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1 Inngangur  
Frá fornu fari hefur það verið meginregla íslensks samningaréttar að samningar sem gerðir hafa 

verið, sem og aðra löggerninga, sem þýðingu hafa að lögum, ber að efna og standa við. Hér er 

um er að ræða regluna um að samninga ber að halda.1 (l. pacta sunt servanda)2 

Ýmsar undantekningar eru á ofangreindri meginreglu um skuldbindingargildi samninga.  

Ein af þeim varðar misneytingu í skilningi 31. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir „samningalög“).  Ákvæðið tekur til þess þegar 

löggerningsmóttakandi nýtir sér yfirburði sína við samningsgerð til þess að fá annan mann til 

að gera löggerning sem er þeim síðarnefnda verulega óhagstæður.3 Í ákvæði 31. gr. 

samningalaga er eitt af hugtaksatriðum ákvæðsins: „að hann var honum háður.“  Í  þessari 

ritgerð verður aðaláherslu beint að þessu hugtaksatriði, skoðað verður jafnframt hvaða tengsl 

geta fallið undir þennan þátt ákvæðisins, en telja verður að það geti leitt til verulegs ójafnægis 

við samningsgerð ef löggerningsgjafi er háður löggerningsmóttakanda.4 

Í öðrum kafla ritgerðarinnar verður vikið að almennri umfjöllun um ógildingarreglur 

samningaréttar, hvað felist í ógildingu, réttaráhrifum þess að samningur sé ógildur og loks 

verður það skoðað hvernig fari með sönnun í tengslum við ógildingarreglurnar. Í þriðja kafla 

verður rekin saga ákvæðisins um misneytingu og jafnframt verður skoðað réttarstöðuna fyrir 

lögfestingu 31. gr. samningalaga. Í fjórða kafla verður almennt farið yfir misneytingarákvæði 

31. gr. samningalaga, jafnræði við samningsgerð og í lok kaflans verður skoðað tengsl 

misneytingarákvæðisins við aðrar ógildingarreglur. Í fimmta kafla, sem jafnframt verður 

aðalkafli þessarar ritgerðar verður skoðað nánar hugtaksatriðið að vera öðrum manni háður í 

skilningi misneytingarákvæðis 31. gr. samningalaga. Í kaflanum verða rekin hin ýmsu tengsl 

sem undir ákvæðið gætu fallið. Í fyrsta lagi verður rýnt nánar í svokölluð fjölskyldutengsl og 

verða þar reifaðir dómar annars vegar á sviði fjölskylduréttar og hins vegar á sviði erfðaréttar 

til nánari skilningsauka. Í öðru lagi verður skoðað tengsl aðila í samningssambandi og verða 

þar reifaðir allnokkrir dómar því til frekari skýringar. Í þriðja lagi  

verður skoðað þau tengsl sem hvorki falla undir fjölskyldutengsl né tengsl aðila í 

samningsambandi og verður sá kafli nefndur önnur tengsl.  Loks verður í kafla sex gert grein 

fyrir helstu niðurstöðum.  

 
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-24. 
2 John Grey: Lawyers‘latin A Vade: Mecum, bls. 102. 
3 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 138. 
4 Ása Ólafsdóttir. Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 153. 
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2 Almennt um ógildingarreglur samningaréttar  
2.1 Inngangur  

Í samningarétti er fjallað um löggerninga, en löggerningar eru hvers kyns bindandi 

viljayfirlýsingar sem ætlað er að stofna rétt, breyta rétti, halda rétti við eða fella rétt niður.5 

Lengi vel hefur það verið viðurkennd meginregla í rétti flestra þjóða, að samninga eða aðra 

löggerninga skuli halda og efna. Fullyrða má að reglan hafi ætíð átt sér trausta í réttarvitund 

Íslendinga. Á regluna er lagt mikið traust og telja verður að hún skipti miklu máli, sérstaklega 

í viðskiptalífi, þar sem mikil tiltrú byggist á henni. Telja verður að í ljósi síðari þróunar að 

undantekningar frá framangreindri meginreglu um réttaráhrif samninga teljist margar, en þær 

eru að finna III. kafla samningalaga.6 

Ógildingarreglurnar ganga út á það að meginstefnu til, að sporna gegn misnotkun á 

samningsfrelsinu.7 Áður fyrr voru ógildingarreglurnar færri en þær eru í dag, ástæða þess kann 

að vera vegna þeirra ríku formkrafna sem gerðar voru við stofnun löggerninga þar sem 

yfirlýsing var ekki bindandi nema hún væri gefin við ákveðnar aðstæður og vottuð með 

tilteknum hætti.8 Margskonar ógildingarreglur eru að finna í samningalögunum, sem dæmi 

hefur ákvæði 36. gr. samningalaga að geyma almenna ógildingar- og hliðrunarreglu um 

samninga sem ósanngjarnir eru og andstæðir góðri viðskiptavenju.9 Annað dæmi væri svik á 

grundvelli 30. gr. samningalaga, en um fleiri ógildingarákvæði á grundvelli samningalaga vísast 

til III. kafla samningalaganna.  

 

2.2 Hvað felst í ógildingu  

Í I. kafla samningalaga er að finna reglur um stofnun löggerninga, en í III. kafla laganna er að 

finna reglur um ógildingu. Löggerningur sem hefur verið ógiltur er fallinn úr gildi og hefur ekki 

lengur nein réttaráhrif, en hann getur þó orðið grundvöllur vangildisbóta að öðrum skilyrðum 

uppfylltum en um það vísast til kröfuréttar.10 

 

2.3 Réttaráhrif þess að löggerningur sé ógildur 

Nánari réttaráhrif ógildingar löggerninga fara eftir þeirri ógildingarreglu sem á í hlut hverju 

sinni, auk þess sem taka verður til samningsandlagsins. Jafnframt er framsetning kröfu um 

 
5 Ása Ólafsdóttir. Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 1. 
6 Páll Sigurðsson: Samningréttur, bls. 23-24. 
7 Alþt. 1985-6, A-deild, bls. 2148. 
8 Ása Ólafsdóttir, Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 3. 
9 Ása Ólafsdóttir, Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 242. 
10Ása Ólafsdóttir, Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 40. 
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ógildingu mikilvægt réttarfarsatriði, sbr. dóm í máli Hrd. 2002, bls. 2183 (251/2001) Þar voru 

málavextir þeir að einungis hefði verið krafist riftunar en ekki ógildingar í héraði og komst 

krafa um ógildingu því ekki að við meðferð málsins fyrir Hæstarétti.  

Þegar um ógildan löggerning er að ræða getur loforðsmóttakandi hvorki krafist efnda í 

samræmi við aðalefni samnings (efndir in natura) né ígildis þeirra (efndabóta).11  Þegar ógildur 

löggerningur hefur verið efndur þarf að skoða hvernig fara eigi með þær greiðslur sem kunna 

að hafa skipt um hendur. Að meginstefnu til koma efndir ekki í veg fyrir að komið sé fram með 

ógildingarkröfu vegna sama löggernings, þótt þar þurfi eftir atvikum að líta til tómlætis 

löggerningsgjafa við að koma á framfæri ógildingarkröfunni.12 Ógilding hefur svipuð réttaráhrif 

og riftun, það er að segja greiðslur verða ekki inntar af hendi, ef samningur er ógiltur. Hafi 

greiðslur hins vegar farið fram, er meginreglan sú að þeim ber að skila aftur.13 

 

2.4 Sönnun   

Sá sem ber fyrir sig að ógilda eigi samning, ber sönnunarbyrðina fyrir því.14 Í Hrd. 2006, bls. 

4454 (99/2006) var ekki fallist á ógildingu á grundvelli 33. og 36. gr. samningalaga vegna þess 

að ekki hafði neitt komið fram sem studdu það að ákvæði þessu ættu við. Í Hrd. 1998, bls. 3499 

var ekki fallist á miskabótakröfu meðal annars á grundvelli 31. gr. samningalaga vegna þess að 

atvik voru talin ósönnuð. Í Hrd. 2002, bls. 3713 (491/2002) var ekki fallist á ógildingarkröfu á 

samningi og vísað var til þess í dómnum að málsástæðan væri eingöngu studd einhliða 

staðhæfingu eiginkonunnar. Af ofangreindum dómum má ráða tvennt. Annars vegar að 

lögmenn eigi það til að teygja sig í ógildingarreglur samningalaga án rökstuðnings né að sýna 

fram á hvers vegna þær eigi við og hins vegar að sönnunarkröfur ógildingarreglna III. kafla 

samningalaga séu fremur miklar.  

 

3 Saga ákvæðis um misneytingu  
3.1 Erlendur réttur  

3.1.1 Rómarréttur   

Rómverjar hafa sett ítarlegar réttarreglur á mörgum sviðum samfélagsins. Réttarreglur um 

mistök sem ógildingarástæður þróuðust fyrst í Rómarétti en náðu svo nokkurri fótfestu í rétti 

 
11 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 190. 
12 Ása Ólafsdóttir, Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 44. 
13 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 190. 
14 Ása Ólafsdóttir: „Nauðung í samningarétti“, bls. 218. 
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norðlægra landra. Eftir því sem viðskiptalíf varð fjölbreyttara og þróaðra, óx þörfin fyrir fleiri 

ógildingarheimildir í löggjöf flestra ríkja.15  

Frá tímum Rómaréttar er líklegast að finna eina elstu ógildingarheimild vegna misneytingar 

í Corpus Juris Civilis. Ógildingarheimildin kvað á um það ef seljandi seldi hlut á helmingi lægra 

verði en sanngjarnt væri, gæti hann krafist ógildingar samnings og ættu aðilarnir að borga hvor 

öðrum til baka það sem þeir hefðu greitt.16 Telja verður að reglan hafi lítið gildi í 

nútímasamfélagi, þar sem samningar eru túlkaður neytandanum í hag. 

 

3.1.2 Norrænn réttur  

Meðal norræna þjóða stóðu samningalögin óbreytt áratugum saman. Á hinum norrænu 

lögfræðiþingum höfðu hugmyndir um lögtöku nýs og víðtæks ógildingarákvæðis verið 

ræddar.17 Með aukinni neytendavernd fóru stjórnvöld meðal sumra Norðurlandaþjóðanna að 

hlutast til um, að ógildingarákvæði samningalaganna yrðu tekin til endurskoðunar.  

Misneyting varð almenn ógildingarheimild með tilkomu hinna almennu samningalaga á 

Norðurlöndum sem urðu að lögum í Svíþjóð árið 1915, Danmörku árið 1917 og Noregi árið 

1918. Í öllum löndunum var ákvæðið efnislega samhljóða, þó orðalagið væri mismunandi.18 

 

3.2 Íslenskur réttur  

Upphaflega var samhljóða ákvæði 31. gr. samningalaga að finna í 7. gr. laga nr. 73/1933 um 

bann við okri, dráttarvexti o.fl. og síðar í 7. gr. laga nr. 58/1960. Við setningu laga nr. 73/1933 

þótti ástæða til þess að lögfesta almennt ógildingarákvæði sem fjallaði meðal annars um 

vaxtaokur,19 en ákvæðið var tekið úr 31. gr. danskra laga um löggerninga.20 Með lögum nr. 

11/1986 var lögfest almennt ákvæði 36. gr. samningalaga og var það fært úr þágildandi 

okurlögum nr. 58/1960 í samningalögin. Í frumvarpi til samningalaga var eftirfarandi ritað:  

 
„Nýjunar er þó eigi miklar að finna í lögum þessum. Þau eru aðallega lögfesting á venjureglum. 
Eitt ákvæði úr lögum þessum hefir verið tekið upp í íslensk lög. Er það 31. gr., sem lýsir þá 
gerninga ógilda, er maður notar sér bágindi annarra manna, einfeldni o.s.frv. til að áskilja sér 
óhæfilega góð samningskjör. Ákvæði þetta, sem er nýmæli er tekið upp í 7. gr. laga um bann gegn 
okri, dráttarvexti o.fl. nr. 73 19. júní 1933. Þessi norrænu samningalög hafa nú, að nefndu ákvæði 

 
15 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 229.  
16 Fredrik Stang: Norsk formueret I, bls. 422. 
17 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 230. 
18 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarástæða, bls. 12-13. 
19 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningalaga, bls. 139. 
20 Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 101-102. 
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31. gr., sem á bezt heima í sambandi við reglurnar um okur, undanskildu, verið þýdd í heild sinni 
í því skyni að þau verði lögtekin hér.“21 

 

Þegar almenna ákvæði 36. gr. samningalaga var fært úr þágildandi okurlögum nr. 58/1960 í 

samningalögin var það gert til samræmis við samningalög annarra Norðurlandaþjóða og hefur 

ákvæðið haldist óbreytt frá því þegar það var fyrst lögfest árið 1933. Árið 1975 var orðalagi 

dönsku samningalaganna um misneytingu breytt og telja verður að þau séu víðtækari en ákvæði 

íslensku samningalaganna, þar sem ekki er gerð krafa um „åbenbart misforhold“ í ákvæðinu, 

heldur „væsentlig misforhold“. Með þessu er átt við að í danska ákvæðinu er gerð krafa um 

verulegan mismun endurgjalds en í íslenska ákvæðinu er sett fram krafa um bersýnilegan 

mismun endurgjalds og hagsmuna.22 

Lengi vel höfðu sérreglur af svipuðum toga þó verið í íslenskri löggjöf. Ákvæði 232. gr. 

þágildandi siglingalaga nr. 56/1914 um björgun er dæmi um slíka sérreglu. Ákvæðið fjallar um 

heimild til ógildingar samninga um björgunarlaun sem eru gerðir meðan hættan vofir yfir og 

undir áhrifum hennar, ef talið yrði að skilmálar samningsins séu ósanngjarnir.  Til dagsins í dag 

hefur regla siglingalaga haldist nær óbreytt, en árið 1989 var ákvæðið fært til samræmis við 

ákvæði 36. gr. samningalaga. Í 3. mgr. 165. gr. siglingalaga nr. 34/1985 segir:   

 
„Björgunarsamningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta eða breyta ef hann er gerður meðan 
hættan stóð yfir eða undir áhrifum hennar og það yrði talið ósanngjarnt að bera hann fyrir sig. 
Samningi um upphæð björgunarlauna eða sérstakrar þóknunar skv. 170. gr. a. má víkja til hliðar 
eða breyta ef krafan er ekki í eðlilegu samræmi við umfang vinnu að björgun.“  
 

Ekki var í gildi almenn ógildingarregla byggð á misneytingu fyrr en með setningu okurlaga nr. 

73/1933. Um þau atvik sem fella mátti undir misneytingu í einni af fyrstu íslensku umfjöllunum 

um samningarétt kom meðal annars fram:  

 
„Ekki heldur er sá samningur gildur, er gjörður er af þeim, sem með ofbeldi og ógnunum hefir 
verið knúður til þess: þó er eigi allskonar nauðung og þvingun, sem gjörir samninginn ógildan 
að lögum; þannig er það eigi ólögleg kaup og sala, þó einhver notandi sér af neyð annar selji 
honum einhverja muni dýrara en öðrum, eða taki af sumum hærri leigur af lánuðum peningum af 
sömu ástæðum er öðrum, þar það er undir þeim, er kaupir eða tekur peninga að láni, sjálfum 
komið, hvort hann vill ganga að þeim kostum, er hlutaðeigandi býður honum, eða ekki.“23 

 

 
21 Alþt. 1935, A-deild, bls. 783. 
22 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningalaga, bls. 139. 
23 Bjarni Magnússon: „Nokkrar almennar athugasemdir um hin helztu atriði fyrir lögmæti samninga og annara 
skjala“, bls. 11. 
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3.3 Réttarstaða fyrir lögfestingu 31. gr. samningalaga nr. 7/1936  

Fram kemur í riti Einars Arnórssonar, Okur og skyld brot um 32. gr. samningalaga (nú 33. gr. 

samningalaga) 

 
„Þegar dæma skal um samningsgildi skipta, sem 7. gr. okurl. tekur til, má og vel vera, að ákvæði 
32. gr. laga nr. 7/1936 um löggerninga geti komið til greina. Ef 7. gr. okurlaga hefði ekki verið 
fyrir, þá hefði 32. gr. vafalaust stundum mátt nota um tilvik þau, sem í 7. gr. getur. Það mun víst 
oft ekki vera talið „heiðarlegt“ að nota sér þargreinda annmarka til fjárplógs slíks sem þar getur. 
En 32. gr. nær yfir miklu rýmra svið en 7. gr. okurl., því að ákvæði 32. gr. eru ekki takmörkuð við 
það, að aðili sé nokkrum sérstökum annmörkum háður. Og það er ekki skilyrði samkvæmt 32. gr., 
að hallað hafi verið á þann í skiptunum, sem óheiðarleik hefur verið beittur. Ef maður sem t.d. 
hefur verið veitt áfengi til þess að örfa hann til kaupa selur í ölvunarástandi jörð sína, þá mundi 
hann sennilega geta gert kaupin ónýt, enda þó að jarðarverðið mætti telja við hlítandi, með því 
að ráðin til þess að koma kaupunum á þættu hafa verið „óheiðarleg“, enda hafi kaupandi haft 
vitneskju um þau.“24 
 

Páll Sigurðsson er á öðru máli en Einar í ofangreindum texta og telur hann að Einar fara töluvert 

varlega í sakirnar þegar hann segir, að 32. gr. samningalaga megi vafalust stundum mátt nota 

um tilvik þau, sem í 7. gr. okurl. getur, vegna þess að annað verður ekki séð en 32. gr. megi 

alltaf nota í stað 7. gr. okurl. ef ógildingarskilyrði 32. gr. liggja fyrir.25 

Fáa dóma er að finna í dómaframkvæmd þar sem misneytingarákvæði 7. gr. okurlaga nr. 

58/1960 hefur verið beitt á ótvíræðan hátt.26 Hér verður einn þeirra reifaður ítarlega til 

skilningsauka á beitingu misneytingarákvæðisins.  

 
Hrd. 1980, bls. 1415: Málavextir voru þeir, að um mitt ár 1974 vildu A og D sem voru hjón, selja 
íbúð sína og kaupa stærri. Íbúðin var sett í sölu hjá fasteignasala. Tveir menn frá tveimur 
fasteignasölum komu og skoðuðu íbúðina. Þeir töldu að verðið ætti að vera 2.000.000 m.kr. og 
að útborgunin ætti að vera helmingur. B, sem bjó í sama húsi og hjónin, bauð 1.300.000 m.kr. í 
íbúðina og útborgun uppá 500.000 þús kr., en því var hafnað. Hjónin fóru að leita sér að íbúð til 
að kaupa og urðu áhugasöm um íbúð í Breiðholti, þar sem útborgun skyldi vera 1.000.000 m.kr. 
A leitaði þá til B (nágranna síns) og spurði hann hversu mikið hann gæti greitt fyrir íbúðina, ef 
hann fengi hana á 1.300.000 m.kr. B sagðist ekki hafa peninga til útborgunar, en þeir byrjuðu þó 
að ræða málin, lauk því þannig að gerður var kaupsamningur 21. september 1974. Samkvæmt 
kaupsamningnum var verðið umsamið 1.300.000 m.kr. B, sem var kaupandinn skyldi greiða með 
víxli á gjalddaga 20. janúar 1975, 211.000 þús kr. ásamt því að taka að sér áhvílandi veðskuldir 
og greiða eftirstöðvar kaupverðsins með veðskuldabréfi til þriggja ára. Einnig var um það samið 
að seljandi tæki íbúðina á leigu í eitt ár og skyldi hluti kaupverðsins greiðast með leigugjaldinu. 
Eiginleg útborgun B var engin. Hjónin A og D vildu fá samning þennan dæmdan ógildan á 
grundvelli misneytingar, sem þau töldu að B hefði beitt þeim, er kaupin fóru fram. Niðurstaða í 
héraði (bæjarþingi Reykjavíkur) og einnig í Hæstarétti var sú að kröfur seljanda A, voru teknar 
til greina og kaupsamningurinn dæmdur ógildur og afmá ætti hann úr veðmálabókum 
Reykjavíkur. Í dómaforsendum Hæstaréttar var meðal annars sérstaklega og orðrétt vísað í vottorð 
tveggja sálfræðinga, sem lögð höfðu verið fyrir hérðasdómara. Vottorð þetta var um seljanda A 

 
24 Einar Arnórsson: Okur og skyld brot, bls. 106. 
25 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingaástæða í samningarétti, bls. 36. 
26 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 29. 
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og konu hans, en þar sagði: „Þau hjón eru bæði ákaflega geðþekkt fólk, einlæg í tali og allri 
framkomu, en greinilega ákaflega barnaleg og gagnrýnislaus. Svo virðist sem gott samband og 
traust ríki á milli þeirra.“ Sálfræðileg próf voru lögð fyrir þau hvort í sínu lagi til þess að meta 
greind þeirra og persónuleika. Niðurstöður prófanna eru mjög á einn veg, þar sagði: „þau eru bæði 
mjög lítt gefin, og ber prófunum saman um, að greindarþroski þeirra sé sambærilegur við 10-12 
ára meðalbörn. Hjá báðum kemur þetta einkum fram í hugsun og dómgreind, en verklagni er 
miklum mun betri, einkum hjá A. Persónuleiki þeirra er að sama skapi vanþroska. Þau eru barnleg 
í sér, trúgjörn og grandalaus og taka hverjum hlut eins og hann kemur fyrir, niðurstaða mín 
(sálfræðingsins) er því sú, að þessi hjón muni láta tiltögulega auðveldlega undan þrýstingi eða 
blekkingum í jafn fóknu máli og fasteignaviðskipti eru. Þá segir einnig í dómaforsendum 
Hæstaréttar: „Möt á hinni seldu íbúð, voru áætlanir í því skyni gerðar að leggja verð á hana við 
sölutilraunir. Þegar þessa er gætt, þykir óvarlegt að gera ráð fyrir, að íbúðin hefði selst svo háu 
verði sem matsfjárhæðum nam. Mötin veita eigi að síður ótvíræða vísbendingu um, að áfrýjandi 
(B) hafi samið við stefnda (A) um mun lægra kaupverð en eðlilegt var. Þar sem áfrýjandi (B) átti 
enn fremur að njóta greiðslukjara, sem voru öldungis óvenjuleg og miklum mun hagstæðari fyrir 
áfrýjanda en almennt gerist, þykir bersýnilegt, að mjög hafi hallað á stefnda (A) í skiptum aðilja.“ 
Þá segir einnig: „Aðiljar bjuggu í sama húsi, þegar samningur þeirra, sem hér er deilt um var 
gerður. Þeir höfðu rætt allengi um íbúðarsöluna. Hlaut áfrýjanda að vera ljóst, eins og kynnum 
hans og stefnda var háttað, að einfeldni og fákunnátta stefnda hafi ráðið því, að hann samdi svo 
mjög sér í óhag í skiptum þeirra. Þeir sem telja verður, að áfrýjandi (B) hafi notfært sér mun þann, 
sem var aðstöðu aðilja í samningsskiptum þeirra, verður á það fallist, að samningurinn hafi ekki 
verði skuldbindandi fyrir stefnda vegna ákvæða 7. gr. laga nr. 58/1960. 

 

Dómur þessi er einn af þeim fáu þar sem ógilding með dómi Hæstaréttar hefur verið 

rökstudd með ótvíræðri vísan til 7. gr. okurlaga 58/1960 og jafnframt sem að Hæstiréttur taldi 

ekki ástæðu til að vísa í 32. gr. samningalaga.27 

 

4 Misneytingarákvæði 31. gr. samningalaga nr. 7/1936  
4.1 Almennt  

Ákvæði 31. gr. samningalaga um misneytingu hljóðar svo:  

 
„Hafi nokkur maður notað sér bágindi annars manns, einfeldni hans, fákunnáttu eða léttúð 
eða það, að hann var honum háður, til þess að afla sér hagsmuna eða áskilja sér þá þannig 
að bersýnilegur mismunur sé á hagsmunum þessum og endurgjaldi því er fyrir þá kom eða 
skyldi koma, eða hagsmunir þessir skyldu veittir án endurgjalds, skal gerningur sá, er 
þannig er til kominn, ógildur gagnvart þeim aðila er á var hallað með honum. Sama gildir 
þótt annar maður en sá, sem gerningurinn var gerður við, eigi sök á misferli því sem getið 
er í 1. málsl. þessarar greinar, enda sé þeim, er haginn átti að hafa af gerningnum, það 
kunnugt eða megi vera það kunnugt.“ 

 

Misneyting er ein af ógildingarreglum samningalaga og er hún veik ógildingarregla.28 

Samkvæmt lögfræðiorðabók með skýringum frá 2008 er misneyting skilgreind sem sú 

 
27 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingaástæða í samningarétti, bls. 52.  
28 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningalaga, bls. 158. 
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„háttsemi að neyta yfirburða sinna eða aðstöðumunar gagnvart örðum, hvort sem það er 

gert á grundvelli aldurs, reynslu, þekkingar, stöðu yfirboðara, fjárhags eða annarra 

atriða.“29 Um misneytingarákvæði samningalaga fer eftir lögum um meðferð einkamála 

nr. 91/1991, en ákvæðið er ekki refsiákvæði.  

 

4.2 Jafnræði við samningsgerð 

Við samningsgerð þarf jafnræði að ríkja með aðilum.  Ef ekki ríkir jafnræði á milli aðilanna og 

annar notfærir sér slíkt ójafnræði í þeirri von um að ná betri samning, getur það leitt til þess að 

um misneytingu sé að ræða. Er því ójafnræði við samningsgerð meginskilyrði þess að 

samningur sé ógildanlegur samkvæmt 31. gr. samningalaga.30 Þrjú atriði þurfa að vera fyrir 

hendi í þessu sambandi. Í fyrsta lagi að rekja megi löggerninginn til einhverra þeirra ástæðna 

sem raktar eru í 31. gr. samningalaga, í öðru lagi að á þeim tíma sem samningurinn er gerður, 

að þá hafi viðkomandi verið grandsamur og í þriðja lagi að viðkomandi notfæri sér hvor tveggja 

til að hagnast á viðskiptunum.31 

 

4.3 Tengsl misneytingarákvæðisins við aðrar ógildingarreglur samningaréttar  

Misneyting hefur óneitanlega tengsl við aðrar ógildingarreglur samningaréttar. Aðferðinni sem 

lýst er í misneytingarákvæði samningalaganna svipar til ógildingarreglna samningaréttar um 

svik, nauðung og rangar og brostnar forsendur. Þá má einnig nefna tengslin á milli 

misneytingarákvæðisins og ákvæðisins um óheiðarleika í 33. gr. samningalaga. Skýra má það 

frekar á þá leið að varla gæti það talist heiðarlegt í skilningi 33. gr. samningalaga að nota sér 

þá annmarka sem lýst er í misneytingarákvæðinu til að ná fram hagstæðum samningi. Hins 

vegar er ákvæði 33. gr. ólíkt ákvæði 31. gr. að tvennu leyti. Annars vegar er það rýmra og ekki 

takmarkað við að löggerningsgjafi sé sérstökum annmörkun háður og hins vegar þarf ekki 

skilyrði skv. 33. gr. samningalaga að um bersýnilegan mun sé að ræða á þeim hagsmunum sem 

um er samið. Í grein sinni Okur og skyld brot tekur Einar Arnórson dæmi um eftirfarandi þar 

sem segir: „Ef maður, sem til dæmis hefur verið veitt áfengi til þess að örfa hann til kaupa, 

selur í ölvunarástandi jörð sína, þá mundi hann sennilega geta gert kaupin ónýt, enda þó að 

jarðarverðið mætti telja hlítandi, með því að ráðin til þess að koma kaupunum á þættu hafa 

verið „óheiðarleg“, enda hafi kaupandi haft vitneskju um þau.“32 

 
29 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 28. 
30 Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingarregla í samningarétti, bls. 25. 
31 Henry Ussing: Aftaler på Formuerettens Område, bls. 25. 
32 Einar Arnórsson: Okur og skyld brot, bls. 105. 
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Ákvæði 31. gr. samningalaga hefur einnig tengsl við 36. gr. samningalaga sem heimilar 

ógildingu samninga sem eru ósanngjarnir eða andstæðir góðri viðskiptavenju, meðal annars á 

grundvelli aðstæðna við samningsgerð. Tengsl ákvæðanna lítur að því að undir 36. gr. getur 

fallið að annar aðili misnoti sér yfirburði sína við samningsgerð eins og á við í tilviki 

misneytingar. Þá hafa fræðimenn tekið fram að þótt slá mætti því föstu að ógildingarregla 36. 

gr. samningalaga taki líklegast til allra tilvika, sem fallið gætu undir önnur ákvæði 

samningalaga, yrði að beita annað hvort hinum sérstöku ógildingarreglum samningalaga eða 

33. gr. laganna, ef atvik væru þannig að efnislega ættu ákvæðin við. Til nánari skýringa vísast 

í áður reifaðan dóm Hrd. 1980, bls. 1415.  

Danskir fræðimenn hafa hins vegar talið að oftar yrði byggt á 36. gr. samningalaga þótt í  

sumum tilvikum séu atvik við samningsgerð svo afgerandi og um svo grófa misnotkun 

yfirburða við samningsgerð að ræða, að 31. gr. samningalaga eigi við. Til nánari skýringa vísast 

í UfR. 1985, bls. 672.33 

 
Málstvik voru þau að um var að ræða íbúð sem seld var á nauðungaruppboði. Á þessum tíma var 

íbúðin í útleigu. Sú sem leigða íbúðina var 79 ára gömul kona. Maðurinn sem keypti íbúðina gerði 

samning við konuna daginn fyrir nauðungaruppboðið og bauð henni að vera í íbúðinni í ár í 

viðbót. Hún skrifaði undir samninginn um leið, vegna þess að hún hefði staðið í þeirri trú að henni 

hefði borið skylda til að flytja strax út eftir nauðungarsöluna. Staðan var hins vegar sú að fyrri 

leigusamningurinn var óuppsegjanlegur nema leigjandinn vildi flytja út að eigin frumkvæði. 

Samningurinn þessi var síðan gerður að viðbót við leigusamninginn. Leigjandinn vildi svo ekki 

standa við gerðan samninginn og þvertók fyrir það að flytja út úr íbúðinni. Það sem Vestri 

Landsréttur lagði til grundvallar var sú staðreynd að kaupandinn hefði fengið upplýsingar um 

réttarstöðu sína og leigjandans frá lögmanni sínum, fyrir þann tíma er leigulokasamningurinn var 

gerður. Á móti hafði leigjandinn ekki vitað um rétt sinn né hafði kaupandinn upplýst hana um 

hann. Ásamt því var litið til aðstæðna konunnar, meðal annars aldurs og heilsu hennar, hún átti 

einnig erfitt með gang og verið undir lækniseftirliti vegna hás blóðþrýstings og fleira. Af 

framangreindum atriðum virtum var samningnum vikið til hliðar á grundvelli misneytingar. 

 

4.3.1 Tengsl við ákvæði 253. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940  

Eins og áður hefur komið fram var lögfest ákvæði um misneytingu með tilkomu 7. gr. okurlaga 

nr. 73/1933. Mælti það ákvæði ekki fyrir um neina refsingu um þá sem notfærðu sér 

aðstöðumun við samningsgerð. Ákvæðið var einkaréttarlegs eðlis og því giltu um ákvæðið lög 

 
33 Ása Ólafasdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 14.  
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um meðferð einkamála nr. 91/1991 um misneytingu samkvæmt samningalögum. Byggja þarf 

því á því ákvæði við meðferð máls til þess að dómari geti vikið til hliðar, breytt eða ógilt 

samning.  

Ákvæði 253. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir „hgl“) var sett með lögum 

nr. 19/1940. Með setningu ákvæðisins var verknaðurinn í 7. gr. okurlaga nr. 73/1933 gerður 

refsiverður. Lög nr. 88/2008 um meðferð sakamála gilda því um brot gegn ákvæðinu. 

Undanskilið var hins vegar „léttúð“ sem er í 31. gr. samningalaga, en það er ekki skilyrði 

ógildingar að aðferðin við að gera löggerning á grundvelli msineytingar sé refsiverð.34 

Hér verða reifaðir dómar til nánari skýringar.  

 
Hrd. 1986, bls. 1318: Í dómnum fékk S K til að gefa út til sín og afhenda sér sex 
veðskuldabréf að fjárhæð samtals 270.000 þús kr. er hann síðan tók að hagnýta í eigin þágu 
en S átti sjálfur í fjárhagsbasli. Til þess að afla sér þessara hagsmuna notaði hann sér 
fákunnáttu K, sem bæði var mállaus og heyrnarlaus. S var refsað samkvæmt 253. gr. hgl. 
með varðhaldi í 3 mánuði en ákært var fyrir brot á þeirri grein.  
 
Hrd. 1990, bls. 645: Í dómnum var staðfestur dómur Sakadóms Reykjavíkur frá 2. ágúst 
1989. Þar hafði verið sannað að sakborningur hefði nýtt sér einmanaleika, ellisjóleika og 
ósjálfstæði fórnarlambs síns svo það varði við 253. gr. hgl. Þar kom einnig fram að ákærða 
hefði notfært sér fórnarlambið sem var félagslega ósjálfstæður og haldinn elliglöp sem fór 
vaxandi til þess að fá hann til að afhenda sér íbúð án þess að fá endurgjald í staðinn. 
Verknaður þessi var talin varða við 253. gr. hgl.  
 
Hrd. 1995, bls. 1145: Í dómnum var E sakfelldur fyrir fjársvik og misneytingu með því að 
hafa notfært sér bágindi X og því að hann var honum áður vegna fyrrum kynna þeirra frá 
því að hann var sjúklingur á áfengismeðferðardeild Landspítalans þar sem E starfaði. E 
hafði fengið X án nokkurrar tryggingar til að samþykkja veðsetningu fasteignar X til 
tryggingar greiðslu fjögurra veðskuldabréfa E og eiginkonu hans. Í málinu voru fengin 
nokkur vitni sem gáfu skýrslu um ástand X. Þótti yfir vafa að E sem starfsmanni 
áfengismeðferðardeildarinnar hefði verið ljóst hvernig ástand var á X. Brot E voru talin 
varða við ákvæði 253. gr. hgl.  
 
Hrd. 1999, bls. 2147 (512/1998): Í dómnum hafði S fengið Á, áttræða konu, til þess að taka 
talsvert fé af reikningi sínum og ráðstafa til sín, jafnframt fékk hann hana til þess að ráðstafa 
veðskuldabréfi í sína þágu og undirrita erfðaskrá þess efnis að skuldir hans við hana skyldu 
falla niður við andlát hennar. S var gefið að sök að hafa notfært sér bágindi Á, heilarýrnun, 
einfeldni hennar og að Á hefði verið honum háð. Í dóminum er rekið álit lækna á ástandi 
Á, rætt við vitni um persónuleika hennar og farið yfir sambandið þeirra á milli. Niðurstaða 
dómsins var sú eftir að hafa farið yfir ofangreinda hluti, að ákærði S hafi notfært sér bágindi 
fórnarlambsins til þess að áskilja sér hagsmuni sem Á fengi ekkert endurgjald fyrir. 
Niðurstaðan sem staðfest var af forsendum Héraðsdóms Reykjavíkur frá 13. nóvember 
1998 var talin varða við ákvæði 253. gr. hgl.  

 

Refsiverð háttsemi er skilyrði þess að hægt sé að dæma fyrir ákvæði 253. gr. hgl. 

 
34 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningalaga, bls. 140. 
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Refsiverð háttsemi felur í sér að hún þarf að vera refsinæm, ólögmæt og saknæm.35 Í 253. 

gr. hgl. er ásetningur áskilinn í samræmi við 18. gr. hgl. eins og flest önnur brot í hgl. 

Ekki er að finna gáleysi í 253. gr. hgl. og því er það refsilaust.36 253. gr. hgl. fellur undir 

auðgunarbrot í hegningarlögunum og þarf því auðgunarásetningur að vera til staðar 

samkvæmt 243. gr. hgl.37 

5 Að vera öðrum manni háður  
5.1 Almennt um að vera öðrum manni háður  

Eitt af hugtaksatriðum 31. gr. samningalaga er að vera öðrum manni háður, en það getur leitt 

til verulegs ójafnvægis við samningsgerð ef löggerningsgjafi er háður löggerningsmóttakanda. 

Að vera öðrum manni háður getur komið fram í ýmsum myndum, til að mynda getur 

löggerningsgjafi verið fjárhagslega háður löggerningsmóttakanda eða háður honum um 

umönnun eða aðra aðstoð.  

Tengsl í skýringum við hugtaksatriðið að vera öðrum manni háður í skilningi 31. gr. 

samningalaga getur verið með ýmsum hætti, til dæmis vegna fjölskyldubanda, samband 

vinnuveitanda og launþega eða annarra tengsla, en nánar verður greint frá tengslum í sambandi 

við 31. gr. samningalaga í kafla 5.2. 

  

5.2 Tegundir tengsla  

Eins og áður hefur verið greint frá getur það leitt til verulegs ójafnvægis við samningsgerð ef 

löggerningsgjafi er háður löggerningsmóttakanda. Að vera öðrum manni háður tekur meðal 

annars til frændsemi, mægða eftir atvikum og annarra frændsemi- eða fjölskyldubanda, svo sem 

hjóna, unnusta og unnustu, uppeldis- eða fósturbarna. Má sem dæmi nefna bónda sem fær konu 

sína til þess að færa séreign hennar til séreignar hans, faðir sem fær barn til óhagstæðra kaupa 

við sig eða tengdafaðir sem fær tengdabarn sitt til að gera óhagstæð kaup við sig. Undir hugtakið 

gæti einnig fallið, sú háttsemi að gerandi veit um siðferðislega ámælisverðan verknað upp á X 

og notfærir sér það með því að gera við hann óhagstæða samninga.38 

Undir hugtaksskilyrðinu að vera öðrum manni háður í skilningi 31. gr. samningalaga geta 

legið ýmis konar tengsl. Í kafla 5.2.1 verður nánar rætt fjölskyldutengsl og reifaðir verða dómar 

til samræms við þau tengsl. Í kafla 5.3.2 verður farið farið yfir tengsl aðila í samningssambandi 

og loks verður í kafla 5.3.3 rætt um önnur tengsl.  

 
35 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 16. 
36 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, bls. 122. 
37 Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 56. 
38 Einar Arnórsson: Okur og skyld brot, bls. 105.  
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5.2.1 Fjölskyldutengsl  

Þolandi getur verið háður geranda á ýmsan veg eins og áður hefur verið greint frá. Í þessum 

kafla verður nánar greint frá því þegar þolandi er háður tilteknum fjölskyldumeðlimi.  
Lrd. 5. feb 2021 (824/2019): Í dómnum eru fjölskyldutengslin sambúðarfólk.  
A og B höfðu verið í sambúð og áttu saman fasteign í jöfnum hlutföllum. Við fasteignarkaupin 
lögðu þau bæði til fjármagn og tóku sameiginlegt fasteignalán. B höfðaði mál á hendur A og 
krafðist ógildingar afsals á eignarhluta sínum í fasteigninni til A. Fyrir undirritun afsalsins hafði 
B verið í umtalsverðri neyslu áfengis og annarra vímuefna í nokkurn tíma auk þess sem A hefði 
skömmu áður vísað B af heimilinu vegna ástands hans og hegðunar. B reisti ógildingarkröfu sína 
meðal annars á 31., 33. eða 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 
löggerninga. Í Niðurstöðu Héraðsdóms sagði: „Í ljósi þessa, auk andlegs ástand stefnanda og 
aðstæðna allra, telur dómurinn að skilyrði 31. gr. laga nr. 7/1936 séu uppfyllt í ljósi aðdraganda 
þess að stefnda misnotaði sér ástand stefnanda og þess að hann væri henni háður með innkomu 
inn á heimilið og samskipt við börnin, til þess að undirrita afsalið þannig að bersýnilegur 
mismunur var á hagsmunum hennar og stefnanda. Er afsal það sem undirritað var þann 21. 
desember 2017 vegna íbúðar í húsinu því ógilt.“ Landsréttur taldi það ósannað að áfrýjandi hefði 
nýtt sér bágindi stefnda, einfeldni hans, fákunnáttu, léttúð eða það að hann var henni háður til að 
afla sér þeirra hagsmuna sem fólust í afsalinu og taldi því ekki efna til að ógilda afsalið á 
grundvelli 31. gr. laga nr. 7/1936 en taldi það hins vegar óheiðarlegt af hálfu áfrýjanda að bera 
afsalið fyrir sig með vísan til 33. gr. laga nr. 7/1936 og því bæri að fella afsalið úr gildi á þeim 
grundvelli.  
 

Í 1. mgr. 37. gr. erfðalaga nr. 8/1962 er að finna ákvæði, sem hljóðar svo:  

 
„Erfðaákvörðun er ógild, ef arfleifandi hefur verið beittur nauðung, svikum eða misneytingu til 
þess að gera hana.“ 

 

Hér er ljóst að samkvæmt ákvæðinu er erfðaákvörðun ógild, ef arfleifandi hefur verið beittur 

misneytingu við gerð hennar. Í dómsmálum hefur því verið borið við að svo hátti til vegna 

áhrifa arfþega á vilja arfleifanda.39 Á það var þó ekki fallist í Hrd. 1989, bls. 239 né í  

Hrd. 17. febrúar 2014 (28/2014)  
 

Hrd. 1989, bls. 239: Í dómnum hafði arfleiðandi gert erfðaskrá þar sem hún arfleiddi bróður sinn 
af öllum hlutabréfum hennar í þremur fyrirtækjum. Hún hafði greinst ung með heilaæxli sem 
hefði verið tekið og seinna meir hefði hún verið geisluð á höfði í lækningaskyni. Það hafði leitt 
til versnandi stjórnunar tilfinninga, vaxandi dómgreindarleysis og nærminnisskerðingar, úthalds- 
og einbeitingarleysis ásamt vaxandi vanhæfni til að skynja hluti í sinni einföldustu mynd. Því var 
meðal annars haldið fram að arfláti hefði verið bróður sínum háð við gerð erfðaskrárinnar og að 
hann hefði nýtt sér bágindi hennar. Ekki var fallist á ógildingu. Meiri hluti Hæstaréttar félst ekki 
á vitnisburð nokkurra vitna að arfláti hafi verið barnleg og áhrifagjörn, það hefði komið víða fram 
að hún gat haft ákveðinn vilja og fastmótaðar skoðanir og yrði ekki annað séð en að hún hefði 
verið sjálfstæð í sínu daglega lífi og hvorki látið stjórnast af öðrum né verið háð einum fremur 
öðrum.  
 
Hrd. 17. febrúar 2014 (28/2014) Í dómnum var staðfestur úrskurður héraðsdóms þar sem kveðið 

 
39 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningalaga, bls. 156. 
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var á um að sameiginleg erfðaská C og D skyldi lögð til grundvallar við skipti á dánarbúi D. Ekki 
var fallist á kröfu A um ógildi erfðaskrárinnar á þeim grundvelli að C hefði ekki verð heil heilsu 
andlega sökum heilabilunarsjúkdóms þegar er erfðaskráin var gerð og að D sökum elliglapa og 
krankleika hafi ekki verið fær um að ráðstafa eignum sínum með þeim hætti er í erfðaskráinni 
greindi. A byggði meðal annars kröfu sína á því að varnaraðili og eiginkona hans hefðu misnotað 
sér framangreinda annmarka C og D, þar með talin bágindi, einfeldni og fákunnu á sviði 
erfðamáli, svo að þau boru bæði tvö háð varnarðila og eiginkonu hans í skilningi 31. gr. laga nr. 
7/1936 um samningerð, umboð og ógilda löggerninga. Hæstiréttur hafnaði því með vísan til 
framburða vitna.  

 
Ljóst er samkvæmt ofangreindum dómum að á hin ýmsu fjölskyldutengsl getur reynt á í 

skilniningi 31. gr. samningalaga hvað varðar það hugtaksatriðið að vera öðrum manni háður og 

að gerðar séu ríkar kröfur til skilyrðisins.  

 

5.2.2 Tengsl aðila í samningssambandi  

Samningssambönd geta verið margvísleg, þar undir geta verið einhliða samningar, tvíhliða 

samningar, verksamningar, kaupsamningar, ráðningarsamningur og margt fleira. Aðilar í 

gagnkvæmu og viðvarandi samningssambandi eru hvorum öðrum háðir í þeim skilningi að 

þjónusta sem annar aðili veitir getur verið hinum nauðsynleg og að sama skapi getur greiðslan 

verið hinum aðilinum nauðsynleg. Varla getur það þó talist misneyting skv. 31. gr. 

samningalaga þegar annar aðilinn í samningssambandinu knýr fram efndir eða jafnvel krefst 

frekari greiðslu, nema meira komi til, sönnun um það myndi þá hvíla alfarið á löggerningsgjafa. 

Til skilningsauka á þessu verða hér reifaðir nokkrir dómar.40 

      
Hrd. 1953:623: Í dómnum höfðu stefnendur tekið á leigu jörð stefnda. Með samningi dags. 29. 
júní 1946, ákváðu aðilar að leigusamningum skyldi lokið 1. október 1946, en stefnendur skyldu 
þó hafa rétt til að vinna að uppskeru að jörðinni, þótt komið væri fram yfir 1. október. Stefnendur 
töldu að leiga sú, er þeir greiddu samkvæmt samningum, hafi verið svo óhæfilega há, að þeir ættu 
rétt á endurkröfu vegna verulegs hluta hennar úr hendi stefnda byggt meðal annars á 7. gr. laga 
nr. 73/1933. Sökum húsnæðisskorts hafi þeir orðið að ganga að þessum samningskjörum, auk 
þess sem þeir hafi talið að kjörin væru betri en síðar reyndist vera. Stefndu byggði sýknukröfu 
meðal annars á þeim rökum að ákvæði 7. gr. laga nr. 73/1933 yrði ekki beitt um samning þennan, 
þar sem stefnendur hefðu sjálfir farið fram á að gera samninginn og að þeim hefði verið ókunnugt 
um að stefnendur hefðu verið í húsnæðisvandræðum. Hæstiréttur taldi að á engan hátt hefði verið 
sýnt fram á, að misneytingu hefði verið beitt við samningsgerðina og að sú krafa yrði ekki tekin 
til greina. 
  
Hrd. 1960, bls. 863: Í dómnum hafði leigutaki gert samning um leigu sem nam 4875 krónum. 
Leigan á íbúðunni var frá október 1947 til maí 1948. Húsaleigunefnd var síðar falið að meta 
íbúðina og samkvæmt matsgerð nefndarinnar var húsaleigan metin 288 krónur á mánuði. 
Samhliða því var gert samkomulag um áframhaldandi leigu húsnæðisins fyrir þá fjárhæð, sem og 
afsal allra krafna leigusala og leigutaka fyrir upphaflegt leigutímabil. Leigutakinn taldi sig vera 
óbundinn af því samkomulagi, þar sem hann hafi verið neyddur til að gefa yfirlýsinguna. Hafi það 
verið gert að skilyrði fyrir að hann fengi að halda húsnæðinu, en hann hafði ekki átt önnur úrræði 

 
40 Ása Ólafsdóttir: Óildingarreglur samningalaga, bls. 154-155. 
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fyrir húsnæði fyrir sig og fjölskyldu sína. Hann byggði kröfu sína meðal annars á 7. gr. laga nr. 
73/1933. Í dómi Hæstaréttar sagði um þetta: „Samkvæmt ákvæði því um lok leigutíma í samningi 
aðilja frá 1. október 1947, sem áður getur og með hliðsjón af túlkun fógetadóms bæði á slíkum 
samningsákvæðum og ákvæðum 1. mgr. 1. gr. laga um húsaleigu nr. 39/1943, er þá giltu, mátti 
leigutaki, sem hafði fimm börn á heimili sínu og framfæri, búast við útburði eftir kröfu 
húseiganda, tækist honum ekki að ná samkomulagi að nýju um leigu íbúðarinnar. Þykir sýnt, að 
nauðsyn leigutakans hafi verið ákvörðunarástæða hans til undirritunar gernings málsaðilja 7. 
október 1948 og að það, eins og á stóð, hljóti að hafa verið ljóst leigusala. Að svo vöxnu getur 
leigusali ekki borið greindan gerning fyrir sig gegn kröfu þeirri, sem leigutaki hefur upp í máli 
þessu skv. heimild í 13. gr. laga nr. 39/1943 um endurgreiðslu leigufjárhæðar, er leigusali áskildi 
sér og tók andstætt lögum.“ 
 
Hrd. 1965, bls. 169: Í dómnum var því meðal annars borið við að seljandi jarðar sem hafði 
undirritað afsal hefði gert það í hugarástandi sem hefði litast af samskiptum við opinber yfirvöld 
og einnig í ljósi yfirvofandi eignarnáms. Byggt var á því í dómnum að samningurinn hlyti að vera 
ógildur vegna misneytingar, en ekki var fallist á það. 
 
Hrd. 1976, bls. 546: Í dómnum var deilt um kostnað vegna útgáfu 23. aukablaðs skáktímarits, en 
aukaútgáfan var til komin vegna heimsmeistaraeinvígis í skák sem haldið var í Reykjavík árið 
1972. Byggt var meðal annars á því að framkvæmdastjóri prentsmiðjunnar hefði nýtt sér þá 
aðstöðu að framkvæmdastjóri skáktímaritsins hefði verið honum verulega háður, þar sem 
„einvígsblöðin“ hefðu þurft að koma út eftir hverja skák. Á því var byggt að þetta hefði fallið 
undir misneytingu. Framkvæmdastjórinn hefði þurft að sætta sig við afarkosti prentsmiðjunnar 
eða bíða gífurleg skakkaföll eða fjárhagstjón að öðrum kosti. Þessi málsástæða var talin ósönnuð. 
 
Hrd. 1981, bls. 1398: Í dómnum var því hafnað að undir misneytingu félli sú háttsemi að skuldari 
hefði gefið út veðskuldabréf í ljósi hótunar um að krefjast nauðungarsölu á annarri eign í eigu 
skuldara, jafnvel þótt því væri borið við að kröfuhafinn hefði komið fram nauðungarsölu á enn 
annarri fasteign í eigu skuldara og leyst hana þar til sín á verði sem hefði verið undir raunvirði 
hennar og þar með fengið fulla greiðslu frá skuldara. 
 
Hrd. 10. september 2013 (441/2013): Hér er samningssambandið á milli banka og lántaka. Í 
dómnum hélt lántaki því fram að samskipti hans við lánveitanda hefði einkennst af flýti og 
óþreyju, að fljótfærni og óttaþrungið andrúmsloft hefði einkennt vinnubrögð bankans, að mikill 
aðstöðumunur hefði verið á milli aðila og að taka þyrfti tillit til neytendaverndar. Á þetta var ekki 
fallist og bent var á það við úrlausn málsins að ekki yrði litið heildstætt á viðskipti og öll samskipti 
aðila í gegnum árin, heldur eingöngu samskipti um þær skuldbindingar sem málið varðaði. Auk 
þess var það ekki ljóst að um bersýnilegan mismun á hagsmunum aðila væri að ræða, en á þeim 
tíma höfðu skuldabréfin í reynd lækkað verulega vegna höfuðstólslækkunar þeirr 
 
 

5.2.3 Önnur tengsl  

Telja verður að tengsl sem falla hvorki undir flokk fjölskyldutengsla né tengsla sem varða við 

samningssambönd geti verið með ýmsu móti. Í dómi Hrd. 1998, bls. 3499 hafði fyrirsæta farið 

í för með ljósmyndara til Spánar, þar sem teknar voru myndir af henni fáklæddri með skartgripi 

íslensks hönnuðar. Fyrirsætan fór fram á miskabótakröfu meðal annars byggða á því að stefndu 

hefðu nýtt sér að hún hefði verið þeim háð í skilningi 31. gr. samningalaga. Í dómi Hæstaréttar 

var ekki fallist á það, þar sem sagði meðal annars að fullyrðingar fyrirsætunnar, um að hún 

hefði með ólögmætum hætti verið fengin til að samþykkja að myndirnar væru teknar af henni 
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og loforð um að engar myndir yrðu birtar án hennar samþykkis, væru ósannaðar. Undir önnur 

tengsl á sviði skattaréttar, nánar til tekið varðandi skattakröfur má nefna dóm Hrd. 2004, bls. 

104 (469/2003) 

  
Í dómnum fékk Tollstjórinn í Reykjavík gert fjárnám hjá Ó í eign hans fyrir kröfu vegna ógreiddra 
opinberra gjalda. Fjárnámið hafði staðið óhaggað í rúmt ár þegar Tollstjórinn krafðist þess að það 
yrði endurupptekið vegna sömu gjalda en fyrir hærri upphæð. Gert var fjárnám í framhaldinu af 
því í sömu eign Ó. Aðilar deildu um gildi þessara fjárnáma. Ó byggði meðal annars varakröfu 
sína á því að innheimtusjóður ríkissjóðs hefði nýtt sér yfirburðastöðu sína og þvingað greiðslur 
frá sóknaraðila til dæmis með einhliða millifærslum frá honum og eiginkonu hans með því að 
greiða inn á elstu skuld án þess að gera þeim grein fyrir því að ekki væri skylt að greiða inn á 
fyrndar kröfur, slíkt beri vott um misneytingu samkvæmt 31. gr. samningalaga nr. 7/1936. Var 
niðurstaða dómsins sú að það fjárnám stóð óraskað fyrir hluta þeirra gjalda sem aðfararbeiðnin 
tók til.  

 

Viðskiptalíf fer stöðugt vaxandi og ýmis álitaefni vakna í tilefni þess, því verður að telja að 

undir flokkinn „önnur tengsl“ muni í komandi framtíð margskonar tengsl geta fallið þar undir.  

 

6 Niðurstöður  
Ein af grundvallarreglum samningaréttar er að samningar sem gerðir hafa verið ber að efna og 

standa við. Í III. kafla samningalaga er að finna ógildingarreglur frá ofangreindri 

grundvallarreglu, en þær ganga út á að það að meginstefnu til að sporna gegn misnotkun á 

samningsfrelsinu. Í þessari ritgerð var sjónum aðallega beint að ógildingarreglu 31. gr. 

samningalaga er varðar misneytingu, en ákvæðið tekur til þessa þegar löggerningsmóttakandi 

nýtir sér yfirburði sína við samningsgerð til þess að fá annan mann til að gera löggerning sem 

er þeim síðurnefnda verulega óhagstæður.  

Til þess að komast að því hver séu nánari réttaráhrif þess að notast við ógildingarreglurnar 

þarf að skoða þá ógildingarreglu sem á í hlut hverju sinni ásamt því að skoða þarf 

samningsandlagið en ljóst er að þegar um ógildan löggerning er að ræða getur 

loforðsmóttakandi hvorki krafist efnda í samræmi við aðalefni samnings né ígildis þeirra.  

Upphaflega var misneytingarákvæðið í 7. gr. laga nr. 73/1933 um bann við okri, dráttarvexti 

o.fl.  og þróaðist þar úr frá eldri reglum um okur. Í dag er ákvæðið að finna í 31. gr. 

samningalaga.  

Óneitanlega hefur misneytingarákvæði 31. gr. samningalaga tengsl við aðrar 

ógildingareglur samningaréttar. Í 253. gr. hgl. er að finna ákvæði um misneytingu og með 

setningu ákvæðisins var verknaðurinn í 7. gr. okurlaga nr. 73/1933 gerður refsiverður.  
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Að vera öðrum manni háður í skilningi 31. gr. samningalaga getur leitt til verulegs 

ójafnvægis og getur það komið fram í ýmsum myndum. Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar var 

að skoða þau tengsl sem undir ákvæðið gætu fallið og reifa dóma í því sambandi. Þar undir falla 

fjölskyldutengsl, tengsl er varða samningssambönd og önnur tengsl.  

Um dóma og  sönnun í skilningi 31. gr. samningalaga er það svo að sá sem ber fyrir sig 

hugtaksatriðið að vera öðrum manni háður verður að sýna fram á það og telja verður að 

sönnunarkröfur séu miklar.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 



20 

HEIMILDASKRÁ 

 
Alþingistíðindi 

Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar. Reykjavík 2019.  

Bjarni Magnússon: „Nokkrar almennar athugasemdir um hin helztu atriði fyrir lögmæti 
samninga og annara skjala“, Tímarit gefið út af Jóni Pjéturssyni. 3. bindi. Reykjavík 1871. bls. 
11. 
 
Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, Tímarit lögfræðinga, 2. tbl. 1953,  bls. 70-105. 

Fredrik Stang: Norsk formueret I, Osló 1911.  

Henry Ussing: Aftaler på Formuerettens Område. 3. útg. Kaupmannahöfn 1950.  

John Grey: Lawyers‘latin A Vade: Mecum. England 2018.  

Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð I. 2. útgáfa. Reykjavík 2005.  

Jónatan Þórmundsson: Afbrot og refsiábyrgð II, 2. útgáfa. Reykjavík 2007.  

Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson. Reykjavík 2008.  

Páll Sigurðsson: Misneyting sem ógildingaástæða í samningarétti. Hliðsjónarrit í samninga- og 
kauparétti XIII. Reykjavík 1986.  

Páll Sigurðsson: Samningaréttur. Reykjavík 1987.  

Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II. Reykjavík 
2009.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 

DÓMASKRÁ 
 

Dómar Hæstaréttar:  

Hrd. 1953, bls. 623 

Hrd. 1960, bls. 863 

Hrd. 1965, bls. 169 

Hrd. 1976, bls. 546 

Hrd. 1980, bls. 1415 

Hrd. 1981, bls. 1398 

Hrd. 1986, bls. 1318 

Hrd. 1989, bls. 239 

Hrd. 1990, bls. 645 

Hrd. 1995, bls. 1145 

Hrd. 1998, bls. 3499 

Hrd. 1998, bls. 3499 

Hrd. 1999, bls. 2147 (512/1998) 

Hrd. 2002, bls. 2183 

Hrd. 2002, bls. 3713 (491/2002) 

Hrd. 2004, bls. 104 (469/2003) 

Hrd. 2006, bls. 4454 (99/2006) 

Hrd. 29. mars  2007 (511/2006) 

Hrd. 10. september 2013 (441/2013) 

Hrd. 17. febrúar 2014 (28/2014) 

  

Dómar Hæstaréttar Danmerkur: 

 UfR. 1985, bls. 672 

 

Dómar Landsréttar:  

Lrd. 5. feb 2021 (824/2019) 


