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1 Inngangur 

Þegar stofnað er til skuldar leitast kröfuhafi oftast við að tryggja hagsmuni sína á ýmsan hátt. 

Kröfuhafi kann í viðskiptum sínum við aðalskuldara að gera áskilnað um veð eða persónulega 

ábyrgð þriðja manns til tryggingar efndum kröfu sinnar, eða það sem nefnt hefur verið 

kröfuábyrgð.1 Fyrir ekki svo löngu var algengt hér á landi að kröfuhafi tryggði efndir kröfu 

sinnar með ábyrgð þriðja manns og var það mun algengara en til að mynda á öðrum 

Norðurlöndum.2 Til að stemma stigu við þá framkvæmd var gert sérstakt samkomulag milli 

tiltekinna lánveitenda og Neytendasamtakanna um notkun ábyrgða. Það samkomulag var 

undirritað árið 1998 og bar heitið ,,Samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga“ 

(hér á eftir samkomulagið). Samkomulagið átti eflaust þátt sinn í að ábyrgðum fækkaði frá 

árinu 1996 en aðrir þættir eins og starfsemi Neytendasamtakanna og Úrskurðarnefndar um 

viðskipti við fjármálafyrirtæki skiptu einnig máli. Þá tóku síðar lög um ábyrgðarmenn nr. 

32/2009 (hér á eftir ábl.) við af samkomulaginu.3 

Afleiðingar ábyrgðarskuldbindinga geta verið mjög íþyngjandi fyrir einstaklinga, 

fjölskyldur og samfélagið í heild sinni.4 Sá aðstöðumunur sem í flestum tilfellum er milli 

lánveitanda og ábyrgðarmanns leiðir til aukinnar þarfar réttarverndar þess síðarnefnda. Með 

samkomulaginu og ábyrgðarmannalögunum var réttarstaða ábyrgðarmanna bætt þar sem bæði 

höfðu það markmið að draga úr vægi ábyrgða og miða lánveitingar við greiðslugetu lántaka og 

hans eigin tryggingar.5 

Hvorki í ábyrgðarmannalögum né í samkomulaginu er að finna sjálfstæða heimild til 

ógildingar ábyrgðarsamnings. Í þeim tilvikum þar sem ekki hefur verið fylgt reglum 

ábyrgðarmannalaganna eða samkomulagsins við stofnun eða framkvæmd ábyrgðarsamnings 

hefur því einkum verið stuðst við 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga (hér eftir sml.) til ógildingar ábyrgðarsamnings, hafi skilyrðum þeirrar greinar 

verið uppfyllt og verður um það fjallað í ritgerðinni. 

 
 

 

 

 
1 Benedikt Bogason: ,,Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 6.  
2 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 6. 
3 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 785.  
4 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 784.  
5 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 782.  
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2 Hugtakið ábyrgð 
Í bók sinni, Kaution skilgreindi Henry Ussing hugtakið ábyrgð (kaution) sem loforð, þar sem 

maður skuldbindur sig persónulega gagnvart öðrum manni til tryggingar á aðstæðum þriðja 

manns, athöfnum eða athafnaleysi.6 Ef sú skilgreining er lögð til grundvallar telst ábyrgðin 

víðtækari en svo að hún taki einungis til þeirra atvika þegar gengist er undir ábyrgð fyrir efndum 

kröfu. Sem dæmi má nefna þegar gengist er í ábyrgð fyrir því að þriðji maður geri eitthvað sem 

hann er ekki skyldugur til að gera eða að hann láti hjá líða athöfn sem honum ella væri frjáls. 

Undir fyrrnefnda skilgreiningu fellur einnig sú aðstaða að gengist sé í ábyrgð fyrir sakborning 

svo að hann geti haldið frelsi sínu með skilyrðum sbr. 101. gr. laga nr. 88/2008 um meðferð 

sakamála.  

Ábyrgðir á aðstæðum þriðja manns eru fjölbreytilegar og geta ýmsar réttarreglur komið til 

álita í hverju tilfelli. Í fræðiskrifum hefur því oft verið tekið mið af afmarkaðri atriðum þar sem 

hliðstæðar reglur gilda. Í þeim efnum hefur einkum verið litið til þeirrar aðstöðu þar sem gengist 

er í ábyrgð fyrir efndum kröfu á hendur þriðja manni eða það sem kallað er kröfuábyrgð.7 

 

3 Kröfuábyrgð 
Með hugtakinu kröfuábyrgð er átt við loforð þar sem ábyrgðarmaður skuldbindur sig 

persónulega til tryggingar á efndum kröfu á hendur aðalskuldara.8  

Aðilar ábyrgðarsambands eru ávallt að minnsta kosti þrír, ábyrgðarmaður, aðalskuldari og 

kröfuhafi, en þá geta fleiri en einn verið ábyrgðarmaður að sömu skuld. Ábyrgðarmenn geta 

bæði verið einstaklingar og lögpersónur.9 

Oftast varðar kröfuábyrgð skuldbindingu til greiðslu fjármuna en það er þó ekki algilt. 

Ábyrgðarmaður getur gengist í ábyrgð fyrir hverri þeirri greiðslu sem getur orðið efni 

kröfuréttinda, svo sem skyldu til að láta af hendi einhver önnur fjárverðmæti eða vinna verk. 

Þá getur ábyrgðarkrafa verið annars efnis en aðalkrafa t.d. þess efnis að ábyrgðarmaður sé 

skuldbundinn til að greiða bætur vegna vanefnda aðalskuldara á skyldu til annars en greiðslu 

peninga.10  

 

 
6 Benedikt Bogason: ,,Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 12. 
7 Benedikt Bogason: ,,Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 12-13. 
8 Benedikt Bogason: „Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 13.  
9 Sigríður Logadóttir: Lög á bók, bls. 175. 
10 Benedikt Bogason: ,,Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 13-14. 
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Veiting veðleyfis telst ekki til kröfuábyrgða þó svo að staða veðþola svipi oft til stöðu 

ábyrgðarmanns. Með veitingu veðleyfis ábyrgist veðþoli aðeins efndir kröfu með þeirri eign 

sem sett er að veði.11 Ekki verður því í þeim tilvikum leitað frekari fullnustu hjá veðþola en 

með því að ganga að hinni veðsettu eign, nema að veðþoli hafi einnig tekið á sig persónulega 

ábyrgð efndir kröfu.12 Þegar um kröfuábyrgð er að ræða ábyrgist ábyrgðarmaður hins vegar 

persónulega efndir kröfu með öllum eigum sínum.13 

 

3.1 Tegundir kröfuábyrgða 

Helstu tegundir kröfuábyrgða eru einföld ábyrgð og sjálfskuldarábyrgð.14 Meginregla 

kröfuréttar er að ábyrgð telst einföld nema annað sé tekið fram sbr. 3. mgr. 2. gr. ábl. Þrátt fyrir 

það er sjálfskuldarábyrgð algengasta kröfuábyrgðin og sú ábyrgð sem lánadrottnar hjá 

lánastofnunum gera oftast áskilnað um.15  

Þegar um einfalda ábyrgð er að ræða er ekki er unnt að ganga að ábyrgðarmanni fyrr en 

fullreynt hefur verið að leita greiðslu hjá aðalskuldara, eftir atvikum með fullnustugerðum. Þá 

verður kröfuhafi að færa sönnur fyrir því að hann hafi reynt til fulls að innheimta kröfuna hjá 

aðalskuldara, en ekki hafi tekist.16 Greiðsluskylda ábyrgðarmanns verður því ekki virk fyrr en 

að kröfuhafi sýnir fram á að aðalskuldari sé ógjaldfær.17  

Í sjálfskuldarábyrgð felst að unnt er að ganga að ábyrgðarmanni þá þegar að aðalskuldari 

hefur vanefnt kröfuna, án tillits til þess hvort kröfuhafi hafi fyrst reynt að fá kröfuna greidda 

hjá aðalskuldara. Þegar um sjálfskuldarábyrgð er að ræða þarf kröfuhafi því ekki að færa sönnur 

fyrir ógjaldfærni aðalskuldara til þess að geta krafið ábyrgðarmann um greiðslu. Þegar krafa er 

tryggð sjálfskuldarábyrgð ber ábyrgðarmaður óskipta ábyrgð á efndum kröfu með 

aðalskuldara.18 Sé krafa tryggð sjálfskuldarábyrgð getur kröfuhafi ekki krafist gjaldþrotaskipta 

á búi aðalskuldara sbr. 1. og 2. mgr. 65. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti, enda getur 

hann gengið beint að ábyrgðarmanni til greiðslu kröfu sinnar.19  

Greiðsluskylda samkvæmt sjálfskuldarábyrgð verður almennt fyrr virk en samkvæmt 

öðrum ábyrgðartegundum. Því telst sjálfskuldarábyrgð vera sú kröfuábyrgð sem er hvað mest 

 
11 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 30. 
12 Benedikt Bogason: ,,Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 14. 
13 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 30. 
14 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 30. 
15 Benedikt Bogason: ,,Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 16.  
16 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 30. 
17 Benedikt Bogason: ,,Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 17.  
18 Benedikt Bogason: ,,Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 6. 
19 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 30.  
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íþyngjandi í garð ábyrgðarmanns.20 Ábyrgðarmaður telst því almennt ekki hafa gengist undir 

sjálfskuldarábyrgð nema það leiði af viðkomandi ábyrgðaryfirlýsingu eða í 

undantekningartilvikum af lögskiptum að baki ábyrgð eða aðstæðum við samningsgerð.21 

Í ljósi framangreinds getur það skipt kröfuhafa sköpum hvort ábyrgðarmaður gekkst undir 

einfalda ábyrgð eða sjálfskuldarábyrgð. Þegar krafa er tryggð með sjálfskuldarábyrgð getur 

kröfuhafi leitað fullnustu hjá ábyrgðarmanni um leið og aðalskuld er vanefnd en þegar um 

einfalda ábyrgð er að ræða getur kröfuhafi hins vegar þurft að ganga að aðalskuldara áður með 

fullnustugerðum en slíkar gerðir geta haft í för með sér tíma, kostnað og óhagræði fyrir 

kröfuhafa.22 

 

3.2 Stofnun kröfuábyrgða 
Kröfuábyrgð stofnast oftast með loforði ábyrgðarmanns sem hann beinir að kröfuhafa. 

Ábyrgðarmaður verður skuldbundinn loforði sínu þegar það kemur til vitundar kröfuhafa og er 

það í samræmi við almennar reglur. Frá þeim tíma verður loforðið ekki afturkallað jafnvel þótt 

kröfuhafi sé ekki enn skuldbundinn aðalskuldara, t.d. á grundvelli lánssamnings.  

Til ábyrgðarkröfu og aðalskuldar er oftast stofnað samtímis en ekkert er þó því til fyrirstöðu 

að veitt sé ábyrgð fyrir kröfu sem þegar hefur verið stofnuð. Ábyrgðarmaður getur því gengist 

í ábyrgð fyrir þegar stofnaðri kröfu t.d. gegn því að að aðalskuldara verði veittur gjaldfrestur.  

Hægt er að takast á hendur ábyrgð á efndum kröfu sem háð er skilyrðum eða jafnvel án þess að 

til kröfu hafi stofnast. Þá getur skipt máli hvort krafa sem kynni að stofnast sé nánar afmörkuð 

eða sérgreind. Mjög víðtækar og almennar ábyrgðir myndu líklega hafa takmarkaðað gildi og 

gæti þeim hugsanlega verið vikið til hliðar á grundvelli 36. gr. sml. eins og nánar verður fjallað 

um í kafla 8.23 

Þegar loforð ábyrgðarmanns gerir einnig ráð fyrir skuldbindingu kröfuhafa telst það tilboð 

og þegar það hefur verið samþykkt er kominn á bindandi samningur milli aðila. Skuldbinding 

kröfuhafa í slíkum tilvikum gæti t.d. verið að veita aðalskuldara greiðslufrest.24 

Kröfuábyrgð getur einnig stofnast á hendur ábyrgðarmanni ef hann veitir manni umboð til 

að binda sig slíkri ábyrgð. Þá getur ábyrgðarmaður veitt aðalskuldara umboð til að lýsa yfir 

ábyrgð í hans nafni en á grundvelli slíkrar ráðstöfunar öðlast kröfuhafi beinan rétt á hendur 

 
20 Benedikt Bogason: ,,Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 12. 
21 Benedikt Bogason: „Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 16. 
22 Benedikt Bogason: „Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“, bls. 16. 
23 Benedikt Bogason: „Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 14. 
24 Benedikt Bogason: „Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 15. 
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ábyrgðarmanni. Slíkar ráðstafanir þurfa þó ávallt að rúmast innan þess umboðs sem 

ábyrgðarmaður veitir.25 

Kröfuábyrgð getur einnig í ákveðnum tilvikum stofnast þegar ábyrgðarmaður lofar 

aðalskuldara að takast á hendur ábyrgð fyrir hann. Að vissum skilyrðum uppfylltum myndi slíkt 

loforð skuldbinda ábyrgðarmann gagnvart kröfuhafa þegar sá síðarnefndi fengi vitneskju um 

loforðið. Slíkt loforð teldist skuldbindandi ef ætlunin hefði verið að því yrði beint að 

kröfuhafanum. Það sama gildir ef yfirlýsing ábyrgðarmanns er þannig úr garði gerð að ljóst er 

að kröfuhafi megi ætla að yfirlýsingin sé skuldbindandi og að henni hafi verið ætlað til 

framvísunar til hans. Þá skiptir máli tilgangur og efni slíkrar yfirlýsingar. Sem dæmi má nefna 

að loforð um ábyrgð í persónulegu bréfi til aðalskuldara getur ekki skapað kröfuhafa rétt á 

hendur ábyrgðarmanni þó að loforðið hafi komist til vitundar kröfuhafa. Slík yfirlýsing telst 

aðeins fela í sér viljayfirlýsingu gagnvart aðalskuldara. Þegar til alls er litið verður 

ábyrgðarmaður þó í flestum tilfellum að bera hallann af því að láta frá sér ábyrgðaryfirlýsingu 

sem unnt er að beina að kröfuhafa.26 

 

4 Ógilding kröfuábyrgða  
Megintilgangur löggernings er að stofna rétt, breyta rétti eða fella niður rétt. Ýmis atvik geta 

þó leitt til þess að löggerningur öðlast ekki þau réttaráhrif sem honum var ætlað. Löggerningur 

telst ógildur sem hvorki skapar þau réttaráhrif sem efni hans vísar til né getur hann orðið 

grundvöllur að efndabótum.  

Unnt er að ógilda löggerning á grundvelli samningalaga, ýmissa sérlaga og ólögfestra 

meginreglna um ógildingu og er það efni þessa kafla. Löggerningur verður þó aðeins ógiltur 

með dómi og þá oftast að kröfu málsaðila. Ef löggerningur telst ógildur, telst hann það jafnan 

frá stofnun.27  

Ógilding löggernings er undantekning frá ólögfestu meginreglunni um að samninga skuli 

halda og efna og þurfa allar undantekningar frá reglunni að eiga sér skýra stoð.28 

Í ólögfestu meginreglunni um samningsfrelsið felst að frelsi ríkir um hvort samningur er gerður, 

við hvern hann er gerður og hvers efnis hann er.29 Ef litið er til einstakra samninga getur það 

gerst að samningsfrelsið leiði til óhagfelldrar niðurstöðu auk þess sem mistök geta átt sér stað 

 
25 Benedikt Bogason: „Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 15.  
26 Benedikt Bogason: „Um kröfuábyrgð, stofnun og ógildi“, bls. 15-16. 
27 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 222. 
28 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-24.  
29 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 6. 
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við samningsgerð. Því hefur samningsfrelsið verið takmarkað með því að banna eða hindra 

ákveðna samningsgerð eða heimila ógildingu löggerninga þegar aðstæður eru með tilteknum 

hætti.30  

Ógildingarreglur samningaréttar eru flestar lögfestar í III. kafla samningalaga en sá kafli 

ber heitið „Um ógilda löggerninga“. Ákvæði þess kafla (28.-37. gr.) eru ófrávíkjanleg og hafa 

að geyma mikilvægar ógildingarheimildir. Ógildingarástæður kaflans eru ekki tæmandi taldar 

og væri því gagnályktun frá þeim sjaldan heimil. Ákvæðin hafa aðeins að geyma helstu tilvik 

sem valdið geta ógildingu löggerninga og ástæða þótti til að lögfesta sérstaklega. Kröfuábyrgðir 

hafa verið dæmdar ógildar á grundvelli þessara reglna en þó einkum á grundvelli 36. gr. sml., 

þegar skilyrðum þeirrar greinar hefur verið uppfyllt.  

Finna má dæmi þess að við kröfu um ógildingu ábyrgðar hafi verið vísað til 33. gr. sml. og 

þá einkum samhliða 36. gr. sml. sbr. t.d. Hrd. 17. Apríl 2012 (141/2012) en 33. gr. sml. á 

ýmislegt skylt með 36. gr. sml. Bæði ákvæðin hafa að geyma vísireglu sem miðast við almennt 

siðgæðismat en ætla verður að 36. gr. sml. sé þó víðtækari. Af orðalagi 36. gr. sml. má ætla að 

hún geti tekið til allra tilvika sem 33. gr. tekur til.31 Á greinunum er þó sá munur að ekki þarf 

að sýna fram á grandsemi löggerningsmóttakanda þegar stuðst er við ákvæði 36. gr. sml. eins 

og á við þegar um 33. gr. sml. er að ræða. Þá hefur 36. gr. sml. einnig þann kost að á grundvelli 

hennar er unnt að breyta samningi eða víkja honum til hliðar ýmist að hluta eða að heild, ólíkt 

33. gr. sml.32  

Við ógildingu kröfuábyrgða koma einnig til greina ólögfestar ógildingarreglur og má þar 

einkum nefna regluna um brostnar forsendur.33 Sú regla á það sameiginlegt með 36. gr. sml. að 

við beitingu hennar er unnt að líta til atvika eftir samningsgerð við mat á því hvort samningur 

telst ósanngjarn, en á þann hátt skera þær reglur sig frá öðrum ógildingarreglum.34 Reglunni um 

brostnar forsendur verður hins vegar aðeins beitt til að fella ábyrgðarskuldbindingu úr gildi í 

heild eða að hluta, en ekki til að breyta skuldbindingu að öðru leyti líkt og 36. gr. sml. leyfir.35 

Hvorki var fallist á að 36. gr. sml. né reglan um brostnar forsendur ættu við í dómi Hrd. 1999, 

bls. 1955 (436/1998), þar sem ábyrgðarmenn töldu það forsendu fyrir töku ábyrgðar sinnar 

á efndum leigusamnings, að rekstrargrundvöllur væri fyrir rekstri verslunar og að 

aðalskuldari stæði sjálfur við leigugreiðslur.  

 
30 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 6. 
31 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 317.   
32 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 200. 
33 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 2.  
34 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 227. 
35 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 277.  
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Þannig er unnt að ógilda kröfuábyrgðir á grundvelli hinna ýmissa reglna en kröfuábyrgðum 

hefur einkum verið vikið til hliðar (í heild eða að hluta) á grundvelli 36. gr. sml., þegar 

skilyrðum þess ákvæðis hefur verið uppfyllt. Mun því umfjöllun í ritgerðinni aðeins miðast við 

þá ógildingarreglu.  

 

5 Skýrsla nefndar um ábyrgðarveitingar 

Þann 22. febrúar 1996 skipaði viðskiptaráðherra nefnd til að að fara yfir framkvæmd 

ábyrgðarveitinga og gera tillögu til úrbóta þar sem við átti. Nefndin skyldi kanna hvort unnt 

væri að bæta réttarstöðu ábyrgðarmanna í tengslum við lánveitingar og hvort upplýsingaskylda 

lánveitenda ætti að vera ríkari. Enn fremur skyldi nefndin athuga með hvaða hætti skyldi staðið 

að almennri fræðslu um ábyrgðarveitingar einstaklinga. Nefndin skilaði af sér skýrslu sem bar 

heitið ,,Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga“. Í skýrslunni komu fram ýmsar tillögur til úrbóta í 

sambandi við framkvæmd ábyrgðarveitinga.36 Töldu nefndarmenn að unnt væri að bæta 

réttarstöðu ábyrgðarmanna til muna með sérstöku samkomulagi fjármálastofnana, stjórnvalda 

og samtaka neytenda, svipuðu og tíðkast hafði víða á Norðurlöndum.37 Nefndin taldi 

nauðsynlegt að slíkt samkomulag yrði gert um aðgerðir til þess að bæta stöðu ábyrgðarmanna 

og gæti það einnig leitt til fækkunar persónuábyrgða. Nefndin taldi að þörf væri á átaki til að 

stuðla að hugarfarsbreytingu við lánveitingar, enda væri hagur alls samfélagsins að ákveðin 

festa og agi ríkti við veitingu ábyrgða.38 Ekki svo löngu eftir að skýrslan kom út leit 

samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga dagsins ljós.   
 

6 Samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga 
Samkomulag um notkun ábyrgða á skuldum einstaklinga tók fyrst gildi árið 1998 og var síðar 

endurskoðað árið 2001. Samkomulagið féll ekki úr gildi fyrr en árið 2009 með gildistöku laga 

um ábyrgðarmenn.39 Samkomulagið hafði ekki lagagildi en þrátt fyrir það var talið að það hefði 

öðlast stöðu sem almennar leikreglur á lánamarkaði.40  

Ábyrgðum fækkaði mjög frá árinu 1996 og átti samkomulagið eflaust þátt sinn í því en aðrir 

þættir eins og starfsemi Neytendasamtakanna, tilkoma Úrskurðarnefndar um viðskipti við 

fjármálafyrirtæki og breytt viðhorf almennings höfðu einnig áhrif.41  

 
36 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 5.  
37 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 8.  
38 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 9. 
39 „Samkomulag um notkun ábyrgða“, https://old.ns.is/is. 
40 Álit nefndar um réttindi og skyldur í viðskiptum neytenda við fjármálafyrirtæki, bls. 3. 
41 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 785. 
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Að samkomulaginu stóðu Neytendasamtökin, Samtök banka og verðbréfafyrirtækja og 

Samband íslenskra sparisjóða auk viðskiptaráðherra fyrir hönd ríkisins.42 Dróg það úr vægi 

samkomulagsins að hluti fjármálamarkaðarins var ekki aðili þess en samkvæmt samkomulaginu 

gátu önnur fjármálafyrirtæki gerst aðilar þess, kysu þau það.43 

Gildissvið samkomulagsins náði aðeins til þess þegar um var að ræða ábyrgð einstaklings 

fyrir annan einstakling en ekki ábyrgðir á skuldbindingum lögaðila.44 Markmið þess var að 

draga úr vægi ábyrgða og miða lánveitingar við greiðslugetu lántaka og hans eigin tryggingar.45   

Helstu efnisreglur samkomulagsins og nú ábyrgðarmannalaganna kveða á um greiðslumat 

skuldara við lántöku og um upplýsingaskyldu lánveitanda til ábyrgðarmanns fyrir gerð 

ábyrgðarsamnings og einnig meðan hann er í gildi. Eftir gildistöku laganna var gert skylt að 

greiðslumeta lántaka í öllum tilvikum en samkvæmt samkomulaginu var sú skylda aðeins fyrir 

hendi ef höfuðstóll láns var hærri en ein milljón króna. Væri hann lægri gat væntanlegur 

ábyrgðarmaður óskað þess skriflega að greiðslumat færi ekki fram og einnig gátu hjón eða 

sambýlisfólk afþakkað greiðslumat vegna ábyrgða á skuldum hvers annars.46  

Samkomulagið hafði ekki að geyma sjálfstæða heimild til ógildingar kröfuábyrgðar en 

dómstólar byggðu þó á reglum þess samhliða 36. gr. sml.47 

 

7 Lög um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 

Lög um ábyrgðarmenn nr. 32/2009 tóku við af samkomulagi um notkun ábyrgða á skuldum 

einstaklinga eins og áður hefur verið nefnt. Yfirlýst markmið laganna er hið sama og 

samkomulagsins, að draga úr vægi ábyrgða og stuðla að því að lánveitingar verði miðaðar við 

greiðslugetu lántaka og hans eigin tryggingar sbr. 1. gr. ábl. 

Gildissvið laganna er nefnt í 2. gr. ábl. og gilda lögin um lánveitingar þar sem ábyrgðarmaður 

gengst í ábyrgð til tryggingar efndum lántaka. Lögin gilda um ábyrgðarmann hvort sem hann 

gengst í ábyrgð fyrir einstakling eða lögaðila.48 

Í ábyrgðarmannalögunum er ekki að finna sjálfstæða ógildingarheimild en í ákvæði til 

bráðabirgða í þeim lögum er vísað til þess að heimilt sé að víkja ábyrgð til hliðar í heild eða að 

hluta á grundvelli 36. gr. sml.  

 
42 „Samkomulag um notkun ábyrgða“, https://old.ns.is/is. 
43 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 272.  
44 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 271. 
45 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 271. 
46 „Samkomulag um notkun ábyrgða“, https://old.ns.is/is. 
47 „Samkomulag um notkun ábyrgða“, https://old.ns.is/is. 
48 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 786.  
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Lögunum var m.a. ætlað að stuðla að því að ábyrgðarmaður geri sér grein fyrir þeirri áhættu 

sem í ábyrgð hans felst áður en hann gengst undir hana. Lögin skylda nú lánveitenda til að 

viðhafa vissa formfestu við undirbúning, stofnun og framkvæmd ábyrgðarsamninga. Má í því 

sambandi nefna ákvæði laganna sem fjalla um greiðslumat lántaka, skriflegan 

ábyrgðarsamning, breytingar á skilmálum ábyrgðar og tilkynningarskyldu lánveitanda og 

verður nú vikið að þeim ákvæðum laganna.49 

Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. ábl. skal lánveitandi meta greiðslugetu lántaka þar sem 

ábyrgðarmaður gengst í ábyrgð til tryggingar efndum lántaka. Ef greiðslumat gefur til kynna 

að lántaki muni ekki geta efnt skuldbindingar sínar ber lánveitanda sbr. 2. mgr. 4. gr. ábl., að 

ráða ábyrgðarmanni frá því að gangast í ábyrgð. Með sama hætti hvílir skylda á lánveitanda að 

ráða ábyrgðarmanni frá því að gangast í ábyrgð ef aðstæður ábyrgðarmanns gefa tilefni til sbr. 

3. mgr. 4. gr. laganna. Í sambandi við 4. gr. ábl. má nefna dóm, 
Hrd. 18. október 2018 (190/2017): Talið var að hvorki þegar til dómsmálsins kom né þegar 
A tókst á hendur sjálfskuldarábyrgð með undirritun sinni á skuldabréf vegna námslána dóttur 
sinnar, M, lægu fyrir upplýsingar um fjárhag M, efnahag hennar eða tekjur. Yrði því ekkert 
ráðið um hvað kynni að hafa verið leitt í ljós hefði greiðslumat réttilega farið fram samkvæmt 
1. mgr. 4. gr. ábl. Þrátt fyrir að almennt hlyti ábyrgðarmaður í fjölskyldutengslum við lántaka 
að vita sitthvað um fjárhag hans var ekki talið að greiðslumat hefði ekki í þessu tilviki getað 
leitt í ljós atriði, sem áhrif hefðu getað haft á ákvörðun A að gangast undir ábyrgð. Var því 
talið óhjákvæmilegt að víkja yfirlýsingu A um sjálfskuldarábyrgð til hliðar á grundvelli 36. 
gr. sml.  
 

Um vanrækslu eða annmarka á skyldu lánveitanda til greiðslumats verður fjallað nánar um 

í kafla 9. 

 Í 5. gr. ábl. er kveðið á um upplýsingaskyldu lánveitanda við samningsgerð. Greinin hefur 

það markmið að ábyrgðarmaður geri sér grein fyrir þeirri áhættu sem hann undirgengst með 

undirritun ábyrgðarsamnings. Í ákvæðinu er að finna upptalningu, sem þó er ekki tæmandi, á 

því hvaða upplýsingar lánveitandi skuli veita ábyrgðarmanni fyrir gerð ábyrgðarsamnings. Við 

mat á því hvort að lánveitandi hafi uppfyllt skyldur sína samkvæmt ákvæðinu er litið til þess 

hvort ábyrgðarmanni hafi verið gerð grein fyrir öllum þeim atriðum sem áhrif gætu haft á 

áhættumat hans.50 Vanræksla lánveitanda á upplýsingaskyldu við samningsgerð getur gert það 

að verkum að ábyrgðarmaður verður ekki talinn bundinn ábyrgðarskyldu sinni, einkum ef 

vitneskja um atriði hefði getað haft áhrif á ákvörðun hans um að takast á hendur ábyrgð. Hafi 

lánveitandi sýnt af sér vanrækslu að þessu leyti ber hann sönnunarbyrði fyrir því að þrátt fyrir 

 
49 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 786. 
50 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 787.  
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vanrækslu sína, hafi hún engin áhrif haft á ákvörðun ábyrgðarmanns að gangast í ábyrgð.51 Í 

sambandi við vanrækta upplýsingaskyldu má nefna dóm: 
Hrd. 29. nóvember 2012 (213/2012): T gekkst í sjálfskuldarábyrgð fyrir yfirdráttarheimild 
B ehf. á veltureikningi hjá L hf. Krafðist L hf. síðar greiðslu samkvæmt ábyrgðinni. T taldi 
að hann væri óbundinn ábyrgðarskuldbindingu sinni þar sem aðstöðumunur hafi verið milli 
sín og L hf. og að sá síðarnefndi hefði ekki gætt að fyrirmælum 4. gr. og 5. gr. ábl. og því 
bæri að víkja skuldbindingu hans til hliðar á grundvelli 36. gr. sml. Talið var að L hf. hefði 
brugðist skyldum sínum samkvæmt umræddum ákvæðum annars vegar með því að láta hjá 
líða að framkvæma greiðslumat og hins vegar með því að upplýsa T ekki skriflega áður en 
hann gekkst í ábyrgð um þá áhættu sem ábyrgðinni fylgdi, en ljóst var að T gekkst í ábyrgð 
fyrir umtalsverðri fjárhæð. Fyrir héraðsdómi hafði T þó ekki gert grein fyrir því með hvaða 
hætti 36. gr. sml. ætti við og taldi dómurinn að úr þeim annmarka væri ekki bætt fyrir 
Hæstarétti. Var því ekki fallist á kröfur T og bar honum að greiða L hf. hina umkröfðu 
fjárhæð. Benedikt Bogason skilaði sératkvæði þar sem hann taldi að því gættu að L hf. fór 
ekki eftir reglum 4. og 5. gr. ábl. og þegar litið væri til aðstöðumunar málsaðila þá teldi hann 
ósanngjarnt af hálfu L hf. að bera ábyrgðina fyrir sig og bæri því að víkja henni til hliðar 
samkvæmt 36. gr. sml. Taldi hann að efni hefðu verið til að reifa nánar á hvaða hátt 36. gr. 
sml. ætti við en það ætti þó ekki að horfa til réttarspjalla fyrir T. Vildi hann því víkja 
ábyrgðinni til hliðar samkvæmt 36. gr. sml. 

 

Af þessum dómi má ráða að þegar krafa er gerð um ógildingu ábyrgðarsamnings er ekki 

nóg að sýna einungis fram á að ábyrgðarmannalögunum hafi ekki verið framfylgt við gerð 

eða framkvæmd samnings, en eins og áður hefur verið nefnt hafa þau lög ekki að geyma 

sjálfstæða ógildingarheimild. Í dómnum er tekið fram að L hf. hafi brugðist skyldum sínum 

samkvæmt umræddum ákvæðum en þar sem ekki var nægjanlega sýnt fram á með hvaða 

hætti 36. gr. sml. ætti við, var ekki unnt að fallast á ógildingu ábyrgðarinnar.  
Í 6. gr. ábl. kemur fram að ábyrgðarsamningur skuli vera skriflegur og í honum skuli 

getið þeirra upplýsinga sem nefndar eru í 5. gr. ábl. Þá getur lánveitandi ekki einhliða 

breytt skilmálum ábyrgðarsamings ábyrgðarmanni í óhag sbr. 2. mgr. 6. gr. ábl., með þeim 

undantekningum sem nefndar eru í greininni.52 

Í 7. gr. ábl. er fjallað um tilkynningarskyldu lánveitanda til ábyrgðarmanns og afleiðingar 

þess sé henni ekki sinnt. Aðalsjónarmið í sambandi við þá skyldu er að lánveitandi tilkynni 

ábyrgðarmanni um öll þau atvik sem áhrif geta haft á forsendur ábyrgðar honum í 

óhag. Samkvæmt greininni skal lánveitandi tilkynna ábyrgðarmanni eins fljótt og unnt er um 

tilteknar aðstæður. Þær aðstæður eru t.d. vanskil lántaka, brottfall trygginga, gjaldþrotaskipti á 

búi lántaka eða andlát hans. Þá skal lánveitandi einnig tilkynna ábyrgðarmanni um hver áramót 

um stöðu láns sem hann er í ábyrgð fyrir, t.d. hvort greiðsla skuldar er í vanskilum og ef svo er, 

 
51 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 787. 
52 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 788.  
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að hvað miklu leyti.  Lánveitandi ber sönnunarbyrði þess að tilkynningarskyldu hafi verið gætt 

enda stendur það honum það nær en ábyrgðarmanni.  

Í 2. mgr. 7. gr. ábl. kemur fram að ábyrgðarmaður skuli vera skaðlaus af vanrækslu 

lánveitanda á tilkynningarskyldu skv. 1. mgr. og ef sú vanræksla er veruleg skuli ábyrgð hans 

falla niður.53 Í því sambandi má nefna dóm,  
Hrd. 10. júní 2015 (372/2015): I ehf. gaf út skuldabréf til L hf. og gekkst K í sjálfskuldarábyrgð 
fyrir greiðslu þess. Svo fór að ekki var staðið í skilum með greiðslu af bréfinu og var bú I ehf. 
tekið til gjaldþrotaskipta. Að kröfu L hf. var gert árangurslaust fjárnám hjá K á grundvelli 
ábyrgðarinnar. Krafðist K þess að fjárnámið yrði fellt úr gildi m.a. þar sem L hf. hefði vanrækt 
skyldur sínar samkvæmt 1. mgr. 7. gr. ábl. um að tilkynna sér um vanskil aðalskuldara 
bréfsins. L hf. bar sönnunarbyrðina fyrir því að tilkynningarskyldunnar hefði verið gætt en 
ábyrgðarmannalögin mæltu hins vegar ekki fyrir um að tilkynningar skyldu sendar með 
sannanlegum hætti. Fjöldi tilkynninga um vanskil, sem prentaðar höfðu verið úr tölvukerfi 
L hf., báru með sér að hafa verið sendar á heimili K. Var því ekki fallist á með K að um 
verulega vanrækslu L hf. hefði verið að ræða í skilningi 2. mgr. 7. gr. ábl. Jafnframt var talið 
að hvað sem liði mögulegri vanrækslu bankans á að senda tilkynningar gæti hún ekki leitt til þess 
að ábyrgð K yrði að fullu felld niður, sbr. 2. mgr. 7. gr. ábml., enda hefði K ekki sýnt fram á að 
hann hefði orðið fyrir tjóni af þessum sökum. Var því ekki fallist á kröfur K.   

 

8 36. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 
8.1 Almennt um 36. gr. sml.  
36. gr. samningalaga 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.  

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

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til.  

Unnt er að beita ákvæðinu til ógildingar á skuldbindingum ábyrgðarmanns ef þær aðstæður 

eru fyrir hendi sem lýst er í ákvæðinu.  

Með orðalaginu „að víkja til hliðar“ í ákvæðinu er átt við að dómstólar hafi heimildir til að; 

í fyrsta lagi, lýsa gerning óskuldbindandi sem frá upphafi var ógildur vegna atvika sem til staðar 

voru við gerð samnings, í öðru lagi, lýsa gerning óskuldbindandi sem vegna efnisannmarka var 

óskuldbindandi frá upphafi og í þriðja lagi, lýsa gerning óskuldbindandi sem upphaflega var 

gildur en varð síðan óskuldbindandi vegna atvika sem upp komu eftir gerð samnings.  

Á grundvelli ákvæðisins geta dómstólar ekki aðeins fellt samning í heild sinni úr gildi, heldur 

geta þeir einnig hliðrað samningi eða samningsákvæði þannig að samningur verði í heild sinni 

sanngjarn.54 

 
53 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 788.  
54 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 321. 
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8.2 Ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju 

Til þess að samningur fari í bága við 36. gr. sml. þarf að vera ósanngjarnt eða andstætt góðri 

viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Um það hvort samningur telst ósanngjarn eða andstæður 

góðri viðskiptavenju er ekki hægt að gefa almennar reglur eða fyrirmæli um. Dómstólum er því 

falið að meta hverju sinni hvort það skilyrði ákvæðisins telst uppfyllt.55 Í sambandi við umrætt 

skilyrði má nefna dóm, sem féll fyrir gildistöku samkomulagsins. 
Hrd. 1996, bls. 3267: A gaf út víxil til tryggingar á skuldum G vegna viðskipta hans með 
greiðslukort frá fyrirtækinu K hf. Ábyrgðin hafði ekki verði takmörkuð við tiltekna fjárhæð og 
ritaði A undir óútfylltan víxil. Vanskil urðu af hálfu G og var víxilinn fylltur út með fjárhæð sem 
svaraði til þeirra vanskila. A greiddi víxilskuldina en höfðaði svo mál þetta til endurheimtu þeirrar 
greiðslu. A taldi ósanngjarnt og andstætt góðri viðskiptavenju, sbr. 36. gr. sml. að K hf. hafi fyllt 
út víxilinn og gert sig þannig ábyrga langt umfram úttektarheimildir G. Þá taldi A einnig 
ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að vera látin skrifa undir umboð án upphæðar. 
Héraðsdómur féllst ekki á kröfur A og taldi ekki ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju 
að K hf. hafi fyllt út víxilinn með fyrrgreindum hætti. Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm að þessu 
leyti en taldi þó að ábyrgð A næði til fjárhæðar sem svaraði til fullrar úttektarheimildar G á 
tveimur tilteknum tímabilum. K hf. var því dæmt til að greiða A mismuninn á þeirri fjárhæð og 
fjárhæð víxilsins.  
 

Í þessu sambandi má einnig nefna dóm, sem féll fyrir gildistöku samkomulagsins. 
Hrd. 1993, bls. 2328: Ö hafði gerst sekur um fjárdrátt í starfi sínu hjá bankanum A. Bankastjóri 
A var nákunnugur Ö og fjölskyldu hans og hafði ráðið hann til starfa. Eftir að Ö var uppvís 
um fjárdráttinn hafði bankastjórinn samband við foreldra hans og gaf þeim kost á að skrifa 
undir skuldabréf til greiðslu skuldarinnar gegn því að ekki yrði kært. Féllust foreldrarnir á það og 
skrifaði faðir Ö undir sem skuldari en móðir hans, systir og mágur sem ábyrgðarmenn. Höfðuðu 
þau síðan mál þetta til ógildingar skuldbindingum sínum. Héraðsdómur féllst ekki á kröfur þeirra 
og taldi meðferð bankans hvorki ósanngjarna né andstæða góðri viðskiptavenju. Hæstiréttur tók 
hins vegar kröfuna til greina og ógilti skuldbindinguna með vísan til 36. gr. sml. Í niðurstöðum 
dómsins kom fram að ekki hefði ríkt jafnræði með aðilum, m.a. þar sem yfir vofði, að sonur 
áfrýjendanna hlyti að sæta kæru og yrði gerð refsing fyrir framferði sitt, ef A fengi ekki viðunandi 
úrlausn. Auk þess var talið að skuldbindingin foreldra Ö væri ekki í samræmi við fjárhag þeirra 
og að bankanum hefði mátt það vera það ljóst.  

 

Af þessum dómum má ráða að töluvert mikið þarf að koma til svo skilyrðum 36. gr sml. 

um ósanngirni sé uppfyllt.  

 

8.2.1 Skortur á andlegu hæfi löggerningsgjafa 

Ýmis atvik geta leitt til þess að samningur teljist ósanngjarn í skilningi 36. gr. sml. og 

verða þau atvik ekki tæmandi talin. Eitt þeirra atvika sem kæmi til greina í þessu sambandi 

er þegar löggerningsgjafa skortir hæfi til að skuldbinda sig samkvæmt löggerningi.  

 
55 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 324. 
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Þegar gerður hefur verið samningur við andlega vanheilan mann kemur til greina hin 

ólögfesta ógildingarregla um gerhæfisskort en einnig 36. gr. sml. Í þeim tilvikum sem 

ósanngjarnt teldist að bera samning fyrir sig sökum andlegra annmarka loforðsgjafa verða 

annmarkar hans að hafa verið miklir og hafa haft áhrif á gerð samnings. Þegar atvikum 

hefur háttað svo hefur verið vísað til 36. gr. sml. samhliða fyrrgreindri ólögfestri 

ógildingarreglu eða að aðeins hefur verið vísað til hinnar lögfestu sbr.56 
Hrd. 2003, bls. 3036 (3/2003): þar var veðleyfi dæmt ógilt með vísan til 36. gr. sml. þar sem 
lánveitandi lét ekki kanna greiðslugetu lántaka né sérstakar aðstæður ábyrgðarmannsins J, sem 
var andlega vanþroska og m.a. ólæs. Talið var að J hefði skort hæfi til að gera sér grein fyrir 
þeim skuldbindingum sem hann tók sér á herðar með nafnritun sinni á veðskuldabréfið. Var 
því lánveitanda gert að bera hallan á því að hafa veitt lánið án frekari könnunar.  
 

8.3 Efni samnings   

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. verður við sanngirnismat skv. 1. mgr. ákvæðisins, að líta til efnis 

samnings, en efnisatriði hljóta að vera grundvallaratriði þegar meta á gildi samnings.57 Þá má 

nefna dóm Hæstaréttar þar sem fram fór sanngirnismat á efni skjals sem var grundvöllur 

samnings. Þó varðar eftirfarandi dómur lánsveð en ekki kröfuábyrgð. 
Hrd. 1. nóvember 2012 (169/2012): S og D veittu samþykki fyrir því að fasteign þeirra yrði 
veðsett til tryggingar á skuld tengdasonar þeirra, SÁ við L hf. SÁ starfaði hjá L hf. og hafði 
sjálfur, fyrir hönd L hf. kynnt greiðslumatið fyrir tengdaforeldrunum. Kröfðust þau í málinu 
að ábyrgðaryfirlýsingum sínum yrði vikið til hliðar á grundvelli 36. gr. sml. Talið var að við 
mat á efni samnings yrði að líta til skjals um lánshæfismat. Skjalið var grundvöllur ákvörðunar S 
og D um að veita samþykki fyrir veðsetningunni, en efni skjalsins var bæði rangt og villandi. 
Vegna þessa gættu þau sín ekki á þeirri staðreynd að SÁ stóðst í raun ekki greiðslumat og áhætta 
þeirra var mun meiri en þau hefðu mátt gera ráð fyrir. Vegna efnis skjalsins var ákvörðun þeirra 
því reist á rangri og villandi niðurstöðu þess. Talið var að L hf. hefði mátt þetta vera ljóst og 
yrði hann að bera hallann á því að óvíst væri hvort S og D hefðu veitt veðheimild hefðu þau 
fengið þær upplýsingar, sem L hf. bar með réttu að veita.  

 

8.4 Staða samningsaðila  
Við mat samkvæmt 1. mgr. 36. gr. sml. skal líta til stöðu samningsaðila sbr. 2. mgr. 36. gr. sml., 

en aðstöðumunur kann að koma til álita við mat á gildi ábyrgðarskuldbindingar sbr.  

áðurnefndur dómur, Hrd. 1993, bls. 2328 en þar höfðu málsaðilum verið gefinn kostur á að 

skrifa undir skuldabréf til greiðslu skuldar gegn því að sonur þeirra yrði ekki kærður fyrir 

fjárdrátt í starfi. Vegna þessa var talið að ekki hefði ríkt jafnræði með aðilum, enda ljóst að 

sonur málsaðila kynni að vera sóttur til saka ef ekki yrði skrifað undir skuldabréfið. Dómurinn 

féll fyrir gildistöku samkomulagsins en atvik við samningsgerðina og staða samningsaðila 

leiddu til þess að fallist var á ógildingu ábyrgðar á grundvelli 36. gr. sml.  

 
56 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 71. 
57 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 322.  
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Aðstöðumunur einn og sér nægir þó ekki til ógildingu ábyrgðar heldur verður að vera tengsl 

milli hans og þess að viðkomandi ákvað að gangast undir ábyrgð. Í þessu sambandi hefur verið 

talið að lánveitandi beri ekki sömu upplýsingaskyldu gagnvart einstaklingum sem búa yfir 

sérfræðiþekkingu og gangast undir ábyrgðir á skuldum.58 Í því sambandi má nefna, Hrd. 21. 

október 2010 (116/2010) þar sem tekið var fram í niðurstöðum dóms að ábyrgðarmaður væri 

viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali sem reynslu hefði af fasteignaviðskiptum og 

skjalagerð tengdri þeim. Talið var að honum hafi mátt vera ljóst að skuldari myndi líklega ekki 

geta staðið við greiðslur afborgana af láninu. Hafi honum því mátt vera ljós sú áhætta sem hann 

tók með því að gangast í ábyrgð og var ekki fallist á ógildingu ábyrgðarskuldbindingar hans á 

grundvelli 36. gr. sml. 

Þá má í þessu sambandi einnig nefna dóm, Hrd. 23. Apríl 2013 (256/2013) en þar krafðist 

L hf. þess að bú H yrði tekið til gjaldþrotaskipta á grundvelli sjálfskuldarábyrgðar hans. Þrátt 

fyrir að H teldist ekki sérfróður var litið til þess að hann var í miklum viðskiptum við bankann 

og var því ekki fyrir hendi sá aðstöðumunur sem hann byggði á. Var því skilyrðum 36. gr. sml. 

ekki fullnægt og var bú H tekið til gjaldþrotaskipta.  

 

8.5 Atvik við samningsgerð og síðar tilkomin atvik 

Loks kemur fram í 2. mgr. 36. gr. að við mat skv. 1. mgr. ákvæðisins, skuli líta til atvika við 

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. Oftar en ekki yrði litið til atvika við 

samningsgerð í þessu sambandi en reglan leyfir einnig að líta til atvika sem síðar komu til við 

mat á því hvort ósanngjarn teljist að bera samning fyrir sig og er 36. gr. sml. því frábrugðin 28.-

32. gr. sml., en þær reglur byggja á því tímamarki sem greinir í 38. gr. sml.  

Svo kann að vera að aðstæður við samningsgerð hafi verið fullkomlega eðlilegar, en 

síðar tilkomin atvik geri það að verkum að ósanngjarnt sé að bera samning fyrir sig.59 Í því 

sambandi má nefna dóm Hrd. 24. nóvember 2011 (119/2011) þar sem m.a. var litið til síðar 

tilkominna atvika og lánssamningi breytt á grundvelli 36. gr. sml. 

 

 

 

 

 

 
58 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 283. 
59 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 323. 
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9 Annmarkar eða vanræksla á skyldu til greiðslumats 
9.1 Skylda til greiðslumats  

Með ábyrgðarmannalögunum voru lögfest efnisatriði um skyldu lánveitanda til að meta 

greiðslugetu lántaka sbr. 4. gr. ábl. sem áþekk voru 3. gr. samkomulagsins.60 

Eins og áður hefur verið nefnt verður kröfuábyrgð ekki dæmd ógild að heild eða að hluta við 

það eitt að lánveitandi vanrækir skyldur sínar samkvæmt ábyrgðarmannalögunum eða 

samkomulaginu. Ógildingarheimild verður því að finna í reglum samningaréttar, einkum 36. 

gr. sml.61 

Verður nú vikið að þeim sjónarmiðum sem koma til skoðunar þegar deilt er um gildi 

ábyrgðar þegar fyrir hendi kunna að vera annmarkar eða vanræksla á framkvæmd greiðslumats.  

 

9.2 Aðstöðumunur samningsaðila 
Hafi skylda til greiðslumats verið vanrækt kemur aðstöðumunur samningsaðila oft til álita við 

mat á gildi ábyrgðarskuldbindingar sbr. fyrrnefndir dómar Hrd. 1993, bls. 2328 og Hrd. 21. 

október 2010 (116/2010) en í þeim síðarnefnda taldi Hæstiréttur að þótt sérstakt greiðslumat á 

skuldara hefði ekki farið fram samkvæmt samkomulaginu frá 2001 hefði það ekki í för með sér 

ógildi ábyrgðarinnar, enda mætti ráða af orðalagi hennar að S hefði undirgengist ábyrgðina 

enda þótt skuldari hefði ekki staðist greiðslumat. Þá var einnig vísað til þess að S væri 

viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali að mennt og hefði reynslu af viðskiptum. Vísast í 

kafla 8.4 um áhrif aðstöðumunar samningsaðila á gildi ábyrgðar. 

 

9.3 Rangar eða villandi upplýsingar 

Við mat á gildi ábyrgðaryfirlýsinga er einnig litið til þess hvort greiðslumat grundvallaðist á 

röngum eða villandi upplýsingum.62 Í því sambandi má nefna á dóm, 
Hrd. 12. mars 2013 (127/2013): J gaf út tryggingarbréf þar sem fasteign móður hans, G var sett 
að veði til tryggingar á greiðslu skulda hans við S hf. Var S hf. bundinn reglum samkomulagsins 
frá 2001 og hafði greiðslumat verið framkvæmt. Í greiðslumati voru hins vegar upplýsingar um 
launatekjur J og eignir hans í engu samræmi við upplýsingar hans um þessi atriði við síðustu 
skattskil áður en greiðslumatið hafði farið fram. Ljóst var að J var við vinnu í Danmörku á 
þeim tíma sem máli skipti og lágu hvorki fyrir upplýsingar eða gögn um tekjur hans þar né 
eignir hans og skuldir. Þá voru athugasemdir sem starfsmenn S hf. skráðu um vinnu J í 
Danmörku engum gögnum studdar. Meðal annars með vísan til þessa var talið að ósanngjarnt 
af hálfu S hf. að bera fyrir sig samþykki G á veitingu veðleyfis fyrir tryggingarbréfinu og 
féllst dómurinn á ógildingu samþykkis hennar á grundvelli 36. gr. sml.  
 

 
60 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 274. 
61 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 281. 
62 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 285. 
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Í þessum dómi hafði greiðslumat verið framkvæmt samkvæmt samkomulaginu frá árinu 2001 

en ljóst var að það var haldið ýmsum annmörkum. Greiðslumatið var reist á upplýsingum sem 

ekki voru samræmanlegar og hefði lánveitanda átt að vera það ljóst, og þurfti hann því að bera 

hallann af því. Til samanburðar má nefna dóm,  
Hrd. 7. mars 2013  (575/2012): A hafði veitt veðleyfi í fasteign sinni og krafðist þess í málinu að 
veðsetningin yrði felld úr gildi. Bar hann því við að forveri L hf. hefði ekki staðið við skyldur 
sínar samkvæmt samkomulaginu frá árinu 2001 m.a. þar sem greiðslumat hefði verið 
ófullnægjandi. Í reit í greiðslumati fyrir rekstrarkostnað fasteigna hafði verið 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 ljós kom að þeir greiddu í 
raun 70.000 kr. í mánaðarleigu, og voru upplýsingar þessar því ekki réttar. Var lánveitandi hins 
vegar ekki talinn eiga að bera halla af þessu og var ætluð röng forsenda í greiðslumati ekki þess 
eðlis að lánveitanda yrði um hana kennt.  
 

Þá má nefna annan dóm þar sem greiðslumat var talið bæði rangt og villandi, 

Hrd. 1. nóvember 2012 (169/2012): S og D veittu samþykki fyrir veðsetningu fasteignar sinnar 
til tryggingar skuldar tengdasonar þeirra, SÁ við forvera bankanns L hf.  Í málinu kröfðust 
S og D að ábyrgðaryfirlýsingunni sinni yrði vikið til hliðar sbr. 36. gr. sml. m.a. þar sem 
annmarkar hefðu verið á greiðslumati sbr. 3. gr. samkomulagsins frá 2001. SÁ starfaði hjá 
L hf. og hafði kynnt greiðslumatið sjálfur fyrir S og D. Talið var að annmarkar hefðu verið 
á greiðslumatinu en í matinu kom fram að greiðslugeta lántaka væri neikvæð um 91.693 
krónur á mánuði en samkvæmt texta skjalsins sjálfs þýddi það að greiðandi gæti ekki efnt 
fjárskuldbindingar sínar. Við þessar aðstæður hefði L hf. átt að vekja athygli S og D á því 
að SÁ stóðst ekki greiðslumatið og að það fæli í sér aukna áhættu fyrir þau sbr. 2. málsl. 3. 
mgr. 4. gr. reglna samkomulagsins. Í öðru lagi þótti eftirfarandi áhersla í texta skjalsins: 
,,Fjármögnun telst takast“ villandi, einkum í ljósi þess að niðurstaða skjalsins var í raun sú 
að SÁ gæti ekki staðið í skilum með greiðslu lánanna. Í þriðja lagi var skjalið einnig talið 
rangt að því leyti að ekki var getið þess láns, sem S og D heimiluðu að tryggt yrði með veði 
í fasteign þeirra. Einnig fann dómurinn að því að S og D var ekki skýrlega gert grein fyrir 
því að þær greiðslur, sem greiðslumatið var verið reist á og tilgreindar voru á því, væru 
einungis vaxtagreiðslur. Hafði það sérstaka þýðingu þar sem niðurstaðan, sem þegar var 
neikvæði um 91.693 krónur á mánuði, hefði orðið neikvæð um nánast 308.000 krónur á 
mánuði ef fjárhæðinni hefði verið deilt niður á lánstímann, sem var 60 mánuðir. Var því talið 
að niðurstaða greiðslumatsins hefði verið bæði röng og villandi og að L hf. hefði ekki 
uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samkomulaginu. Bar L hf. hallann af því að óvíst væri 
hvort S og D hefðu veitt umrædda veðheimild ef þau hefðu fengið réttar upplýsingar. Var 
því talið ósanngjarnt af hálfu L hf. að bera fyrir sig samninginn umfram 4.000.000 krónur, 
en hluti lánsins sem S og D veittu veðheimild fyrir, fór til greiðslu eldri veðskuldar sem 
hvíldi á fasteign þeirra.  
 

Í framangreindum dómi var ljóst að greiðslumat var verulega ábótavant en einnig hafði það 

áhrif á niðurstöðuna að SÁ kynnti væntanlegum veðsölum greiðslumatið sjálfur fyrir hönd L 

hf. Hefði bankinn mátt vita að þar sem SÁ hafði ríka hagsmuni af því að veðheimildin yrði veitt 

væri ekki víst að hann myndi sinna þeim skyldum til hlítar sem á bankanum hvíldu. 

Eðlilega verður lánveitandi að geta stuðst við upplýsingar frá lántaka. Ef lánveitandi hins 

vegar veit eða má vita að upplýsingar sem hann fær eru ekki nægjanlegar eða þær eru á einhvern 

hátt athugaverðar, verður hann að afla frekari upplýsinga og ber hann halla af vanrækslu í þeim 
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efnum.63 Þá 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 til aðstæðna að hann hafi mátt vita að upplýsingarnar væru rangar.64 

 

9.4 Tengls ábyrgðarmanns og lántaka 

Af dómaframkvæmd má ráða að lánveitendur byggi oft á því að ábyrgðarmanni hafi mátt vera 

ljós greiðslugeta lántaka vegna náinna fjölskyldutengsla.65 Við mat á gildi ábyrgðar hefur verið 

litið til þeirra tengsla og hvort þau hafi gert það að verkum að ábyrgðarmanni hafi mátt vera 

ljóst að lántaki myndi ekki getað staðið við skuldbindingar sínar sbr. 
Hrd. 18. október 2018 (190/2017): A höfðaði mál á hendur L og krafðist þess að felld yrði úr 
gildi sjálfskuldarábyrgð sem hún hafði veitt með undirritun sinni á skuldabréf vegna 
námslána dóttur sinnar, M. Talið var að L hefði ekki réttilega uppfyllt skyldur sínar 
samkvæmt 4. gr. ábl., um að leggja mat á greiðslugetu lántaka. Litið til þess að þrátt fyrir að 
almennt hlyti ábyrgðarmaður í þeim fjölskyldutengslum við lántaka, sem A væri við M, að 
búa yfir nokkurri vitneskju um aðstæður hans og fjárhag þá væri ófært að byggja á því að 
greiðslumat hefði ekki getað leitt í ljós atriði, sem áhrif hefðu getað haft á ákvörðun A um 
töku ábyrgðarinnar. Var því talið óhjákvæmilegt að víkja til hliðar ábyrgðaryfirlýsingu A á 
grundvelli 36. gr. sml.  

 

Í samanburði við þennan dóm má nefna Hrd. 19. janúar 2017 (438/2016), en í þeim dómi bar 

veðsali fyrir sig að vanrækt hefði verið skylda til greiðslumats skv. ábyrgðarmannalögunum þar 

sem greiðslumat á lántaka hafi verið rangt. Litið var til þess að lántaki og veðsali voru í hjúskap 

þegar veðsetning fór fram, voru með sama lögheimili og stóðu sameiginlega að skattskilum og 

var því talið að veðsali hefði mátt þekkja fjárhagsstöðu lántakans. Talið var að ef raunin væri 

sú að þær upplýsingar sem lágu greiðslumatinu til grundvallar hafi ekki verið réttar yrði 

veðsalinn að bera hallann af því. Var því ekki fallist á ógildingu veðsetningarinnar á 

grundvelli 36. gr. sml.  

Af framangreindu má ráða að það skiptir máli um hverslags tengsl er að ræða. Ef tengslin 

eru með þeim hætti að almennt megi gera ráð fyrir að ábyrgðarmanni eigi að vera ljós 

fjárhagsstaða lántaka t.d. þegar fólk er í hjúskap og stendur sameiginlega að skattskilum ætti 

ábyrgðarmaður frekar að bera hallann á því að greiðslumat sé byggt á röngum upplýsingum, 

enda má ætla að vitneskja um fjárhag lántaka standi ábyrgðarmanni nær.  

 

 

 
63 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 286. 
64 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 285-286. 
65 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 286. 
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9.5 Ráðstöfun láns  
Við mat á því hvort að vanræksla eða annmarkar á greiðslumati eigi að leiða til ógildingu 

ábyrgðarskuldbindingar er jafnframt litið til þess hvort að láni hafi verið ráðstafað 

ábyrgðarmanni til hagsbóta.66 Í því sambandi má nefna dóm, 
Hrd. 1. nóvember 2012 (169/2012): Þar höfðu S og D veðsett fasteign sína til tryggingar 
skuldum SÁ við L hf. Ljóst var L hf. hafði ekki sinnt skyldum sínum samkvæmt 
samkomulaginu frá 2001, m.a. þar sem annmarkar voru á framkvæmd greiðslumats. Talið 
var ósanngjarnt af hálfu L hf. að bera fyrir sig samninginn sbr. 36. gr. sml., umfram 
4.000.000 krónur, en hluti lánsins sem S og D veittu veðheimild fyrir, fór til greiðslu eldri 
veðskuldar sem hvíldi á fasteign þeirra. 
 

Í dómnum var ábyrgð dæmd ógild að hluta sbr. 36. gr. sml., þar sem litið var til þess að hvaða 

leyti lánið var í þágu veðsala í öndverðu. 

Í þessu sambandi má einnig nefna dóm Hrd. 7. mars 2013 (575/2012), þar sem ekki þóttu 

efni til að víkja veðsetningu til hliðar á grundvelli 36. gr. sml., en sú niðurstaða var m.a. reist á 

því að hluta lánsfjárhæðarinnar var ráðstafað til að gera upp lán með veði í íbúð veðsala.   

 

9.6 Ábyrgðarmaður lætur hjá líða að kanna rétt sinn 

Við mat á því hvort að vanræksla eða annmarkar á greiðslumati eigi að leiða til ógildingar 

ábyrgðarskuldbindingar hefur verið litið til þess hvort að ábyrgðarmaður hafi látið hjá líða, til 

lengri tíma að kanna rétt sinn gagnvart lánveitanda.67 Í þessu sambandi má nefna dóm, 
Hrd. 13. desember 2016 (762/2016): Lánveitandi byggði m.a. á því að ábyrgðarmaður hefði sýnt 
af sér tómlæti með því að hafa ekki kannað réttarstöðu sína fyrr en rúmum tíu árum eftir að hann 
gekkst í ábyrgð. Þá hafði hann nokkrum sinnum samþykkt skilmálabreytingu og fengið reglulega 
sendar tilkynningar þar sem gert var grein fyrir vanskilum aðalskuldara. Hins vegar tók 
Hæstiréttur fram að ábyrgðarmaður hafi ekki verið krafinn um greiðslu skuldar fyrr en 23. mars 
2015 þrátt fyrir að skuldin hafi verið í vanskilum frá 1. apríl 2010. Því var ekki talið að hann 
hefði haft tilefni til að bregðast við kröfu um greiðslu skuldarinnar fyrr en þá sem hann gerði, 
27. nóvember sama ár. Var hann því ekki talinn hafa fyrirgert rétti sínum að hafa uppi 
ógildingarkröfuna. 
 

Til samanburðar má benda á dóm:  
Hrd. 29. september 2016 (471/2016): Dánarbú A krafðist þess að felld yrði úr gildi veðsetning 
sem A veitti í fasteign sinni og að A hf. yrði gert að aflýsa veðskuldabréfinu af fasteigninni. A 
hafði samþykkt niðurstöðu um mat á greiðslugetu skuldara fimm dögum eftir að skuldabréfið var 
gefið út. A veitti þannig eftirfarandi samþykki sitt fyrir veðsetningunni og með því var 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 því og með hliðsjón af því að A hafði fyrst níu árum eftir að 
hann veitti samþykki sitt fyrir veðsetningunni uppi andmæli gegn gildi hennar var ekki fallist á 
að ógildingu veðleyfisins á grundvelli 36. gr. sml.  
 

 
66 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 288. 
67 Stefán A. Svensson og Diljá Helgadóttir: „Gildi ábyrgða og annmarkar á greiðslumati“, bls. 291. 
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Við mat á því hvort að vanræksla eða annmarkar á greiðslumati eigi að leiða til ógildingar 

ábyrgðarskuldbindingar er litið til ýmissa þátta sem hér hafa verið raktir. Ábyrgðarmaður 

myndi í flestum tilfellum vilja fá ýmsar upplýsingar áður en hann gengist í ábyrgð fyrir efndum 

kröfu aðalskuldara. Upplýsingar um fjárhagsstöðu aðalskuldara skipta hann líklega einna hvað 

mestu máli í sambandi við ákvörðun hans um töku ábyrgðar, þar sem áhætta aðalskuldara er 

meiri eftir því sem fjárhagsstaða aðalskuldara er lakari.  
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10 Lokaorð 
Afleiðingar ábyrgðarskuldbindinga geta verið mjög íþyngjandi eins og ráða má af lestri þessarar 

ritgerðar. Ábyrgðarmaður hefur í flestum tilfellum mikla hagsmuni af því að fá ýmsar 

upplýsingar áður en hann gengur í ábyrgð fyrir efndum kröfu aðalskuldara. Slíkar ákvarðandi 

upplýsingar gætu t.d. verið upplýsingar um fjárhag aðalskuldara, hvort um er að ræða ábyrgð á 

eldri skuldbindingum, hvað felst í ábyrgðinni o.fl.68 Fyrir gildistöku samkomulagsins og 

ábyrgðarmannalaganna voru upplýsingar af þessu tagi af skornum skammti sem varð oft til þess 

að ábyrgðarmaður gat ekki tekið upplýsta ákvörðun um töku ábyrgðar og gerði sér jafnvel ekki 

grein fyrir þeirri áhættu sem í ábyrgð hans fólst.69 Samkomulagið og síðar ábyrgðarmannalögin 

höfðu það að markmiði að bæta réttarstöðu ábyrgðarmanna og draga úr ábyrgðarveitingum. 

Samkomulagið hafði ekki lagagildi og að því stóðu aðeins hluti lánveitanda, en með 

ábyrgðarmannalögunum voru settar skýrar lagareglur um ábyrgðarveitingar sem giltu um alla 

lánveitendur en ekki aðeins hluta þeirra. Reglur ábyrgðarmannalaga eru að hluta til áþekkar 

reglum samkomulagsins en einnig er þar að finna aðrar nýjar reglur.  

Þar sem hvorki ábyrgðarmannalögin né samkomulagið hafa að geyma sjálfstæða 

ógildingarheimild, hefur við ógildingu kröfuábyrgða einkum verið stuðst við ógildingarreglu 

36. gr. sml. Þegar ósanngjarnt hefur talist að byggja rétt sinn á ábyrgðarsamningi í skilningi 36. 

gr., hefur samningi verið vikið til hliðar, ýmist að heild eða að hluta. Eins og fyrr hefur verið 

nefnt er ógilding samnings undantekning frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga 

og hefur því verið farið varlega í ógildingu kröfuábyrgða, auk annarra samninga. Regla 36. gr. 

sml. hefur þó verndað ábyrgðarmenn frá mjög óhagfelldum niðurstöðum þar sem ósanngjörnum 

ábyrgðarskuldbindingum hefur verið vikið til hliðar á grundvelli hennar. 

 

 

 

 

 

 

 
68 Ábyrgðarmenn fjárskuldbindinga, bls. 36. 
69 Alþt. 2008-9, A-deild, bls. 785. 
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