðanir á 

fordæmisgildi dómsúrlausna eru ekki bundnar við íslenskt samfélag, sjá Richard Posner: Overcoming Law, bls. 

399, sem minnir um margt á skrif Jóns Steinars. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 97. 
19

 Hugtakið lagaleg málvenja er fengið frá Róberti R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 68. Annars staðar hefur 

hugtakið „lagamál“ verið notað til að lýsa sama fyrirbæri, sjá Hjördís Hákonardóttir „Tungutak lögfræðinnar“, 

bls. 263. Sama hugtak er notað víðar, sjá Kristján Árnason: „Hugleiðingar um íslenskt lagamál“ og Sigurður 

Líndal: „Málfar og stjórnarfar“. 
20

 Samanber ummæli Hæstaréttar í Hrd. 1997, bls. 2763 (Sæluhús við Álftavatn). 
21

 Hafliði K. Lárusson tekur fleiri dæmi í „Lagasmíð“, bls. 22. Um sama atriði, sjá Davíð Þór Björgvinsson: 

Lögskýringar, bls. 100. 
22

 Sjá UA 30. desember 1994 (912/1993). Í málinu var tekin fyrir kvörtun vegna yfir reglna um ölvunarakstur 

lögreglumanna, lögreglustjóra og fulltrúa lögreglustjóra. Í áliti umboðsmanns var sérstaklega skýrt hvernig 

flekkun mannorðs kæmi til að lögum. Umboðsmaður féllst á að ölvunarakstur væri ekki brot sem leitt gæti til 

flekkunar mannorðs og gæti því ekki réttlætt að löglærðum fulltrúa væri vikið frá störfum samkvæmt 2. tölul. 4. 

gr. laga nr. 38/1954 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. 
23

 Roger A. Shiner: „Law and Morality“, bls. 436. 
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getur löggjafinn gripið inn í og breytt lögum til móts við almennan skilning.
24

 Af því sem hér 

hefur verið rakið er ljóst að það er ekki án tilgangs að kanna almenna nálgun á 

sanngirnishugtakið. 

 

2.3.1 Vísihugtak 

Í daglegu tali er því oft lýst yfir að þessi eða hin ákvörðun, aðstæður eða manneskja sé 

sanngjörn eða ósanngjörn.
25

 Í aldanna rás hafa fræðimenn talið sanngirni meðal þeirra gilda 

sem lög eigi að standa vörð um, að lög eigi að vera sanngjörn.
26

 Þegar kemur hins vegar að 

því að skilgreina hugtakið með almennum hætti fara málin að vandast. Eins og John Locke 

sagði: 

 

„Þeir eru svo margir sem, við að hugsa um hluti, einblína á orð, sérstaklega þegar þeir hugsa um 

siðferðileg hugtök, og sem geta svo velt því fyrir sér hvort útkoman úr slíkum þankagangi varði 

eitthvað meira en hljóðin ein, meðan hugmyndirnar að baki orðunum eru flóknar og breytilegar, 

eða jafnvel engar.“
27 

(Lausleg þýðing höfundar.) 
 

 Orðabók Menningarsjóðs býður þá skilgreiningu að sanngirni sé það „að vera sanngjarn“ 

eða „réttmæti“. Í sömu bók er orðið sanngjarn skilgreint sem réttmætur, sá sem á rétt á sér, 

sem gerir ekki meir en réttmætar kröfur, er réttlátur, eða hófsamur í skoðunum.
28

 Samkvæmt 

lögfræðiorðabók merkir orðið sanngjarn að vera réttmætur, hófsamur, réttlátur (sbr. sanngjarn 

dómari).
29

 Það er í sjálfu sér ekkert rangt við að segja að sanngirni þýði að vera sanngjarn, en 

skýringin svarar engum spurningum. Sá sem þekkir sanngirni frá eigin brjósti græðir ekkert á 

skilgreiningunni en sá sem þekkir ekki hvað það er að vera sanngjarn er jafnvel enn verr 

settur. Hér má minnast færslunnar um „Aguaxima“ í alfræðiorðabók Diderots, sem aðeins var 

lýst sem plöntu sem yxi í Brasilíu: 

 

„[Skýringin] skilur þann fáfróða eftir eins og hann var áður og kennir okkur hinum ekkert. Ef ég 

held þessari færslu inni, ásamt öðrum sem er jafnilla lýst, er það eingöngu gert af tillitssemi við 

ákveðna lesendur sem vilja frekar ekki finna neitt í orðabókarfærslu eða jafnvel eitthvað 

heimskulegt heldur en að finna enga grein.“
30

 (Lausleg þýðing höfundar.) 

                                                 
24

 Ingvar Þóroddsson og Páll Hreinsson: „Almennt hæfi stjórnsýslulaga“, bls. 243. 
25

 Hér má til dæmis nefna „Áfellisdómur yfir íslenskum dómstólum“, http://www.mbl.is/. 
26

 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 171. 
27

 John Locke: Essay Concerning Human Understanding, bls. 374: „How many are there, that, when they would 

think on things, fix their thoughts only on words, especially when they would apply their minds to moral 

matters? And who then can wonder if the result of such contemplations and reasonings, about little more than 

sounds, whilst the ideas they annex to them are very confused and very unsteady, or perhaps none at all“. 
28

 Íslensk orðabók, bls. 1245. 
29

 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 373.  
30

 L’Encyclopédie, bls. 191: „Il laisse les ignorans tels qu’ils sont ; il n’apprend rien aux autres : s’il m’arrive 

donc de faire mention de cette plante, & de plusieurs autres aussi mal caractérisées, c’est par condescendance 
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 Eins og óljósar skýringar orðabókanna bera vott um er erfitt að lýsa sanngirnishugtakinu, 

rétt eins og öðrum siðferðilega þrungnum hugtökum. Það eru engin stöðluð hlutlæg viðmið til 

að miða sanngirni við.
31

 Þannig geta tveir kunningjar, sem telja hvor um sig að þeir skilji 

hugtakið fullkomlega, uppgötvað að þeir meta hvað er sanngjarnt með gjörólíkum hætti í 

einstöku tilviki.
32

 Þeir geta samt ekki útkljáð deiluna endanlega með hlutlægum aðferðum því 

raunvísindalegur mælikvarði er ekki til. 

  Fræðimaðurinn Ronald Dworkin greindi hugtök í þrennt: náttúruleg hugtök,
33

 

forsenduhugtök
34

 og túlkunarhugtök.
35

 Náttúruleg hugtök lýsa einföldustu fyrirbærunum, 

efnislegum byggingum, lífrænum eða ólífrænum. Hér má til dæmis nefna tígrisdýr. Ef menn 

greinir á um hvort dýr í búri sé tígrisdýr er hægt að fá úr því skorið
 
með vísindalegum 

aðferðum, t.d. með því að skoða erfðamengi dýrsins. Forsenduhugtök eru aðeins flóknari. Þau 

má nota um náttúruleg hugtök sem uppfylla ákveðin skilyrði. Til dæmis um forsenduhugtak 

má nefna piparsvein, sem íslensk orðabók skilgreinir sem ógiftan karlmann.
36

 Ef stak í 

náttúrulega menginu karlmaður fullnægir því skilyrði að maðurinn sé ógiftur er hægt að tala 

um viðkomandi sem piparsvein.
37

 Forsenduhugtök eru torræðari en náttúruleg hugtök að því 

leytinu til að það er ekki hægt að greina þau með raunvísindalegum aðferðum einum saman. 

Þannig gefur blóðrannsókn ekki til kynna hvort viðkomandi maður er piparsveinn eða giftur. 

Þriðja tegund hugtaka, túlkunarhugtök, samanstendur af hugtökum sem fólk getur komið sér 

saman um hvað þýði, en eru undirkomin túlkun í hvert skipti. Dworkin flokkaði lagahugtakið 

sem túlkunarhugtak þar sem flókin pólitísk samskipti eru túlkuð og niðurstöðurnar birtar sem 

lög. Ósætti um túlkunarhugtökin er annars eðlis en ósætti um náttúruleg hugtök eða 

forsenduhugtök. Ef tveir deila um hvort fyrir framan þá standi tígrisdýr eða piparsveinn er það 

augljóslega vegna þess að þeir eru ósammála um hvað tígrisdýr eða piparsveinn sé, nú eða þá 

að öðrum skjátlast, t.d. ef hann veit ekki að umþrættur maður er í rauninni nýgiftur. Sömu 

aðilar geta deilt um hvenær aðstæður eru sanngjarnar, réttlátar eða bera vott um jafnrétti, 

                                                                                                                                                         
pour certains lecteurs, qui aiment mieux ne rien trouver dans un article de Dictionnaire, ou même n’y trouver 

qu’une sottise, que de ne point trouver l’article du tout.“ 
31

 Harold E. Arnett: „The Concept of Fairness“, bls. 293. 
32

 William Minto: Logic, Inductive and Deductive, bls. 86. 
33

 e. natural-kind concept. 
34

 e. criterial concept. 
35

 e. interpretive concept. 
36

 Íslensk orðabók, bls. 1131. Til að forsenduhugtak þjóni tilgangi þarf fólk að vera sammála í grófum dráttum 

um hvaða skilyrði hugtakið þurfi að uppfylla. Mörkin eru alltaf óskýr að einhverju leyti. Til dæmis er óljóst 

hvort það sé einhugur meðal allra um að einhleypur 18 ára karlmaður sé piparsveinn. Þau er þó hægt að skýra 

með hliðsjón af tilgangi umfjöllunar hverju sinni, sbr. Ronald Dworkin: Justice in Robes, bls. 9. 
37

 Skilgreining Dworkins á forsenduhugtökum gefur til kynna að vildarréttarmenn myndu fella lagahugtakið í 

þann flokk. 
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jafnvel þótt þeir séu sammála um hvað það þýði að eitthvað sé sanngjarnt, réttlátt eða jafnt. 

Eins og áður segir er ekki hægt að leggja niðurstöðu undir smásjá til að greina hvort hún sé 

lagaleg eða sanngjörn. Þess vegna er ekki hlaupið að því að sýna að annar aðilinn hafi rangt 

fyrir sér.
38

 Af þessu leiðir að ýmis grunnhugtök í lögfræði eiga heima í flokki túlkunarhugtaka 

samkvæmt greiningu Dworkins, t.d. sanngirni, réttlæti og jafnræði. Þau þarf þá að túlka 

sérstaklega. Svonefndur forskilningur túlkanda skiptir máli fyrir túlkunarferlið þar sem hann 

hefur áhrif á túlkunarandlagið í augum túlkandans. Þannig ræðst niðurstaða sanngirnismats 

t.d. á því hvaða upplýsingar túlkandinn hefur fyrir fram um það sem túlka skal.
39

 

Málatilbúnaður aðila þar sem sanngirnismat fer fram snýst öðru fremur um að hafa áhrif á 

forskilning dómara.
40

  

 Í fræðilegri umfjöllun hafa lagaákvæði sem vísa til huglægra sjónarmiða stundum verið 

kölluð vísireglur.
41

 Hér koma m.a. til skoðunar lagaákvæði sem styðjast við sanngirni, réttlæti 

eða jafnræði. Þar sem hvert þessara hugtaka vísar til siðareglu, rétt eins og orðabókin 

skilgreinir sanngirni sem það þegar einhver er sanngjarn, verður í kjölfarið talað um 

vísihugtök til einföldunar. Hér er þegar búið að flokka sanngirnishugtakið með öðrum 

svipuðum hugtökum sem iðulega eru nefnd í sömu andrá eða notuð á víxl til að lýsa sömu 

aðstæðum. Næsta skref í lýsingu á sanngirni samkvæmt almennri málvenju er þá að greina 

hana frá sviplíkum hugtökum. 

 

2.4 Samanburður við önnur vísihugtök 

2.4.1 Almennt 

Til að skýra sanngirnishugtakið betur verður að bera það saman við ýmis nátengd hugtök og 

greina hvað stendur á milli. Vissulega eru hugtökin nátengd og oft notuð á víxl en í 

fræðigreininni lögfræði verður að gera meiri kröfur til skýrleika en svo að líkum hugtökum sé 

blandað saman. Þetta er erfitt, sérstaklega þegar höfundur texta, fræðimaður, löggjafi eða 

dómari, vill gera texta læsilegri með því að forðast að telja upp sama hugtakið oftar en einu 

sinni. Þá getur hann freistast til að nota á víxl hugtök sem hann telur vera samheiti.
42

 

Tilgangurinn með eftirfarandi upptalningu er ekki að sýna fram á að aðstæður geti aldrei verið 

                                                 
38

 Ronald Dworkin: Justice in Robes, bls. 9-12. 
39

 Hans-Georg Gadamer: Truth and Method, bls. 301.  
40

 Nánar er fjallað um þetta og atriði við sanngirnismatið í köflum 6 og 7. 
41

 Að bandarískum rétti er talað um legal standards en Generalklausulen í þýskri lögfræði og generalklausuler í 

norrænni lögfræði. Sjá Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, 

bls. 91-92, Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 273 og Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: 

Kaflar í réttarheimspeki, bls. 33. 
42

 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Tungutak lögfræðinnar“, bls. 262. 
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sanngjarnar þegar þær eiga undir eitthvert hinna hugtakanna, heldur aðeins að ekki er um 

algera samleið að ræða. Þessi munur kallar á að hugtakanotkun sé vönduð. 

 

2.4.2 Sanngirni og réttlæti 

Það er algengt að sanngirni sé ruglað saman við réttlæti. Því hefur beinlínis verið haldið fram 

að sanngirni sé annað heiti yfir réttlætishugtakið á íslensku.
43

 Þá gætir óvissu um mörk 

hugtakanna í löggjöf hér á landi. Í íslenskri þýðingu mannréttindasáttmála Evrópu sem fylgir 

sem viðauki við lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmálann er 6. gr. titluð „Réttur til 

réttlátrar málsmeðferðar fyrir dómi“. Þetta er þýðing á enska titlinum „Right to a Fair Trial“. 

Í kjölfar lögfestingar sáttmálans var ákvæðið haft til fyrirmyndar við breytingar á 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, sbr. 8. gr. breytingarlaga nr. 97/1995 þar sem fjallað er 

um rétt manna til réttlátrar málsmeðferðar.  

 Það er ekki aðeins á Íslandi sem óvissu gætir um mörk sanngirni og réttlætis. Á þýsku er 

sama orðið, Gerechtigkeit, notað um bæði hugtök og sömu sögu er að segja um frönsku og 

ítölsku. Í hebresku var í seinni tíð samið sérstakt orð fyrir sanngirni til aðgreiningar frá 

réttlæti.
44

 Því er ekki að furða að sumir fræðimenn telji sanngirni og réttlæti vera eitt og hið 

sama, að ekkert geti verið réttlátt án þess að það hafi tengsl við það sem sé sanngjarnt og að 

sanngjörn meðferð leiði ávallt til réttlátrar niðurstöðu.
45

 Ef fallist er á þetta er ekkert við 

íslenska þýðingu á 6. gr. mannréttindasáttmálans að athuga. Vissulega er réttlát málsmeðferð 

hugtak sem hefur unnið sér sess í íslenskri málvenju
46

 og óþarft að gera greinarmun á henni 

og sanngjarnri málsmeðferð ef merkingin er sú sama.
47

 

 Hér verður gerð tilraun til að greina að sanngirni og réttlæti með vísan til umfjöllunar 

valinna fræðimanna um síðarnefnda hugtakið og tengsl þess við sanngirni. Til einföldunar 

verður yfirferðinni skipt í þrennt. Í fyrsta lagi verður fjallað um réttlætiskenningar 

Aristótelesar í Grikklandi til forna og áhrif þeirra á síðari fræðimenn. Grikkland til forna hefur 

löngum verið kallað vagga vestrænnar menningar og því við hæfi að hefja yfirferð um 

                                                 
43

 Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 212-214. Þorsteinn varpar í kjölfarið fram þeirri tilgátu að réttlæti 

sé sannmæli en ranglæti svikmæli. 
44

 David D. Raphael: Concepts of Justice, bls. 241. 
45

 Ronald Dworkin tengir þessa hneigð við kenningu John Rawls um réttlæti sem sanngirni. Hann tekur þó fram 

að dæmið sé ýktasta birtingarmynd kenningarinnar. Sjá umfjöllun um kenningar Dworkins síðar í kaflanum. 
46

 Ákvæði 6. gr. mannréttindasáttmálans hefur ekki alltaf verið þýtt sem rétturinn til réttlátrar málsmeðferðar, sjá 

m.a. Magnús Thoroddsen: „Úrskurðir Mannréttindanefndar Evrópu í kærumálum gegn Íslandi“, bls. 239, þar 

sem fjallað er um kæru vegna ósanngjarnar málsmeðferðar. 
47

 Raunar er það svo að Mannréttindadómstóll Evrópu hefur þróað inntak 6. gr. mannréttindasáttmálans með 

sjálfstæðum hætti í dómaframkvæmd sinni sem þó tekur mið af ákvæðum landsréttar meðal aðildarríkja, sbr. 

Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 247-278. 
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réttlætishugtakið þar. Því næst verður afstaða stjórnspekinganna John Rawls og Robert 

Nozick könnuð. Þótt kenningar þeirra um réttlætið séu um margt ólíkar eru þeir oft nefndir í 

sömu andrá, enda meðal áhrifamestu heimspekinga 20. aldarinnar á Vesturlöndum. Loks 

verður greint frá skrifum réttarheimspekinganna John Finnis og Ronald Dworkin. Fræðiskrif 

þeirra hafa haft mikil áhrif innan þess geira vestrænnar heimspeki sem snýr sérstaklega að 

lögum og lögfræði.
48

 Að lokum verða kenningarnar bornar saman og kannað hvaða 

greinarmun, ef einhvern, fræðimennirnir gera á réttlæti og sanngirni. 

 

 A) Kenningar Aristótelesar og túlkun Tómasar af Aquino
49

  

Aristóteles áleit réttlæti vera æðstu dyggðina. Hann skilgreindi það sem ástand sem hneigir 

fólk til að beita réttlæti og vilja það sem er réttlátt en ranglæti það sem hneigir fólk til að beita 

ranglæti og vilja það rangláta.
50

 Aristóteles staðsetti réttlætið í jafnvægispunkti milli tveggja 

öfga, þeirra að vera beittur ranglæti og að beita ranglæti sjálfur.
51

 

 Aristóteles greindi fyrstur réttlætishugtakið í undirflokka en sú flokkun hefur æ síðan haft 

áhrif á skrif spekinga um hugtakið. Annars vegar fjallaði hann um réttlæti til útdeilingar,
52

 þar 

sem einn veitandi í samfélagi skiptir verðmætum á milli einstaklinga, og hins vegar 

leiðréttandi réttlæti,
53

 sem leiðréttir ójöfnuð í skiptum tveggja einstaklinga þar sem annar 

stendur ekki við sinn hlut, hvort sem viðskiptin fara fram að yfirlögðu ráði eða verða fyrir 

tilviljun.
54

 Tómas af Aquino tók greiningu Aristótelesar upp með örlitlum breytingum, sem 

fólust í því að tala frekar um „víxlréttlæti“
55

 en leiðréttandi réttlæti þar sem því er beitt um 

samskipti einstakra aðila.
56

 Kenningar skólaspekinganna um víxlréttlæti þóttu ruglandi, 

sérstaklega þar sem leiðréttandi réttlæti Aristótelesar náði til leiðréttingar ranglætis en 

umfjöllun þeirra hafði fjárhagsleg viðskipti í brennipunkti.
57

 Síðari fræðimenn, eins og Hugo 

                                                 
48

 Valið á fræðimönnum til umfjöllunar er nokkuð hefðbundið. Að sjálfsögðu hefði verið hægt að fjalla um 

kenningar fleiri fræðimanna. Frekari umfjöllun um réttlætiskenningar má sjá í Brian Bix: Jurisprudence, bls. 

121-122. 
49

 Nafnbót Tómasar hefur verið rituð með breytilegum hætti. Þannig hefur bæði verið fjallað um Tómas frá 

Akvínó og Tómas Aquinas í skrifum íslenskra fræðimanna. Hér er stuðst við sama rithátt og Garðar Gíslason 

færir rök fyrir í inngangi að íslenskri þýðingu á verki Tómasar um lög. Sjá Tómas af Aquino: Um lög, bls. 9.  
50

 Aristóteles: Siðfræði Níkómakkosar, bls. 13.  
51

 Aristóteles: Siðfræði Níkómakkosar, bls. 36. 
52

 gr. dianemetikon dikaion. Gríska orðið δίκη (díke) hefur verið þýtt sem réttlæti en upphafleg merking orðsins 

var náttúruleg hegðun. 
53

 gr. diorthikon dikaion. 
54

 John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 178. 
55

 e. commutative justice. 
56

 John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 179. Umfjöllun Tómasar er að finna í Summa theologiæ, bls. 

1739-1740. 
57

 Á 16. öld uppfærði Tómas Cajetan kardináli greiningu nafna síns. Hann hélt því fram að til væru þrjár tegundir 

réttlætis, rétt eins og þrjár gerðir tengsla almennt. Hann skipti þannig réttlætishugtakinu í lagalegt réttlæti, sem 
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Grotius og Samuel von Pufendorf, notuðu ekki víxlréttarhugtakið en gripu þess í stað til 

almennari orða til að lýsa því þegar ástand manna er rétt við, hverju sem líður orsökum 

ranglætisins.
58

 Framangreind tvígreining í leiðréttandi réttlæti og réttlæti til útdeilingar gefur 

til kynna að með réttlætishugtakinu sé að minnsta kosti stefnt að tvennu. Annars vegar að 

skipti manna skuli vera þannig að hvor um sig hafi upp úr krafsinu eins og hann hefur til lagt 

og hins vegar að verðmætum skuli útbýtt af óhlutdrægni. Um stöðu þriðja þáttarins, þarfar, 

sem hluta af réttlætishugtakinu má deila. Sú umræða er aftur á móti ótengd álitamálum um 

almennt siðferðislegt gildi þess að líta til þarfa hvers og eins.
59

  

 Aristóteles hélt því fram að sanngirni og réttlæti væru eðlislík en samt ólík. Hann talaði 

um sanngirni sem leiðréttingu lagalegs réttlætis.
60

 Þessi túlkun varð síðar meir 

hugmyndafræðilegur grundvöllur sanngirnisréttarfars eins og greint verður frá í kafla 3.4.1. 

Tómas af Aquino hélt því fram að réttlætið væri algilt en ekki atviksbundið. Rétt eins og 

fullyrðing væri jafn ósönn hvort sem hún væri lygi eða byggð á misskilningi réðist réttlæti 

aðeins af því hvort athöfn væri rétt, hvað sem líður tilgangi geranda. Þannig gæti ranglátur 

maður unnið réttlátt verk þótt hann hefði slíkt ekki í huga, t.d. ef hann stæli poka af konu án 

þess að vita að pokinn væri fullur af rusli sem hún ætlaði að losa sig við.
61

 Hugmyndin um 

réttlæti sem mælikvarða á háttsemi hefur verið skýrð sem svo að kröfur til réttláts hátternis 

séu skýrari en kröfur sanngirni.
62

 Þannig hefur það ósjálfrátt alvarlegri blæ þegar því er lýst 

yfir að eitthvað sé óréttlátt heldur en að það sé ósanngjarnt. Þennan skýrleikamun má þó ekki 

túlka sem svo að kröfur réttlætis séu endilega strangari fyrir vikið. 

  

 B) Straumar í stjórnspeki á 20. öld 

Bandaríkjamaðurinn John Rawls var á meðal frægustu og áhrifamestu stjórnspekinga 20. 

aldarinnar. Hann hélt því fram að til væri algilt réttlæti, óháð tíma og rúmi, sem næði til allra 

manna.
63

 Rawls setti fram réttlætiskenningu sína í ritinu A Theory of Justice sem kom út árið 

1971. Á næstu áratugum þróaði hann kenningu sem hann nefndi réttlæti sem sanngirni.
64

 

                                                                                                                                                         
kallast á við tengsl hluta við heildar, réttlæti til dreifingar, sem kallast á við tengsl heildar við hluta og 

víxlréttlæti, sem kallast á við innbyrðis tengsl hluta innan heildar. Samkvæmt þessari kenningu er réttlæti til 

dreifingar aðeins á ábyrgð hins opinbera. Sjá John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 185-186. 
58

 David D. Raphael: Concepts of Justice, bls. 58. 
59

 David D. Raphael: Concepts of Justice, bls. 235. 
60

 Aristóteles: Siðfræði Níkómakkosar, bls. 54-56. 
61

 Tómas af Aquino: Summa theologiæ, bls. 1269-1270. Dæmið er komið frá höfundi en er ekki að finna í 

skrifum Tómasar. 
62

 Brian Bix: Jurisprudence, bls. 107. 
63

 „John Rawls“, http://plato.stanford.edu/. 
64

 e. Justice as Fairness. 
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Hann sá fyrir sér samfélag skynsamra einstaklinga innan lokaðra landamæra.
65

 Í kenningu 

Rawls lögðust borgararnir undir svokallaðan „fávísisfeld“
66

 þar sem þeir misstu alla þekkingu 

á eigin samfélagsstöðu, trú, stjórnmálaafstöðu og hæfileikum en héldu eftir almennri þekkingu 

um efnahagslega, sálfræðilega og félagslega þætti mannlegs lífs. Undir þessum fávísisfeldi 

áttu borgararnir að semja samfélaginu reglur. Þar sem enginn vissi hvar hann myndi enda í 

hinu nýja samfélagi þegar feldinum yrði svipt leituðust borgararnir við að skapa samfélaginu 

réttlátar og sanngjarnar grunnreglur, öllum til handa. Enginn vildi taka áhættuna á því að tapa 

í hlutverkahappdrættinu.
67

 Kenning Rawls var að borgararnir myndu koma sér saman um að 

ein grunnregla myndi ríkja öðrum ofar, „fjalldalareglan“,
68

 en samkvæmt henni skal unnið að 

því að þeir verst settu í samfélaginu hafi það sem best. Reglan leiðir ekki til samfélagslegrar 

eymdar heldur hámörkunar á lífsgæðum þeirra lægst settu í samfélaginu. Íslenskt heiti 

reglunnar skýrist af þeirri lýsingu að „fjöllin“ í samfélaginu megi ekki vera hærri en svo að 

„dalirnir“ verði sem blómlegastir. Rawls hélt því fram að frumgæðum samfélagsins ætti að 

skipta jafnt á milli fólks nema ójöfn skipting yrði þeim til hagsbóta sem verst væru settir.
69

 

Sanngirnishugtakið var hornsteinn samfélagsmyndar Rawls. Í samfélagi hans voru 

samfélagsstofnanir sanngjarnar gagnvart öllum starfandi meðlimum samfélagsins og 

mismunuðu engum, hvorki á grundvelli kyns viðkomandi, kynþáttar, trúar eða annarra þátta.
70

 

Það þarf ekki að fjölyrða um að réttlæti og sanngirni eru nátengd hugtök í kenningu Rawls. 

Titillinn, réttlæti sem sanngirni, talar sínu máli. 

 Bandaríski fræðimaðurinn Robert Nozick var sammála Rawls um að réttlæti væri algilt. 

Þeir voru hins vegar á öndverðum meiði um hvers eðlis það væri.
71

 Nozick hafnaði 

uppskiptingarkenningum um réttlætið, að til væri tiltekin regla um skiptingu gæða sem væri 

réttlát umfram aðrar. Samkvæmt frumlegri nálgun hans krefst réttlæti ekki ákveðinnar 

niðurstöðu um tiltekna dreifingu gæða, heldur felur í sér hátternisafstöðu til þess hvernig 

gæðanna er aflað. Til að útskýra þennan mun tók Nozick dæmi um samfélag þar sem skipting 

gæða milli meðlima væri réttlát. Hér skiptir ekki máli hver sú skipting er eða hvernig hún er 

                                                 
65

 Kenning Rawls er sáttmálakenning og sem slík af sama sauðahúsi og kenningar Thomas Hobbes og John 

Locke. Kenningin um samfélagssáttmálann er sögð upprunin hjá kristsmunkum á siðskiptaöld en rekur rætur 

sínar til grískrar fornaldar. Sjá Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 200. Um samfélagssáttmála, sjá 

Michael Lessnoff: Social Contract Theory. 
66

 e. veil of ignorance. 
67

 Jón Heiðar Gunnarsson: „Um réttlætiskenningu John Rawls“, hugsandi.is/. 
68

 Þýðingin er sótt til Þorsteins Gylfasonar: „Hvað er réttlæti?“, bls. 201. Á ensku er talað um „the maximum 

rule“.  
69

 Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 202. 
70

 John Rawls: Political Liberalism, bls. 68. 
71

 Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 162. 
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rökstudd, bara að hún sé hin eina réttláta skipting í huga skoðandans.
72

 Innan samfélagsins 

nyti körfuboltamaðurinn Wilt Chamberlain
73

 sérstakra vinsælda því hann væri öðrum leiknari 

með boltann. Þessir eiginleikar gerðu honum kleift að semja við körfuboltalið um að fá hluta 

af hverjum seldum aðgangsmiða greiddan sérstaklega til sín. Áhorfendur myndu flykkjast á 

völlinn til að fylgjast með Chamberlain leika listir sínar og eftir árið hefði safnast upp dágóður 

sjóður sem hann sæti einn að. Nú væri svo komið að hin upphaflega réttláta skipting eigna 

hefði riðlast. Hins vegar hefði enginn óviljugur látið aðgangseyri af hendi. Þetta dæmi taldi 

Nozick sýna að uppskiptarkenningar um réttlæti stæðust ekki þar sem þær útheimtu stöðug 

afskipti af ráðstöfunum borgaranna, sem gerðar væru af fúsum og frjálsum vilja, til að tryggja 

réttláta skiptingu gæða.
74

 Í stað uppskiptingarkenninga setti hann fram svonefnda 

tilkallskenningu um réttlæti.
75

 Kenning Nozick um réttlæti snýst um að maður eigi tilkall til 

óumdeildra eigna sinna án tillits til verðleika. Röksemdafærsla hans er eftirfarandi: 

  

 1) Fólk á tilkall til náttúrlegra eiginleika sinna. 

  2) Ef fólk á tilkall til einhvers, getur það gert tilkall til hvers sem er sem af því hlýst. 

  3) Eignir fólks hljótast af náttúrulegum eiginleikum þess. 

 

 Þar af leiðir að: 

  

4) Fólk á tilkall til eigna sinna. 

5) Ef fólk á tilkall til einhverra eigna á það að halda þeim, hvað sem  

jafnréttissjónarmiðum líður.
76

 

  

 Draumaríki Nozicks var hið minimalíska ríki
77

 þar sem löggjafinn skipti sér eins lítið af 

einstaklingum og hægt væri, enda taldi hann hvers konar lög og reglur takmarka athafnafrelsi 

manna.
78

 Af framangreindu sést að munurinn á kenningum þeirra Rawls og Nozicks felst í 

afstöðunni til eðlis réttlætishugtaksins. Rawls taldi réttlæti fela í sér ákveðna skiptingu gæða 

sem endamarkmið. Nozick hafnaði því að réttlæti krefðist ákveðinnar niðurstöðu en leit á 

réttlætissjónarmiðið sem leiðarvísi um heimilar aðferðir til að afla sér gæða. Nozick vakti 

                                                 
72

 Það skiptir ekki máli fyrir dæmi Nozicks hvaða mælikvarði er notaður. Til dæmis mætti hugsa sér að einhver 

vildi skipta öllum verðmætum á milli þeirra einna sem væru yfir ákveðnum aldri.  
73

 Wilton „Wilt“ Chamberlain var bandarískur körfuboltamaður sem spilaði í NBA-deildinni. Hann á mörg met, 

t.a.m. er hann eini maðurinn til að skora 100 stig í einum leik í sögu deildarinnar. Þá var Chamberlain hæst 

launaði körfuboltamaðurinn í deildinni þegar hann spilaði. Nafn körfuboltamannsins skiptir þó engu máli fyrir 

dæmi Nozicks, og athæfið heldur ekki. Þannig mætti allt eins tala um Lionel Messi og fótbolta í þessu samhengi. 
74

 Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, bls. 160-164. 
75

 Hugtökin uppskiptingarkenning og tilkallskenning eru fengin frá Þorsteini Gylfasyni. Sjá Þorsteinn Gylfason: 

„Hvað er réttlæti?“, bls. 164. Sjálfur talaði Nozick um kenningar sem ganga út frá skiptingu verðmæta eftir 

forskrift sem „mynstraðar“ (e. patterned principles), sbr. Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, bls. 156. 
76

 Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, bls. 225-226. 
77

 Stundum er talað um „ríki næturvarðarins“ þar sem stjórnvöld skipta sér sem minnst af þegnum. Sjá Brian Bix: 

Jurisprudence, bls. 115. 
78

 Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 165. 
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máls á sanngirniskenningu Herberts L.A. Hart, sem John Rawls tók síðan upp. Í stuttu máli 

felur kenningin í sér að þeir sem njóti góðs af fórnum annarra, sem hafa verið færðar í nafni 

sameiginlegs markmiðs, beri siðferðisskyldu til að leggja sitt af mörkum.
79

 Nozick hafnaði 

kenningunni og sagði að það væri ekki sanngjarnt að ætlast til meira af nokkrum manni en 

hann kærði sig um að leggja af mörkum.
80

 Af þessu má greina að réttlæti og sanngirni voru 

nátengd hugtök í huga Nozicks. Hann taldi að hvoru tveggja mætti ná fram með því að leyfa 

einstaklingnum að njóta sem mests athafnafrelsis án afskipta annarra.
81

 

 

 C) Réttarheimspekileg nálgun 

Bandaríski réttarheimspekingurinn Ronald Dworkin hafði mikil áhrif á réttarheimspekilega 

umræðu undir lok 20. aldarinnar.
82

 Hann hafnaði því að sanngirni og réttlæti væru einn og 

sami hluturinn og benti á að upp gætu komið aðstæður þar sem sanngirnis- og 

réttlætissjónarmið myndu toga hvort í sína áttina, t.d. þar sem stjórnarmeirihluti, sem væri 

kjörinn með sanngjörnum hætti, þyrfti að sætta sig við takmarkanir á valdheimildum sínum 

með vísan til pólitísks réttlætis.
83

 Dworkin féllst á að skýra mætti sanngirni sem mælikvarða á 

aðferðir til að deila valdi. Í lýðræðissamfélögum lýsti þetta sér þannig að allir borgarar hefðu 

jafnmikla möguleika til að hafa áhrif á ákvarðanir um réttindi og skyldur, t.d. þar sem atkvæði 

allra kjósenda hefðu sama vægi. Ef gætt væri að öllum atriðum, þannig að kosningaúrslit gæfu 

rétta mynd af því hvernig atkvæði hefðu fallið, væru stjórnvöld kjörin á sanngjarnan hátt. 

Dworkin benti á að réttlæti væri mælikvarði á einstaka ákvarðanir sem stjórnvöld tækju í 

kjölfarið, hvort sem þau hefðu verið kjörin á sanngjarnan hátt eða ekki.
84

 Samkvæmt 

kenningu hans geta ranglátar niðurstöður stafað af sanngjörnu kerfi í einstökum tilvikum.
85

 

Einnig geta samfélagsstofnanir sem stofnað er til á ósanngjarnan hátt skilað réttlátum 

niðurstöðum í einstökum málum.  

                                                 
79

 Herbert L.A. Hart: „Are There Natural Rights?“, bls. 177-182. 
80

 Robert Nozick: Anarchy, State, and Utopia, bls. 90-95. 
81

 Þorsteinn Gylfason hafnaði þeirri kenningu Nozicks að það væri frelsisskerðing að skipta sér af frjálsum 

viðskiptum einstaklinga með öll þeirra gæði. Hann benti á að það væri hvorki hægt að selja starf né ráðstafa því 

með erfðaskrá. Viðskipti manna væru takmörkuð með það sem þeir hefðu ekki ráðstöfunarrétt til án þess að slíkt 

fæli í sér sérstaka frelsisskerðingu. Sjá Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 183-184. 
82

 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 139. 
83

 Ronald Dworkin: Law‘s Empire, bls. 177-179. 
84

 Ronald Dworkin: Law‘s Empire, bls. 164-165. Dworkin greindi jafnframt réttláta málsmeðferð frá sanngirni 

og réttlæti. 
85

 Úr íslenskum rétti má til dæmis nefna dóm Hæstaréttar í máli Hrd. 1990, bls. 2 (Aðskilnaðardómur). Það er 

djúpt í árinni tekið þegar niðurstöðum málsins er lýst sem ranglátum en dómur Hæstaréttar hefur allt að einu sætt 

gagnrýni fyrir að hafa ekki byggt á viðurkenndum sjónarmiðum, sjá Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 

266-268 og Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 80-83 og 121.  
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 Ástralski réttarheimspekingurinn John Finnis einsetti sér að skýra réttlætishugtakið með 

rýmri hætti en svo að það yrði takmarkað við stofnanir eða fylgispekt við gullnu regluna. 

Finnis skilgreindi réttlæti sem almennan vilja til að rækta almannaheill í samfélagi. Kenning 

hans um réttlæti er aðeins kenning um kröfur sem almannaheill gerir.
 
Réttlætishugtak Finnis 

er þríþætt. Hugtakið er bundið við aðstæður þar sem fleiri en einn maður koma saman því það 

leitast við að forðast ranglæti í samskiptum tveggja eða fleiri einstaklinga,
86

 það snýr að 

samspili réttinda og skyldna og loks byggir það á jafnræði aðila. Með síðastnefnda þættinum 

er átt við rétt hlutfall eða jafnvægi, annað hvort á milli verðmæta sem deilt er til aðila í 

samkeppni eða á milli verðmæta sem einhver þarfnast og þess sem hann fær.
87

 

 Finnis greindi á milli tvenns konar krafna almannaheilla til réttlátrar skiptingar með 

kunnuglegum niðurstöðum. Samkvæmt greiningu hans er annars vegar um að ræða réttlæti til 

dreifingar en hins vegar víxlanlegt réttlæti. Hann tók fram að greiningin væri aðeins til 

skýringar og að í mörgum aðstæðum kæmu báðar tegundir réttlætis til skoðunar. Þannig 

leitast dómarar í einkamálum við að dreifa gæðum milli málsaðila með dómsniðurstöðu 

(dreift réttlæti) en færa jafnframt til betri vegar aðstæður þar sem brotið hefur verið gegn 

réttindum aðila með því að færa þær undir bókstaf laganna (víxlréttlæti). Réttlæti til 

dreifingar, samkvæmt kenningu Finnis, felst í að dreifa gæðum samfélagsins, 

náttúruauðlindum eða innanstokksmunum, á réttum forsendum. Með innanstokksmunum 

samfélagins er átt við stofnanavald eða önnur embætti. Þeim er dreift með því að færa 

ákveðnum einstaklingum í samfélaginu tiltekin völd og ábyrgð. Samkvæmt Finnis gerir 

réttlætið kröfur um að veraldlegum gæðum í nútímasamfélagi, þar sem borgurum er mjög 

annt um eigin eignir, sé komið fyrir í einhvers konar einkaeign, þar sem þeim sé verr fyrir 

komið hjá hinu opinbera. Einkaeignarfyrirkomulagið verður hins vegar ekki réttlátt nema það 

standist kröfur almannaheilla. Auðsöfnun umfram þá sem eigendum er nauðsynleg er ranglát 

þar sem hún stuðlar ekki að hámörkun lífsgæða heildarinnar. Þar sem fólk getur ekki komið 

umframeignum í almenna sjóði af sjálfsdáðum er réttlátri dreifingu sinnt af hinu opinbera, t.d. 

með skattkerfinu. Víxlréttlæti nýtist til að rétta við aðstæður milli einstakra aðila þar sem 

einhver hefur gert á annars hlut. Skyldur hvers og eins samkvæmt víxlréttlæti geta verið 

gagnvart fleiri einstaklingum, skilgreindum eða ekki. Þá er það skylda víxlréttlætis að 

framfylgja skylduboðum stjórnvalda. Skylda til löghlýðni er dæmi um víxlréttlæti. Stjórnvöld 
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 Finnis notast við hugtakið other-directedness sem þýða mætti sem ytri tengsl. 
87

 John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 162-165. 
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bera á móti skyldu gagnvart þegnum sínum. Þannig er það víxlréttlæti að framfylgja skattkerfi 

með lögum þótt skattkerfið sjálft miði heldur að dreifðu réttlæti.
88

 

 

 D) Samantekt 

Hér hafa kenningar valinna fræðimanna um réttlætis- og sanngirnishugtakið komið til reifunar 

í stuttu máli. Eins og sjá má er misjafnt eftir kenningum hversu skýr munur er gerður á 

hugtökunum. Þannig gerir John Rawls lítinn sem engan greinarmun á meðan Ronald Dworkin 

bendir á dæmi þar sem viðmiðin ganga hvort í sína áttina. Sanngirnishugtakið í kenningum 

Aristótelesar gengur til leiðréttingar á réttlæti þar sem þess er þörf. Hugtökin réttlæti og 

sanngirni vekja mismunandi hughrif.
89

 Þótt mörkin verði ekki dregin skýrum línum virðast 

kröfur sanngirni ekki vera jafn skýrar og þær sem réttlæti útheimtir.  

 Í lögbók Jústiníusar Rómarkeisara var réttlæti skilgreint sem stöðugur og varanlegur vilji 

til að gjalda hverjum það sem hann ætti rétt til. Þessa túlkun má upphaflega rekja til 

lögspekingsins Úlpíanusar.
90

 Þótt fræðimennina, sem fjallað hefur verið um, hafi greint á um 

margt virðist sú skoðun viðtekin að réttlæti sé algilt.
91

 Réttlæti er aðalmarkmið laga. Þannig 

reynir löggjafinn að tryggja að hver og einn samfélagsþegn fái það sem hans er. Að sama 

skapi stuðlar fylgispekt við þessi fyrirmæli löggjafans að réttlæti í samfélaginu.
92

 Ef fallist er 

á þessa afstöðu er hægt að meta hvort málalok einstaklings séu réttlát, t.d. hvort refsidómur 

sem hann hafi hlotið sé réttlátur, án þess að bera niðurstöðuna saman við önnur mál. Á hinn 

bóginn þarf samanburð á milli tveggja dæma til, svo hægt sé að taka afstöðu til þess hvort 

                                                 
88

 John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 170-184. 
89

 Herbert Hart benti á hin miklu hughrif sem réttlætishugtakið vekur. Samkvæmt honum felur ásökun um 

óréttlæti í sér sértækari siðadóm en þegar háttsemi er lýst sem rangri eða slæmri. Sjá Herbert L.A. Hart: The 

Concept of Law, bls. 157-158. Þessi afstaða hefur síðar verið gagnrýnd, sjá Hafsteinn Þór Hauksson: „Are Law 

and Justice Intrinsically Related?“, bls. 98. 
90

 David D. Raphael: Concepts of Justice, bls. 56. Þorsteinn Gylfason komst að keimlíkri niðurstöðu þar sem 

hann skilgreindi réttlæti sem „það sem manni ber, það sem hann á skilið“, sjá Þorsteinn Gylfason: Réttlæti og 

ranglæti, bls. 25. 
91

 Þorsteinn Gylfason: „Hvað er réttlæti?“, bls. 162 og Tómas af Aquino: Summa theologiæ, bls. 1269-1270. Sú 

afstaða að til séu algildar siðareglur er grundvallarþáttur svokallaðra náttúruréttarkenninga um lögfræði. Fjallað 

verður nánar um náttúrurétt og vildarrétt í kafla 3.7.2. 
92

 Brian Bix: Jurisprudence, bls. 108. Hér kemur vissulega til skoðunar munurinn á kenningum vildarréttar og 

náttúruréttar um inntak lagahugtaksins. Sá sem heldur því fram að til séu algildar siðareglur mun ekki fallast á að 

lagareglur sem ganga gegn þeim hafi sama skuldbindingargildi og önnur lög. Fylgispekt við lög stuðlar ekki að 

réttlæti ef lögin sjálf eru óréttlát en þá eru ákvæðin heldur ekki lagaleg í fyllstu merkingu þess orðs. Sjá David 

Lyons: „On Formal Justice“, bls. 840 og Brian Bix: Jurisprudence, bls. 70-72. Þetta hefur stundum verið orðað 

sem svo að „ólög séu engin lög“ (l. lex iniusta non est lex). Sjá Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: 

Kaflar í réttarheimspeki, bls. 156. 
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málalok séu sanngjörn. Þannig er aðeins hægt að kalla refsidóm ósanngjarnan sé hann borinn 

saman við dóma yfir öðrum sem hafa gerst sekir um sama glæp í sama réttarkerfi.
93

 

 Til að skýra þennan eðlismun nánar er hægt að nefna annað dæmi. Það er réttlátt að barn 

taki arf eftir foreldri sitt. Þannig er séð til þess að eignir sem foreldrið hefur sankað að sér um 

ævina renni til ættingja og erfiði þess nýtist til að búa afkvæmum betri framtíð. Barnið getur 

notað arfinn til að sækja sér menntun og borgað skólagjöld við fínustu einkaskóla í heimi ef 

fjárhæðin er nægilega há. Samkvæmt kenningum fræðimanna sem fjallað hefur verið um má 

rökstyðja að þessar aðstæður séu réttlátar. Jafnaldri barnsins hefur sömu áhugamál og hæfni 

til að sækja sér menntun. Viðkomandi getur hins vegar ekki sótt sömu skóla því foreldrar hans 

arfleiddu hann ekki að neinum verðmætum. Hér eru aðstæðurnar ósanngjarnar gagnvart 

fátæka námsmanninum. Sanngjarnast væri ef námsmennirnir væru bornir saman á grundvelli 

eigin framlags, t.d. einkunna, en ekki fjárhagsstöðu látinna foreldra.  

 Það er hægt að taka réttlátar ákvarðanir á vel rökstuddum, hlutlægum grundvelli sem leiða 

til ósanngjarnrar skiptingar milli manna. Stundum er nauðsynlegt að taka af skarið þótt 

niðurstaðan sé ósanngjörn. Að íslenskum rétti er kosningaaldur miðaður við að kjósandi sé 18 

ára þegar kosningar fara fram. Aldurskrafan byggist á því að kjósendur hafi náð þeim þroska 

að þeir beri nokkurn veginn fullt skyn á þýðingu kosninganna. Óumdeilanlega eru margir 

undir 18 ára aldri nægilega vel að sér í samfélagsmálum til að gera sér grein fyrir mikilvægi 

kosninga, skilja stefnur framboða og taka upplýsta ákvörðun, rétt eins og þeir eru til sem gera 

það ekki þótt komnir séu á miðjan aldur. Það er ógerningur að meta skilning hvers einstaks 

kjósanda og því er farin sú leið að miða við ákveðinn aldur, þegar menn eiga almennt að hafa 

náð nægilegum þroska.
94

 Þessi aðferð er vel rökstudd og byggir á hlutlægum grundvelli. Hún 

er hins vegar ósanngjörn fyrir þann sem verður ekki 18 ára fyrr en daginn eftir kosningar. 

Hann verður að sitja hjá við kjörið, sama hversu upplýstur hann er um samfélagsumræðuna 

eða kosningamál. Samkvæmt þessu er ekki alltaf samleið með sanngjörnum og réttlátum 

niðurstöðum. 

 Það er hægt að færa rök fyrir því að kröfur sanngirninnar gangi til þess að veita þeim 

aðstoð sem minna mega sín. Þar sem ójöfn staða aðila er ósanngjörn í garð þess sem á hallar 

er viðleitni í þá átt að jafna stöðuna til marks um sanngirni.
95

 Jafnræði er þáttur í 

réttlætiskenningu Finnis. Tillitið til jafnræðis eitt og sér réttlætir hins vegar ekki að menn 

                                                 
93

 Það er vissulega ólíklegt, ef ekki útilokað, að nákvæmlega sömu aðstæður komi upp í tveimur mismunandi 

refsimálum, hvað þá að þær verði mismunandi dæmdar. David D. Raphael: Concepts of Justice, bls. 237. 

Kenningar um réttlæti refsinga tengjast sjónarmiðum um sanngjarna upphæð bóta sem fjallað verður um í kafla 

5.3.2. 
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 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 199. 
95

 Vikið verður að stöðu aðila sem hliðsjónarviðmiði við sanngirnismat fyrir dómstólum í köflum 6 og 7. 
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verði af eigum sínum nema önnur sjónarmið komi til. Hér skipta þarfir einstaklinga í 

samfélaginu máli. Það er t.d. ekki réttlætismál að hinir fáu fórni góðu víni til þess eins að hinir 

mörgu geti drukkið meiri bjór, svo tekið sé dæmi úr bók Finnis. Öðru máli gegnir um 

grunnþarfir eins og nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Réttlætið gerir þannig ekki kröfu um að 

hagsmunir hinna fáu víki fyrir hagsmunum hinna fleiri ef þeir síðarnefndu eru óþarfir.
96

 Ef 

réttlæti gerir kröfu til samfélagsins um að hver maður fái það sem hann á skilið þrengir 

sanngirni þau viðmið sem líta skal til þegar tveir eða fleiri aðilar eru bornir saman. Með 

öðrum orðum mætti segja að sanngirni geri kröfur um að einstaklingur sé aðeins metinn út frá 

þáttum sem hann hefur vald yfir en ekki óviðkomandi þáttum eða einskærri heppni. Þetta 

getur bæði átt við um kosningarétt eða aðgang að námi, svo vísað sé til fyrri dæma.  

 Næsta skref er að skera úr um hvaða þættir það séu í rauninni sem falla undir stjórn fólks 

og heyra þannig undir sanngirnishugtakið. Ef við miðum við þá skilgreiningu að sanngirni 

miðist við að útkoma sé aðeins háð atriðum sem snerta einstaklinginn sjálfan og athafnir hans 

liggur vel við að segja að sanngjarnt samfélag sé þar sem allir hafa jöfn tækifæri til að láta ljós 

sitt skína. Í næsta kafla er leitast við að svara því hvort sanngirni og jafnrétti séu sami hlutur.  

 

2.4.3 Sanngirni og jafnrétti 

Í Rómaveldi var hugtakið æquitas bæði notað til að tákna sanngirni og að vera jafn.
97

 Jöfn 

staða einstaklinga er grunnþáttur í sanngirnishugtakinu en það er ekki þar með sagt að 

jafnrétti og sanngirni séu sami hluturinn. Hugmyndin um jafnræði borgaranna er 

undirstöðukenning í stjórnskipunarhefð á Vesturlöndum þar sem hún er forsenda annarra 

mannréttinda. Jafnræðisreglan kemur fram með mismunandi hætti í stjórnarskrám og 

alþjóðasamningum þar sem ýmist er rætt um „jafnrétti“, „jafnræði fyrir lögum“, „jafna 

lagavernd“ o.s.frv. Í víðasta skilningi er jafnræðisreglan samsett úr mörgum ólíkum reglum. 

Það er ekki til nein algild jafnræðisregla sem hægt er að skilgreina með einhlítum hætti.
98

 

 Að íslenskum rétti er að finna jafnræðisreglu stjórnarskrár
99

 í 65. gr. en áður var byggt á 

óskráðri grunnreglu. Samkvæmt 1. mgr. skulu menn vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, 

litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Með öðrum orðum má ekki höndla mál 

tveggja einstaklinga á mismunandi hátt ef ekkert skilur á milli nema eitthvert atriðanna í 
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 John Finnis: Natural Law & Natural Rights, bls. 174. 
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 David D. Raphael: Concepts of Justice, bls. 240. 
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 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 563-565. 
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 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, sbr. lög nr. 33/1944, hér eftir stjskr. 
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framangreindri upptalningu. Hugtökin jafnræði eða jafnrétti eru hvorugt skilgreint í lögum um 

jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008. Hugsunin að baki jafnræði eins og það birtist í 65. gr. 

stjskr. er augsýnilega að koma í veg fyrir að val byggist á atriðum í fari aðila sem þeir ráða 

ekki sjálfir. Hér slær vissan samhljóm með jafnræði og sanngirni.
100

 Það er hins vegar annað 

mál hvort jafnræðisreglan stefni að „hreinu“ jafnrétti.  

 Ef við höldum okkur við að jafnrétti sé náð þegar útkoma er aðeins háð atriðum sem 

snerta aðgerðir einstaklingsins sjálfs verður fyrst að skera úr um hvaða þættir það eru í 

rauninni sem falla undir stjórn fólks og mega ráða för við valið. Í fræðiskrifum hefur verið 

greint á milli þriggja stiga jafnréttis eftir því hversu langt er gengið í að útiloka óviðkomandi 

þætti við ákvörðunartöku. Fyrst ber að nefna það sem kallað hefur verið hin klassíska 

frjálshyggjunálgun. Samkvæmt henni er óheimilt að mismuna einstaklingum á grundvelli 

kyns eða kynþáttar. Þessi nálgun tekst vissulega á við óviðkomandi tilvik en þó eru önnur sem 

eru skilin eftir. Næsta nálgun gengur lengra, en það er hin svonefnda leið vinstri frjálshyggju. 

Þetta er einmitt sú leið sem farin er í 65. gr. stjskr. Munurinn á fyrstu tveimur leiðunum eru 

þau þrjú atriði sem síðast eru talin upp í 1. mgr. 65. gr., þ.e. efnahagur, ætterni og staða að 

öðru leyti. Menntakerfi þar sem fjárhagur foreldra ræður því hvort nemendur fara í almennan 

eða einkaskóla stenst ekki jafnréttisprófraun vinstri frjálshyggjunnar. Enginn ræður því hvort 

hann er af ríkri eða fátækri fjölskyldu kominn. Hér eru það aðeins hæfileikar, fyrirhöfn og val 

einstaklingsins sem heimilt er að líta til. Vissulega er frjálst val borgarans atriði sem 

viðeigandi er að líta til þegar hann er borinn saman við aðra.
101

 Hér er hins vegar ekki komið 

til móts við meðfæddan mun, hæfileika, sem enginn ræður hvort hann fæðist gæddur. Þriðja 

stig jafnréttis, hin sósíalíska nálgun, tekst á við þetta atriði. Samkvæmt henni er aðeins heimilt 

að líta til smekks manna og frjáls vals. Á þessu stigi eru talsvert fleiri valþættir teknir út fyrir 

sviga, svo sem áreynsla, en fólk er misjafnlega hæfileikum búið til að vinna lengi auk þess 

sem samfélagslegar aðstæður geta hindrað fólk á framabrautinni. Samkvæmt þessari kenningu 
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 Rétt er að útskýra þetta nánar. Í kafla 2.4.2 var tekið dæmi um námsmann sem gat notað erfðafé til að sækja 
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er fullkomnu jafnrétti náð þegar aðeins er gert upp á milli fólks á grundvelli þess sem það 

velur sjálft.
102

  

 Einföld útgáfa af jafnrétti þar sem allir leggja á sig sömu vinnu og fá sömu greiðslu 

gengur ekki upp í raunveruleikanum því menn hafa mismunandi hæfileika, væntingar, þrár og 

þarfir. Þannig nýtist sama greiðsla ekki öllum jafnt.
103

 Áður hefur verið fjallað um fávísisfeld 

Rawls. Kenning Rawls gerði ráð fyrir því að fólk væri mismunandi, mismiklum hæfileikum 

gætt og mismiklum efnum búið.
104

 Undir fávísifeldinum er fallist á að það sé ójafnrétti í 

samfélaginu, jafnvel þótt hinir fávísu viti ekki hverjir séu hæfileikamennirnir í hópnum, 

hverjir séu hæfileikar þeirra eða hvar í samfélaginu þeir muni lenda. Samkvæmt kenningunni 

samþykkja hinir fávísu ójöfnuð sem er hinum verst stöddu til hagsbóta. Þetta hlýst af hvata. Í 

samfélagi þar sem allir fá sömu laun fyrir sömu vinnu skortir hvatann fyrir hæfileikafólk til að 

leggja á sig aukna vinnu. Afleiðingarnar eru að samfélagið verður af frumkvöðlastarfi hinna 

hæfileikaríku og heildargæðin verða minni fyrir alla. Þannig ríkir ójafnrétti í draumasamfélagi 

Rawls. Hinir lægra settu í samfélaginu geta vissulega þakkað fyrir að samfélagsbyggingin 

miði að því að þeir hafi það sem best en geta ekki blekkt sig til að halda að þeir standi 

fullkomlega jafnfætis sér hæfileikaríkari samborgurum. Ef við föllumst á kenninguna er hægt 

að ná fram sanngirni án fullkomins jafnréttis þar sem hún tekur beinlínis mið af þeirri 

veraldlegu staðreynd að fullkomnu jafnrétti aðila frá náttúrunnar hendi verður aldrei náð.
105

  

  Jafnræðisregla stjórnarskrárinnar er sem fyrr segir aðeins útfærsla á einni þeirra 

fjöldamörgu reglna sem felast í jafnræðishugsjóninni. Hún gengur ekki svo langt að mæla 

fyrir um fullkomið jafnrétti, eins og það er skilgreint samkvæmt hinni sósíalísku nálgun. 

Veigamiklir fyrirvarar eru gerðir við jafnræðisregluna þar sem henni er beitt í einstaka 

tilvikum. Það er heimilt að mismuna aðilum á grundvelli atriða sem upp eru talin í 65. gr. 

stjskr. svo framarlega sem það er gert á málefnalegum forsendum.
106
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 John Rawls: A Theory of Justice, bls. 11. 
105

 Alan Ryan: „Fairness and Philosophy“, bls. 599. Það kveður við sama tón í skrifum Friedrichs Hayek. Hann 

hélt því fram að þar sem sanngirni kæmi aðeins til skoðunar þegar gæðum væri útdeilt af ákveðnum veitanda 

væri ekki hægt að tala um ósanngirni þótt fólk fæddist mishæfileikaríkt eða inn í misefnaðar fjölskyldur þar sem 

enginn einn veitandi tæki ákvörðunina, útkoman væri aðeins undir heppni komin. 
106

 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 582-583. 



21 

 

2.4.4 Sanngirni og heiðarleiki 

Það er hægari leikur að greina á milli sanngirni og heiðarleika á íslensku en á ensku þar sem 

sama orðið, fairness, er notað fyrir bæði hugtök. Því hefur verið haldið fram að þótt 

óheiðarleikahugtakið sé vissulega matskennt eins og sanngirni sé merking þess miklu þrengri. 

Það höfði á skýrari hátt til siðgæðisvitundar manna en sanngirnismat geti falið í sér 

samanburð á hagsmunum.107 Þá séu mörk heiðarleika og óheiðarleika að jafnaði skýrari en 

mörk sanngirni og ósanngirni og síður opin til túlkunar. Þannig gæti alvitur og alsjáandi 

skoðandi greint hvort framkoma væri heiðarleg.
108

  

 Löggjafinn hefur tekið afstöðu til ósanngirni og óheiðarleika í ákveðnu samhengi. Ákvæði 

36. gr. samningalaga nr. 7/1936 nýtist til ógildingar á löggerningum sem eru ósanngjarnir eða 

andstæðir góðri viðskiptavenju. Í 33. gr. sömu laga er dómurum hins vegar falið að meta 

hvenær óheiðarlegt er að bera fyrir sig samning. Ákvæðin eru ólík öðrum ógildingarreglum 

samningalaga að því leytinu til að þeim er hægt að beita þótt hvorugur samningsaðila hafi 

brotið gegn hinum með athöfnum sínum, svo sem svikum eða misneytingu.
109

 Innbyrðis mun 

á efnislegu inntaki ákvæðanna eins og dómstólar túlka þau má hins vegar greina af því að 

ákvæði 33. gr. er enn beitt eftir gildistöku 36. gr. laganna.
110

 Þar skiptir engu máli þótt umfang 

36. gr. samningalaga sé mun rýmra.
111

 Þegar dómstólar meta óheiðarleika við túlkun 33. gr. 

kanna þeir frekar aðstæður við samningsgerð heldur en innihald samnings.
112

 Þannig kannar 

dómari hvort hegðun samningsaðila sé siðferðislega rétt í ljósi vitneskju hans þegar 33. gr. 

kemur til skoðunar en jafnvægi milli samningsaðila og hagsmuna þeirra er metið við túlkun 

36. gr. Ef utanaðkomandi ástæður raska jafnvægi milli samningsaðila geta dómstólar notast 
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við 36. gr. til að ógilda eða breyta samningi þótt aðilar séu grandlausir um atvik. Slík 

niðurstaða felur ekki endilega í sér siðferðilegan áfellisdóm.
113

 Af ofangreindu virðist 

löggjafinn frekar túlka heiðarleika sem tilvísun til siðgæðis heldur en sanngirni. Að því sögðu 

nær umfang ósanngirnisákvæðis 36. gr. til fjölbreytilegra og margþættra aðstæðna og 

vissulega spilar siðgæðisvitund samningsaðila inn í það mat. Nánar verður fjallað um ákvæðið 

í kafla 6. 

 

2.4.5 Sanngirni og skynsemi 

Það er ekki ætlunin með framangreindum samanburði að gefa til kynna að sanngirni sé hinn 

endanlegi mælikvarði á gæði ákvarðana. Þvert á móti geta skynsamlegar og rökstuddar 

ákvarðanir leitt til hróplegrar ósanngirni. David Hume veitti þessu athygli í tengslum við 

neyðarlög á styrjaldartímum. Í síðari heimsstyrjöldinni var komið á herskyldu í Bretlandi en 

þeir sem sinntu störfum sem þóttu of mikilvæg á stríðstímum voru undanskyldir henni. Þessu 

lýsti Hume sem dæmi um aðstæður þar sem skynsamleg nytsemi trompaði 

sanngirnissjónarmið. Grandvarir lesendur veita því athygli að starfsvettvangur er oftar en ekki 

sjálfstætt val hvers og eins. Þannig má með vísan til fyrri umfjöllunar færa rök fyrir því að 

það sé alls ekki ósanngjarnt þótt gert sé upp á milli manna á grundvelli eigin ákvörðunar 

þeirra um starfsvettvang. Hér verður því annað dæmi tekið, sem þó er nátengt hernaðarbrölti. 

Það kemur til viðbótar við fyrrnefnt dæmi um ósanngirni í tengslum við kosningaaldur á 

kjördegi. Í hersveit sem tekur þátt í styrjöld er verkefnum þannig deilt niður að sá sem hefur 

besta sjón fær starf varðmanns, en það er hættulegasta starfið í hersveitinni. Valið er byggt á 

góðum rökum, í rauninni þeim sem hvað erfiðast er að andæfa því viðkomandi er ekki valinn 

á grundvelli kynþáttar eða hárlitar, svo dæmi séu tekin. Það eru mestar líkur á því að 

hersveitin komist klakklaust í gegnum orrustuna með góðan varðmann sem getur komið auga 

á óvini en það er ekki sanngjarnt að einn einstaklingur sinni alfarið hættulegasta starfinu í 

hersveitinni. Af þessu má sjá að sanngirni og skynsemi eiga ekki samleið í hverju máli þótt 

vissulega sé oft skynsamlegt að komast að sanngjarnri lausn á málum.
114

 Stundum eru 

sanngjarnir kostir valdir umfram þá sem eru skynsamlegir. Þegar leið að lokum síðari 

heimsstyrjaldarinnar byrjuðu bresk stjórnvöld að kalla hermenn aftur heim af vígstöðvum. 

Lagt var til að þeir yrðu kallaðir fyrstir heim sem gætu tekið til hendinni við að endurreisa og 
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bæta ástand mála heima fyrir, svo sem smiðir. Breska þingið ákvað hins vegar, með vísan til 

sanngirnisraka, að kalla þá hermenn fyrst heim sem lengst höfðu verið á vígstöðvunum.
115

 

 Auk þess að mælt sé fyrir um að eitthvað skuli gert á skynsamlegan hátt eru í lögum 

mýmörg dæmi þess að talað sé um hæfilega fresti eða fyrirvara.
116

 Þá má spyrja að hvaða leyti 

mat á því hvað sé hæfilegt skuli miðast af sanngirni eða því sem skynsamlegt er. Ljóst er að 

löggjafinn gerir ekki skýran greinarmun á því sem er sanngjarnt og hæfilegt, sbr. 7. gr. 

breytingarlaga nr. 11/1986 þar sem orðalagið „með ósanngjörnum hætti“ var kynnt í 37. gr. 

samningalaga í stað „óhæfilega“ án frekari skýringa. Breytingunum hefði mátt fylgja ítarlegri 

rökstuðningur enda er hinu breytta ákvæði beitt með allt öðrum hætti.
117

 Frá setningu 

samningalaga og fram til breytinganna féll aðeins einn dómur þar sem samkeppnisákvæði 

brutu gegn 37. gr. laganna en strax ári eftir breytingarnar reyndi fyrst á hið breytta ákvæði 

fyrir dómi. Hæstiréttur hefur síðan með reglulegu millibili tekið afstöðu til beitingar 

reglunnar.
118

 Vissulega ganga sjónarmið að eitthvað sé hæfilegt eða sanngjarnt jafnan í sömu 

átt. Þegar svo er hins vegar ekki verður að taka af skarið um hvort það sé hæfilegt að leysa úr 

málum á sanngjarnan eða skynsamlegan hátt.  

 

2.5 Samantekt 

Það er heldur snautleg niðurstaða kafla, sem fjallar sérstaklega um skilgreiningu á hugtaki, að 

hugtakið sé óskilgreinanlegt. Að því sögðu kom fram í upphafi kaflans að markmið hans væri 

ekki að semja almenna lýsingu á sanngirnishugtakinu sem gæti alltaf átt við. Í kaflanum hefur 

verið fjallað um sanngirni eins og fræðimenn leitast við að útskýra hana þegar hún kemur fyrir 

í daglegu tali. Því hefur verið lýst hvernig sanngirni er túlkunarlegt hugtak, sem ræðst af 

skilningi túlkanda hverju sinni. Þar skiptir forskilningur túlkanda höfuðmáli því hann veitir 

forsendur til að framkvæma matið.  
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 Til að nálgast skýringu á sanngirnishugtakinu var það borið saman við önnur huglæg 

viðmið: réttlæti, jafnrétti, heiðarleika, skynsemi og hæfi. Með vísan til fræðiskrifa var reynt að 

finna hvað það væri sem aðgreindi hugtökin. Fjallað var um kenningar fræðimanna um 

réttlætishugtakið og samanburð þess við sanngirni, þar sem gert var ráð fyrir greinarmun á 

annað borð. Í framhaldinu voru tekin nokkur dæmi þar sem sanngirni og réttlæti virðast ganga 

í andstæðar áttir og reynt að útskýra muninn með því að mismunandi sjónarmið væru dregin 

inn í sanngirnis- og réttlætismat. 

 Sanngirni var greind að frá jafnrétti í sinni ýtrustu mynd. Í staðinn voru leidd að því rök að 

sanngirnishugtakið kæmi ágætlega saman við jafnræðisreglu 65. gr. stjskr., sem vissulega er 

ákveðin útfærsla jafnréttishugsjónarinnar. Bæði viðmið krefjast þess að aðeins sé gert upp á 

milli einstaklinga á forsendum sem þeir hafa sjálfir valið sér. Viðmiðunarregla 65. gr. stjskr. 

víkur í tilvikum þar sem það er réttlátt að draga aðrar forsendur inn í matið, t.d. þegar leikari 

er valinn í hlutverk á grundvelli kynþáttar. Þar er valið réttlátt en ekki sanngjarnt gagnvart 

öðrum jafnhæfum leikurum af öðrum kynþáttum.  

 Fjallað var um atriði sem skilja að sanngirni og heiðarleika. Heiðarleiki snýr að hátterni en 

sanngirni er jafnvægismat aðstæðna. Sanngirnis- og heiðarleikaákvæði samningalaga voru 

borin saman en beiting þeirra gefur til kynna að hugtökin séu ekki lögð að jöfnu að íslenskum 

rétti. Skynsamlegar og rökstuddar ákvarðanir eru ekki alltaf sanngjarnar. Oft þarf að velja á 

milli. Ef til slíks vals kemur er bagalegt að lög mæli aðeins fyrir um að ákvörðun skuli vera 

hæfileg. Stuttlega var hnýtt í þá afstöðu löggjafans að ekki þyrfti að skýra muninn á hæfilegu 

og sanngjörnu mati.  

  Viðmiðin sem fjallað hefur verið um í kaflanum ganga jafnan í sömu átt. Í flestum 

tilvikum leiðir heiðarleg undirbúningsvinna þar sem gætt er sanngirni og jafns réttar til 

skynsamlegrar og réttlátrar niðurstöðu. Þegar svo er hins vegar ekki verður að taka af skarið 

um hvaða sjónarmið vega þyngst. Í kaflanum var nokkrum dæmum lýst þar sem afstaða var 

tekin til þessa. Að því sögðu er val á milli sjónarmiða atviksbundin ákvörðun hverju sinni. 

Ekkert eitt ofangreindra viðmiða trompar annað í öllum tilvikum. Löggjafinn getur hins vegar 

tekið fram hvaða sjónarmið skuli sitja í öndvegi, t.d. í lagaákvæðum sem vísa til sanngirni.  

 Þeirri spurningu er enn ósvarað hvar mörk sanngirni og ósanngirni liggja og hvort þau séu 

yfirhöfuð skýr. Annars vegar væri hægt að halda því fram að einhvers staðar á milli pólanna 

liggi þröskuldur, skýr mörk. Hin kenningin er að litrófið milli öfganna taki smám saman 

breytingum, þannig að á milli sanngirni og ósanngirni sé einskonar grátt svæði. Nokkur atriði 

sem fjallað hefur verið um í kaflanum leiða til síðarnefndu niðurstöðunnar. Í fyrsta lagi má 

rifja upp hvernig heiðarleiki og sanngirni voru aðgreind. Á meðan alvitur skoðandi getur 
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metið hvort hátterni sé heiðarleg er sanngirni jafnvægismat. Í raunheimum með sínum 

óendanlega mörgu breytum og ófullkomleika er ekki raunhæft að ná nokkurn tímann 

fullkomnu jafnvægi milli aðila. Á einhverjum tímapunkti hljóta menn að sætta sig við 

útkomuna. Annars væru öll mannanna verk ósanngjörn. Í síðari hluta ritgerðarinnar verður 

fjallað um mat dómstóla á ósanngirni. Dómstólum er gert að leggja mat á hversu mikið má 

halla á samningsaðila áður en hægt er að ógilda löggerning sem ósanngjarnan. Í málum þar 

sem niðurstaðan er sú að löggerningur sé ekki ósanngjarn hlýtur atvikið að liggja á gráu 

svæði.
119

  

 Framangreind umfjöllun nýtist til að sýna að sanngirni sé hugtak sem beri að meðhöndla 

af varkárni. Það vill loða við skilgreiningar á huglægum hugtökum að þær skilja við 

lesandann jafnlangt frá því að skilja það sem skilgreina átti og hann var í upphafi. Þetta 

verkefni beið Herberts Hart þegar hann fjallaði um lagahugtakið í bók sinni, The Concept of 

Law. Í staðinn fyrir að setja fram einfalda skilgreiningu lýsti hann lagakerfinu eins og það 

kom honum fyrir sjónir á almennan hátt.
120

 Höfundur þessarar ritgerðar neyðist til að feta 

sömu slóð. Nú þegar fjallað hefur verið um sanngirni eins og hún kemur fyrir í skrifum 

fræðimanna verður hugtakið skoðað eins og það fyrirfinnst í dómum, með það að markmiði 

að skoða hvort það sé nægilega skýrt til að veita hæfilegar leiðbeiningar og stuðla að 

fyrirsjáanleika laga. Fyrst verður þó stuttlega fjallað um hvaða máli það skiptir að 

réttarframkvæmd sé fyrirsjáanleg. 

  

                                                 
119

 Sjá Hrd. 2. október 2014 (109/2014) (Útskálar) sem kemur til nánari skoðunar í kafla 6. 
120

 Michael D.A. Freeman: Lloyd‘s Introduction to Jurisprudence, bls. 42-43. 



26 

 

3 Lagalegar eða eðlilegar niðurstöður 

3.1 Almennt 

Gömul meginregla úr rómarrétti segir að ekki sé allt heiðarlegt þótt lögmætt sé.
121

 Á síðum 

réttarsögunnar má finna stöðuga togstreitu milli hugmynda um hvað dómurum beri að gera í 

störfum sínum. Sumar kenningar leggja áherslu á að réttarkerfið eigi að vera samfellt, jafnvel 

þótt það leiði til ósanngjarnra niðurstaðna í einstaka tilvikum. Aðrar ganga út á að lögin séu til 

fyrir mennina en ekki öfugt og það sé óréttlátt þegar fylgispekt við almennar reglur leiðir til 

ósanngjarnrar niðurstöðu í einstöku máli.
122

  

 

3.2 Leiðbeiningargildi laga 

Lagareglur hafa það hlutverk að stýra háttsemi. Þær eru fyrirskipandi að eðli, en ekki lýsandi. 

Þær senda einstaklingum, lögaðilum og öðrum sem þær ná til skilaboð um hvernig eigi að 

haga sér. Að baki samfelldum réttarkerfum býr sú hugmynd að lagaákvæði eigi að vera sem 

skýrust þannig að lögin komi út sem rökrænt kerfi, strictum jus. Samkvæmt kenningum um 

réttarríkið verða lagareglur að hafa almennt gildi, vera framvirkar, tiltölulega stöðugar og 

aðgengilegar til að teljast til laga. Síðast en ekki síst verða þær að vera þannig úr garði gerðar 

að unnt sé að fara eftir þeim. Almenn lög verður að birta svo allir eigi kost á að kynna sér þau, 

sbr. 27. gr. stjskr., en þá verða þau jafnframt að vera skiljanleg því ellegar yrði birtingin til 

lítils.
123

 Ef reglur eru fyrirsjáanlegar og ákvæði ótvírætt orðuð geta borgararnir hagað sér í 

samræmi við skýr fyrirmæli laganna.
124

 Þetta eru sömu sjónarmið og búa að baki því að 

íslensk lög séu birt á íslensku.
125

 Ef túlkun laga er stöðug dregur það úr málafjölda fyrir 

dómstólum þar sem síður er látið reyna á skýr lagaákvæði. Þeir sem aðhyllast venjubundna 

túlkun á lögum með tilheyrandi fyrirsjáanleika eins og hér hefur verið lýst hafa verið kallaðir 

venjuhyggjumenn.
126

 Þeir leggja áherslu á að lögin eigi að skapa öryggi og festu í samskiptum 

manna. Fórnarkostnaður þessa samstæða kerfis eru óheppilegar niðurstöður í einstaka 
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tilvikum. Svo framarlega sem réttarkerfið leiðir ekki kerfisbundið til óréttlætis samþykkja 

venjuhyggjumenn óeðlilegar niðurstöður í einstökum málum.
127

 

 

3.3 Sjálfstætt mat á hverju tilviki 

Lagareglur eru í eðli sínu almennar en einstakar aðgerðir manna eru óteljanlegur fjöldi 

sjálfstæðra viðburða. Það er ómögulegt að láta lagaákvæði ná til hvers og eins þessara 

viðburða þannig að passi fullkomlega.
128

 Við setningu reglu tekur löggjafinn afstöðu til þess 

hvernig eigi að fara um öll tilvik sem verða heimfærð undir tiltekna atvikalýsingu. Þannig eru 

gefin fyrirmæli um afkomu fjölda tilvika án þess að vitað sé nákvæmlega hvers eðlis þau 

muni verða. Þetta hefur í för með sér þann augljósa ókost að reglur leiða ekki alltaf til þeirrar 

niðurstöðu sem þorri manna telur eðlilega.
129

 Eftir því sem almenn regla er afdráttarlausari, 

þeim mun minna svigrúm gefst til þess að meta sjálfstætt hvert og eitt tilvik sem kemur 

upp.
130

 Löggjafinn reynir að sjá fyrir hvaða áhrif lagaregla mun hafa í hverju tilviki en í 

einstaka málum koma lögin þannig niður að gengur gegn þeim hagsmunum sem þeim er ætlað 

að vernda. Aðstæður geta komið upp þar sem dómurum er nauðugur sá kostur að túlka atriði, 

sem voru ófyrirséð við setningu laganna, þannig að niðurstaðan gengur gegn tilgangi eða 

gildum laganna.
131

  

 Gagnsemishyggja,
132

 sem svo hefur verið nefnd, byggir á þeirri hugsun að lögin séu 

aðeins mannanna verk sem eigi ekki að hindra dómara í því að sneiða hjá óréttlátum og 

ósanngjörnum niðurstöðum. Samkvæmt henni eiga dómarar að leitast eftir að komast að 

réttlátri niðurstöðu í hverju máli en víkja frá almennum lögum þegar þau leiða til óheppilegra 

niðurstaðna. Gallar þessarar nálgunar koma fljótlega í ljós. Ef dómarar einblína á málið sem 

er til lausnar hverju sinni en líta framhjá fyrirliggjandi réttarheimildum, t.d. því hvernig fyrri 

dómar hafa fallið um lagaákvæðið sem á reynir, minnkar samheldni og fyrirsjáanleiki 

réttarkerfisins. Menn geta þá ekki lengur treyst á að þekkja lögin eða fordæmi dómstóla á 

sviðinu heldur ræðst réttur aðila í hverju máli alfarið af skapandi túlkun dómara. Þetta 

stangast á við hugmyndir um þrískiptingu ríkisvaldsins. Þá gerir þessi nálgun að engu nokkur 

einkenni hins formlega réttarríkishugtaks eins og því hefur verið lýst, þ.e. að lög eigi að vera 
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stöðug, skýr og mótsagnalaus.
133

 Oft sér þess merki að dómarar geri sér grein fyrir því að 

niðurstöður ráðist af sérstökum aðstæðum í málinu en ekki almennri túlkun viðeigandi 

lagaákvæða. Þá er stundum reynt að þrengja fordæmisgildi niðurstöðu með orðalagi í 

dómsforsendum.
134

 

 

3.4 Leiðir til sátta 

Góð ráð eru dýr þegar ákvæði laga mæla í eina átt en siðferðissjónarmið í aðra. Í fljótu bragði 

eru þá þrjár leiðir færar. Í fyrsta lagi er hægt að fylgja sjónarmiði venjuhyggju og dæma atvik 

eftir ríkjandi landsrétti, sama hversu ósanngjörn niðurstaðan virðist vera. Slíkar 

dómsniðurstöður verða þá löggjafanum hvatning til að breyta lögum. Í öðru lagi er hægt að 

fórna sjónarmiðum venjuhyggju um heildstætt réttarkerfi í þágu gagnsemishyggju. Dómarinn 

tekur þá málin í sínar hendur og víkur lagaákvæðum til hliðar með hliðsjón af sérstökum 

aðstæðum í málinu. Dæmi þessa má sjá í Hrd. 1999, bls. 4916 (236/1999) (Erla María).
135

 Þriðja 

leiðin er að leitast við að samræma sjónarmiðin. Hér verður lýst nokkrum aðferðum sem hafa 

verið reyndar til að hindra að lagalegar niðurstöður verði hróplega ósanngjarnar eða 

óeðlilegar.
136

 

 

3.4.1 Sanngirnisréttur
137

 

Aristóteles talaði um sanngirni sem leiðréttingu réttlætis sem byggði á lögum. Hann taldi hið 

sanngjarna standa ofar lagalegu réttlæti þar sem það hefði leiðréttandi áhrif, þótt hvort tveggja 

væri vissulega af hinu góða.
138

 Tómas af Aquino byggði á kenningum Aristótelesar og lagði 

sama inntak sanngirnishugtaksins til grundvallar. Hann tók fram að sanngirni, epikeia, væri 

dyggð sem gengi erindagjörða þess sem væri réttlátt í sjálfu sér. Rétt eins og forveri sinn taldi 

Tómas að sanngirni ætti að hafa forgang gagnvart því sem lagalegt réttlæti fyrirskipaði. Það 

fæli ekki í sér gagnrýni á lögin þótt vikið væri frá þeim í einstaka tilvikum. Þvert á móti væri 

það til marks um að menn hefðu gert sér grein fyrir því hvernig aðstæður gætu verið 
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ófyrirsjáanlegar.
139

 Framangreindar kenningar áttu eftir að hafa umtalsverð áhrif á þróun 

engilsaxnesks réttar. 

 Upphaf engilsaxnesks réttar sem sérstakrar réttarhefðar hefur verið miðað við sigur 

normanna yfir víkingum á Englandi árið 1066. Hinir nýju herrar héldu friðinn við heimamenn 

með að leyfa íbúum í hverju þorpi fyrir sig að halda fornum siðum og reglum óbreyttum. 

Þorpsbúar fengu að fella efnisdóm í hverju dómsmáli. Konungur hafði taumhald á lýðnum 

með kerfi tilskipana
140

 sem voru eins konar málsmeðferðarreglur. Þeim sem töldu sig 

hlunnfarna í einstaka dómsúrlausnum var heimilað að skjóta málum beint til krúnunnar. Hún 

var uppspretta réttlætisins og sem slík ábyrg fyrir sanngjarnri meðferð borgaranna.
141

 Kerfið 

samræmdist vel kenningum skólaspekinga frá 15. öld um alheimsreglu og Guðslög. Rétturinn 

átti þannig að leitast við að útdeila réttlæti samkvæmt „lögum Guðs“, jafnvel þótt það þýddi 

að brotið yrði gegn samstöðu almannalagakerfisins
142

 að öðru leyti.
143

 Úrræðið náði brátt 

miklum vinsældum. Fólk bændi konung um að ógilda óréttláta dóma í svo miklum mæli að 

kanslara konungs var falið að taka við beiðnunum. Síðar var sérstakur kansellídómstóll 

stofnsettur til hliðar við almenna dómstóla.
144

 Í fyrstu voru meðlimir kansellísins ólöglærðir 

og niðurstöðurnar of ósamrýmanlegar til að skapa fordæmi. Undir lok 16. aldar komst loks 

festa á meginreglurnar en þá var farið að skipa lögfróða menn í stöðu kanslara.
145

  

 Kansellídómurinn hélt velli til ársins 1873 þegar hann var sameinaður hinum almennu 

dómstólum.
146

 Sanngirnisreglurnar gilda hins vegar enn til hliðar við almennar réttarreglur í 

breskum almannalögum og hafa forgang þegar á milli greinir.
147

 Reglurnar heimila dómurum 

að taka tillit til aðstæðna hverju sinni en beygja sig ekki undir bókstaf laganna þegar aðstæður 

myndu leiða til óréttlátra dómsniðurstaðna. Því hefur verið haldið fram að engilsaxneskur 

sanngirnisréttur sé sambærilegur við íslensku réttarheimildina eðli máls þar sem 

sanngirnisviðhorf koma ekki fram sem meginregla laga.
148

 Eðli máls felur í sér reglu sem 
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hefur almennt viðurkennd sanngirnis- og réttlætissjónarmið að leiðarljósi, þar sem haft er í 

huga að reglan verði sem hagkvæmust á þjóðfélagslega vísu.
149

 Eins og þessi stutta umfjöllun 

gefur til kynna er sanngirnisréttur hins vegar talsvert frábrugðinn því þegar ákvæði sem vísa 

til sanngirnishugtaksins eru túlkuð fyrir rétti.  

 

3.4.2 Regluhyggja 

Önnur leið til að forðast óeðlilegar niðurstöður sem afleiðingar af beitingu almennra laga er 

að setja fleiri og sérhæfðari reglur. Sérhæfðu reglurnar gilda þá við aðstæður sem ellegar 

hefðu hlotið óeðlilegan endi eftir almennum lögum, í samræmi við forgangssjónarmið um lex 

specialis. Þessi aðferð hefur verið kölluð regluhyggja. Hennar hefur gætt á vissum sviðum að 

íslenskum rétti
150

 en sést einnig í alþjóðasamningum þar sem komið er til móts við sérstakar 

aðstæður í aðildarríkjum með sérákvæðum eða viðaukum.
151

 Regluhyggja leiðir til að mál séu 

dæmd í samræmi við lög og siðaboð almennings á sama tíma. Á móti kemur að lagasetning 

verður flókin og óstöðug og tyrfin viðkynningar fyrir almenna borgara. Einn af þáttum 

réttarríkisins sem áður var greint frá er einmitt að borgarar geti kynnt sér lögin.
152

 Þegar 

lagaákvæði eru orðin svo sértæk að þau takmarkast við einstök dæmi eru mörk löggjafar- og 

dómsvalds orðin í meira lagi óskýr og fyrirsjáanleiki fokinn út í veður og vind. Þess vegna 

þykir betra að takmarka sértæk lagaákvæði við réttarsvið sem varða fáa sérfræðimenntaða 

aðila. 

 

3.4.3 Óræð viðmið 

Hugmyndir um réttarríkið og þrískiptingu ríkisvalds leiða til þeirrar ályktunar að það sé best 

ef lögum er háttað þannig að réttarskapandi hlutverk annarra en löggjafans sé takmarkað. Það 

útheimtir að lög séu eins fortakslaus og þeim er mögulega unnt.
153

 Þessu verður þó ekki alltaf 

viðkomið. Áður er lýst hvernig tungumálið tæmist ekki til að orða hverja hugsun 

nákvæmlega. Efnislýsingar og lögfylgjur ákvæða verða alltaf óráðin að einhverju leyti. 
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Ákvæði 211. gr. almennra hegningarlaga um manndráp er dæmi um tvenns konar óræðni. 

Reglan er bæði óráðin um hvað það sé nákvæmlega að svipta annan mann lífi og hvaða 

viðurlög sá hlýtur sem gerist sekur um manndráp af ásettu ráði. Í fyrra tilvikinu endist 

löggjafanum tungumálið ekki til að gera tæmandi grein fyrir öllum jaðaraðstæðum. Í seinna 

tilvikinu er dómurum falin heimild, innan ramma, til að taka afstöðu til refsingar á grundvelli 

sérstakra aðstæðna í hverju máli. Ellegar lægi sama refsing við öllum glæpum þar sem sannað 

væri að framið hefði verið manndráp af ásettu ráði, sama hverjar aðstæðurnar væru.
154

  

 Áður er minnst á vísireglur sem vísa til siðferðislegs gildismats um efni sitt. Vísireglur má 

greina í tvennt. Annars vegar eru það reglur sem boða „skilyrt gildi“
155

 í réttarkerfinu í heild 

sinni eða einstaka lagabálkum. Samkvæmt þessu verða lög, auk þess að uppfylla formskilyrði, 

að vera í samræmi við meginreglur, t.d. að vera sanngjörn. Hins vegar er um að ræða 

„efnisgildi“
156

 þar sem lagaákvæði segja einfaldlega að skuli breyta eins og meginregla segir. 

Þar sem minnst er á sanngirni í íslenskum lagaákvæðum, t.d. þar sem talað er um að veittur 

skuli „sanngjarn frestur“, er það í síðarnefndu merkingunni.
157

 Vísireglum í lögum verður 

ekki beitt án þess að fram fari mat á þeim vísihugtökum sem þar koma fram, hvort sem um er 

að ræða jafnrétti, sanngirni, réttlæti eða önnur hugtök. Kosturinn við vísireglur er að óræðni 

þeirra gefur tækifæri til sérstaks mats í hverju máli fyrir sig með hliðsjón af raunverulegum 

tilvikum. Þannig getur dómari, í krafti reglunnar, rökstutt niðurstöðu sem honum þykir réttlát 

en stenst samt kröfur um að vera lagaleg. Við slíkt mat kemur eðli máls sem 

lögskýringaraðferð sérstaklega til skoðunar.
158

  

 Umfjöllun Ármanns Snævarr um réttarheimildina eðli máls hefur þegar komið til 

umfjöllunar. Með eðli máls sem lögskýringarsjónarmiði er átt við það „viðhorf að ákvarða svo 

efni lagaákvæðis, að það sé í samræmi við það, sem eðlilegast er og haganlegast og svo, að sú 

regla, sem talin er felast í ákvæði, henti sem best, miðað við þær þjóðlífsþarfir, sem hún veit 

að“.
159

 Sjónarmiðið gengur út á að túlka lagaákvæði þannig að það feli í sér farsæla 

réttarreglu. Eðli máls sem lögskýringarsjónarmið getur annars vegar miðast við að vísað sé til 

eðlis hluta, sbr. Hrd. 1996, bls. 2553 (Sími),
160

 eða forsenda ákvæðis komi fram í öðru 
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 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 450. 
160
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lagaákvæði, sem liður í innri samræmisskýringu. Hins vegar getur það vísað til þess þegar 

túlkunarkostur er valinn sem leiðir til sanngjarnrar og haganlegrar efnisreglu þegar á heildina 

er litið. Við túlkun og beitingu vísireglna sem gefa dómstólum svigrúm við túlkun verður ekki 

komist hjá því að draga fram ýmis siðferðileg sjónarmið við nánari fyllingu á efni og 

gildissviði. Ákvæðin áskilja að heildstætt mat sé lagt á atvik í hverju máli fyrir sig út frá 

ríkjandi siðferðisvitund samfélagsins, eins og dómarinn túlkar hana.
161

 Ókosturinn við þessa 

framsæknu nálgun er eins og áður greinir að fyrirsjáanleiki laga er skertur. Matskenndar 

lagareglur veita borgurum óskýrar leiðbeiningar um hvernig skuli haga sér.
162

  

 

3.5 Samhengismat 

3.5.1 Umfang ákvarðana 

Það fer eftir samhengi hverju sinni hversu mikið vægi ber að veita venjuhyggju og 

gagnsemishyggju. Í tengslum við framsal valds til framkvæmdarvaldshafa hefur því verið 

haldið fram að þar sem ákvarðanir eru tiltölulega fáar og hvert tilvik er sérstætt og þarfnast 

sérstakrar skoðunar séu aukin rök til að veita matskenndar heimildir.
163

 Þessi rök ríma 

ágætlega við ákvæði laga um að ekki þurfi að birta efni samninga á íslensku og aukið vægi 

regluhyggju á sviðum þar sem þau varða aðeins takmarkaðan fjölda einstaklinga. Með öðrum 

orðum vega sjónarmið um fyrirsjáanleika réttarkerfisins minna eftir því sem ákvæði eru 

sérhæfðari og ná til færri tilvika.  

 Þegar valdframsal löggjafans til handhafa hinna þátta ríkisvaldsins er skoðað verður að 

gera fyrirvara um eðlismuninn á framkvæmda- og dómsvaldinu. Samkvæmt 1. málsl. 61. gr. 

stjskr. skulu dómendur dæma eftir lögum. Þeir skulu hins vegar eftirláta kjörnum fulltrúum á 

Alþingi að marka pólitíska stefnu.
164

 „Hugsjón verndaðra væntinga“,
165

 eins og Ronald 

Dworkin nefndi hana, gengur út á að pólitískar ákvarðanir löggjafans ráði því hvenær 

ríkisvaldinu verði beitt gegn einstaklingnum vegna þess að beitingin byggist á skýrum 

viðmiðum sem lýðnum eru kunnug með fyrirvara, frekar en að dómsniðurstöður séu byggðar 

á geðþótta einstakra dómara.
166

 Þar sem löggjafinn veitir framkvæmdavaldshöfum frjálst mat 

eru réttindi málsaðila tryggð með ýmsum aðferðum. Þar má helst nefna eftirlit dómstóla. Að 

íslenskum rétti er almennt viðurkennt að dómstólar hafi vald til að skera úr um lögmæti 
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athafna stjórnvalda, án þess að endurmeta efnislegar ákvarðanir.
167

 Þar sem dómarar sjálfir fá 

frjálst mat eru slík úrræði ekki tiltæk. Aðilar geta að vísu kært úrskurð eða áfrýjað dómi til 

Hæstaréttar en frekari endurskoðun er ekki tiltæk, nema ef vera skyldi kæra til 

Mannréttindadómstóls Evrópu eða EFTA-dómstólsins sem þó myndi aðeins veita takmarkaða 

hjálp þótt dómur félli kæranda í hag.
168

 Í samræmi við þessi sjónarmið er því sjaldnast lýst 

beinum orðum í forsendum dóma þegar dómarinn framkvæmir mat á ríkjandi siðferðisvitund 

samfélagsins. Þess í stað er fjallað um að niðurstaða sé eðlileg eða í samræmi við eðli máls án 

þess að það sér skýrt nánar.
169

  

 

3.5.2 Réttarfylgjur ákvarðana 

Annað sjónarmið við samhengismat sem skiptir jafnvel enn meira máli eru hagsmunir aðila og 

mögulegar afleiðingar dóms fyrir þá. Sem dæmi um lög þar sem skiptir miklu máli að ákvæði 

séu skýr og fyrirsjáanleg eru umferðarlög og hegningarlög. Það sem einkennir þessi ákvæði er 

verklýsing og áhersla á skýrleika. Hér má nefna sem dæmi 14. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, 

um hvar aka skuli á vegi. Ef lagareglan væri að bílum ætti að aka um vegi þar sem það væri 

sanngjarnast er fyrirséð að það myndi leiða til mikillar fjölgunar umferðarslysa. Bæði veitir 

„sanngjarn akstur“ ökumönnum takmarkaðar upplýsingar um hvar eigi að halda sig á vegi og 

eins greinir fólk á um hvað sé sanngjarnt því það er ekki hægt að færa sönnur á að eitthvað sé 

sanngjarnt með hlutlægum aðferðum eins og áður er rakið.
170

 Sem dæmi um ákvæði þar sem 

miklu máli skiptir að standa vörð um öryggi og fyrirsjáanleika þannig að menn víki ekki frá 

því sem skýr fyrirmæli laga bjóða þeim eru ákvæði um valdbeitingu. Hér skiptir máli að 

mönnum sé ekki gerð refsing fyrir athæfi sem þeim mátti ekki vera ljóst við framkvæmd að 

þeim yrði refsað fyrir.
171

 Þess má sjá dæmi í dómum Hæstaréttar að sérstaklega sé litið til þess 

hversu skýr staða viðkomandi hefur verið að lögum þegar viðkomandi er ákærður í refsimáli, 

sbr. Hrd. 1970, bls. 513 (Mjólkursölusvæði).
172

 Í öðrum lögum hefur sjónarmiðum um 

sveigjanleika laganna verið veitt aukið vægi á kostnað fyrirsjáanleikans. Frávíkjanlegar 
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lagareglur vísa t.a.m. oft til sanngirnishugtaksins.
173

 Það mætti í rauninni segja að þar sem 

ákvæði bjóða upp á sveigjanlega túlkun sé verið að fórna reglu fyrir einstakar niðurstöður í 

dómsmálum. 

 

3.6 Málefnaleg sjónarmið  

Samfélagsleg þróun hefur orðið í þá átt að löggjöfin tekur nú til fleiri og flóknari sviða en 

áður. Löggjafinn kynnir sér fleiri þætti mannlegs samfélags og semur reglur sem eiga að ná til 

fleiri tilvika en áður hefur þekkst. Þetta hefur leitt til fleiri svokallaðra stefnuyfirlýsinga í 

lögum með óskýrum leiðbeiningum til borgara og dómara.
174

 Hér er hægt að draga lærdóm af 

valdframsali löggjafa til framkvæmdavaldshafa. Þannig er eðlilegt að málefnaleg sjónarmið 

séu tiltekin þar sem lög veita svigrúm til mats. Krafan um vísun til málefnalegra sjónarmiða 

stendur í nánum tengslum við almenna réttlætingu laga. Þau ná bæði til hagsmuna sem lögum 

er almennt ætlað að tryggja en einnig til sértækari hagsmuna sem einstökum lögum og 

lagaákvæðum er ætlað að þjóna. Málefnaleg sjónarmið er hægt að miða út frá sjónarmiðum að 

baki lögum yfirleitt,
175

 ástæðum tiltekinnar löggjafar eða réttarsviðs og loks tilgangi 

svigrúmsins sem lögin veita. Þau ráðast ekki aðeins af siðferðilegu gildismati heldur einnig 

fordæmum dómstóla, stjórnvaldsvenjum og öðrum réttarheimildum.
176

 Sjónarmiðin takmarka 

hvernig handhafar framkvæmdavalds nýta heimild sína en slíkt á að sjálfsögðu einnig við 

þegar handhöfum dómsvalds er gefið svigrúm til mats. Eins og fram kemur í köflum 6 og 7 er 

hins vegar misjafnt hvernig dómstólar beita viðmiðunarsjónarmiðum við túlkun.  

 

3.7 Leiðbeiningargildi vísireglna 

3.7.1 Almennt 

Þegar hefur verið sýnt í þessari ritgerð hversu erfitt er að skilgreina og aðgreina huglæg 

viðmið. Menn hefur frá upphafi greint á um hvað sé gott, æskilegt eða hafi gildi fyrir 

manninn. Fræðimenn deila enn í dag um hvort siðferðileg verðmæti eða algilt siðferði óháð 
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einstaklingnum séu yfirhöfuð til. Þá er deilt um efnislegt inntak siðaboða og leiðbeiningar 

sem þau veita. Deilur einstaklinga um inntak siðferðilega þrunginna vísihugtaka eru ekki til 

merkis um að annar hafi rétt fyrir sér og hinn vaði í villu. Að því sögðu ganga sumar túlkanir 

vissulega nær því að lýsa almennum skilningi en aðrar.
177

 Sú skoðun hefur löngum átt upp á 

pallborðið meðal norrænna fræðimanna að siðferðileg verðmæti séu ekkert meira en 

frumspekilegur uppspuni. Það sé ekki hægt að vísa til þeirra á fræðilegan eða vísindalegan 

hátt þar sem raunvísindalegar rannsóknir verða ekki framkvæmdar á huglægu atriði sem á sér 

stað innra með hverjum og einum.
178

 Ef siðaboð hafa enga hlutlæga festu vaknar spurningin 

hvernig þau geti nýst sem almennar leiðbeiningar um hátterni borgara í skráðum lögum. 

 

3.7.2 Vildarréttur 

Þeir sem aðhyllast svokallaðan vildarrétt deila þeirri skoðun að lögin séu samfélagslegur 

tilbúningur, mannasmíði. Samkvæmt þeim greina lagareglur sig frá öðrum reglum þar sem 

þær byggja á einhverri ákveðinni samfélagslegri staðreynd. Umfram þetta greinir 

vildarréttarmenn á um ýmislegt og til eru margar undirtegundir kenningarinnar. Helstu 

sporgöngumenn klassísks vildarréttar voru þeir Jeremy Bentham og John Austin. Þeir töldu að 

hægt væri að skýra lögin alfarið með aðferðum raunvísinda. Í bók þess síðarnefnda, The 

Providence of Jurisprudence Determined, var lagahugtakið smættað niður í áþreifanleg 

hugtök. Þannig skilgreindi Austin lögin sem skipanir yfirvaldsins til þegnanna sem væru 

bundnar hótunum um viðurlög. Þessi afstaða naut mikilla vinsælda, enda framsett á skýran og 

auðskiljanlegan hátt. Slíku var ekki að fagna hjá náttúruréttarmönnum
179

 eins og Tómasi af 

Aquino.
180

 Á 20. öldinni þróaðist svonefndur endurskoðaður vildarréttur upp úr gagnrýni á 

hinn klassíska vildarrétt. Herbert Hart benti á að kenningar Austin, með yfirvaldið í 

brennipunkti, lýstu ekki lögum eins og þau væru í raun og veru. Ekki væru öll lög 

viljayfirlýsingar yfirvaldsins eða bundin viðurlögum. Þá væru lög einnig bindandi fyrir 

yfirvaldið. Hart reyndi að lýsa lögum út frá því sem hann áleit vera augljósar staðreyndir um 

samfélag manna.
181

 Svonefnd viðurkenningarregla er kjarni kenningar hans en með henni er 

átt við samfélagslega staðreynd sem allir þegnar viðkomandi samfélags samþykkja og 
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viðurkenna. Reglan geymir staðal um hvað sé rétt lagaleg niðurstaða hverju sinni. Hún felur í 

sér allar réttarheimildirnar sem viðurkenndar eru hverju sinni og gerir upp á milli þeirra þegar 

þær mætast.
182

 Ein grunnkenninga vildarréttar er aðgreiningarkenningin,
183

 en samkvæmt 

henni er mögulegt að til sé það réttarkerfi þar sem gildi laga ræðst ekki af siðferðilegum 

sjónarmiðum.
184

 Kenninguna má ekki misskilja sem svo að lög og siðferði geti aldrei farið 

saman. Vissulega eru margar lagareglur ekki annað en útfærslur á viðteknum siðareglum í 

samfélaginu í samræmi við vilja löggjafans. Þegar brotið er gegn þeim lagareglum er á sama 

tíma brotið gegn siðareglum.
185

 Aðgreiningarkenningin segir aðeins að það sé hvorki 

nauðsynlegur né nægilegur þáttur í lagahugtakinu að lög fylgi siðferðisreglum, með öðrum 

orðum að afmörkun lagahugtaksins sé óháð siðferði. Innbyrðis greinir vildarréttarmenn á um 

það hvaða samfélagsstaðreynd það er sem sker úr um á milli laga og annars texta.
186

 Á meðan 

Bentham og Austin töldu lög skera sig úr þar sem þau væru skipanir yfirvaldsins vísaði Hart 

til viðurkenningarreglunnar. 

 

 A) Gagnrýni á vildarrétt og svör við henni 

Endurskoðaður vildarréttur sætti gagnrýni á síðari hluta 20. aldar. Lærisveinn Harts, Ronald 

Dworkin, benti á að lög væru of flókin og huglæg til þess að hægt væri að lýsa þeim á 

fullnægjandi hátt með almennum jákvæðum aðferðum.
187

 Dworkin skilgreindi lögin sem 

túlkunarlegt hugtak. Samkvæmt honum gæti kenning um þau ekki komið að gagni nema hún 

væri túlkun í sjálfri sér.
188

 Tilraunir til að skýra lögin með hlutlægum aðferðum 

raunvísindanna gætu ekki útskýrt einstaka dóma þegar dómarar breyttu frá réttarvenju til að 

komast hjá félagslega óverjandi niðurstöðum. Í slíkum tilvikum hefði siðferði vissulega áhrif 

á dómsniðurstöður og gildandi rétt. Dworkin hafnaði því að dómarar væru að skapa ný lög 

upp úr engu þegar þeir kæmust að niðurstöðu sem vísaði til siðferðis heldur væru lögin alltaf 
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til staðar.
189

 Lýsingar vildarréttarmanna á lögunum væru ófullkomnar því þær skýrðu ekki 

hvernig farið væri að við að komast að lagalegum niðurstöðum þegar settra laga nyti ekki 

lengur við.
190

 

 Vildarréttarmenn tóku til varna gegn gagnrýni Dworkins með ýmsum hætti. Sumir bentu á 

að það væri ekki hlutverk vildarréttar að segja dómurum hvernig ætti að dæma einstök mál, 

aðeins lýsa því hvernig réttarkerfið væri í raun og veru. Aðrir vörðust gagnrýninni með því að 

taka undir hana að hluta en bæta jafnframt við kenninguna. Þannig viðurkenndu þeir að 

mönnum bæri einstaka sinnum að fara eftir því sem siðferðið segði þeim. Dómarar ættu að 

dæma eftir siðferðilegum viðmiðunum, en því aðeins að lagaákvæðin sjálf vísuðu til þeirra. 

Þessa nálgun mætti á íslensku kalla „meðtalinn vildarrétt“,
191

 þar sem kenningin gengur út frá 

því að lögin „telji með“ siðferðissjónarmið í einstaka tilfellum. Hart kallaði þessa afstöðu hins 

vegar „mjúkan vildarrétt“
192

 og hér verður notast við þá hugtakanotkun til einföldunar. Á móti 

verður talað um þá, sem samþykkja ekki að dómar byggðir á siðferðilegum viðmiðum geti 

verið lagalegir, sem „harða vildarréttarmenn“.  

 

 B) Mjúkur vildarréttur 

Mjúkir vildarréttarmenn samþykkja að siðaboð geti nýst sem mælikvarði á hátterni manna, en 

aðeins þar sem lögin sjálf mæla fyrir um það.
193

 Herbert Hart benti á að vísireglur gætu aðeins 

verið bindandi fyrir dómara ef huglægu hugtökin sem þær innihéldu veittu hlutlægar 

leiðbeiningar. Annars væri valdi dómara sem felldi dóm á grundvelli vísireglu lítil takmörk 

sett.
194

 Að þessu sögðu eru dómstólar stöðugt að taka afstöðu til siðferðilegra álitaefna og 

ákveða hvað sé sanngjarnt, réttlátt eða jafnt í skilningi laganna. Hart sá fyrir sér að í 

dómsmálum þar sem lagareglur veittu engin skýr svör yrðu dómarar einfaldlega að taka af 

skarið, þeir hefðu ákvörðunarfrelsi til að búa til nýjar réttarreglur. Þetta má ekki misskilja sem 

svo að dómarar hafi frjálsar hendur um leið og atvik falla ekki skýrt undir lagareglur. Þegar 

dómarar beita fyrir sig huglægum vísireglum komast þeir að siðferðilegri niðurstöðu. 

Óskýrleiki ákvæðisins veitir þeim svigrúm til túlkunar en þeir eru siðferðilega bundnir.
195

 

Þegar dómarar að íslenskum rétti lenda í aðstæðum sem þessum býður hin lagalega aðferð að 
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þeir líti til annarra réttarheimilda en setts réttar. Ef lagaákvæðið veitir svigrúm til mats fylla 

dómararnir upp í það svigrúm með rökstuddu mati sem styðst við hinar réttarheimildirnar. 

Ákvæði leysa ekki sjálf úr því hvort markatilvik heyri undir þau. Þegar ytri mörk reglna eru 

óskýr er hins vegar hægt að líta til lögskýringargagna og viðurkenndra aðferða við túlkun 

þeirra. Ef lögskýringaraðferðir veita enga stoð verður dómari sjálfur að taka um það ákvörðun 

hvort tilvik heyri undir lagareglu, óstuddur af hinni lagalegu aðferð. Samkvæmt þessu veita 

hinar almennt viðurkenndu aðferðir lögfræðinnar ekki ætíð skýr svör um hvernig fari um 

tilvik að lögum. Dómari á þá mat um hvern kost hann velur innan þess ramma sem lögin setja 

honum.
196

 

 

 C) Harður vildarréttur 

Harðir vildarréttarmenn þræta ekki fyrir að vissulega er í lögum að finna reglur sem vísa til 

siðferðis. Þær uppfylla hins vegar ekki kröfurnar sem þeir gera til lagareglna og teljast þar af 

leiðandi strangt til tekið ekki til lagareglna. Harðir vildarréttarmenn hafna því ekki að menn 

eigi að breyta eftir því sem siðferði þeirra boðar. Þeir benda aðeins á að fólk eigi að fylgja 

siðaboðum á öðrum forsendum en það fylgir lögum. Samkvæmt kenningu 

vildarréttarmannsins Joseph Raz um lögin skortir ákvæði, sem segja mönnum að hegða sér 

eftir því sem siðferðið býður, hinn almikilvæga skipunarþátt í hugtakinu.
197

 Ef lagaregla veitir 

ekki þær leiðbeiningar sem henni er ætlað, en vísar þess í stað til huglægs mælikvarða sem 

borgarinn þarf sjálfur að túlka, t.d. sanngirni, heyrir hún ekki til laga í ýtrustu merkingu. 

Þannig hefur efni lagaákvæða áhrif á stöðu þeirra í augum harðra vildarréttarmanna. Raz hélt 

því fram að lagaákvæði sem skilyrtu gildi lagareglna við huglæg viðmið flyttu í rauninni 

löggjafarvaldið til dómara í takmörkuðum tilvikum. Hann talaði um „skipað vald“,
198

 sem 

dómurum væri fengið til að beita við dómstörf. Dómarar gætu með dómum sínum ýtt frekar 

undir viðtekna siðferðisstaðla eða unnið gegn þeim. Löggjafinn takmarkar heimildir dómara 

með vali á vísihugtökum. Þannig getur dómari ekki beitt umhverfissjónarmiðum þegar hann 

leggur mat á hvort atvik sé „svívirðilegt að almenningsáliti“, svo dæmi sé tekið. Skipuð 

valdboð láta dómurum eftir að breyta lögum og móta með túlkunum sínum og dómum.
199

 

Þetta felur í sér framsal löggjafarvalds til dómstóla. Valdframsalið hefur ekki of alvarlegar 
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afleiðingar ef niðurstöðurnar eru í samræmi við siðaskoðanir manna. Hins vegar stenst það 

ekki stjórnskipulegar hugmyndir um þrígreiningu valds. Við skipun dómara er leitað eftir því 

hver hafi mesta reynslu og þekkingu á sviði lögfræði, ekki hver sé annálaður siðapostuli.
200

  

 Hans Kelsen varaði við að siðaboð yrðu að lögum ef lög vísuðu til þeirra. Hann líkti 

þessum áhrifum við goðsögnina af Mídasi konungi. Rétt eins og allt sem Mídas snerti varð að 

gulli fengju öll siðaboð sem vísað væri til í lögum réttarheimildarlegt gildi laga.
201

 Ýmsar 

ástæður hafa verið taldar upp til að rökstyðja mikilvægi aðgreiningar á milli lagareglna og 

siðaboða. Stjórnvöld miðla siðaboðum til borgarara með lagaákvæðum. Aðeins með nægum 

leiðbeiningum í lögum getur löggjafinn stuðlað að hátterni í takt við undirliggjandi siðareglur.  

Þá mega lög ekki vera samhljóma siðareglu. Sem dæmi má nefna siðaboð sem segir að ekki 

skuli taka ákvörðun um ákveðið atriði nema þorri fólks sé henni samþykkur. Ef siðareglunum 

einum er beitt án nánari útfærslu munu deilur spretta upp, bæði um hversu marga þurfi til að 

ákvörðunin teljist samþykkt af nægilega stórum hluta og eins hvaða ákveðnu atriði falli undir 

samkomulagið. Ef gildandi lagareglur eru ekki skýrari en siðareglurnar hafa borgararnir engar 

leiðbeiningar um þessi atriði. Hins vegar getur löggjafinn leyst úr vandamálinu með því að 

gefa upp skýrar leiðbeiningar í formi lagareglna, t.d. með kosningareglum sem byggja á 

hlutlægum viðmiðum, óháð tilfinningum og túlkun einstaklinga.  

 

3.8 Samantekt 

Í aldanna rás hafa menn staðið frammi fyrir vandasömum ákvörðunum þar sem hefðbundin 

túlkun almennra laga leiðir til óæskilegra niðurstaðna. Við fyrstu sýn er annað hvort hægt að 

fórna æskilegri niðurstöðu fyrir samstillt réttarkerfi eða taka sjálfstæða ákvörðun sem beygir 

frá skýrum ákvæðum laga. Í kaflanum var nokkrum aðferðum lýst sem farnar hafa verið til 

hindra að lagalegar niðurstöður í einstökum málum verði óeðlilegar. Það fer eftir samhengi 

hverju sinni hversu mikið vægi ber að veita venjuhyggju og gagnsemishyggju. Það er 

heppilegra að leyfa setningu atviksbundinna eða matskenndra lagareglna á afmörkuðum 

sviðum enda draga þær mjög úr fyrirsjáanleika réttarins. Skýrleikakröfurnar aukast einnig í 

samræmi við hagsmuni aðila og alvarleika afleiðinga þess ef brotið er gegn lögunum. 

Löggjafinn getur takmarkað svigrúm dómstóla til túlkunar á matskenndum ákvæðum með því 

að tiltaka málefnaleg sjónarmið í lögum.  
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 Vildarréttarmenn eiga sameiginlegt að líta á lögin sem mannasmíði. Samkvæmt þeim 

verða fyrirmæli ekki að lögum nema að uppfylltum vissum hlutlægum skilyrðum sem þó eru 

breytileg frá einu samfélagi til annars. Að íslenskum rétti er t.d. gerð sú krafa til laga að 

Alþingi hafi samþykkt þau við þrjár umræður og forseti undirritað. Þótt margar lagareglur séu 

ekki annað en útfærsla á siðaboðum verða náttúrulög ekki að lögum nema þau uppfylli 

framangreind skilyrði. Munurinn á hörðum og mjúkum vildarrétti helgast af afstöðu til vægis 

siðaboða í lögum. Mjúkir vildarréttarmenn samþykkja að siðaboð hafi lagagildi þegar lögin 

sjálf mæla fyrir um það.
 
Harðir vildarréttarmenn þræta ekki fyrir að vissulega er í lögum að 

finna reglur sem vísa til siðferðis. Þær uppfylli hins vegar ekki kröfurnar sem þeir gera til 

lagareglna og teljist þar af leiðandi strangt til tekið ekki til lagareglna. Svo dæmi sé tekið 

myndu vildarréttarmenn ekki þræta fyrir að ósanngirnisregla 36. gr. samningalaga
202

 hafi 

stöðu laga að íslenskum rétti. Harðir vildarréttarmenn túlka ákvæðið hins vegar svo að þar feli 

löggjafinn dómara að leggja siðferðilegt, ekki lagalegt, mat á gildi löggerninga. 
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4 Staldrað við 

Að loknum fyrri hluta ritgerðarinnar er við hæfi að draga saman það sem komið hefur fram. 

Eins og fram kom í öðrum kafla er sanngirnishugtakið órætt. Það lýsir huglægu viðmiði og 

tengist náið öðrum slíkum, eins og réttlæti, jafnræði og heiðarleika. Þótt þau séu nátengd eru 

hugtökin hins vegar ekki samhljóma. Því skiptir máli í lögum að gæta að skýrleika. Í fyrstu 

gæti þessi afstaða til hugtakanotkunar í lögum hljómað eins og óþarfa þrákelkni. Hins vegar er 

að finna merkileg dæmi úr réttarframkvæmd þar sem beiting ákvæðis fyrir rétti hefur tekið 

stakkaskiptum eftir að skipt var um vísihugtak, jafnvel þótt löggjafinn hafi ekki ætlað því nýja 

merkingu með orðalagsbreytingunum, sbr. 37. gr. samningalaga nr. 7/1936. 

 Í þriðja kafla var vikið að ástæðum þess að notast er við óskýr hugtök í lagaákvæðum. Þá 

var öðrum leiðum lýst, sem farnar hafa verið til að samræma niðurstöður sem fylgja skýrum 

lögum og koma til móts við aðstæður hverju sinni. Fjallað var um ólíkar hugmyndir 

vildarréttarmanna um vísihugtök. Það fer eftir samhenginu hverju sinni hversu skýrar 

lagareglur skuli vera hverju sinni. Þannig verður að gera meiri skýrleikakröfur þegar ákvæði 

nær til fleiri einstaklinga og viðurlög við broti eru alvarlegri. Við mat á óskýrum hugtökum er 

hægt að líta til málefnalegra sjónarmiða þar sem til þeirra er vísað.  

 Nú verður skipt um takt í ritgerðinni. Að baki er umfjöllun um vísihugtök sem skipa 

stóran sess í réttarheimspeki og ástæður þess að gripið er til þeirra í ákvæðum laga. 

Framundan er umfjöllun um hvernig vísihugtakið sanngirni er útfært í lögum og dómum að 

íslenskum rétti. Fyrst verður litið yfir þau ákvæði laga þar sem hugtakið kemur fram. Þá 

verður fjallað um skuldbindingargildi löggerninga og beitingu ógildingarreglunnar í 36. gr. 

samningalaga. Að því loknu verða nokkur ákvæði hjúskaparlaga nr. 31/1993 sem vísa til 

sanngirni tekin til sérstakrar skoðunar með hliðsjón af beitingu þeirra í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar Íslands. Markmið þeirrar dómagreiningar er öðru fremur að meta hvort það sé að 

finna reglu í því hvernig dómstólar líti til hliðsjónarviðmiða eða hvort túlkun þeirra fari fram 

með stöðugum hætti. Ef það er hægt að lesa slíkar leiðbeiningar úr dómaframkvæmd um 

túlkun hugtaksins verður það mun skýrara. Lögmenn gætu þá ráðlagt skjólstæðingum sínum á 

grundvelli dómaframkvæmdar, hægt væri að bera aðstæður saman við þekkt viðmiðunaratriði, 

menn yrðu upplýstari um stöðu mála og dómsmálum myndi fækka þar sem sjaldnar yrði reynt 

á ókleifan hamar. Að sama skapi gæti hið opna ákvæði rúmað dómsúrlausnir sem við fyrstu 

sýn litu út eins og andstæður, svo framarlega sem stöðug túlkun hliðsjónarviðmiða gæfi til 

þess tilefni. Til einföldunar verður dómum sem koma oft fyrir í textanum gefið nafn. Þar sem 

það á við, verður vísað til atriða og hugtaka sem kynnt voru til leiks í fyrri hluta. 
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5 Sanngirnishugtakið í ákvæðum laga 

5.1 Almennt 

Hugtökin sanngirni eða ósanngirni koma fyrir í einni mynd eða annarri í ákvæðum 105 

mismunandi laga eða þjóðréttarsamninga sem Ísland er aðili að.
203

 Tíð vísan til 

sanngirnishugtaksins að íslenskum rétti er ekki síst tilkomin vegna áhrifa frá hinum 

Norðurlöndunum. Í lögum nágrannaríkja okkar kemur hugtakið víða fyrir og til er fjöldi dóma 

þar sem reynir á túlkun þess.
204

  

 Ákvæði þar sem vísað er til sanngirni má greina í þrennt. Í fyrsta lagi er um að ræða 

útfærslur á mannréttindareglum. Í öðru lagi er um að ræða reglur varðandi lögskipti aðila. Hér 

er algengast að fjallað sé um sanngjarnt verð, endurgreiðslu eða bætur eða sanngjarnan frest. Í 

þriðja lagi má síðan nefna ákvæði sem falla í hvorugan fyrri flokkanna. Umfjöllunin sem hér 

fylgir á eftir miðast við framangreinda flokkun. Umfang ritgerðarinnar heimilar ekki að hvert 

ákvæði sé brotið til mergjar. Í staðinn verður vísað til ítarlegri umfjallana um einstaka 

lagareglur þar sem við á. Í síðari köflum verða sérvalin ákvæði og dómaframkvæmd þeim 

tengd tekin til nánari skoðunar. 

 

5.2 Mannréttindasjónarmið 

Víða er vísað til sanngirnissjónarmiða í mannréttindasamningum sem binda íslenska ríkið að 

þjóðarétti. Hér má nefna alþjóðasamninga um afnám alls kynþáttamisréttis,
205

 efnahagsleg, 

félagsleg og menningarleg réttindi
206

 og félagsmálasáttmála Evrópu.
207

 Samningarnir útlista 

þjóðréttarlegar skuldbindingar aðildarríkjanna gagnvart einstaklingum. Oft er þeim ætlað að 

færa í letur meginreglur að þjóðarétti, jus cogens. Þjóðréttarsamningar hafa ekki sambærilegt 

skuldbindingargildi fyrir samningsaðila og landslög hafa fyrir einstaklinga. Orðalag ákvæða 

er á tíðum óljóst enda er þeim ætlað að höfða jafnt til aðildarríkja sem tilheyra mismunandi 

menningarheimum. Í staðinn fer réttarþróun á sviðinu fram með dómum alþjóðadómstóla sem 

túlka hin matskenndu ákvæði og veita þeim inntak. Enginn aðili hefur sömu stöðu og 

stjórnvöld að landsrétti til að tryggja fylgispekt við ákvæði þjóðaréttar. Að þessu leyti líkist 
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hagstæðra vinnuskilyrða. Sérstaklega er fjallað um sanngjarnt kaup og takmörkun á vinnustundum. 
207

 Í 2. gr. sáttmálans er fjallað um réttinn til sanngjarnra vinnuskilyrða en í 4. gr. um réttinn til sanngjarns kaups.  
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hann frekar samningarétti, þar sem aðilar samþykkja skuldbindingar sínar sjálfir, en 

hefðbundnum landsrétti. Skuldbindingargildi þjóðréttarsamninga er takmarkað enn frekar með 

fyrirvörum sem samningsaðilar geta gert.
208

 Sérstakar nefndir hafa eftirlit með framkvæmd 

hvers og eins samnings á vegum Sameinuðu þjóðanna.
209

 Þessu er við komið með 

skýrslugerðarkerfi annars vegar og kæruleiðum einstaklinga og aðildarríkja hins vegar. 

Kæruheimildir einstaklinga eru ávallt valkvæðar. Þær hafa skilað misjöfnum árangri.
210

  

 Þar sem ákvæði þjóðréttarsamninganna mæla fyrir um sanngjarnar bætur handa 

brotaþolum er takmarkaðar leiðbeiningar að fá með vísan til fordæma frá öðrum ríkjum enda 

aðstæður oft ólíkar því sem gerist hér á landi.
211

 Menningarlegur munur aðildarríkja er minni 

þar sem landfræðilegt umfang þjóðréttarsamninga er takmarkað. Þá er hægt að skuldbinda 

samningsaðila með skýrari hætti og halda uppi öflugra eftirliti. Skýrasta dæmið um þetta er 

mannréttindasáttmáli Evrópu og Mannréttindadómstóllinn í Strassborg. Í 41. gr. 

mannréttindasáttmálans, sbr. lög nr. 62/1994, segir að dómstóllinn skuli veita sanngjarnar 

bætur til þess aðila sem orðið hefur fyrir tjóni.
212

 Þónokkrir dómar hafa fallið gegn íslenska 

ríkinu þar sem brotaþolum hafa verið dæmdar sanngjarnar bætur.
213

 Dómstóllinn dæmir 

skaða- og miskabætur fyrir tjón sem hefur hlotist af broti ríkisins auk málskostnaðar. Ef 

landslög aðildarríkjanna leyfa ekki greiðslu bóta að fullu leggur dómstóllinn mat á hæfilegar 

bætur.
214

 Við sanngirnismatið hefur verið litið til þess hvort, og að hvaða marki, hægt sé að 

bæta tjónið og eins hvort aðilar séu sammála um umfang tjónsins eða geti samið um það. Ef 
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 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 14-15. 
209

 Í alþjóðasáttmálum er jafnan vísað til þess að nefndarmönnum skuli skipt á milli svæða með sanngjörnum 

hætti. Með þessu er átt við að mismunandi menningarheimar hafi fulltrúa í nefndunum sem komi ólíkum 

sjónarmiðum á framfæri. Sem dæmi um slík ákvæði má nefna 2. mgr. 31. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og 

stjórnmálaleg réttindi, 2. mgr. 43. gr. barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, sbr. lög nr. 19/2013, 1. mgr. 17. gr. 

samnings um afnám allrar mismununar gagnvart konum og 4. mgr. 23. gr. Bernarsáttmála til verndar 

bókmenntum og listaverkum. 
210

 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 264-265. 
211

 Um þetta vísast til umfjöllunar í kafla 2 um umfang ritgerðarinnar og samanburðarþátt sanngirnishugtaksins. 
212

 Þrátt fyrir orðalagið er hugsunin ekki sú að dómstóllinn greiði bæturnar úr eigin vasa heldur að sá 

samningsaðili sem hefur valdið tjóninu inni greiðsluna af hendi. Ákvæðið á sér nokkrar samstæður í öðrum 

alþjóðasáttmálum. Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. samnings gegn pyndingum sem er að finna í lögum nr. 19/1996 

skal hvert aðildarríki tryggja hverjum þeim sem sætt hefur pyndingum framkvæmanlegan rétt til sanngjarnra og 

fullnægjandi bóta. 
213

 Sem dæmi um nýlega dóma sem hafa fallið gegn íslenska ríkinu eru mál Bjarkar Eiðsdóttur og Erlu 

Hlynsdóttur (I og II), sjá MDE, Björk Eiðsdóttir gegn Íslandi, 10. júlí 2012 (46443/09), Erla Hlynsdóttir gegn 

Íslandi, 10. júlí 2012 (43380/10) og Erla Hlynsdóttir gegn Íslandi (II), 21. október 2014 (54125/10). Allir 

dómarnir vörðuðu tjáningarfrelsisákvæði 10. gr. mannréttindasáttmálans. Dómurinn í máli Bjarkar var kveðinn 

upp 10. júlí 2012 en þar voru tjónþola dæmdar 7.790 evrur í skaðabætur og 5.000 evrur í miskabætur. 

Samdægurs féll dómur í fyrra máli Erlu en þar voru henni dæmdar 4.000 evrur í skaðabætur og 5.000 evrur í 

miskabætur úr hendi íslenska ríkisins. Dómur í síðara máli hennar féll 21. október 2014 en þar var ríkið dæmt til 

að greiða 2.500 evrur í skaðabætur og 5.500 evrur í miskabætur. Misháar skaðabætur skýrast öðru fremur af 

atvikum hvers máls fyrir sig en upphæð miskabóta gefur til kynna að dómurinn sé samkvæmur sjálfur sér við 

mat á sanngjörnum bótum. 
214

 Bernadette Rainey, Elizabeth Wicks og Clare Ovey: The European Convention on Human Rights, bls. 48-49. 
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allt annað þrýtur er sjálfstæðum matsmanni falið að taka ákvörðun um hæfilegar bætur. 

Miskabætur ráðast af vinnuskjölum sem dómstóllinn heldur til að tryggja stöðugleika í málum 

innan ríkis.
215

 Í einstaka málum eru dæmdar hærri miskabætur með hliðsjón af því að brot 

gegn einstaklingum hafi haft bein áhrif á endanlega útkomu fyrir landsrétti.
216

 Dómstóllinn 

hefur verið gagnrýndur fyrir að upplýsa ekki með skýrari hætti til hvaða atriða sé litið við mat 

á sanngjörnum bótum.
217

 

 Auk skuldbindinga ríkisins að þjóðarétti er oft vísað til sanngirni í ákvæðum sem útfæra 

sjónarmið úr mannréttindakafla stjórnarskrárinnar. Þannig er í lögum að finna tilvísanir til 

sanngjarnrar málsmeðferðar, sbr. 70. gr. stjskr.
218

 og ákvæði um upplýsingar sem skuli fara 

leynt, sbr. 71. gr. stjskr. um friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu.
219

 Vikið er að 

réttindum jaðarhópa í anda jafnræðisákvæðis 65. gr. stjskr. í einstaka ákvæðum sem vísa til 

sanngirnishugtaksins.
220

 

 

5.3 Lögskipti aðila 

Við túlkun samningsákvæða á sviði kröfuréttar verður að leitast við að ná fram niðurstöðu 

sem er sanngjörn og eðlileg í garð aðila þegar litið er til allra aðstæðna og atvika. Við túlkun 

verður að notast við sanngirnismælikvarða sem kemur fram í frávíkjanlegum lagareglum og 

miðast við eðli samningstegundar hverju sinni. Þegar sérlagaákvæðum sleppir er hægt að hafa 
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 David Harris o.fl.: Law of the European Convention on Human Rights, bls. 858-860. 
216

 Á ensku er talað um „loss of opportunity“. Sjá MDE, Sara Lind Eggertsdóttir gegn Íslandi, 5. júlí 

2007(31930/04). Davíð Þór Björgvinsson: munnleg heimild, 18. apríl 2015. 
217

 Sjá Damages under the Human Rights Act 1998. Sjá einnig Alistair Mowbray: The European Court of 

Human Rights‘ Approach to Just Satisfaction. Um nánari umfjöllun um dæmdar miskabætur skv. 41. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu, sjá Uğur Erdal & Hasan Bakırcı: Article 3 Of The European Convention On 

Human Rights, bls. 187-189. 
218

 Samanber 4. mgr. 12. gr. laga nr. 110/1951 um varnarsamning Íslands við Bandaríkin og 4. og 16. gr. laga nr. 

56/2007 um samvinnu stjórnvalda á evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd. 
219

 Hér má nefna 1. mgr. 16. gr. sakamálalaga nr. 88/2008, 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012, 1. mgr. 26. og 4. 

mgr. 37. gr. laga nr. 77/2014 um opinber skjalasöfn, 9. og 16. gr. raforkulaga nr. 65/2003 og 2. mgr. 5. gr. og 3. 

mgr. 8. gr. laga nr. 30/2008 um upprunaábyrgð á raforku sem framleidd er með endurnýjanlegum orkugjöfum. Í 

1. mgr. 7. gr. persónuverndarlaga nr. 77/2000 segir að persónuupplýsingar skuli unnar með sanngjörnum, 

málefnalegum og lögmætum hætti. Í 1. gr. laga nr. 75/2009 um stofnun opinbers hlutafélags til að stuðla að 

endurskipulagningu rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja er vikið að sanngjarnri og gagnsærri skuldameðferð 

rekstrarhæfra atvinnufyrirtækja í skuldavanda. Ákvæði 2. mgr. 19. gr. vátryggingalaga nr. 56/2010 tekur fram að 

reiknigrundvöllur umsókna skuli vera sanngjarn í garð líftryggingartaka og rétthafa. Í 3. gr. laga nr. 155/2012 um 

sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum er tekið fram að tilboðsgjöfum séu gefin sanngjörn 

tilboðsskilyrði við sölumeðferð eignarhluta þannig að þeir njóti jafnræðis. Í 28. gr. a laga nr. 32/2005 um miðlun 

vátrygginga er hins vegar fjallað um sanngjarna afgreiðslu kvartana og erinda. 
220

 Í útlendingalögum nr. 96/2002 er víða vikið að sanngirnismælikvarða við mat og ákvarðanatöku. Í tilskipun 

Evrópuþingsins 2003/41/EB að baki lögum nr. 78/2007 um starfstengda eftirlaunasjóði er vikið að hlutverki 

lífeyristryggingar almannatryggingakerfa til að tryggja sanngjörn lífskjör á efri árum. Alþt. 2006-07, A-deild, 

bls. 4320.  
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hið almenna ákvæði 36. gr. samningalaga til hliðsjónar.
221

 Þau efnisatriði löggerninga sem 

líklegast er að komi til skoðunar við sanngirnismat eru annars vegar þau sem fjalla um verðlag 

eða endurgjald fyrir veitt verðmæti og hins vegar þau sem fjalla um sanngjarna fresti eða 

tímamörk.  

 

5.3.1 Fjárhæðir 

Víða í lögum er að finna ákvæði þess efnis að fjárhæðir skuli vera sanngjarnar, hvort sem um 

er að ræða bætur vegna tjóns eða útlagðs kostnaðar, endurgjald eða álagningu. 

Verðlagsákvæði snerta á einu af kjarnaatriðum réttlætishugtaksins, því að efni samnings sé 

réttlátt ef það mælir fyrir um jöfn skipti á hagsmunum, réttindum eða skyldum, þ.e. að aðili 

fái jafnmikla hagsmuni frá gagnaðila og hann lætur sjálfur af hendi.
222

 Að sjálfsögðu er matið 

á sanngjörnu endurgjaldi flókið ef afhent verðmæti eru ólíks eðlis.
223

 Hæstiréttur hefur 

margoft lagt mat á það hvort verð eða verðgildi í samningum eða önnur gagnkvæm skipti 

hagsmuna séu sanngjörn.
224

 Ákvæði sem fjalla um sanngjarna fjárupphæð eru orðuð með 

margvíslegum hætti. Heiti fjárafhendingar fer að sjálfsögðu eftir samhengi hennar. Í einstaka 

lögum er mælt fyrir um að fjárafhendingar af mismunandi tagi skuli vera sanngjarnar. Þannig 

er fjallað um „sanngjörn kjör“ í 2. mgr. 46. gr. og 46. gr. a laga nr. 17/1991 um einkaleyfi, en 

„sanngjarnt gjald“ og skilmála í 2. mgr. 53. gr.
225

  

 Í fleiri ákvæðum laga er minnst á sanngjörn kjör. Hér má nefna ákvæði 29. gr. laga nr. 

110/2007 um kauphallir sem segir að opinberar verðupplýsingar um kaup- og sölutilboð skuli 

vera aðgengilegar almenningi á sanngjörnum viðskiptakjörum.
226

 Sambærileg ákvæði er að 
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 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 156-157. 
222

 Um þetta atriði vísast til umfjöllunar í kafla 2.4.2 um leiðréttandi réttlæti.  
223

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 420. 
224

 Hér má í fljótu bragði nefna Hrd. 1990, bls. 1437 (Aðalstöðvardómur) og Hrd. 1996, bls. 51. Í fyrra málinu 

tók dómurinn beinlínis fram að leigufjárhæð í 33 ára gömlum leigusamningi væri orðin ósanngjörn og leigusali 

gæti með vísan til 36. gr. sml. óskað eftir endurskoðun á henni. Hæstiéttur vísaði málinu frá héraðsdómi vegna 

galla á framkvæmd málsins. Í síðara málinu var kröfu um endurúthlutun ágóða vegna sölu á bók hafnað með 

vísan til þess að annar aðilinn hefði framkvæmt alla vinnu og borið áhættu af verkinu auk þess sem samningur 

hefði verið skýr um fyrirkomulag greiðslu. 
225

 Samkvæmt 58. gr. skal sá sem af ásetningi eða gáleysi skerðir einkaleyfisrétt ennfremur greiða „hæfilegt 

endurgjald“ fyrir hagnýtingu uppfinningar. Sé þessi réttur skertur án þess að um ásetning eða gáleysi hafi verið 

að ræða er hinn seki skyldur til að greiða endurgjald og skaðabætur að því marki sem það telst sanngjarnt. 

Samkvæmt því sem segir í greinargerð með frumvarpi til laganna á reglan um „hæfilegt endurgjald“ á að tryggja 

tjónþola ákveðnar lágmarksbætur. Hvað sé hæfilegt endurgjald verða dómstólar að meta með hliðsjón af öllum 

málsatvikum hverju sinni. Það er sömuleiðis lagt fyrir dómstóla að meta hvað skuli teljast sanngjarnt við matið á 

skaðabótagreiðslum. Þeim eru ekki gefnar neinar nánari leiðbeiningar við matið. Sjá Alþt. 1991, A-deild, bls. 

1606. Sem dæmi um óskýrleika viðmiðsins má nefna Hrd. 2000, bls. 2200 (440/1999) (Fínasteríð). Í málinu 

ómerkti Hæstiréttur dóm héraðsdóms þar sem mat hafði farið á sanngjörnu endurgjaldi. Í Hrd. 2006, bls. 4405 

(143/2006) var ekki fallist á bótagreiðslur þar sem krafan í málinu var ekki studd viðhlítandi gögnum til að á 

hana yrði lagður efnisdómur, sbr. 1.mgr. 80. gr. einkamálalaga. 
226

 Sama regla gildir um aðgang innmiðlara að innri kerfum kauphallar til birtingar upplýsinga um tilboð. 
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finna í 30. gr. laganna um upplýsingar um hlutabréfa- og verðbréfaviðskipti og 36. og 37. gr. 

laga nr. 108/2007 um verðbréfasviðskipti. Lögin voru sett í samræmi við sérstaka 

aðgerðaráætlun Evrópusambandsins á sviði fjármálamarkaða. Við túlkun ákvæðanna verður 

því að taka mið af markmiðum og lagasetningaraðferðum innan Evrópusambandsins.
227

  

 Í lögum er stundum vikið að því að þóknun skuli vera sanngjörn, sbr. 2. mgr. 14. gr. laga 

um fjarsölu nr. 33/1995
228

 og 77. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994.
229

 Í siglingalögum nr. 

34/1985 er fjallað um björgunarlaun en þar er heimilað að veita þeim sem bjargað hefur 

mannslífi sanngjarna hlutdeild í björgunarlaunum, sbr. 167. gr., og þeim sem forðað hefur 

umhverfistjóni sérstaka þóknun í samræmi við sanngirnismat, sbr. 170. gr. a.
230

 Í 52. gr. laga 

um evrópska efnahagssvæðið er fjallað um „sanngjarnar álögur eða gjöld“, sem flutningsaðili 

innheimtir umfram flutningsgjöld vegna flutnings yfir landamæri. Í 5. mgr. 16. gr. a 

fjöleignarhúsalaga nr. 26/1994 segir að greiða beri sanngjarna þóknun fyrir 

eignaskiptayfirlýsingar. Fjárhæð þóknunarinnar skal miða við umfang verksins, þann tíma 

sem það tekur og hversu vandasamt það er. Sé þess kostur skal jafnan samið um endurgjaldið 

fyrir fram. Ekki er frekari leiðbeiningar um sanngirnismatið að finna í greinargerð.
231

 Í 62. gr. 

lögræðislaga nr. 71/1997 kemur fram að lögráðamaður skuli fá sanngjarna þóknun fyrir störf 

sín sem skuli að jafnaði greiða af eignum hins ólögráða. Í greinargerð segir að með þessu sé 

átt við að þóknun skuli ákveðin í samræmi við eðli og umfang starfans. Við mat á því hvað 

teljist sanngjörn þóknun beri að líta til þess að sem best samræmi verði í ákvörðunartökum í 

öllum tilvikum.
232

 Í 3. mgr. 130. gr. sakamálalaga nr. 88/2008 kemur fram að matsmaður eigi 

rétt til hæfilegrar þóknunar fyrir störf sín samkvæmt reikningi og endurgreiðslu útlagðs 

kostnaðar úr hendi ákæruvaldsins.
233

 Ákvæðið kallast á við 63. gr. laga um meðferð 

einkamála nr. 91/1991 en munurinn er sá að ákvæðið heimilar aðila að krefjast úrskurðar 

dómara um fjárhæðina ef hann telur hana ósanngjarna. Eins og fram kemur í athugasemdum í 

greinargerð með frumvarpinu er ákærða einnig heimilað að krefjast úrskurðar þótt 

ákæruvaldinu sé skylt að greiða þóknun matsmanns til að byrja með, þar sem málið getur 
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 Dóra Guðmundsdóttir: „Fjármálamarkaður innan Evrópusambandsins og EES -reglur og eftirlit“, bls. 13. 
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 Í ákvæðinu er vikið að þeim aðstæðum þegar þjónustuneytandi fellur frá fjarsölusamningi eftir að þjónusta 

hefur verið innt af hendi. Þar segir að veitanda sé heimilt að innheimta þóknun í „sanngjörnu hlutfalli“ við veitta 

þjónustu. Í greinargerð segir að fjárhæðin verði að vera í sanngjörnu hlutfalli við þjónustu sem þjónustuveitandi 

hefur innt af hendi í samanburði við heildarfjárhæð fjarsölusamnings. Ekki er kveðið á um það í ákvæðinu 

hvernig reikna eigi fjárhæðina. Sjá Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 2975-2976. 
229

 Ákvæðið mælir fyrir um að þóknun skuli vera sanngjörn með tilliti til unninnar vinnu og hagsmuna í málinu. 
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 Við sanngirnismatið skal litið til atriða sem nefnd eru í 1. mgr. 168. gr., sbr. 170. gr. laganna. 
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 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1524. 
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 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3734-3736. 
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 Um sérfræðirannsóknir matsmanna í sakamálum, sjá Eiríkur Tómasson: Sakamálaréttarfar, bls. 124-127. 
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endað með því að ákærði þurfi að inna hana af hendi.
234

 Í úrskurði sínum ber dómaranum ekki 

að leggja mat á það hvort þóknun matsmanns sé hæfileg heldur aðeins hvort hún teljist 

sanngjörn.
235

  

 Á stöku stað vísa lagaákvæði til sanngjarns endurgjalds. Þannig segir í 1. mgr. 32. gr. 

lögreglulaga að heimilt sé að fela lögreglumönnum aukastörf í þágu ríkisins gegn sanngjörnu 

endurgjaldi. Við matið á því hvað teljist sanngjarnt endurgjald þarf að hafa tilgang ákvæðisins 

í huga, en hann er öðrum þræði að hindra að lögregluþjónar sinni launuðum aukastörfum sem 

hindri að þeir beiti sér að fullu sem sjálfstæðir lögreglumenn. Í öðrum ákvæðum er aðila falið 

að ákveða sanngjarnt endurgjald. Í 11. gr. laga um skipströnd og vogrek segir að lögreglustjóri 

eða umboðsmaður hans geti ákvarðað sanngjarnt endurgjald fyrir húsaskjól skipbrotsmanna 

og sparsama greftrun látinna skipverja. Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998 

skal óbyggðanefnd úrskurða um kröfur aðila vegna kostnaðar við hagsmunagæslu með tilliti 

til þess hvað telja megi sanngjarnt og eðlilegt endurgjald í viðkomandi máli.
236

 Í lögum um 

uppfinningar starfsmanna nr. 72/2004 segir í 1. mgr. 7. gr. að starfsmaður eigi rétt á 

sanngjörnu endurgjaldi fyrir einkaleyfi sem atvinnurekandi öðlast eftir ákvæðum laganna, 

jafnvel þótt um annað hafi verið samið. Samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins skal við 

sanngirnismatið sérstakt tillit tekið til verðmætis uppfinningarinnar og mikilvægis hennar fyrir 

starfsemi atvinnurekandans, ráðningarkjara starfsmanns og hlutdeildar atvinnurekanda í 

uppfinningunni.
237

 Sambærileg ákvæði um nytjarétt og nauðungarleyfi er að finna í lögum nr. 

58/2000 um yrkisrétt og hönnunarlögum nr. 46/2001.
238

 Þá er 4. gr. laga nr. 78/1993 um vernd 

svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum svipaðs efnis, þar sem rétthafa má úrskurða sanngjarnar 

bætur ef hagnýting eða innflutningur smárásar hefur verið andstæður lögum.
239

 Í lögum nr. 
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 Alþt. 1991-92, A-deild, bls. 1089. 
235

 Hér hefði mögulega farið betur á því að nota annað hvort hugtakið, hæfilegt eða sanngjarnt, í báðum lögum. 

Um misjöfn hughrif orðanna vísast til umfjöllunar um 37. gr. samingalaga í kafla 6.4. 
236

 Með ákvæðinu var vikið frá fyrri sjónarmiðum, þar sem miðað var við málskostnaðarreglur einkamálalaga, í 

þá átt að gera rétthöfum auðveldara að reka mál fyrir óbyggðanefnd. Við mat á fjárhæð kostnaðar er nefndinni 

sett sú vísiregla að líta til umfangs málsins við sanngirnismatið. Sjá Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 3362. 
237

 Ekki þótti ástæða til að mæla nánar um það í lögum hvernig ákvarða skyldi sanngjarnt endurgjald, t.d. 

ákveðna hlutaskiptingu, þar sem það þótti vera of ósveigjanlegt með tilliti til margbreytilegra aðstæðna. Sjá Alþt. 

2003-04, A-deild, bls. 1701-1702. 
238

 Ákvæði 1. mgr. 20. gr. fyrrgreindu laganna heimilar að sá sem vilji hagnýta yrki geti farið fram á 

nauðungarleyfi til yrkisnýtingar fyrir dómstólum ef yrkishafi hefur ekki tryggt nægilegt yrkisframboð á 

sanngjörnum kjörum. Aðalefni yrkisréttar er að hann veitir yrkishafa einkarétt til ræktunar, meðferðar og 

verslunar með efnivið til fjölgunar yrkisins. Með lögunum er stefnt að því að tryggja kynbótaaðilum arð af starfi 

sínu til að standa straum af kostnaði við frekari kynbætur. Aðrir þurfa leyfi yrkishafa til hagnýtingar þess og er 

yrkishafanum heimilt að krefjast sanngjarns nytjaleyfisgjalds fyrir. Frekari leiðbeiningar er ekki að finna í 

greinargerð með frumvarpi til laganna. Um sanngjarnt endurgjald fyrir afnot af nytjarétti er einnig fjallað í 26. 

gr. hönnunarlaga nr. 46/2001. Samkvæmt 10. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 geta dómstólar ákveðið að annað 

sviplíkra merkja eða bæði megi eingöngu nota á sérstakan hátt ef það telst sanngjarnt.  
239

 Alþt. 1992, A-deild, bls. 280. 
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103/1992 um umboðssöluviðskipti segir í 17. gr. að sé umboðssölusamningi sagt upp eigi 

umboðssölumaður rétt á greiðslu ef hann hefur aukið viðskipti, umbjóðanda sínum í hag. 

Greiðslan verður að vera sanngjörn í ljósi aðstæðna, sér í lagi með tilliti til þeirra 

umboðslauna sem umboðssölumaður hlaut af aukningu viðskipta og mögulegra 

samkeppnishamlandi samningsákvæða. 

 Í 33. gr. laga um skipti dánarbúa nr. 20/1991 segir að maki hins látna geti krafist þess að 

munir renni ekki til eigna dánarbús ef þeir eru honum nauðsynlegir til að stunda atvinnu eða 

menntun. Heimildin er bundin því skilyrði að verðgildi munanna sé ekki svo hátt að afhending 

þeirra sé ósanngjörn gagnvart öðrum erfingjum eða skuldheimtumönnum þess látna. Hins 

vegar er í 133. gr. gjaldþrotaskiptalaga nr. 21/1991 að finna heimild til að krefjast riftunar á 

greiðslu frá þrotamanni til nákominna sem hefur farið fram á síðustu sex mánuðum fyrir 

frestdag að því marki sem hún var bersýnilega hærri en sanngjarnt var miðað við vinnu, tekjur 

af atvinnurekstri og önnur atvik. Reynt hefur á ákvæðið, og það hvenær greiðsla teljist svo há 

að ósanngjarnt þyki, í mörgum málum fyrir Hæstarétti.
240

 Fjallað er um ógildingu greiðslu, en 

þó af öðrum orsökum, í 57. gr. laga nr. 120/2011 um greiðsluþjónustu. Í b-lið 1. mgr. segir að 

greiðandi eigi rétt á endurgreiðslu frá greiðsluþjónustuveitanda vegna heimilaðrar greiðslu, 

sem hefur farið fram að frumkvæði eða fyrir millitöku viðtakanda, ef fjárhæð greiðslunnar var 

hærri en svo að greiðandi gæti með sanngjörnum hætti gert ráð fyrir, miðað við 

útgjaldamynstur hans til þessa, skilmála í rammasamningi og málsatvik að öðru leyti. 

 Í sumum ákvæðum er einfaldlega vísað til verðs hluta. Meginreglu kröfuréttar um þetta er 

að finna í 45. gr. laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup. Samkvæmt 2. málsl. ákvæðisins skal 

sanngjarnt verð miða við eðli hlutar, gæði hans og atvik að öðru leyti. Leiðbeiningar um 

beitingu reglunnar má finna í fjölmörgum dómum Hæstaréttar.
241

 Þá er að finna sambærileg 

ákvæði í lögum sem boða meginregluna á öðrum sviðum kröfuréttar. Í 28. gr. 

þjónustukaupalaga nr. 42/2000 segir að hafi ekki verið samið um verð fyrir keypta þjónustu 

skuli greiða sanngjarnt verð með hliðsjón af því hve vinnan er mikil og hvers eðlis hún er.
242

 Í 

greinargerð með frumvarpi til laganna segir að hafi seljandi þjónustu vísað til verðs í 

                                                 
240

 Sem nýleg dæmi má nefna Hrd. 20. febrúar 2014 (55/2014) og Hrd. 19. febrúar 2015 (489/2014). Í fyrra 

málinu staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms þess efnis að stefnandi hefði ekki fært fram fullnægjandi rök 

fyrir því að greiðsla hefði verið bersýnilega hærri en sanngjarnt var miðað við vinnu, tekjur af atvinnurekstri og 

önnur atvik. Stefnandi var látinn bera hallann af vanreifun kröfu. Honum var hafnað um að fá umþrættum 

greiðslum rift.  
241

 Regluna var áður að finna í 5. gr. eldri laga um lausafjárkaup nr. 39/1922, samanber Hrd. 1961, bls. 98 og 

sératkvæði í Hrd. 1975, bls. 251. Reglunni var beitt sem meginreglu í dómum utan gildissviðs laganna, sbr. 

héraðsdóminn í Hrd. 1965, bls. 169, Hrd. 1941, bls. 30, Hrd. 1961, bls. 261 og Hrd. 1963, bls. 276. 
242

 Samanber Hrd. 7. apríl 2009 (459/2008). Í málinu taldi Hæstiréttur ósannað að umbeðin þóknun væri svo há 

að hún teldist ósanngjörn, með vísan til framangreindra ákvæða. 
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verðlistum, auglýsingum eða bæklingum skuli það lagt til grundvallar. Við mat á því hvort 

efnismagn og tímafjöldi séu hæfileg skal miða við hvað yfirleitt tíðkast í greininni þegar 

sambærileg þjónusta er innt af hendi.
243

 Þegar sérsjónarmiða gætir ekki lengur koma 

túlkunarsjónarmið 36. gr. samningalaga til skoðunar.
244

 Í erfðalögum nr. 8/1962 er að finna 

sjónarmið um sanngjarna útreikninga á verðlagi. Samkvæmt 31. gr. laganna skal 

fyrirframgreiddur arfur aðeins virtur erfingja til frádráttar svo framarlega sem það sé 

sanngjarnt til að jöfnuður fáist með erfingjum. Í greinargerð með frumvarpi til laganna segir 

um ákvæðið að þar sé ekki mælt fyrir um sjálfa reikniaðferðina heldur sé dómstólum falið að 

meta eftir atvikum hæfilega fjárhæð í þessu sambandi þannig að stuðlað verði að jafnræði 

milli erfingja.
245

 Í 110. gr. laga um verðbréfaviðskipti nr. 108/2007 er fjallað um sanngjarnt 

innlausnarverð við yfirtöku félags.
246

 Í 16. gr. búvörulaga nr. 99/1993 segir að verðlagsnefnd 

geti ákveðið að undanskilja einstakar vörutegundir verðlagningarákvæðum laganna þegar 

samkeppni er að mati nefndarinnar næg til þess að tryggja æskilega verðmyndun og 

sanngjarnt verðlag. Í a-lið 2. mgr. 54. gr. laga nr. 2/1993 um evrópska efnahagssvæðið kemur 

fram að „ósanngjarnt kaup- eða söluverð“ geti verið til merkis um misnotkun á 

yfirburðarstöðu. Reglan er ítrekuð í 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005 þar sem misnotkun 

fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu er bönnuð. Í greinargerð með lögunum eru takmarkaðar 

leiðbeiningar um hvernig sanngirnismatið skuli framkvæmt.
247

 Þó má ætla að evrópsk 

dómaframkvæmd veiti góða fyrirmynd um túlkun ákvæðanna.  

 Í náttúruverndarlögum nr. 60/2013 er fjallað um sanngjarna þátttöku framkvæmdaraðila í 

kostnaði, bæði í 2. mgr. 41. gr. og 3. mgr. 59. gr. laganna. Lögin voru sett til að innleiða 

ákvæði alþjóðasamnings um líffræðilega fjölbreytni og verður að túlka þau með hliðsjón af 

því.
248

 Í 2. mgr. 32. gr. laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir er stjórn stofnunar heimilað 

að leggja sanngjarna fjárhæð til hliðar til að tryggja fjárhagsstöðu stofnunarinnar. Samkvæmt 

greinargerð er sanngirnismatið alfarið í höndum stjórnarinnar, sem skal meta hverju sinni 
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 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 974. 
244

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 156-157. 
245

 Alþt. 1961, A-deild, bls. 478, sbr. Alþt. 1960, C-deild, bls. 270-272. Dómarar hafa framkvæmt sanngirnismat 

skv. ákvæðinu, sbr. Hrd. 2004, bls. 1453 (25/2004). Á réttarsviðinu eru gerðar strangar kröfur um formfestu, sbr. 

Hrd. 7. júní 2013 (364/2013), þar sem ekki var fallist á breytingar á erfðaskrá þar sem ósk um slíkt hafði ekki 

verið borin upp á skiptafundi þar sem til þess gafst tækifæri, og Hrd. 2003, bls. 2815 (242/2003). 
246

 Áður er minnst á ríkjandi sjónarmið við setningu laganna og möguleikana á samræmistúlkun við evrópskar 

réttarheimildir. 
247

 Alþt. 2004-05, A-deild, bls. 4253, sbr. Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 373-374. 
248

 Fyrrnefnda ákvæðið kveður á um athafnaskyldu framkvæmdaraðila sem miðar að því að koma í veg fyrir 

náttúruspjöll. Það er breytilegt eftir atvikum og aðstæðum hversu langt skyldan nær. Samkvæmt greinargerð 

þýðir sanngirnistilvísunin að matið verður framkvæmt með hliðsjón af ýmsum þáttum, m.a. eðli 

náttúruverðmæta og spjalla, líkindum á tjóni, mögulegra aðgerða, kostnaðar o.s.frv. Sjá Þskj. 537, 141. lögþ. 

2012–2013, bls. 74 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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hversu mikið fé hún taki frá.
249

 Í 2. mgr. 63. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt er 

skattyfirvöldum heimilað að áætla sanngjarnt og hæfilegt framfærslufé með hliðsjón af öllum 

aðstæðum hjóna þar sem aðeins annar makinn er búsettur hérlendis. Í 3. gr. laga um umsjón 

og fjárhald kirkna nr. 22/1907 er úttektarmönnum heimilað að meta sanngjarnt álag á kirkjuna 

og það, sem henni fylgir, ef þess virðist þörf.
250

  

 

5.3.2 Sanngjarnar bætur 

Markmið skaðabótaréttar er að tjónþoli fái fullar bætur fyrir fjártjón. Meginreglan er með 

öðrum orðum að tjónþoli verði fjárhagslega eins settur eins og hann var fyrir tjónsviðburð.
251

 

Ýmsir fyrirvarar eru gerðir við meginregluna, meðal annars með vísan til sanngjarnrar 

fjárhæðar bóta.
252

 Ákvæði um sanngjarnar bætur hefur lengi verið að finna í íslenskum lögum. 

Í tilskipun um síldar- og ufsaveiði með nót frá árinu 1872 er í 2. gr. mælt fyrir um sanngjarnar 

bætur vegna skaða á eignarlandi við veiðar. Í skaðabótalögum nr. 50/1993 er í nokkrum 

ákvæðum sérstaklega vísað til sanngirnismælikvarða. Hér kemur helst til skoðunar almenn 

lækkunarheimild 24. gr. skaðabótalaga sem heimilar að lækka eða fella niður bótaábyrgð hins 

bótaskylda eða líta framhjá meðábyrgð tjónþola eftir því sem þykir sanngjarnt. Ákvæðið 

heimilar lækkun skaðabóta ef ábyrgðin yrði hinum bótaskylda annars svo þungbær að það 

teldist ósanngjarnt eða óvenjulegar aðstæður leiða til að það teljist sanngjarnt.
253

 Þegar 

lækkun er metin ber að líta til umfangs tjónsins og upphæðar skaðabóta, saknæmisstigs, 

hagsmuna tjónþola, hvort tjónþoli eða hinn bótaskyldi séu vátryggðir og atvika að öðru 

leyti.
254

 Í 78. gr. lögræðislaga er sértæk heimild til að lækka bætur eftir því sem sanngjarnt 

þykir ef greiðsla, sem á að ganga til baka vegna lögræðisskorts, er gjöf til aðila frá hinum 

ólögráða.
255
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 Alþt. 1998–99, A-deild, bls. 923. 
250

 Ekkert kemur nánar fram um hvernig þetta sanngirnismat skuli framkvæmt. og reyndar var snemma á það 

bent að þetta gæti leitt til vandræða. Sjá „Umsjón og fjárhald kirkna“, bls. 37-38. 
251

 Reglunni svipar til kenninga um leiðréttandi réttlæti sem komu til umfjöllunar í kafla 2.4.2. 
252

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 597. 
253

 Í Hrd. 2004, bls. 1629 (379/2008) var upphæð skaðabóta takmörkuð með hliðsjón af aðstæðum en um 

beitingu ákvæðisins má einnig vísa til Hrd. 2002, bls. 296 (303/2001), Hrd. 2002, bls. 3835 (243/2002) og Hrd. 

2005, bls. 365 (280/2004).  
254

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 393-394. Í umfjölluninni er vísað til dóms Hæstaréttar í Hrd. 

1998, bls. 4196 þar sem ekki var fallist á beitingu lækkunarreglunnar. 
255

 Sambærilegu ákvæði í eldri lögum var beitt til lækkunar skaðabóta í Hrd. 1962, bls. 74 og Hrd. 1974, bls. 

356. Þá er einnig að finna lækkunarákvæði í 2. mgr. 74. gr. laga um samvinnufélög nr. 22/1991 og 3. mgr. 134. 

gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Hvorugt ákvæðið vísar skýrum orðum til sanngirni. 
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 Markmið efndabóta er að gera kröfuhafa eins settan fjárhagslega og ef samningur hefði 

verið réttilega efndur.
256

 Að meginreglu til ber að greiða kröfuhafa fullar bætur sem svara 

raunverulegu fjártjóni hans. Við ákvörðun fjárhæðar þeirra þarf að bera saman fjárhagslega 

stöðu kröfuhafa eins og hún hefði orðið ef samningur hefði verið réttilega efndur og eins og 

hún varð vegna vanefndar.
257

 Slíkt mat getur verið torvelt í framkvæmd.
258

 Frá þessari 

meginreglu er enda fjöldi undantekinga, meðal annars með vísan til sanngirni. Sem dæmi um 

lækkunarheimild í kaupalögum má nefna 60. gr. fasteignakaupalaga nr. 40/2002. Þar segir í 2. 

mgr. að lækka megi skaðabætur ef þær teljast ósanngjarnar í garð hins bótaskylda þegar litið 

er til umfangs tjóns samanborið við það tjón sem venjulega verður í sambærilegum tilvikum 

og atvika að öðru leyti.
259

 Sambærilegt ákvæði er að finna í 70. gr. lausafjárkaupalaga. 

 Í 1. mgr. 59. gr. fasteignakaupalaga, 1. mgr. 67. gr. laga um lausafjárkaup og 1. mgr. 52. 

gr. neytendakaupalaga er að finna annars konar takmörkun á bótaskyldu. Þar kemur fram að 

réttur kröfuhafa til skaðabóta gildi einungis um tjón sem skuldari gat með sanngirni séð fyrir 

sem hugsanlega afleiðingu vanefndar.
260

 Það stendur á kröfuhafa að sanna að krafa hans sé 

um sanngjarna upphæð.
261

 Það hefur verið gagnrýnt að takmörkun skaðabóta sé sett fram með 

svo óskýrum hætti að beiting reglnanna sé nánast ómöguleg almennum borgurum án hjálpar 

lögfræðinga.
262

 Áður hefur verið fjallað um mikilvægi þess að ákvæði laga séu skýrt orðuð. 

Takmarkanir á bótaskyldu með vísan til sanngirni er að finna í öðrum lögum. Í 2. mgr. 19. gr. 

landflutningalaga nr. 40/2010 segir að flytjandi beri ábyrgð á tjóni af völdum óeðlilegra tafa í 

flutningi nema hann sanni að flutningurinn hafi farið fram með sanngjarnri aðferð.
263

 

                                                 
256

 Um sjónarmið þessa efnis má vísa til dóma Hæstaréttar í Hrd. 2005, bls. 4560 (132/2005) og Hrd. 1999, bls. 3694 

(215/1999). 
257

 Samanber Hrd. 1963, bls. 310. Í málinu voru bætur ákvarðaðar á grundvelli matsgerðar, þar sem borið var 

saman verðmæti umræddrar bifreiðar fyrir og eftir spjöll þau sem á henni voru unnin. 
258

 Þorgeir Örlygsson: „Efndabætur“, bls. 463. 
259

 Í Hrd. 20. mars 2014 (633/2013) var ákvæðinu beitt til lækkunar á bótagreiðslum þar sem tjónþoli í gallamáli 

hafði ekki gripið strax til aðgerða til að takmarka tjón sitt. 
260

 Sjá Þorgeir Örlygsson: „Efndabætur“, bls. 452-458. 
261

 Samanber Hrd. 2005, bls. 1408 (128/2005). Í málinu var tekist á um sanngjarnar greiðslur fyrir numið 

jarðefni. Kröfuhafi mótmælti greiðslu á 75 krónum fyrir hvern rúmmetra af jarðefni. Engin gögn voru lögð fram 

til stuðnings málsástæðu aðila og því ekki fallist á hana. 
262

 Sjá Sigrún Helga Jóhannsdóttir: „Aðgreining milli beins og óbeins tjóns innan samninga“, bls. 686-687 þar 

sem framsetning takmörkunar skaðabótaréttar við beint tjón í síðari málsgreinum 67. gr. lausafjárkaupalaga og 

59. gr. fasteignakaupalaga er harðlega gagnrýnd. Brian Bix fjallar einnig um afleiðingar innan marka, sjá Brian 

Bix: Jurisprudence, bls. 267-268. 
263

 Samkvæmt því sem segir í greinargerð með frumvarpi til laganna er sönnunarbyrðin felld á flytjanda um að 

hann eða menn á hans ábyrgð hafi gert allt sem sanngjarnt er til að koma í veg fyrir töfina eða að ómögulegt hafi 

verið að koma í veg fyrir hana. Frekari leiðbeiningar um sanngirnismatið er ekki að finna í greinargerð, sjá Þskj. 

58, 138. lögþ. 2009-10, bls. 19 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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Sambærilegt ákvæði er að finna í 1. mgr. 106. gr. loftferðalaga nr. 60/1998.
264

 Reynt hefur á 

hvorugt ákvæðið fyrir dómstólum. 

 Í höfundalögum nr. 73/1972 er í 3. mgr. 19. gr. mælt fyrir um rétt höfunda til sanngjarnra 

bóta vegna afrita af bókmenntaverkum til að lána blindum, sjónskertum, lestrarhömluðum og 

öðrum sem ófærir eru um að nýta sér venjulegt prentað mál til lestrar.
265

 Jafnframt er fjallað 

um sanngjarnar bætur í 61. gr. sjómannalaga. Áður er minnst á 4. gr. laga nr. 78/1993 um 

vernd svæðislýsinga smárása í hálfleiðurum. Í 2. mgr. 18. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán 

segir að lánveitandi eigi rétt til sérstaks uppgreiðslugjalds þegar lántaki greiðir fyrir gjalddaga. 

Með því er um að ræða sanngjarnar bætur vegna kostnaðar sem lánveitandi hefur orðið fyrir 

vegna hinnar snemmbúnu greiðslu. Uppgreiðslugjaldið skal byggjast á hlutlægum grunni 

vegna kostnaðar eða tjóns sem lánveitandi hefur orðið fyrir vegna greiðslunnar en ekkert er 

nánar tekið fram um reiknigrundvöll matsins í greinargerð.
266

 Í 2. mgr. 37. gr. laga nr. 

19/2002 um póstþjónustu er fjallað um sanngjarna lausn deilumála með skaðabótum þegar 

þær eiga rétt á sér. Ennfremur er minnst á sanngjarnar bætur í mannréttindasáttmála Evrópu, 

sbr. lög nr. 62/1994, og samningi Sameinuðu þjóðanna gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Um þjóðréttarsamningana 

vísast til umfjöllunar í kafla 5.2.  

 

5.3.3 Frestir og tímamörk 

Fjallað er um sanngjarna fresti og tímamörk í einstaka lögum. Þar á meðal er notkun 

hugtaksins í kaupalögum áberandi, sérstaklega þar sem lagt er mat á hvenær aðili getur neytt 

vanefndaheimilda sinna. Reglur kröfuréttar um aðilaskipti að kröfuréttindum byggja að 

stórum hluta til á ólögfestum meginreglum.
267

 Meginreglur kaupalaga ganga út frá því að 

endurgjald skuli innt af hendi um leið og vara er afhent, hönd selur hendi, sbr. 1. mgr. 10. gr. 

laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup. Í samræmi við þetta er beiting vanefndaheimilda að 

meginreglu til ekki háð því að skorað hafi verið á skuldara að efna skyldur sínar réttilega. Í 

lögum er beiting alvarlegri vanefndaúrræða hins vegar oft háð því að greiðsludráttur sé 
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 Ákvæðið er þýðing á 19. gr. Montreal-sáttmálans um ábyrgð flytjanda á tjóni. Það selur flytjanda undir 

sakarlíkindareglu sem felur í sér ábyrgð hans á tjóni af völdum tafa, nema hann sanni að viðhafðar hafi verið 

aðgerðir sem sanngjarnt getur talist til að koma í veg fyrir tafir. Sjá Alþt. 1997-98, A-deild, bls. 1352. 
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 Ákvæðið var sett til innleiðingar á tilskipun Evrópuþingsins 2001/29/EB frá 22. maí 2001 um samræmingu 

tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu. Ekki eru í tilskipuninni sett bindandi 

fyrirmæli um það hvernig sanngjarnt gjald verði ákveðið. Er einstökum ríkjum því nokkuð í sjálfsvald sett með 

hvaða hætti þau haga gjaldinu til rétthafanna, en gjaldið þarf að vera sanngjarnt. Sjá Alþt. 2005–2006, A-deild, 

bls. 969. 
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 Þskj. 228, 141. lögþ. 2012-13, bls. 42-43 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
267

 Þorgeir Örlygsson: „Kröfuhafaskipti“, bls. 75. 
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verulegur eða að skuldara hafi verið gefinn sanngjarn frestur til að bæta úr vanefndum sínum. 

Hér má nefna 25. gr., 54. og 55. gr. laga um lausafjárkaup og 51. gr. fasteignakaupalaga nr. 

40/2002 sem heimila kröfuhafa að rifta samningi ef skuldari bætir ekki úr vanefndum innan 

sanngjarns frests. Orðalag síðastnefnds ákvæðis er frábrugðið 32. gr. sömu laga þar sem talað 

um hæfilegan frest varðandi riftunarheimildir kaupanda við afhendingardrátt.  

 Kröfuhafi getur glatað rétti til riftunar ef hann tilkynnir ekki um vanefndir innan 

sanngjarns frests, sbr. 42. gr. og 51. gr. fasteignakaupalaga. Í 19. gr. þjónustukaupalaga nr. 

42/2000 er byggt á því að þótt samið hafi verið um afhendingu á ákveðnum tíma teljist 

afhending innan hæfilegs eða sanngjarns frests einnig vera á réttum tíma. Matið á því fer eftir 

hversu íþyngjandi það er fyrir seljanda þjónustu að geyma hlut. Þannig hefur neytandi mjög 

skamman tíma til að sækja hlut eftir að tilkynnt hefur verið um verklok ef erfitt er að geyma 

hlutinn, t.d. bifreið. Ef hluturinn er hins vegar auðgeymanlegur hefur viðkomandi lengri tíma 

til að bregðast við, t.d. þar sem úr hefur verið í viðgerð.
268

 Oft er það svo að kröfuhafi hefur 

ekki heimild til beitingar alvarlegri vanefndaúrræða, s.s. riftunar og gjaldfellingar, nema 

greiðsludráttur sé verulegur. Að norrænum rétti hefur verið talið að stundum eftir gjalddaga 

hafi skuldari ákveðinn frest til að greiða þannig að greiðsla teljist innt af hendi á réttum 

tíma.
269

 

 Í eldri kaupalögum var litið strangari augum á greiðsludrátt ef hann átti sér stað í 

verslunarkaupum.
270

 Slíkur greinarmunur er ekki almennt gerður í núgildandi lögum en ætla 

má að tilkynningarskylda um tilteknar aðgerðir „innan sanngjarns frests“ sæti mismunandi 

túlkun eftir því hvort hún sé hluti af samningi í atvinnuskyni. Má almennt ætlast til skjótari 

viðbragða af þeim sem kaupa vörur í rekstri en af almennum neytendum. Í 

neytendakaupalögum nr. 48/2003 er víða vísað til sanngjarns frests. Í 54.-58. gr. er minnst á 

sanngjarnan viðbótarfrest neytanda til að standa við sinn hluta kaupanna áður en seljandi 

neytir vanefndaúrræða sinna. Í 2. mgr. 25. gr. kemur fram að neytanda sé heimilt að rifta 

kaupum ef seljandi afhendir ekki söluhlut og efndir dragast umfram sanngjarnan viðbótarfrest. 

 Önnur lög sem vísa til sanngjarns frests eru lög um alferðir nr. 80/1994
271

 og lög um 

sjávarafurðir nr. 55/1998.
272

 Í 2. mgr. 40. gr. laga um dánarbússkipti nr. 20/1991 segir að þótt 
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 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 211. 
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 Sjá Henry Ussing: Obligationsretten, bls. 47. 
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 Samanber 1. mgr. 28. gr. laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup. 
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 Í 6. gr. laganna kemur fram að ferðasali skuli með sanngjörnum fyrirvara fá vitneskju um það þegar farkaupi 

framselur bókun sem hann getur ekki nýtt sér. Í 2. mgr. 11. gr. segir að sé verulegur hluti umsaminnar þjónustu 

verulega ófullnægjandi geti farkaupi rift samningnum nema ferðasali ráði bót á vandanum innan sanngjarnra 

tímamarka. Í greinargerð er ekki að finna leiðbeiningarviðmið við sanngirnismatið. Hins vegar segir í 

greinargerð með frumvarpi til laganna að riftun geti haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir ferðasala. Þetta gefur til 

kynna að ekki ætti að reikna frest ferðasala of naumt. Sjá Alþt. 1993–94, A-deild, bls. 1929. 
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erfingjar hafi fengið leyfi til einkaskipta megi kröfuhafi krefjast þess að búið verði tekið til 

opinberra skipta ef hann hefur áður skorað á erfingja að efna kröfuna og þeim verið veittur 

sanngjarn frestur til þess í ljósi atvika. Málsókn felur ekki í sér áskorun að þessu leyti, sbr. 

Hrd. 2000, bls. 3951 (416/2000) (Krafa á hendur dánarbúi). 

 

5.3.4 Önnur ákvæði  

Þriðji flokkurinn í þessari yfirferð eru ákvæði sem eiga heima í hvorugum fyrri flokkanna, þ.e. 

snúa hvorki að efni lögskipta né eiga rætur að rekja til mannréttindaskuldbindinga ríkisins. 

Þessi flokkur er skiljanlega mun sundurleitari en þeir sem þegar hefur verið fjallað um. Hér 

verða nokkur dæmi nefnd. 

 Í lögum um sameignarfélög nr. 50/2007 er félagsmanni heimilað í 2. mgr. 32. gr. að ganga 

úr félagi og krefjast innlausnar á eignarhlut án fyrirvara ef það telst heimilt af augljósum 

sanngirnisástæðum. Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. getur félagsmaður krafist slita á félaginu ef 

úrsögn er ekki sanngjarnt úrræði fyrir hann.
273

 Ekki kemur fram í lögskýringargögnum til 

hvaða atriða skuli líta við sanngirnismatið.
274

 

 Í 4. mgr. 51. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er vísað til nýtingar á fasteign á eðlilegan og 

sanngjarnan hátt. Samkvæmt því sem fram kemur í greinargerð með ákvæðinu er til þess litið 

hvort eignin verði nýtt á eðlilegan hátt í samræmi við hefðbundna notkun aðliggjandi eigna.
275

 

Ákvæðið kom inn í lögin með breytingarlögum árið 2014 og enn hefur ekki reynt á túlkun 

þess fyrir dómi á Íslandi. Það byggir á 49. gr. dönsku skipulagslaganna.
276

 

 Í lögum nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana segir í 1. mgr. 6. gr. um umhverfisskýrslu 

að hún skuli geyma þær upplýsingar sem sanngjarnt sé að krefjast að teknu tilliti til þeirrar 

þekkingar sem er til staðar, þekktra matsaðferða, efnis og nákvæmni áætlunarinnar og stöðu 

áætlunarinnar í stigskiptri áætlanagerð. 

 Í 2. mgr. 21. gr. laga nr. 80/2012 um menningarminjar er kveðið á um skyldur eigenda og 

ábúenda jarða, þar sem fornleifar er að finna, til að varðveita þær og viðhalda umhverfi þeirra 

eftir því sem sanngjarnt getur talist. Enn fremur er kveðið á um skyldur Minjastofnunar 
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 Samkvæmt 30. gr. laganna skal veita vinnslu- eða starfsleyfishafa sanngjarnan frest til úrbóta áður en hann er 

sviptur vinnslu- eða starfsleyfi. 
273

 Í Hrd. 2. febrúar 2012 (262/2011) var fallist á slit á sameignarfélagi að kröfu félagsmanns. Engu máli skipti 

þótt stefnandi hefði ekki sýnt fram á að hann hefði eignast hlut í félaginu. 
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 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 984-986. 
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 Þskj. 873, 143. lögþ. 2013-14, bls. 23-26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Lov om planlægning nr. 937/2009. 
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Íslands til að veita ráðgjöf í því sambandi. Minjastofnun vinnur sjálfstæða verndaráætlun fyrir 

hvern minjastað en stöðluð sjónarmið við sanngirnismatið hafa ekki verið fest á blað.
277

 

 

5.4 Samantekt 

Eins og yfirferðin gefur til kynna er sanngirnishugtakinu beitt í lögum með margvíslegum 

hætti. Það er misjafnt hvort viðmiðunaratriði eru tekin fram í lögum, lögskýringargögnum eða 

mótuð í dómaframkvæmd.
278

 Sumstaðar virðist hreinlega sem hugtakinu sé skeytt inn í 

ákvæðin án aðkallandi tilefnis. Eflaust mætti orða mörg ákvæðanna á annan og skýrari hátt. 

Hér má til dæmis nefna meginreglu kröfuréttar um sanngjarnt verð sem m.a. er orðuð í 45. gr. 

laga um lausafjárkaup og áður er fjallað um. Fyrst reglan er skýr um það til hvaða atriða skuli 

líta við útreikning kaupverðsins má spyrja hvort það yrði ekki til einföldunar að taka tilvísanir 

til sanngirni og ósanngirni úr ákvæðinu. Þar með væri einnig komið í veg fyrir óvæntar 

niðurstöður í málum sem dómarar gætu ellegar rökstutt með vísan til hins óskýra 

sanngirnishugtaks.  

 Það er ljóst að þar sem sanngirnishugtakið kemur fyrir í jafnmörgum myndum og hefur 

jafnmargar merkingar að lögum er lítið hald af því nema nánar sé tekið fram við hvað sé átt 

hverju sinni. Þetta má gera með því að telja upp viðmiðunarsjónarmið eða hliðsjónaratriði við 

matið í lögum. Annars er hætt við að ákvæðið veiti óskýrar hátternisleiðbeiningar og skilji 

eftir rúmt svigrúm fyrir dómendur til skapandi túlkunar.
279

 Í næstu köflum verður aukinn 

gaumur gefinn túlkun dómstóla á lagaákvæðum þar sem vísað er til sanngirni. 
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 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 120. 
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6 Skuldbindingargildi löggerninga 

6.1 Almennt 

Að samningarétti gildir meginreglan um að samninga skuli efna, pacta sunt servanda. Hún er 

grundvöllur trausts í viðskiptalífinu, sem aftur á móti er nauðsynleg undirstaða heilbrigðra 

viðskiptahátta. Við siðferðismat vegur þungt að menn standi við samninga sem þeir hafa gert 

af fúsum og frjálsum vilja. Jafnvel hróplega ójöfn skipting milli aðila getur talist sanngjörn ef 

þeir samþykkja hana fyrir fram.
280

 Hér má til dæmis nefna happdrætti. Allir þátttakendur 

leggja sömu upphæð í pottinn með að kaupa sér þátttökumiða. Að drætti loknum rennur 

verðlaunaféð til sigurvegarans, sem hefur ekki gert neitt umfram aðra spilara til að hljóta 

vinninginn. Með öðrum orðum gengur drátturinn sérstaklega út á að komast að ójafnri 

niðurstöðu. Svo framarlega sem staðið er heiðarlega að drættinum og úrslitin ráðast ekki á 

klækjabrögðum verður hins vegar ekki sagt að niðurstaðan sé ósanngjörn því þátttakendur vita 

að hverju þeir ganga.
281

 Í samræmi við meginregluna heyrir til undantekninga að mönnum sé 

heimilað að komast undan skyldum sem þeir hafa samþykkt að undirgangast. Sérstaklega 

mikið þarf að koma til svo aðili í tvíhliða skuldarsambandi geti vikið sér undan skuldbindingu 

sinni.
282

 Félagslegar stefnur hafa hins vegar getið af sér lög og venjur sem heimila 

undantekningar frá meginreglunni.
283

  

 Þegar dómstólar hafa tekið afstöðu til gildis samninga hafa sjónarmið um sanngjarna 

niðurstöðu jafnan vegið þungt.
284

 Þess eru dæmi að íslenskum rétti að einstaklingum sé 

heimilað að víkja sér undan skuldbindingu sinni með vísan til þeirra. Til dæmis um áhrif 

sanngirnissjónarmiða má nefna tvö dómsmál sem spruttu af sama atvikinu, bruna sem varð í 

vörugeymslum Eimskipafélags Íslands þann 30. ágúst 1967. Eimskipafélagið hafði með 

stöðluðum samningsskilmálum undanþegið sig ábyrgð á vörum sem geymdar voru í 

vöruskálum félagsins. Í Hrd. 1969, bls. 820 (Efnagerð Reykjavíkur) var ekki fallist á 

bótakröfu félags vegna varnings sem eyðilagðist í brunanum. Héraðsdómur lagði áherslu á að 

stefnanda hefði verið kunnugt um afstöðu Eimskipafélagsins þar sem hann hefði í áranna rás 

móttekið áskoranir um að tryggja vörur í vöruskálum félagsins. Ekki var talið að fyrirvari 
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Eimskipafélagsins um undanþágu frá bótaábyrgð hefði verið óeðlilegur. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms og bætti við að stefndi hefði ekki gert slík mistök í málinu að 

bótaábyrgð yrði felld á hann andstætt skýrum fyrirvara í samningi aðila. Í Hrd. 1975, bls. 

1011 (Búslóð) brá hins vegar svo við að einstaklingur krafðist bóta vegna búslóðar sem hann 

hafði flutt til landsins en eyðilagðist í sama bruna. Hæstiréttur lagði á það áherslu að hvorki 

stefnandi né nokkur á hans vegum hefði fengið afhent skilríki um flutningsskilmála þar sem 

undanþága flytjanda kæmi fram, né heldur hefði stefnanda mátt vera kunnugt um 

undanþáguna af öðrum ástæðum. Fyrir vikið var ekki talið að stefnandi þyrfti að bera ábyrgð 

af tjóninu sem næmi meiru en samkvæmt meginreglum laga.
285

 Málunum lyktaði með ólíkum 

hætti þótt atvik hefðu í megindráttum verið þau sömu. Beinast liggur við að útskýra 

mismunandi niðurstöður með vísan til aðstæðna aðila. Í öðru málinu var um að ræða aðila 

sem höfðu stundað viðskipti í lengri tíma og regla komist á samband þeirra. Í hinu tilvikinu 

var um að ræða einstakling sem hafði ekki átt í viðskiptasambandi við stefnda og ekki gefist 

færi á að kynna sér staðlaða fyrirvara í viðskiptunum. Hlutfallslega séð var fjárhagslegt tjón 

einstaklingsins talsvert þungbærara en tjón félagsins. Þótt stefndu hefðu borið fyrir sig sömu 

skilmála í báðum málum þótti réttinum aðeins sanngjarnt að halda þeim uppi í fyrri dóminum.  

 

6.2 Ósanngirnisregla 36. gr. samningalaga
286

 

Á 20. öld mótaðist heildstæð löggjöf um löggerninga að íslenskum rétti. Þar ber hæst setning 

samningalaga árið 1936.
287

 Lögin voru samin að norrænni fyrirmynd.
288

 Í III. kafla þeirra er 

að finna ákvæði sem heimila ógildingu löggerninga af ýmsum ástæðum. Fyrir gildistöku 

laganna var þó þegar að finna ákvæði í öðrum lögum sem heimiluðu leiðréttingu eða 

breytingar á samningum af sanngirnisástæðum.
289

 Dómar Hæstaréttar um ógildingarákvæði 

III. kafla samningalaga bera þess skýr merki að ógildingarreglurnar séu undantekningar frá 

meginreglum samningaréttar um samningsfrelsi og skuldbindingargildi samninga. Ákvæðin 

eru túlkuð þröngt og þeim beitt af varkárni.
290
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 Með auknu samningsfrelsi fjölgaði einnig ástæðum dómstóla til að stíga inn í gerða 

samninga með vísan til sanngirnissjónarmiða.
291

 Norrænu samningalögin stóðu óbreytt í 

marga áratugi og mynduðu skýra réttarframkvæmd. Á síðari hluta 20. aldar upphófst áköf 

umræða á Norðurlöndunum um upptöku almenns ógildingarákvæðis. Skiptar skoðanir voru 

um slíka almenna ógildingarheimild. Margir töldu ákvæðið nauðsynlegt en aðrir óttuðust að 

það myndi veita viðskiptamönnum heimild til að losna undan samningsskuldbindingum á 

einfaldan hátt. Á 8. áratugnum fór fram athugun á upptöku ákvæðis sem skyldi vernda 

neytendur fyrir ósanngjörnum eða óheppilegum ákvæðum í stöðluðum samningsskilmálum 

með hliðsjón af aukinni neytendavernd. Danir riðu á vaðið árið 1975. Ákvæði 1. mgr. 36. gr. 

dönsku samningalaganna segir að samkomulag megi leggja til hliðar, í heild eða að hluta, ef 

það er ósanngjarnt eða stríðir gegn góðri verslunarvenju að fylgja því.
292

 Í 1. mgr. 36. gr. 

sænsku samningalaganna, sem var breytt ári síðar, er fjallað um breytingu eða ógildingu 

samningsákvæða sem eru „ósanngjörn með tilliti til efnis lögerningsins eða aðstæðna að öðru 

leyti“.
293

 Norðmenn gerðu ekki samskonar breytingar á sínum samningalögum fyrr en árið 

1983 þegar 36. gr. þeirra var breytt til að heimila brottfall eða breytingu ósanngjarnra 

samningsákvæða.
294

  

 Íslendingar fylgdu í fótspor frændþjóða sinna með breytingarlögum nr. 11/1986 við 

samningalög, sem staðfest voru í apríl 1986. Þar var kynnt til sögunnar ógildingarregla í 36. 

gr. sem heimilar að breyta eða víkja löggerningi til hliðar í heild eða að hluta ef það er talið 

ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig.
295

 Í greinargerð með 

frumvarpi til breytingarlaganna segir um ákvæðið að ekki sé hægt að setja almennar reglur 

eða fyrirmæli um það hvenær samningur teljist ósanngjarn. Í staðinn sé dómurum falið það 

mat í hverju einstöku tilviki. Við matið eigi þeir að leggja til grundvallar almennt 

sanngirnismat eins og þeir telja það vera á hverjum tíma. Í greinargerðinni er viðurkennt að 

matið geti breyst frá einum tíma til annars en bent á að dómarar geti sótt leiðbeiningar til 

frávíkjanlegra réttarreglna, þar sem frávíkjanleg lög séu mælikvarði á afstöðu löggjafans til 

þess sem sé eðlilegt og sanngjarnt.
296

 Í frumvarpinu eru taldar upp aðstæður þar sem til greina 
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getur komið að beita ákvæðinu. Sú upptalning er hvorki tæmandi né lýsir aðstæðum sem leiða 

afdráttarlaust til að samningur teljist ósanngjarn.
297

  

 Umfang reglunnar takmarkast ekki við formlegt gildissvið samningalaga. Samkvæmt 40. 

gr. laganna gilda þau aðeins um löggerninga á sviði fjármunaréttar en ná ekki til persónuréttar 

eða fjölskylduréttar. Þessi afmörkun hefur litla raunhæfa þýðingu fyrir 36. gr. þar sem 

ákvæðið lýsir almennri reglu um fjármunaréttarsamninga. Í athugasemdum með frumvarpi til 

laga nr. 11/1986 segir beinlínis að gert sé ráð fyrir að reglu 36. gr. laganna verði beitt á öðrum 

réttarsviðum með lögjöfnun.
298

 Þar sem skírskotað er til sanngirni við úrlausn ágreiningsefna 

á sviði kröfuréttar verður jafnan að hafa hliðsjón af ógildingarákvæði 36. gr. sml.
299

 Þótt 

greinin sé víðtæk að umfangi og geti átt við um ýmis tilvik sem einnig geta fallið undir aðrar 

ógildingarreglur hefur hún ekki útrýmt þeim, sbr. umfjöllun um óheiðarleikaákvæði 33. gr. 

sml. í kafla 2.4.4.
300

 

 Við setningu laganna heyrðust mótmælaraddir sem héldu því fram að ekki væri 

samfélagsleg þörf fyrir frekari ógildingaheimildir í III. kafla samningalaga.
301

 

Skuldbindingargildi löggerninga væri teflt í tvísýnu þar sem nýja reglan gæfi nær óendanlega 

möguleika til ógildingar löggerninga.
302

 Þá væri vegið að samningsfrelsi manna með 

forræðishyggju að leiðarljósi.
303

 Laganefnd Lögmannafélags Íslands lagðist gegn 

breytingunum með þeim orðum að viðhlítandi rök skorti til setningar á svo almennri 

ógildingarreglu sem myndi skerða viðskiptaöryggi og skapa óvissu.
304

 Sérstaklega var tekist á 

um sanngirnishugtakið. Gagnrýnendur lagabreytinganna báru því við að hugtakið 

„ósanngjarnt“ væri of víðtækt og ómarkvisst til að nýtast í almennum viðskiptum.
305

 Það sem 

einum þætti ósanngjarnt þætti öðrum sanngjarnt og þannig kæmi í raun ekkert fram í 

ákvæðinu sem gagnaðist viðskiptamönnum til leiðbeiningar. Varnaðaráhrif ógildingarreglna 

III. kafla sml. yrðu engin nema viðkomandi ákvæði væru þannig orðuð að þau veittu fyrirfram 

leiðbeiningar um hvort samningar myndu standast að lögum.
306

 Stuðningsmenn frumvarpsins 
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svöruðu því til að dönsk dómaframkvæmd gæfi ekki fyrirheit um að skýring á hugtakinu yrði 

vandkvæðum bundin.
307

  

 Þegar skoðaðir eru dómar Hæstaréttar á síðustu áratugum má sjá að dómurinn hefur beitt 

ákveðinni aðferðarfræði við túlkun 36. gr. sml. Fyrst metur hann stöðu aðila en túlkar svo efni 

samnings áður en hann víkur að atvikum við og eftir samningsgerð, sbr. Hrd. 2006, bls. 5332 

(290/2006) (Tjarnartún 5),
308

 Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) (Volvo S40) og Hrd. 16. júní 2010 

(153/2010) (Galloper).
309

 Rannsóknir á dómaframkvæmd gefa til kynna að dómstólar hafi 

farið varlega í beitingu ógildingarreglna III. kafla og hafni beitingu ákvæðanna í meirihluta 

tilvika.
310

 

 Í 2. mgr. 36. gr. er fjallað um til hvaða atriða skuli líta þegar metið er hvort löggerningar 

séu ósanngjarnir eða andstæðir góðum viðskiptavenjum. Leiðbeiningarákvæðið rímar við 

sambærileg ákvæði í lögum hinna Norðurlandanna. Samkvæmt því skal litið til efnis 

samningsins, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerð og atvika sem síðar koma til. 

Hvert og eitt atriðanna getur nægt til að réttlæta að ákvæðinu sé beitt en heildstætt mat á 

samspili atriðanna getur einnig leitt til beitingar reglunnar án þess að einu atriði sé sérstaklega 

ábótavant.
311

 Nú verður fjallað nánar um hvert viðmiðunaratriði fyrir sig. 

 

6.3 Sjónarmið við sanngirnismatið 

6.3.1 Efni löggernings 

Fyrsta sjónarmiðið sem talið er upp í 2. mgr. 36. gr. sml. er efni löggernings. Mat á sanngirni 

löggernings getur ekki farið fram nema hægt sé að sannreyna efnislegt inntak hans. Í 

túlkunarfræðum er talað um túlkun í þrengri merkingu þegar andlag löggernings er skýrt. Að 

henni lokinni eru áætluð réttaráhrif löggerningsins leidd fram. Þá er talað um fyllingu 

                                                 
307

 Viðar Már Matthíasson: „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“, bls. 177. Í greininni er á bls. 

189-197 að finna umfjöllun um dómaframkvæmd að dönskum rétti eftir breytingar á samningalögunum og 

dómareifanir.  
308

 Málið spratt af kaupsamningi um íbúðarhús í smíðum. Að upphaflegum kaupsamningi frágengnum var nýr 

kaupsamningur undirritaður með sérstöku ákvæði um vísitölutrygginga allra greiðslna. Viðbótin leiddi til 

verulegrar hækkunar á kaupverði sem seljandi krafðist að skyldi greidd áður en afsal yrði gefið út. Hæstiréttur 

byrjaði á að kanna stöðu aðila en fjallaði síðan um efni samningsins áður en hann vék að aðstæðum við 

samningsgerð. Á grundvelli þessa mats hafnaði dómurinn að beita 36. gr. sml. Seljandi var því dæmdur til að 

gefa út afsal fyrir fasteigninni. 
309

 Dómarnir fjölluðu báðir um kaupleigusamninga um bifreiðir. Dómurinn byrjaði á að skýra stöðu aðila og eðli 

samningsins. Þá tók hann efni samningsins til túlkunar. Í báðum málum var niðurstaða túlkunar sú að umþrætt 

samningsákvæði brytu gegn ófrávíkjanlegum réttarreglum. Þeim var því vikið brott án þess að slíkt styddist beint 

við sanngirnismat skv. 36. gr. sml.  
310

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 443. 
311

 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 418. 



61 

 

löggerningsins.
312

 Við fyllingu löggerninga takast á kenningar um hvort beri að túlka efnið í 

samræmi við það sem löggerningsgjafi vildi koma til leiðar eða það sem 

löggerningsmóttakandi gat treyst að löggerningur fæli í sér.
313

 Í flestum tilvikum eru 

samningar skýrir og þarfnast ekki ítarlegs mats.  

 Í greinargerð með frumvarpi til samningalaga er fjallað um atriði sem skulu koma til 

athugunar við mat á efni samnings.
314

 Þar er í fyrsta lagi vikið að þeim aðstæðum þegar 

samningur er andstæður ófrávíkjanlegum réttarreglum.315
 Ef efni samnings brýtur gegn slíkum 

reglum er hann þegar ógiltur af þeim sökum, sbr. dóma Hæstaréttar í Hrd. 16. júní 2010 

(92/2010) (Volvo S40) og Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) (Galloper).
316

 Í öðru lagi skal metið 

hvort löggerningur veiti öðrum aðilanum sjálfdæmi um þýðingarmikil ákvæði, sbr. Hrd. 1999, 

bls. 173 (411/1997) (Olíuverslun).
317

 Þá ber að líta til þess hvort vanefndarheimildir séu 

takmarkaðar eða auknar svo ósanngjarnt sé gagnvart öðrum hvorum aðilanum,
318

 hvort 

samningur innihaldi óeðlileg gerðardómsákvæði
319

 eða tengi óskyld atriði á ósanngjarnan hátt 

þannig að vanefnd eins samnings heimili uppsögn annars. Það er ekki minnst á áhættutöku í 

greinargerðinni en dómaframkvæmd Hæstaréttar gefur til kynna að meðvituð áhættutaka aðila 

dragi úr líkum á að 36. gr. sml. verði beitt til ógildingar á löggerningi.
320

 Þessi afstaða er í 
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anda þess sem greint var frá um áhrif samþykkis á sanngirnismat, samanber dæmi um 

happdrætti í kafla 6.1. Ef aðili er meðvitaður um áhættu við samningsgerð en gengur engu að 

síður til samninga eru síður líkur til þess að hann fái samningnum hnekkt með vísan til 36. gr. 

 

6.3.2 Staða samningsaðila 

Annað sjónarmið sem kemur til skoðunar við sanngirnismat skv. 2. mgr. 36. gr. er innbyrðis 

staða samningsaðila. Í norrænni réttarframkvæmd hafa mótast túlkunarreglur um óskýr 

ákvæði löggerninga sem taka mið af mismunandi stöðu og hlutverkum aðila og leitast við að 

tryggja sanngjarna niðurstöðu. Þannig mælir hin svonefnda andskýringarregla
321

 fyrir um að 

óskýr samningsákvæði skuli að jafnaði skýra þeim aðila í óhag sem samdi þau einhliða. Þess 

eru mörg dæmi að Hæstiréttur túlki löggerninga þeim í óhag sem stóð nær að þeir væru skýrir, 

sbr. Hrd. 2002, bls. 900 (298/2001) (Skandinavía) um túlkun á hugtakinu Skandinavía.
322

 

Andskýringarreglan hefur sætt gagnrýni af hálfu norrænna fræðimanna, sem segja að beiting 

hennar leiði til formlegrar og yfirborðskenndrar úrlausnar á flóknum málum. Hinn fullkomni 

samningur þar sem gert er ráð fyrir öllum möguleikum er ekki til og það er óheppilegt ef öll 

áhættan af óskýrum samningsákvæðum er lögð á þann sem skrifaði samninginn þegar 

gagnaðili hefði sjálfur getað gert sig sekan um sömu ónákvæmnina. Loks sé gengið framhjá 

vilja samningsaðila sem fram kemur í samningi þegar hann er ekki túlkaður samkvæmt efni 

sínu heldur einföldu túlkunarsjónarmiði.
323

 Til móts við framangreinda reglu mælist svonefnd 

meðskýringarregla til þess að sú túlkun sé höfð til hliðsjónar sem er síst íþyngjandi fyrir 

loforðsgjafa. Reglan kemur til álita við hreina loforðsgerninga þar sem ekkert endurgjald 

kemur fyrir af hálfu gagnaðila.
324

  

 Ákvæði 36. gr. sml. er ekki bundið við einstaklinga, sbr. Hrd. 2005, bls. 2631 (534/2005) 

(Tetra-Film).
325

 Hins vegar gefur norræn dómaframkvæmd til kynna að reglunni sé síður beitt 

                                                                                                                                                         
hallann af þróun mála. Sjá Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 

422. 
321

 Í rómarrétti var talað um „in dubio pro contra stipulatorem“. 
322

 Í málinu reyndi á túlkun ráðningarsamnings þar sem starfsmanni var bannað að stunda samkeppnisrekstur við 

vinnuveitanda í allri Skandinavíu að ráðningartíma loknum. Hæstiréttur lét vinnuveitandann bera hallann af 

óskýrleika samningsins. Einnig má nefna Hrd. 1999, bls. 173 (411/1997) (Olíuverslun) sem áður er getið.  
323

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Um túlkun samninga“, bls. 5-6. 
324

 Þegar um gjöf og skylda gerninga er að ræða í kröfurétti gildir sú regla að skuldari ber aðeins ábyrgð á 

vanefnd skuldbindingar ef um hans eigin sök er að ræða. Þá takmarkast ábyrgð hans vegna eigin sakar aðeins við 

eigin ásetning eða stórfellt gáleysi, eða á grundvelli sanngirnismats í hverju einstöku tilviki. Sjá Þorgeir 

Örlygsson: „Efndabætur“, bls. 437. 
325

 Stefnandi í málinu var einkahlutafélag sem krafði Ríkisútvarpið um greiðslu tveggja reikninga fyrir 

sýningarrétt á þáttum sem stefnandi hafði framleitt. Hæstiréttur lagði til grundvallar að aðilar hefðu samið um að 

sýna þættina í sjónvarpi án endurgjalds. Þótti ekki í ljós leitt að samningurinn væri ósanngjarn eða andstæður 
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þegar tveir lögaðilar deila heldur en þegar einstaklingur leitar ógildingar á samningi sem hann 

hefur gert við lögaðila.
326

 Vissulega má gera mun meiri kröfur til lögaðila, sem hafa yfir 

mannskap og þekkingu að ráða, um að gera ekki mistök þar sem þeir eiga auðveldara með að 

meta allar aðstæður við samningsgerð, sjá fyrir líkur á réttum efndum og afleiðingar 

vanefnda.
327

 Ef málsaðili er einstaklingur skipta staða hans, þekking og reynsla máli við 

sanngirnismatið. Dómendur líta til þess hversu kunnugir aðilar eru efni og aðstæðum 

samnings. Athugasemdir í þessa átt má m.a. sjá í Hrd. 2001, bls. 946 (359/2000) 

(Vatnsleysa).
328

 Í Hrd. 2001, bls. 1368 (377/2000) (Saurbær) var ekki talið að aðstöðumunur 

aðila réttlætti beitingu 36. gr. sml. Í málinu tókst íslenska ríkið á við ábúanda um sölusamning 

á jarðeign. Á móti yfirburðastöðu ríkisins benti Hæstiréttur á að ábúandinn hefði búið á 

jörðinni í fjóra áratugi og hefði því átt að gera sér grein fyrir verðmæti hennar við sölu. 

Rétturinn hefði naumast gert sömu kröfur til ábúanda sem væri nýfluttur á jörðina. Það er 

aftur á móti ógerningur að segja nákvæmlega til um hvenær viðkomandi telst nógu kunnugur 

staðarháttum til að það komi í veg fyrir að 36. gr. sml. verði beitt til ógildingar á löggerningi 

sem hann hefur gert varðandi eignina.  

 Ef aðilar hafa haft sérfræðing sér til aðstoðar við samningsgerðina kemur ekki að sök þótt 

þeir séu reynslulitlir eða illa að sér á sviðinu. Í Hrd. 1998, bls. 1209 (Mb. Freyr) tók 

Hæstiréttur fram um leið og hann hafnaði ógildingu samningsins, að þótt munur hafi verið á 

aldri seljandans og kaupandanna hefði seljandinn ráðfært sig við föður sinn, sem hafði reynslu 

á sviðinu, áður en samningurinn komst á. Meirihluti Hæstaréttar leit framhjá þessu sjónarmiði 

í Hrd. 1995, bls. 1161 og 1175 (Trilludómar). Þar breytti dómurinn kaupsamningi með vísan 

til 36. gr. sml. þótt aðilar hefðu notið aðstoðar skipasölu við viðskiptin.
329

  

 Fjárhagsleg geta skapar ein og sér ekki aðstöðumun sem leiðir til þess að löggerningur 

verði ógiltur með vísan til 36. gr. sml. Þannig hefur Hæstiréttur oftar en einu sinni hafnað 

beitingu 36. gr. þegar ábyrgðarmenn hafa talið skuldbindingu sína ósanngjarna í ljósi 

                                                                                                                                                         
góðum viðskiptavenjum. Voru því ekki uppfyllt skilyrði til að víkja samningnum til hliðar samkvæmt 36. gr. 

laga nr. 7/1936. 
326

 Hér má til dæmis nefna danska dóma UfR. 1982, bls. 176 og UfR. 1982, bls. 179. Jafnframt má benda á 

sænskan hæstaréttardóm í NJA 1979, bls. 482. 
327

 Viðar Már Matthíasson: „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“, bls. 185. Hér má einnig skoða 

Hrd. 2. október 2014 (109/2014) (Útskálar), sem nánar verður getið í kafla 6.3.4. Þar er að finna sjónarmið þess 

að lögaðilar séu látnir gjalda eigin afglapa við sanngirnismat. Dómurinn tekur sérstaklega fram að þrátt fyrir 

mikla reynslu forsvarsmanns stefnanda af tilboðs- og verksamningagerð og óstöðugt ástand á fjármálamörkuðum 

hafi tilboð byggt á sex mánaða gömlum opinberum spám um verðlagsþróun og upplýsingum um stöðu 

efnahagsmála. Verði stefnandi að bera hallann af því.  
328

 Í málinu var deilt um leigusamning af lóð og afnotarétt af vatni. Við mat á því hvort 36. gr. sml. yrði beitt til 

ógildingar samningnum tók Hæstiréttur fram að báðir samningsaðilar væru félög sem hefðu gagngert verði 

stofnuð til að hafa með höndum atvinnustarfsemi á sviði fiskeldis. Hvorugt félagið væri í stöðu þar sem hallað 

gæti á það við samningsgerð. 
329

 Dómarnir eru raktir síðar í kaflanum. 
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fjárhagslegrar getu. Í Hrd. 1999, bls. 1955 (436/1998) (Söluturninn Svali) snéri Hæstiréttur 

dómi héraðsdóms og dæmdi ábyrgðarmenn til greiðslu skuldar þar sem þeir hefðu mátt gera 

sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem undirritun ábyrgðaryfirlýsingar hafði í för með sér. Engu máli 

skipti þótt þeir bæru fyrir sig að yfirlýsingin hefði verið of víðtæk, til óeðlilega langs tíma og 

úr samræmi við fjárhag þeirra.
330

 Í Hrd. 2000, bls. 3395 (144/2000) (Sparisjóður 

Höfðhverfinga) var ógildingu á ábyrgðarskuldbindingu sömuleiðis hafnað þótt ábyrgðarmaður 

bæri fyrir sig bæði langvarandi veikindi og bága fjárhagsstöðu.
331

  

 

6.3.3 Atvik við samningsgerð 

Það er aðeins í undantekningartilvikum sem löggerningar eru ógiltir með vísan til 

ósanngjarnra atvika við samningsgerð.
332

 Því hefur verið haldið fram að slíkt geti aðeins 

komið til þegar móttakandi löggernings veit ekki af atvikinu sem leiðir til ógildingar. 

Sjónarmiðið getur þá helst átt við í þeim tilvikum þar sem löggerningsmóttakandi hefur 

vitneskju um atvik áður en samningur hefur áhrif á ráðstafanir hans.
333

 Aðrar ógildingarreglur 

í III. kafla sml. veita heimild til ógildingar vegna atvika sem voru uppi við samningsgerð. Þar 

sem sjónarmiðið hefur komið til skoðunar hafa dómstólar frekar beitt sértækari ákvæðum til 

ógildingar löggerningum en hinni almennu reglu 36. gr. sml., sbr. Hrd. 1998, bls. 3992 

(Hreinar línur) þar sem samningur var frekar ógiltur á grundvelli 33. gr. sml.
334

 Hæstiréttur 

hefur hins vegar vísað til atvika við samningsgerð þar sem 36. gr. sml. hefur verið beitt til 

ógildingar á löggerningi, sbr. Hrd. 1993, bls. 2328 (Íslandsbanki).
335

 

 

6.3.4 Síðar tilkomin atvik 

Ákvæði 36. gr. sml. er víðtækara en aðrar ógildingarreglur sem byggja á sanngirni, t.d. 2. mgr. 

95. gr. hjúskaparlaga, þar sem það heimilar ógildingu löggerninga með hliðsjón af síðar 
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 Málið spratt af vanefndum á leigusamningi um verslunarhúsnæði. Dóttir og fyrrverandi eiginkona 

leigjandans, sem höfðu gengist í ábyrgð fyrir láninu, kröfðust þess að skuldbindingar samkvæmt 

sjálfskuldarábyrgð yrðu felldar niður með vísan til sanngirnissjónarmiða. 
331

 Við setningu laga nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn var litið til stöðu aðila, sbr. ummæli í greinargerð með 

frumvarpi til laganna. Sjá Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 784. 
332

 Til dæmis um mál þar sem ekki er fallist á ógildingu löggernings vegna atvika við samningsgerð má nefna 

Hrd. 19. júní 2008 (549/2007) og Hrd. 19. júní 2008 (613/2007) (Athvarf).  
333

 Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 91. 
334

 Um nánari umfjöllun vísast til Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar á gildissviði 36. gr. 

samningalaganna“, bls. 428. 
335

 Í málinu kröfðust hjón ógildingar á skuldabréfi sem þau höfðu skrifað undir. Þau báru fyrir sig að þau hefðu 

verið neydd til undirskriftarinnar eftir að upp komst um fjárdrátt sonar þeirra, sem var starfsmaður bankans, 

ellegar myndi hann sæta kæru og refsingu. Hæstiréttur féllst á beitingu 36. gr. sml. til ógildingar á skuldabréfinu 

með vísan til atvika við samningsgerðina og stöðu samningsaðila. 
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tilkomnum atvikum.
336

 Nokkrum sinnum hefur reynt á þessa heimild fyrir Hæstarétti. Við mat 

á síðar tilkomnum atriðum er hægt að líta til samfélagslegrar þróunar, t.d. verðlagsþróunar 

eins og í Hrd. 1990, bls. 1437 (Aðalstöðvardómur)
337

 eða ófyrirséðra viðskiptaákvarðana 

þriðja manns, sbr. Hrd. 20. maí 2010 (617/2009) (Vatnsendablettur).
338

 Þó vísa síðari 

aðstæður oftar til lagabreytinga. Hér verður gerð nánari grein fyrir mismunandi atriðum sem 

geta haft áhrif á matið. 

 

 A) Lagabreytingar 

Aðstæður samningsaðila geta tekið miklum breytingum þegar ný lög taka gildi á sviðinu. Ný 

stefna löggjafans getur gert það að verkum að það sem þótti eðlilegt á samningstíma þykir 

ósanngjarnt í kjölfarið.
339

 Sem dæmi um svið þar sem stefnubreytingar í stjórnmálum geta 

haft áhrif má nefna fiskveiðistjórnunarlöggjöf, sbr. Hrd. 1995, bls. 1161 (Trilludómur I). 

Málið fjallaði um kaup á plastbáti. Kaupin fóru fram í aðdraganda samþykktar frumvarps til 

breytinga á lögum um stjórn fiskveiða sem hafði í för með sér verðhækkun á veiðiheimildum 

slíkra báta. Kaupverð var 1.600.000 kr. að veiðiheimildum meðtöldum en samkvæmt mati 

dómkvadds matsmanns var verðmæti hins keypta eftir lagabreytinguna 5.002.070 kr. Í 

héraðsdómi var því lýst hvernig kaupandi hefði gert tilboð í ýmsa báta á grundvelli 

upplýsinga sem hann hefði aflað sér um verðmæti aflaheimilda. Hins vegar var ósannað að 

seljandi eða skipasala sem annaðist milligöngu við samningsgerðina hefðu vitað um 

fjárhagsleg áhrif lagabreytingarinnar. Dómurinn ógilti kaupsamninginn og afsalið með vísan 

til þess að kaupandinn hefði öðlast margfalt verðmæti miðað við kaupverð. Meirihluti 

Hæstaréttar staðfesti niðurstöðu héraðsdóms með þeim rökum að svigrúm til að koma sér upp 

stærri bát hefði verið forsenda seljanda fyrir viðskiptunum. Það svigrúm hefði orðið að engu 
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 Einnig er að finna dæmi þess að komið sé til móts við síðar tilkomnar aðstæður sem séu ósanngjarnar í garð 

samningsaðila í ákvæðum annarra laga. Í 2. gr. laga nr. 75/1917 um útmælingar lóða í kaupstöðum, löggiltum 

kauptúnum o.fl. var fjallað um rétt verslunar- og sjávarútvegsmanna til að fá útmældar óbyggðar lóðir. Í 2. mgr. 

sagði að ef lóð yrði aðeins tekin til afnota væri hvorum aðila rétt að krefjast nýs mats á lóðarleigu á 10 ára fresti. 

Með ákvæðinu var veitt heimild til að leiðrétta verðákvæði þaegar þau voru orðin ósanngjörn vegna 

verðlagsbreytinga. Ákvæðinu var beitt í þessum tilgangi í Hrd. 1940, bls. 478, Hrd. 1951, bls. 293 og Hrd. 1983, 

bls. 1179. Þá var ákvæðinu beitt með lögjöfnun um leigusamninga um lóðir undir íbúðarhúsnæði í Hrd. 1958, 

bls. 346. Sjá Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 102-103. 
337

 Málið spratt af deilum um leigugjald samkvæmt lóðarleigusamningi sem gerður hafði verið 35 árum áður. 

Stefnandi krafðist leigufjárhæðar samkvæmt mati dómkvaddra manna. Hæstiréttur taldi, að stefnanda væri 

heimilt að leita endurskoðunar á leigugjaldinu með vísan til 36. gr. sml. Málinu var hins vegar vísað frá dómi þar 

sem framlögð matsgerð samræmdist ekki reglur um framkvæmd mats. 
338

 Í málinu höfðu fyrrverandi hjón gert fjárskiptasamning en síðar hafði Kópavogsbær borið víurnar í fasteign 

mannsins. Þegar þau sérstöku atvik sem komu til eftir samningsgerð aðila voru skoðuð taldi Hæstiréttur að 

forsendur samningsins hefðu breyst svo verulega að áfrýjandi hefði ekki gengið að honum hefðu þær verið henni 

ljósar við samningsgerð. Því var fallist á að víkja samningnum til hliðar með vísan til 36. gr. sml. 
339

 Stefna stjórnvalda hefur stundum verið kennd við stefnumarkandi meginreglur laga. Sjá Hafsteinn Dan 

Kristjánsson: „Um sígildar og stefnumarkandi meginreglur laga“, bls. 425-430. 
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með nýrri löggjöf. Dómurinn vék samningnum til hliðar í heild sinni með vísan til 36. gr. og 

tók fram að annað væri ósanngjarnt vegna þeirrar stórfelldu röskunar á stöðu og högum 

seljanda sem hann fól í sér. Minnihluti Hæstaréttar tók hins vegar fram að við beitingu 36. gr. 

sml. yrði að líta til atriða í 2. mgr. 36. gr. en almennt sanngirnismat nægði ekki til. Þar sem 

samningsaðilar hefðu haft jafna stöðu til að kynna sér efni frumvarpsins hefðu áhrif hinna 

nýju laga átt að vera þeim jafn fyrirsjáanleg. Þar með taldi minnihlutinn ekki lagaskilyrði fyrir 

ógildingu samningsins.  

 Það liggur beinast við að bera dóminn saman við Hrd. 1995, bls. 1175 (Trilludómur II) 

sem fjallaði um kaup sama aðila á öðrum báti. Í síðara málinu var báturinn afhentur heilu ári 

eftir að kaupin fóru fram auk þess sem hann þótti vera í lélegu ásigkomulagi. Meirihluti 

Hæstaréttar dæmdi kaupandann til að greiða seljandanum 3.000.000 kr., sem var metið 

kaupverð til samræmis við aukið verðmæti eftir lagabreytingu að teknu tilliti til 

viðgerðarkostnaðar og nýtingar seljanda eftir söluna. Minnihluti Hæstaréttar vildi sýkna 

kaupandann með sömu rökum og í fyrri dómi.  

 Niðurstaða meirihlutans í báðum málum byggir á þeirri afstöðu að kaupandi eigi ekki að 

hagnast á ósanngjarnan hátt á löggjöf sem enn hafi ekki verið samþykkt. Það er hins vegar 

hægara sagt en gert að tiltaka hvað það sé við kaupin sem gangi gegn sanngirni. Efni 

samninganna var eðlilegt á þeim tíma sem þeir voru gerðir, enda greiddi kaupandinn 

skipasölunni sem annaðist söluna uppsett verð. Ekki verður heldur séð að 

staða samningsaðilanna hafi verið ójöfn þótt kaupandinn hafi fylgst með frumvarpi til laga og 

kynnt sér verðmæti ýmissa báta. Opinberar umræður um frumvarpið og allar upplýsingar sem 

kaupandi bjó yfir voru seljanda jafn aðgengilegar. Þótt líkur væru á því að verðmæti 

söluandlagsins myndi aukast eftir að lagabreyting gengi í gegn var frumvarp til laga enn í 

meðförum þingsins þegar kaupin fóru fram. Kaupandinn tók því talsverða áhættu með því að 

ganga frá kaupunum. Dómstóllinn virðist hreinlega byggja ósanngirnismatið á því að seljandi 

hafi misst af of miklum auðæfum á of skömmum tíma. Það má gagnrýna að dómstólar beiti 

sér gegn því að slík viðskipti gangi í gegn enda snýst stór hluti viðskiptalífsins einmitt um að 

aðilar notfæri sér vitneskju sína til að hagnast. Þá vaknar spurningin hversu mikið megi græða 

á viðskiptum áður en þau teljast vera ósanngjörn þannig að löggerningur verði ógiltur. 

Röksemdir meirihluta Hæstaréttar fyrir beitingu 36. gr. í Hrd. 1995, bls. 1161 (Trilludómur I) 

snúast einnig um afleiðingar dóms fyrir seljandann. Þær minna frekar á röksemdir fyrir 

beitingu 31. gr. sml. um misneytingu en 36. gr., enda tiltekur dómurinn að seljandinn hafi ekki 

gert sér grein fyrir því hvaða afleiðingar samþykkt frumvarpsins hefði á möguleika hans að 

koma sér upp öðrum bát. Þessi röksemdafærsla Hæstaréttar er ómarkviss. Ef henni yrði fylgt í 
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ýtrustu æsar myndi það setja viðskiptalífinu þau mörk, til viðbótar við áðurnefnd 

siðferðismörk, að ekki mætti gera samninga sem hefðu umtalsverðar afleiðingar í för með sér 

fyrir hagsmuni gagnaðila.
340

 Hér jaðrar við að beiting 36. gr. sml. gangi gegn óskráðri 

meginreglu samningaréttar um samningsfrelsi.
341

  

 Í Hrd. 1998, bls. 1209 (Mb. Freyr) voru málsatvik um margt svipuð og í framangreindum 

dómum. Málið fjallaði um kaup á krókaleyfisbáti stuttu áður en lagabreytingarfrumvarp, sem 

leiddi til verðmætaaukningar á kvóta krókabáta, var lagt fram. Í kjölfar lagabreytinganna 

neitaði seljandi að gefa út afsal nema að fenginni viðbótargreiðslu en kaupendur stefndu 

seljanda til útgáfu afsals og greiðslu skaðabóta vegna tafa á útgáfu þess. Héraðsdómur taldi að 

kaupendur hefðu efnt allar skyldur sínar og seljanda væri skylt að gefa út afsal. Dómurinn 

hafnaði því að beita 31., 33. eða 36. gr. sml. til ógildingar á kaupsamningi og beitti heldur 

ekki reglum um brostnar forsendur. Hann taldi aðila hafa notið jafnræðis og ósannað að 

kaupendur hefðu haft betri vitneskju um hugsanlegar verðbreytingar. Dómurinn tók fram að 

það væri ekki heimilt að beita ógildingarreglu 36. gr. í þeim tilgangi að leiðrétta verð ef það 

breyttist vegna lögmála markaðarins um framboð og eftirspurn, hækkunar eða lækkunar tolla 

eða annarra atvika utan áhrifavalds samningsaðila. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu 

héraðsdóms. Hann taldi að verð bátsins hefði verið í samræmi við verð annarra báta á 

tímabilinu og tók fram að lagabreytingar hefðu ekki átt að geta farið fram hjá seljanda. Þótt 

lagabreytingin hefði haft í för með sér hækkun á verði krókabáta yrðu atvik máls ekki túlkuð 

þannig að 36. gr. sml. ætti að leiða til ógildingar á samningi.  

 Síðasti dómurinn er til marks um afstöðubreytingu hjá Hæstarétti. Dómurinn virðist 

meðhöndla þrjú atriði á ólíkan hátt í síðasta málinu. Þar tekur hann fram að seljandi hefði mátt 

vita af fyrirhugaðri lagabreytingu til jafns við kaupanda en gengur ekki út frá grunleysi um 

yfirvofandi lagabreytingar. Hæstiréttur tekur einnig fram að kaupendur hafi tekið áhættu 

vegna óvissu um þróun mála en slíkt var látið liggja á milli hluta í eldri dómunum. Í þriðja 

lagi tekur Hæstiréttur fram í síðasta málinu að lagabreytingar þremur mánuðum eftir 

samningsgerð leiði ekki til beitingar 36. gr. Að því gefnu virðist líklegast að ástæða 

stefnubreytingar frá fyrri dómum sé að dómurinn telji að 36. gr. verði ekki beitt vegna 

aðstæðna eða atvika sem máttu vera samningsaðilum fyrirsjáanleg. Önnur skýring gæti verið 

sú að verðmætaaukningin í síðasta málinu hafi verið innan þolmarka ákvæðisins eða 

afleiðingarnar ekki nægilega afdrifaríkar fyrir seljandann til að réttlæta beitingu 36. gr. Engar 

vísbendingar er að finna í dóminum um að síðastnefnd sjónarmið hafi ráðið úrslitum 
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 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 430-431. 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 
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málsins.
342

 Meginreglan um skuldbindingargildi samninga styður frekar við röksemdafærslu 

minnihluta Hæstaréttar í eldri dómunum, þess eðlis að 36. gr. sml. skuli túlkuð þröngt og ekki 

beitt af tilefni síðar tilkominna atvika ef þau eru samningsaðilum fyrirsjáanleg við 

samningsgerð. Þannig samræmist það meginreglunni ef staðið er við samningsskuldbindingar 

þótt framkomið lagafrumvarp, sem aðilar geta kynnt sér, verði síðar að lögum. 

 

 B) Almennar verðlagsbreytingar 

Þróun á verðlagi eftir undirritun samnings getur leitt til þess að umsamið greiðsluverð teljist 

ósanngjarnt. Í Hrd. 21. júní 2011 (542/2010) (Íþróttamiðstöð Álftaness) var deilt um rétt 

verktaka til hækkunar á verklaunum vegna ófyrirséðra og verulegra verðlagshækkana á 

verktíma með vísan til 36. gr. sml. Héraðsdómur fór í gegnum mat á sjónarmiðum sem talin 

eru upp í 2. mgr. 36. gr. sml. Dómurinn leit til þess að efni samningsins hefði hvorki verið 

ósanngjarnt í garð annars samningsaðilans þegar tilboð var samþykkt, né heldur væri ástæða 

til að gera greinarmun á stöðu samningsaðila þegar litið væri til þekkingar á verksamningum 

og ætlaðri verðlagsþróun. Af forsendum Hæstaréttar má leiða að því líkur að hann hafi farið 

sömu leið þótt hún sé síður skýrð. Við mat á því hvort ósanngjarnt væri að bera fyrir sig 

óbreytt verðákvæði vegna verðlagsþróunar leit Hæstiréttur til þess að verðbreytingar hefðu 

verið ófyrirséðar þegar samningurinn var gerður. Á hinn bóginn var kveðið á um það í 

útboðslýsingu að engar verðbætur skyldu greiddar á samningstímanum. Þetta var túlkað sem 

svo að gagnáfrýjandi bæri áhættu af verðhækkunum á samningstíma. Þegar af þessari ástæðu 

var kröfu verktakans hafnað. Hins vegar féllst Hæstiréttur á að verkkaupi hefði notið þess að 

hafa fengið til eignar og útleigu mannvirki sem væri mun dýrara en verksamningurinn hefði 

gert ráð fyrir. Með tilliti til þessa var talið ósanngjarnt af verkkaupa að bera fyrir sig 

verðákvæði samningsins og fallist á kröfu verktaka um hækkun þess. Á grundvelli 

sanngirnismats skv. 36. gr. sml. var verkkaupi dæmdur til að greiða verktaka 75.000.000 

krónur í þessum þætti málsins. 

 Í Hrd. 2. október 2014 (109/2014) (Útskálar) var hins vegar ekki fallist á að verðhækkun á 

byggingarkostnaði leiddi til viðbótargreiðslna vegna verks sem stefnandi hafði unnið í þágu 

stefnda á grundvelli verksamnings. Aðila greindi meðal annars á um hvort það teldist 

ósanngjarnt samkvæmt 36. gr. sml. að verkkaupi bæri fyrir sig ákvæði verksamnings um 

verklaun þar sem ekki var gert ráð fyrir hækkun þeirra á verktímanum. Héraðsdómur 

framkvæmdi kerfisbundið mat á efni samningsins, sem hann féllst ekki á að væri ósanngjarnt 
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þótt nýjustu fáanlegu upplýsingar gerðu ráð fyrir meiri verðhækkunum en gögn sem verktaki 

hafði stuðst við. Þá mat hann stöðu aðila, sem var talin jöfn, og atvik fyrir og eftir 

samningsgerð. Í síðasta liðnum tók héraðsdómur fram að ekki hefði verið um að ræða 

verulegar breytingar miðað við fyrirliggjandi upplýsingar sem verktaki hefði getað notað við 

samningsgerð. Héraðsdómur sýknaði verkkaupa af kröfu verktaka með vísan til þess að 

breytingar á byggingarvísitölu hefðu ekki verið umtalsverðar umfram það sem opinberar 

upplýsingar á samningstíma gerðu ráð fyrir. Þá hefði verktaki heldur ekki fært sönnur á tjón af 

völdum slíkra verðhækkana. Eftir uppkvaðningu héraðsdóms aflaði verktaki matsgerðar 

dómkvadds manns um tjón. Þrátt fyrir það staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms með 

skírskotun til þess að samkvæmt matsgerðinni næmi hækkun kostnaðar, umfram það sem 

almennt hefði mátt telja sanngjarnar og eðlilegar væntingar, tæpum 4% af umsömdum 

verklaunum. Hér er helst að sjá að verktaki hafi þurft að bera hallann af þeim mistökum sínum 

að hafa ekki byggt á nýjustu upplýsingum.  

 Í báðum málum hafnaði Hæstiréttur því að breyta samningum með vísan til 

verðlagsþróunar. Munurinn á dómum Hæstaréttar í þessum málum er fyrst og fremst sá að í 

fyrri dómi er vísað til verðaukningar á andlagi verksins í samræmi við kröfugerð aðila. Í 

síðara málinu þurfti verktaki að gjalda þess að hafa ekki miðað kostnaðarmat við nýjustu 

tölur. Af dómunum má sjá að Hæstiréttur er mjög gætinn við að fallast á ógildingu 

löggerninga á grundvelli verðlagsbreytinga, jafnvel þótt þær séu óviðbúnar og mjög miklar. Í 

staðinn virðist hann bæta sjónarmiði við túlkun 36. gr. sml. um að andvirði verks megi ekki 

vera mun dýrara en verksamningur hafi gert ráð fyrir. Nákvæm fjárhæðarmörk liggja ekki 

fyrir heldur virðist hér vera um atviksbundið mat að ræða. 

 

 C) Samantekt 

Skoðun á dómaframkvæmd Hæstaréttar um beitingu 36. gr. til ógildingar á löggerningum með 

vísan til síðar tilkominna atvika gefur til kynna þróun í þá átt að túlka ákvæðið þrengra þegar 

atvikin má rekja til fyrirsjáanlegra lagabreytinga. Í framhaldinu hlýtur talsvert að ráðast á því 

hvað megi telja fyrirsjáanlegt við samningsgerð og hversu langt umræður um lagafrumvarp 

þurfi að vera komnar til þess að lagabreytingar teljist fyrirsjáanlegar. Af samanburði á Hrd. 

21. júní 2011 (542/2010) (Íþróttamiðstöð Álftaness) og Hrd. 2. október 2014 (109/2014) 

(Útskálar) má draga þá ályktun að aðili verði sjálfur að gjalda fyrir að byggja á röngum 

upplýsingum við samningsgerð. Niðurstaðan í dóminum frá 2010 gefur til kynna að bætur 

verði allt að einu greiddar samningsaðila ef gagnaðilinn hefur hagnast um of á síðari 
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verðlagsbreytingum. Til þess verður verðmunurinn þó að nema verulegu hlutfalli af 

upphaflegu fjárhæðinni. Skýr viðmið er ekki að finna í niðurstöðum dóma. 

 

6.4 Sérregla um samkeppnisákvæði 

Í 37. gr. sml. er að finna ákvæði sem heimilar ógildingu svonefndra samkeppnisákvæða í 

samningum ef þau skerða atvinnufrelsi með ósanngjörnum hætti. Með samkeppnisákvæðum 

er átt við „ákvæði sem kveða á um það að starfsmanni sé óheimilt í tiltekinn tíma eftir að 

ráðningu lýkur að hefja störf hjá sambærilegu fyrirtæki eða hefja rekstur slíks fyrirtækis“. Þau 

eru misjöfn að eðli og umfangi en eiga þó sameiginlegt að skerða möguleika starfsmanns til 

að nota fagþekkingu eða sérstaka reynslu þegar hann hefur látið af störfum.
343

 
  

 
Orðalag ákvæðisins tók breytingum árið 1986. Áður var talað um óhæfilega skerðingu í 

stað ósanngjarnrar. Tilefni breytinganna gefur til kynna að ósanngirnismatið skuli taka mið af 

36. gr., en eins segir í ákvæðinu að líta skuli til þess hverju það varðar rétthafa að 

skuldbinding sé haldin. Að sjálfsögðu koma framangreindar meginreglur um samningsfrelsi 

og skuldbindingargildi samninga til skoðunar við túlkun ákvæðisins. Hér eiga þó fleiri 

réttarleg sjónarmið upp á pallborðið. Annars vegar býr að baki ákvæðinu meginreglan um 

atvinnufrelsi einstaklingsins.
344

 Hins vegar þarf að taka tillit til ákvæða laga sem skylda 

starfsmenn til að virða samkeppnisvernd vinnuveitanda.
345

 Skuldbinding starfsmanns eftir lok 

ráðningar samkvæmt samkeppnisákvæðum er bundin því að starfslok verði ekki af völdum 

vinnuveitanda. Ef starfsmanni er sagt upp eða vikið úr stöðu án þess að hann hafi gefið 

nægilega ástæðu til eða ef hann fer sjálfur löglega úr stöðunni sökum vanefnda vinnuveitanda 

eru samkeppnisákvæði ógild, sbr. 2. mgr. 37. gr. sml. 

 Athygli vekur að eldra ákvæði 37. gr. sml. var aðeins beitt einu sinni til ógildingar á 

löggerningi í þau 50 ár sem það var í lögum, sbr. Hrd. 1939, bls. 365 (Saumakona). Á hinn 

bóginn hefur ákvæðinu sem vísar til sanngirni verið beitt reglulega frá 1986. Rannsókn á 

dómaframkvæmd hefur leitt í ljós að við sanngirnismatið taka dómstólar mið af starfi 

viðkomandi starfsmanns fyrir vinnuveitanda, þekkingu starfsmanns, starfsemi vinnuveitanda, 

skýrleika og afmörkun samkeppnisákvæðisins og launum starfsmanns eða umbun vegna 

þess.
346

 Heildstætt mat leiðir stundum til lækkunar dæmdra bóta með vísan til 37. gr. sml.
347

 

                                                 
343

 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd?“, bls. 541-543. 
344

 Samkvæmt 75. gr. stjskr. er öllum frjálst að stunda þá vinnu sem þeir kjósa, þótt frelsið megi takmarka með 

lögum ef almannahagsmunir krefjast.  
345

 Slíkt ákvæði er að finna í 13. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi 

markaðarins. Sambærileg ákvæði hafa verið í lögum frá 1933. 
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 Áður er vikið að mikilli fjölgun dóma um ákvæðið eftir lagabreytingarnar 1986. 
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Túlkun ákvæðisins hefur verið nokkuð stöðug í dómaframkvæmd. Til dæmis um þetta má 

bera saman dóma sem féllu með aldarfjórðungslöngu millibili. Í Hrd. 1987, bls. 1293 

(Endurskoðandinn I) var fjallað um endurskoðanda sem hafði samþykkt í ráðningarsamningi 

að takast ekki á hendur störf fyrir viðskiptamenn vinnuveitanda að starfsráðningu lokinni. 

Eftir að endurskoðandinn lét af störfum og hóf rekstur annarrar endurskoðunarstofu kom til 

hans viðskiptaaðili sem áður hafði verið í viðskiptum við fyrri vinnuveitanda. 

Endurskoðandinn var dæmdur til að greiða fyrrverandi vinnuveitanda bætur en ekki var fallist 

á að 37. gr. kæmi honum til verndar. Í Hrd. 20. nóvember 2014 (269/2014) (Endurskoðandinn 

II) var heldur ekki fallist á að skilyrði 37. gr. sml. væru uppfyllt með vísan til stöðu aðila. Í 

málinu var starfsmaður dæmdur bótaskyldur gagnvart fyrrverandi vinnuveitanda þar sem hann 

hafði tekið til sín viðskiptamenn frá félaginu andstætt ákvæðum í ráðningarsamningi. Við 

sanngirnismatið leit dómurinn til stöðu starfsmanns hjá fyrrverandi vinnuveitanda, tengsla við 

viðskiptamenn og ríkrar trúnaðarskyldu. Að þessu virtu var ekki talið að samningsákvæðið 

hefði skert atvinnufrelsi hans með ósanngjörnum hætti. 

 

6.5 Samantekt 

Samkvæmt 36. gr. samningalaga má breyta eða víkja löggerningi til hliðar í heild eða að hluta 

ef það er ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Reglan er 

jafnan túlkuð þröngt þar sem hún felur í sér undantekningu frá meginreglum samningaréttar 

um skuldbindingargildi samninga og samningsfrelsi. Í 2. mgr. er að finna sjónarmið til 

leiðbeiningar en þar segir að við matið skuli líta til efnis hins umþrætta samnings, stöðu 

samningsaðila og atvika við samningsgerð eða síðar. Í kaflanum var vikið að túlkun hvers 

leiðbeiningarsjónarmiðs fyrir sig hjá dómstólum.  

 Frá upphafi var ætlast til þess að dómarar framkvæmdu sanngirnismat í hverju máli fyrir 

sig. Í einstaka málum hefur Hæstiréttur litið framhjá leiðbeiningum 2. mgr. 36. gr. eða beitt 

þeim með vísan til sjónarmiða sem hvergi er getið í lögskýringargögnum.
348

 Sanngirnismatið 

er opið og atviksbundið.
349

 Það dregur hins vegar úr fyrirsjáanleika og getur leitt til aukinnar 
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 Lára V. Júlíusdóttir: „Vistarbönd?“, bls. 549. 
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 Hér vísast til umfjöllunar um áhættutöku sem viðmiðs við mat á sanngjörnu efni löggerninga, sbr. Hrd. 1998, 

bls. 1209 (Mb. Freyr) og Hrd. 2000, bls. 4074 (155/2000) (SR-Mjöl). 
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 Samanber Hrd. 21. júní 2011 (542/2010) (Íþróttamiðstöð Álftaness) þar sem stefnda var gert að greiða viðbót 

við umsamin verklaun með vísan til þess að hann hefði eignast verðmætari eign. Af samanburði við Hrd. 2. 

október 2014 (109/2014) (Útskálar) má leiða að því líkur að dómstólar miði sanngirnismatið við ákveðið hlutfall 

verðmismunar, en nákvæm hlutfallstala liggur ekki fyrir. 
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réttaróvissu þegar dómarar líta ekki til upptalinna hliðsjónarviðmiða eða túlka þau með 

nýstárlegum hætti.
350

 

 Með lögum nr. 14/1995 var ákvæðum a-d bætt aftan við almennu regluna í 36. gr. sml. 

sem fjalla sérstaklega um túlkun neytendasamninga. Lögin innleiddu tilskipun 93/13/EBE um 

ósanngjarna skilmála í neytandasamningum, en hún var sett til að samræma ákvæði um 

neytendasamninga og ósanngjarna samningsskilmála meðal aðildarríkja Efnahagsbandalags 

Evrópu. Við samningu tilskipunarinnar var litið til ákvæða aðildarríkjanna, m.a. hinnar 

almennu ógildingarreglu í 36. gr. sml., og reynt að endurspegla þau. Við sanngirnismatið er í 

meginatriðum litið til sömu atriða og við beitingu 36. gr. auk þess sem heimilað er að líta til 

skilmála í tengdum samningum. Matið tekur mið af því að að annar aðilinn sé neytandi en 

hinn atvinnurekandi.
351

  

 Túlkun 37. gr. sml. tekur mið af sömu sjónarmiðum og almenn sanngirnisregla 36. gr. en 

styðst einnig við atvinnufrelsis- og samkeppnisverndarsjónarmið. Dómaframkvæmd um 

ákvæðið hefur verið stöðug og veitir almennum borgurum skýrar leiðbeiningar um til hvers sé 

litið við sanngirnismatið. 
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mars 2015 (129/2015). 
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7 Álitaefni af sviði hjúskaparréttar 

7.1 Sérstaða hjúskaparsamninga 

Hjúskaparsamningar eru um margt sérstakir. Þeir fjalla jafnan um mikil verðmæti, oftast nær 

aleigu fólks, og geta gilt um langan tíma, t.d. kaupmálar í langlífum hjónaböndum.
352

 Annað 

sérkenni hjúskaparsamninga er hið nána samband á milli samningsaðilanna. Þetta gerir að 

verkum að önnur sjónarmið koma til skoðunar þegar úrskurðaraðilar framkvæma 

sanngirnismat.
353

 Túlkun hjúskaparsamninga litast aukinheldur af sjónarmiðum forsjárhyggju 

um kröfur til innihalds og forms. 

 Hjúskaparsamningar eru annars vegar gerðir þegar hjúskapur stendur í blóma. Þá sætta 

aðilar sig gjarnan við óskýr samningsákvæði í trausti þess að samband þeirra sé stöðugt. Hins 

vegar eru samningar gerðir þegar tekið er að halla undan fæti í sambandinu. Þá stendur veikari 

makanum
354

 veruleg hætta af illum vilja gagnaðila sem hægt er að fela innan um flókin 

samningsákvæði.
355

 Við skilnað er nauðsynlegt að semja um fjárskipti.
356

 Fjárskiptasamningar 

hjóna eru sérstakir að því leyti að niðurstöðu er krafist í samningsgerðinni, öfugt við t.d. 

almenna verslunarhætti þar sem aðilar geta einfaldlega sleppt því að ganga til samninga.
357

 

Því hefur verið haldið fram að framangreind sérkenni hjúskaparsamninga leiði til þess að þeir 

verði oftar ógiltir með vísan til sanngirnissjónarmiða en almennir viðskiptasamningar. Á sama 

tíma séu dómstólar líklegri en venjulega til að fallast á beitingu 31. gr. sml. um misneytingu 

til ógildingar þeim. Með þessu er réttarstaða hins veikari maka styrkt.
358

 Í framhaldi af þessu 

hefur því verið haldið fram að það sé nauðsynlegt að dómurum séu veittar frjálsari hendur á 

                                                 
352

 Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Urimeligt stillede ægtefæller, bls. 21. 
353

 Eitt skýrasta dæmið um sérsjónarmið hjúskaparréttar að íslenskum rétti er helmingaskiptareglan sem fjallað er 

um að neðan. Anders Agell og Margareta Brattström: Äktenskap Samboende Partnerskap, bls. 149. Önnur 

sjónarmið eru talin upp hjá Lára V. Júlíusdóttir: Hjúskapur, bls. 69-70. 
354

 Með veikari maka er átt við maka sem stendur áberandi veikar gagnvart hinum, hvort sem það er vegna 

menntunar, aldurs, veikinda eða af öðrum sökum. Hér vísast til kafla 6.3.2 um stöðu aðila við mat á beitingu 36. 

gr. sml. Í dómum varðandi hjúskaparsamninga bregður því oft við að aðilar sem krefjast ógildingar beri fyrir sig 

veikindi eða aðra þröng við samningsgerð, sbr. Hrd. 1998, bls. 106 (Geirsprent) og Hrd. 1997, bls. 2429 (Andleg 

veikindi konu). Stundum er augljóst hvor samningsaðila stendur verr við samningsgerð, sbr. Hrd. 2003, bls. 3036 

(3/2003) (Lífiðnardómur), þar sem skuldbinding einstaklings með þroskahömlun var ógilt með vísan til 36. gr. 

sml. 
355

 Í hjúskaparlögum er reynt að sporna gegn mismunun, t.d. með því að binda gildistöku skilnaðarsamninga við 

staðfestingu fyrir sýslumanni eða dómara, sbr. 1. mgr. 43. gr. hjl. Ef samningar eru of óskýrir verður skiptum 

ekki lokið, sbr. Hrd. 1991, bls. 242 (Hesthús og tveir hestar).  
356

 Lára V. Júlíusdóttir: Hjúskapur, bls. 66. 
357

 Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Urimeligt stillede ægtefæller, bls. 14.  
358

 Ernst Andersen: Ægteskabsret II, bls. 388 og Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: Urimeligt stillede 

ægtefæller, bls. 23. 



74 

 

þessu sviði til að tryggja heppilegar niðurstöður í hverju máli á kostnað stöðugleika í 

réttarframkvæmd.
359

 

 

7.2 Meginregla um helmingaskipti 

Að hjúskaparrétti gildir svokölluð helmingaskiptaregla við fjárskipti milli hjóna, sbr. 6. og 

103. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993,
360

 en einnig 4. mgr. 109. gr. laga um skipti á dánarbúum 

nr. 20/1991. Samkvæmt reglunni skal skipta skýrri hjúskapareign hvors hjóna um sig til 

helminga við skilnað. Með reglunni er stuðlað að fjárhagslegri jafnstöðu hjóna við lok 

hjúskapar. Reglan er rótgróin í norrænum rétti en hún byggir á sjónarmiðum um efnahagslega, 

félagslega og persónulega samstöðu hjóna. Henni hefur ætíð verið ætlað að verja hagsmuni 

þess maka, sem hvorki aflaði tekna né eigna. Verðmæta í hjúskap er oft aflað með framlögum 

beggja hjóna. Á meðan hjúskap stendur líta hjón svo á að eignirnar tilheyri þeim báðum 

óskipt. Þess vegna þykir ósanngjarnt að annað fái að njóta eigna umfram hitt við skilnað. Af 

framangreindu er ljóst að sanngirnissjónarmið eru ofarlega á baugi við túlkun reglunnar.
361

 Í 

næsta kafla verður skoðað hvernig reglan nýtist við mat á fjárskiptasamningum hjóna. Síðan 

verður tekið til skoðunar hvernig sanngirnissjónarmið geta mælt með að vikið verði frá 

meginreglunni um helmingaskipti. 

 

7.3 Fjárskiptasamningar hjóna
362

 

7.3.1 Almennt 

Að dönskum rétti er heimilt að breyta eða ógilda samkomulag hjóna um fjárskipti við skilnað 

ef það er talið ósanngjarnt í garð annars aðilans, sbr. 58. gr. dönsku hjúskaparlaganna. Við 

sanngirnismatið verður að meta öll atvik heildstætt. Ógildingarreglan kemur bæði til móts við 

aðstæður þar sem maki hefur verið blekktur við samningsgerð,
363

 en jafnframt þegar 

                                                 
359

 Sjá Örjan Telemann: Bodelning, bls. 260. Kröfurnar eru mjög í anda gagnsemishyggju, sjá umfjöllun í kafla 

3.4. 
360

 Hér eftir hjl. 
361

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 802-803. 
362

 Með hjónum er átt við tvo einstaklinga, sbr. 1. gr. hjúskaparlaga, sbr. 1. gr. breytingarlaga nr. 65/2010 sem 

nefnd hafa verið ein hjúskaparlög. Í dómareifunum í kaflanum verður vísað til manna og kvenna þar sem það á 

við. Þetta er gert til að auðvelda lestur dómareifana en eins til að vekja athygli á mismunandi stöðu aðila á 

grundvelli kyns. Enginn þeirra dóma sem eru reifaðir í kaflanum fjallar um hjúskap samkynhneigðra.  
363

 Samanber UfR. 2009, bls. 1046 þar sem fallist var á kröfu konu til ógildingar á fjárskiptasamningi sem maður 

útbjó einn síns liðs án hennar aðkomu og fékk hana til að skrifa undir daginn eftir að hún lýsti því yfir að hún 

vildi skilja við hann. Samningunrinn hallaði mjög á konuna en maðurinn hafði séð um fjárhagsmál þeirra hjóna.  
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viðkomandi skrifar undir án þess að þekkja réttarstöðu sína.
364

 Ákvæðið getur jafnvel nýst til 

að ógilda eða breyta samningum þar sem maki hefur afsalað sér réttindum af frjálsum vilja til 

að losna úr hjúskap.
365

 Þótt ákvæðið byggi á sömu sjónarmiðum og 36. gr. dönsku 

samningalaganna er það ekki túlkað jafnrúmt. Þannig miðast tímamark ósanngirnismatsins við 

það hvenær samningurinn er gerður en tekur ekki mið af síðar tilkomnum atvikum.
366

  

 Að íslenskum rétti er í 2. mgr. 95. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993 að finna sérreglu gagnvart 

hinu almenna ógildingarákvæði um fjármunaréttarlega samninga í 36. gr. samningalaga. 

Samsvarandi reglu var áður að finna í 54. gr. eldri hjúskaparlaga nr. 60/1972.
367

 Í 2. mgr. 95. 

gr. hjl. segir að hægt sé að fella fjárskiptasamning hjóna vegna væntanlegs skilnaðar úr gildi 

að nokkru eða öllu leyti með dómi ef hann var bersýnilega ósanngjarn á þeim tíma er til hans 

var stofnað. Reglan getur þannig nýst til að fella úr gildi samningsákvæði, m.a. um hlutfall við 

skiptingu eigna, það í hvors hlut verðmæti komi og tímafresti.
368

 Meginreglu 36. gr. sml. er 

áfram beitt þegar 2. mgr. 95. gr. hjl. verður ekki komið við.
369

 Með því er stuðlað að því að 

eins fari um eignaskipti þótt skilyrðum til beitingar 2. mgr. 95. gr. hjl. sé ekki fullnægt, t.d. ef 

aðilar hafa ekki gengið í hjónaband, sbr. Hrd. 15. desember 2011 (288/2011) (20 ára 

sambúð),
370

 eða tímafrestur til beitingar ákvæðisins er runninn út, sbr. Hrd. 20. desember 

2007 (251/2007) (Lífeyrissjóður sjómanna).
371

 Í dómaframkvæmd er breytilegt hvort 

                                                 
364

 Samanber UfR. 1986, bls. 140. Í málinu var fallist á breytingu á ákvæðum fjárskiptasamnings sem snéru að 

mánaðarlegum greiðslum manns til konu en við samningsgerð vissi konan ekki af rétti sínum til framlagsins.  
365

 Samanber UfR. 1980, bls. 222. Í málinu krafðist kona ógildingar á munnlegum fjárskiptasamningi sem hún 

hafði gert við mann í flýti með vísan til þess að hún hefði ekki gert sér grein fyrir þýðingu hans. Fallist var á 

kröfu konunnar en fjárkrafa hennar lækkuð með vísan til sanngirnissjónarmiða gagnvart manninum. 
366

 Í UfR. 2000, bls. 1554 var ekki fallist á kröfu konu til ógildingar á fjárskiptasamningi þótt hún hefði 

sannarlega átt við veikindi að stríða tveimur árum eftir samningsgerð. Sjá Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo 

Godsk Pedersen: Familie- og arveret, bls. 114-116. 
367

 Ákvæðið var mun víðtækari ógildingarregla en þágildandi ákvæði samningalaga. Samkvæmt því var með 

dómi unnt að lýsa samning óskuldbindandi með dómi ef hann var bersýnilega ósanngjarn á þeim tíma sem til 

hans var stofnað. Í lögunum var einnig stuðst við ósanngirnishugtakið í 51. gr. Sjá Viðar Már Matthíasson: „Um 

breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“, bls. 170-171 og Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2172. 
368

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 850. 
369

 Upphaflega túlkuðu danskir dómstólar 36. gr. sml. þannig að henni yrði ekki beitt til að ógilda samninga á 

sviði hjúskaparréttar, sbr. UfR. 1982, bls. 700. Þessi nálgun var gagnrýnd.  
370

 Sambúðarfólk sleit samvistum eftir að hafa verið í sambúð í tæplega 20 ár. Þau gerðu með sér 

fjárslitasamning þar sem allar eignir og skuldir komu í hlut mannsins gegn staðgreiðslu til konu að fjárhæð 

5.000.000 kr. Konan krafðist þess að fá fjárslitunum hnekkt. Skilyrði til beitingar 2. mgr. 95. gr. hjl. voru ekki 

uppi en konan vísaði til sjónarmiða að baki lögunum í málatilbúnaði sínum. Dómurinn leit til þess að rík 

fjárhagsleg samstaða hefði verið með aðilum og öll eignamyndun hefði orðið á sambúðartímanum. Með vísan til 

36. gr. sml. var fallist á að víkja til hliðar ákvæði samningsins um endurgjald til konunnar. 
371

 Í málinu tók Hæstiréttur fram að þótt frestur til að beita fyrir sig 2. mgr. 95. gr. hjúskaparlaga til ógildingar 

samningi væri liðinn gæti aðili leitast við að fá samningnum hnekkt með stoð í reglum um 

fjármunaréttarsamninga samkvæmt lokamálslið ákvæðisins. Í málinu var ekki fallist á að breyta 

fjárskiptasamningi aðila með vísan til tímabundinnar yfirlýsingar varnaraðila um yfirtöku láns eftir að 

fjárskiptum var lokið.  
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málatilbúnaður byggir á ákvæðum hjúskaparlaga einum eða hvort einnig sé vísað til 

meginreglna kröfuréttar, sbr. Hrd. 2002, bls. 3221 (106/2002) (Málamyndayfirlýsing).
372

  

 Í greinargerð með frumvarpi til hjúskaparlaga sagði um ákvæðið að sönnunarbyrði félli á 

þann sem héldi því fram að samningur væri bersýnilega ósanngjarn.
373

 Sá sem krefst 

ógildingar samnings með vísan til ákvæðisins verður að sýna fram á að óeðlilega sé hallað á 

sig, annað hvort heildstætt eða um sérstök atriði. Við sanngirnismatið er grunnatriði að kanna 

hvort veruleg frávik séu frá helmingaskiptareglu í samningnum, hvort aðilar hafi gert sér grein 

fyrir frávikinu og hvort þeir hafi kynnt sér efni samningsins nægilega fyrir undirritun.
374

 Þar 

sem Hæstiréttur hefur beitt ákvæði 2. mgr. 95. gr. hjl. hefur bæði reynt á hlutlæg og huglæg 

viðmið og viðhorf. Dómstólar halda sig við þá aðferð að kanna fyrst efni fjárskiptasamninga 

og meta misjafna útkomu aðila á hlutlægan hátt, sbr. Hrd. 1984, bls. 133 (Lyngás).
375

 Ef 

hlutur hvors hjóna um sig er jafn er samningur ekki ógiltur, jafnvel þótt rök séu færð fyrir því 

að réttlátara væri að skipta eignum með öðrum hætti. Hins vegar þarf samningur ekki að vera 

bersýnilega ósanngjarn svo leiði til ógildingar þótt hann mæli fyrir um ójafna skiptingu.
376

 Ef 

samningar víkja umtalsvert frá því sem hefði leitt af helmingaskiptum skoða dómstólar stöðu 

samningsaðila og aðstæður við samningsgerðina. Hér gætir blæbrigðamunar við 

aðferðarfræðina sem áður var lýst við sanngirnismat skv. 36. gr. sml., þótt litið sé til sömu 

atriða við matið. Nú verður nánar vikið að hverju atriði fyrir sig. 

 

7.3.2 Efni fjárskiptasamnings 

Efni samnings er það fyrsta sem kemur til skoðunar við túlkun 2. mgr. 95. gr. hjl. til 

ógildingar á fjárskiptasamningum. Sá sem vill hnekkja samningi verður að sýna fram á 

efnismun með sérstöku verðgildismati, sbr. Hrd. 1998, bls. 4022 (Endurmat á verðmætum). Í 

nokkrum dómum fyrir Hæstarétti hefur verið byggt á því að eignir séu of lágt metnar. Þá hefur 

farið fram sérstakt mat á þeim eignum, sbr. Hrd. 1997, bls. 2429 (Andleg veikindi konu).
377
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 Dómurinn er reifaður í kafla 7.3.2.  
373

 Í greinargerðinni segir jafnframt að sönnunin geti orðið torveld með vísan til dóma Hæstaréttar í Hrd. 1983, 

bls. 89, 1984, bls. 133 (Lyngás), og 1985, bls. 832 (Stigahlíð), sbr. þó Hrd. 1988, bls. 474 (Gautaborg). Alþt. 

1992-93, A-deild, bls. 2529-2530. 
374

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 845-847. 
375

 Við fjárskipti hjóna samþykkti kona að fasteign kæmi til skipta en samkvæmt eldri kaupmála átti fasteignin 

að koma í hennar hlut. Konan höfðaði síðan mál til ógildingar á fjárskiptasamningnum. Hæstiréttur leit til þess 

að fjárskiptasamningurinn, sem saminn var af lögmanni mannsins, yrði hvorki talinn hafa verið bersýnilega 

ósanngjarn í skilningi þágildandi hjúskaparlaga né yrði hann metinn ógildur vegna efnis síns og aðdraganda með 

stoð í almennum reglum um fjármunaréttarsamninga.  
376

 Lára V. Júlíusdóttir: Hjúskapur, bls. 71. 
377

 Dómurinn er rakinn í kafla 7.3.3. 
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Hægt er að víkja frá sjónarmiðum um verðgildismat ef sannað er að maki hafi í staðinn fengið 

verðminni hlut sem var honum sérstaklega dýrmætur.
378

 

 Þess eru dæmi að Hæstiréttur láti nægja að skoða efni samninga hlutlægt við 

sanngirnismat en líti ekki til annarra þátta. Í Hrd. 1998, bls. 4022 (Endurmat á verðmætum) 

var mismunur greiðslna sem komu í hlut hvors aðila um sig samkvæmt fjárskiptasamningi 

nægur til að samningur væri metinn bersýnilega ósanngjarn. Í héraði voru skiptin ekki metin 

bersýnilega ósanngjörn þar sem miðað var við annað verðmat á eignum hjóna. Héraðsdómi 

reiknaðist svo til að hlutur konunnar hefði verið 43,5% af hreinni eign hjónanna, en verðmæti 

hlutar mannsins 56,5% eignarinnar. Fyrir Hæstarétti var lagt fram endurmat á verðmætum en 

samkvæmt því nam hlutur konunnar 30% af ætlaðri heildareign. Að þessu gættu þurfti ekki að 

taka afstöðu til annarra röksemda heldur voru samningarnir felldir úr gildi samkvæmt 2. mgr. 

95. gr. hjl. 

 Ef samningur er ekki ósanngjarn að efni til verður 2. mgr. 95. gr. hjl. ekki beitt til 

ógildingar löggerningi, jafnvel þótt aðilar hafi ekki notið aðstoðar við samningsgerðina. Í Hrd. 

13. mars 2008 (384/2007) (Ástir og örlög skólastjórnenda) höfðu hjón slitið samvistum og 

gert með sér fjárskiptasamning án utanaðkomandi aðstoðar þar sem fasteign var skipt eftir 

þinglýstum eignarhlutföllum. Maðurinn fékk 70% eignarinnar samkvæmt samningnum en 

konan 30%. Konan krafðist ógildingar samningsins á þeim grundvelli að hann hefði verið 

bersýnilega ósanngjarn, sbr. 2. mgr. 95. gr. hjl. Hæstiréttur skoðaði samninginn efnislega og 

mat ósannað að skráð hlutföll hefðu ekki samrýmst raunverulegum fjárframlögum við kaup á 

fasteigninni. Þótt samningurinn hefði falið í sér nokkurt frávik frá helmingaskiptum þótti 

þannig ekki sýnt fram á að hann hefði verið ósanngjarn á þeim tíma sem hann var gerður 

þannig að heimilaði undanþágu frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga. 

Meirihluti Hæstaréttar sýknaði því manninn af kröfunni. Ætluð vankunnátta konunnar um 

helmingaskiptareglu hjúskaparlaga var ekki ein og sér talin skipta máli við sanngirnismatið. Í 

sératkvæði var talið að samningur hefði verið bersýnilega ósanngjarn gagnvart konunni með 

vísan til efnis hans og skorts á leiðbeiningum til aðila. 

 Grundvöllur þess að 2. mgr. 95. gr. hjl. sé beitt til ógildingar samningi er að sýnt sé með 

hlutlægum hætti að hann sé bersýnilega ósanngjarn, sbr. Hrd. 2002, bls. 3221 (106/2002) 

(Málamyndayfirlýsing). Í málinu var tekist á um hvort skipti hefðu verið ósanngjörn þar sem 

andvirði fasteignar var ójafnt skipt á milli aðila. Konan hafði gefið út yfirlýsingu um að hún 

sætti sig við umsamda fjárhæð við sölu fasteignarinnar. Fyrir héraðsdómi lágu ekki fyrir 
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 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 848. 
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upplýsingar um þróun fasteignaverðs en óumdeilt var að það hefði hækkað umtalsvert. Fyrir 

vikið voru ekki til staðar upplýsingar til að taka hlutlæga afstöðu til efnis samningsins. 

Meirihluti Hæstaréttar féllst ekki á að skiptin teldust bersýnilega ósanngjörn. Í sératkvæði 

beindu tveir dómarar sjónum að aðstæðumun aðila. Þeir töldu að yfirlýsinguna yrði að meta 

með hliðsjón af réttaröryggissjónarmiðunum að baki 2. mgr. 95. gr. hjl. Konan hefði hvorki 

notið aðstoðar lögmanns né leiðbeiningar sýslumanns við samningu yfirlýsingarinnar og því 

væri ekki sanngjarnt að líta til hennar. 

 

7.3.3 Staða aðila 

Ef efnismat á fjárskiptasamningi leiðir í ljós að hann sé ósanngjarn taka dómstólar því næst 

stöðu samningsaðila til skoðunar. Við sanngirnismat skv. 2. mgr. 95. gr. hjl. hefur Hæstiréttur 

veitt stöðu samningsaðila sérstakt vægi. Þannig hefur það oftar en ekki ráðið úrslitum í málum 

hvort aðilar hafi notið mismikillar aðstoðar lögmanna við samningsgerð,
379

 verið illa haldnir 

af veikindum eða legið undir þrýstingi. Ef engum slíkum annmörkum er fyrir að fara er 

Hæstiréttur ólíklegur til að fallast á frávik frá efni löggernings.
380

  

 Við tillitið til aðstöðu maka koma heilsa og aldur til skoðunar en ekki síður afkomuhorfur, 

sbr. Hrd. 1988, bls. 474 (Gautaborg) þar sem Hæstiréttur leit til þess að annað hjóna var í 

góðu starfi en hitt var námsmaður. Þá er litið til þess hvort hjóna hefur umsjón með börnum 

og ber kostnað af uppihaldi þeirra. Krafan um að aðstæður séu bersýnilega ósanngjarnar leiðir 

til þeirrar túlkunar að verulegur munur þurfi að vera á skiptingu eigna svo samningi sé vikið 

til hliðar.  

 Í málum um fjárskiptasamninga er athugunarefni hvort efnameiri makinn geti borið fyrir 

sig ósanngirnissjónarmið til ógildingar. Í dönskum rétti hefur verið fallist á breytingu 

fjárskiptasamnings með vísan til 36. gr. sml. þótt sá maki sem þess krefjist sé umtalsvert 

efnameiri.
381

 Ef maki hefur reynslu af viðskiptum eru gerðar miklar kröfur til þess að hann 
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 Í Hrd. 2002, bls. 3221 (106/2002) (Málamyndayfirlýsing) leit Hæstiréttur til þess að kona hefði notið aðstoðar 

lögmanns við gerð fjárskiptasamnings við mat á aðstöðumun aðila. Ekki var fallist á ógildingu 

fjárskiptasamnings. 
380

 Hæstiréttur túlkaði undantekningarreglu 36. gr. sml. þröngt í Hrd. 2002, bls. 393 (266/2001). Í málinu kom 

reglan til athugunar til ógildingar á fjárskiptasamningi sambúðarfólks sem búið hafði saman í 25 ár. Efnismat 

leiddi í ljós að hallað hefði á manninn við fjárskiptin. Hæstiréttur hafnaði allt að einu að beita 36. gr., m.a. þar 

sem báðum aðilum var kunnugt um sameiginlega fjárhagsstöðu sína og stöðu fyrirtækis sem þau ráku saman. Þá 

var litið til þess að maðurinn hefði viljað gera vel við konuna eftir 25 ára sambúð. 
381

 Samanber niðurstöðu borgardóms Gentøfte í BS 2762/89. Í fjárskiptasamningi samþykkti maður sem starfaði í 

viðskiptageiranum að greiða þrefalt meðlag með börnum auk sérstakrar fjárhæðar sem skyldi greiðast sem gjöf 

einu sinni á ári. Auk þess skuldbatt hann sig til að greiða konunni rúman styrk um óákveðinn tíma. Stuttu síðar 

fór maðurinn fram á ógildingu samningsins með vísan til þess að hann hefði verið undir álagi við 

samningsgerðina. Dómurinn féllst á að vísa samningsákvæðum til hliðar þannig að makastyrkurinn var 
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sanni að efni samnings halli verulega á hann svo samningurinn teljist bersýnilega ósanngjarn. 

Í Hrd. 1998, bls. 106 (Geirsprent) bar maður því við að hann hefði verið undir miklum 

þrýstingi þegar hann skrifaði undir fjárskiptasamning. Hlutlægt mat á efni samningsins leiddi í 

ljós skýran mun á fengnum verðmætum þar sem maðurinn tók á sig að greiða ýmsar 

afborganir en fékk aðeins hlutabréf að nafnvirði 200.000 kr. í sinn hlut af heildarverðmætum 

að upphæð 13.000.000 kr. Hins vegar leit dómurinn til þess að aðilar hefðu af fúsum og 

frjálsum vilja gengið frá samkomulaginu og gert sér grein fyrir um hvað hefði verið samið. 

Maðurinn hefði bæði komið að rekstri prentsmiðju og verslunar og yrði því að teljast vanur 

viðskiptum. Rétturinn féllst hvorki á að samningurinn yrði felldur úr gildi með vísan til 2. 

mgr. 95. gr. hjúskaparlaga né grunnraka 36. gr. samningalaga. Í málinu var samningsfrelsi 

hjóna veittur forgangur umfram hlutlægt mat á efni samningsins. 

 Eins dregur það úr líkum á því að samningur teljist ósanngjarn ef viðkomandi hefur notið 

aðstoðar sérfræðinga. Í Hrd. 27. ágúst 2007 (357/2007) (Dánarbú) gerði skiptastjóri dánarbús 

kröfu á hendur fyrrverandi eiginkonu hins látna hans þar sem hann taldi konuna og lögmann 

mannsins hafa komið eignum undan kröfuhöfum á ósanngjarnan hátt við fjárskipti. Í 

héraðsdómi, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, var áhersla lögð á 

samningsfrelsi aðila, sbr. 1. mgr. 95. gr. hjúskaparlaga. Dómurinn vísaði til þess að margir 

fundir hefðu farið fram um fjárskiptin og vandað hefði verið til verka. Með vísan til þess að 

konan hefði greitt meginhluta skulda sem hvíldu á hjónunum við fjárslitin var ekki orðið við 

kröfu um ógildingu fjárskiptasamnings þótt hlutur mannsins næmi aðeins 11,61% af 

heildareignum til skipta. Hæstiréttur hafnaði einnig að ógilda fjárskiptasamninga í Hrd. 2006, 

bls. 5339 (316/2006) (Leiðbeiningar frá skrásetjanda)
382

 og Hrd. 6. mars 2008 (165/2007) 

(Leiðbeiningar frá fulltrúa sýslumanns)
383

 með vísan til þess að þeir sem töldu á sér brotið 

                                                                                                                                                         
takmarkaður til átta ára og meðlagsgreiðslur lækkaðar. Sjá Lennart Lynge Andersen og Svend Danielsen: 

Urimeligt stillede ægtefæller, bls. 31-32. 
382

 Í málinu krafðist kona þess að fjárskiptasamningur, þar sem tæplega 30% eigna komu í hennar hlut, yrði 

ógiltur þar sem hann væri bersýnilega ósanngjarn. Frestur til beitingar 2. mgr. 95. gr. hjúskaparlaga var liðinn en 

málatilbúnaður konunnar studdist við 31. og 36. gr. sml. Konan hélt því fram að maðurinn hefði haft yfirhöndina 

í samskiptum aðila og að hann hefði notað sér bágindi hennar við samningsgerðina til að skapa sér 

yfirburðastöðu. Í héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti var litið til skýrslu stefnanda um að hún hefði notið 

leiðbeininga frá skrásetjanda samningins og hefði vitað við undirritun að vikið væri frá helmingaskiptareglunni. 

Konan taldist hvorki hafa sannað að samningurinn hefði verið verið bersýnilega ósanngjarn eða að ástand hennar 

við undirskrift hefði átt að leiða til ógildingar samningsins. 
383

 Í málinu var krafist ógildingar á fjárskiptasamningi með vísan til þess að nánast allar eignir hjóna hafi komið í 

hlut mannsins. Hann fékk í sinn hlut verðmæti að upphæð u.þ.b. 23.000.000 kr. umfram hlut konunnar. Hún hélt 

því fram að hún hefði þurft að þola hótanir í sinn garð frá stefnda sem hefðu valdið því að hún hefði verið í 

miklu andlegu ójafnvægi við samningsgerðina. Í dómi héraðasdóms sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til 

forsendna var fallist á að skiptin gengju langt frá því sem helmingaskiptareglan segði. Hins vegar kom fram að 

fulltrúi sýslumanns hefði leiðbeint konunni um helmingaskiptaregluna og honum virst sem hún vildi ganga frá 

fjárskiptum á þann veg sem fram kom í samningnum. Í þessu ljósi, og að teknu tilliti til efnis samningsins að 

öðru leyti, var ekki fallist á að samningurinn hefði verið bersýnilega ósanngjarn á þeim tíma sem hann var 
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hefðu notið aðstoðar við samningsgerðina. Ef aðstoðar sérfræðinga nýtur aftur á móti ekki við 

samningsgerð er líklegra að fallist verði á sjónarmið um ójafna stöðu hjóna. Í Hrd. 1997, bls. 

2429 (Andleg veikindi konu) var fallist á ógildingu fjárskiptasamnings á grundvelli 2. mgr. 95. 

gr. hjl. með vísan til aðstöðumunar aðila við samningsgerð. Hæstiréttur byrjaði á því að meta 

efni samningsins hlutlægt. Konan hefði átt að fá 1.900.000 kr. við helmingaskipti en fékk 

aðeins 400.000 kr. í sinn hlut samkvæmt fjárskiptasamningi. Eftir að hafa staðfest að skiptin 

væru bersýnilega ósanngjörn leit rétturinn til stöðu aðila við samningsgerðina. Konan átti við 

mikil andleg veikindi að stríða og hafði legið á spítala. Hæstiréttur taldi að konan hefði ekki 

verið fær um að gæta hagsmuna sinna með eðlilegum hætti. Þar sem samningurinn var ekki 

gerður við eðlilegar aðstæður var hann ógiltur. 

 Gott dæmi um samspil skoðunar á efni og aðstöðu við mat á sanngirni fjárskipta er að 

finna í Hrd. 26. febrúar 2009 (369/2008) (Tvöfaldur mismunur). Í málinu krafðist maður þess 

að samningur um skilnaðarkjör yrði felldur úr gildi. Hann bar fyrir sig að hann hefði ekki haft 

neina yfirsýn yfir málið vegna álags og þrýstings af hálfu konunnar. Þetta hefði leitt til 

reiknimistaka við samningsgerðina þannig að mismunur milli eignarhluta hvors um sig hefði 

tvöfaldast. Talið var ljóst af gögnum málsins að maðurinn hefði borið nokkru minna úr býtum 

við skiptin og að um nokkurt frávik frá helmingaskiptareglu 103. gr. hjl. hefði verið að ræða. Í 

héraðsdómi sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna sagði: 

 

„Við mat á því hvort samningur vegna fjárskipta við skilnað hjóna teljist bersýnilega ósanngjarn 

[...] verður þó ekki eingöngu litið til hlutlægs mælikvarða um verðmæti þess búshluta sem hvort 

hjóna ber úr býtum, heldur verður jafnframt að horfa til annarra atvika, svo sem aðdraganda að 

gerð samningsins og stöðu aðila.“  

 

 Það var talið ósannað að andlegt ástand mannsins hefði hindrað hann í að gera sér grein 

fyrir efnisatriðum samningsins. Þá naut hann aðstoðar lögmanns við samningsgerð. Dómurinn 

taldi ekki að aðstæður hefðu verið með þeim hætti að ógilda bæri samninginn á grundvelli 2. 

mgr. 95. gr. hjúskaparlaga eða 36. gr. samningslaga og hafnaði kröfunni. 

 

7.3.4 Atvik við samningsgerð 

Auk þess að líta til efnis og stöðu aðila við sanngirnismat á fjárskiptasamningum skoða 

dómstólar hvernig atvikum við samningsgerð var háttað. Atviksmatið miðast aðeins við 

aðstæður eins og þær voru við undirritun löggernings en ekki er litið til síðar tilkominna 

                                                                                                                                                         
gerður, sbr. 2. mgr. 95. gr. hjúskaparlaga. Þá var ekki fallist á að víkja bæri samningnum til hliðar á 

grundvelli 36. gr. samningalaga nr. 7/1936. 
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atvika, sbr. Hrd. 27. ágúst 2007 (357/2007) (Dánarbú).
384

 Ef aðili hefur í upphafi sætt sig við 

ójöfn skipti samkvæmt samningi getur það gert honum erfiðara fyrir að sækja rétt sinn síðar 

þótt hann sé ósáttur, sbr. Hrd. 1985, bls. 832 (Stigahlíð).
385

 Þegar atvik eru metin skipta 

hugræn viðhorf sérstöku máli. Það er ekki nóg að samningur feli í sér frávik frá 

helmingaskiptareglu heldur verður aðili að hafa stefnt að ósanngjörnum málalokum. Þetta 

gefur til kynna að við túlkun fari fram heiðarleikamat.
386

 Litið er til þess hvort maki sem 

krefjist ógildingar hafi gert sér grein fyrir misskiptingu eða fengið nægilegt tækifæri til að 

kynna sér samning og undirstöðuþætti hans.
387

 Mikilvægi samningsins leiðir til þess að 

víðtækar kröfur eru gerðar um að maki geti kynnt sér samningsdrög. Andskýringarreglan 

kemur hér sérstaklega til skoðunar gagnvart þeim sem hefur haft frumkvæðið og undirtökin 

við samningsgerðina, sbr. Hrd. 1998, bls. 106 (Geirsprent) þar sem sá sem útbjó 

fjárskiptasamninginn hafði færi á að kynna sér fjármál hjónanna en maka var kynntur 

fullbúinn samningur fyrir undirritun.
388

  

 

7.3.5 Samantekt 

Dómstólar framkvæma heildstætt sanngirnismat þegar þeir meta hvort 2. mgr. 95. gr. 

hjúskaparlaga skuli beitt til að ógilda fjárskiptasamninga.
389

 Ógildingarreglan kallast á við 

almennu regluna í 36. gr. samningalaga en tekur sérstakt mið af eðli og sjónarmiðum 

hjúskaparréttar. Almenna reglan kemur hins vegar til skoðunar þegar skilyrðum til beitingar er 

ekki fullnægt. Þannig er t.d. séð til þess að sömu viðmið gildi um eignaskipti þótt aðilar hafi 

ekki gengið í hjónaband, sbr. Hrd. 15. desember 2011 (288/2011) (20 ára sambúð).
390

 

 Helmingaskiptareglan veitir skýra fyrirmynd sem gagnast dómstólum við mat á efni 

fjárskiptasamninga. Þess eru dæmi að Hæstiréttur meti sanngirni fjárskipta út frá engu öðru en 

efni samninga, sbr. Hrd. 1998, bls. 4022 (Endurmat á verðmætum). Sönnunarbyrðin er lögð á 
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 Í málinu var ekki fallist á beitingu 2. mgr. 95. gr. hjl. til ógildingar á fjárskiptasamningi með vísan til þess að 

fjárhagur maka hefði verið stöðugur á samningstíma þótt bú hans hefði farið í þrot vegna síðar tilkominna atvika. 
385

 Við fjárskipti höfðu hjón orðið sammála um alla skilnaðarskilmála. Sérstaklega var skráð hvernig eignum 

skyldi skipt og hvaða skuldir hvort þeirra tæki að sér. Síðar taldi maðurinn skiptin bersýnilega ósanngjörn og 

krafðist viðurkenningar á því að hann væri óbundinn af samkomulaginu. Hæstiréttur taldi að manninum hefði 

verið fyllilega ljóst við skiptin að þau væru óeðlileg. Hann hefði ekki verið neyddur til að gera samninginn 

heldur gert hann af frjálsum vilja. Konan var sýknuð af kröfu hans. 
386

 Um muninn á heiðarleika og sanngirni vísast til kafla 2.4.4. 
387

 Hér má til dæmis nefna Hrd. 1988, bls. 474 (Gautaborg) þar sem annað hjóna fékk ekki að kynna sér 

samningstexta fyrr en við undirritun. 
388

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 848-849. 
389

 Hér má nefna Hrd. 1985, bls. 832 (Stigahlíð) þar sem ekki var fallist á að fjárskiptasamningi yrði hnekkt og 

Hrd. 1988, bls. 474 þar sem fjárskiptasamningur var ógiltur með hliðsjón af efnahagslegum aðstöðumun hjóna, 

lagalegri aðstoð sem þau nutu og þeirri staðreynd að konan fékk ekki að kynna sér ákvæði samningsins fyrr en 

við undirritun. 
390

 Ákvæði hjúskaparlaga taka ekki til óvígðrar sambúðar, sbr. 1. gr. hjl. 
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þann sem krefst ógildingar um að sýna að samningur hafi verið bersýnilega ósanngjarn, sbr. 

Hrd. 2002, bls. 3221 (106/2002) (Málamyndayfirlýsing). Ef hlutlægt mat á efni samnings 

gefur ekki til kynna að hann víki frá meginreglunni um helmingaskipti eru litlar líkur til þess 

að 2. mgr. 95. gr. hjl. verði beitt til ógildingar löggerningi. Dómstólar horfa þó einnig til 

annarra atvika, svo sem aðdraganda að gerð samnings og stöðu aðila. Við mat á stöðu aðila 

líta dómstólar m.a. til heilsu, aldurs og fjárhagsstöðu. Atviksmat skv. 2. mgr. 95. gr. miðast 

aðeins við aðstæður við undirritun löggernings, sbr. Hrd. 27. ágúst 2007 (357/2007) 

(Dánarbú). Þar skiptir hugræn afstaða sérstöku máli og hvort tilgangur aðila hafi verið 

heiðarlegur.
391

 

 Samanburður á Hrd. 1998, bls. 4022 (Endurmat á verðmætum) annars vegar og Hrd. 27. 

ágúst 2007 (357/2007) (Dánarbú) og Hrd. 1998, bls. 106 (Geirsprent) hins vegar gefur til 

kynna að Hæstiréttur sé ekki stöðugur í mati sínu á því hversu hlutfallslega ójöfn skipting 

verðmæta þurfi að vera svo hún leiði til ógildingar á skiptum. Í fyrstnefnda málinu var fallist á 

ógildingu fjárskipta þar sem konan fékk 30% heildarverðmæta í sinn hlut en í síðarnefndu 

málunum var ekki orðið við kröfum manna um ógildingu fjárskiptasamnings þótt hlutar þeirra 

næmu mun lægra hlutfalli af heildarupphæð til skipta. Þessi samanburður gæti vakið 

spurningar um hvort mismunandi afstaða Hæstaréttar í garð kynjanna hafi áhrif á þetta 

ósamræmi. Svo virðist þó ekki vera, samanber Hrd. 13. mars 2008 (384/2007) (Ástir og örlög 

skólastjórnenda), Hrd. 2006, bls. 5339 (316/2006) (Leiðbeiningar frá skrásetjanda) og Hrd. 

6. mars 2008 (165/2007) (Leiðbeiningar frá fulltrúa sýslumanns), þar sem ekki var fallist á 

ógildingarkröfur kvenna þótt þær hefðu borið skarðan hlut frá borði við fjárskiptin.  

 Sú aðferð að láta sanngirnismatið ráðast fyrst og fremst af efni samninga er frábrugðin því 

sem áður kom fram um túlkun 36. gr. sml. þar sem dómstólar meta fyrst stöðu aðila en túlka 

svo efni samnings, sbr. Hrd. 2006, bls. 5332 (290/2006) (Tjarnartún 5). Hvort þessi munur 

ráðist af sérsjónarmiðum hjúskaparréttar skal ósagt látið en því hefur verið haldið fram að þau 

eigi að leiða til þess að ógildingarreglum verði frekar beitt.  

 

7.4 Undanþágur frá helmingaskiptareglu 

7.4.1 Opinber skipti 

Frá upphafi hefur verið gert ráð fyrir frávikum frá meginreglu hjúskaparréttar um 

helmingaskipti. Það er einu sinni svo að þótt helmingaskiptareglan stefni að sanngjarnri 
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 Sjá ummæli í sératkvæði í Hrd. 13. mars 2008 (384/2007) (Ástir og örlög skólastjórnenda) þar sem litið var 

til forsendna aðila við samningsgerð. 
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niðurstöðu geta komið upp aðstæður þar sem beiting hennar gengur í öfuga átt. Við 

endurskoðun norrænu hjúskaparlaganna á sjöunda áratug 20. aldar var róið að því að heimila 

víðtækari frávik frá helmingaskiptum, sérstaklega í tilvikum þar sem hjúskapur hafði staðið í 

skemmri tíma.
392

 Þessi tilhögun var lögfest hér á landi með 57. gr. laga nr. 60/1972, sem 

heimilaði að eignum yrði haldið utan skipta ef þær stöfuðu að mestu leyti frá því hjóna sem 

gerði kröfu um skáskipti.
393

 Í ákvæðinu var tekið fram að einkum mætti víkja frá 

meginreglunni ef hjúskapur hefði staðið skamma hríð og ekki leitt til verulegrar fjárhagslegrar 

samstöðu.  

 Í dag er sambærilega reglu að finna í 104. gr. hjúskaparlaga. Ákvæðið hefur að geyma 

vísireglu sem heimilar frávik frá helmingaskiptareglu við opinber skipti að fullnægðum 

tilteknum forsendum. Frumforsenda fyrir beitingu reglunnar er að málalok yrðu ellegar 

bersýnilega ósanngjörn fyrir annað hjóna. Í 104. gr. eru talin upp viðmið til hliðsjónar við mat 

á því hvað sé bersýnilega ósanngjarnt. Þannig er mælst til þess að m.a. skuli litið til fjárhags 

hjóna, lengdar hjúskapar og þess hvort annað hjóna hafi flutt verulega miklu meira í búið en 

hitt eða öðlast umtalsvert meira fé síðar. Upptalningin er ekki tæmandi.
394

  

 Í 57. gr. eldri laga sagði að einkum mætti víkja frá helmingaskiptareglunni ef hjúskapur 

hefði ekki leitt til fjárhagslegrar samstöðu.
395

 Í lögskýringargögnum var þetta útskýrt svo að 

þegar hjúskapur hefði staðið skamma stund, hjónaband væri barnlaust eða hjón hefðu lítt eða 

ekki búið saman, skorti helmingaskiptaregluna rökrænan og félagslegan bakgrunn.
396

 Þótt 

104. gr. hjl. sé orðuð með almennari hætti býr sama hugsun að baki henni. Krafan um 

fjárhagslega samstöðu hefur m.a. að markmiði að hindra helmingaskipti í tilvikum þar sem 

annar aðilinn hefur gagngert gengið í hjúskap í auðgunarskyni.
397

 Við mat á fjárhagslegri 

samstöðu verður að skoða framlög hvors maka um sig til heimilishalds, framfærslu og 

                                                 
392

 Áður hefur verið fjallað um aðferðir manna til að hindra óheppilegar afleiðingar almennra laga með sértækari 

reglusetningu í anda regluhyggju. 
393

 Með skáskiptum er átt við skiptingu verðmæta sem víkur frá helmingaskiptareglu.  
394

 Þetta er breyting frá inntaki ákvæðis í 57. gr. eldri hjúskaparlaga þar sem verðmætamatið var takmarkað við 

eignir við hjúskaparstofnun. Breytingin er í takt við norræna réttarþróun. Á 9. áratug 20. aldar var einhugur í 

norrænu samstarfi um að rýmka þyrfti heimild til frávika frá helmingaskiptareglunni enn frekar. Sjá Ármann 

Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 815. 
395

 Sérstaklega er fjallað um þetta atriði í nokkrum dómum Hæstaréttar. Í Hrd. 1979, bls. 1384 var fallist á 

fjárhagslega samstöðu með hjónum því fjárframlög þeirra hefðu farið til heimilishalds og greiðslu láns vegna 

íbúðarkaupa. Í Hrd. 1985, bls. 322 var ekki sýnt á fjárhagslega samstöðu hjóna því hvort um sig hafði borið 

eignir í búið án aðkomu hins. Þá var barn hjóna í fóstri. 
396

 Alþt. 1971, A-deild, bls. 362-363. 
397

 Hér má nefna þær aðstæður að stofnað sé til hjúskapar við fjársterkan aðila í því skyni að komast yfir eignir í 

skjóli skjótfengins skilnaðar og helmingaskiptareglu. Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2533-2534. 
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eignamyndunar.
398

 Þá er lengd hjúskapar lykilviðmið. Samkvæmt orðalagi 104. gr. 

hjúskaparlaga takmarkast tímamarkið við hjúskap, án tillits til fyrri sambúðar.
399

 Að sænskum 

rétti gildir fimm ára viðmiðunarregla um það innan hvaða tíma megi krefjast skáskipta. Við 

setningu íslensku hjúskaparlaganna var hins vegar ákveðið að takmarka matið ekki við 

tiltekinn tímafrest. Dómstólar hafa raunar tekið fram að hjúskapur sé ekki skammlífur ef hann 

hefur varað í þrjú ár, sbr. ummæli í Hrd. 12. júní 2007 (304/2007) (Þriggja ára hjúskapur).
400

  

 Eins og áður segir mælir 104. gr. fyrir um undantekningu frá meginreglunni um 

helmingaskipti. Þá leiðir orðalag um „bersýnilega ósanngirni“ til ályktunar um að ákvæðið 

eigi að túlka þröngt.
401

 Leggja þarf heildstætt mat á aðstæður með hliðsjón af öllum 

viðkomandi sjónarmiðum en ekki nægir að líta aðeins til stöðu þess sem krefst skáskipta, sbr. 

Hrd. 2003, bls. 2912 (288/2003) (Arfur frá foreldrum).
402

 Dómstólar leggja áherslu á að 

fullnægjandi gögn um eignir og skuldir liggi fyrir. Sönnunarskortur bitnar á þeim sem krefst 

skáskipta.
403

 Sanngirnismat Hæstaréttar er tilvikakennt og ekki til þess fallið að setja fram 

almennar leiðbeiningarreglur.
404

 

  

7.4.2 Persónuleg einkaréttindi og óframseljanleg réttindi 

Önnur undanþága frá helmingaskiptareglunni með vísan til sanngirni víkur að andlagi skipta. 

Samkvæmt 99. gr. hjl. koma hjúskapareignir hjóna í heild sinni til skipta við skilnað nema 

samningar, lög eða fyrirmæli gefanda leiði til annars. Þá er enn fremur að finna frávik frá 

meginreglunni í ákvæðum hjúskaparlaga. Reglurnar, sem byggja á félagslegum viðhorfum, 
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 Samanber Hrd. 2005, bls. 514 (41/2005). Í málinu var talið að eign sem var keypt fyrir andvirði fyrri eignar 

manns hefði orðið að hjúskapareign vegna framlags konu til heimilis og við uppeldi barns. Sjá einnig Hrd. 2003, 

bls. 2912 (288/2003) (Arfur frá foreldrum) sem reifaður er hér að neðan. 
399

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 814-815. Hér má þó vísa til norrænna dóma U 1980, 

bls. 463 og U 1973, bls. 744 sem mæla í aðra átt. Hugsanlega samræmist það eðli reglunnar betur að taka tillit til 

fyrri sambúðar þannig að breyta ætti túlkun Hæstaréttar, sbr. nálgunina í Hrd. 2002, bls. 2583 (324/2002). 

(Iðgjöld) þar sem litið var til fyrri sambúðar. Við mat á verðmætum sem hvor aðili hefur komið með í bú er 

miðað við stofnun hjúskapar, sbr. Hrd. 1985, bls. 322, sem Hæstiréttur staðfesti í Hrd. 2002, bls. 1729 

(200/2002). Þegar 102. gr. hjl. hefur komið til skoðunar hefur Hæstiréttur miðað við sambúðartíma en ekki 

takmarkað sig við hjúskap, sbr. Hrd. 29. janúar 2009 (255/2008) (Talnakönnun). 
400

 Í héraðsdómi, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, sagði: „Verður á því byggt að hjúskapurinn 

hafi varað í 3 ár án tillits til atvika að öðru leyti. Það er mat dómsins að sá tími geti ekki talist skammvinnur í 

skilningi 104. gr. hjúskaparlaga nr. 31/1993.“ 
401

 Af dómum Hæstaréttar má ráða að ákvæði 57. gr. laga nr. 60/1972 hafi verið beitt af varkárni, sjá Hrd. 1983, 

bls. 1967, Hrd. 1985, bls. 322 og Hrd. 1988, bls. 1432. 
402

 Í málinu reifaði dómurinn hvernig umþrættar eignir hefðu komið til aðila. Með vísan til þess að eignirnar 

hefðu komið til aðila eftir 24 ára hjúskap og að enginn kaupmáli hefði verið gerður um þær taldi hann ekki hægt 

að halda þeim utan fjárfélags hjónanna. Sjá Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 805-808. 
403

 Þessi viðhorf komu fram í Hrd. 2000, bls. 1980 (192/2000) og í Hrd. 2003, bls. 2912 (288/2003) (Arfur frá 

foreldrum). Í fyrra málinu var ekki fallist á kröfu um skáskipti þar sem viðhlítandi gögn voru ekki færð fram um 

fjárhag hjóna á sambúðartíma og við skilnað. Sjá Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 807-808. 
404

 Samanber Hrd. 1994, bls. 2474 og Hrd. 2000, bls. 1980 (192/2000). 
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eiga að tryggja sanngjarna lausn í málum þegar almennar reglur myndu leiða til óheppilegra 

niðurstaðna. Sérstök atviksbundin sjónarmið geta leitt til þess að vikið sé frá 

helmingaskiptareglu um ákveðið skiptaandlag. Samkvæmt 57. gr. hjl. ganga efnisreglur um 

persónuleg réttindi framar almennum reglum um að réttindi skuli vera hjúskapareign. Um 

persónuleg réttindi er fjallað í 102. gr. laganna. Með öðrum orðum er reglan sú að réttindi séu 

hjúskapareign nema hægt sé að færa þau undir efnisreglu 102. gr. hjl., sbr. einnig 104. gr. 

skiptalaga nr. 20/1991.
405

 

 Í 1. mgr. 102. gr. eru talin upp í fimm töluliðum réttindi sem hægt er að fella utan skipta 

að kröfu aðila.
406

 Persónuleg réttindi eru svo nátengd persónu rétthafa að óeðlilegt þykir að 

þau komi til skipta við fjárskipti hjóna. Það fer eftir hverjum og einum hvort hann telji eignir 

svo nákomnar sér að þeim verði ekki skipt enda segir í ákvæðinu að skáskipti fari ekki fram 

nema að framkominni kröfu. Skiptastjóra ber að leiðbeina ólöglærðum aðilum um þessi 

efni.
407

 Meginreglunnar um hjúskapareignir gætir áfram. Þannig mega munir til einkanota 

ekki vera úr samhengi við búseignir. Þá er heldur ekki hægt að komast framhjá meginreglunni 

með því að breyta verðmætum, sbr. UfR. 1995, bls. 806 (Demantur).
408

 Í 2. mgr. 102. gr. segir 

hins vegar að þyki það ósanngjarnt gagnvart maka að halda verðmætum utan skipta sé heimilt 

að bæta það með fjárgreiðslum.
409

 Ákvæðið heimilar að maka sé bætt ósanngjarnt tap við 

skiptin. Með þessu er komið í veg fyrir að maki neyðist til að gera endurgjaldskröfu, en slík 

mál hafa reynst torsótt fyrir norrænum dómstólum.
410

 

 

7.4.3 Lífeyrisréttindi  

Í 2. tölul. 1. mgr. 102. gr. segir að maki geti krafist þess að réttindi í lífeyrissjóðum svo og 

krafa til lífeyris eða líftryggingarfjár sem ekki hefur endurkaupsvirði verði höfð utan skipta. 

Þetta er nýmæli í lögum en 2. mgr. 17. gr. eldri hjúskaparlaga nr. 20/1923 var túlkuð á 
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 Ákvæðið kallast á við 2. mgr. 15. gr. danskra laga nr. 1135/2014 um réttaráhrif hjúskapar (lov om ægteskabs 

retsvirkninger, upphaflega nr. 56/1925) þar sem segir að réttindi sem tengist einstakling nánum böndum falli 

utan skipta, án þess að réttindin séu nánar skilgreind í ákvæðinu. Lögunum má ekki rugla saman við dönsku 

hjúskaparlögin nr. 1096/2014 (lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, upphaflega nr. 256/1969). Sjá Anitta 

Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og arveret, bls. 85. 
406

 Til tals kom að bæta jafnvel enn fleiri réttindum við listann en arfur og gjafir voru til að mynda ekki felld utan 

skipta í lögum þar sem misjafnlega gæti staðið á hjá aðilum, sbr. ummæli í Hrd. 2006, bls. 3002 (314/2006). 
407

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 486-490. 
408

 Í málinu reyndi kona að koma demanti utan skipta við fjárslit með því að láta greypa hann í hring sem hún 

bar. Ekki var fallist á að demanturinn félli utan skipta. Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: 

Familie- og arveret, bls. 85. 
409

 Orðrétt segir ákvæðið: Það hjóna, sem fær verðmæti eða muni utan skipta með þessum hætti, tekur að sér 

skuldir sem orðið hafa til vegna öflunar þeirra eða hvíla á þeim. Nú þykir ósanngjarnt gagnvart hinum makanum 

að verðmætum eða réttindum skv. 2., 3. eða 4. tölul. sé haldið utan skipta og er þá heimilt að bæta honum það 

með fjárgreiðslum sem eftir atvikum má inna af hendi með nánar greindum afborgunum. 
410

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2532. Í frumvarpinu er vísað til athugasemdar í Hrd. 1970, bls. 670. 
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sambærilegan hátt.
411

 Löggjafinn gerði sér grein fyrir því að tryggingarréttindi væru með 

ýmsu móti. Hann valdi því að setja almennt ákvæði, orðað með opnum hætti, sem hefur síðan 

verið notað sem stefnumið til hliðsjónar fyrir dómara.
412

 Það víkur fyrir sérákvæðum um 

lífeyrissjóði þar sem þau er að finna í samþykktum eða samningum um frjálsa líftryggingu.
413

 

Í dómum Hæstaréttar er reglulega vísað til sérákvæða um lífeyrisréttindi.
414

 

 Lífeyrisgreiðslur eru ætlaðar til framfærslu á efri árum. Réttur til þeirra er persónubundinn 

og oftast óframseljanlegur enda innstæðan bundin í lífeyrissjóði. Vegna þess hve réttindin eru 

persónuleg var sú stefna mörkuð í norrænum rétti að réttur maka til lífeyris kæmi ekki til 

skipta við skilnað hjóna. Hins vegar geta sanngirnisrök mælt með að réttindum eigi að deila 

með maka. Þetta getur t.d. átt við þegar heimavinnandi maki hefur hvorki haft verulegar tekjur 

né áunnið sér lífeyrisréttindi sem nokkru nemur.
415

 Kenningar um hlutdeild í lífeyrisréttindum 

maka ríma við hefðbundin sjónarmið um myndun sameignar vegna vinnuframlags í þágu 

heimilis. Aðeins raunverulega greiddum iðgjöldum er haldið utan skipta. Ákvæði 2. tölul. 1. 

mgr. heimilar aðilum ekki að halda greiðslum að andvirði þess sem hefði farið í 

lífeyrisgreiðslur utan skipta þótt greiðslurnar hafi runnið til sameiginlegra útgjalda hjóna, sbr. 

Hrd. 2002, bls. 2583 (324/2002) (Iðgjöld). 

 Við setningu hjúskaparlaga nr. 31/1993 var farin sú leið að staðfesta meginreglu 2. mgr. 

17. gr. eldri hjúskapalaga nr. 20/1923 um að maki gæti krafist þess að lífeyrisréttindi sín 

stæðu utan skipta við skilnað. Viðbót þess efnis að maki gæti krafist hlutdeildar ef ósanngjarnt 

teldist að halda réttindunum utan skipta var bætt við ákvæðið. Við samningu frumvarpsins 

kom til skoðunar að lögfesta skiptingu milli hjóna á virði lífeyrisréttinda sem áunnist hefðu á 

hjúskapartíma. Það þótti hins vegar of erfitt í framkvæmd. Frumvörp þess efnis hafa síðan 

nokkrum sinnum verið flutt á Alþingi eftir gildistöku laganna árið 1993 án árangurs.
416

  

 Ákvæði 102. gr. var sniðið eftir norsku hjúskaparlögunum frá 1991. Að norskum rétti falla 

lífeyrisréttindi utan skipta, sbr. b-lið 61. gr. norsku hjúskaparlaganna. Þar er reglan sú að allt 

sem viðkomandi tekur með sér í búið sé séreign hans en eignasöfnun á hjúskapartíma komi til 
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 Um þessa túlkun vísast til sjónarmiða í héraðsdómi í Hrd. 1972, bls. 544. Í málinu var konu dæmdur réttur til 

endurgjalds vegna lífeyriskaupa maka. Þeim hluta málsins var ekki áfrýjað til Hæstaréttar. Héraðsdómur vísaði 

til sjónarmiða dómsins í Hrd. 2002, bls. 3118 (445/2002) (Viðjugerði). Í 56. gr. eldri hjúskaparlaga nr. 60/1972 

sagði einfaldlega að um rétt maka til lífeyris eftir skilnað færi samkvæmt ákvæðum lífeyrissjóðslaga. 
412

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 492. 
413

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2532. 
414

 Sjá Hrd. 2001, bls. 4779 (253/2001) (Lífeyrissjóðurinn Framsýn). Í dóminum var vísað til 3. mgr. 14. gr. laga 

nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða sem heimilar að sjóðsfélagi og maki 

geti gert með sér gagnkvæmt samkomulag um skiptingu ellilífeyrisréttinda. 
415

 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 492-494. 
416

 Sigrún Jóhannesdóttir: Fyrirlestrar um fjármálaskipulag í hjúskap, staðfestri samvist og óvígðri sambúð, bls. 

128. 
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skipta. Með lagabreytingu árið 1998 var maka heimilað að krefjast bóta ef skipting væri 

ósanngjörn. Við matið á því hvort koma skuli til bótagreiðslna á dómurinn að líta til lengdar 

hjúskapar.
417

 Efnisreglu um lífeyrisréttindi var ekki bætt við dönsku hjúskaparlögin fyrr en 

árið 2006. Reglan er í samræmi við eldri dómaframkvæmd um að halda lífeyrisréttindum utan 

skipta. Samkvæmt 16. gr. dönsku laganna um réttaráhrif hjúskapar taka hjón eigin 

lífeyrisréttindi úr sameiginlegu búi við fjárskipti að því marki sem sanngjarnt þykir. Þar 

skiptir engu máli hvers eðlis lífeyrisgreiðslan er eða hvort hún er valfrjáls eða skyldug. 

Lífeyrisréttindi umfram það sem þykir sanngjarnt að taka til hliðar koma til skipta.
418

 

Langstærsti hluti lífeyrisréttinda fellur undir að vera hefðbundinn og sanngjarn og er því ekki 

skipt. Sanngjörn lífeyrisréttindi eru venjuleg lífeyrisréttindi starfsmanns, en hugtakið er túlkað 

rúmt.
419

 Samkvæmt þessu er meginreglan að dönskum rétti tvímælalaust sú að lífeyrisréttindi 

hvers um sig teljist til séreignar við fjárskipti. Aðeins lífeyrisréttindi umfram það sem telst 

venjulegt og sanngjarnt koma til skipta, að því gefnu að hjúskapur hafi varað í fimm ár eða 

lengur. Ef hjúskapur hefur varað skemmri tíma koma engin slík réttindi til skipta.
420

 

 

7.4.4 Dómar Hæstaréttar um 2. tölul. 1. mgr. 102. gr. hjúskaparlaga 

Ákvæði 102. gr. hjúskaparlaga komu til skoðunar í nokkrum dómum Hæstaréttar sem féllu 

með stuttu millibili í upphafi aldarinnar. Dómarnir vekja upp spurningar um túlkun dómstóla 

á sanngirnishugtakinu.  

 Fyrst ber að nefna Hrd. 2001, bls. 4779 (253/2001) (Lífeyrissjóðurinn Framsýn). Í málinu 

slitu hjón samvistum eftir 34 ára hjónaband. Konan hafði verið heimavinnandi en hún gerði 

kröfu um andvirði helmings lífeyrisréttinda mannsins með vísan til 2. mgr. 102. gr. hjl. Í 

héraðsdómi, sem Hæstiréttur staðfesti, var litið til þess að fjárskipti um aðrar eignir hefðu 

verið jöfn og að tekjumunur hjóna hafi verið óverulegur þegar skipti fóru fram. Að kröfu 

mannsins voru réttindin ekki dregin undir skiptin þar sem ekki þótti hafa verið sýnt fram á að 

ósanngjarnt hefði verið að halda þeim utan skipta, sbr. 2. mgr. 102. gr. laganna. 

  Næst var kveðinn upp dómur í Hrd. 2002, bls. 1548 (170/2002) (Eftirlaunasjóður). Þar 

komu til skoðunar opinber skipti hjóna sem áttu að baki 18 ára sambúð, þar af 15 ár í hjúskap. 
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 Ármann Snævarr: Hjúskapar- og sambúðarréttur, bls. 493-498. 
418

 Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og arveret, bls. 91-93. 
419

 Linda Nielsen: Skilsmisseret, bls. 165-180. 
420

 Að dönskum rétti getur maki fengið greiddar svonefndar hjúskaparbætur ef hann hefur aflað minni 

lífeyrisréttinda á hjúskapartíma. Greiðsla bótanna er bundin því skilyrði að viðkomandi hafi gefið vinnu upp á 

bátinn af fjölskylduástæðum , sbr. UfR. 2012, bls. 1075. Ef skilyrðinu er ekki fullnægt kemur til skoðunar að 

greiða sanngirnisbætur þegar misskipting auðs á milli hjóna er meiriháttar eftir langan hjúskap. 

Viðmiðunartíminn er að viðkomandi sambúð hafi varað minnst 15 ár en matið er ekki takmarkað við hjúskap 

einan. Sjá Anitta Godsk Pedersen og Hans Viggo Godsk Pedersen: Familie- og arveret, bls. 93-96. 
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Konan hafði verið heimavinnandi á samvistartímanum og sinnt heimilisstörfum og 

barnauppeldi. Hún hafði því hvorki aflað sér umtalsverðra tekna á tímabilinu né 

lífeyrisréttinda. Maðurinn var hins vegar í öruggu starfi, hafði háar tekjur og naut verulegra 

lífeyrisréttinda. Hæstiréttur taldi það ósanngjarnt að halda lífeyrisréttindunum utan skipta og 

dæmdi konunni hlutdeild í þeim. Dæmd fjárhæð var lækkuð nokkuð með vísan til hagræðis af 

eingreiðslu og skattfrelsi auk aldurs konunnar, sem var 44 ára, og þeirra kosta sem gera mætti 

ráð fyrir að hún hefði til að afla eigin lífeyrisréttinda.  

 Í þriðja málinu, Hrd. 2002, bls. 3118 (445/2002) (Viðjugerði), krafðist kona greiðslu úr 

hendi fyrrverandi eiginmanns vegna lífeyrisréttinda hans. Í héraði var henni dæmd upphæð 

sem nam rúmlega fimmtungi séreignar hans í lífeyrissjóði. Dæmd upphæð var meira en 

helmingi lægri en hún hafði krafist. Niðurstaðan var rökstudd með vísan til stöðu aðila, 

skertrar vinnugetu konunnar og nær algers tekjuleysis hennar. Af lestri dómsins er ekki að sjá 

annað en að héraðsdómur hafi dregið nákvæma upphæð úr hatti. Hæstiréttur leit til sömu 

atriða við sanngirnismat sitt. Hann túlkaði hins vegar kröfugerð konunnar, sem var 

sambærileg við kröfugerðir í fyrri dómum, á annan hátt. Í dóminum sagði: 

 

„[...]Að þessu gættu er ekki fært að beita hér umræddu lagaákvæði þannig að varnaraðili geti 

fengið sér dæmda eingreiðslu með peningum úr hendi sóknaraðila án tengsla við afdrif fjárslitanna 

milli þeirra að öðru leyti. Verður þess í stað að skýra kröfugerð varnaraðila svo að í raun leiti hún í 

málinu úrlausnar um hvort og þá að hvaða marki andvirði lífeyrisréttinda sóknaraðila komi til 

skipta, eins og um hverja aðra hjúskapareign hans væri að ræða, sbr. 57. gr. hjúskaparlaga.“ 

 

Með þessari nýstárlegu túlkun komst Hæstiréttur að því að sama upphæð og héraðsdómur 

hafði dæmt manninn til að greiða, 12.000.000 kr., ætti að teljast hjúskapareign mannsins og 

koma til skipta eftir helmingaskiptareglu. Við mat á upphæðinni leit Hæstiréttur til sömu 

atriða og rakin voru í héraðsdómi. Hann leit jafnframt til þess að rétturinn til lífeyris hefði 

ekki aðeins myndast með iðgjöldum heldur einnig að verulegu leyti með framlagi 

vinnuveitanda. Þetta hafði áhrif til lækkunar. 

 Þótt dómarnir hafi fallið með innan við árs millibili eru þeir um margt ólíkir. Dómurinn í 

fyrsta málinu var sá eini þar sem Hæstiréttur taldi sanngirnisrök ekki standa til að veita maka 

hlutdeild í lífeyrisréttindum. Þar virðist mestu skipta að lífeyrisþeginn hafði engar aðrar tekjur 

þegar dómur féll og stöðumunur aðila var óverulegur. Kröfugerð stefnenda var eins háttað í 

öllum dómunum, þar sem gerð var krafa um eingreiðslu úr hendi stefnda. Í fyrri dómunum var 

reglan túlkuð sem svo að hún fjallaði um beina efnislega fjárgreiðslu en í síðari dómi var litið 

á hana sem efnislega skiptareglu. Fyrir vikið var upphæð dæmdrar kröfu ekki afhent konunni 
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heldur tekin til helmingaskipta.
421

 Túlkunarfordæmi þriðja dómsins hefur ekki verið fylgt í 

síðari réttarframkvæmd.  

 Niðurstöður dómanna tveggja þar sem konum var dæmd hlutdeild í lífeyrisréttindum 

vöktu athygli. Því var jafnvel haldið fram að um stefnubreytingu væri að ræða.
422

 Sú 

stefnubreyting hefur síðar gengið til baka ef litið er til síðari dóma. Nokkur ár liðu þangað til 

102. gr. hjl. kom næst til skoðunar fyrir Hæstarétti. Í Hrd. 27. ágúst 2007 (369/2007) (Allianz) 

krafðist kona viðurkenningar á kröfu um helmingshlut í tilteknum lífeyrisréttindum manns á 

hjúskapartíma. Hún var öryrki en hann var flugmaður og naut góðra lífeyriskjara. Í málinu 

komu aðrar eignir við sögu í sanngirnismatinu. Svo brá við að stærsta eignin í eignasafni 

hjónanna hafði verið gerð að séreign konunnar. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var af 

Hæstarétti með vísan til forsendna, sagði að ekki yrði litið framhjá því að sérstakar aðstæður 

yrðu að vera fyrir hendi svo lífeyrisréttindin kæmu undir skipti, sbr. 102. gr. hjúskaparlaga. 

Við mat á þessu væri rétt að horfa heildstætt á allar aðstæður. Ekki var talið að sýnt hefði 

verið fram á að ósanngjarnt væri gagnvart konunni að halda lífeyrisréttindum mannsins utan 

skipta. Því var ekki fallist á kröfu hennar.  

 Aflahæfi og tekjum aðila var gefinn sérstakur gaumur í Hrd. 29. janúar 2009 (255/2008) 

(Talnakönnun) þar sem gerð var krafa um að lífeyrisréttindi manns kæmu til skipta. Á 

sambúðartíma fyrir hjónaband hafði maðurinn verið í námi en konan verið útivinnandi. Eftir 

að aðilar gengu í hjónaband vann konan stopult en maðurinn sinnti fullu starfi og hafði mun 

hærri tekjur. Hæstiréttur leit til tímalengdar samanlagðs sambúðartíma, verkaskiptingar í 

hjúskap, mismunar á verðmæti lífeyrisréttinda við lok hjúskapar og annarra aðstæðna. 

Dómurinn taldi nauðsynlegt að líta til heildarsambúðartímabils en takmarka matið ekki við 

tímabilið frá stofnun hjúskapar. Með vísan til þessa var fallist á með héraðsdómi að 

ósanngjarnt teldist í skilningi 2. mgr. 102. gr. hjúskaparlaga að halda lífeyrisréttindum aðila 

utan skipta.  

 Kröfugerð í Hrd. 17. september 2012 (568/2012) (Fyrrverandi sjómaður) var sérstök að 

því leytinu til að kona gerði ekki kröfu um ákveðna fjárhæð heldur um að lífeyrisréttindi 

kæmu til skipta sem hjúskapareign við fjárslit. Hæstiréttur leit til eignastöðu, tekna aðila og 

aflahæfis til framtíðar. Eignastaða hjónanna var neikvæð en þau áttu réttindi til greiðslna í 

lífeyrissjóðum. Í málinu var óumdeilt að tekjur mannsins hefðu verið hærri og lífeyrisréttindi 

hans væru mun ríflegri. Hins vegar hafði konan aflað sér lífeyrisréttinda með störfum utan 
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 Lára V. Júlíusdóttir: „Hvernig skiptast ellilífeyrisréttindi?“, bls. 31. 
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heimilis. Með vísan til þessa taldi rétturinn ekki sannað að ósanngjarnt væri að halda 

lífeyrisréttindum mannsins utan skipta. 

 Í Hrd. 28. janúar 2014 (6/2014) (Krítarteikning) krafðist kona þess að áunnin 

lífeyrisréttindi málsaðila yrðu talin til hjúskapareignar og skipt að jöfnu. Hæstiréttur tók 

sérstaklega fram að ákvæði síðari málsliðar 2. mgr. 102. gr. laganna væri undantekning frá 

þeirri almennu reglu 2. töluliðar 1. mgr. sömu lagagreinar að lífeyrisréttindi kæmu ekki til 

skipta við fjárslit. Rétturinn leit til þess að konan hefði með störfum sínum utan heimilis aflað 

sér lífeyrisréttinda og gera mætti ráð fyrir að hún gæti aukið við þann rétt þar til kæmi að töku 

lífeyris við starfslok, en upplýsingar um verðmæti lífeyrisréttar aðila vantaði. Hæstiréttur leit 

ennfremur til þess að hjúskapur hefði varað í stuttan tíma og að maðurinn væri sjálfur 50% 

öryrki. Konan var látin bera hallann af sönnunarskorti og synjað um kröfuna. Í dóminum veitti 

Hæstiréttur því athygli að í málatilbúnaði aðila væri hvergi gerður greinarmunur á lífeyri og 

séreignalífeyrissparnaði. Í Hrd. 28. maí 2014 (348/2014) (Séreignalífeyrir) taldi rétturinn á 

hinn bóginn að séreignarlífeyrissparnaður manns skyldi koma til skipta við fjárslit, með 

skírskotun til þess að slík réttindi yrðu, að virtum ákvæðum laga nr. 129/1997 um 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, hvorki felld undir 2. né 3. tölulið 1. 

mgr. 102. gr. hjúskaparlaga, enda gætu viðskiptabankar, sparisjóðir, verðbréfafyrirtæki og 

líftryggingafélög auk lífeyrissjóða tekið við séreignarlífeyrissparnaði. Það sem hér skipti máli 

var að séreignalífeyri hafði tímabundið verið fengið endurkaupsvirði með bráðabirgðaákvæði 

í lögunum.
423

 Þetta var í fyrsta skipti sem Hæstiréttur víkur að þessum greinarmun en 

fordæmisgildi dómsins er takmarkað með hliðsjón af gildistíma ákvæðisins.
424

 

 

7.4.5 Samantekt 

Dómarnir sem hér hafa verið reifaðir leiða í ljós að Hæstiréttur lítur til aðstöðumunar hjóna 

eftir skilnað við sanngirnismat skv. 102. gr. hjl. Rétturinn tekur til skoðunar aldur og 

aldursmun, lengd hjúskapar, heilsu, starfsorku og menntun. Eins meta dómstólar hlut maka í 

öðrum eignum en rétti til lífeyris. Í dómum er lögð áhersla á að ofangreind atriði séu metin 

heildstætt.
425

 Neðangreind tafla sýnir samanburð á milli dómanna út frá nokkrum þeirra atriða 

sem vísað hefur verið til við sanngirnismat. Til auðkenningar eru þeir dómar skáletraðir þar 

sem Hæstiréttur féllst á að lífeyrisréttindi skyldu koma til skipta. 
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 Í Hrd. 27. ágúst 2007 (369/2007) (Allianz) hafði lífeyrir í séreignarsjóði hins vegar verið felldur undir 102. gr. 

hjl. og talist til þess sem félli utan skipta. 
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Tafla 1. Samanburður á dómum um 102. gr. hjl. 

Dómur Dags Aldur við 

skilnað 

Tekjur hjóna  

á mánuði 

Lengd 

hjúskapar 

Skert 

starfsorka 

Börn 

Lífeyrissjóðurinn 

Framsýn 

2001:4779 

(253/2001)  

18.12.2001 Karl: 68 ára. 

Kona: 55 ára. 

Kona: 74.000 kr. 

Karl: 91.924 kr. 

34 ár. Kona: 75% 

örorka. 

2 uppkomin 

börn. 

Eftirlaunasjóður 

2002:1548 

(170/2002)  

26.4.2002 Karl: 49 ára. 

Kona: 44 ára. 

Kona: 2.405 kr. 

Karl: 687.313 kr. 

15 ár. Kona: 20% 

örorka. 

2 börn,  

12-15 ára.  

Viðjugerði 

2002:3118 

(445/2002) 

10.10.2002 Karl: 64 ára. 

Kona: 59 ára. 

Kona: 100.000 kr. 

Karl: 421.612 kr. 

40 ár. Kona: 20% 

örorka. 

3 uppkomin 

börn. 

Allianz 

27.8.2007 

(369/2007) 

27.8.2007 Kemur ekki 

fram. 

Kemur ekki fram. 31 ár. Kona: öryrki 

(hlutfall ekki 

tekið fram). 

3 uppkomin 

börn. 

Talnakönnun 

29.1.2009 

(255/2008) 

29.1.2009 Karl: 55 ára. 

Kona: 54 ára. 

Kemur ekki fram. 22 ár. Engin. 3 börn,  

15-22 ára. 

Fyrrverandi  

sjómaður 

17.9.2012 

(568/2012) 

17.9.2012 Kona: 55 ára. Kemur ekki fram. 35 ár. Kona: 8% 

örorka. 

4 uppkomin 

börn. 

Krítarteikning 

28.1.2014 

(6/2014) 

28.1.2014 Kona: 58 ára. Kemur ekki fram. 6 ár. Karl: 50% 

örorka. 

Kemur ekki 

fram. 

Séreignalífeyrir 

28.5.2014 

(348/2014) 

28.5.2014 Karl: 59 ára.  Kemur ekki fram. 10 ár. Engin. 3 börn, 

5-10 ára. 

 

Eins og taflan gefur til kynna er ekkert eitt atriði sem ræður úrslitum frekar en annað. Rétt 

eins og víða er tekið fram í dómunum sjálfum ræðst útkoman af heildarmati. Gjarnan ræðst 

niðurstaðan af atviksbundnu mati á sérstöku atriði. Samanburðurinn um áhersluatriðið getur 

gengið svo langt í ákveðna átt að það sveiflar heildarmatinu. Hér má nefna Hrd. 29. janúar 

2009 (255/2008) (Talnakönnun) þar sem fallist var á að taka lífeyrisréttindi til skipta með 

vísan til aflahæfis. Dómurinn leit framhjá því að upplýsingar til stuðnings kröfunni væru 

ófullnægjandi, sóknaraðili hefði fulla starfsgetu og ætti þar að auki meira en áratug eftir á 

vinnumarkaði. Í dómunum er vísað til fordæma þar sem hentar en ekki er að sjá skýra línu í 

dómaframkvæmd. Með öðrum orðum virðist sem svo að 2. mgr. 102. gr. hjl. gefi dómurum 

frjálsar hendur til að meta hvert mál fyrir sig. Á móti er dregið úr fyrirsjáanleika á 

réttarsviðinu. 
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8 Að leiðarlokum 

8.1 Litið um öxl 

Þessari ritgerð mætti lýsa sem lögfræðilegu langferðalagi. Með þessu er átt við að farið hafi 

verið yfir breitt svið innan fræðigreinarinnar og komið víða við. Förunauturinn á þessari ferð 

var sanngirnishugtakið. Að leiðarlokum er við hæfi að líta um öxl og taka saman nokkur atriði 

úr umfjölluninni. 

 Í upphafi kom fram að í ritgerðinni yrði leitast verður við að greina sanngirnishugtakið, 

eins og það birtist í fræðiskrifum og lagaákvæðum, með það fyrir augum að meta hvort það 

veitti nægilega skýrar hátternisleiðbeiningar. Í kafla 2.3.1 var sanngirni lýst sem svonefndu 

vísihugtaki þar sem hún vísar til siðareglu. Í kjölfarið fór fram samanburður á sanngirni og 

öðrum vísihugtökum í lögum. Í umfjöllun um réttlætið var vikið að klassískum kenningum 

Aristótelesar um tvær gerðir réttlætis, bornar saman hugmyndir John Rawls og Robert Nozick 

um réttlæti sem stöðu eða ferli og vikið að réttarheimspekilegum skrifum Ronalds Dworkin 

og John Finnis. Að því loknu voru færð rök fyrir því að réttlæti og sanngirni væru eðlislík 

viðmið en ekki eins.
426

 Því næst var sanngirni aðgreind frá jafnrétti í sinni tærustu mynd en 

þess látið getið að hún ætti meiri samleið með jafnræðisreglu  65. gr. stjórnarskrár. Þá var 

sanngirnishugtakið borið saman við vísihugtökin heiðarleika, skynsemi og hæfi. Þótt viðmiðin 

mæli jafnan í sömu átt greinir á milli í einstaka tilvikum. Ef svo ber undir hefur ekkert viðmið 

forgang heldur verður að taka afstöðu til þeirra með hliðsjón af aðstæðum hverju sinni. 

Löggjafinn getur þó veitt sjónarmiðum brautargengi umfram önnur með að tiltaka þau í lögum 

eða lögskýringargögnum, t.d. þegar vísað er til sanngirni í lögum í stað hæfi.  

 Þegar lagaákvæði sem vísa til sanngirnishugtaksins eru túlkuð verður að fara fram mat á 

inntaki hugtaksins, svokallað sanngirnismat. Menn deila um hversu mikið leiðbeiningargildi 

má sækja til lagaákvæða sem vísa til annarra sjónarmiða um efni sitt. Í kafla 3 var fjallað um 

togstreituna á milli venjuhyggju, sem leggur áherslu á fyrirsjáanlega réttarframkvæmd og 

réttaröryggi, og gagnsemishyggju, sem mælir með að lögum sé vikið þegar þau leiði til 

óeðlilegra úrslita í einstökum málum. Vikið var að nokkrum leiðum sem farnar hefðu verið til 

að sætta sjónarmiðin að erlendum og innlendum rétti. Það fer eftir samhengi hverju sinni 

hversu mikið vægi ber að veita venjuhyggju og gagnsemishyggju. Þannig er heppilegra að 

atviksbundin eða matskennd lagaákvæði bindi tiltekna hópa, t.d. sérfræðinga á afmörkuðum 

sviðum, heldur en allan almenning. Eftir því sem hagsmunir aðila eru meiri, þeim mun 

                                                 
426

 Nánar er fjallað um samanburðinn á réttlæti og sanngirni í kafla 8.2. 
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mikilvægara er að lög séu skýrt orðuð, t.d. ákvæði umferðar- eða hegningarlaga. Fyrri hluta 

ritgerðarinnar lauk á umfjöllun um mjúkan og harðan vildarrétt. 

 Sanngirnishugtakinu bregður víða fyrir í hinu daglega lífi. Þetta endurspeglast í ákvæðum 

laga þar sem vísað til hugtaksins í ýmsu samhengi. Þróun í löggjöf hefur orðið til þess að 

reglur ná til fleiri tilvika nú en áður. Í staðinn eru ákvæði laganna orðuð með almennari hætti. 

Í kafla 5 var veitt yfirlit yfir ákvæði í íslenskum lögum sem vísa til sanngirnishugtaksins. Til 

hægðarauka voru ákvæðin flokkuð eftir því hvort þau vörðuðu mannréttindavernd, lögskipti 

aðila eða önnur atriði. Í sumum tilvikum er vísað til hliðsjónarviðmiða í lögum eða 

lögskýringargögnum en önnur ákvæði skortir slíkt. Sumstaðar virðist hreinlega sem sanngirni 

sé skeytt inn í ákvæði laga til þess eins að þau hljómi betur, sbr. 4. mgr. 51. gr. skipulagslaga 

nr. 123/2010 sem mælir fyrir um nýtingu á fasteign á eðlilegan og sanngjarnan hátt. Þegar 

ákvæði eru skýr um efnisreglu má spyrja hvort vísan til sanngirnishugtaksins sé ekki ofaukið, 

sbr. 45. gr. laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup.  

 Umfjöllun um túlkun sanngirnishugtaksins í dómaframkvæmd hófst í kafla 6. Greint var 

frá meginreglunum um samningsfrelsi og skuldbindingargildi samninga en síðan var vikið að 

ógildingarreglu 36. gr. samningalaga sem felur í sér undantekningu frá framangreindum 

meginreglum. Reglan var mjög umdeild þegar henni var bætt við samningalögin árið 1986. 

Fjallað var um áhyggjur manna af nýju víðtæku ógildingarákvæði en síðan var 

dómaframkvæmd skoðuð um hvert hliðsjónarviðmiða 36. gr. fyrir sig: efnis samnings, stöðu 

aðila, atvika við samningsgerð og síðar tilkominna atvika. Nánar er fjallað um dómarannsókn 

í næstu köflum. Stuttlega var vikið að ákvæðum 36. gr. a-d og 37. gr. sml. sem vísa til 

ósanngirnismats við sérstakar aðstæður. 

 Loks var sjónum beint að samningum á sviði hjúskaparréttar í kafla 7. Sanngirnismat við 

túlkun hjúskaparsamninga er um margt sérstakt vegna náins sambands samningsaðila og 

mikilla verðmæta sem um er samið. Að hjúskaparrétti gildir meginregla um helmingaskipti 

við fjárskipti, sbr. 6. og 103. gr. hjúskaparlaga. Reglan gerir að verkum að dómarar og aðrir 

úrskurðaraðilar geta með hlutlægum aðferðum metið hvort fjárskiptasamningar hafi verið 

bersýnilega ósanngjarnir. Fyrir vikið ræðst mest á efni samnings þegar sanngirnismat er 

framkvæmt á fjárskiptasamningum skv. 2. mgr. 95. gr. hjl eða 36. gr. sml. Að lokum var vikið 

að túlkun sanngirnishugtaksins við túlkun opinberra fjárskiptasamninga, skv. 104. gr. og 102. 

gr. hjl. Nánar er vikið að túlkun dóma í næstu köflum.  
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8.2 Samspil sanngirni og réttlætis í dómaframkvæmd 

Í kafla 2.4.2 voru færð fyrir því rök að sanngirni og réttlæti væru eðlislík hugtök en samt 

mismunandi.
427

 Þannig voru leidd að því rök í kafla 2.4.2 að aðeins væri hægt að framkvæma 

sanngirnismat þar sem samanburðar nyti við, en þess væri ekki þörf við réttlætismat. 

Réttlætismat fer fram á sambærilegan hátt og sanngirnismat en byggir á öðrum 

sjónarmiðum.
428

 Það má líkja þessu við tvö brauð sem eru bökuð í sama ofni. Hráefnin eru 

næstum því þau sömu og í flestum tilfellum bragðast brauðin alveg eins. Einstaka sinnum 

kemur þó fyrir að réttlætissjónarmið gangi í eina átt en sanngirnisjónarmið í aðra. Í kafla 2.4.2 

voru nokkur dæmi tekin um þessar aðstæður og hér verður einu bætt við. Hópur barna er í 

boltaleik þegar einu barninu verður á að sparka boltanum inn um húsglugga. Þar lendir boltinn 

á verðmætum vasa og mölbrýtur hann. Samkvæmt kenningunni um leiðréttandi réttlæti, sem 

rakin var í kafla 2.4.2, ætti vasinn að greiðast að fullu. Með því væri tryggt að eigandinn 

vasans yrði eins settur fjárhagslega og áður. Þessi niðurstaða útheimtir að barnið verði látið 

borga fullar skaðabætur, jafnvel þótt það tæki mörg ár. Það má ætla að þessi niðurstaða sé 

ósanngjörn gagnvart barninu, sérstaklega þegar það eru borið saman við alla aðra sem hafa 

sparkað bolta inn um glugga en ekki brotið neinn vasa. Hér má velta því upp hvort það skipti 

máli við sanngirnismatið ef barnið veit af vasanum í húsinu, það spilar oft boltaleik í námunda 

við húsið eða ef barnið er vellauðug barnastjarna.  

 Í kafla 6.1 voru skoðaðir tveir dómar Hæstaréttar sem veita vísbendingar um möguleg 

sjónarmið við sambærilegar aðstæður. Hrd. 1969, bls. 820 (Efnagerð Reykjavíkur) og Hrd. 

1975, bls. 1011 (Búslóð) snérust um tjón sem varð við sama bruna. Báðir aðilar höfðu samið 

við sama flutningsaðilann en hann bar fyrir sig fyrirvara í stöðluðum samningsskilmálum. Í 

fyrra málinu var ekki fallist á bótakröfu stefnanda. Í síðari dóminum var hins vegar vikið frá 

fyrirvaranum með vísan til sanngirnissjónarmiða. Það sem greindi á milli aðila í málunum 

tveimur var að stefnandi í síðara málinu neytti ekki þjónustu flytjandans reglulega, 

fjárhagslegt tjón var honum talsvert þungbærara hlutfallslega séð og þá hafði hann ekki fengið 

tækifæri til að kynna sér stöðluðu skilmálana. Leiða má að því líkur að sjónarmið um 

leiðréttandi réttlæti hafi verið ofan á í fyrri dóminum en sanngirnissjónarmið ráðið för í þeim 

síðari.  

                                                 
427

 Niðurstöðunni svipar til kenningar Aristótelesar en þar hafði sanngirnishugtakið aðra merkingu, sbr. 

umfjöllun um sanngirnisrétt í kafla 3.4.1. 
428

 Í kafla 2.4.3 var tekið dæmi um körfuboltamann sem var valinn umfram annan á grundvelli hæðar sinnar 

einnar. Að öðru leyti höfðu þeir lagt nákvæmlega jafnmikið á sig til að ná frama. Valið var ósanngjarnt í garð 

þess sem ekki var valinn því það byggði ekki á ástæðum sem hann réð yfir. Aðrar ástæður, þ.m.t. hæð hins, 

komu hins vegar inn í réttlætismatið og leiddu til þess að valið taldist réttlátt. 
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 Atriðið sem mestu réð í Hrd. 1975, bls. 1011 (Búslóð) var að stefnandi hafði ekki haft 

tækifæri til að kynna sér staðlaða samningsskilmála og ganga að þeim af fúsum og frjálsum 

vilja. Sanngirnismat breytist þegar aðilar ganga viljugir til samninga.
429

 Í kafla 6.1 var tekið 

dæmi um happdrætti sem bersýnilega ójafna skiptingu verðmæta. Hún væri þó ekki 

ósanngjörn því allir þátttakendur hefðu samþykkt leikreglurnar fyrir fram. Þessi afstaða býr 

m.a. að baki meginreglu samningaréttar um að samninga skuli efna. Það er því ástæða til að 

gera athugasemd við niðurstöðurnar í Hrd. 1995, bls. 1161 og 1175 (Trilludómar) þar sem 

sanngirnismatið virðist hreinlega byggja á því að seljendur hafi misst af of miklum auðæfum á 

of skömmum tíma vegna síðar tilkominna aðstæðna.
430

 Niðurstöðurnar vekja upp spurningar 

um hvenær aðstæður tilkomnar eftir löggerning teljast nægilega nálægar honum í tíma, eða 

hækka umsamið verðmæti nóg, til að leiða til ógildingar.
431

 Hæstiréttur virðist hafa vikið frá 

fordæmi dómanna, sbr. Hrd. 1998, bls. 1209 (Mb. Freyr), sem reifaður var í kafla 6.3.4. Það 

er spurning hvort sömu sjónarmið um samþykktar leikreglur hafi áhrif á sanngirnismatið 

þegar réttarstaða aðila breytist við setningu bráðabirgðalaga til takmarkaðs tíma.
432

  

 

8.3 Ógildingarreglur og frávik frá helmingaskiptum 

Í kafla 2.5 voru leiddar að því líkur að á milli sanngirni og ósanngirni væru óskýr mörk. Þar 

væri eins konar grátt svæði, svæði „ásættanlegra“ aðstæðna, ef svo má að orði komast, sem 

hvorki væru sérstaklega sanngjarnar né ósanngjarnar.
433

 Ákvæði 36. gr. samningalaga, sem  

heimilar að breyta eða víkja löggerningi til hliðar í heild eða að hluta, mælir fyrir um að fram 

fari ósanngirnismat. Ógildingarreglan er jafnan túlkuð þröngt enda víkur hún frá meginreglum 

samningaréttar um skuldbindingargildi samninga og samningsfrelsi.  

 Í 2. mgr. 36. gr. er að finna sjónarmið til leiðbeiningar við ósanngirnismatið. Samkvæmt 

ákvæðinu skal við matið líta til efnis samnings, stöðu samningsaðila og atvika við 

samningsgerð eða síðar. Með þessum leiðbeiningarsjónarmiðum eru túlkunarmöguleikar 

                                                 
429

 Ef fólk getur ekki varið sig eða samþykkt kjör af sjálfstæðum vilja er síður um sanngjarnar aðstæður að ræða, 

sbr. Hrd. 2003, bls. 3036 (3/2003) (Lífiðnardómur). Sjónarmiðið um stöðu aðila kemur inn í sanngirnismat bæði 

eftir 36. gr. sml. og 2. mgr. 95. gr. hjl.  
430

 Dómarnir eru reifaðir í kafla 6.3.4. 
431

 Bollaleggingar sem þessar flækja tillitið til síðari tilkominna atvika, sjá Brian Bix: Jurisprudence, bls. 267-

268. 
432

 Í Hrd. 28. maí 2014 (348/2014) (Séreignalífeyrir) kom séreignarlífeyrissparnaður manns til skipta við fjárslit 

á grundvelli bráðabirgðaákvæðis í lögum nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða. Ef fjárskiptin hefðu átt sér stað ári áður hefði séreignalífeyririnn ekki komið til skipta, sbr. Hrd. 27. 

ágúst 2007 (369/2007) (Allianz). 
433

 Í Hrd. 2. október 2014 (109/2014) (Útskálar) má leiða að því líkur að aðstæður hafi verið ásættanlegar en 

hvorki sérstaklega sanngjarnar né ósanngjarnar.    
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dómara takmarkaðir.
434

 Á sama tíma er fyrirsjáanleiki reglunnar aukinn gagnvart almennum 

borgurum. Það dregur hins vegar úr fyrirsjáanleika og getur leitt til aukinnar réttaróvissu 

þegar dómarar víkja frá hliðsjónarviðmiðum. Dómar Hæstaréttar gefa til kynna að við túlkun 

ákvæðisins meti dómurinn fyrst stöðu aðila en svo efni samnings áður en hann víkur að 

atvikum við og eftir samningsgerð.
435

  

 Áður var fjallað um grátt svæði á milli sanngirni og ósanngirni. Svæði ásættanlegra 

aðstæðna stækkar umtalsvert þegar krafa er gerð um bersýnilega ósanngirni til ógildingar 

löggerningi. Í 2. mgr. 95. gr. hjl. er að finna heimild til að fella fjárskiptasamning hjóna úr 

gildi að nokkru eða öllu með dómi ef hann var bersýnilega ósanngjarn á þeim tíma er til hans 

var stofnað. Ógildingarreglan kallast á við almennu regluna í 36. gr. samningalaga en tekur 

sérstakt mið af eðli og sjónarmiðum hjúskaparréttar. Dómstólar framkvæma heildstætt 

sanngirnismat þegar ákvæðið kemur til skoðunar. Við þetta mat fer þó mest fyrir mati á efni 

samnings. Þar kemur meginregla hjúskaparréttar um helmingaskipti að gagni. Ef hlutlægt mat 

á efni samnings gefur ekki til kynna að hann víki frá meginreglunni um helmingaskipti eru 

litlar líkur til þess að 2. mgr. 95. gr. hjl. verði beitt. Sú aðferð að láta sanngirnismatið ráðast 

fyrst og fremst af efni samninga er frábrugðin því sem gerist við beitingu 36. gr. sml. 

Dómstólar horfa þó einnig til annarra atvika við mat á fjárskiptasamningum, svo sem 

aðdraganda að gerð samnings og stöðu aðila.    

 Við sanngirnismat um það hvaða verðmæti falli utan opinberra fjárskipta, skv. 102. gr. 

hjl., lítur Hæstiréttur heildstætt til aðstöðumunar hjóna eftir skilnað. Dómaframkvæmd gefur 

ekki til kynna að eitt hliðsjónarviðmið hafi forgang umfram annað heldur ræðst útkoma hverju 

sinni af atviksbundnu mati, sbr. Hrd. 29. janúar 2009 (255/2008) (Talnakönnun).
436

 

 

8.4 Lokaorð 

Í formála er fjallað í stuttu máli um fornyrðið ré og þrjár merkingar þess: sanngirni, skynsemi 

og stöðugleika. Þær hafa allar komið við sögu í ritgerðinni með einum eða öðrum hætti. Hér 

er óþarft að hafa fleiri orð um sanngirni. Þó skal ítrekað, sem áður er fram komið, að þýðing 

sanngirnishugtaksins er margslungin. Það vísar til siðferðilegs jafnvægismats þar sem 

sjónarmið ráðast af atvikum hverju sinni. Tveir einstaklingar geta fengið mismunandi 

                                                 
434

 Með því að mæla fyrir um hvernig mat skuli framkvæmt, í stað þess eins að vísa til siðareglu og láta þar við 

sitja, er tekið skref í áttina að lagareglum í ýtrustu merkingu samkvæmt þeim sem aðhyllast harðan vildarrétt. Sjá 

kafla 3.7.2. 
435

 Sjá Hrd. 2006, bls. 5332 (290/2006) (Tjarnartún 5), Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) (Volvo S40) og Hrd. 16. 

júní 2010 (153/2010) (Galloper) sem reifaðir voru í kafla 6.2. 
436

 Dómurinn var reifaður í kafla 7.4. 
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niðurstöður þegar þeir leggja þetta mat á aðstæður. Þeir deila þá um hvað sé sanngjarnt í 

viðkomandi tilviki. Aðferðir raunvísindanna nýtast ekki til að sýna með óyggjandi hætti að 

annar hafi rangt fyrir sér. Þegar því hefur verið haldið fram í ritgerðinni að eitthvað sé 

sanngjarnt eða ósanngjarnt byggir það á sanngirnismati sem höfundur, eða fræðimenn sem 

hann vísar til, hefur framkvæmt. Annar túlkandi gæti komist að öðrum niðurstöðum. 

 Með tíðri vísan til vísihugtaka í ákvæðum laga myndar löggjafinn svigrúm fyrir dómstóla 

til atviksbundins mats í einstökum málum. Þessari lagasetningaraðferð verður þó að beita af 

skynsemi. Í ritgerðinni var greint frá kenningum harðra vildarréttarmanna um að vísun til 

siðaboða í lagaákvæðum feli í sér framsal löggjafarvalds til dómara. Ef lagaákvæði eru orðuð 

með of óljósum hætti kann leiðbeiningargildi þeirra að vera takmarkað. Með því að telja upp 

málefnaleg hliðsjónaratriði í lögum eða lögskýringargögnum er hægt að takmarka 

athafnafrelsi dómara og gefa reglunni skýrara inntak. Ef viðmiðunarsjónarmið í lögum eða 

lögskýringargögnum eru skýr geta lögmenn frætt skjólstæðinga sína um til hvaða atriða verði 

litið við sanngirnismat þegar vísireglur koma til skoðunar fyrir dómi.  

 Skýring vísireglna með vísan til hliðsjónaratriða er háð því að dómarar sýni stöðugleika 

við túlkun reglnanna. Þegar Hæstiréttur hefur kveðið upp dóm í máli eiga borgarar kröfu til 

þess að eins fari um sambærileg mál sem upp koma í framtíðinni. Með þessu er ekki átt við að 

fordæmum Hæstaréttar sé fylgt í blindni heldur að sambærilegum aðferðum sé beitt við 

sanngirnismat þegar sama ákvæðið kemur til skoðunar í síðari dómsmálum. Atviksbundnar 

aðstæður geta leitt til mismunandi niðurstaðna í málunum en ef þekktri aðferðarfræði er beitt 

við sanngirnismatið er stuðlað að fyrirsjáanleika réttarkerfisins. Þetta dregur úr réttaróvissu, 

skýrir lögin og leiðir til fækkunar dómsmála. 
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gr.; 1. tölul. 1. mgr. 102. gr.; 4. tölul. 1. mgr. 102. 

gr.; 1. mgr. 104. gr.; 1. mgr. 107. gr.; 4. tölul. 2. 

mgr. 108. gr.; 5. tölul. 2. mgr. 108. gr. 

32.  Lög um hlutafélög, 1995 nr. 2 30. janúar 2. mgr. 22. gr.; 2. mgr. 26. gr. a; 3. mgr. 55. 135 

gr; 2. tölul. 1. mgr. 77. gr.; d-liður 3. mgr. 96. gr.; 

3. mgr. 122. gr.; 125. gr. 

33.  Lög um horfna menn, 1981 nr. 44 26. maí  2. mgr. 15. gr. 

34.  Húsaleigulög, 1994 nr. 36 22. apríl 11. gr.; 37. gr.; 4. mgr. 40. gr.; 5. mgr. 40. gr.; 11. 

tölul. 2. mgr. 51. gr.; 1. mgr. 53. gr.; 4. tölul. 1. 

mgr. 60. gr.; 6. tölul. 1. mgr. 60. gr.; 1. mgr. 77. 

gr.; 2. mgr. 77. gr.; 3. mgr. 78. gr.; 

35.  Höfundalög, 1972 nr. 73 29. maí 3. mgr. 19. gr.; 5. mgr. 48. gr.; 1. mgr. 59. gr. c 

36.  Lög um hönnun, 2001 nr. 46 19. maí 1. tölul. 2. mgr. 5. gr.; 2. mgr. 26. gr.; 2. mgr. 38. 

gr.; 1. mgr. 39. gr.; 2. mgr. 39. gr.; 1. mgr. 42. gr.; 

1. mgr. 48. gr. 

37.  Lög um íslenskan ríkisborgararétt, 1952 nr. 3. tölul. 9. gr. 
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100 23. desember  

38.  Jarðalög, 2004 nr. 81 9. júní 1. mgr. 30. gr. 

39.  Lög um kauphallir, 2007 nr. 110 26. júní 4. tölul. 2. mgr. 10. gr.; 1. mgr. 22. gr.; 1. mgr. 

29. gr.; 2. mgr. 29. gr.; 1. mgr. 30. gr.; 2. mgr. 30. 

gr. 

40.  Lög um lagagildi varnarsamnings milli 

Íslands og Bandaríkjanna og um 

réttarstöðu liðs Bandaríkjanna og eignir 

þess, 1951 nr. 110 19. desember 

4. tölul. 12. gr 

41.  Lög um lagaskil á sviði samningaréttar, 

2000 nr. 43 16. maí  

2. mgr. 8. gr. 

42.  Landflutningalög, 2010 nr. 40 18. maí 2. mgr. 19. gr. 

43.  Lög um lausafjárkaup, 2000 nr. 50 16. maí 1. mgr. 9. gr.; b-liður 2. mgr. 17. gr.; 2. mgr. 23. 

gr.; 2. mgr. 25. gr.; 1. mgr. 27. gr.; 29. gr.; 1. mgr. 

31. gr.; 3. mgr. 31. gr.; 1. mgr. 34. gr.; 2. mgr. 34. 

gr.; 1. mgr. 35. gr.; 3. mgr. 36. gr.; 2. mgr. 44. gr.; 

1. mgr. 45. gr.; 47. gr.; a-liður 50. gr.; 2. mgr. 54. 

gr.; 2. mgr. 55. gr.; 2. mgr. 56. gr.; 1. mgr. 57. gr.; 

58. gr.; 1. mgr. 67. gr.; c-liður 2. mgr. 67. gr.; 68. 

gr.; 2. mgr. 69. gr.; 1. mgr. 70. gr.; 2. mgr. 70. gr.; 

3. mgr. 70. gr.; 72. gr.; 1. mgr. 73. gr.; 2. mgr. 73. 

gr.; 1. mgr. 89. gr.; 94. gr.; 3. mgr. 97. gr. 

44.  Lög um loftferðir, 1998 nr. 60 10. júní 1. mgr. 106. gr. 

45.  Lög um lögmenn, 1998 nr. 77 15. júní  2. mgr. 24. gr. 

46.  Lögreglulög, 1996 nr. 90 13. júní 1. mgr. 32. gr. 

47.  Lögræðislög, 1997 nr. 71 28. maí 1. mgr. 62. gr.; a-liður 1. mgr. 78. gr. 

48.  Lög um mannréttindasáttmála Evrópu, 

1994 nr. 62 19. maí 

41. gr. 

49.  Lög um meðferð sakamála, 2008 nr. 88 12. 

júní 

1. mgr. 16. gr.; 3. mgr. 130. gr 

50.  Lög um menningarminjar, 2012 nr. 80 29. 

júní 

2. mgr. 21. gr. 

51.  Lög um miðlun vátrygginga, 2005 nr. 32 

11. maí 

28. gr. a 

52.  Lög um náttúruvernd, 2013 nr. 60 10. apríl 6. gr.; 11. gr.; 2. mgr. 41. gr.; 3. mgr. 59. gr.; 1. 

mgr. 65. gr.; 3. mgr. 65. gr.; 2. mgr. 87. gr. 

53.  Lög um neytendakaup, 2003 nr. 48 20. 

mars 

1. mgr. 6. gr.; c-liður 2. mgr. 15. gr.; 1. mgr. 23. 

gr.; 3. mgr. 23. gr.; 2. mgr. 24. gr.; 1. mgr. 29. gr.; 

2. mgr. 29. gr.; 3. mgr. 30. gr.; 1. mgr. 37. gr.; a-

liður 40. gr.; 2. mgr. 45. gr.; 2. mgr. 46. gr.; 47. 

gr.; 1. mgr. 52. gr.; 1. mgr. 53. gr.; 3. mgr. 53. gr.; 

1. mgr. 54. gr.; 2. mgr. 54. gr.; 2. mgr. 58. gr.; 2. 

mgr. 59. gr.; 1. mgr. 60. gr.; 2. mgr. 60. gr. 

54.  Lög um neytendalán, 2013 nr. 33 27. mars 2. mgr. 18. gr. 

55.  Lög um opinber skjalasöfn, 2014 nr. 77 28. 

maí 

1. mgr. 26. gr.; 4. mgr. 37. gr. 

56.  Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, 2000 nr. 77 23. maí 

1. tölul. 1. mgr. 7. gr.; 1. tölul. 4. mgr. 21. gr.; 2. 

mgr. 23. gr.; 4. tölul. 2. mgr. 35. gr. 

57.  Lög um póstþjónustu, 2002 nr. 19 18. mars 2. mgr. 37. gr. 
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58.  Raforkulög, 2003 nr. 65 27. mars 8. mgr. 9. gr.; 7. tölul. 3. mgr. 16. gr 

59.  Lög um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í 

almannaþágu, 2013 nr. 23 20. mars 

2. tölul. 4. mgr. 3. gr.; 3. tölul. 4. mgr. 3. gr. 

60.  Lög um sameignarfélög, 2007 nr. 50 27. 

mars 

2. tölul. 1. mgr. 29. gr.; c-liður 2. mgr. 32. gr.; a-

liður 1. mgr. 38. gr. 

61.  Samkeppnislög, 2005 nr. 44 19. maí a-liður 2. mgr. 11. gr.; b-liður 1. mgr. 15. gr. 

62.  Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 2013 nr. 19 6. mars 

2. mgr. 43. gr. 

63.  Samningur gegn pyndingum og annarri 

grimmilegri, ómannlegri eða vanvirðandi 

meðferð eða refsingu, 1996 nr. 19 25. 

október 

1. mgr. 14. gr.; 1. mgr. 17. gr. 

64.  Samningur um afnám allrar mismununar 

gagnvart konum, 1985 nr. 5 10. október 

1. mgr. 17. gr. 

65.  Lög um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga, 1936 nr. 7 1. febrúar  

1. mgr. 36. gr.; 2. mgr. 36. gr. b; 2. mgr. 36. gr. c; 

3. mgr. 36. gr. c; 36. gr. d; 1. mgr. 37. gr.; 40. gr. 

a 

66.  Lög um samningsveð, 1997 nr. 75 28. maí  3. mgr. 9. gr.; 39. gr. 

67.  Lög um samvinnu stjórnvalda á Evrópska 

efnahagssvæðinu um neytendavernd, 2007 

nr. 56 27. mars 

7. mgr. 4. gr.; 3. mgr. 16. gr. 

68.  Lög um samvinnufélög, 1991 nr. 22 27. 

mars 

2. mgr. 53. gr.; 7. mgr. 61. gr.; 3. mgr. 61. gr. a; 

d-liður 3. mgr. 73. gr. 

69.  Lög um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á 

stofnunum eða heimilum sem falla undir 

lög nr. 26/2007, 2010 nr. 47 28. maí. 

1. mgr. 1. gr.; 2. gr.; 1. mgr. 3. gr.; 1. mgr. 4. gr.; 

2. mgr. 4. gr.; 1. mgr. 7. gr.; 4. mgr. 8. gr.; 3. mgr. 

9. gr.; 4. mgr. 9. gr.; 1. mgr. 12. gr.; 2. mgr. 12. 

gr.; 3. mgr. 12. gr. 

70.  Siglingalög, 1985 nr. 34 19. júní 1. mgr. 31. gr.; 2. mgr. 102. gr.; 4. mgr. 118. gr.; 

2. mgr. 157. gr.; 3. mgr. 165. gr.; c-liður 2. mgr. 

166. gr.; c-liður 3. mgr. 166. gr.; 2. mgr. 167. gr.; 

2. mgr. 170. gr. a.; 3. mgr. 170. gr. a 

71.  Lög um sjálfseignarstofnanir sem stunda 

atvinnurekstur, 1999 nr. 33 19. mars 

b-liður 27. gr.; 2. mgr. 32. gr 

72.  Lög um sjávarafurðir, 1998 nr. 55 10. júní 2. mgr. 30. gr. 

73.  Sjómannalög, 1985 nr. 35 19. júní 2. mgr. 61. gr. 

74.  Lög um sjúklingatryggingu, 2000 nr. 111 

25. maí 

4. tölul. 2. gr 

75.  Skaðabótalög, 1993 nr. 50 19. maí 1. mgr. 5. gr.; 1. mgr. 23. gr.; 2. mgr. 23. gr.; 1. 

mgr. 24. gr.; 1. mgr. 25. gr. 

76.  Lög um skaðsemisábyrgð, 1991 nr. 25 27. 

mars 

2. tölul. 1. mgr. 5. gr. 

77.  Lög um skipan ferðamála, 2005 nr. 73 24. 

maí 

1. mgr. 28. gr. 

78.  Lög um skipströnd og vogrek, 1926 nr. 42 

15. júní 

1. mgr. 11. gr. 

79.  Lög um skipti á dánarbúum o.fl., 1991 nr. 

20 23. mars 

1. tölul. 1. mgr. 33. gr.; 2. tölul. 2. mgr. 40. gr.; 2. 

tölul. 104. gr. 

80.  Skipulagslög, 2010 nr. 123 22. september 4. mgr. 51. gr. 

81.  Lög um Stjórnartíðindi og 2. mgr. 4. gr. 
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Lögbirtingablað, 2005 nr. 15 10. mars 

82.  Lög um stofnun opinbers hlutafélags til að 

stuðla að endurskipulagningu rekstrarhæfra 

atvinnufyrirtækja, 2009 nr. 75 14. júlí 

1. mgr. 1. gr. 

83.  Lög um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, 

2004 nr. 99 9. júní  

15. gr. 

84.  Lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í 

fjármálafyrirtækjum, 2012 nr. 155 28. 

desember 

3. gr. 

85.  Lög um tekjuskatt, 2003 nr. 90 7. maí 2. mgr. 63. gr. 

86.  Tilskipun fyrir Ísland um síldar- og 

upsaveiði með nót, 1872 12. febrúar 

2. gr. 

87.  Tollalög, 2005 nr. 88 18. maí b-liður 2. tölul. 1. mgr. 134. gr. 

88.  Lög um umboðssöluviðskipti, 1992 nr. 103 

28. desember 

9. gr.; 1. mgr. 16. gr.; 1. mgr. 17. gr. 

89.  Lög um umhverfismat áætlana, 2006 nr. 

105 14. júní 

1. mgr. 6. gr. 

90.  Lög um umsjón og fjárhald kirkna, 1907 

nr. 22 16. nóvember 

1. mgr. 3. gr. 

91.  Lög um uppfinningar starfsmanna, 2004 

nr. 72 7. júní 

1. mgr. 7. gr.; 2. mgr. 7. gr. 

92.  Upplýsingalög, 2012 nr. 140 28. desember 9. gr. 

93.  Upplýsingalög, 1996 nr. 50 24. maí 5. gr. 

94.  Lög um upprunaábyrgð á raforku sem 

framleidd er með endurnýjanlegum 

orkugjöfum o.fl., 2008 nr. 30 16. apríl 

2. mgr. 5. gr.; 3. mgr. 8. gr. 

95.  Lög um útlendinga, 2002 nr. 96 15. maí 1. mgr. 10. gr.; 4. mgr. 13. gr.; 6. mgr. 13. gr.; 1. 

mgr. 14. gr.; 3. mgr. 14. gr.; 4. mgr. 14. gr.; c-

liður 1. mgr. 15. gr.; 2. mgr. 20. gr.; 3. mgr. 21. 

gr.; 1. mgr. 25. gr.; 7. mgr. 33. gr.; 4. mgr. 35. gr.; 

1. mgr. 43. gr. 

96.  Lög um vátryggingarsamninga, 2004 nr. 

30 7. maí 

1. mgr. 15. gr.; 2. mgr. 18. gr.; 3. mgr. 18. gr.; 2. 

mgr. 25. gr.; 1. mgr. 28. gr.; 2. mgr. 28. gr.; 2. 

mgr. 60. gr.; 2. mgr. 76. gr.; 1. mgr. 82. gr.; 1. 

mgr. 93. gr.; 1. mgr. 105. gr.; 1. mgr. 111. gr.; 2. 

mgr. 134. gr.; 139. gr. 

97.  Lög um vátryggingastarfsemi, 2010 nr. 56 

10. júní 

2. mgr. 19. gr. 

98.  Lög um verðbréfaviðskipti, 2007 nr. 108 

26. júní 

1. mgr. 14. gr.; 1. mgr. 19. gr.; 1. mgr. 25. gr.; 2. 

mgr. 25. gr.; 1. tölul. 3. mgr. 33. gr.; 1. mgr. 36. 

gr.; 1. mgr. 37. gr.; 1. mgr. 110. gr.; 3. mgr. 110. 

gr. 

99.  Lög um vernd svæðislýsinga smárása í 

hálfleiðurum, 1993 nr. 78 18. maí 

4. gr. 

100.  Lög um verslunaratvinnu, 1998 nr. 28 8. 

apríl  

1. mgr. 15. gr. 

101.  Lög um vörumerki, 1997 nr. 45 22. maí 10. gr.; 2. mgr. 11. gr. 

102.  Lög um yfirskattanefnd, 1992 nr. 30 27. 

maí 

2. mgr. 8. gr. 
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103.  Lög um yrkisrétt, 2000 nr. 58 19. maí 2. mgr. 17. gr. a.; 1. mgr. 20. gr.; 2. mgr. 20. gr.; 

3. mgr. 20. gr. 

104.  Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka 

eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, 1998 

nr. 58 10. júní 

2. mgr. 17. gr. 

105.  Lög um þjónustukaup, 2000 nr. 42 16. maí 3. mgr. 6. gr.; 7. gr.; 2. mgr. 8. gr.; 2. mgr. 9. gr.; 

10. gr.; 16. gr.; 1. mgr. 17. gr.; 1. mgr. 19. gr.; 2. 

mgr. 20. gr.; 3. mgr. 20. gr.; 2. tölul. 1. mgr. 21. 

gr.; 1. mgr. 24. gr.; 28. gr. 

 

 


