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Útdráttur 
Við lánveitingar á Íslandi hefur verið algengt að einstaklingar gangist í ábyrgðir til tryggingar 
lánum einstaklinga og fyrirtækja. Ábyrgð í þessum skilningi getur falist í að þriðji maður 
gangist í persónulega ábyrgð fyrir kröfu eða tryggingin felist í veðrétti í eign hans. Vegna 
lánveitingarinnar er lánveitanda skylt að framkvæma greiðslumat á lántaka. Í þessari ritgerð 
kemur til athugunar hvenær lánveitandi ber ábyrgð vegna annmarka á greiðslumati.  

Almennur inngangur að efni ritgerðarinnar er í fyrsta kafla. Í öðrum kafla er leitast við að 
gera grein fyrir þeim meginreglum á sviði samningaréttar sem nauðsynlegt er að hafa í huga 
þegar ábyrgð lánveitanda vegna annmarka greiðslumats er metin, þá sérstaklega í ljósi 
samningsfrelsisins og meginreglunnar um skuldbindingargildi samninga. Í þriðja kafla verður 
vikið að helstu réttarheimildum sem leggja þá skyldu á lánveitendur að framkvæma 
greiðslumat. Jafnframt verður rýnt í vilja og tilgang löggjafans með setningu 36. gr. laga um 
samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936. Þá verður litið til skilyrða fyrir 
beitingu ákvæðisins til ógildingar skuldbindinga og beiting þess vegna annmarka á 
greiðslumati skoðuð. Þá verður í fjórða kafla skoðuð löggjöf um stöðu ábyrgðarmanna á 
Norðurlöndunum með tilliti til reglna um greiðslumat og lagt mat á hvort viðeigandi reglur í 
þessum löndum eigi sér samsvörun í íslenskum lögum. Einnig verða skoðuð í fimmta kafla 
þau sjónarmið sem oftast reynir á í dómaframkvæmd við mat á því hvort ábyrgðaryfirlýsingu 
skuli vikið til hliðar með vísan til 36. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda 
löggerninga nr. 7/1936  vegna annmarka á greiðslumati.  

Að lokum eru í sjötta kafla dregnar ályktanir af dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands. 
Helstu niðurstöður eru þær að dómaframkvæmd bendir til þess að meta þurfi málsatvik 
heildstætt og einnig þurfi að skoða hver raunverulegur vilji ábyrgðarmanna hafi verið. Þá 
þurfi að athuga hvort lánveitandi hafi uppfyllt þær skyldur sem á honum hvíla við gerð 
lánssamnings, þ.á m. framkvæmt greiðslumat á lántaka, ásamt því að tilkynna ábyrgðarmanni 
niðurstöðu þess. Að auki komi til athugunar þau viðbótarsjónarmið sem geta haft áhrif við 
mat á hvort ábyrgðarskuldbinding sé gild með hliðsjón af dómaframkvæmd. Telja verður að 
ekki sé algilt að ósanngjarnt sé af lánveitanda að byggja rétt sinn til innheimtu á kröfu á 
ábyrgðarskuldbindingu þrátt fyrir annmarka á greiðslumati.  
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Abstract 
In Iceland it is a common practice of lenders to require a guarantor to guarantee the loan 
obligations of individuals and companies. A personal guarantee in this sense is when a third 
person undertakes a personal responsibility for the financial obligations of a borrower. It can 
also be in the form of providing collateral, i.e. pledging of specific property owned by the 
guarantor to the lender, to secure repayment of a loan. When granting the loan, the lender is 
obliged to assess the creditworthiness of the borrower. This thesis examines the 
circumstances under which the lender is liable for flaws in the credit rating.  

A general introduction to the subject of the thesis is provided in the first chapter. The 
second chapter will outline the principles of contract law that need to be considered when 
assessing the liability of the lender for flaws in a credit rating, especially in view of the 
freedom of contract and the principle of pacta sunt servanda. The third chapter will focus on 
the rules and laws that impose an obligation on lenders to execute a credit rating. The will 
and purpose of the legislator when enacting Article 36 of the Icelandic Contracts Act no. 
7/1936 will also be examined. Furthermore, the conditions for applying Article 36 will be 
considered as well as its application to situations where credit ratings are flawed. In the 
fourth chapter, legislation on the status of guarantors in the other Nordic countries will be 
examined with regard to credit ratings. An evaluation will be conducted as to whether the 
relevant rules in these countries are similar to those found in Icelandic law. Chapter five 
provides an examination of the criteria which the courts have taken into account when 
assessing whether a guarantee obligation should be set aside on the basis of Article 36 due to 
shortcomings in the underlying credit rating.  

Finally, the sixth chapter will set out the conclusions drawn from the jurisprudence. The 
jurisprudence of the court indicates that the facts of each case need to be assessed 
comprehensively. Furthermore, the will of the guarantors has to be taken into account. 
Moreover, an assessment has to be carried out on the issue whether the lender has fulfilled his 
obligations when drafting loan agreements. This includes an assessment of the 
creditworthiness of a borrower, together with notifying the guarantor of its results. In 
addition, consideration is given to additional criteria that may affect the assessment of 
whether a liability obligation is valid in the light of jurisprudence of the Supreme Court of 
Iceland. It is concluded that it is not unreasonable in all cases for a lender to collect his claim 
against a guarantor, despite shortcomings in the underlying assessment of creditworthiness.  
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1. Inngangur 
Í kjölfar efnahagshrunsins á Íslandi haustið 2008 hafa verið gerðar talsverðar breytingar á 

lögum og reglum, neytendum1 og ábyrgðarmönnum2 til hagsbóta. Meðal annars voru sett lög 

um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 (hér eftir skammstöfuð ábl.) og neytendalán nr. 33/2013 (hér 

eftir skammstöfuð nll.) en við lánveitingar hér á landi hefur verið algengt að krefjast 

ábyrgðarmanna til tryggingar lánum einstaklinga og fyrirtækja. Ábyrgð3 í þessum skilningi 

getur falist í að þriðji maður gangist í persónulega ábyrgð fyrir kröfu eða tryggingin felist í 

veðrétti í eign hans.4 Persónuleg ábyrgð hefur verið skilgreind með tvennum hætti, annars 

vegar sem einföld ábyrgð og hins vegar sem sjálfskuldarábyrgð. Einföld ábyrgð felur í sér að 

ábyrgðarmaður verður ekki krafinn efnda fyrr en ljóst er að skuldari getur ekki greitt 

skuldina, andstætt við sjálfskuldarábyrgð þar sem hægt er að krefja ábyrgðarmann efnda strax 

og í ljós kemur að aðalskuldari hefur ekki staðið við skyldu sína.5 Með þessum hætti tryggja 

lánveitendur hagsmuni sína og hafa mörg fjármálafyrirtæki hérlendis sett þann áskilnað fyrir 

lánveitingu að lántaki afli persónulegrar ábyrgðar þriðja manns til að tryggja efndir kröfu, en 

slíkum ábyrgðum hefur þó farið fækkandi á síðustu árum. Vegna lánveitingarinnar er 

lánveitanda skylt að framkvæma greiðslumat á lántaka. Greiðslumat er útreikningur á 

greiðslugetu lántaka til þess að unnt sé að meta hvort hann geti staðið við skuldbindingar 

sínar samkvæmt lánssamningi.6 Þá er skuldbinding ábyrgðarmanns ávallt háð því skilyrði að 

aðalskuldari hafi vanefnt skuldbindingu sína.7  

Markmið þessar ritgerðar er að rannsaka þau sjónarmið sem byggt er á við mat á gildi 

ábyrgðar vegna annmarka á greiðslumati þegar ábyrgðaryfirlýsingu er vikið til hliðar með 

vísan til 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga (hér eftir 

skammstöfuð sml.). Í því augnamiði kemur til athugunar hvenær lánveitandi beri ábyrgð 

vegna annmarka á greiðslumati og verður reynt að kryfja álitaefnið til mergjar með tilliti til 

dómaframkvæmdar Hæstaréttar.  

Ritgerð þessi er þannig byggð upp að í öðrum kafla verður gerð grein fyrir þeim 

meginreglum á sviði samningaréttar sem nauðsynlegt er að hafa í huga þegar ábyrgð 
                                                
1 Neytandi er skilgreindur í l-lið 1. mgr. 5. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán sem ,,einstaklingur sem á 
2 Ábyrgðarmaður er skilgreindur í 2. mgr. 2. gr. laga nr. 32/2009 um ábyrgðarmenn sem ,,einstaklingur sem 
gengst persónulega í ábyrgð eða veðsetur tilgreinda eign sína til tryggingar efndum lántaka enda sé ábyrgðin 
ekki í þágu atvinnurekstrar ábyrgðarmanns eða í þágu fjárhagslegs ávinnings hans.“ 
3 Hugtakið ábyrgð hefur verið skilgreint sem loforð, þar sem ábyrgðarmaður persónulega skuldbindur sig 
gagnvart öðrum manni til tryggingar aðstæðum þriðja manns: Henry Ussing, Kaution (G.E.C. Gads Forlag 
1928) 8; Benedikt Bogason, ,,Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“ (1997) 47 (1) Tímarit lögfræðinga 11, 12. 
4 Benedikt Bogason, ,,Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“ (1997) 47 (1) Tímarit lögfræðinga 11, 12. 
5 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (Bókaútgáfan Codex 2009) 198, 199. 
6 Í 6. gr. reglugerðar nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat er greiðslumat skilgreint. 
7 Sigríður Logadóttir og Ásta Magnúsdóttir, Inngangur að lögfræði (Mál og menning 1998) 154. 
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lánveitanda vegna annmarka greiðslumats er metin. Þá sérstaklega í ljósi samningsfrelsisins 

og meginreglunnar um skuldbindingargildi samninga, þar sem sá sem heldur því fram að 

skilyrði séu fyrir því að ógilda skuldbindingu, ber sönnunarbyrðina. Í þriðja kafla verður 

fjallað um helstu réttarheimildir sem koma til skoðunar við mat á því hvort greiðslumat sé 

haldið annmarka. Í fjórða kafla er að finna umfjöllun um sambærilegan norrænan rétt, en 

íslensk löggjöf sækir fyrirmynd sína einkum til Norðurlandanna. Fimmti kafli er helgaður 

dómaframkvæmd Hæstaréttar á sviðinu. Þar verða skoðuð nánar þau sjónarmið sem reynt 

hefur á við mat á gildi ábyrgða vegna annmarka á greiðslumati. Að lokum er að finna í sjötta 

kafla ályktanir af dómaframkvæmd Hæstaréttar sem reifuð er í fimmta kafla, samantekt og 

niðurstöður.  
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2. Meginreglur samningaréttar  
2.1 Skuldbindingargildi samninga  

Frá því á 17. öld hefur meginreglan um að samninga skuli halda eða efna (l. pacta sunt 

servanda)8 verið þekkt og viðurkennd í rétti flestra þjóða.9 Fræðimenn hafa fullyrt að 

meginreglan um skuldbindingargildi samninga teljist í reynd kjarni samningaréttarins, sem 

allar aðrar reglur hans séu byggðar á, beint eða óbeint, enda slíkt hugtaksatriði varðandi 

löggerninga, að þeim sé oftast ætlað að hafa réttaráhrif samkvæmt orðanna hljóðan eða í 

samræmi við réttmætar túlkunarreglur.10 Í hinum dönsku og norsku lögbókum Kristjáns 

konungs V frá síðari hluta 17. aldar var almenna reglan sú að löggerningar voru 

skuldbindandi samkvæmt orðanna hljóðan og ógildingarástæður sjaldgæfar.11 Nú á dögum 

teljast á hinn bóginn vera margar undantekningar frá framangreindri meginreglu.12 

 

2.2 Samningsfrelsið 

Reglan um samningsfrelsið er ein af grundvallarreglum fjármunaréttar. Reglan hefur ekki 

verið lögfest afdráttarlaust í norrænum rétti, þó að hún sé þar löngu viðurkennd13 og 

endurspeglast almennt í löggjöf og réttarframkvæmd.14 Þá er óbeint vísað í regluna í 1. gr. 

sml.15 

Í reglunni felst í megindráttum þrennt: Í fyrsta lagi að menn hafa rétt til að velja sér 

viðsemjanda við samningsgerð. Í öðru lagi hafa menn frjálst val um efni löggerninga.16 Í því 

felst meðal annars í forræði á því hvernig menn skipa rétti sínum með samningum og einnig 

hvaða skuldbindingar þeir gangast undir.17 Í þriðja lagi felst í reglunni að mönnum er frjálst 

að ákveða hvort þeir geri tiltekna samninga og löggerninga.18 Þá sætir meginreglan um 

                                                
8 Þessa meginreglu má rekja til Corpus juris civilis, hins mikla lagaverks Jústiníans keisara, frá árunum 529-534 
e. Kr.: Sigurður Líndal, Um lög og rétt (Hið íslenzka bókmenntafélag 2003) 341. 
9 Bernhard Gomard, Hans Viggo Godsk Pedersen og Anders Økrgaard, Almindelig kontraktsret 4. udgave 
(Juris- og Økonomforbundets Forlag 2012) 17.  
10 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (Bókaútgáfan Codex 2004) 24.  
11 Telja má að ógildingarástæður hafi verið fáar á þessum tíma þar sem þjóðfélagið var fábreytt. Að auki kemur 
þessi regla t.d. fram í ákvæðum Jónsbókar, Kaupabálks 14: Páll Sigurðsson (n. 10) 24. 
12 Páll Sigurðsson (n. 10) 24, 221; Sjá III. kafla laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 
13 sama heimild 26. 
14 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson (n. 5) 63. 
15 Ása Ólafsdóttir, ,,Grunnreglur og megineinkenni íslensks samningaréttar“ í Björg Thorarensen o.fl. (ritstj.), 
Afmælisrit Páll Sigurðsson sjötugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 51. 
16 Páll Sigurðsson (n. 10) 25. 
17 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Gunnarsson, Kröfuréttur I (Bókaútgáfan Codex 2009) 
130. 
18 Páll Sigurðsson (n. 10) 26. 
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samningsfrelsi ýmsum takmörkunum, sem ýmist eru reistar á ákvæðum laga eða samninga. Í 

báðum tilvikum þurfa takmarkanirnar að vera bersýnilegar, sbr. Hrd. 352/1999.19 

Meginreglurnar tvær um samningsfrelsi og skuldbindingargildi samninga móta því í 

sameiningu þá meginreglu að samningsgerð sé í upphafi bundin við viljann, en lokið við 

neyð. Frjálsir eru menn um hvort þeir gangast undir samning en þeir skulu þá að standa við 

hann (l. contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis).20   

Ábyrgðarskuldbindingar byggjast á loforði, en loforð er skilgreint sem viljayfirlýsing, 

sem felur í sér skuldbindingu af hálfu loforðsgjafa og er beint til annars manns, eins eða fleiri 

loforðsmóttakenda, og komin til vitneskju hans fyrir atbeina loforðsgjafans.21 Í dómum 

Hæstaréttar, þar sem deilt hefur verið um annmarka á greiðslumati, hefur verið talið að sá 

sem heldur því fram að skilyrði séu fyrir því að ógilda skuldbindingu beri sönnunarbyrðina. 

Þá beri viðkomandi að sýna fram á að skilyrði séu til ógildingar samkvæmt 36. gr. sml. Í 

þessu felst að viljayfirlýsing er skuldbindandi feli hún í sér þau atriði sem fram koma í 

fyrrgreindri skilgreiningu. Í þessu sambandi má nefna Hrd. 749/2013.22 

 

Stefnandi [ábyrgðarmaður] hefur ekki sannað að samkomulag stefnanda og Landsbanka 
Íslands hf., um veðsetningu á jörðinni Galtalækur, hafi falið í sér brot gegn góðum 
viðskiptavenjum eða verið ósanngjarnt gagnvart stefnanda í merkingu tilvitnaðs 
lagaákvæðis eða ákvæða laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Er í þeim efnum vísað 
til þess er að framan greinir um greiðslumat, upplýsingar um möguleg réttaráhrif 
veðsetningarinnar og þess að stefnandi átti þess kost að kynna sér greiðslumatið. Er 
þessari málsástæðu stefnanda því hafnað. 

  

                                                
19 Hrd. 3. febrúar 2000 í máli nr. 353/1999. 
20 Sigurður Líndal (n. 8) 342, 343. 
21 Páll Sigurðsson (n. 10) 65. 
22 Hrd. 3. apríl 2014 í máli nr. 749/2013. 
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3. Helstu réttarheimildir  
3.1 Samkomulag um notkun sjálfskuldarábyrgða 

3.1.1 Samkomulag um notkun sjálfskuldarábyrgða frá 1998 

Þann 27. janúar 1998 gerðu viðskiptabankar, sparisjóðir, Kreditkort hf., Greiðslumiðlun hf., 

Neytendasamtökin og viðskipta- og félagsmálaráðherra með sér samkomulag um notkun 

sjálfskuldarábyrgða og var það hið fyrsta sinnar tegundar hér á landi.23 Samkomulagið setti 

fram meginreglur til að stuðla að aukinni vernd ábyrgðarmanna þegar sjálfskuldarábyrgð var 

notuð til að ábyrgjast fjárhagslega skuldbindingu.24 Aðilar að samkomulaginu voru á sömu 

skoðun um vægi þeirrar stefnu að draga úr mikilvægi sjálfskuldarábyrgða og að lánveitingar 

yrðu frekar miðaðar við greiðslugetu greiðanda og hans eigin tryggingar. Samkomulagið tók 

aðeins til skuldbindinga sem stofnað var til eftir að samkomulagið tók gildi þann 1. maí 

1998.25  

Gildissvið samkomulagsins er afmarkað í 2. gr. og samkvæmt því tekur það til allra 

sjálfskuldarábyrgða einstaklinga á skuldabréfalánum, víxlum og öðrum skuldaskjölum. 

Samkomulagið tekur einnig til einfaldrar ábyrgðar sem og til þess þegar einstaklingur hefur 

veitt heimild til að veðsetja fasteign sína til tryggingar skuldum annars einstaklings. Aftur á 

móti hefur verið talið að gildissvið samkomulagsins frá 1998 og síðar samkomulagsins frá 

2001 um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga taki ekki til þess þegar einstaklingur gengur 

í ábyrgð fyrir lögaðila, sbr. Hrd. 487/2011.26  

Til að markmiði samkomulagsins frá 1998 yrði náð bar fjármálafyrirtækjum samkvæmt 

samkomulaginu að greiðslumeta lántaka ef ábyrgðarmaður óskaði sérstaklega eftir því. Þá var 

ávallt skylt að greiðslumeta lántaka er óskað var eftir sjálfskuldarábyrgð til tryggingar 

fjárhagslegri skuldbindingu sem var hærri en ein milljón króna. Einnig bar 

fjármálafyrirtækjum að upplýsa ábyrgðarmenn ef niðurstaða greiðslumats var neikvæð og 

gæfi til kynna að lántaki gæti eigi staðið við skuldbindingar sínar.  

Stuttu eftir að ofangreint samkomulag um notkun sjálfskuldarábyrgða tók gildi skrifaði 

Sigríður Auður Arnardóttir lögfræðingur grein í Morgunblaðið. Taldi Sigríður meðal annars 

að áhætta fjármálafyrirtækja við lánveitingar myndi minnka til muna og fagnaði 

                                                
23  Guðjón Rúnarsson ,,Ábyrgðir á skuldum einstaklinga“, Morgunblaðið (Reykjavík 8. nóvember 2001) 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/635743/> sótt 12. febrúar 2017. 
24 Benedikt Bogason ,,Lög um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 og helstu meinbugir á þeim“ í Helgi Birgisson o.fl 
(ritstj.), Afmælisrit Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 73. 
25 Samkomulag um notkun sjálfskuldarábyrgða frá 1998, 1, 4. 
26 Hrd. 10. maí 2012 í máli nr. 487/2011. 
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viðhorfsbreytingu hjá lánveitendum. 27  Með undirritun samkomulagsins um notkun 

sjálfskuldarábyrgða frá 1998 má telja að stigið hafi verið fyrsta skrefið í átt að samræmdri 

reglusetningu til verndar ábyrgðarmönnum. Staða ábyrgðarmanna batnaði því til muna þar 

sem þeir öðluðust rétt, sem þeir höfðu ekki áður, til að fá upplýsingar um fjárhagslega stöðu 

þess sem þeir gengust í ábyrgð fyrir. 

Samkomulagið var síðar endurskoðað og í stað þess kom samkomulag um notkun 

ábyrgða á skuldum einstaklinga, undirritað þann 1. nóvember 2001. Með hliðsjón af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar á tíma fyrri samkomulagsins frá 1998 má telja að í fjölda 

tilfella hafi ríkt óvissa um gildi ábyrgðar.28 Síðar í ritgerðinni verða nánar skoðuð þau tilvik 

þar sem talið hefur verið að brotið hafi verið gegn samkomulaginu frá 1998 eða 

samkomulaginu frá 2001 vegna annmarka á greiðslumati en slíkt getur leitt til ógildingar 

samkvæmt 36. gr. sml. 

 

3.1.2 Samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga frá 2001  

Samkomulagið um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga frá 2001 sem áður hefur verið 

rakið, var í mörgum atriðum efnislega samhljóða samkomulaginu um notkun 

sjálfskuldarábyrgða frá 1998. Þá var markmið og gildissvið beggja samkomulaganna hið 

sama, en eins og kemur fram í 1. ml. 1. mgr. 2. gr. samkomulaganna áttu þau við þegar 

einstaklingur tók á sig sjálfskuldarábyrgð fyrir annan einstakling.  

Í samkomulaginu frá 2001 var að finna nokkrar breytingar hvað varðar mat á 

greiðslugetu. Fjármálafyrirtækjum bar að greiðslumeta lántaka nema ábyrgðarmaður óskaði 

sérstaklega eftir því að slíkt yrði ekki gert. Telja má að þannig hafi skyldan til að 

greiðslumeta lántaka orðið að meginreglu. 

Þá er í 2. mgr. 3. gr. samkomulagsins að finna ítarlegri upplýsingar um til hvers skuli taka 

tillit við framkvæmd greiðslumats, sem ekki var að finna í eldra samkomulaginu. Í 

                                                
27  Sigríður Auður Arnardóttir ,,Staða ábyrgðarmanna bætt“ mbl.is (Reykjavík, 13. febrúar 1998) 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/382509/> skoðað 15. febrúar 2017. 
28 Í þessu sambandi má t.d. nefna Hrd. 16. janúar 2003 í máli nr. 152/2002. Málavextir voru þeir að S ritaði nafn 
sitt sem útgefandi á víxileyðublað, en blaðið var óútfyllt að öðru leyti, í því skyni að ábyrgjast tékkareikning 
bróður hjá Sparisjóði Ólafsfjarðar. Yfirdráttarheimildin á tékkareikningnum var í upphafi 100.000 krónur, en 
var eftir það hækkuð í nokkrum áföngum þar til hún stóð í 3.705.000 krónum. S var í víxilmáli dæmd til að 
greiða Sparisjóðnum víxilfjárhæðina ásamt dráttarvöxtum og málskostnaði. S greiddi kröfuna og höfðaði í 
kjölfarið skaðabótamál gegn Sparisjóðnum á grundvelli 2. mgr. 119. gr. laga nr. 91/1991 vegna þess að hún taldi 
sig hafa orðið fyrir tjóni við að fara á mis við að koma að vörnum í áðurnefndu víxilmáli. Hæstiréttur tók fram 
að S hafi mátt treysta því að yfirdráttarheimildin yrði ekki hækkuð á hennar áhættu án samþykkis hennar. 
Ábyrgð hennar yrði eins og atvikum sé háttað ekki skýrð með rýmkandi hætti þannig að hún nái til þeirrar 
hækkunar, sem síðar varð á yfirdráttarheimildinni. Því var Sparisjóðnum gert að greiða S þá fjárhæð, sem S 
innti af hendi til fullnustu á dóminum í víxilmálinu þó að frádregnum 100.000 krónum sem var hin upphaflega 
yfirdráttarheimild. 
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dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur verið staðfest að rík skylda hvíli á fjármálafyrirtækjum 

við framkvæmd greiðslumats, sbr. Hrd. 655/2014:  

 

Með vísan til framangreindrar niðurstöðu dómsins um að greiðslumat stefnda hafi verið 
haldið göllum sem leiddu til þess að af því mátti draga þá ályktun að skuldari væri vel 
fær um að standa undir afborgunum lána sinna, þegar raunin var sú að tekjur hans voru 
mun lægri en svo að það gæti talist tryggt og í ljósi þess að stefnandi taldi að hún stæði 
þegar í ábyrgðum fyrir skuldum skuldara eru að mati dómsins fyrir hendi þær aðstæður 
að ósanngjarnt er af hálfu stefnda að bera fyrir sig samning við stefndu að gangast í 
veðábyrgð á grundvelli umdeilds tryggingarbréfs. Styðst sú niðurstaða einnig við þann 
aðstöðumun sem er með aðilum og þeim skyldum sem á þeim hvíla sem 
fjármálafyrirtæki, bæði á grundvelli laga nr. 161/2002, sbr. meðal annars 1. mgr. 19. gr. 
þeirra laga og á grundvelli þeirra skyldna sem stefndi tókst á herðar með samkomulagi 
um notkun veðábyrgða frá 1. nóvember 2001, um að viðhafa eðlilega og heilbrigða 
viðskiptahætti og virða reglur sem miða að því að veita ábyrgðarmönnum tiltekna 
vernd.29 

 

Þá hefur einnig verið staðfest í dómum Hæstaréttar að lánveitanda beri að afla gagna við 

mat á greiðslugetu, sbr. Hrd. 376/2013.30  Á hinn bóginn er að finna aðra niðurstöðu 

Hæstaréttar í Hrd. 378/2016.31 Þar var talið að við mat á greiðslugetu S hefði Landsbankinn 

hf. getað reitt sig að hluta á upplýsingar frá S og að hann hafi haft tilefni til að upplýsa 

Landsbankann hf. um ranga forsendu greiðslumatsins. Að auki hefur Hæstiréttur talið að 

lánveitandi megi treysta að þær upplýsingar sem hann hefur undir höndum séu réttar, sbr. 

Hrd. 575/2012: ,,Þá var ætluð röng forsenda í greiðslumati ekki talin þess eðlis að forvera L 

hf. yrði um hana kennt og voru skilyrði 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga því ekki talin uppfyllt.“32 

Fjármálafyrirtækjum var sem fyrr skylt að greiðslumeta lántaka þegar ábyrgð 

ábyrgðarmanns var yfir einni milljón króna. Hjónum eða fólki í óvígðri sambúð var einnig 

heimilt að undanskilja fjármálafyrirtæki frá skyldu til greiðslumats vegna ábyrgðar á skuldum 

hvors annars, sbr. 3. mgr. 3. gr. samkomulagsins. Að auki var að finna ítarlegri ákvæði um 

upplýsingaskyldu lánveitanda til ábyrgðarmanns. Um það verður þó ekki nánar fjallað hér þar 

sem ritgerð þessi takmarkast við annmarka greiðslumata.  

Með gerð samkomulagsins frá 2001 verður að telja að markmiðið hafi verið að bæta enn 

frekar stöðu ábyrgðarmanna og gera þ.a.l. ríkari kröfur til lánveitenda. Þá hefur verið talið að 

samkomulagið hafi áunnið sér viðurkenningu sem almennar verklagsreglur á lánamarkaði en 

slíkt kemur fram í áliti nefndar Alþingis um réttindi og skyldur í viðskiptum neytenda við 
                                                
29 Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 655/2014 (áherslubr. höf.). 
30 Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 376/2013. 
31 Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 378/2016. 
32 Hrd. 7. mars 2013 í máli nr. 575/2012. 
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fjármálafyrirtæki frá árinu 2004.33 Þó var sá annmarki á að hluti fjármálamarkaðarins var 

ekki aðili að samkomulaginu, t.d. lífeyrissjóðir. Óánægja var um þetta meðal forsvarsmanna 

lánastofnanna sem að samkomulaginu stóðu og töldu þeir að þetta gæti hamlað 

samkeppnisstöðu þeirra fjármálafyrirtækja sem voru aðilar að samkomulaginu.34 Töluvert 

hefur reynt á áhrif samkomulagsins í dómaframkvæmd Hæstaréttar svo sem nánar verður 

vikið að fimmta kafla ritgerðarinnar. 

 

3.2 Lög um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 (ábl.) 

Segja má að stórum áfanga hafi verið náð neytendum til hagsbóta með lögfestingu laga um 

ábyrgðarmenn nr. 32/2009. Gildissvið laganna á bæði við þegar einstaklingar gangast í 

ábyrgð í eigin persónu og er þeir veita veð í eignum sínum til tryggingar á efndum af hálfu 

lántaka. Lögin gilda einungis um lánveitingar lögaðila líkt og kemur fram í 2. gr. þeirra. Þá er 

markmið laganna að lögfesta reglur um ábyrgð einstaklinga, minnka vægi ábyrgða og stuðla 

að því að lánveitingar verði miðaðar við greiðslugetu lántaka og eigin tryggingar hans. 

Fram kemur í 4. gr. laganna að lánveitanda sé skylt að meta getu lántaka til að standa í 

skilum með lán þar sem ábyrgðarmaður gengst í ábyrgð til tryggingar efndum lántaka. Skal 

matið grundvallast á viðurkenndum viðmiðunum og hefur reglugerð nr. 920/2013 um 

lánshæfis- og greiðslumat verið sett um framkvæmd greiðslumats. Samkvæmt 6. gr. 

reglugerðarinnar felur greiðslumat í sér útreikning á greiðslugetu lántaka til þess að meta 

hvort hann geti staðið við greiðslur samkvæmt lánssamningi. Þar er að auki að finna ítarlegar 

kröfur til lánveitenda um upplýsingar sem honum ber að afla við framkvæmd greiðslumats. 

Þar segir að lánveitandi beri ekki ábyrgð á því ef lántaki framvísar röngum upplýsingum 

nema hann viti, eða eðlilegt þyki með tilliti til aðstæðna sem hann hafi mátt vita að 

upplýsingarnar séu rangar. Niðurstaða greiðslumats telst jákvæð geti lántaki staðið við 

skuldbindingar samkvæmt lánssamningi á þeim tíma sem matið var framkvæmt. Á hinn 

bóginn er óheimilt að veita lántaka lán ef greiðslumat leiðir í ljós að lántaki hafi augljóslega 

ekki fjárhagslega burði til þess að standa í skilum með lánið. 

Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum um ábyrgðarmenn kemur fram að 

forsenda þess að lánveitandi geti rækt skyldur sínar gagnvart ábyrgðarmanni er að hann hafi 

lagt mat sitt á greiðslugetu lántaka.35 Hér vísast til Hrd. 163/2005.36 Í forsendum héraðsdóms 

                                                
33  Álit nefndar um réttindi og skyldur í viðskiptum neytenda við fjármálafyrirtæki, Iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytið 6. maí 2004. 
34  Guðjón Rúnarsson ,,Ábyrgðir á skuldum einstaklinga“ mbl.is (Reykjavík, 8. nóvember 2001) 
<http://www.mbl.is/greinasafn/grein/635743/> skoðað 12. febrúar 2017. 
35 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 135 – 125. mál. 
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sem staðfestur var af Hæstarétti brást lánveitandi skyldu sinni sem fólst í því að meta 

greiðslugetu lántaka samkvæmt 3. mgr. 3. gr. samkomulagsins frá 2001. Þar sem lánveitandi 

lét undir höfuð leggjast að framkvæma greiðslumat var fallist á að víkja sjálfskuldarábyrgð 

ábyrgðarmanns til hliðar með vísan til 36. gr. sml.  

Í 2. mgr. 4. gr. ábl. segir að lánveitandi skuli ráða ábyrgðarmanni frá því að gangast í 

ábyrgð með skriflegum hætti ef greiðslumat bendir til þess að lántaki geti ekki efnt 

skuldbindingar sínar. Þá segir í 3. mgr. 4. gr. að lánveitandi skuli með sama hætti ráða 

ábyrgðarmanni frá því að gangast undir ábyrgð ef aðstæður ábyrgðarmanns gefa tilefni til.  

Af framangreindri umfjöllun um skyldu lánveitanda til að meta greiðslugetu lántaka má 

ráða að með 4. gr. ábl. hafi verið lögfest efnisatriði 3. gr. samkomulagsins frá 2001.  

 

3.3 Lög um neytendalán nr. 33/2013 (nll.) 

Ný lög um neytendalán tóku gildi þann 1. nóvember 2013.37 Lögin voru sett til innleiðingar 

tilskipunar nr. 2008/48/EB um lánssamninga fyrir neytendur.38 Gildissvið laganna nær til 

allra lánssamninga sem lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur, óháð því hvort um 

aðal- eða hliðarstarfsemi sé að ræða.39 

Markmiðið með tilskipun 2008/48/EB er að samræma betur réttarvernd neytenda og 

lánveitingar innan aðildarríkja Evrópusambandsins en löggjöf aðildarríkjanna var fremur ólík 

og gat slíkt leitt til röskunar samkeppni á neytendalánamarkaði og mismunandi réttarstöðu 

neytenda milli aðildarríkja. Tilskipunin gerir kröfu um að lánshæfi lántaka sé metið áður en 

gengið er frá lánssamningi. Ekki kemur fram með hvaða hætti lánshæfi skuli metið heldur er 

aðildarríkjum veitt frelsi til að taka sjálf ákvörðun um slíkt.40 Aðildarríkjum er einnig heimilt 

að setja frekari reglur varðandi þær upplýsingar sem skylt er að veita við lántöku. Eins og 

áður hefur verið vikið að þá hefur það viðgengist hérlendis að greiðslumat sé framkvæmt við 

lántöku, einkum vegna fasteignalána.41    

Í 1. og 2. mgr. 10. gr. nll. er lagt til grundvallar að lánveitanda sé skylt að framkvæma 

lánshæfismat og greiðslumat eftir atvikum, vegna allra lánveitinga til neytenda sem falla 

                                                                                                                                                  
36 Hrd. 17. maí 2005 í máli nr. 163/2005.  
37 Lög nr. 33/2013 komu í stað laga nr. 121/1994 um neytendalán.   
38 Tilskipunin felur í sér fulla samræmingu (e. full harmonisation) sem þýðir að takmarkaðar heimildir eru til 
þess að víkja frá efnisákvæðum hennar við innleiðingu í landsrétt. Heimildir til frávika eru aðeins heimilaðar þar 
sem slíkt er sérstakalega tekið fram: Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 – 220. mál, III. Tilefni og nauðsyn 
lagasetningar. 
39 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 – 220. mál, IV. Meginefni frumvarpsins. 
40 Hér er um að ræða frávik frá fullri samræmingu en frávikið er heimilt þar sem það er tekið sérstaklega fram í 
tilskipuninni. 
41 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 – 220. mál, IV. Meginefni frumvarpsins. 
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undir gildissvið laganna. Í 3. mgr. er kveðið á um bann við lánveitingu ef mat á lánshæfi eða 

greiðslugetu leiðir í ljós að neytandi hafi bersýnilega ekki fjárhagslega burði til að standa í 

skilum með lánið. Á hinn bóginn er heimilt að víkja frá ákvæðinu ef virði veða eða annarra 

trygginga sem lánveitandi leggur fram er meira á þeim tíma sem lánið er veitt en 

heildarfjárhæð lánsins. Þá er í frumvarpinu ekki tekin afstaða til gildi lánssamninga þegar 

lánað er án þess að lánshæfismat fari fram, og eftir atvikum greiðslumat, eða ef lántaki hefur 

bersýnilega ekki fjárhagslega burði til að standa í skilum með lánið. Segir í athugasemdum 

við frumvarpið að dómstólum sé látið eftir að móta framkvæmd á því sviði.42 

Lánveitandi ber ekki ábyrgð á því ef lántaki framvísar röngum upplýsingum vegna 

lánshæfis- eða greiðslumats, nema hann viti, eða eðlilegt þyki með tilliti til aðstæðna að hann 

hafi mátt vita að upplýsingarnar séu rangar. Ef ákvörðun um lánveitingu er tekin á grundvelli 

rangra upplýsinga frá lántaka þá skal ekki beita stjórnvaldssektum gagnvart lánveitanda, sbr. 

e-lið 1. mgr. 30. gr., nema ljóst þyki að lánveitandi vissi eða mátti vita að upplýsingarnar 

væru rangar.43 

 

3.4 Ógildingarregla 36. gr. sml. 

3.4.1 Efni ógildingarreglu 36. gr. sml. 

Í dómsmálum er oft krafist ógildingar á samningi á þeim grundvelli að hann sé ósanngjarn í 

skilningi 36. gr. sml. vegna ýmissa kringumstæðna.44 Ákvæði 36. gr. sml. hljóðar svo: 

 
Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt 
eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, sbr. þó 36. gr. c. Hið sama á við 
um aðra löggerninga.  
Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við 
samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 

 

Regla þessi telst almenn ógildingarregla og var lögfest með setningu laga nr. 11/1986. 

Með lögunum voru gerðar viðamiklar breytingar á III. kafla sml. og umfangsmestu 

breytinguna var að finna í 36. gr. sml. Þá höfðu dómstólar með lögfestingunni víðtækari 

heimildir til ógildingar samninga en áður.45  

                                                
42 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228 – 220. mál, V. Helstu breytingar frá gildandi lögum, athugasemdir við 10. 
gr.  
43 sama heimild. 
44 Ása Ólafsdóttir, ,,Ógildingarregla 36. gr. laga nr. 7/1936, samningar milli jafnsettra aðila“ í Helgi Birgisson 
o.fl. (ritstj.), Afmælisrit Viðar Már Matthíasson sextugur 16. ágúst 2014 (Bókaútgáfan Codex 2014) 43. 
45 Þorgeir Örlygsson, ,,Lögfestingar almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ (1986) 36 (2) Tímarit 
Lögfræðinga, 85.   
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Líkt og orðalag ákvæðisins felur í sér veitir reglan heimild til þess að víkja samningi í 

heild eða hluta til hliðar eða breyta, ef talið yrði ósanngjarnt að bera hann fyrir sig eða slíkt 

þætti andstætt góðri viðskiptavenju. Í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 11/1986 kom fram 

að meginmarkmiðið með lögfestingu hinnar almennu ógildingarreglu hafi verið að tryggja 

réttarstöðu neytenda og annarra sem telja má að hafi verri samningsstöðu. Því hefðu 

dómstólar víðtækari heimild til að ógilda samning heldur en unnt var fyrir gildistöku laga nr. 

11/1986.46 Þessar breytingar voru þáttur í að samræma íslenska löggjöf við löggjöf og 

réttarframkvæmd í norrænum rétti. Í frumvarpinu kom meðal annars fram að æskilegt væri, 

vegna tengsla Íslands við hinar skandinavísku þjóðir, að íslensk löggjöf í samningarétti væri 

að mestu í samræmi við löggjöf þessara ríkja. Markmiðið væri líkt og áður hefur komið fram 

að efla stöðu neytenda, og annarra sem gætu haft verri stöðu við samningsgerð, gegn 

óréttmætum samningsákvæðum.47 

 

3.4.2 Skilyrði við beitingu 36. gr. sml. 

Samningur þarf að vera ósanngjarn eða andstæður góðri viðskiptavenju til þess að hann sé 

ógildanlegur samkvæmt 36. gr. sml. Í ákvæðinu er á hinn bóginn ekki að finna skýringu á því 

hvenær samningur verður talinn ósanngjarn eða andstæður góðri viðskiptavenju og var því 

haldið fram við lögfestingu reglunnar að orðalagið væri of víðtækt og ómarkvisst, til þess að 

það gæti nýst til almenns heiðarleika í viðskiptum.48 Telja má að það sé á valdi dómstóla að 

meta hvað teljist almennt heiðarlegt í viðskiptum. Meta skal samning heildstætt við mat á því 

hvort hann sé ósanngjarn. Grandvísi samningsaðila um að samningur sé ósanngjarn eða gegn 

góðri viðskiptavenju er ekki krafist, því er ekki gerð krafa um augljósa eða greinilega 

ósanngirni af hálfu samningsaðila.49 Í athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögum nr. 

11/1986 kom fram að með tilvísun til ósanngirni njóta dómstólar heimildar til þess að meta 

ósanngirni ákvæða í samningi að teknu tilliti til aðstæðna á hverjum tíma.50  

Þá segir í 2. mgr. 36. gr. sml. að við mat samkvæmt 1. mgr. skuli líta til efnis samnings og 

stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. Við slíkt mat 

skal í fyrsta lagi skoða hvort efni samnings sé ósanngjarnt eða hvort það sé andstætt góðri 

viðskiptavenju að bera samninginn fyrir sig, eða hluta hans.51 Í öðru lagi ber að skoða stöðu 

                                                
46 Þorgeir Örlygsson (n. 45) 85, 88. 
47 Alþt. 1985-1986, A deild, þskj. 493 – 260. mál, II. réttarþróun í Skandinavíu. 
48 Þorgeir Örlygsson (n. 45) 85, 107. 
49 Ása Ólafsdóttir (n. 44) 49; Alþt. 1985-1986, A deild, þskj. 493 – 260. mál. 
50 Alþt. 1985-1986, A deild, þskj. 493 – 260. mál, athugasemdir við 6. gr.  
51 Ása Ólafsdóttir (n. 44) 50. 
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samningsaðila, en hér eru aðallega hafðar í huga aðstæður þar sem aðstöðumunur er á milli 

aðila við samningsgerðina.52 Þá skal í þriðja lagi líta til atvika við samningsgerðina. Reglan 

er til fyllingar þeim reglum sem er að finna í III. kafla sml., t.d. um svik og misneytingu, þar 

sem aðstæður eru ekki eins bersýnilegar eða ótvírætt sannaðar og önnur ákvæði í III. kafla 

sml. gera kröfu um. Þá skal í fjórða lagi einnig líta til atvika sem komu fram eftir 

samningsgerð. Að þessu leyti stangast 36. gr. sml. að nokkru leyti á við aðrar almennar 

ógildingarreglur samningaréttar, því ógildingarreglur samningaréttar taka jafnan ekki mið af 

atvikum sem koma til eftir samningsgerð.53 

 

3.4.3 Beiting 36. gr. sml. vegna annmarka á greiðslumati 

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar, þar sem reynt hefur á gildi ábyrgða, er ljóst að 36. gr. sml. 

hefur verið beitt til ógildingar á ábyrgðarskuldbindingum einstaklinga vegna annmarka á 

greiðslumati.  

Samkomulagið frá 1998 og samkomulagið frá 2001 hafa ekki að geyma reglur sem mæla 

fyrir um ógildi samnings ef ákvæðum samkomulaganna er ekki fylgt. Þar af leiðandi varð að 

finna slíkri ógildingu lagastoð ef víkja skyldi ábyrgðaryfirlýsingu til hliðar. Hæstiréttur hefur 

þá við mat á því hvort ógilda ætti ábyrgð byggt á 36. gr. sml., sbr. t.d. Hrd. 376/201354. Í 

málinu var veðskuldabréf ógilt á grundvelli 36. gr. þar sem miklir annmarkar voru á 

greiðslumati lántaka. Hæstiréttur staðfesti einnig að þrátt fyrir að ákvæðum samkomulagsins 

frá 2001 væri ekki fylgt leiddi það ekki sjálfkrafa til ógildingar ábyrgðar heldur þurfi 

skilyrðum 36. gr. sml. að vera fullnægt.  

Þá er heldur ekki í lögum um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 að finna neinar reglur sem kveða 

á um bindandi réttaráhrif ef ákvæðum laganna er ekki fylgt. Í þessu sambandi má einnig 

nefna Hrd. 213/2012. Málavextir voru þeir að Landsbankinn hf. krafði T um greiðslu vegna 

yfirlýsingar um sjálfskuldarábyrgð sem hann hafði tekist á hendur vegna yfirdráttarheimildar 

B ehf. á veltureikningi hjá L hf. Ekkert greiðslumat lá fyrir í málinu, sem L hf. var skylt að 

framkvæma samkvæmt 1. mgr. 4. gr. ábl. Þá hafði L ekki heldur ráðið T frá því skriflega að 

gangast undir ábyrgðina, eins og L bar að gera samkvæmt 3. mgr. 4. gr. ábl, né farið eftir 

ákvæðum 5. gr. ábl. um að upplýsa T skriflega um þá áhættu sem ábyrgð er almennt samfara. 

Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu að engin ákvæði séu í lögum um ábyrgðarmenn sem 

mæla fyrir um ógildi samninga:  

                                                
52 Alþt. 1985-1986, A deild, þskj. 493 – 260. mál.  
53 Ása Ólafsdóttir (n. 44) 50. 
54 Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 376/2013. 
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Í lögum nr. 32/2009 eru engar reglur sem mæla fyrir um ógildi samnings vegna 
annmarka af þeim toga sem uppi eru í þessi máli. [...] Samningur aðila um 
sjálfskuldarábyrgð áfrýjanda verður því ekki ógiltur í heild eða að hluta af þeim sökum 
einum að stefndi hafi við gerð hans brugðist skyldum sínum, heldur verður að finna slíkri 
ógildingu stoð í reglum samningaréttar ef leysa á áfrýjanda undan skyldum sínum 
samkvæmt samningnum. 55 
 

Af framangreindu verður að telja að yfirlýsing ábyrgðarmanns um ábyrgðarskuldbindingu 

verði ekki ógilt í heild eða að hluta einungis vegna þess að lánveitandi hafi vanrækt skyldur 

sínar samkvæmt reglum sem gilda um ábyrgðarskuldbindingar. Slík ógildingarheimild verði 

þess í stað að vera fyrir hendi í reglum samningaréttar ef ógilda á ábyrgðaryfirlýsingu 

ábyrgðarmanns.  

                                                
55 Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 213/2012. 



 14 

4. Norrænn réttur  
4.1 Almennt 

Eins og áður hefur komið fram sækir íslensk löggjöf fyrirmynd sína aðallega til 

Norðurlandanna. Á Norðurlöndunum utan Íslands hafa hvergi verið sett sérstök lög um 

ábyrgðir.56 Einstök ákvæði hafa á hinn bóginn verið lögfest í gildandi rétti en að þeim 

frátöldum er einnig stuðst við ólögfestar reglur, dómsniðurstöður og niðurstöður kærunefnda 

um réttarstöðu ábyrgðarmanna.  

Hér á eftir verður löggjöf um stöðu ábyrgðarmanna á Norðurlöndunum, nánar tiltekið í 

Danmörku, Noregi og Svíþjóð, skoðuð með tilliti til reglna um greiðslumat. Lagt verður mat 

á hvort viðeigandi reglur í þessum löndum eigi sér samsvörun í íslenskum lögum. Hafa ber í 

huga að í þeim tilvikum þar sem ábyrgðarskuldbindingar lánssamninga hjá neytendum hafa 

verið ógiltar með dómi hefur það verið gert á grundvelli ógildingarreglna samningalaga. Ekki 

verður vikið sérstaklega að ógildingarreglum samningalaga í þessum löndum en lögin eru í 

öllum meginatriðum samhljóða lögum nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga með tilliti til sanngirnisreglu 36. gr. laganna. 

 

4.2 Danskur réttur 

Í Danmörku hafa lánastofnanir og samtök neytenda gert með sér samkomulag um notkun 

ábyrgða. Var það gert til að stuðla að aukinni vernd ábyrgðarmanna, þar sem lánveitendum 

var skylt að greiðslumeta aðalskuldara áður er ákvörðun var tekin um lánveitingu. Að auki 

var lánveitendum skylt að greiðslumeta ábyrgðarmenn.57 Á hinn bóginn eru ekki nein tiltekin 

lög í gildi um ábyrgðarmenn þar í landi en í einstökum lögum er að finna ákvæði sem styrkja 

réttarstöðu ábyrgðarmanna. Þó er það talin ólögfest meginregla í Danmörku að bankar 

upplýsi ábyrgðarmenn um þau atriði sem bankinn hefur upplýsingar um og gætu aukið áhættu 

þeirra.58 

Í lögum um fjármálafyrirtæki (d. Lov nr. 174 af 31.01.2017 om finansiel virksomhed) er 

að finna ýmis ákvæði um ábyrgðarmenn. 59  Þar kemur meðal annars fram að 

fjármálafyrirtækjum sé skylt að framkvæma greiðslumat á lántaka fyrir lánveitingu. Undir 
                                                
56 Það ber að hafa í huga að í ritgerð þessari verður réttarstaða Finnlands ekki skoðuð.  
57  ,,Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga: Skýrsla nefndar um ábyrgðarveitingar“ (Rit 96-7, Iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytið desember 1996) 7, 38. 
58 Hér vísast til dönsku kærunefndarinnar um málefni fjármálafyrirtækja (d. Pengeinstitutankanenævn) nr. 
397/1993. Í málinu upplýsti bankinn ekki ábyrgðarmann að bankinn vissi að nauðungaruppboð hafði farið fram 
á fasteign aðalskuldara. Ábyrgðarmaðurinn hafði óskað eftir upplýsingum frá bankanum án árangurs og vegna 
þessa var hann ekki talinn bundinn við ábyrgðarskuldbindingu sína.  
59 Lögin fela í sér í innleiðingu á tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EB og 2013/36/EB um 
lánssamninga fyrir neytendur sem tengjast fasteignum og reglugerð nr. 1093/2010. 
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sjötta kafla framangreindra laga sem ber heitið ,,Góðar starfsvenjur, verðupplýsingar og 

samningasamband“ (d. God skik, prisoplysning og kontraktforhold) er að finna sérstakar 

reglur varðandi fjármálafyrirtæki nánar tiltekið í 47. til 52. gr. laganna. Ákvæði 47. gr. 

dönsku laganna snýr að ábyrgðum innan atvinnustarfsemi en 48. gr. að ábyrgðum utan 

atvinnustarfsemi. Í 47. gr. segir meðal annars að fjármálafyrirtæki sem stundar lánastarfsemi 

sé skylt að tilkynna ábyrgðarmanni skriflega innan 6 mánaða verði vanskil á kröfu 

aðalskuldara. Vanræki fjármálafyrirtæki að senda tilkynningu tapar það kröfu sinni á hendur 

ábyrgðaraðila að því marki sem rekja má tjón til athafnaleysis fjármálafyrirtækisins.60  

Að auki mæla lögin fyrir um að ábyrgðarmaður sé ekki ábyrgur fyrir hærri greiðslu en 

upphæð höfuðstóls lánsins. Þá verður fjármálafyrirtækið að tryggja að ábyrgðarmaður sé 

nægilega upplýstur um efni samningsins, stöðu láns og afleiðingar þess að gangast í ábyrgð. 

Skulu þessar upplýsingar vera tilkynntar ábyrgðarmanni skriflega. Í þessu samhengi er rétt að 

vekja athygli á að ábyrgð takmarkast ekki við höfuðstól í íslenskum rétti. Í 3. mgr. 7. gr. ábl. 

kemur þó fram að ábyrgðarmaður verður ekki krafinn um greiðslur á dráttarvöxtum eða 

öðrum innheimtukostnaði lántaka sem fellur til eftir gjalddaga nema liðnar séu tvær vikur frá 

því að ábyrgðarmanni var sannanlega gefinn kostur á að greiða gjaldfallna afborgun. 

Ennfremur skal fjármálafyrirtækið birta ábyrgðarmanni upplýsingar sem nefndar eru í 1. 

til 3. lið 1. mgr. 48. gr. laganna, þ.e. síðasta staðgreiðsluskrá viðkomandi staðfest af 

skattyfirvöldum, seinustu þrjá launaseðla og afrit af síðasta skattframtali þar sem fyrri 

ábyrgðir og skuldir viðkomandi koma fram.61 

Ofangreindu ákvæði svipar til 5. gr. ábl., en í íslenska ákvæðinu er lögð skylda á 

lánveitanda að upplýsa ábyrgðarmann skriflega um þá áhættu sem ábyrgð er samfara. Veita 

skal upplýsingar um það sem er tilgreint í a til i-lið ákvæðisins. Á hinn bóginn hvílir ekki sú 

skylda á lánveitanda í íslenskum rétti að afhenda ábyrgðarmanni sambærileg gögn og kveðið 

                                                
60 § 47. Er der inden for erhvervsforhold stillet kaution for lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntager 
med betaling af hovedstol, afdrag eller renter, skal der senest 6 måneder efter de pågældende ydelsers 
forfaldsdag skriftligt gives meddelelse til enhver af kautionisterne eller til den eller dem af disse, der er 
bemyndiget til at modtage meddelelsen på samtlige kautionisters vegne. Undladelse heraf medfører, at 
pengeinstituttet taber sit krav over for kautionisterne, i det omfang disses regreskrav mod låntageren er blevet 
forringet ved undladelsen. 
61 § 48. Inden der indgås aftale om en kautionsforpligtelse uden for erhvervsforhold for lån eller kreditter ydet af 
et pengeinstitut, skal pengeinstituttet sikre sig, at kautionisten er tilstrækkeligt informeret om indholdet af 
aftalen og konsekvenserne af at påtage sig en kautionsforpligtelse. Denne information skal indeholde 
oplysninger om, hvad den konkrete kautionsforpligtelse indebærer, og indeholde en afbalanceret beskrivelse af 
de risici, der er forbundet hermed. Endvidere skal pengeinstituttet for den debitor, hvis gæld 
kautionsforpligtelsen skal sikre, med samtykke fra debitor udlevere 
1) den seneste årsopgørelse fra SKAT, 
2) de seneste tre lønsedler eller 
3) det seneste årsregnskab, hvis der kautioneres for en erhvervsdrivendes gæld. [...] 
 



 16 

er á um í ofangreindu ákvæði dönsku laganna. Þá verður að telja að dönsku lögin feli ekki í 

sér jafn skýrt markmið og íslensku lögin, um að draga úr vægi ábyrgða og stuðla að því að 

lánveitingar verði miðaðar við greiðslugetu lántaka og hans eigin tryggingar, sbr. 1. gr. ábl. 

 

4.3 Norskur réttur 

4.3.1 Almennt 

Um langt skeið voru engin ákvæði í norskum lögum um réttarstöðu ábyrgðarmanna.62 Árið 

1999 tóku gildi lög um fjármálagerninga (n. Lov om finansavtaler og finansoppdrag 26. júní 

1999 nr. 46). Í lögunum er að finna ítarleg ákvæði sem ætlað er að tryggja réttarstöðu 

ábyrgðarmanna63 og jafnframt reglur um samskipti milli lánveitanda og viðskiptavina þeirra. 

Með lögunum batnaði réttarstaða neytenda gagnvart fjármálafyrirtækjum til muna.64 Í 1. gr. 

norsku laganna um fjármálagerninga er vikið að gildissviði þeirra. Þar segir að lögin nái til 

allra samninga um fjármálaþjónustu fjármálafyrirtækja. Í a til k-lið 2. mgr. 1. gr. eru þær 

stofnanir sem falla undir lögin taldar upp. Þá er fjallað um ábyrgðir í fjórða kafla norsku 

laganna.  

Lögin voru síðast endurskoðuð 7. maí 2010. Með breytingu þeirra var stuðlað að því að 

bæta réttarstöðu ábyrgðarmanna enn frekar. Að auki voru lögfest ítarleg ákvæði um 

upplýsingaskyldu til ábyrgðarmanns, en þar kemur fram að kröfuhafi skuli upplýsa 

ábyrgðarmann skriflega um áhættu tengda ábyrgðarskuldbindingunni, fjárhæð kröfunnar sem 

ábyrgðin nær til og þann tíma sem ábyrgðinni er ætlað að gilda. Enn fremur er að finna 

ákvæði um skyldu kröfuhafa að tilkynna ábyrgðarmanni verði vanskil hjá aðalskuldara. Þá er 

kröfuhafi skyldur til að gefa ábyrgðarmanni upplýsingar um getu aðalskuldara til að greiða 

kröfuna ef ábyrgðarmaður óskar eftir þeim upplýsingum.65 Verði breyting á kröfu tekur hún 

ekki gildi gagnvart ábyrgðarmanni nema með hans samþykki og kröfuhafi hefur ekki heimild 

til að gefa eftir tryggingarréttindi sem staðið hafa til tryggingar kröfu við hlið ábyrgðar án 

samþykkis ábyrgðarmanns. Þá er kröfuhafa skylt að tilkynna ábyrgðarmanni verði framsal á 

kröfu sem ábyrgðin tryggir.66  

                                                
62  Í ,,Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga: Skýrsla nefndar um ábyrgðarveitingar“ (Rit 96-7, Iðnaðar- og 
viðskiptaráðuneytið desember 1996) kemur fram að frumvarp hafi verið lagt fyrir norska þingið sem bar heitið 
Finansavtaler og finansoppdrag og var fjallað um ábyrgðir í einum kafla þess. Frumvarpið var að lokum 
samþykkt á norska þinginu og varð að lögum nr. 46/1999 um fjármálagerninga. 
63 Sjá 4. kafla laganna nr. 46/1999 um fjármálagerninga, Kapittel 4. Kausjon. 
64 Nina Dietz Legind, Privat kaution – behovet for en kodifikation af privat kaution for banklån (Jurist- og 
Økonomsforbundets Forlag 2002) 19. 
65 Sjá 59. gr. laganna. Í ákvæðinu er kveðið á um upplýsingagjöf til ábyrgðarmanns áður en til ábyrgðar eða 
veðsetningar er stofnað. 
66 Sjá 58. gr. laganna um skyldu kröfuhafa til að tilkynna ábyrgðarmanni um framsal kröfu. 
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4.3.2 Skylda til að framkvæma greiðslumat 

Skylda er á lánveitanda samkvæmt 1. mgr. 46. gr. b. norsku laganna um fjármálagerninga að 

greiðslumeta lántaka áður en lánssamningur er gerður, sbr. hér til hliðsjónar 1. mgr. 4. gr. ábl. 

Í 2. mgr. norska ákvæðisins kemur jafnframt fram að ef aðilar eru sammála um að breyta 

heildarfjárhæð láns eftir að lánssamningur hefur komist á, þá ber lánveitanda að greiðslumeta 

lántaka aftur ef veruleg hækkun verður á heildarfjárhæð lánsins. Þá segir í 3. mgr. að sé 

lánsumsókn hafnað vegna neikvæðrar niðurstöðu upplýsinga af lánveitanda í gagnagrunni, 

skal lánveitandi tilkynna lántaka það strax og skal niðurstaða upplýsinga úr gagnagrunninum 

vera honum án endurgjalds.67  

Í umsögn frá norsku fjármálanefndinni (n. Finansklagenemnda) frá 5. júlí 2016 kemur 

fram að ákvæðið feli í sér skyldu til að spyrja nauðsynlegra og viðeigandi spurninga sem þarf 

til að meta greiðslugetu lántaka. Þá ber lántaka að veita viðeigandi og nákvæmar upplýsingar. 

Ef lánveitandi byggir greiðslumatið á upplýsingum frá lántaka þá má telja að hann hafi 

fullnægt skyldu sinni.68  

Við nánari athugun kemur í ljós að ekki hefur reynt oft á fyrir dómstólum hvort 

lánveitandi hafi brotið gegn 46. gr. b. Þó hefur álitaefnið komið við sögu í nokkrum dómum 

án þess að beinlínis hafi verið leyst úr því. Í þessu sambandi má t.d. nefna LB69 2017 s. 

24652.70 Í málinu hélt ábyrgðarmaður því fram að 46. gr. b. hefði ekki verið fylgt en 

dómstóllinn leysti ekki úr því álitaefni.  

 

4.3.3 Skylda til að ráða ábyrgðarmanni frá því að gangast í ábyrgð 

Í 1. mgr. 60. gr. laganna kemur fram að lánveitanda beri að ráða ábyrgðarmanni frá því að 

ganga í ábyrgð gefi mat á greiðslugetu lántaka til kynna að lántaki geti ekki staðið við 

skuldbindingar sínar. Þá segir í 2. mgr. að lánveitandi skuli ráðleggja ábyrgðarmanni frá því 

að taka á sig ábyrgð ef greiðslugeta ábyrgðarmanns er bágborin. Bæði ákvæðin leggja þá 

                                                
67 § 46 b. Kredittgiverens plikt til å vurdere forbrukerens kredittverdighet 
(1) Før kredittavtale inngås, skal kredittgiveren vurdere forbrukerens kredittverdighet på grunnlag av 
fyllestgjørende opplysninger innhentet hos forbrukeren og om nødvendig fra relevant database. 
(2) Dersom partene avtaler å endre det samlede kredittbeløpet etter inngåelsen av kredittavtalen, skal 
kredittgiveren oppdatere sin finansielle informasjon om forbrukeren og igjen vurdere forbrukerens 
kredittverdighet, jf. første ledd, før det skjer en vesentlig forhøyelse av det samlede kredittbeløpet 
(3) Hvis en kredittsøknad avslås på grunnlag av kredittgiverens søk i en database, skal kredittgiveren underrette 
forbrukeren omgående og vederlagsfritt om resultatet av søket i databasen og om databasen.  
68 Finansklagenemnda Bank Statement 5. júlí 2016 nr. 283. 
69 LB er skammstöfun fyrir Borgarting Lagmannsrett, en um er að ræða millidómstól sem er dómstóll á 
áfrýjunarstigi.  
70 LB 3. febrúar 2017 í máli 2017 s. 2024652. 



 18 

skyldu á lánveitanda að tilkynna ábyrgðarmanni skriflega geti lántaki eða ábyrgðarmaður 

ekki staðið við skuldbindinguna.71  

Á þetta ákvæði reyndi í LB 2016 s. 024113.72 Í málinu hafði móðir gengist í ábyrgð fyrir 

son sinn með því að veita honum veð í húsi sínu til tryggingar láni sem hann tók. Móðirin 

hélt því fram að bankinn hafði brotið gegn 2. mgr. 60. gr. þar sem bankinn hafði ekki ráðlagt 

henni frá því að gangast í ábyrgðina. Þrátt fyrir að móðirin væri skilin, fædd árið 1939, hefði 

enga viðskiptareynslu og hefði ekki áður undirritað ábyrgðaryfirlýsingu þá komst dómstólinn 

að þeirri niðurstöðu að ekki væru nægar ástæður til að víkja ábyrgðinni til hliðar og 

samningurinn því talin gildur.  

Sé ákvæðið borið saman við íslenskan rétt má finna sambærilegt ákvæði í 2. og 3. mgr. 4. 

gr. ábl., en samkvæmt ákvæðinu, sbr. fyrri umfjöllun, skal lánveitandi með skriflegum hætti 

ráða ábyrgðarmanni frá því að gangast í ábyrgð ef greiðslumat bendir til þess að lántaki geti 

ekki efnt skuldbindingar sínar. Með sama hætti skal lánveitandi ráðleggja ábyrgðarmanni frá 

því að undirgangast ábyrgð ef aðstæður ábyrgðarmanns gefa tilefni til. Einnig verður að telja 

að inntak norska og íslenska ákvæðisins sé að mestu það sama en í norska ákvæðinu kemur 

fram að vanræki lánveitandi að meta greiðslugetu lántaka kunni ábyrgðarkrafa að lækka á 

þann veg að sanngjarnt yrði talið. Þá má velta upp hvort framangreindur dómur hefði farið á 

sama veg á Íslandi í ljósi þess að lánveitanda ber, sbr. 3. mgr. 4. gr. ábl að ráða 

ábyrgðarmanni frá því að gangast í ábyrgð ef aðstæður hans gefa tilefni til. Vanræksla á því 

kynni að leiða til ógildingar ábyrgðar samkvæmt 36. gr. sml. 

 

4.4 Sænskur réttur  

Fram til ársins 2004 var fátt um ákvæði í sænskum lögum sem fjölluðu um réttarstöðu 

ábyrgðarmanna, en þó höfðu ýmsar fjármálastofnanir, dómstólar og neytendasamtök gert 

með sér samkomulag um ábyrgðarskuldbindingar einstaklinga.73 Samkomulagið fól í sér 

skyldu til að meta greiðslugetu aðalskuldara áður en ákvörðun var tekin um lánveitingu og að 
                                                
71 § 60. Plikt til å frarå 
(1) Dersom kredittgiveren frarår en forbruker å oppta kreditten, jf. § 47, skal kredittgiveren før kausjonsavtalen 
inngås eller kreditten utbetales underrette kausjonisten om dette skriftlig. Forsømmer kredittgiveren dette, kan 
kausjonistens ansvar nedsettes for så vidt lemping finnes rimelig. Det samme gjelder dersom kredittgiveren 
burde ha frarådet forbrukeren å oppta kreditten. 
(2) Dersom kredittgiver før kausjonsavtale inngås med en forbruker må anta at økonomisk evne eller andre 
forhold på kausjonistens side tilsier at denne alvorlig bør overveie å avstå fra å stille kausjon, skal kredittgiver 
skriftlig underrette kausjonisten om dette. Underretningen skal så vidt mulig også gis muntlig. Dersom 
kausjonisten inngår kausjonsavtale på tross av frarådingen, skal han ved signatur bekrefte at han er kjent med at 
kredittgiveren skriftlig og muntlig har frarådet ham å stille kausjon. Første ledd annet punktum gjelder 
tilsvarende. 
72 LB 15. febrúar 2017 í máli 2016 s. 024113. 
73 Áður fyrr var stuðst við 10. kafla hinna sænsku kaupalaga nr. 0123/1736 (s. Handelsbalken) í ábyrgðarmálum. 
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ábyrgðarmenn gátu verið vissir um að slíkt hafi verið gert áður en þeir gengust í ábyrgðina. 

Samkvæmt samkomulaginu var að auki skylt að greiðslumeta ábyrgðarmenn.74 Árið 2004 

tóku gildi lög um banka- og fjármálaviðskipti (s. Lag (2004:297) om bank- och 

finansieringsrörelse). Í áttunda kafla laganna er að finna umfjöllun um stjórnun lánveitinga 

og annarra skuldbindinga (s. Hantering av krediter och övriga engagemang) og er þar kveðið 

á um skyldu lánveitanda til þess að framkvæma greiðslumat (s. Kreditprövning) áður en 

lánsumsókn er samþykkt. Lánveitanda er ekki heimilt að veita lán nema það liggi ljóst fyrir 

að lántaki geti staðið við skuldbindingarnar.75 Þá skal ákvörðun lánastofnunar byggð á 

traustum og skipulögðum grunni um hvort samþykkja eigi lánsumsókn samkvæmt 2. gr. 

áttunda kafla laganna.76 Velta má vöngum yfir því hvort sænskur réttur sé sambærilegur 1. 

mgr. 4. gr. ábl. sem kveður á um skyldu lánveitanda til að meta greiðslugetu sem fyrr greinir. 

Í sænskum rétti virðist ávallt sú skylda lögð á lánveitanda að framkvæma greiðslumat óháð 

tegund lánveitingar. Einnig virðast engar undantekningar vera frá banni við því að veita lán ef 

lántaki stenst ekki greiðslumat og verður því að telja að sænskur réttur sé hvað þetta varðar 

fortakslausari en íslenskur.  

Þessu tengdu má benda á að í sænskum rétti gilda almennar reglur um mikilvægi þess að 

upplýsa ábyrgðarmann séu annmarkar á greiðslugetu aðalskuldara og hvort um ábyrgð á eldri 

skuld sé að ræða. Að auki ber kröfuhafa að greiðslumeta ábyrgðarmann og tilkynna 

ábyrgðarmanni ef breytingar verða á fjárhag aðalskuldara sem gætu aukið áhættu hans.77 

Þrátt fyrir ofangreinda reglu í sænskum rétti hafa sænskir dómstólar ekki talið að 

annmarkar á greiðslumati leiði fortakslaust til þess að ábyrgð ábyrgðarmanns falli úr gildi, en 

í þessu sambandi má nefna dóm Hæstaréttar Svíþjóðar NJA 1993, s. 163.78  

 

4.5 Samantekt  

Hér að framan hefur verið fjallað um norrænan rétt að hluta til og ljóst er að í öllum þeim 

löndum sem skoðuð voru er lagaskylda um greiðslumat, en þó ekki mælt fyrir um afleiðingar 
                                                
74 ,,Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga: Skýrsla nefndar um ábyrgðarveitingar“ (n. 57) 44.  
75 Kreditprövning 
1 § Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de förpliktelser som följer av 
kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit bara om förpliktelserna på goda grunder kan 
förväntas bli fullgjorda. 
76 Beslutsunderlag 
2 § Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i ett ärende har 
tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja krediten. 
77 Gösta Walin, Borgen och tredjemanspant (Norstedts Juridik 1996) 53, 54. 
78 Áhugavert er að í málinu vísar dómstólinn til 10. kafla hinna fornu sænsku kaupalaga nr. 0123/1726 (s. 
Handelsbalken) en í þeim var að finna ákvæði sem minntust á ábyrgðir. Í lögunum er meðal annars mælt fyrir 
um að kröfuhafi hafi val um hvort hann gangi að aðalskuldara eða ábyrgðarmanni á gjalddaga og séu tveir eða 
fleiri í ábyrgð beri þeir óskipt ábyrgð á efndum kröfunnar.  
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þess sé þeirri lagaskyldu ekki fylgt. Ísland er eina landið sem hefur sett sérlög um 

ábyrgðarmenn og vekur það upp þá spurningu hvort að réttarstaða ábyrgðarmanna á Íslandi 

sé fyrir vikið skýrari en annarsstaðar á Norðurlöndunum. Það er ekki sjálfgefið því að þótt 

viðeigandi reglur hinna Norðurlandanna sé ekki að finna í sérlögum þarf slíkt ekki að draga 

úr skýrleika þeirra. Mikilvægara er að lagaákvæðin séu til staðar frekar en að þau sé að finna 

í einum lagabálki.  

Dönsku lögin um fjármálafyrirtæki mæla meðal annars fyrir um að ábyrgðarmaður sé 

ekki ábyrgur fyrir hærri greiðslu en upphæð höfuðstól lánsins en í íslenskum rétti takmarkast 

ábyrgð ekki við höfuðstól. Slíkt verður að teljast ábyrgðarmanni til hagsbóta og kemur í veg 

fyrir að ábyrgðarmaður sé krafinn greiðslu vegna annars kostnaðar, svo sem 

innheimtukostnaðar eða dráttarvaxta, sem kann að falla á kröfuna. Í sænskum rétti virðast 

reglur um greiðslumat vera almennari en annarsstaðar á Norðurlöndunum þar sem einungis er 

tilgreint að greiðslumat skuli framkvæmt en ekki hvernig. Til samanburðar skal greiðslumat í 

norskum rétti byggt á viðurkenndum sjónarmiðum og nákvæmum upplýsingum frá lántaka. Í 

dönskum rétti er nánar tilgreint hvaða gögn lántaki þarf að leggja fram þegar greiðslugeta 

hans er metin. 

Þá kann að vera að í Noregi sé réttarstaða ábyrgðarmanna eftir atvikum betri en í Svíþjóð 

eða Danmörku, að minnsta kosti að því marki að ákvæði norsku laganna um fjármálagerninga 

tryggja réttarstöðu ábyrgðarmanna á skýrari og einfaldari hátt. Að auki má telja að 

framsetning norsku laganna svipi til íslensku laganna um ábyrgðarmenn og líklegt er að þau 

lög hafi verið höfð til hliðsjónar við samningu ábl. Það er athyglisvert í ljósi þess að hvergi 

kemur fram í frumvarpi til laga um ábyrgðarmenn að norsku lögin hafi verið höfð til 

hliðsjónar við gerð frumvarpsins.  

 

  



 21 

5. Hvenær ber lánveitandi ábyrgð vegna annmarka á greiðslumati? 
5.1 Almennt 

Í framangreindri umfjöllun hefur verið gerð grein fyrir þeim reglum sem gilda um 

framkvæmd greiðslumata hér á landi í ákvæðum samkomulagsins frá 1998, samkomulagsins 

frá 2001, lögum um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 og lögum um neytendalán nr. 33/2013 ásamt 

tilvísun til norræns réttar. Þrátt fyrir þær reglur sem þar koma fram þá er hvergi að finna 

ákvæði sem mælir fyrir um hvaða réttaráhrif það hefur ef reglunum er ekki fylgt. Má ráða af 

dómum Hæstaréttar, þar sem reynt hefur á gildi ábyrgða vegna annmarka á greiðslumati, að 

ýmis sjónarmið komi til skoðunar þegar deilt er um gildi ábyrgðar. Hér síðar verður áherslan 

lögð á að greina til hvaða atriða dómstóla hafa litið við mat á því þegar ábyrgðaryfirlýsingu 

er vikið til hliðar með vísan til 36. gr. sml. vegna annmarka á greiðslumati. Vert er að taka 

fram að oftast reynir á þau atriði sem hér eru skoðuð í tengslum við ógildingu ábyrgða og 

tekið er á þeim í dómum sem fallið hafa. Þar sem einnig getur reynt á fleiri en eitt atriði í 

sama máli verður vikið að þeim á mismunandi stöðum. Mikilvægt er að hafa í huga að 

umfjöllunin er ekki tæmandi og geta fleiri atriði komið til athugunar við mat á gildi ábyrgðar 

vegna annmarka á greiðslumati. 

 

5.2 Aðstöðumunur  

Í samningarétti er lagt til grundvallar að aðilar samnings hagnist báðir af því að hann sé 

efndur eftir inntaki sínu og byggist það á þeirri forsendu að staða þeirra sé jafnsterk við gerð 

samningsins. Sé staða annars sterkari gæti verið þörf á aukinni vernd fyrir hinn aðilann til að 

koma í veg fyrir að hann undirgangist ósanngjarna samningsskilmála.79  

Lög um ábyrgðarmenn byggja meðal annars á sjónarmiðum um neytendavernd og 

kröfunni um vönduð vinnubrögð fyrirtækja. Þannig segir í athugasemdum frumvarps er varð 

að lögunum að nauðsyn þeirra reglna sem þar er að finna birtist jafnframt í aðstöðumun sem 

alla jafna er á stöðu ábyrgðarmanna annars vegar og lánveitanda hins vegar við 

samningsgerð. Þá sé sérfræðiþekkingin í lánsviðskipum oftast hjá lánveitanda og að talið hafi 

verið að ábyrgðarmenn hafi engan fjárhagslegan ávinning af því að gangast í ábyrgð.80 Telja 

má að mikið ójafnræði sé með aðilum þar sem lántakendur hafa ekkert val heldur verða þeir 

að leita til nákominna til að ábyrgjast lán. Þá bera ábyrgðarmenn áhættuna af því að 

lántakandi geti greitt sitt lán. Þess ber að geta að fjármálafyrirtækjum ber að starfa í samræmi 

við góða viðskiptahætti og góðar viðskiptavenjur líkt og fram kemur í 19. gr. laga nr. 
                                                
79 Alþt. 2008-2009, A-deild, þskj. 135 – 125. mál. 
80 sama heimild. 



 22 

161/2002 um fjármálafyrirtæki (hér eftir skammstöfuð lff.). Slíkt er mikilvægt vegna þess að 

hætta er á að ábyrgðarmenn treysti lánveitanda án umhugsunar og gangi út frá því að hann 

fari ávallt eftir lögum og góðum venjum.  

Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má velta upp hvort aðstöðumunur einn og sér geti ekki 

talist næg ástæða til þess að ógilda megi samning um ábyrgðarskuldbindingu, sbr. Hrd. 

255/1992. Í málinu var deilt um gildi ábyrgðar og var 36. gr. sml. beitt til ógildingar 

ábyrgðarinnar. Dómurinn féll fyrir gildistöku samkomulagsins um notkun 

sjálfskuldarábyrgða frá 1998. Í niðurstöðu dómsins segir: 

 
Þegar hið umrædda skuldabréf var gefið út, var ekki jafnræði með aðilum. Yfir vofði, að 
sonur áfrýjendanna Friðriks og Erlu hlyti að sæta kæru og refsingu fyrir framferði sitt, ef 
Alþýðubankinn hf. fengi ekki viðunandi úrlausn. Aðstæður allar voru áfrýjendum því 
mjög öndverðar og vandkvæði þeirra augljós. Vilja þeirra til samningsgerðar verður að 
skoða í því ljósi. Með þeim samningi, sem gerður var, öðlaðist Alþýðubankinn hf. kröfu á 
hendur áfrýjendum, sem hann ella hefði ekki fengið og átti ekki lögvarinn rétt til. 
Bankastjóranum var ljóst, eins og fyrr segir, að þessi skuldbinding var ekki í samræmi 
við fjárhag áfrýjendanna Friðriks og Erlu. Af hálfu bankans virðist engin sérstök tilraun 
hafa verið gerð til þess að tengja Örn Friðriksson sjálfan við samninginn með formlegum 
hætti. Þegar á allt þetta er litið, verður að telja, að atvik við samningsgerðina og staða 
samningsaðila geri það að verkum, að stefndi geti ekki haldið þessum samningi upp á 
áfrýjendur. Ber því með skírskotun til 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð 
og ógilda löggerninga, sbr. lög nr. 11/1986, að ógilda hið umrædda skuldabréf.81 
 

Af framangreindum dómi má telja að þrátt fyrir að nokkur aðstöðumunur sé á milli 

lántaka og lánveitanda við samningsgerð, þurfi í reynd meira til að koma til að ógilda megi 

samninga milli þessara aðila. Telja má að aðstöðumunurinn þurfi að vera sá að 

ábyrgðarmanni sé í raun ekki gefinn kostur á öðru en því sem lánveitandi leggur til. 

Hæstiréttur hefur talið að verulegur aðstöðumunur með aðilum geti skipt miklu máli og 

sérstaklega í þeim atvikum þar sem lántaki hefur ekki sérþekkingu á sviði fjármála eða 

viðskipta en lánveitandi á hinn bóginn býr yfir sérfræðiþekkingu á lánsviðskiptum og á 

honum hvíla lögbundnar skyldur um vönduð vinnubrögð og heilbrigða viðskiptahætti 

samkvæmt 19. gr. lff. Í þessu sambandi má meðal annars nefna eftirfarandi dóma: 

 

Hrd. 691/2015: 
Þá er hér talið skipta máli að verulegur aðstöðumunur var með aðilum stefnenda við 
Sparisjóðinn í Keflavík. Fyrir liggur að stefnendur bjuggu ekki yfir sérþekkingu á sviði 
fjármála eða viðskipta en sparisjóðurinn bjó yfir sérfræðiþekkingu á þeim viðskiptum 
sem um ræðir og á honum hvíldu lögbundnar skyldur um vönduð vinnubrögð og 

                                                
81 Hrd. 16. desember 1993 í máli nr. 255/1992 (áherslubr. höf.). 
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heilbrigða viðskiptahætti samkvæmt 1. mgr. 19. gr. laga nr. 161/2002 um 
fjármálafyrirtæki.82  

 

Hrd. 655/2014: 
Með vísan til framangreindrar niðurstöðu dómsins um að greiðslumat stefnda hafi verið 
haldið göllum sem leiddu til þess að af því mátti draga þá ályktun að skuldari væri vel 
fær um að standa undir afborgunum lána sinna, þegar raunin var sú að tekjur hans voru 
miklum mun lægri en svo að það gæti talist tryggt, og í ljósi þess að stefnandi taldi 
ranglega að hún stæði þegar í ábyrgðum fyrir skuldum skuldara eru að mati dómsins 
fyrir hendi þær aðstæður að ósanngjarnt er af hálfu stefnda að bera fyrir sig samning við 
stefndu um að gangast í veðábyrgð á grundvelli umdeilds tryggingarbréfs. Styðst sú 
niðurstaða einnig við þann aðstöðumun sem er með aðilum og þeim skyldum sem hvíla á 
stefnda sem fjármálafyrirtæki, bæði á grundvelli laga nr. 161/2002, sbr. meðal annars 1. 
mgr. 19. gr. þeirra laga, og á grundvelli þeirra skyldna sem stefndi tókst á herðar með 
samkomulagi um notkun veðábyrgða frá 1. nóvember 2001, um að viðhafa eðlilega og 
heilbrigða viðskiptahætti og virða reglur sem miða að því að veita ábyrgðarmönnum 
tiltekna vernd.83  

 

Sambærilega niðurstöðu er að finna í Hrd. 611/201384 og Hrd. 169/2012.85  Í þeim 

síðarnefnda var sérstaklega litið til þess að um var að ræða stórt fjármálafyrirtæki, sem 

gegndi starfi á grundvelli opinbers leyfis. Talið var að til þess mátti gera auknar kröfur um 

sérfræðiþekkingu og vönduð vinnubrögð sem taldar eru leiða af 1. mgr. 19. gr. lff.   

Þá hefur Hæstiréttur einnig horft til þess að lánveitandi beri ekki sömu upplýsingaskyldu 

gagnvart einstaklingum sem búa yfir sérfræðiþekkingu, sem gangast undir ábyrgðir á 

skuldum. Í þessu sambandi má nefna Hrd. 116/2010: 

 
Sú staðreynd að stefndi er löggiltur fasteignasali leiðir til þess að stefnandi ber ekki 
sömu skyldur til að upplýsa hann og aðra einstaklinga sem gangast undir ábyrgðir á 
skuldum annarra. Stefndi hlaut að gera sér grein fyrir því að veðskuldabréf það sem hann 
ábyrgðist stæði í veðröð á eftir hárri skuld. Væri því ekki ólíklegt að á persónulega 
ábyrgð útgefanda og ábyrgðarmanns reyndi. Í yfirlýsingu hans sagði berum orðum að 
skuldari hefði ekki staðist greiðslumat. Er þýðingarlaust fyrir stefnda að segja að hann 
hafi ekki lesið þennan hluta textans. [...] Verður því ekki fallist á með stefnda að sú 
staðreynd að formlegt greiðslumat var ekki framkvæmt leiði til þess að yfirlýsing hans 
verði metin ógild frá upphafi.86  
 

Af ofangreindu má ráða að við mat á því hvort aðstöðumunur sé á milli ábyrgðarmanna 

og lánveitanda sé sanngjarnt að gera ríkari kröfur til lánveitanda um aðgæslu og vandvirkni í 

samskiptum sínum við ábyrgðarmenn samkvæmt 19. gr. lff. Þá verður talið að heildarmat 

                                                
82 Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 691/2015. 
83 Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 655/2014 (áherslubr. höf.). 
84 Hrd. 30. janúar 2014 í máli nr. 611/2013. 
85 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 169/2012. 
86 Hrd. 21. október 2010 í máli nr. 116/2010 (áherslubr. höf.). 
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ráði því hvort ábyrgðarskuldbinding sé ógild, sbr. Hrd. 213/201287 sem áður hefur verið 

reifaður í kafla 3.4.3. Við heildarmatið ber ávallt að hafa í huga þá meginreglu samninga- og 

kröfuréttar að samninga skuli halda og það sé sá sem heldur því fram að ábyrgð sé ógild sem 

beri sönnunarbyrðina fyrir því að skilyrði ógildingar séu uppfyllt. Að auki verður að telja að 

sérþekking ábyrgðarmanna geti leitt til þess að minni kröfur séu gerðar til þess að upplýsa 

ábyrgðarmenn um framkvæmd greiðslumats.  

 

5.3 Rangt greiðslumat 

Hér verður skýrt frá þeim sjónarmiðum sem koma til skoðunar ef greiðslumat er byggt á 

röngum upplýsingum frá lántaka og hver skuli bera hallann af því. Í dómum Hæstaréttar 

hefur komið fram að greiðslumat gegni verulega þýðingarmiklu hlutverki gagnvart 

ábyrgðarmönnum. Vísað er sérstaklega til Hrd. 376/2013 en þar kemur fram: 

 
Greiðslumat, sem framkvæmt er á grundvelli samkomulagsins 1. nóvember 2001 vegna 
lántöku, gegnir mikilvægu hlutverki. Þótt eðlilegt sé að reisa það á upplýsingum og 
gögnum frá þeim sem tekur lánið getur fjármálafyrirtæki ekki látið sér í léttu rúmi liggja 
hvaða upplýsingar eru notaðar og hvaða gagna er aflað. Fjármálafyrirtæki hefur 
sjálfstæðar skyldur gagnvart þeim sem gengst í ábyrgð eða veitir veð til tryggingar 
láninu, til þess að tilgreina réttar upplýsingar í greiðslumat sé þess nokkur kostur og afla 
nauðsynlegra gagna til þess að matið gefi sem besta mynd af ætlaðri greiðslugetu 
lántakans.88 

 

Ljóst er að forsendur framangreinds dóms gera ekki ráð fyrir þeim möguleika að 

lánveitandi geti gert greiðslumat án aðkomu lántaka, enda er vandséð hvernig slíkt eigi að 

fara fram. Þá má halda því fram að lánveitandi beri sjálfstæðar skyldur til að afla upplýsinga 

og tilgreina réttar upplýsingar í greiðslumati sé þess kostur. Lánveitandi getur ekki tilgreint 

réttar upplýsingar í greiðslumati án aðkomu lántakans, án upplýsinga frá honum eða 

heimildar hans til að sækja slíkar slíkar upplýsingar. Telja má að í raun sé gert ráð fyrir því að 

nauðsynlegt skilyrði greiðslumats sé aðkoma lántakans en ekki sé nægjanlegt að miða við 

þær upplýsingar einvörðungu heldur nái skylda fjármálafyrirtæki lengra, þ.e. að afla 

sjálfstæðra upplýsinga sem þá eftir atvikum staðreyna frásögn lántaka. Án aðkomu lántakans 

getur lánveitandi ekki haft upplýsingar frá honum og þá er lánveitanda einnig ómögulegt að 

afla nauðsynlegra gagna þar sem samþykki lántakans skortir. Lánveitandi getur til að mynda 

ekki án samþykkis lántaka fengið upplýsingar um heildarskuldir hans eða afborganir hjá 

öðrum lánastofnunum eða lánardrottnum eða kröfuhöfum. Að auki er ómögulegt fyrir 

                                                
87 Hrd. 29. nóvember 2012 í máli nr. 213/2012. 
88 Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 376/2013 (áherslubr. höf.). 



 25 

lánveitanda að afla upplýsinga um tekjur lántaka án þess að fá afrit af launaseðlum hans, 

skattframtali og eftir atvikum öðrum gögnum. Á þetta reyndi í Hrd. 376/2013. Í málinu var 

deilt um gildi veðleyfis G sem hafði veðsett fasteign sína til tryggingar skuld sonar síns 

samkvæmt skuldabréfi útgefnu af honum. Í tengslum við lántökuna var greiðslumat 

framkvæmt á aðalskuldara sem var haldið ýmsum annmörkum: 

  
Ekki væri unnt að sjá hver niðurstaða þess hefði orðið ef réttar upplýsingar hefðu verið 
notaðar og samræmis gætt í tilgreiningu ráðstöfunartekna annars vegar og greiðslubyrði 
og ætluðum framfærslukostnaði og föstum útgjöldum hins vegar. Af hálfu stefndu, 
[ábyrgðarmannsins] er því haldið fram að Hlynur [aðalskuldari] hefði ekki staðist 
greiðslumats ef réttar upplýsingar hefðu verið tilgreindar. Er fallist á með héraðsdómi að 
áfrýjandi [Íslandsbanki hf.] verði að bera hallann af þeirri óvissu, sem um þetta er, svo 
og því hvort stefnda hefði veitt veðheimild í fasteign sinni ef réttilega hefði verið staðið 
að gerð greiðslumatsins.89 

 

Í framangreindum dómi var ábyrgðarskuldbindingin ógilt að hluta á grundvelli 36. gr. 

sml. Þá má einnig nefna Hrd. 127/2013 þar sem annmarkar voru á greiðslumati og var 

skilyrðum 36. gr. sml. til að ógilda ábyrgðaryfirlýsinguna fullnægt: 

 
Ljóst þykir að greiðslumat það sem liggur frammi í málinu og varnaraðili byggir á, gefur 
ekki með hliðsjón af skattskýrslum Jóhannesar H. rétta mynd af greiðslugetu hans. 
Samkvæmt því og þar sem matið er óundirritað þykir ekki verða á því byggt.90 
 

Sambærilega niðurstöðu er að finna í Hrd. 655/201491 sem áður hefur verið reifaður í 

kafla 5.2. Af þessu má ráða að ómögulegt er að framkvæma greiðslumat án aðkomu lántaka. 

Þrátt fyrir að forsendur greiðslumats væru rangar eða villandi þá byggja þær á gögnum frá 

lántaka og þarf lánveitandi að geta treyst að þær upplýsingar sem hann fær séu réttar. Í þessu 

samhengi má nefna Hrd. 575/201292 þar sem áfrýjendur kröfðust þess að felld yrði úr gildi 

veðsetning sem þeir höfðu veitt í fasteign sinni. Í reit í greiðslumati fyrir rekstrarkostnað 

fasteigna var sett talan núll og var greiðslugeta jákvæð um 31.000 kr. Lántakar höfðu greint 

frá því að þeir ættu ekki fasteign og að þau greiddu ekki húsnæðiskostnað, þar með talda 

húsaleigu, en í raun greiddu þeir 70.000 kr. í mánaðarleigu. Lántakar höfðu því ekki upplýst 

um leigugreiðslur í umsókn sinni um greiðslumat og voru því látnir bera hallann af því í dómi 

Hæstaréttar: ,,Þá var ætluð röng forsenda í greiðslumati ekki þess eðlis að forvera stefnda 

yrði um hana kennt.” Í málinu var talið að með undirritun ábyrgðarmanns á veðskuldabréfið 

                                                
89 Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 376/2013 (áherslubr. höf.). 
90 Hrd. 12. mars 2013 í máli nr. 127/2013. 
91 Hrd. 30. apríl 2015 í máli nr. 655/2014. 
92 Hrd. 7. mars 2013 í máli nr. 575/2012. 
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hafi hann staðfest að hann hafði kynnt sér upplýsingabækling lánveitandans og einnig að 

greiðslumat hafi verið gert.  

Af framangreindu verður að telja að ekki hvíli skylda á lánveitanda að staðreyna að þau 

gögn sem lántaki veitir séu rétt. Jafnframt kemur fram í 6. gr. reglugerðar nr. 920/2013 um 

lánshæfis- og greiðslumat að lánveitandi beri ekki ábyrgð á því ef lántaki framvísar röngum 

gögnum, nema eðlilegt þyki með tilliti aðstæðna að hann hafi mátt vita, að upplýsingarnar 

séu rangar. Því verður að álíta að sé greiðslumat rangt vegna rangra gagna frá lántaka verði 

ábyrgðarmaður að bera hallann af því. Þessa ályktun má einnig draga af eftirfarandi dómum:  

 

Hrd. 378/2016:  
Fallast verður á með áfrýjanda að við mat á greiðslugetu lántaka hafi bankinn getað reitt 
sig að hluta á upplýsingar frá honum, enda var það beinlínis tekið fram í greiðslumati því 
sem hér um ræðir og lántaki undirritaði. Í matinu kom fram að enginn rekstrarkostnaður 
væri vegna bifreiðar. Gaf það lántaka tilefni til að upplýsa um bifreiðareign sína, en það 
lét hann undir höfuð leggjast. Var þessi ætlaða forsenda greiðslumats því ekki þess eðlis 
að bankanum yrði um hana kennt.93  

 

Hrd. 453/2016:  
Að mati dómsins er nægjanlega leitt í ljós að greiðslumatið byggði á röngum forsendum. 
[...] Því verður ekki svarað hér hvernig stendur á þessari skekkju í greiðslumatinu. Lán-
takinn ber ábyrgð á þeim upplýsingum sem hann veitti Byr en sá sparisjóður hlýtur að 
bera ábyrgð á úrvinnslu sinni úr þeim upplýsingum. Að mati dómsins verður ábyrgðin á 
því að forsendur greiðslumatsins eru rangar því ekki lögð á stefnda [Byr] hvað þá 
heldur röng niðurstaða þess.94 

 

5.4 Tengsl lántaka og ábyrgðarmanns 

Algengt er að einstaklingar séu í ábyrgð fyrir börn, systkini, maka eða aðra ættingja.95 Af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða að lánveitendur byggi oft á því að ábyrgðarmönnum 

hefði mátt vera ljós fjárhagsstaða og greiðslugeta lántaka vegna náinna fjölskyldutengsla. Í 

þessu sambandi má t.d. nefna Hrd. 569/2013 þar sem deilt var um gildi nauðungarsölu á 

eignarhluta ábyrgðarmanns í fasteign. Við mat á greiðslugetu lántaka við útgáfu 

veðskuldabréfsins var talið að greiðslugeta lántaka hefði ekki verið metin á fullnægjandi hátt 

samkvæmt ákvæðum samkomulagsins frá 2001. Héraðsdómur taldi að ábyrgðarmanni hefði 

mátt vera fullkunnugt um þá áhættu sem veðsetningunni fylgdi og tók fram ,,Þá skiptir hér 

máli að sóknaraðili er faðir varnaraðila Berglindar og þau áttu saman hina veðsettu 

fasteign. Verður því að ætla að honum hafi verið kunnugt um fjárhagsstöðu og greiðslugetu 

                                                
93 Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 378/2016 (áherslubr. höf.). 
94 Hrd. 9. febrúar 2017 í máli nr. 453/2016 (áherslubr. höf.). 
95 ,,Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga: Skýrsla nefndar um ábyrgðarveitingar“ (n. 57) 19. 
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hennar er hann veitti heimild til veðsetningar eignarinnar.” Samkvæmt þessu var lánveitandi 

ekki talinn hafa brotið gegn 19. gr. lff. um eðlilega viðskiptahætti og venjur á 

fjármálamarkaði. Þeirri niðurstöðu var hins vegar snúið við í Hæstarétti: 

 
Verður ekki fallist á með varnaraðilanum AFLi-sparisjóði að sú staðreynd að sóknaraðili 
var faðir varnaraðilans Berglindar og sameigandi hennar að fasteign veiti líkur fyrir því 
að honum hafi mátt vera kunnugt um fjárhag hennar þannig að hann gæti metið 
greiðslugetu hennar án þess að gætt væri ákvæða samkomulagsins.96  

 

Hæstiréttur felldi því úr gildi nauðungarsöluna hvað varðaði eignarhluta 

ábyrgðarmannsins með vísan til 36. gr. sml. og taldi að ósanngjarnt væri af lánveitanda að 

bera fyrir sig samþykki ábyrgðarmanns við því að veðsetja sinn eignarhluta í fasteigninni til 

tryggingar greiðslu skuldbindingarinnar. Telja verður að nokkuð skorti á rökstuðning bæði í 

niðurstöðu Hæstaréttar og héraðsdóms. Hæstiréttur lætur það nægja að vísa til þess að ekki sé 

fallist á að skyldleikinn og hið sameiginlega eignarhald bendi til þess að ábyrgðarmaðurinn 

hafi átt að þekkja fjárhag dótturinnar. Þá virðist héraðsdómur ganga langt í ályktunum sínum 

um að ábyrgðarmaður hefði mátt hafa vitneskju um fjárhagsstöðu náins skyldmennis án þess 

að slíkt sé byggt á gögnum því til rökstuðnings, öðrum en að lántaki og ábyrgðarmaður áttu 

saman fasteign.  

Sambærilega niðurstöðu er að finna í Hrd. 691/2015 þar sem ábyrgðarmenn gengust í 

ábyrgð fyrir dóttur sína og tengdason með því að veðsetja fasteign sína. Héraðsdómur 

Reykjaness komst að þeirri niðurstöðu að fella bæri umræddar veðsetningar úr gildi og var sú 

niðurstaða staðfest í Hæstarétti. Í forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, segir:  

 
Stefndi [Landsbanki Íslands] telur að með vísan til forsögu málsins hafi verið ljóst að 
stefnendum [ábyrgðarmönnunum] hafi verið fullkunnugt um greiðsluvanda dóttur sinnar 
og tengdasonar en hafi samt sem áður haldið áfram að gangast í sjálfskuldarábyrgðir fyrir 
þau. Við mat á þessari málsástæðu stefnda telur dómurinn að í fyrsta lagi verði að horfa 
til þess að vanskil dóttur stefnenda og tengdasonar voru einatt til skamms tíma eins og 
áður hefur verið rakið. Í öðru lagi hafi forverar stefnda verið reiðubúnir til að 
skilmálabreyta skuldum þeirra í stað þess að ganga að fasteign stefnenda sem þeim hefði 
verið heimilt. Af því er ekki hægt að draga aðra ályktun en þá að dóttir stefnenda og 
tengdasonur hafi verið talin geta greitt skuldirnar þó lánstími væri í einhverjum tilvikum 
lengdur. Í þriðja lagi verður ekki annað ráðið af málavöxtum og fyrirliggjandi gögnum 
en að forverar stefnda hafi talið forsvaranlegt að lána dóttur stefnenda og tengdasyni 
síaukið fé. Verður að draga þá ályktun af þessum þremur atriðum að forverar stefnda hafi 
talið viðskiptin eftirsóknarverð. Með hliðsjón af þessu telur dómurinn að málsatvik geti 
ekki hafa horft þannig við stefnendum að ljóst væri að dóttir þeirra og tengdasonur væru 
í fjárhagserfiðleikum.97 

                                                
96 Hrd. 21. október 2013 í máli nr. 569/2013 (áherslubr. höf.). 
97 Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 691/2015 (áherslubr. höf.). 
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Draga má þá ályktun af framangreindu að fjölskyldutengsl milli lántaka og 

ábyrgðarmanna hafi ekki sjálfkrafa áhrif á gildi ábyrgðar. 98  Þrátt fyrir að náin 

fjölskyldutengsl liggi fyrir leiðir slíkt ekki endilega til meiri þekkingar ábyrgðarmanns á 

fjárhagsstöðu lántaka. Að auki verður ekki talið að þetta hafi áhrif á sanngirnismat samkvæmt 

36. gr. sml. Þá ber lánveitandi sönnunarbyrðina haldi hann því fram að náin tengsl milli 

lántaka og ábyrgðarmanns leiði til þess að ábyrgðarmaður sé grandsamur um fjárhagsstöðu 

lántaka.  

 

5.5 Ráðstöfun láns  

Við mat á gildi ábyrgðar í þeim tilvikum þar sem annmarkar eru á greiðslumati kemur 

jafnframt til skoðunar hvort láni hafi verið ráðstafað ábyrgðarmönnum til hagsbóta. Í Hrd. 

169/2012 var deilt um gildi veðsetningar fasteignar. Lántakar voru dóttir og tengdasonur og 

fór tæplega fjórðungur lánsins í að greiða upp lán áhvílandi á eign ábyrgðarmanns. 

Greiðslumat sem framkvæmt hafði verið við útgáfu veðskuldabréfsins var talið bæði rangt og 

villandi. Þá var greiðslumatið ekki í samræmi við ákvæði samkomulagsins frá 2001. Við mat 

á því hvort víkja ætti veðsetningunni til hliðar sagði eftirfarandi í dómi Hæstaréttar: 

 
Við matið verður hér að taka tillit til þess að hluti lánsins, sem áfrýjendur 
[ábyrgðarmennirnir] veittu veðheimild fyrir, fór til greiðslu eldri veðskuldar að fjárhæð 
tæplega 4.000.000 krónur, sem áður er gerð grein fyrir og sem hvíldi á fasteigninni. 
Niðurstaða sanngirnismats, eins og atvikum er háttað í þessu máli, er á þann veg að 
ósanngjarnt sé af hálfu stefnda [Landsbanka Íslands] að bera fyrir sig samninginn sem 
fólst í samþykki þeirra við að veita veð í fasteign sinni, umfram síðastnefnda fjárhæð. 
Miðað við vaxta- og verðtryggingarákvæði skuldabréfsins, sem greitt var upp, má ætla að 
hækkun skuldarinnar hefði ekki numið lægri fjárhæð en 2.500.000 krónum. Þegar tekið 
er tillit til þessa verður fallist á kröfu áfrýjenda á þann hátt að ógilt verður samþykki 
þeirra við að veita veðleyfi að því marki sem fjárhæðin er umfram 6.500.000 krónur.99   

 

Af þessum dómi er ljóst að lánveitanda hafi tekist að sanna að láninu hafði að hluta verið 

ráðstafað ábyrgðarmanni til hagsbóta, þar sem hluti lánsfjárhæðinnar fór til greiðslu eldri 

veðskuldar að fjárhæð 4.000.000 kr. sem hvíldi á fasteign ábyrgðarmanns.100 Hér má einnig 

nefna Hrd. 346/2015 en í því máli var meðal annars deilt um gildi veðsetningar. Lántaki var 

dóttir ábyrgðarmanns og ekki var upplýst hvort hún hafi staðist greiðslumat samkvæmt 

                                                
98 Þá hefur ekki verður fallist á fjölskyldutengsl þrátt fyrir að aðilar hafi sama lögheimili, sbr. úrskurð 
úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki 5. nóvember 2012 (124/2012). 
99 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 169/2012 (áherslubr. höf.). 
100 Telja verður að sönnunarbyrði hvíli á lánveitanda að sanna að lán hafi verið ráðstafað ábyrgðarmanni til 
hagsbóta. 
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samkomulaginu frá 2001. Litið var til þess að fjárhæð sú sem lántaki fékk við útgáfu 

skuldabréfsins hafi að mestu leyti verið til uppgreiðslu tveggja skuldabréfa sem hún hafði 

gefið út áður: 

 
Fjárhæð sú sem dóttir áfrýjanda fékk við útgáfu skuldabréfsins til KB banka hf., [...] nam 
4.056.825 krónum. Fjárhæðin gekk sem fyrr greinir að mestu leyti til uppgreiðslu 
tveggja skuldabréfa sem hún hafði áður gefið út og voru einnig tryggð með veði í 
fasteign áfrýjanda að Blikanesi 26. Runnu þannig 3.587.060 krónur til uppgreiðslu þeirra 
en eftirstöðvarnar gengu til greiðslu á tveimur tilgreindum skuldum dóttursonar áfrýjanda 
en að öðru leyti til eigin ráðstöfunar hennar.101 

 

Draga má þá ályktun af þessum dómi að þegar láni er ráðstafað ábyrgðarmanni til 

hagsbóta heldur ábyrgðarskuldbinding gildi sínu þrátt fyrir vanrækslu lánveitanda á að 

framkvæma greiðslumat.  

Ástæður að baki ráðstöfun kunna þó að leiða til þess að ábyrgðarskuldbinding sé ógild þó 

að ábyrgðarmaður hafi notið góðs af lánveitingunni, sbr. Hrd. 630/2013. Í málinu var deilt 

um gildi ábyrgðarskuldbindingar vegna veðsetningar. Fyrir lá að greiðslugeta lántaka var 

ekki metin eins og lánveitanda bar að gera samkvæmt ákvæðum 3. mgr. 3. gr. 

samkomulagsins frá 2001. Þá rann andvirði veðskuldabréfsins að mestu til ábyrgðarmanns 

vegna kaupa lántakans á hlut í jörð. Hæstiréttur mat veðsetningarnar ógildar. Eftirfarandi 

kom fram í niðurstöðu Hæstaréttar um tilgreinda ráðstöfun: 

 
Sú ráðstöfun breytir engu um þá skyldu sem hvíldi á stefnda [AFLi-sparisjóði] gagnvart 
áfrýjanda [ábyrgðarmanni] við veðsetninguna samkvæmt samkomulaginu 1. nóvember 
2001, enda bar áfrýjanda ekki að tryggja greiðslu kaupverðsins til sjálfs sín með því að 
veðsetja sinn hluta jarðarinnar sem salan tók ekki til. Þá var var umrædd sala á helmingi 
jarðarinnar um garð gengin þegar áfrýjandi setti að veði lóðir sínar úr jörðinni með 
tryggingarbréfi 13. desember 2007.102 

 

Ráðstöfun láns kann einnig að vera bæði breyting á skuldbindingu lántaka og 

ábyrgðarmanns, sbr. Hrd. 16/2007. Við útgáfu skuldabréfsins í því máli var greiðslumat ekki 

framkvæmt á lántaka og fyrir lá að andvirði skuldabréfsins var að öllu leyti varið til greiðslu 

víxilskuldar þar sem ábyrgðarmaðurinn var einn víxilskuldara:  

 

Er óumdeilt í málinu að öllu andvirði bréfsins var strax varið til greiðslu á víxilskuld við 
sóknaraðila, þar sem varnaraðili var einn víxilskuldara, en skuldin hafði verið gerð 
aðfararhæf með áritun á stefnu 13. febrúar 2002. Með þessari ráðstöfun á andvirði 
bréfsins var lokið greiðslu á víxilskuldinni svo langt sem entist. Af þessu er ljóst að ekki 

                                                
101 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 346/2015 (áherslubr. höf.). 
102 Hrd. 20. febrúar 2014 í máli nr. 630/2013 (áherslubr. höf.). 
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var verið að stofna til skuldar varnaraðila við sóknaraðila er hún áritaði nefnt skuldabréf. 
Aðeins var um breytingu á formi skuldbindingar hennar að ræða. Ekki verður fallist á 
með varnaraðila að unnt sé með vísan til „Samkomulags um notkun ábyrgða á skuldum 
einstaklinga“, sem grein er gerð fyrir í hinum kærða úrskurði, að ógilda skuldbindingar 
sem svona háttar um. Leiðir þetta til þess að hafna verður kröfu varnaraðila um ógildingu 
umræddrar aðfarargerðar.103  

 

Af framangreindu má ráða að Hæstiréttur hefur talið ábyrgðir gildar bæði þegar 

greiðslumat hefur verið framkvæmt og þegar lánveitendur hafa ekki hirt um að framkvæma 

greiðslumat. Það hvernig lánsfjárhæð er ráðstafað og hvort henni sé ráðstafað í þágu 

ábyrgðarmanna kann þess vegna að skipta máli.  

 

5.6 Geymsla gagna vegna greiðslumats 

Þau gögn sem aflað er vegna greiðslumats eru t.d. skattskýrslur, staðgreiðsluyfirlit og 

samþykki fyrir gagnaöflun. Lánveitendur hafa gert athugasemdir við skyldu þeirra til að 

geyma undirgögn til stuðnings greiðslumati komi ágreiningur upp mörgum árum síðar. Í 6. 

gr. reglugerðar nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat segir að fylgigögn með 

greiðslumati skuli varðveitt tryggilega af lánveitanda í fimm ár frá lánveitingu. Um geymslu 

gagna vegna greiðslumats hefur meðal annars verið fjallað um í eftirfarandi dómum:  

 

Hrd. 141/2012: 

Í málinu liggur fyrir að sóknaraðili hafði látið fara fram mat á greiðslugetu aðalskuldara, 
[...]. Verður ekki fallist á með varnaraðila að á sóknaraðila hafi hvílt sú skylda að geyma 
undirgögn til stuðnings matinu svo þau mættu vera aðgengileg varnaraðila rúmum fimm 
árum síðar.104 

 

Hrd. 648/2015: 
Þegar litið er til þess að engin skylda hvíldi á lánveitanda að geyma undirgögn til 
stuðnings greiðslumati þannig að aðgengileg væru áfrýjendum rúmum sjö árum síðar, 
sbr. dóm Hæstaréttar 17. apríl 2012 í máli nr. 141/2012, hafa þau ekki sýnt fram á að 
greiðslumat hafi ekki farið fram í samræmi við það sem greinir í fyrrnefndu skjali um 
niðurstöðu greiðslumats.105  

 

Draga má þá ályktun af framangreindum dómum að í þeim tilvikum þar sem undirgögn 

hafa ekki legið fyrir hefur Hæstiréttur talið að á lánveitanda hvíli ekki sú skylda til að geyma 

þau til stuðnings greiðslumati svo lengi að þau væru aðgengileg eftir atvikum, lántaka eða 

                                                
103 Hrd. 17. janúar 2007 í máli nr. 16/2007 (áherslubr. höf.). 
104 Hrd. 17. apríl 2012 í máli nr. 141/2012. 
105 Hrd. 26. maí 2016 í máli nr. 648/2015 (áherslubr. höf.). 
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ábyrgðarmönnum, rúmum fimm árum síðar. Það er í samræmi við framangreint ákvæði 

reglugerðar nr. 920/2013.  

Vert er að benda á í lögum nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda sem tóku gildi þann 

1. apríl 2017 er tilgreint í 3. mgr. 22. gr. að lánveitandi skuli varðveita gögn sem lögð eru til 

grundvallar ákvörðun um lánveitingu út lánstímann. Ákvæðið er byggt á tilskipun 

Evrópuþingsins og ráðsins 2014/17/ESB um lánssamninga fyrir neytendur í tengslum við 

íbúðarhúsnæði. Í tilskipuninni er ekki vísað til tímafrests en tímafresturinn í ákvæðinu er 

byggður á grein 2.1 í viðmiðunarreglum Evrópsku bankaeftirlitsstofnunarinnar (European 

Banking Authority EBA) um framkvæmd lánshæfis- og greiðslumats (e. Guidelines on 

creditworthiness assesment). Viðmiðunarreglurnar snúa aðeins að lánastofnunum en í lögum 

um fasteignalán til neytenda er gengið lengra og þau látin ná til allra lánveitenda.106  

 

5.7 Undirritun á greiðslumat 

Þær aðstæður hafa komið upp að ábyrgðarmaður undirritar greiðslumatið eftir að skuldabréf 

er gefið út í stað þess að gera það áður en gengist var í ábyrgðina. Í þessu sambandi má nefna 

Hrd. 471/2016 en þar var ekki talið skipta máli að ábyrgðarmaður undirritaði niðurstöðu 

greiðslumats fimm dögum eftir að skuldabréfið var gefið út: 

 
Mátti honum [veðsalanum] þá vera ljóst í hverju ábyrgð hans sem veðsala fólst en 
hreyfði ekki athugasemdum. Verður því að leggja að leggja til grundvallar að með 
undirskrift sinni á niðurstöðu greiðslumatsins 7. febrúar 2006 hafi A veitt eftirfarandi 
samþykki sitt fyrir veðsetningunni og var með því uppfyllt skilyrði 3. mgr. 4. gr. 
samkomulagsins um að veðsali staðfesti skriflega ef hann óskaði eftir að láni yrði veitt 
þrátt fyrir að niðurstaða greiðslumats benti til þess að greiðandi gæt ekki efnt 
skuldbindingar sínar.107  

 

Með undirskrift ábyrgðarmanns á niðurstöðu greiðslumats má ráða að ábyrgðarmaður 

hafi veitt samþykki sitt fyrir ábyrgð og ekki verður talið það geti leitt til ógildingar ábyrgðar 

hafi greiðslumat verið undirritað eftir útgáfu skuldabréfs. 

 

5.8 Tómlæti 

Tómlæti ábyrgðarmanns gagnvart því að kanna rétt sinn og hafa uppi athugasemdir gagnvart 

lánveitanda kann að skipta máli við mat á gildi ábyrgðar. Tómlæti hefur verið skilgreint sem 

,,aðgerðaleysi kröfuhafa eða annars eigenda, þ.e. þegar hann lætur hjá líða að haldi rétti 

                                                
106 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál, athugasemdir við 22. gr.  
107 Hrd. 29. september 2016 í máli nr. 471/2016 (áherslubr. höf.). 
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sínum til haga í tæka tíð.“108 Í dómum Hæstaréttar hafa lánveitendur borið fyrir sig að 

tómlæti ábyrgðarmanna leiði til þess að ábyrgð skuli standa óhögguð sbr. Hrd. 4/2013. Í 

málinu var deilt um gildi fjárnáms sem fór fram á grundvelli sjálfskuldarábyrgðar á 

skuldabréfi. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom fram:  

 

Óumdeilt er að varnaraðili mat ekki greiðslugetu aðalskuldara þegar lánið var veitt. [...] 
Varnaraðila átti á þessari stundu að vera ljóst að fjárhagur aðalskuldara var ekki traustur. 
Við þær aðstæður bar varnaraðila að upplýsa sóknaraðila um skuldastöðu aðalskuldara 
og að veðrými á fasteigninni væri takmarkað og láta fara fram greiðslumat í samræmi við 
áðurnefnt ákvæði samkomulagsins. [...] Með vísan til framangreinds verður fallist á með 
sóknaraðila að víkja beri til hliðar umræddri sjálfskuldarábyrgð sem hann gekkst undir 
9. júlí 2003 með vísan til 36. gr. laga nr. 7/1936 [...], enda þykir sóknaraðili ekki hafa 
fyrirgert rétti sínum vegna tómlætis.109  
 

Af þessum dómi er ljóst að níu ár liðu þar til ábyrgðarmaður kannaði fyrst réttarstöðu 

sína, en lánveitandi var látinn bera hallann af því að greiðslumat fór ekki fram og þar með 

sönnunarbyrðina. Ekki var talið að ábyrgðarmaður hefði fyrir aðgerðarleysi fyrirgert rétti 

sínum til að bera fyrir sig annmarka á greiðslumati. Í þessu samhengi má einnig nefna Hrd. 

762/2016.110 Lánveitandi byggði meðal annars á því að ábyrgðarmaður hafi sýnt af sér 

verulegt tómlæti, þar sem hann hafi ekki kannað réttarstöðu sína fyrr en í nóvember 2015 í 

tengslum við aðfararbeiðni lánveitanda á hendur sér en þá höfðu rúm tíu ár verið liðin frá því 

að ábyrgðarmaður gekkst í ábyrgðina. Á því tímabili hafði hann samþykkt skilmálabreytingu 

þrisvar sinnum og reglulega fengið sendar tilkynningar þar sem vanskil aðalskuldara komu 

skýrlega fram. Hins vegar greinir Hæstiréttur frá því að ábyrgðarmaður hafi ekki verið 

krafinn um greiðslu skuldarinnar fyrr en með greiðsluáskorun þann 23. mars 2015 þrátt fyrir 

að skuldin hafi verið í vanskilum frá 1. apríl 2010: ,,Hann hafði því ekki tilefni til að bregðast 

við kröfu um greiðslu skuldarinnar fyrr en þá sem hann gerði 27. nóvember sama ár. Af þeim 

sökum verður hann ekki talinn hafa fyrirgert rétti til að hafa uppi fyrrgreinda ógildingarkröfu 

gagnvart sóknaraðila með tómlæti af sinni hálfu, sbr. til hliðsjónar dóm Hæstaréttar 21. 

október 2013 í máli nr. 569/2013.“ Á hinn bóginn var að finna aðra niðurstöðu í eftirfarandi 

dómum: 

 

Hrd. 471/2016:  
A [ábyrgðarmaður] samþykkti niðurstöðu um mat á greiðslugetu skuldara fimm dögum 
eftir undirritun sína á veðskuldabréfið. Á því skjali staðfesti hann jafnframt að hafa kynnt 

                                                
108 Páll Sigurðsson (ritstj.), Lögfræðiorðabók: með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) 440. 
109 Hrd. 21. janúar 2013 í máli nr. 4/2013 (áherslubr. höf.). 
110 Hrd. 13. desember 2016 í máli nr. 762/2016. 
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sér bækling um sjálfskuldarábyrgðir og lánsveð, auk þess sem hann undirritaði annað 
skjal um ,,Ábendingar vegna lánsveðs.” Mátti honum þá vera ljóst í hverju ábyrgð hans 
sem veðsala fólst en hreyfði ekki athugasemdum. Verður því að leggja til grundvallar 
með undirskrift sinni á niðurstöðu greiðslumatsins 7. febrúar 2006 hafi A veitt 
eftirfarandi samþykki sitt fyrir veðsetningunni og var með því uppfyllt skilyrði 3. mgr. 4. 
gr. samkomulagsins um að veðsali staðfesti skriflega ef hann óskaði eftir að lán yrði veitt 
þrátt fyrir að niðurstaða greiðslumats benti til þess að greiðandi gæti ekki efnt 
skuldbindingar sínar. Samkvæmt þessu og að því gættu að A hafði fyrst níu árum eftir að 
hann veitt samþykki sitt fyrir veðsetningunni uppi andmæli gegn gildi hennar verður ekki 
fallist á að ósanngjarnt sé af hálfu varnaraðila eða andstætt góðri viðskiptavenju að 
bera veðleyfið fyrir sig, sbr. 36. gr. laga nr. 7/1936 um samnings, umboð og ógilda 
löggerninga.111  

 

Hrd. 346/2015:  
Áfrýjandi [ábyrgðarmaður] gerði fyrst reka að því að athuga réttarstöðu sína í 
ársbyrjun 2012, meira en sjö árum eftir að honum var kunnugt um að veðleyfið hafði 
verið veitt. Ekkert liggur fyrir í skjölum málsins um hver framvindan hefur orðið um 
fjárhagsstöðu skuldarans, dóttur áfrýjanda, frá því er skuldabréfið var gefið út og heldur 
ekki um fjárhagsstöðu áfrýjanda eða breytingar á henni. [...] Þegar allt framangreint er 
virt heildstætt verður ekki fallist á að sýnt hafi verið fram á að ósanngjarnt sé eða 
andstætt góðri viðskiptavenju af hálfu stefnda að bera fyrir sig veðleyfið 15. desember 
2004, sem áfrýjandi hefur samþykkt.112  

 

Af þessum dómum má draga þá ályktun að ábyrgðarmaður megi ekki draga það 

óhóflegan tíma að kanna réttarstöðu sína eftir að tilefni gafst til. Hæstiréttur virðist fallast á 

tómlæti hafi liðið sjö ár frá því að ábyrgðarmaður gekkst í ábyrgð og var kunnugt um 

ábyrgðarskuldbindinguna. Þá féllst héraðsdómur í Hrd. 575/2012113 á tómlæti þar sem 

ábyrgðarmaður hafði ekki haft uppi athugasemdir um málið fyrr en sex árum eftir 

veðsetningu. Þrátt fyrir slíkt hefur Hæstiréttur talið að lánveitandi skuli bera hallann þó að níu 

ár voru liðinn frá lánveitingunni, sbr. Hrd. 4/2013. 114  Þó virðist máli skipta hvort 

ábyrgðarmaður hafi haft tilefni til að kanna réttarstöðu sína, sbr. Hrd. 762/2016115, en þar var 

ábyrgðarmaður ekki krafinn um greiðslu skuldarinnar með greiðsluáskorun fyrr en rúmum 

fimm árum eftir að skuldin fór vanskil og var ekki fallist á tómlæti af hans hálfu. Af þessu 

verður að telja að ábyrgðarmönnum verður að hafa gefist tilefni til að kanna réttarstöðu sína 

svo á tómlæti verði fallist.  

  

                                                
111 Hrd. 29. september 2016 í máli nr. 471/2016 (áherslubr. höf.). 
112 Hrd. 17. desember 2015 í máli nr. 346/2015 (áherslubr. höf.). 
113 Hrd. 7. mars 2013 í máli nr. 575/2012.  
114 Hrd. 21. janúar í máli nr. 4/2013 (áherslubr. höf.). 
115 Hrd. 13. desember 2016 í máli nr. 762/2016. 
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6. Niðurstöður 
Meginmarkmið ritgerðarinnar var að skoða þau sjónarmið sem koma til álita við mat á hvort 

víkja eigi ábyrgðarskuldbindingu til hliðar vegna annmarka á greiðslumati. Aðstöðumunur 

ábyrgðarmanna og lánveitanda kemur alla jafna til skoðunar. Meðal annars er komist að 

þeirri niðurstöðu að sanngjarnt sé að gera ríkari kröfur til lánveitanda um aðgæslu og 

vandvirkni í samskiptum sínum. Þá verður jafnframt að telja að sérþekking ábyrgðarmanna 

geti leitt til þess að minni kröfur séu gerðar til lánveitanda í þessum efnum, hér vísast t.d. til 

Hrd. 116/2010.116 Í málinu var lántaki löggiltur fasteignasali og talið var að lánveitandi bæri 

ekki sömu skyldur til að upplýsa hann vegna sérþekkingar. Þrátt fyrir aðstöðumun þarf að 

meta málsatvik heildstætt, sbr. Hrd. 255/1992.117 Í þessu sambandi má einnig velta upp að þó 

að ábyrgðarmaður búi yfir sérþekkingu þá skiptir það ekki sköpum ef hann hefur ekki 

upplýsingar sem fjármálafyrirtæki getur eitt aflað.  

Hæstiréttur hefur talið að þótt eðlilegt sé að reisa greiðslumat á upplýsingum frá lántaka 

þá ,,getur fjármálafyrirtæki ekki látið sér í léttu rúmi liggja hvaða upplýsingar eru notaðar 

og hvaða gagna er aflað“, sbr. Hrd. 376/2013.118 Það væri vandséð að greiðslumat yrði 

framkvæmt án aðkomu lántaka þar sem fjármálafyrirtæki væri ómögulegt að afla 

nauðsynlegra gagna, svo sem afrit af launaseðlum, skattframtali og fleira, án samþykkis hans. 

Þess vegna verður að telja að ekki hvíli sjálfstæð skylda á lánveitanda til að afla sjálfstæðra 

upplýsinga til að staðreyna hvort gögn lántaka séu rétt. Lánveitandi verður að geta treyst að 

þær upplýsingar sem hann fær séu réttar. Sé greiðslumat rangt vegna rangra gagna frá lántaka 

hefur Hæstiréttur látið ábyrgðarmann bera hallann af því, sbr. meðal annars Hrd. 378/2016.119 

Jafnframt kemur fram í 6. gr. reglugerðar nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat að 

lánveitandi beri ekki ábyrgð ef lántaki framvísar röngum gögnum, nema lánveitandi hefði 

mátt vita að upplýsingarnar hefðu verið rangar.  

Að auki kom til skoðunar hvort fjölskyldutengsl lántaka og ábyrgðarmanna geti leitt til 

þess að ábyrgðarmaður hafi vitað eða mátt vita um fjárhagsstöðu lántaka. Á þetta reyndi 

meðal annars í Hrd. 569/2013120 og taldi Hæstiréttur að skyldleiki og sameiginlegt eignarhald 

leiddi ekki óhjákvæmilega til þess að faðir sem gekkst í ábyrgð fyrir dóttur sína hefði átt að 

þekkja fjárhag hennar. Héraðsdómur komst þó að annarri niðurstöðu og taldi að 

ábyrgðarmaður hefði mátt hafa vitneskju um stöðu dóttur sinnar án þess að slíkt væri byggt á 

                                                
116 Hrd. 21. október 2010 í máli nr. 116/2010. 
117 Hrd. 16. desember 1993 í máli nr. 255/1992.  
118 Hrd. 28. nóvember 2013 í máli nr. 376/2013. 
119 Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 378/2016. 
120 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 169/2012. 
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gögnum því til rökstuðnings. Hæstiréttur komst að sambærilegri niðurstöðu í Hrd. 

691/2015.121 Af þessu má ráða að fjölskyldutengsl hafi ein og sér, hvorki sjálfkrafa áhrif á 

gildi ábyrgðar né á sanngirnismat samkvæmt 36. gr. sml., án þess að meira komi til.  

Í tilvikum þar sem láni hefur verið ráðstafað ábyrgðarmönnum til hagsbóta hefur 

Hæstiréttur bæði talið að ábyrgðarskuldbinding skuli gilda þó að annmarkar hafi verið á 

greiðslumati, sbr. Hrd 169/2012.122 Í málinu fór hluti lánsins til greiðslu eldri veðskuldar sem 

hvíldi á fasteign ábyrgðarmannsins og ljóst að ráðstöfunin lánsins var honum til hagsbóta. 

Hæstiréttur hefur einnig talið að ástæður að baki ráðstöfun kunni að leiða til ógildingar 

ábyrgðar þó að lánveiting hafi verið ábyrgðarmanni til hagsbóta, sbr. Hrd. 630/2013.123 

Einnig hefur ábyrgð verið metin gild þrátt fyrir að lánveitandi hafi ekki framkvæmt 

greiðslumat þegar láni var ráðstafað ábyrgðarmanni til hagsbóta, sbr. Hrd. 16/2007.124  

Ljóst er að Hæstiréttur hefur metið ábyrgð gilda bæði þegar greiðslumat var til staðar og 

ekki. Að auki hefur Hæstiréttur metið það svo að ekki hvíli skylda á lánveitanda að geyma 

undirgögn til stuðnings greiðslumati lengur en fimm ár, sbr. Hrd. 141/2012.125 Einnig er 

kveðið á um það í 6. gr. reglugerðar nr. 920/2013. Jafnframt ber að benda á að með tilkomu 

laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda er lánveitendum skylt að varðveita gögn sem 

varða fasteignalán út lánstímann. Þá hefur ekki talið skipta máli þó greiðslumat hafi verið 

undirritað eftir útgáfu skuldabréfs, sbr. Hrd. 471/2016.126 

Tómlæti ábyrgðarmanns kann jafnframt að skipta máli við mat á gildi ábyrgðar vegna 

annmarka á greiðslumat. Í Hrd. 4/2013127 liðu níu ár þar til ábyrgðarmaður kannaði fyrst 

réttarstöðu sína en í málinu var ekkert greiðslumat framkvæmt. Slíkt leiddi þó ekki til 

réttindamissis vegna tómlætis og var lánveitandi látinn bera hallann af því að ekkert 

greiðslumat hafði farið fram. Sambærilega niðurstöðu var að finna í Hrd. 762/2016.128 Þar 

höfðu rúm tíu ár liðið frá því ábyrgðarmaður gekkst í ábyrgðina. Hæstiréttur tekur meðal 

annars fram í niðurstöðu sinni að ábyrgðarmaður hafi ekki verið krafinn um greiðslu 

skuldarinnar fyrr en með greiðsluáskorun rúmum fimm árum eftir að lánið fór í vanskil. Aðra 

niðurstöðu var að finna í Hrd. 471/2016129 þar sem aðila hefði mátt vera ljóst í hverju ábyrgð 

hans fólst. Litið var til þess að hann hafði undirritað veðskuldabréfið, staðfest að hafa kynnt 

                                                
121 Hrd. 15. september 2016 í máli nr. 691/2015. 
122 Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 169/2012. 
123 Hrd. 20. febrúar 2014 í máli nr. 630/2013. 
124 Hrd. 17. janúar 2007 í máli nr. 16/2007. 
125 Hrd. 17. apríl 2012 í máli nr. 141/2012. 
126 Hrd. 29. september 2016 í máli nr. 471/2016.  
127 Hrd. 21. janúar 2013 í máli nr. 4/2013. 
128 Hrd. 13. desember 2016 í máli nr. 762/2016. 
129 Hrd. 29. september 2016 í máli nr. 471/2016. 
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sér bækling um sjálfskuldarábyrgðir og lánsveð og að auki undirritað annað skjal um 

,,Ábendingar vegna lánsveðs“. Af þessu má ráða að ábyrgðarmaður má ekki draga óhóflega 

langan tíma að kanna réttarstöðu sína eftir að honum gafst tilefni til að kanna hana t.d. vegna 

vanskila lántaka. 

Af öllu framansögðu hefur verið leitast við að varpa ljósi á helstu sjónarmið sem oftast 

reynir á þegar deilt er um hvenær lánveitandi ber ábyrgð vegna annmarka á greiðslumati. 

Ljóst er að greiðslumöt gegna þýðingarmiklu hlutverki gagnvart ábyrgðarmönnum og því 

mikilvægt að vanda til þeirra.  
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