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Inngangur 

Í þessari ritgerð verða ógildingarreglur 30., 33. og 36. gr. samningalaga skoðaðar og þær síðan 

bornar saman í niðurstöðukafla ritgerðarinnar. Aðaláhersla ritgerðarinnar verður umfjöllun 

um 36. gr. samningalaga en einnig verður staða ákvæðanna tveggja skoðuð gagnvart 36. gr. 

sml. Horft verður einna helst til þeirra möguleika samningsaðila að fá samningsskuldbindingu 

sína ógilda eða breytt vegna atvika við samningsgerð eða vegna breyttra ytri aðstæðna eftir að 

samningur er kominn á. Fjallað verður lítillega um hinar sérstöku ógildingarreglur 

samningalaga en þá er átt við; þegar sértæk atvik samnings heimila ógildingu löggerningsins. 

Lauslega verður fjallað  um þessar reglur og þá einkum til að gefa gleggri og heildstæðari 

mynd af III. kafla laganna. Kaflinn er ófrávíkjanlegur sem merkir að ákvæðum kaflans skal 

beita hvort sem þeir, er lögunum sæta, kjósa að una þeim eða ekki.
1
 

Reynt verður að tengja dóma við umfjöllunarefnið og þá einna helst litið til tilvika þar 

sem samningsgrundvöll hefur skort vegna bersýnilegra ósanngjarna eða óheiðlegra aðstæðna. 

Hér verður skoðuð hin mikilvæga grunnregla samningaréttar um skuldbindingargildi 

samninga og samningsfrelsið sem virkar sem mótvægi gegn ógildingarreglum samningalaga. 

Nauðsynlegt er að menn geti treyst á að gerðir samningar haldist og er það grundvöllur 

heilbrigðra viðskipta. Reynt verður að glöggva sig á þeirri línu sem dómstólar hafa dregið í 

þessum málum og hvaða sjónarmiða dómurinn hefur einna helst litið til. Einnig verður litið til 

norrænnar réttarþróunar í þessum málum en þó aðallega hvernig tekið hefur verið á 

sambærilegum málum í Danmörku.    

 Í upphafi ritgerðarinnar er fjallað um aðdraganda  að setningu samningalaga og tilurð 

ógildingarheimilda og þar komið inn á réttarsöguþættina sem varða lögin. Í köflum V og VI  

verður aðalumfjöllunarefnið 30. gr. sml. og um svik og 33. gr. um óheiðaleika við 

samningsgerðina. Í VII. kafla verður 36. gr. sml. gerð góð skil og farið yfir gildissvið og 

orðalag ákvæðisins. Skoðuð verða áhrif ógildingar á samningsaðila og hvað leiðir af slíkri 

ógildingu. Fjallað verður um hvaða leiðbeiningar reglan gefur fyrir fólk í viðskiptalífinu og 

hvernig og hvort hægt sé að taka á breyttum aðstæðum sem verða eftir samningsgerðina. 

Verður þá reynt að tengja umfjöllunarefnið við þær aðstæður sem hafa orðið eftir verðfall 

íslensku krónunar árið 2008 og þau dómsmál og deilur sem spruttu upp vegna þess. Farið 

verður yfir nýjustu dómaframkvæmd er varðar ákvæðin. Í kafla IX verða ákvæðin þrjú borin 

saman og tenging þeirra skoðuð og hvort 36. gr. sml. hafi rutt hinum ákvæðunum í burtu. Að 

síðustu verður reynt að komast að niðurstöðu um það hvort ákvæðin veiti nægjanlega 

réttarvernd og hvort þörf sé á á lagabreytingum. Síðasti kaflinn ber heitið lokaorð og hefur að 

geyma samantekt á efni ritgerðarinnar ásamt helstu niðurstöðum hennar. 

                                                            
1 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 344. 
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2  Meginreglur Íslensks samnangarréttar 

2.1 Aðdragandi  að setningu samnningalaga og tilurð ógildingarheimilda 

Samningalög Norðurlandanna eru að grunninum til útkoma af samstarfi Dana, Svía og 

Norðmanna er nefnt var Samvinnunefndin. Þjóðirnar unnu í sameiningu að gerð 

lagafrumvarps um nokkrar almennar reglur um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. 

Árangurinn af þessu samstarfi leiddi til setningar samningalaga á öllum Norðurlöndunum á 

fyrstu áratugum 20. aldarinnar.
2
  Þessi heildstæðu samningalög sem þjóðirnar settu á árunum 

1915 til 1918 eru öll mjög áþekk og eru í raun að mestu lögfesting á venjubundnum reglum, 

dómaframkvæmd og skrifum fræðimanna um þetta réttarsvið. Því var ekki um að ræða 

breytingar á réttarsviðinu heldur lögfesting á meginreglum sem áður höfðu gilt.
3
 Íslendingar 

settu sín lög á þessu réttarsviði með lögum nr. 7/1936 (eftirleiðis kölluð sml.) sem voru 

samþykkt á alþingi Íslendinga þann 7. febrúar 1936. Tillögur Samvinnunefndarinnar voru 

hafðar að leiðarljósi við undirbúning frumvarpsins að lögunum.
4
 Fylgt var þeim tilmælum að 

samningaréttur yrði efnislega samræmdur til þess að einfalda viðskipti innan 

Norðurlandanna.
5
 

Fyrstu hugmyndir um heildarendurskoðun á norrænum samningalögum komu fram á 

norrænu lögfræðiþingi árið 1996 í Svíþjóð og var þá aðallega verið að líta til almennrar og 

víðtækrar ógildingarheimildar þar sem neytendasjónarmið voru í fyrirrúmi, vegna þess að í 

samningalög Norðurlandanna vantaði ákvæði svo að hægt væri að víkja til hliðar 

ósanngjörnum ákvæðum í stöðluðum samningsskilmálum. Fyrstu skrefin voru tekin árið 1974 

er sænska dómsmálaráðuneytið skipaði nefnd er skilaði álitsgerð, þar sem lagt var til að tekin 

yrðu ný ákvæði inn í samningalögin sem heimiluðu dómstólum að breyta eða ógilda 

samningsákvæði, sem telja mátti ótilhlýðilegt vegna atvika sem voru fyrir hendi eða komu 

síðar eftir að samningurinn var gerður.
6
  Ekki leið á löngu þar til hinar Norðurlandaþjóðirnar 

fóru að fordæmi Svía og settu inn sambærileg ákvæði í samningarétt sinn. 

2.2 Lög nr. 7/1936 – Meginefni og þróun ógildingarheimilda samningaréttar 

Samningalögin voru tímamótalög á sviði fjármunaréttar á Íslandi en fyrir gildistöku þeirra var 

löggjöfin ófullkomin. Við gerð frumvarpsins var efnistökum? voru efnistök almennra ákvæða 

um samningarétt sett í eina löggjöf og venjuréttur lögfestur. Bent var á í athugasemdum sem 

                                                            
2 Viðar Már Matthíasson: Nýjungar í samningarétti bls. 55. 
3 Viðar Már Matthíasson: Nýjungar í samningarétti bls. 55. 
4 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 206. 
5 Matthías G. Pálsson: ,,Evrópskur Samningaréttur: þróun, staða og framtíð“, bls 126. 
6 Páll Sigurðsson: Þættir úr fjármunarétti I, bls. 145-150 
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fylgdu frumvarpinu að Jónsbók væri úrelt og ýmis ákvæði hennar niður fallin. Önnur 

lagasetning á þessu sviði væri auk þess takmörkuð, þar sem hún fjallaði ekki um réttinn með 

heildstæðum hætti.
7
 Einungis hafa verið gerðar sex breytingar á lögunum frá gildistöku þeirra 

og það má teljast nokkuð gott,á þeim tæpu 80 árum sem þau hafa staðið, en kaflaskipting er 

hin sama og þegar þau tóku gildi.  Ákvæði fyrsta kafla laganna eru frávíkjanleg þar sem þau 

eru skýringarlög en aðrir kaflar laganna eru ófrávíkjanlegir.
8
  

Frá fornu fari hefur það verið grunnregla í íslenskum fjármunarétti að gerða samninga 

sem og aðra löggerninga, sem þýðingu hafa að lögum, ber að efna og standa við. Regluna má 

skýrlega rekja til Rómarréttar þar sem meginreglan ,,Pacta sunt servanda“ eða ,,samninga skal 

efna“ er enn þann dag í dag meginregla í norrænum rétti.
9
    

Í Grágás má finna ýmis ákvæði um verslun og samningsgerð, þar sem nauðsynlegt var 

að slíkar reglur giltu í viðskiptum aðila. Hafa ber þó í huga að skriflegir samningar þekktust 

vart á þjóðveldistímanum og því var um að ræða munnlega samninga. Til þess að samningur 

teldist bindandi voru ýmsar formreglur hafðar við lýði og má nefna í því samhengi handsal 

(Ib, 80 og II, 418-19), vottun (II, 209 og Ib, 86), lýsingu (II, 444-45), formæli (Ib, 80 og II, 

442) og merkjagöngu við jarðarkaup (Ib, 80 og II 420-21).
10

 Í ákvæðum Jónsbókar frá 1281, 

Kaupbálks 14 kemur fram að  ,,handsöluð mál, þau er bók mælir eigi á mót ok haldaz megu 

að lögum“. Varðaði það refsingu að vanefna kaupsamninga og í alvarlegustu tilvikum 

fjörbaugsgarði þar sem hinn dæmdi var gerður útlægur af landinu í þrjú ár.  Athyglisvert við 

Grágás er að þar má finna ógildingarástæður og má þar einna helst nefna, vanheimildir 

seljanda (Ib, 163), nauðarhandsöl (Ib, 75) og svik og galla (IB, 35-36).
11

 

Við lögtöku Jónsbókar á 14. öld má sjá nýja og mun ítarlegri löggjöf hvað varðar 

samningagerð og kauparétt og þar koma fram sér kaflar (bálkar) varðandi lausafjárkaup, 

fasteignakaup og leigu.
12

 Kemur fram sú meginregla í viðskiptareglum Jónsbókar að við gerða 

samninga skuli standa og áhersla er lögð á að handsal eigi að tryggja efndir. Einnig má sjá 

ákvæði sem áskilja skriflega kaupsamninga varðandi kaup á jörðum, sbr. 12. kapítula. 

Ógildingarreglur má einnig finna í Jónsbók, þá einkum ef kaup eru gerð í heimildarleysi, vara 

gölluð eða svikum beitt í viðskiptum. Í 14. kapítula Kaupabálks sem ber heitið ,,Hér segir 

                                                            
7 Alþt. 1935, A-deild, bls 782. 
8 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 35. 
9Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-24. 
10 Árni Múli Jónsson og Erlingur Sigurtryggsson: Reglu Grágásar um kaupsamninga, bls 185. 
11 Grágás (Staðarhólsbók og Skálholtsbók). Ritstjóri Vilhjálmur Finsen. 
12 Páll Sigurðsson: Um Jónsbók: sjö alda afmælisminning, bls. 16. 
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hversu kaup má halda eður rjúfa“,kemur fram að samningur skuli vera ógildur ef seljandi 

hefur nú þegar selt öðrum hina seldu eign, enda ekki lengur löglegur eigandi hlutarins.
13

    

Sjá má af könnun Páls Sigurðssonar, að Hæstiréttur vitnar 33 sinnum í ákvæði Jónsbókar. 

Flest málin snérust um eignarrétt yfir landi, landsnytjarétt og landamerkjadeilur.
14

 Er áætlað 

að tæplega 10 % Jónsbókar sé enn í gildi þrátt fyrir að 700 ár séu liðin frá gildistöku hennar.
15

 

Í hinum norsku og dönsku lögbókum Kristjáns konungs V. frá síðari hluta 17. aldar var 

reyndar tekið fram að alla samninga, sem eigi brjóta gegn lögum eða góðu siðferði, skuli 

halda nákvæmlega eftir efni þeirra.
16

  

  

                                                            
13 Jónsbók Ritstjóri Davíð Ólafsson, Már Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon bls. 209-220. 
14 Páll Sigurðsson: Um Jónsbók á síðari tímum bls. 2. 
15 Jónsbók, ritstjóri Davíð Ólafsson, Már Jónsson og Sigurður Gylfi Magnússon bls. 10. 
16 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
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3  Um erlendan samningarétt 

Samkvæmt enskum rétti eru það fyrst og fremst fjögur atriði eða ógildingarrástæður, sem 

koma til greina til að ógilda samninga, en þau eru 1) mistök „mistake“ 2)nauðung           3) 

misneyting ,,under influence“ og 4) rangar staðhæfingar eða svik „misrepreentation“. Þetta 

eru alkunnar ógildingarástæður í íslenskum rétti, þótt réttaráhrifin séu ekki nákvæmlega hin 

sömu eftir enskum rétti. 
17

 

 Grundvallarreglur þýsks samningaréttar er að finna í almenna hluta þýsku 

borgaralögbókarinnar, BGB. Flest þessara ákvæða eru í þriðja hluta fyrstu bókar, 104.- 185. 

gr., sem fjallar um löggerninga. Meginreglurnar um samningafrelsi og skuldbindingargildi 

samninga mynda undirstöður þýsks samningsréttar þó ekki séu þær án undantekninga. Það er 

aldagömul meginregla í þýskum rétti að samningar séu ekki bundnir formskilyrðum nema lög 

mæli fyrir um annað. Gildir reglan um frjálsa sönnunarfærslu fyrir dómi í þýskum rétti, 

sambærileg við íslenskan rétt. Þetta leiðir til þess að öll atvik við samningsgerðina geta komið 

til athugunar í því sambandi. Í BGB er jafnframt kveðið á um ástæður sem heimilað geta 

ógildingu samninga sambærilegt við íslenskan rétt. Finna má ákvæði sem heimila ógildingu 

samninga sökum svika eða nauðungar í 123. gr. og einnig er kveðið á um löggerninga sem 

andstæðir eru lögum eða góðu siðferði í 134. gr. og 138. gr. Er ekki annað að sjá að sömu 

atriði komi til skoðunar við mat á því hvort samningur verði talinn ógildur að íslenskum og 

þýskum rétti.
18

 

 Lögbókin Code civil var lögtekin í Frakklandi árið 1804 fyrst undir heitinu Code civil 

des Francais, þrem árum síðar var nafni hennar breytt í Code Napoleon til heiðurs keisaranum 

en síðan 1870 hefur opinbert heiti hennar verið Code civil. Eitt helsta megineinkenni Code 

civil er það hversu orðalag hennar er skýrt og skiljanlegt og hefur það einkum verið rakið til 

aðkomu Napoleons við samningu hennar. Þar er að finna  kjarna hins núgildandi franska 

samningaréttar.
19

 Í lögbókinni í ákvæðum 1101.-1369. gr., má finna meginákvæði almenna 

hluta samningaréttarins. Þar er kveðið á um réttarreglur hins almenna samningaréttar og þær 

reglur kröfuréttarins sem lúta að samningum. Hafa franskir dómstólar skapað þær reglur í 

dómsniðurstöðum sínum þar tómarúm hefur skapast á sviði samningaréttar. Meginreglan um 

samningafrelsi einstaklinga og skuldbindingargildi samninga mynda undirstöður fransks 

samningaréttar. Fyrrnefnda reglan er hvergi orðuð í frönskum lögum en efni hennar má þó 
                                                            
17Páll Sigurðsson: Um enskan samningarétt – með samanburði við norræan, hliðsjónarrit í samninga og 

kauparétti II, bls. 27. 
18 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls.324-335 og 371-373 og Páll Sigurðsson: „Um 

þýsku borgaralögbókina og um þýskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 324-329 og 366. 
19  Páll Sigurðsson: „Um Code civil og franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 38-39. 31 Páll Sigurðsson: 

„Um Code civil og franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 43-44 
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leiða af fjölmörgum ákvæðum Code civil á sviði samningaréttar. 1131. -1133. gr. er fjallað 

um ástæðu sem gildisskilyrði samninga. Þar er tekið fram að skuldbinding sem byggist á 

rangri eða ólögmætri ástæðu hafi ekki réttaráhrif. Þar segir jafnframt að samningur teljist 

ólögmætur ef hann er andstæður lögum eða brjóti gegn góðu siðferði og almannareglu.
20

 

Enskur samningaréttur er ólíkur rétti flestra Evrópuþjóða þar sem löggjafinn leggur til 

reglurnar sem fara á eftir. En enskur réttur byggir að meginstefnu á venjum og fordæmum 

sem myndast hafa með tíð og tíma, enda njóta dómstólar og dómarar sérstakrar virðingar þar í 

landi. Englendingar eiga til dæmis engan heilstæðan lagabálk sem svarar til samningalaga 

okkar Íslendinga og hinna Norðurlandaþjóðanna. Grundvallarreglurnar um 

skuldbindingargildi samninga og samningafrelsi einstaklinga eru meginreglur ensks réttar. 

Hin alkunna meginregla um skuldbindingargildi samninga kom ekki inn í enskan rétt fyrr en á 

14. öld og tók raunar ekki að þróast fyrr en komið var fram á 15. eða 16. öld. Fyrir þann tíma 

tíðkaðist ekki að mönnum væri stefnt fyrir dómstóla vegna samningskrafna nema á mjög 

takmörkuðum sviðum og að ströngum formskilyrðum uppfylltum. 
21

 Samkvæmt enskum rétti 

eru það fyrst og fremst fjögur atriði eða ógildingarrástæður, sem koma til greina til að ógilda 

samninga, en þau eru 1) mistök „mistake“ 2)nauðung 3) misneyting ,,under influence“ og 

rangar staðhæfingar eða svik „misrepreentation“. Þetta eru alkunnar ógildingarástæður í 

íslenskum rétti, þótt réttaráhrifin séu ekki nákvæmlega hin sömu eftir enskum rétti. 
22

 

Varðandi þriðja liðinn sem tengist umfjöllunarefni ritgerðarinnar, þá  er „misrepreentation“ 

gjörningur sem felur í sér í senn svik og annarskonar rangar upplýsingar. Í handbókum í 

enskum samningarétti hefur verið reynt að skilgreina hugtakið og þau réttaráhrif sem tengjast 

því. Þau eru einungis bundin almennt sé við þá háttsemi að rangar upplýsingar eru gefnar 

berum orðum. Þótt þagað sé yfir upplýsingum sem skipta geta máli, leiðir það að jafnaði ekki 

til ógildingar. Er þetta ekki í samræmi við norrænan rétt eins og verður leitt í ljós síðar í 

þessari ritgerð.  Frá þessu sjónarmiði í enskum samningarétti eru þó tvær undantekningar. Í 

fyrsta lagi ef talið er að sérstök upplýsingarskylda hvíli á samningsaðilum sem er ef 

trúnaðarsamband hefur verið milli þeirra þegar til samnings var stofnað (hér mætti nefna í 

dæmaskyni, samband lögfræðings og skjólstæðings hans). Í öðru lagi ef sambandi 

samningsaðila er þannig háttað að annar þeirra hefur eðli málsins samkvæmt vitneskju um 

tiltekin atriði sem grundvallarmáli skipta við samningsgerðina og gagnaðili hefur enga 

                                                            
20 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 353-354 og 416-417 og Páll Sigurðsson: „Um 

Code civil og franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 48-49. 
21 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 324-335, 340-342 og 373-377 og Páll Sigurðsson: 

„Um enskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 16-21. 
22Páll Sigurðsson: Um enskan samningarétt – með samanburði við norrænan,hliðsjónarrit í samninga og 

kauparétti II, bls. 27. 
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möguleika á  að komast að þessum mikilvægu upplýsingum. Þá hafa Englendingar kosið að 

kalla þetta ástand ,,contracts of the utmost good faith“. Hér er lögð skylda á samningsaðilann, 

sem hefur þessa sérstöku vitneskju, að láta gagnaðila sinn vita af þessum upplýsingum að 

öðrum kosti er samningur þeirra riftanlegur.  ,,Misrepreentation“ getur verið hvort heldur sem 

er,  ,,fraudulent“ sem mætti þýða yfir á íslenska tungu sem sviksamlegur og jafnast á við 

hugtakið svik eins og það kemur fram í 30. gr. sml. Eða hugtakið getur líka verið ,,innocent“ 

eða sakleysislegt þannig að rangar upplýsingar hafa verið gefnar í góðri trú.
23

 Hér skiptir máli 

hverjar afleiðingarnar verða vegna þessara röngu upplýsinga sem gefnar eru. Getur það leitt til 

þess að litið verður svo á að samningurinn sé markleysa og algjörlega ógildur eða  að svikin 

falli utan þeirra marka, en geti samt sem áður orðið gert samninginn ógildan fyrir 

dómstólum.
24

 

  

                                                            
23 Samkvæmt ,,Misrepreentation Act“ frá 1967 geta rangar upplýsingar sem gefnar eru í góðri trú, í sumum 

tilvikum valdið því að heimilað yrði að ógilda samninginn vegna þessa.  
24 24Páll Sigurðsson: Um enskan samningarétt – með samanburði við norrænan,hliðsjónarrit í samninga og 

kauparétti II, bls. 28-29. 
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4  Reglur gilda um skuldbindingargildi samninga 

Eins og fram hefur komið er hin óskráða meginregla um að samningar skuli standa höfð í 

hávegum og nýtur þessi regla ríkrar lögverndar. Er hún undirstaða allra heilbrigðra 

viðskiptahátta og velfarnaðar fyrir viðskiptalífið.
25

 Samningar hafa verið gerðir með einum 

eða öðrum hætti frá örófi alda. Eru fyrstu heimildir ævafornar á sviði verslunar- og 

viðskiptalöggjafar frá borgríkjum á ósasvæðum fljótanna Efrats og Tígris og eru allt að 5000 

ára gamlar.
26

 Einnig hefur reglan ,,Pacta sumt servanda“ ein af meginreglum Rómarréttar 

verið kynnt til sögunnar í kaflanum hér að ofan. Rómverjar höfðu ítarlegar reglur um 

samninga sem Jústiníanus keisari Rómarríkis lét gera sem nefnd hefur verið lögbók 

Justiníanusar (Justininan Digesta).  

Allt frá tímum Grágásar á þjóðveldisöld hafa þessi mikilvægu gildi verið talin 

verulega mikilvæg,enda undirstaða allrar verslunar að staðið sé við gerða samninga. Þó er 

athyglisvert að ekki þótti ástæða til að lögfesta regluna þegar sml. tóku gildi heldur er reglan 

leidd af gagnályktun frá ýmsum ákvæðum laganna. Önnur leið var farin í samningarétti Svía, 

Dana og Finna þar sem tekið er fram sérstaklega í 1. gr. laganna; ,,að tilboð og svar við tilboði 

bindi aðila“.
27

 Hér má einnig má nefna 26. gr. Vínarsamningsins um gerð ríkjasamninga (e. 

Vienna Convention on Law of Treaties), þar sem reglan kemur fram. 

4.1 Frelsi aðila til samningsgerðar 

Reglan um frelsi til samningsgerðar er ein af grundvallarreglum samningaréttar. Felst í 

reglunni að mönnum sé almennt heimilt að velja hvort þeir ákveða að gera samning og ef þeir 

kjósa svo, þá ráði þeir við hvern þeir semja og hafi frelsi um efni löggerningsins.
28

 Hefur 

meginreglan hvergi verið lögfest berum orðum í norrænum eða íslenskum rétti enda þykir hún 

löngu viðukennd og rótgróin. Telst hún til almennra mannréttinda þó svo að hún sé ekki 

beinlínis stjórnarskrárvarin.
29

 Þessi sjónarmið má sjá í enskum rétti þar sem lögð er áhersla á 

rétt aðilans til að velja sér samningsaðila, hvert innihald löggerningsins er og að samningurinn 

megi leiða til bestu fjárhagslegu útkomu fyrir hann. Samt má sjá reglur í evrópskum rétti þar 

sem settar eru hömlur á samningafrelsið. Í frönskum rétti má einnig sjá þessa reglu, undir 

þeim kringumstæðum, þegar aðili er kúgaður, blekktur eða þar sem fölsun eða mistök eru hjá 

öðrum samningsaðilanum. Þetta getur orðið til þess að loforðið verður talið ógilt. En ef um er 

                                                            
25 Páll Sigurðsson: Sjá nánari umfjöllun um þetta í grein Pálls Sigurðssonar  ,,Orð skulu standa“ bls. 114. 
26 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu, bls 303. 
27 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
28Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25. 
29 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. Má einnig sjá þessi sjónarmið í enskum rétti þar sem lögð er áhersla 

á rétt aðilans til að velja sér samningsaðila, hvert innihald löggerningsins er og að samningurinn leiði til   
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að ræða gilda samninga, þar sem eðlileg og lögleg sjónamið liggja að baki eiga dómstólar 

ekki að ógilda slík loforð.
30

 Telja verður að ráðandi séu þau sjónarmið að þegar samningur er 

gerður sem ekki reynist síðar  gróðravænn eða skynsamur fyrir annan samningsaðilan,  þá eigi 

ekki að ógilda hann af þeirri ástæðu einni.
31

 

 Hvað íslenskan rétt varðar virðist þessi meginregla hafa verið viðurkennd allt frá 

upphafi. En verið háð ýmsum takmörkunum svo sem eins og af lögræðisreglunni, þar sem 

krafist er að viðkomandi hafi náð 18 ára aldri til að geta skuldbundið sig og aðra.
32

 Nefna má 

fleiri dæmi í þessu samhengi svo sem samkeppnislög nr. 44/2005, þar sem samningar milli 

fyrirtækja hafa það að markmiðum sínum að koma veg fyrir samkeppni. Bann er lagt gegn 

slíkum samningum í  10. gr. laganna. 

Á seinni hluta 18. aldar og fyrri hluta 19. aldar fór að flæða undan hugmyndum 

Aristótelesar um ,,hið rétta verð“ því hugmyndir einstaklingsfrjálshyggjunnar fóru að styrkjast 

í Evrópu. Samkvæmt þeim átti einstaklingurinn að geta haft takmarkalaust samningafrelsi, þar 

sem hann gæti náð þeim markmiðum sínum sem hann stefndi að.
33

 Einnig töldu 19. aldar 

hagfræðingar að það væri lítið rúm fyrir hugtök eins og sanngjarnt verð því ef verðlagningin 

teldist markaðsverð og fólk keypti vöruna áfram, þá væri ekkert vit í því að segja að hið 

uppsetta verð væri ekki hið sanngjarna verð. Því ef vara er seld á milli einstaklinga og til 

annarra aðila þá væri ekki hægt að segja að verðið hefði verið ósanngjarnt í upphafi.
34

 Undir 

lok 19. aldar fóru þessar kenningar að missa hljómgrunn, þó svo að þær hafi aldrei orðið hið 

stjórnandi afl. Fóru fræðimenn þá að líta til félagslegra þátta sem réttlættu frávik frá 

meginreglunni um samningsfrelsið.
35

 Hugmyndir um velferðarisma kviknuðu, þar sem slík 

frávik þóttu réttlætanleg vegna hugmynda um manngæsku og velferð borgaranna.
36

 

 Telja má að ákvæði sem setja samningsfrelsinu skorður í nafni velferðar og þar sem 

veita á neytendum á markaði aukið öryggi, eigi fullan rétt á sér. Einnig við þær aðstæður þar 

sem veikari aðilanum við samningsgerðina er tryggður ákveðinn réttur eða skylda sett á hinn 

sterkari aðila í samningssambandinu til að ganga til samninga. Má nefna í því samhengi 

skyldu atvinnurekanda til að gera starfssamning við starfsmann sinn.
37

 Hægt er að taka undir 

slík sjónarmið en samt sem áður er  reglan um samningsfrelsið meginregla og hún mun ávallt 

hafa sitt vægi við mat á ósanngirni samninga. 

                                                            
30 CF. Artiicle 1134 al 1 French Civil Code From 1804; Peden, John R.: The Law of Unjust Contracts, bls. 5. 
31 Mattías Geir Pálsson: Unfairnes in European Contract Law and International Trade Contracts, bls 26. 
32 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 
33 Kötz og Flessner: European Contrakt Law, bls. 5. 
34 March, P.D.V.: Compeatative Contract Law, bls. 290-291. 
35 Palle Bo Madsen, Aftalefuktioner,bls. 8-10. 
36 Gordley, James: Equality in exchange, bls. 1599 og 1617. 
37 Brownsword, Roger; Howells, Geraint og Wilhelmsson, Thomson: General Indtroduction, bls. 12. 
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5  III. kafli samningalaganna nr. 7/1936 – Gildissvið og inntak 

Lagabálkur III. kafla sml., nefnist, ,,Um ógilda lögerninga“ og markar fyrirsögn laganna 

ákvæðum kaflans farveg og gildissvið.
38

 Fram kemur í frumvarpinu með lögunum að heiti 

laganna sé fullvíðtækt og ekki tæmandi yfir þær reglur sem hið rétta heiti þeirra bendir til. Hér 

er einungis um að ræða meginreglur um þá þætti hins almenna hluta samningaréttarins sem 

löggjafanum þótti rétt að lögfesta.
39

 

 Í fyrstu grein samningalaganna kemur gildissvið laganna fram um samningsgerðina 

sjálfa. Þar er tekið fram að ákvæði I. kaflans gilda einungis ef ekki leiðir af löggerningi, 

verslunartísku eða annarri venju að aðrar reglur eigi að gilda. Fyrsti kaflinn er frávíkjanlegur 

en aftur á móti er II. kaflinn ófrávíkjanlegur og því er ekki hægt að semja sig undan honum. 

Þó má nefna að lögin gilda ekki á réttasviði erfða-, sifja- og persónuréttar og ekki heldur á 

sviði hins opinbera réttar. Þó gilda reglurnar þegar ríkið gerir fjármunaréttarlega löggerninga 

við einkaaðila. 
40

   

Skipta má ógildingarheimildunum í fimm meginþætti eftir ástæðum er varða:  

 Brest á formskilyrðum.  

 Persónu viðkomandi aðila. Hér er átt við þegar samningsaðilinn er vanheill á geði eða 

ólögráða (gerhæfisskortur). 

 Ógildan löggerning vegna efnis samningsins. Þá er átt við að samningur brýtur til 

dæmis gegn lögum eða góðu siðferði. 

 Tilurð löggerningsins. Hér er um að ræða ástæður eins og fölsun, nauðung, svik eða 

misneytingu sem beint er gegn öðrum samningsaðilanum. 

 Rangar eða brostnar forsendur (sem ekki taka beint til framangreindra ástæðna). 

 

Upptalningin er ekki tæmandi og ekki eru alltaf skýr skil á milli einstakra þátta þar sem 

flokkarnir geta blandast eða skarast.  

 

Ógildingarástæðum má skipta í tvo meginflokka og fer sú flokkun eftir:  

 Ástæðum sem valda því að löggerningur verður ógildur og þá er átt við þær aðstæður 

þar sem löggernismóttakandi hefur verið grandlaus um ógildingarástæðuna. 

 Ástæður sem einungis heimila ógildingu ef loforðsmóttakandi var grandvís við 

samningsgerðina. 

                                                            
38 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 34. 
39 Alþt, 1935 A, bls. 783.,Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 35. 
40 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 35-36. 
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Undir fyrri flokkinn falla ástæður eins og formgalli, lögræðisskortur og meiriháttar 

nauðung en fleiri ástæður falla undir hinn síðarnefnda flokk.
41

 

5.1 Svik, samanber 30. gr. samningalaga 

Ákvæði samningalaga um ógildingu samninga á grundvelli svika hefur haldist óbreytt frá 

gildistöku laganna þann 1. febrúar 1936. En 30. gr. sml. hljómar svo; „Löggerningur 

skuldbindur eigi þann mann, sem gerði hann, ef hann var fenginn til þess með svikum, og sá 

maður, sem við löggerningnum tók, beitti sjálfur svikunum eða hann vissi eða mátti vita, að 

gerningurinn var gerður fyrir svik annars manns“. Orðið „svik“ er skýrt sem svo í 

Lögfræðiorðabókinni; fals, undirferli það að ganga að bak orða sinna. Viðhafa sviksamlegt 

athæfi eða gefa vísvitandi rangar upplýsingar eða leyna viðkomandi upplýsingum, sem skipta 

verulegu máli. Getur þetta varðað ógildingu samkvæmt reglum samningaréttar samanber 30. 

gr. sml.
42

  Ákvæði 30. gr. dönsku samningalaganna er samhljóða því íslenska en ekki er orðið 

svik ,,svig“ skilgreint þar í lögunum frekar en í þeim íslensku. Í forvinnunni að 30 gr. dönsku 

samningalaganna var hugtakinu lýst með nokkrum dæmum þ.e. því var lýst með dæmum en 

ekki skilgreint.
43

 Fræðimaðurinn Henry Ussing kom því með svohljóðandi skilgreiningu á  

því hvað teljist vera svik: ,,svik í 30 gr. sml. má skilja sem svo að uppi séu ólögmætar 

aðstæður sem felast í því að persóna setur fram ranga staðhæfingu eða leynir upplýsingum
44

 

með þeim ásetningi að framkalla viljayfirlýsingu af gagnaðila“. Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. 

sml. er ljóst að rangar upplýsingar eða tilvik þar sem mikilvægum upplýsingum er leynt fyrir 

gagnaðila  geta verið talist svik í skilningi 30. gr. sml.
45

 Samkvæmt þessari skilgreiningu á 

svikum, verður þeirri persónu, sem hegðar sér á þennan hátt, að vera ljóst að upplýsingarnar 

sem hún gefur eru ekki réttar sbr. orðin hann vissi eða mátti vita. Þetta getur virkað hvetjandi 

fyrir báða aðila að standa rétt að málum en upplýsingarnar verða að hafa það að markmiði að 

framkalla viljayfirlýsingu
46

 af gagnaðilanum.
47

 

                                                            
41 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 224-225. 
42 Lögfræðiorðabók með skýringum, ritstjóri Páll Sigurðsson, bls 426.  Einnig oft skilgreind svo; svik er það 

þegar maður með ólögmætum hætti og gegn betri vitund, annaðhvort gefur rangar upplýsingar eða leynir atriðum 

sem máli skipta, með þeim ásetningi að fá með því annan aðila til að stofna til löggernings, til hagsbóta þess sem 

svikunum beitti eða til hagsbóta fyrir þriðja mann. 
43 Udkast til Lov om Aftaler og andre rethandler på Formuerettens Område med tilhørende Bemærkninger og 

Handelsagentur og Handelsrejsende med tilhørende Bemærkninger (1913),  bls. 68-69. 
44 U 1952. 278 H.  A tóku líftryggingu ári 1946 en hann hafði þagað yfir því að hann þjáðist af afleiðingum 

skotsárs í kinn, sem hafði orðið fyrir þegar hann þjónaði í heimvarnaliðinu. Það hátterni A að hann hafi þagað 

yfir þessu var ekki talið sviksamlegt í skilningi 1. mgr, 4. gr. um tryggingarsamningalög. 
45 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 192. 
46 Samkvæmt Henry Ussing má sjá í réttarframkvæmd að í nokkrum tilfellum hafi farið fram ógilding þó svo að 

ekki hafi verið hægt að leggja til grundvallar að loforðsmóttakanda hafi verið ljóst eða fulltrúa hans að 

upplýsingar sem hann gaf hafi verið rangar svo kölluð framkölluð blekking (fremkaldt vildfarelse)  sbr.  Henry 

Ussing: ,,aftaler og mellemænd“. bls. 161.   
47 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 193. 
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Sá sem gerir þá kröfu að samningur sé ekki bindandi vegna svika gagnsaðilans ber 

sjálfur sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi verið beittur svikum.  Það er einnig gert að 

skilyrði, að svikin hafi verið forsenda þess að samningur var gerður.
48

 En svik í skilningi 30. 

gr. sml. er veik ógildingarástæða.
49

 Hefur hún því ekkert gildi gagnvart grandlausum aðila og 

ekki er hægt að krefjast ógildingar gagnvart slíkum aðila. Einungis er það mögulegt þegar 

aðilinn er grandvís um svikin. Það telst ekki vera svik í skilningi laganna, þegar samningsaðili 

veitir rangar upplýsingar, ef hann var í góðri trú um að upplýsingar hans hafi verið réttar.   

Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. samningalaga eru loforð óskuldbindandi gagnvart 

ógrandvísum loforðsmóttakanda ef svikum hefur verið beitt. Loforð eru hins vegar gild 

gagnvart grandlausum þriðja aðila. Það er að segja í þeim tilvikum þar sem hann hefur ekkert 

komið að samningssambandinu og ekki haft vitneskju um hið sviksamlega hátterni. Tekið er 

skýrt fram í 2. mgr. og nánar útfært með greinargerðinni sem fylgdi lögunum, að ef sannast að 

rangar upplýsingar voru gefnar eða atriðum hafi verið leynt og þau atriði hafi ekki haft nein 

áhrif á að löggerningurinn var gerður þá gildir ákvæðið ekki. Þar með þarf sá sem beittur var 

svikunum, að sanna að hin sviksamlega háttsemi hafi ráðið úrslitum við veitingu loforðsins.
50

 

Tilhneiging til að lýsa samning ógildan vegna þess að verið var að leiða menn á villigötur 

hefur að sjálfsögðu  mun meira vægi í þeim tilvikum þar sem gagnaðili gat ekki gert sér grein 

fyrir að gefnar upplýsingar voru rangar. Þetta er litið sérstaklega alvarlegum augum í þeim 

tilvikum þar sem loforðsmóttakandinn hefði enga möguleika á að gera sér grein fyrir að 

upplýsingarnar væru rangar eða hann hafði enga möguleika til að afla sér þeirra upplýsinga 

sem gagnaðili hans hafði. Ef ógilding er gerð sem afleiðing framkallaðra blekkinga (d. 

vildfarelse) sem vísvitandi er sett fram má líta svo á að verið sé að rýmka  ógildingar 

gildissvið 30. gr. sml. vegna aðstæðna og tilurðar samningsins.
51

 Má sjá þessi sjónarmið í 

UfR. 1953, bls. 621. 

 

UfR. 1953, bls. 621.M pantaði flutning hjá  fyrirtækinu F til að flytja innbú sitt og H en það var 

séreign M sem varð gjaldþrota áður en flutningskostnaður var greiddur. Eftir að lögmaður F 

hafði samband við H og tjáði henni að hún væri skuldbundin samkvæmt lögum að greiða 

skuldina, skrifaði H undir sátt. Í sættinni sem gerð var  skuldbatt H sig til að greiða útistandi 

skuld.  Talið var af dómstólnum að tilurð þessa löggernings væri ekki í samræmi við lög, þar 

sem lögfræðingurinn gaf henni rangar upplýsingar þar sem hún var ekki skyldug til að greiða 

skuldina. Var því löggerningurinn ekki skuldbindandi fyrir hana. 

 

 

                                                            
48 Eben von: ,,Bevis“ bls. 50, sbr. dóma UfR.1965, bls 823 og UfR. 1993,bls. 923.    
49 Eben von: ,,Bevis“ bls. 50, sbr. dóma UfR 1965, bls 823 og UfR 1993, bls. 923.   
50 Alþt. 1935, A-deild, bls. 798 
51 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 193. 
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Dómstóllinn leit það alvarlegum augum að konan var blekkt til að hún myndi fallast á 

að greiða skuld sem hún var ekki skyldug að greiða samkvæmt dönskum réttarfarslögum. 

Varðandi íslenska réttarframkvæmd er gamall dómur frá 1958 þar sem kaupandi bifreiðar 

hagaði sér sviksamlega við kaup á bifreið. 

 

Hrd. 1958, bls. 381 (Víxildómur). V seldi S bfreið og greiddi með víxlum sem voru gefnir út á 

hendur M. Á var fullkunnugt um að M var í miklum greiðsluerfiðleikum og hafði tvívegis áður 

reynt að nota framangreinda víxla í viðskiptum við aðra aðila. Höfðu þeir aðilar ekki viljað taka 

við víxlunum sem greiðslu. S fékk víxlana ekki greidda þar sem nauðasamningar M höfðu ekki 

tekist. Við kaupin leyndi Á S bágri skuldastöðu M og að takmarkaðar líkur væru á því að 

víxillinn yrði nokkurn tímann greiddur. Í dómi Bæjaþings Hafnarfjarðar þann 19. mars 1957,  

var talið sannað að Á hefði beitt sviksamlegum aðferðum með að greiða með verðlitlum víxlum 

og leyna verðleysi þeirra.  Á hafi verið fullkunnugt um að lítið sem ekkert fengist fyrir kröfuna á 

hendur M. Hann leitaði því til grandlauss aðila og notaði sviksamlegar aðferðir til að fá kröfuna 

greidda til að takmarka tjón sitt. 

 

Sjá má að dómstóllinn var í engum vafa um að svikum hafði verið beitt og því riftir 

hann kaupunum með réttu.  Hins vegar getur oft verið erfitt fyrir dómstóla að meta hvort 

svikul háttsemi hafi leitt til þess að tilboði hafi verið tekið þótt réttar upplýsingar kæmu fram. 

Ef komist er að þeirri niðurstöðu að samningsaðilinn hefði hvort sem er gengið til samninga, 

þá er ekki mögulegt að ógilda loforðið á grundvelli svika eins og fram hefur komið. Því er 

nauðsynlegt að sanna hver ásetningur aðilans var í samningssambandinu, hvort leynd eða 

rangar upplýsingar voru gefnar ,,í þeim tilgangi einum“ að fá loforðsmóttakanda til að stofna 

til samningsins. Í dómi Hæstaréttar; Hrd 1983 bls.2134 (Kaupmáli) koma þessi sjónarmið 

glögglega fram. Þar sem M tekst ekki að sanna að K hafi haft þann ásetning að blekkja hann 

til að hafa af honum eignir. Það eitt að stinga upp á að gera kaupmála og skilja við aðilann 

einhverjum tímapunkti seinna, telst ekki vera sönnun þess, að um ásetning væri að ræða til 

sviklegrar háttsemi að mati dómsins. Má taka undir þá niðurstöðu dómsins að eitthvað meira 

þarf að koma til svo þessi meinta hátterni teljist sönnuð. 

 

Hrd 198, bls..2134 (Kaupmáli)  M og K  gerðu kaupmála um að íbúð þeirra skyldi verða séreign 

K. M taldi hana hafa beitt sig svikum við gerð hans, þ.e.a.s. hún hafi við gerð kaupmálans verið 

ákveðin í að skilja við M og hún hafi vitað hver réttaráhrif yrðu með gerð kaupmálans. M var 

verulega greindarskertur og sá K alfarið um fjármál þeirra í búskap þeirra. K gerði M ljóst, að 

nauðsynlegt væri að gera íbúðina að séreign hennar til að tryggja stöðu hennar, þar sem M ætti 

börn utan hjónabands. Héraðsdómur taldi að K hefði beitt svikum og óheiðaleika og ógilti því 

kaupmálann. Niðurstöðunni var snúið við fyrir Hæstarétti sem taldi ósannað að K hafi beitt 

svikum eða misneytingu. Einnig taldi dómurinn að ósannað væri að K hafi haft þann ásetning að 
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gera þennan kaupmála einungis til að hafa eignir af M og því ósannað að hún hafi gert sér grein 

fyrir réttaráhrifum kaupmálans. 52 

 

Hrd. 29. janúar 2004(316/2003) (Hunter Fleming)  S, sem keypt hafði hlutabréf af J í 

fyrirtækinu H sem var óskráð, krafðist  riftunar þess gernings, en til vara afsláttar. S hélt fram að 

ákvörðunarástæða hans fyrir hlutabréfakaupunum væri sú að honum var tjáð af J að hann hefði 

öruggar upplýsingar um að fyrir dyrum stæði sameining félagsins við annað félag.  Því væri 

ljóst að verð bréfanna myndi hækka verulega frá kaupverðinu af þeirri ástæðu. Hafi hann fullyrt 

að þetta myndi gerast innan fárra vikna og þess vegna væri um áhættulitla og örugga 

fjárfestingu að ræða fyrir stefnanda. Eftir eftirgrennslan S hafi komið í ljós að þessi sameining 

hafi aldrei staðið til. Einnig taldi S að mikilvægum upplýsingum hefði verið haldið leyndum 

fyrir honum. Þær fólust í því að K sonur J hafi verið þátttakandi í einhvers konar frumútboði hér 

á landi á hlutum í H. Þar hafi viðstöddum verið boðið að kaupa hlutabréf á helmingi lægra gengi 

en S keypti sína hluti á. Þessu hafi K og J haldið leyndu fyrir stefnanda. S vildi líka meina að 

sonurinn K hafi leynt því að þeir væru að kaupa bréfin af föður hans J. Þegar málið kemur svo 

til úrlausnar er ekki talið sannað að J hafi komið fram fyrir hönd seljanda sem umboðsmaður, 

þannig að hans aðkoma var ekki talin hafa verið í nafni J. Þá kom það til úrlausnar hvort sjálfur 

seljandinn hafi beitt svikum sem leiddu til þess að fullnægt væri skilyrðum til að ógilda mætti 

kaupsamninginn og gera J að endurgreiða honum kaupverð hlutabréfanna. Héraðsdómur féllst 

ekki á beitingu 30. gr. sml. með þeim orðum að hlutafjárkaupum fylgdi almennt nokkur áhætta.  

Kaupandi hlutabréfa gæti þannig almennt ekki gengið út frá því að ekki yrði tap á slíkri 

fjárfestingu og því síður að hún skilaði hagnaði. Þessi áhætta væri ennþá meiri en ella þegar um 

kaup á hlutafé í félagi sem ekki væri skráð á verðbréfamarkaði væri að ræða. Einnig taldi 

dómurinn að ekkert hefði komið fram í málinu sem mælti gegn því að S hafi ekki getað aflað sér 

upplýsinga um frumútboðið. Í dómnum er tekið fram að það séu ríkar kröfur gerðar til sönnunar 

þess að svik hefðu átt sér stað. Ekki er tekin afstaða til hegðunar sonarins, hann var ekki talinn 

umboðsmaður og jafnframt segir að engar sannanir hafi verið lagðar fram um að seljandi hefði 

sjálfur vitað eða mátt vita að rangar upplýsingar hafi verið gerðar við gerð kaupsamningins eða 

aðilar hafi verið leyndir upplýsingum (þessi atriði koma í skilgreiningunni á svikum). Ekki var 

talið sannað að hann væri að leyna upplýsingum vísvitandi. J var því sýknað af þessari kröfu í 

héraði og staðfest fyrir Hæstarétti.  

 

Eins og sjá má af dóminum eru gerðar ríkar sönnunarkröfur til þess aðila sem heldur því 

fram að hann hafi verið beittur svikum. Í áhættusömum viðskiptum eru gerðar ríkari kröfur til 

aðila að sýna varkárni og kynna sér vel allar hliðar málsins áður en gengið er til samninga. 

Eðli sölumennsku er yfirleitt þannig að varan er fegruð með orðum og sannfæringarkrafti beitt 

við sölu hennar. Þó má ekki gefa rangar upplýsingar og sérstök skylda hvílir á sérfræðiaðilum 

að vanda vel til verks og þá sérstaklega þegar óreyndir aðilar eiga í viðskiptum við þá. Að 

öðrum kosti er hætt við að dómstólar telji í krafti sérfræðiábyrgðar þeirra að sönnunarbyrðinni 

eigi að snúa við. Þá er það hins aðilans að sanna að staðhæfingar gagnaðilans séu ekki réttar. 

                                                            
52 Sambærileg niðurstaða og í U 2005. 134Ø Þar sem hjónin M og H höfðu gert kaupmála árið 1990 rétt áður en 

þau gengu í hjónaband. Þar var sveitabýli gert að séreign H. Árið 1998 felldu þau kaupmálan úr gildi og gerðu 

annan kaupmála sem kvað á um að allar eignir þeirra yrðu fullkomlega sameiginleg eign þeirra beggja. Árið 

1999 yfirgaf M H og vildi skilnað. H taldi að M hafi beitt sig blekkingum þar sem hann hafi ákveðið að yfirgefa 

sig 1998 en hafa leynt sig því fyrir sér og þess vegna fengið hana til að ógilda kaupmálan frá 1990 og þetta varði 

svikum á grundvelli 30. gr. sml. H hafði lögfræðing sér innan handar við gerð hins nýja kaupmála 1999 og hann 

hafði varað hana við afleiðingum þess að fella úr gildi fyrri kaupmála. Hæstiréttur féllst ekki á beitingu 30. gr. 

sml. eða reglna um brostnar forsendur, þar sem dómurinn taldi engar ástæður til að fella seinni kaupmálann úr 

gildi.    
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Má í þessu samhengi nefna að fasteignasalar starfa á grundvelli samnings við seljanda eða 

kaupanda.  Þó fer um skaðabótaskyldu þeirra eftir reglum um skaðabætur utan samninga.
53

 Í 

27. gr. fasteignakaupalaga kemur fram að ábyrgðin er reist á sakarreglunni og talað um í 

lögunum að um ábyrgðina gildi reglur um skaðabætur utan samninga, þ.e. reglur 

skaðabótaréttar. Í skýringum með frumvarpinu til laga nr. 40/2002 um fasteignarkaup kemur 

fram að þetta orðalag sé notað, en ekki tilvísun til almennra reglna skaðabótaréttar. Er það 

vegna þess að reglur um skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga innan 

skaðabótaréttar hafa þróast þannig að sakarmatið hefur verið strangara en almennt leiðir af 

almennum reglum. Sönnunarreglum er  þá beitt með þeim hætti, sem er tjónþola hagfelldari 

en almennar reglur leiða til. Í skaðabótarétti er þetta afbrigði sakarábyrgðar nefnt 

sérfræðiábyrgð. Fasteignasalar eru í norrænum rétti yfirleitt ein af þessum starfsstéttum sem 

falla undir þetta afbrigði. Ábyrgðin er því rýmkuð og tekur til þeirra sem veita 

sérfræðiþjónustu á grundvelli fræðilegrar menntunar eða þjálfunar og bjóða fram þjónustu 

sína gegn greiðslu.
54

 Telja má að mikill hluti þeirra upplýsinga sem daglega eru gefnar í þeim 

tilgangi að ná fram sölu séu eitthvað færðar í stílinn eða hreinlega  rangar en þó án þess að 

þeir samningar sem verða til vegna þessa séu ógildir vegna svika. Samkvæmt danskri 

réttarframkvæmd er viðurkennt að sölumaður má hyggla vöru sinni til að gefa henni meira  

vægi (d. mere innehold i tilværelsen) þó svo að þessi hvatning verði til þess að lán sé tekið til 

að fjármagna kaupin. Yfirlýsingar eins og sú að segja ,,þessar buxur eru óslítanlegar“ eru 

innan leyfilegra marka en ekki er leyfilegt að segja að vara sé á útsölu ef hún er það ekki. 

Ekki má heldur auglýsa að bíll sé ryðvarinn ef hann er það ekki. Þessi sjónarmið er hægt að  

sjá í neytendarétti og markaðsrétti.
55

 Gerðar eru sérstakar kröfur til samningsaðila sem hefur 

það hlutverk að vera ráðgjafi fyrir kaupanda eða samningsaðila t.d í ráðgjafafyritækjum eða 

fjármálafyrirtækjum og ráðgjafar á sölu á hátæknibúnaði.
56

 Sama gildir um löggerning sem 

komið er á á grundvelli þess að gagnaðili beitir einhvers konar reikniskúnstum til að blekkja 

gagnaðila sinn til að fá hann til að ganga að samningi. 
57

 

  

                                                            
53 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls 46 og 354, svipaða afstöðu má sjá hjá Bernhard Gomar, Modern    

erstatnigsret, bls. 22-23. 
54 Viðar Már Matthíasson: Fasteignakaup, bls. 329-338. 
55 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 193. 
56 Bernhard Gommard: ,, Almindelig kontraktsret“, bls. 160 og sbr. U 1987.108H, U 1987. 279H og U 1085, 334 

H. 
57 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 195. 
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Hrd. 2003 bls. 3836 (184/2003) (MP Verðbréf hf). Í málinu deildu aðilar um gildi 

áskriftarloforðs Kaupgarðs hf. (K) við almennt útboð í MP BIO hf. (MPB), sem fjárfesti í 

líftækni- og erfðafyrirtækjum. MP Verðbréf hf. (MP) sá um útboðið. Í útboðslýsingu sagði m.a. 

að stærsta eign MPB hf. væri eignarhlutur í bandaríska félaginu BS Inc., sem ætti fjölda 

einkaleyfa. Útboðsgengi var ákveðið 1,5 og kom fram í útboðslýsingu að vitað væri um 

viðskipti með bréf félagsins á verulega hærra gengi. Byggði K hf. einkum rekstur máls síns á 

því að síðastnefnd fullyrðing stæðist ekki og MP hf. hafi þvert á móti verið kunnugt um 

viðskipti með bréfin á lægra verði á útboðstímanum. Einnig hafi verið ofmælt um 

einkaleyfaeign BS Inc. Talið var að ekkert hefði komið fram í málinu sem styddi fullyrðingar í 

útboðslýsingu um sölu hlutabréfa á verulega hærra gengi en 1,5. En K hf. hefði hins vegar ekki 

fært sönnur á að hlutabréf í  félaginu hefðu verið seld undir útboðsgengi á útboðstímanum. Var 

talið að röng lýsing á einkaleyfaeign BS Inc. í útboðslýsingu yrði að skoðast í því ljósi að K hf. 

hefði ekki verið að kaupa hlut í því félagi heldur móðurfélagi þess. Meta yrði útboðslýsinguna 

heildstætt, enda hefði þar verið  skýrlega varað við þeirri áhættu sem fælist í fjárfestingu af 

þessu tagi og sérstaklega tekið fram að tapsáhætta væri mikil. Í tilboði K hf. hefði komið fram 

að tilboðsgjafi hefði  kynnt sér rækilega öll útboðsgögn og að hann gerði sér sérstaka grein fyrir 

þeim áhættuþáttum sem fylgdu fjárfestingunni. Var kröfu K hf. um sýknu því hafnað.  

 

Telja má dómsniðurstöðuna í Hrd. 2003 bls. 3836 (184/2003) (MP Verðbréf hf) mjög 

vafasama. Þar sem félagið er sýknað af því að hafa verið með ranga lýsingu í útboðslýsingu, 

einungis vegna þess að áskrifandinn skrifaði undir að hann þekkti áhættur af 

verðbréfaviðskiptum. Útboðslýsingin á að vera rétt og eiga þeir sem hana gera, þ.e.a.s. 

félagið, að bera ábyrgð á því. Sú röksemda færsla Hæstaréttar að K hf. hefði ekki verið að 

kaupa hlut í BS Inc. heldur MPB er fjarstæðukennd. Því auðvitað skipti K miklu máli við 

ákvörðunartöku og verðmætamat á kaupum á MPB að útboðslýsingin væri rétt, enda gerð af 

verðbréfafyrirtæki sem átti að vanda til verksins. Þeir áttu ekki að tilgreina eignir sem ekki 

voru til staðar til þess eins að gera félagið seljanlegra, það er augljóslega sviksamlegt. Hefði 

Hæstiréttur átt að horfa til þessa en ekki líta fram hjá þessari málsástæðu. 

Þegar krafist er ógildingar á grundvelli svika má sjá af þeim dómum sem fjallað hefur 

verið um, að niðurstaða byggir gjarna á því hvort sviksamleg háttsemi af ásettu ráði hafi átt 

sér stað. Upplýsingarnar þurfa þar af leiðandi ekki eingöngu að vera rangar, sviksamlegar eða 

misvísandi, heldur þarf háttsemi loforðsmóttakanda að hafa ríkjandi áhrif á að loforð hafi 

verið gefið.
58

 Þessi sjónarmið má sjá í dómi Hæstaréttar, Hrd. 2004, bls. 2304 (432/2003) 

(NAC) þar sem viðkiptaáætlun sem lá til grundvallar kaupum á félaginu NAC hafi gefið svo 

ranga mynd af félaginu að réttlætanlegt þótti að ógilda samning milli aðila.  

 

Hrd. 2004, bls. 2304 (432/2003) (NAC). B, sem keypt hafði hlut í félaginu NAC af A, krafðist 

ógildingar eða riftunar kaupsamningsins vegna þess að viðskiptaáætlun, sem lá til grundvallar 

kaupunum, hafi ekki gengið eftir. Í henni kom meðal annars fram að félagið hefði gert sölu- og 

dreifingarsamninga víðsvegar um heiminn við framsækna, trausta og rótgróna evrópska 

tölvuframleiðendur. Fram kom í áætluninni ad NAC sé ekki í áhættusæknum rekstri þar sem 

                                                            
58 Alþt. 1935, A-deild, bls. 798. 
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samningar fyrirtækisins byggjast á fyrirframgreiðslu kaupenda. Í áætluninni var einnig lýst yfir 

að samningar hafi tekist við ýmis stór og þekkt fyrirtæki á Íslandi og fullyrt með rökstuðningi 

að áætlanir fyrirtækisins væru vel framkvæmanlegar. Þar kom meðal annars fram að áætluð sala 

í Skandinavíu væri um 3,5 milljónir tölva á ári og þar af 250 þúsund fartölvur. Einnig kom fram 

að áætlaðar tekjur í júlí 2002 skyldu nema u.t.b. 3,5 milljörðum króna og að félagið væri 

skuldlaust, en tekin yrðu lán að fjárhæð 1,5 milljón króna í júlí-september 2001. B greiddi A 8,5 

milljónir fyrir 5% hlut í félaginu. Nokkru eftir að kaupsamningurinn var gerður fór B að athuga 

hvernig starfsemi félagsins gengi með tilliti til viðskiptaáætlunarinnar. Við skoðun B á rekstri 

félagsins kom í ljós að fullyrðingar í viðskiptaáætluninni reyndust rangar í öllum meginatriðum 

og hún framsett til að valda blekkingum. Héraðsdómur Reykjaness taldi nægilega í ljós leitt, að 

B hafi með svikum verið fenginn til að gera framangreindan kaupsamning um kaup á hlut í 

NAC.  Með vísun í 30. gr. sml. var samningurinn úr gildi felldur og bar A að endurgreiða B 

kaupverðið ásamt dráttarvöxtum og fjármagnskostnaði. Hæstiréttur taldi að rekstur NAC væri 

háður mikilli óvissu og að B hafi tekið verulega áhættu með kaupum sínum á hlutafé í félaginu. 

Það að viðskiptaáætlunin gekk ekki eftir varðandi veltu og hagnað var í sjálfu sér ekki sönnun 

þess hún hafi verið óraunhæf. Af áætluninni sjálfri var ljóst að hún byggði fyrst og fremst á 

væntingum um árangur samningaviðræðna við erlenda kaupendur en ekki á gerðum samningum. 

En þó var talið að viðkiptaáætlunin hafi gefið svo ranga mynd af félaginu að ógilda bæri 

samninginn á grundvelli brostinna forsendna. 

 

 

Hér telur Hæstiréttur að hin ranga mynd sem dregin var upp í viðskiptaáætlunum um 

rekstur félagsins hafi jaðrað við að vera sviksamleg. Hæstiréttur staðfestir ekki heimfærslu 

héraðsdóms til 30. gr. sml. heldur ógildir dómurinn samninginn á grundvelli brostinna 

forsendna sem þó leiðir til sömu niðurstöðu þ.e.a.s. B fékk endurgreiðslu þess fjár sem hann 

hafði lagt til. Fram kom fyrir dómi að félagið hafði ekki selt eina einustu tölvu erlendis og 

Hæstiréttur leggur sönnunarbyrðina á A að sanna að þær væntingar, sem áætlunin byggði á, 

hafi verið raunhæfar og hún þar með forsvaranleg. A tókst ekki að sanna mál sitt, gat ekki lagt 

fram nein gögn í málinu sem studdu áætlunina að þessu leyti. 

Með að bera saman dómsniðurstöður Hrd. 184/2003 (MP Verðbréf hf) og  Hrd. 2004, 

bls. 2304 (432/2003) (NAC) má sjá að niðurstaða Hæstaréttar er á allt annan veg. Málsatvik 

eru keimlík en í síðara málinu leggur Hæstiréttur að sönnunarbyrðina á A eins og fram hefur 

komið. Hér er  ekki samræmi í dómsniðurstöðunum tveimur. Hér liggur aðalmunurinn í því að 

í fyrra málinu skrifaði áskrifandinn undir að hann þekkti áhættur af verðbréfaviðskiptum.  

Samt sem áður var stefnandinn B í NAC málinu útibússtjóri hjá Sparisjóði Reykjavíkur og því 

enginn nýgræðingur í viðskiptum, heldur átti að þekkja til áhættu af verðbréfaviðskiptum. Í 

NAC málinu hittir Hæstiréttur naglann á höfuðið og gefur skýr skilaboð út í viðskiptalífið um 

afleiðingar þess þegar annar samningsaðili rangfærir upplýsingar til að ginna gagnaðila sinn 

til samninga. 

Þegar samningsaðili gerir ekki grein fyrir bágum fjárhagsaðstæðum sínum er hann 

gengur til samninga er ekki um svik að ræða, en ef staða hans er svo veik í samanburði við 
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þær skuldbindingar sem hann tekur sér á hendur, hefur hann skyldu til að upplýsa gagnaðila 

sinn um hve illa staddur hann er. Ef slíkar upplýsingar eru ekki gefnar verður samningurinn 

ógildur á grundvelli 30. gr. sml.
59

 Þó svo að venjulega sé ekki mikill áhugi á að gera 

samninginn ógildan í aðstæðum sem þessum getur krafa um ógildingu verið réttmætt 

réttarúræði og jafnvel það eina. T.d.ef birgðasali hefur afhent vöru út í reikning en 

viðkomandi er mjög ill staddur og er á barmi gjaldþrots og  því ógjaldfær. Ef nokkrar af þeim 

vörum sem hann hefur fengið afhentar og standa óseldar á vörulager hans eða ómeðhöndlaðar 

væri hægt að ógilda samninginn á grundvelli samningalaga,   Eins og komið hefur fram geta 

svik einnig falist í þeirri háttsemi að leyna upplýsingum, sem skipta verulegu máli fyrir 

viðsemjanda samningsaðila. Á þetta atriði reyndi í  Hrd  9 nóvember 2006 (194/2006) (Svenni 

EA), þar sem verðmæti veiðiheimilda hækkuðu verulega eftir lagabreytingu á 

fiskveiðistjórnunarkerfinu. 

 

Hrd  9 nóvember 2006 (194/2006) (Svenni EA Snerist málið um kaup B á bátnum Svenna og 

veiðiheimildum sem fylgdu með honum af seljandanum H.  Stuttu eftir kaupin  var veiðikerfinu 

breytt þannig að eigendur sóknardagabáta áttu þess kost að fá úthlutað aflahlutdeild á grundvelli 

veiðireynslu í stað sóknarmarks. H byggði á því að með þessari breytingu hafi verðmæti bátsins 

aukist. H hélt því fram að B hefði vitað þegar kaupin voru gerð að til stæði að breyta lögunum 

en þagað yfir því og þannig beitt svikum við samningsgerðina Til stuðnings kröfu sinni vísaði 

dómurinn til 30. gr. sml. 36. gr. sömu laga og meginreglunnar um brostnar forsendur. Taldi 

Hæstiréttur það vera ósannað að B hefði haft vitneskju um að fyrrnefndar breytingar yrðu gerðar 

á fiskveiðistjórnarkerfinu þegar kaupin voru gerð. Ekki var annað fram komið en að jafnræði 

hefði verið með aðilum við kaupin og verð bátsins verið eðlilegt á kaupsamningsdegi. Var B því 

sýknað af kröfu H.  

 

 Hæstiréttur féllst ekki á kröfu stefnanda í málinu að 30. gr. sml. ætti hér við. Þar sem 

hér var um að ræða tvö útgerðarfélög og seljandi bátsins hefði mátt gera sér grein fyrir því að 

einhverjar breytingar gætu orðið á fiskveiðistjórnarkerfinu, þar sem tíðar breytingar höfðu átt 

sér stað undanfarin ár. Auk þess var ekki talið að kaupverðið gæti án sérstaks samkomulags 

aðila orðið háð þeirri forsendu að fiskveiðistjórnunarkerfið breyttist ekki eftir gerð 

kaupsamningsins.  

 Samningsaðili þarf ekki að segja hinum aðilanum allar þær upplýsingar sem hann veit 

betur en gagnaðili hans, það má vera rými (d. spillerum) fyrir almennan viðskiptadugnað eða 

                                                            
59 Bernhard Gommard: ,, Almindelig kontraktsret“, bls. 161. 
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viðskiptafærni.
60

 Sem dæmi um þær aðstæður þar sem þagað er á sviksamlegan hátt í 

skilningi 30. gr. sml. er t.d. tilvik þar sem aðili býður öðrum  að kaupa hlutabréf á háu verði í 

hlutafélagi vitandi það að gagnaðilinn viti ekki að félagið er gjaldþrota eða á barmi þess.
61

  

5.2 Sönnunarregla 2. mgr. 30. gr. sml. 

Fram kemur með skýrum hætti sönnunarregla, í 2. mgr. 30. gr. sml. um hvernig svik eru 

skilgreind í skilningi laganna. Segir í ákvæðinu; að skýri móttakandi löggernings sem 

sviksamlega rangt frá atvikum, sem ætla mátti að skiptu máli um löggerninginn, eða hann 

hefur sviksamlega þagað yfir slíkum atvikum, þá skuli líta svo á, sem gerningurinn hafi verið 

gerður með svikum, nema það sannist, að þessi atriði hafi engin áhrif haft um það að 

löggerningurinn var gerður. Þar með þarf sá sem telur sig hafa verið beittur svikum að sanna 

að svikum hafi verið beitt. Ef sú sönnun tekst snýst sönnunarbyrðin við, þannig að sá sem 

svikunum beitti verður að sanna, að tiltekið atriði hafi ekki verið ástæða þess að gagnaðilinn 

hafi gengið til samninga við sig. Þetta er ekki bein sönnunarregla um svikin sjálf heldur áhrif 

svikanna.
62

 

Ríkar kröfur kröfur eru gerðar til sönnunar, eins og sjá má af fyrrnefndum dómi, Hrd. 

29. janúar 2004 ( 316/2003) (Hunter Fleming.) Mörgum lykilupplýsingum var haldið 

leyndum fyrir kaupandanum en Hæstiréttur gerir verulegar strangar kröfur til sönnunar eins 

og ofangreindur dómur ber með sér. Telur dómurinn að stefnanda hafi ekki tekist að færa 

fullnægjandi sannanir fyrir fullyrðingum sínum. 

 

UfR 2003, b1s. 381 (Kaupmáli/erfðaskrá).  Á þeim tímapunkti þegar miklir erfiðleikar voru í 

hjónabandi M og H. Kom M með skjal til H sem hann bað hana um að undirrita á seinustu síðu 

skjalsins. H undirritaði skjalið þar sem hún hélt að um væri að ræða erfðaskrá. Skjalið var samið 

af M og var hann lærður tryggingarsali. M þinglýsti skjalinu sem reyndist vera kaupmáli. Með 

kaupmálanum fólst að allar sameiginlegar eignir þeirra hjóna voru gerðar að séreign M. Við 

lögskilnað þeirra hjóna hélt M kaupmálanum til streitu og taldi flestar eignir vera hans í 

samræmi við kaupmálann.  H krafðist að kaupmálin yrði ógildaður á grundvelli 30., 31., 33. og 

36. gr. samningalaga. Landsyfirréttur lagði til grundvallar niðurstöðu sinni að skjalið væri 

algjörlega samið M í hag fjárhagslega og hann hafi lokkað hana til að undirskrifa skjalið á þeirri 

forsendu að þetta væri erfðaskrá, því hafi H verið í rangri trú um innihald þess. Þetta hafi verið 

sviksamlegt hátterni af M, en samt sem áður ógildaði dómstóllinn kaupmálann á grundvelli 2. 

mgr. 36. gr. samningalaga. 
 

  

                                                            
60 Stig Jørgensen: ,,Kontaktsret I“, bls. 138 og sbr. U 2005. 1293 H  
61 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 196. sbr. U 1951.17  og U 1981.887 Ø 
62Alþt. 1935, A-deild, bls. 798 og Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 284. 
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5.3 Réttaráhrif 

Ógildingarreglan sem fram kemur í 1. mgr. 30. gr. sml. er veik ógildingarástæða. Hún hefur 

því ekkert gildi gagnvart grandlausum samningsaðila þ.e.a.s ekki er hægt að krefjast 

ógildingar gagnvart slíkum aðila. Erfitt getur verið að sanna að gagnaðilinn hafi beitt 

samningsaðila sinn svikum. Hann þarf að vera grandvís um svikin og vera ljóst að um ranga 

upplýsingagjöf sé að ræða eða þá hann leynir upplýsingum sem hann veit að skipta myndu 

miklu máli við ákvörðunartöku gagnaðilans. En hafa ber í huga, að það telst ekki vera svik, 

þegar rangar upplýsingar eru veittar í þeim tilvikum þegar loforðsgjafinn veit ekki betur og 

telur sig vera veita réttar upplýsingar eftir sinni bestu vitund (verður að vita eða hafa mátt 

vita). Réttaráhrifin þegar fallist er á beitingu 30. gr. sml. eru þau að löggerningur telst ekki 

lengur skuldbindandi fyrir samningsaðilana og allar samningskyldur falla niður.
63

 

  

                                                            
63 Alþt. 1935, A-deild, bls. 798 og Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 284-285. 
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6  33. gr. samningalaga – Ógilding vegna óheiðarleika við samningsgerð 

 Regla 33. gr. sml. tekur á þeim tilvikum þegar annar aðilinn hefur hagað sér óheiðarlega við 

samningsgerð þeirra. Reglan getur talist ógildingarástæða samninga og nær hún yfir flestar 

ógildingarástæður samningaréttar. Hljómar núgildandi regla svo; ,,löggerning, sem ella mundi 

talinn gildur, getur sá maður, er við honum tók, eigi borið fyrir sig ef það yrði talið 

óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar löggerningurinn kom til vitundar hans og 

ætla má að hann hafi haft vitneskju um“. Telja má að hér sé um að ræða almenna 

grundvallarreglu til fyllingar hinum sérstöku ógildingarástæðum sml. Hér er dómstólum veitt 

heimild til að ógilda löggerninga sem almennt myndi teljast óheiðarlegt
64

 að bera fyrir sig. 

Reglan er mjög víðtæk og gæti til dæmis tekið á samningum sem ölvaður einstaklingur hefði 

gert.
65

 Sömu sjónarmið koma fram í dönskum samningarétti þar sem talið er að 33. gr. sml. 

geti náð yfir samninga, sem aðili gerir þegar hann er í miklu ójafnvægi eða í tilvikum þegar 

samningsaðili er ölvaður við samningagerðina eða er andlega vanheill sbr. UfR 1949, bls. 699 

(andlega veik kona) 

 

 UfR 1949, bls. 699 (andlega veik kona )H seldi fyrrverandi manni sínum bifreið sína er hún var 

nýútskrifuð af geðsjúkrahúsi. Talið var að hún hefði ekki gert sér grein fyrir að verð bílsins var 

of lágt og hún gerði sér ekki grein fyrir því að það að fá greiðslur fyrir bifreiðina væri annað en 

að fá makalífeyri frá S. Þar að auki hafði S reynt áður að fá hana til þessarar samningsgerðar en 

þá hafði H lögmann sér innan handar sem kom veg fyrir það. Kaupin voru gerð ógild á 

grundvelli 33. gr. sml. 

 

  

Með lögum nr. 11/1986 var ógildingarákvæði á grundvelli óheiðarleika fært úr 32. gr. í 

33. gr. án þess að nokkrar breytingar væru gerðar á ákvæðinu.
66

 Í greinargerðinni um ákvæðið 

með lögunum frá 1936 er meðal annars tekið fram; að verið sé að gefa dómstólum svigrúm til 

að ógilda löggerninga enda þótt ógildingarástæður laganna séu eigi fyrir hendi. Einnig er tekið 

fram að hér sé átt við þau tilvik þar sem talið verði að það myndi stríða gegn almennum 

heiðarleika í viðskiptum, að löggerningi yrði beitt. Löggerningur sem heiðarlegur maður 

myndi eigi taka við vegna tilurðar, til dæmis ef svikum eða okri hafi verið beitt við 

samningsgerðina. Dómstólar þurfa að hafa heimild til að ógilda slíka samninga þegar það 

                                                            
64 U 1990.168 H (lesblindi kaupandinn) A hafði hafði látið í ljós við B að hann vildi ekki selja fasteign sína. En 

nokkrum dögum síðar kom kaupandinn á lögheimil A án þess að gera boð á undan sér til  í fylgd með tveimur 

ókunnugum mönnum og fór hann fram á undirskrift seljandans á bráðabirgðakaupsamningi sem innihélt flókin 

ákvæði, sem tryggði kaupandanum eignina á hagstæðum kjörum. A sem var frekar einfaldur undirritaði skjalið. 

A var einnig lesblindur og hafði engan sér til aðstoðar  til að leiðbeina honum hvaða skilmála skjalið innihélt. 

Hæstirétti Danmerkur ógilti kaupsamninginn á grundvelli 33. gr. samningalaga. 
65 Björn Þ. Guðmundsson, lögbókin þín, bls 290-291. 
66 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2161. 
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þykir réttlætanlegt.  Dómarinn þarf að setja sig í spor viðtakanda og meta hvort heiðarlegur 

maður hefði tekið við löggerningnum eða gengið til samninga, með þeim atvikum sem þá 

voru fyrir hendi og honum mátti vera kunnugt um.
67

 Í tilvikum þar sem annar samningsaðilinn 

gefur loforð vegna þess að hann er beittur miklum þrýstingi að ganga til samninga er 

mögulegt að ógilda á grundvelli reglunnar.
68

 Einnig  er ljóst að dómstólar hafa beitt 33. gr. 

sml. til að styðja 29.-31. gr. sml. til að ná fullnægjandi afmörkun í tilfellum er varða þvingun, 

misneytingu og svik í þeim tilvikum þegar dómstóll hefur vikið sér undan að skilgreina 

framferði loforðsgjafa eða þriðja manns  sem sviksamleg eða það sem krafist er af 

ákvæðunum.
69

 Ákvæði 33. gr. sml. geta einnig talið geta náð til tilvika þar sem samningar  

teljast andstæðir góðri viðskiptavenju
70

 sbr. UfR 1996, bls.120  

 

 

UfR 1996, bls.120 Í þessu máli var vitnað jafnt til 33. og 36. gr. sml. en málið varðaði samband 

milli  banka og viðskiptavinar hans A er starfaði í atvinnulífinu.  Dómurinn áleit að bankinn hafi 

brotið regluna um góða viðskiptahætti samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga um banka og sparisjóði  og 

samningurinn hafi verið mjög óbilgjarn gagnvart A sem hafi tapað á samningsgerðinni. 

Málavextir voru þeir að bankinn B hélt eftir verðbréfum aðilans og vildi ekki afhenda þau fyrr 

en hann hafði komið með ábyrgð fyrir skuldum sínum frá öðrum banka. Þannig hafi B þvingað 

hann til aðgerða og samninga. Rétturinn áleit einnig með hliðsjón af  aðstæðum við gerð 

samkomulags að það stríddi gegn venjulegum heiðarleika og eðlilegum viðskiptaháttum. Vegna 

þess að B gerði þá kröfu til A í samningum sem þeir gerðu áður en þeir afhentu honum verðbréf 

hans þar sem hann gaf eftir kröfuna að geta krafist bóta. Ógilt á grundvelli  33. og 36. gr. sml.71 
 

 

Rétt er að taka fram ef mat á að fara fram hvort eitthvað sé óeðlilegt eða óheiðalegt og 

aðilinn er fagmaður eða sérfræðingur á einhverju sviði og hann hefur móttekið loforð á sínu 

sviðiþá er rétt að líta til þeirra  viðmiða á því sviði sem viðkomandi starfar á sbr. UfR. 1963, 

bls.  867 og UfR. 1986, bls.  
72

  

                                                            
67 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
68Sjá Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 224, sbr. U2002.222Ø Samkvæmt ráðningarsamningi við A 

sem starfaði sem aðstoðarmaður kennara á heimavistarskóla. Hann átti að fá föst laun og vinna að lágmarki 37 

tíma á viku. Engin yfirvinna eða neinir aukatímar áttu að greiðast fyrir aukatíma sem  hann þyrfti að vinna ef 

þörf krefði. Síðan átti að draga húsaleigu og mat frá föstu laununum samkvæmt ráðningarsamningnum. Taldi 

dómurinn að ráðningarsamningurinn væri engan veginn eðlilegur og honum yrði vikið til hliðar á grundvelli 33. 

og 36. gr. dönsku samningalaganna. Fallist var á kröfu A að heimavistarskólinn greiddi honum fyrir þá tíma sem 

hann hafði unnið umfram þessa 37 tíma. 
69 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 223. 
70 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 221. 
71 Svipuð sjónarmið koma fram í U 2001. 663 V:  Banki hafði krafist alls útlagðs kostnaðs frá ábyrgðamönnum á 

gömlu láni sem þeir höfðu gengist í ábyrgð á og krafðist bankinn fjárnáms hjá þeim vegna vanefnda 

aðalskuldara. Ábyrgðarmennirnir töldu að bankinn hefði ekki uppfyllt þá upplýsingaskyldu sem hvíldi á honum 

gagnvart þeim. Það var upplýst að þeim hafði ekki verið tilkynnt um að skuldin væri í vanskilum. Talið ganga 

gegn 33. og 36. gr. sml. 
72 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 222. 
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Sjá má af orðalagi ákvæðisins og greinargerðarinnar með lögunum að vísað er til 

almenns siðferðismats. Slíkt mat getur eingöngu verið af huglægum toga þar sem tekið er mið 

af ráðandi siðferðismati í þjóðfélaginu hverju sinni. Inntak 33. gr. sml. felur í sér að heimilt sé 

að rifta löggerningi sem rekja megi til óheiðarleika í viðskiptum. Til skýringar á gildi loforðs 

skal einnig taka mið af 38. gr. sml. en þar er nánar vikið að skilyrðum um grandvísi 

loforðsmóttakanda.
73

 Hér hvílir sönnunarskylda á þeim aðila sem vill ógilda samning á 

efnisannmörkum löggernings á grundvelli óheiðarleika. Því verður samningsaðilinn að geta 

sýnt fram á að hann hafi ekki haft vitneskju um óheiðarleg vinnubrögð viðsemjanda síns við 

samningsgerðina. Ætla má að ekki yrðu gerðar strangar kröfur til sönnunar. Tekið er skýrt 

fram í 33. gr. sml. að það, ,, yrði talið óheiðarlegt“  hér er ekki sett skilyrði að viðkomandi 

hafi sýnt af sér neitt óheiðarlegt athæfi við stofnun gerningsins heldur er átt við að það myndi 

vera talið óheiðarlegt ef hann vildi byggja rétt sinn á löggerningnum. Tímamarkið sem sett er 

fram er, „kominn til vitundar“. Hér má ætla að um samspil milli 33. og 38. gr. sml. sé að ræða 

eins og áður hefur verið komið inn á. Átt er við atvik sem eiga sér stað við samningsgerðina 

og seinni málsliður 38. gr. sml. er því hér til fyllingar. Því má telja að mjög þröng heimild sé 

til staðar til að líta til tilvika sem seinna eru tilkomin.
74

 

6.1 Óheiðarleiki 

Hvað er óheiðarleiki? Hægt er að skilgreina hugtakið sem hegðun sem er andstæð 

grundvallarskoðunum okkar og siðferðisreglum. Matskennt og breytileg á hverjum og einum 

tíma og fer eftir mati hvers og eins.
75

 Ekki er það gert að skilyrði samkvæmt ákvæðinu að 

viðkomandi hafi sýnt af sér neitt óheiðarlegt athæfi við stofnun löggernings heldur er átt við 

að það myndi vera talið óheiðarlegt að byggja einhver réttindi á löggerningnum.
76

 Hér þarf 

því oftast að horfa til aðstæðnanna, þegar til dæmis loforð er gert eða samningur. Myndi það 

teljast óheiðarlegt að krefjast af einstaklingi að fara fram á að viðkomandi greiði honum 

aleiguna á grundvelli loforðs sem gefið hefur verið þegar aðilinn var í lífsháska. Eiga 

dómstólar alltaf síðasta orðið við þetta mat. Varðandi óheiðaleika í danskri réttarframkvæmd 

hefur verið fjallað um í fjölda dóma og málavexti þar sem annar samningaðilinn er talinn hafa 

hegðað sér óheiðarlega. Má nefna í þessu samhengi aðstæður þar sem  einfalt fólk settur 

peninga sína í gullin fyrirheit þar sem menn láta freistast af auglýsingum eða öðru slíku. Þar 

sem lofað er skjótfengnum gróða. Geta verið uppi tilvik þar sem aðilar leggja peninga í 

                                                            
73 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 313. 
74 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 311-313. 
75 Linda Lauren, Honestey bls 46 -50. London : New English Library, 1981 
76 Alþt. 1935, A-deild, bls. 799. 
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vörulagera til að komast í þá stöðu að verða umboðsaðili fyrir einhverja vöru. Þeir jafnvel 

borga rándýr námskeiðsgjöld með þeim framtíðarhorfum að efnast verulega. Í þessum 

tilvikum er varan oftast  einskis virði eða svikin.  Má nefna UfR 1974, bls. 265: (Munnstykkja 

dómur) í þessu samhengi. 

 

Ufr 1974, bls. 265. (Munnstykkja dómur) Eftir auglýsingu í dagblaði þar sem auglýst var 

viðskiptatækifæri gerði A umboðsölusamning við S á munnstykkjum. Átti A að fá útdeilt 

ákveðið sölusvæði og á því átti að vera kominn á samningur við sjoppur um að selja þessa vöru. 

Hann pantaði vörulager hjá S fyrir 11.270 dkr. vegna þessarar fyrirhuguðu sölu. Síðar kom í ljós 

að varan var óseljanleg með öllu og engir samningar til dreifiaðila lágu til grundvallar. A 

krafðist þess að fá endurgreidda þá fjármuni sem hann hafði lagt í þetta, á grundvelli 30.,31. og 

33. gr. sml. Taldi dómurinn að um tóm svik hafi verið að ræða og ógilti hann samninginn  á 

grundvelli 33. gr. sml. þar sem þessi viðskipti þóttu stríða gegn almenum heiðarleika. Kom fram 

í niðurstöðu dómsins að S hefði ekki einu sinni stofnað danskt fyrirtæki vegna þessara viðskipta 

og hann hafði komið eignum félagsins og réttindum til þriðja aðila.77 

6.2 Viðmiðunartímamark 33. gr.  

Miðað er við það tímamark þegar löggerningur berst til vitundar loforðsmóttakanda. Einungis 

er hér átt við hverjar staðreyndir voru  á þessu tímamarki en ekki síðar til komnar, samanber 

38. gr. sml. Ef í gildi er samningur eða annars konar löggerningur samkvæmt lögum þessum 

og  sá maður sem löggerningnum er beint til, hafi eigi haft eða mátt hafa vitneskju um tiltekin 

atvik eða að hann að öðru leyti hafi verið grandlaus um þau. Þá skal álíta sem svo, sem hann 

vissi eða mátti vita á þeirri stund, er löggerningurinn kom til vitundar hans. Hér þarf að taka 

til greina hvaða upplýsingar lágu fyrir og hvort aðilar hafi haft jafnan aðgang að 

upplýsingunum.
78

 Þegar sérstaklega stendur á, má þó einnig líta til þeirrar vitneskju, sem hann 

fékk eða mátti hafa fengið eftir þann tíma en áður en löggerningurinn hafði áhrif á ráðstafanir 

hans. Hér er verið að gefa heimild til þess að líta aðeins fram í tímann með vísan til 38. gr. en 

ástæðan má ekki hafa áhrif á ráðstafanir á þeim tímapunkti. Þetta er undatekning sem skýra 

ber þröngt. Telja má að íslenskir dómstólar hafa beitt þessu ákvæði af mikilli varkárni til 

ógildingar samninga. Reglan spannar í raun flestar ógildingarástæðurnar en sjálfstætt gildi 

hennar felst fyrst og fremst í því að hún nær einnig yfir ýmis tilvik sem ógildingarástæðurnar 

taka ekki beinlínis til. Má lesa út vísireglu
79

  úr ákvæðinu og vísað er til matsatriða, sem 

                                                            
77 Sjá má norskan dóm þar sem reyndi á heiðarleika samningsaðila, sbr. RT. 1999, bls. 210   Þar sem réttarsátt 

var gerð til að koma veg fyrir fjárnám í fasteign A, en hún var gerð ógild þegar kom í ljós að A gat ekki fengið 

bankatryggingu vegna réttarsáttarinnar þar sem fjárhagur hans var afar bágur og þessu atriði leyndi A fyrir B. 

Ógilt á grundvelli 33. gr. sml.  
78 Páll Hreinsson: Viðskiptabréf, bls. 89. 
79 Vísireglur byggjast á mati og getur inntak þeirra breyst í samræmi við réttarvitund á hverju tíma. Þær eiga að 

vera sveigjanlegar og eiga ekki að hafa fastmótað inntak. Yfirleitt er hægt að aðlaga þær mismunandi aðstæðum. 

Oft eru þær notaðar til að ákvarða hvað teljist eðlileg og forsvaranleg háttsemi á ákveðnum sviðum. Oft eins 

konar leiðbeiningarreglur sem skírskota til þeirra mælikvarða sem byggja ber á við úrlausn máls. Þegar slíku 
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ákvæðið sjálft gefur ekki frekari upplýsingar um. Lagareglur hafa ekki eitthvert fastmótað 

inntak, heldur eru þær oftast sveigjanlegar og laga sig að mismunandi aðstæðum. Þessar 

reglur eru oft notaðar til að ákveða hvað teljist eðlilegt og forsvaranlegt í ákveðnum ástæðum 

á ákveðnum tíma. Reglan er því mikilvæg leiðbeiningarregla, þ.e. nokkurs konar 

stefnuyfirlýsing löggafans um það að gæta skuli heiðarleika í viðkiptum.
80

 Ákvæðið hefur 

hins vegar engar leiðbeiningarreglur um hvaða mælikvarða beri að nota við mat á því. Því er 

algengt að í dómum sé vísað til 33. gr. jafnhliða vísunar til hinnar hefðbundnu 

ógildingarástæðu. 

6.3 Sönnunarkröfur  

Sönnunarkröfur virðast ekki miklar samkvæmt ákvæðinu, samanber orðalagið „ætla má“. Því 

þarf ekki að sanna að viðkomandi hafi haft einhverja tiltekna vitneskju heldur nægir að ætla 

megi að löggerningsmóttakandi hafi vitað um atvikin sem voru fyrir hendi við 

samningsgerðina (grandsemi). Einnig að telja megi hana óheiðarlega en vegna vitneskju hans 

þá valdi hún ekki ógildingu.  Orðalagið er víðtækt þannig að gert er ráð fyrir að dómari meti 

bara staðreyndir og atvik. Hér er eingöngu verið að tala um staðreyndir í málinu, einhver 

áþreifanleg atvik sem liggja fyrir. 

 

Hrd. 1982, bls. 1921 (225/1980) ( Frímerkjakaupmaðurinn) J var 82 ára þegar viðskipti fóru 

fram. Stefndu var ljóst að hann var aldurhniginn. Ekki var þó talið að þeir hafi haft ástæðu til 

þess að ætla að hann gæti ekki tekið ákvarðanir um viðskiptin. J átti frumkvæðið og fékkst enn 

við frímerkjaviðskipti. Sömdu þeir um kaup á ákveðnum frímerkjum samkvæmt verðskrá 

frímerkjasala með afslætti. J taldi verulega á sig hallað í þessum viðskiptum og að hann hefði 

verið blekktur með einhverjum hætti. Greiðslan fyrir frímerkin hafi verið um tvöfalt lægri en 

andvirði frímerkjanna í lausasölu voru á sama tíma. Þar að auki notfærðu H og F sér veikindi 

hans til að ná fram hagstæðum viðskiptakjörum. Í dómi Hæstaréttar kom fram að 

frímerkjasalinn hefði um árabil verslað með frímerki og séð um verslun. Hann var þannig 

enginn nýgræðingur í þessu. Þrátt fyrir að kaupandinn hafi vitað að um aldurhniginn mann væri 

að ræða, var ekki talið að hann ætti að vita um ástand hans. Hæstiréttur hafnaði ógildingu og 

komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri óheiðarlegt að bera samninginn fyrir sig.  

 

 

Hér kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að samningsskuldbinding helst þó 

viðsemjandi sé orðinn aldraður og orðinn eitthvað tæpur til samninga. Það var ekkert sem lá 

                                                                                                                                                                                          
ákvæði er beitt þarf fyrst að ákvarða hinn matskennda þátt, eða ,,eyðu“ þess og því næst að fylla í eyðuna með 

því að draga fram þau lagasjónarmið sem ákvörðun verður byggð á. Hefðbundin einkenni vísireglna eru einkum 

þrjú: a) vísireglur fella siðferðilegan dóm um ákveðna breytni eða (t.d. skírskotun til óheiðarleika), b) krefjast 

þess ekki að beitt sé hreinni lagaþekkingu af nákvæmni, heldur krefjist þær almenns skynbragðs á almenn efni, 

c) ekki orðaðar algilt heldur séu þær háðar stað og tíma og kringumstæðum. Sjá frekar skrif Páls Hreinssonar, 

Upplýsingalög, bls. 39, Gaukur Jörundsson, Um eignarnám, bls. 43-44, Ármann Snævarr, Almenn lögfræði, bls. 

354-355 og Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði, bls. 340. 
80 Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 92. 
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fyrir við samningsgerðina að viðsemjandinn  væri tæpur til að gera þennan gerning (grandvís 

á heilsufar J). Auk þessa þótti verðið ekki nægjanlega lágt til að óheiðarlegt væri að bera 

loforðið fyrir sig. Einn Hæstaréttardómari skilaði sératkvæði. Hann komst að þeirri niðurstöðu 

að H og F hefðu á grundvelli óheiðarleika skuldbundið J til þess að selja þeim frímerki á 

óeðlilega lágu verði. Hann vísaði til heilsufars og kunnáttuleysis J á íslenskum 

frímerkjamarkaði sökum langtímadvalar erlendis. 

  

Hrd. 1980, bls. 957 (129/1977) (Sparisjóðsbækur). G framseldi  sparisjóðsbækur sínar til H 

gegn endurgjaldi sem var tvisvar sinnum lægra en innistæða bankabókanna og var greiðslan í 

formi víxils. H misnotaði fákunnáttu og andlegt ójafnvægi  G sem var óttasleginn vegna 

húsleitar skattayfirvalda þess tíma. G taldi að hann þyrfti að gera þennan samning því hann 

þyrfti að koma þessum eignum undan skattayfirvöldum. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu 

að H hefði átt að vera það ljóst að G taldi sig ófæran um að hagnýta sér eignirnar á grundvelli 

hræðslu við húsleit vegna andlegs ójafnvægis. Af þeim sökum gæti H ekki borið fyrir sig 

samninginn á grundvelli óheiðarleika sbr. 33. gr. sml.  

 

Við mat dómstólsins á hvort H hefði hagað sér óheiðarleika var litið til grandvísi hans 

um hugarfar og aðstæður G í samræmi við greinargerð laganna. Loforðsmóttkandinn vissi eða 

mátti vita að aðstæður G væru ekki eðlilegar og þess vegna væri hann nauðbeygður að semja 

með þeim hætti sem hann gerði. Þetta mál var talið uppfylla bæði þau skilyrði sem ekki tókst 

að sanna í máli Hrd. 1982, bls. 1921) (Frímerkjadómur). Hér er greiðslan og form augljóslega 

of lág, víxill fyrir bankabók. Hér má telja að H hafi sýnt af sér verulegan óheiðarleika og því 

hægt að taka undir niðurstöður dómsins. Í dómi Hæstaréttar Hrd. 1981, bls. 1323 (Nýtt lán) 

tekst stefnanda ekki að sanna fullyrðingar sínar um að banki hafi beitt hann óheiðarlegum 

viðskiptaháttum. 

 

 

Hrd. 1981, bls. 1323 (Nýtt lán). Félagið S var í rekstrarerfiðleikum og ítrekað komið til vanskila 

á eldri fyrirgreiðslum. S sótti um að fá að láni meira rekstrarfé, sem var samþykkt af bankanum. 

Féllst S á, að leggja fram fleiri veð, til tryggingar á láninu. S gaf því út veðleyfi í eigin húsnæði  

til greiðslu skuldarinnar. Þegar koma átti til greiðslu veðskuldabréfsins tilkynnti bankinn að 

ákveðið hefði verið að skuldajafna alla fjárhæð nýja lánsins við fyrri vanskil S. Krafðist S þess 

fyrir dómi að nýja veðið yrði dæmt ógilt á grundvelli þess að bankinn hefði beitt óheiðarlegum 

viðskiptaháttum með vísan til 33. gr. sml. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að tilgangur 

hinar nýju veðsetningar hafi verið að greiða að verulegu leyti upp eldri skuldir. Auk þess hafði 

ekkert komið fram um að S eða þrotabú þess hafi hreyft við athugasemdum hvernig bankinn 

ráðstafaði útborguninni. Var því ekki fallist á kröfur S að ógilda veðið.  

 

 

Í málinu tekst S ekki að færa sönnur fyrir því, að ráðstafa átti hinu nýja lánsfé á annan 

hátt en upphaflega var lagt til. Skýrlega var mælt fyrir um ráðstöfun hluta lánsins til 
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uppgreiðslu vanskila í skilmálum þess. Báðir samningsaðilarnir voru grandvísir um skilmála 

lánsins. Hér var því engin leynd á upplýsingum eða óheiðarleiki til staðar að mati Hæstaréttar. 

Við beitingu 33. gr, sml. verður tilurð loforðsins að vera aðfinnsluverð. Ef S ætlaði sér að nýta 

hið nýja lánsfé til annarra nota en að greiða upp vanskil eldri lána hefði hann átt láta kveða 

skýrt um það í hinum nýja lánasamningi. S bar sönnunarbyrðina fyrir staðhæfingum sínum en 

ekki tókst sönnun eins og fram hefur komið. 

Ógilding samnings verður einungis framkvæmd með dómi og oftast eftir kröfu aðilanna 

sjáfra. Ef samningur er ógiltur með dómi getur hann hvorki skapað þau réttaráhrif sem efni 

hans vísar til, né getur orðið grundvöllur efndabóta.
81

 Almennt virðist sem dómstólar hafi beitt 

ógildingarheimildum af farfærni, enda um undantekningarheimild að ræðar sbr. Hrd. 1996 

bls. 598 (Ölvun í Búnaðarbankanum). 

 

Hrd. 1996 bls. 598 (Ölvun í Búnaðarbankanum) X veitti Bb veðtryggingu fyrir öllum skuldum 

og skuldbindingum sínum. Síðar lýsti hann því yfir að tryggingarnar næðu aðeina til skulda 

fyrirtækis hans en ekki persónulegra skulda hans. Málsaðstæða hans var að hann hefði verið 

ölvaður er hann undirritaði ábyrgðirnar. Hæstiréttur taldi að sönnun hefði ekki tekist og hafnaði 

því ógildingunni. Óumdeilt var að útgefandinn undirritaði sjálfur yfirlýsinguna, en vildi ekki að 

hún gilti þar sem hann hefði átt við verulegt áfengisvandamál að stríða á þessum tíma og að 

hann hefði verið verulega ölvaður við undirritunina. Tveir vottar voru er hann ritaði undir, en 

sögðust ekki hafa orðið varir við ölvun hans. 

 

 

Þegar annar samningsaðilinn sýnir af sér óheiðarleika við samningsgerðina og 

gagnaðilinn getur fært fram sannanir  um að rangar upplýsingar hafi verið gefnar eða að 

mikilvægum upplýsingum hafi verið haldið leyndum fyrir gagnaðilanum, geta afleiðingarnar 

orðið þær að sá sem hagaði sér óheiðarlega við samningsgerðina getur ekki krafið gagnaðila 

sinn efnda á samningi þeirra. 

 

 

Hrd. 1998, bls. 3992 (Hreinar línur). B hafði gert kauptilboð fyrir milligöngu R, sem rak 

fyrirtækjasölu, í allar vélar, tæki, áhöld og hráefni efnalaugarinnar Hreinar línur sem var í eigu 

P. Ásamt því hljóðaði tilboðið upp á allar þær eignir sem fyrirtækið átti og sýndar hafi verið B á 

starfstöð þess fyrir gerð tilboðsins. B var tjáð af R að tækin kostuðu verulega háar fjárhæðir ný 

og nefnt í því sambandi að þurrhreinsivélin ein sér kostaði sjö milljónir. Taldi því B að fimm 

milljónir fyrir tækin væri sanngjarnt verð, þar sem honum var tjáð að þau teldust hafa verið 

keypt ný árið 1989. Á þessum grundvelli gerði hann kauptilboðið. B fór síðan að athuga hvað 

tæki, eins og hér um ræðir, kostuðu. Var honum þá tjáð af aðilum sem fluttu slík tæki til 

landsins og höfðu til sölu, að hann gæti fengið ný tæki til reksturs fullkominnar efnalaugar fyrir 

innan við þrjár milljónir króna. Þá hafi hann fengið upplýst, að þurrhreinsivélin, sem stefndi 

hafði tjáð sér, að tæki 20 kg, tæki  raunverulega 12-13 kg. B taldi forsendur fyrir tilboðinu vera 

                                                            
81 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar í Samningarétti, bls. 142. 
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brostnar og tilkynnir B fyrirtækjasölunni að hann rifti tilboði sínu. Hann taldi að verðmæti 

tækjanna hafi verið minna en greint hafi verið frá og svokölluð þurrhreinsivél hafi ekki verið af 

þeirri stærð, sem upplýst hafi verið við skoðun fyrir gerð tilboðsins. P hafi mótmælt riftunni, en 

B hélt fast við hana. Dómur Hérd. Rvk. 16. desember 1997 komst að þeirri niðurstöðu að 

kauptilboðið skyldi standa og vísaði til þess að P hafi ekki reynt vísvitandi að blekkja B, vegna 

þess kílóafjölda sem vélin átti að taka, heldur hafi  vanþekking ráðið för. Hæstiréttur sneri 

dómsniðurstöðunni við með þeim rökum, að B hafi í upphafi fengið rangt verðmat frá R sem 

kauptilboð hans byggðist á. Hæstiréttur ógilti því tilboðið á þeim grundvelli að P hafi verið 

grandvís um að tilboð B byggðist á ofmati og vísaði til 33. gr. samningalaga. 
 

 

Hér  lítur Hæstiréttur einungis til grandvísi P um að tilboðið byggði á ofmati, vegna 

þeirra upplýsinga sem leynt var fyrir B. Að mörgu leyti má telja að sú leið sem héraðsdómur 

fór sé meira í anda greinargerðarinnar með lögunum um að skoða aðgengi að upplýsingum. Þá 

er átt við að B hefði átt að kynna sér hvað sambærilegar vélar kostuðu nýjar eða notaðar áður 

en tilboðið var gert. Það gerir hann hins vegar eftir á þegar hann hefur þegar gert tilboðið sem 

er frekar gáleysislegt. En við horfum til meginreglunar um skuldbindingargildi samninga og 

að samningar eigi að halda jafnvel þó að menn semji af sér má setja spurningarmerki við 

þessa niðurstöðu Hæstaréttar. Hér er alltaf spurningin um þessa fínu línu milli sölumennsku 

og að sýna af sér óheiðarleika með því að gefa upp rangar upplýsingar. Aftur á móti var 

auðvelt fyrir báða aðila að kynna sér hversu mikið magn af þvotti vélin gat tekið, ef það 

virkilega skipti aðila verulegu máli hver sá kílófjöldi var. Af fyrri dómaframkvæmd við mat á 

óheiðarleika er einkum lagt til grundvallar fyrirliggjandi upplýsingar og hvort jafn aðgangur 

hafi verið að þeim áður en gengið var til samninga samanber fyrrgreinda dóma. Hér má því 

telja að tvö sjónarmið takist hér á í dóminum, hversu mikill óheiðarleikinn var og mat á 

grandvísi P annars vegar og hversu mögulegur og jafn aðgangur var að upplýsingum fyrir 

samningsgerðina hins vegar. Dómstólar krefjist almennt grandvísi og ójafnræðis? í 

upplýsingagjöf í málum sem snúa að óheiðarleika. Auk þess sem  óheiðarleikinn sé umfram 

það sem telja má heiðarlegt og andstætt góðri viðskiptavenju. 

6.4 Réttaráhrif 

Réttaráhrif þess þegar samningur er ógildur á grundvelli 33. gr. sml. eru þau að samningur er 

ógildur að öllu leyti þ.e.a.s. samningskuldbindingin fellur algjörlega niður. Engar breytingar 

eru gerðar eða hlutur annars aðilans leiðréttur eins og er í boði í 36. gr. sml. eins og síðar 

verður farið inn á. Ákvæðinu hefur verið sjaldan beitt og ekki eru margar dómsniðurstöður 

sem tekið hafa á ákvæðinu. 
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7  Efnissvið og almennt um 36. gr. samningalaga 

Það er meginregla í samningarétti að samninga skuli halda eins og fram hefur komið. Árið 

1986 var lögfest almenn ógildingarregla í 36. gr. laga nr. 7/1938 um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga. Ákvæðið veitir dómstólum víðtæka heimild til að víkja frá eða breyta 

samningsákvæðum sem teljast ósanngjörn. Ákvæðið er því veigamikil undantekning frá 

áðurnefndri meginreglu.
82

 Þó að til hafi verið aðrar ógildingarreglur í íslenskum lögum gengur 

þetta ákvæði mun lengra og var talsvert umdeilt við setningu þess. Norræn samvinna á sviði 

lagasetningar endurspeglast með skýrum hætti í 36. gr. sml., en greinin er efnislega nánast 

orðrétt eins og 36. gr. norsku samningalaganna eftir breytinguna sem gerð var á þeim árið 

1983. Auk þess sem sömu efnisatriði er að finna í 36. gr. sænsku samningalaganna, þó svo að 

orðalag þess ákvæðis sé annað. Einnig er samhljóða reglu að finna í 36. gr. dönsku 

samningalaganna, að því frátöldu að hún er einungis ógildingaregla en heimilar ekki, 

samkvæmt efni sínu, breytingar á ósanngjörnum samningum.
83

 Danskir dómstóla hafa þó beitt 

reglunni á þennan hátt,  þannig að efni samningsins er breytt þannig að samningurinn teljist 

sanngjarn eða eðlilegur með vísan til greinarinnar má. 
84

 

  Í samningalögunum frá 1936 var þágildandi 36. gr. stuðningsgrein við þágildandi 35. 

gr. sem fjallaði meðal annars um lækkun févítis, enda teldist fjárhæðin bersýnilega 

ósanngjörn. Með lögum nr. 11/1986 sem tóku gildi 1. maí 1987 var samningalögunum breytt. 

Ógildingarákvæði á grundvelli ósanngirni og þess sem telst andstætt góðri viðskiptavenju var 

þá bætt við lögin.
85

 Núgildandi 36. gr. samningalaga hljóðar svo:  

1. 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, 1) Hið sama á við um aðra 

löggerninga. 

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

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 

 

 

                                                            
82 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 320-321. 
83 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2161 og 2166. 
84 UfR. 1978, bls. 678( Bæjarþingsd.)  Bóndi nokkur undirritaði samkomulag við einkafyrirtæki sem hafði með 

höndum eftirlit með raforkuvirkjunum. Bóndinn P taldi sig vera undirrita eitthvert opinbert plagg enda hafi hann 

ekki haft tíma til að kanna málið því hann var upptekinn við að mjólka og taldi hann sér trú um að hann gæti 

fengið lögregluna til að aðstoða sig síðar ef þörf krefði. Síðar er hann hafði lesið samninginn komst hann að raun 

um að hann hafði  undirritað samning til 10 ára um viðhald á raforkuvirkjun á jörð sinni. P krafðist ógildingar á 

samningnum vegna fyrrgreindra ástæðna.  Dómurinn taldi að fella ætti samninginn úr gildi að hluta til með vísun 

til 36. gr. sml. Var samningurinn styttur í 6 mánuði. 
85 Alþt.1985-86, bls. 2162,  Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 

7/1936“, bls. 86. 
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7.1 Gildissvið  

Samkvæmt 40 gr. samningalaga gilda lögin ekki um löggerninga er varða persónu-, sifja- eða 

erfðarétt. Ákvæðið gildir aðeins um löggerninga á sviði fjármunaréttar. Í greinargerð með 

frumvarpi að lögunum segir að ákvæðinu megi beita með lögjöfnun um önnur réttarsvið en 

það er háð mati dómstóla. Dómstólar hafa viðurkennt að beita megi ákvæðinu með lögjöfnun 

um samninga varðandi fjárskipti hjóna. Í dómi Hæstaréttar 1988:474 var talið að 

skilnaðarsamningur væri bersýnilega ósanngjarn og ætti því að ógilda hann samkvæmt 36.gr. 

sml.
86

 Hjúskaparlögin gera enda beinlínis ráð fyrir því að ógildingarreglum fjármunaréttarins 

kunni að vera beitt um vissa gerninga innan gildissviðs laganna. Í gerningum á sviði 

persónuréttar hefur 36. gr. sml. verið beitt til að ógilda fjármunaréttarlega gerninga aðila sem 

vegna andlegra veikinda standa höllum fæti í samningssambandi. Ekki er að sjá af dómum 

Hæstaréttar að greininni hafi verið beitt á sviði erfðaréttar eða á sviði opinbers réttar.
87

 

Gert er ráð fyrir því í greinargerð frumvarpsins að greininni verði beitt með lögjöfnun 

á sviðum sem hún samkvæmt efni sínu á ekki beint við um. Þó er ekki er að sjá að Hæstiréttur 

hafi enn sem komið er beitt 36. gr. með lögjöfnun á öðrum réttarsviðum en að ofan greinir.
88

 

Tekið er fram í greinargerðinni með lögunum að 36. gr. sé í eðli sínu undantekningarregla 

sem stendur andspænis meginreglum íslensk fjármunaréttar um samningsfrelsið og skyldu 

manna til þess að efna samninga. Þess vegna sé sérstök ástæða til þess að undirstrika það að 

til þess er ætlast að dómstólar fari mjög varlega í að beita reglunni. Óhófleg beiting sé mjög til 

þess fallin að skerða öryggi í viðskiptum og skapa réttaróvissu.
89

 Þrátt fyrir þá staðreynd að 

hugtök þessi séu óskýr hafa þau verið grundvallarþáttur í ýmsum mikilvægum lagaákvæðum. 

Gildir hér einu hvort átt sé við orð eins og ósanngjarn eða óheiðarlegur. Slíku mati hefur verið 

beitt í lausafjárkaupum
90

 og fasteignarkaupum án nokkurra vandkvæða. Hefur þetta mat til 

dæmis ekki vafist fyrir dómstólum í Danmörku. Reglan gefur því dómstólum heimild til að 

breyta kröfum til efnissamningi í samræmi við almenn viðhorf á hverjum tíma fyrir sig.
91

   

 

 

  

                                                            
86 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 415. 
87 Viðar Már Matthíasson, ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 170-173. 
88 Alþt., 1985 A, bls. 2156-2157. 
89 Alþt., 1985 A, bls. 2160. 
90 Mat á ósanngirni má bæði sjá í 45. og 47. gr. laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup. 
91 Viðar Már Matthíasson, ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 17 
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7.2  Orðalag 36. gr. samningalaga  

 7.2.1 Ógildingarreglan 

Ákvæði 36. gr. sml. er í fyrsta lagi ógildingarregla, þó svo að í ákvæðinu sé notað orðalagið 

að víkja samningi til hliðar eða í heild.
92

 Með orðalaginu ,,að víkja til hliðar“
93

 ósanngjörnum 

samningi er átt við að dómstólar hafi heimild til: 

 a) að lýsa þá gerninga óskuldbindandi, sem frá upphafi voru ógildir vegna atvika sem til 

staðar voru við gerð samnings 

 b) að lýsa þá gerninga óskuldbindandi, sem vegna efnisannmarka eru óskuldbindandi 

(ógildir) frá upphafi 

 c) að lýsa óskuldbindandi gerninga, sem í upphafi voru gildir en verða óskuldbindandi síðar 

vegna sérstakra atvika sem upp komu eftir gerð samningsins.
94

 

 

Samkvæmt a. lið þá gefur 1. mgr. laganna heimild til dómstóla að ógilda þá samninga 

sem voru ógildir frá upphafi samningsgerðar vegna sérstakra aðstæðna eða atvika við 

samningsgerðina. Þá er samningurinn ógildur að öllu leyti og skuldbindingargildi hans fellur 

niður. 

 

Í máli Hrd. 1993, bls. 2328) (Lán í neyð) má sjá að forsvarsmaður Í hf. fékk hjónin E 

og F með mikilli óbilgirni til að taka lán vegna fjárdráttar sonar þeirra. Forsvarsmaðurinn, í 

krafti stöðu sinnar, kynnti þeim málið á þann hátt að endurgreiðsla fjárdráttarins væri forsenda 

fyrir því að sonurinn gæti vænst þess að starfa áfram innan fjármálageirans.
95

 

 

Hrd. 1993, bls. 2328 (Lán í neyð) Málið fjallaði um lán sem hjónin E og F tóku hjá 

fjármálastofnuninni Í hf. Ástæða lántökunnar var sú að sonur hjónanna, Ö, hafði gerst sekur um 

fjárdrátt hjá stofnuninni. S, sem var bankastjóri Í hf., var fjölskylduvinur þeirra hjóna og gaf 

þeim tækifæri til að greiða fyrir misgjörðir sonarins, ella yrði hann kærður. Vegna 

framangreindra atvika var gengið frá skuldabréfi og víxli sem hjónin gengust í ábyrgðir fyrir.  

Kröfðust E og F fyrir dómi að skuldabréfinu í heild yrði vikið til hliðar, byggt á þeirri 

málsástæðu að S hafi vitað frá upphafi að hjónin væru ekki borgunarmenn fyrir láninu. S hefði 

mátt vera ljóst að hjónin myndu ekki ráða við greiðslurnar af láninu, enda hafi F greitt víxilinn 

með nýjum lántökum. Með dómi bæjart. Rvk. 25. maí 1992 var Í hf. sýknað af kröfum 

hjónanna. Í niðurstöðum dómsins var hafnað að S hafi notfært sér bágindi hjónanna og að 

samningurinn eða forsendur hans brytu í bága við 36. gr. samningalaganna. Dómurinn taldi ekki 

                                                            
92 Alþt., 1985 A bls. 2161. 
93 Fram kemur í grein Þorgeirs Örlygssonar: ,,Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III kafla laga nr. 7/1936“. 

bls. 89, að þetta orðalag var valið vegna þess að ógildingarhugtakið vísar að jafnaði til þess að ógilt loforð veitir 

hvorki rétt til efnda in natura eða efndarbóta, en með beitingu 36. gr. sml. getur það leitt til þess að löggerningur 

sem var gildur verður lýstur óskuldbindandi frá ákveðnu tímamarki. 
94 Alþt., 1985 A, bls. 2162. 
95 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 942. 
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heldur fullsannað að hjónin væru ófær um að greiða lánið. Hæstiréttur sneri dómnum við á þeim 

forsendum að vilji hjónanna til samningsgerðar hafi grundvallast á því að fyrir lægi að sonur 

þeirra yrði ella kærður. Hæstiréttur viðurkenndi að greiðslugeta af láninu var takmörkuð, enda 

hafði fyrsta afborgun af láninu verið í vanskilum í fimm mánuði. Af hálfu bankans var engin 

sérstök tilraun  gerð til þess að tengja Ö sjálfan við samninginn með formlegum hætti. Með 

skírskotun til 36. gr. sml. var skuldabréfið ógilt. 

 

Í málinu gátu hjónin ekki beitt fyrir sig minniháttar nauðung sbr. 29. gr. 

samningalaganna
96

, þar sem sonur þeirra átti yfir höfði sér að vera kærður til lögreglu. Þau 

þurftu því að bera ógildingarástæðu 36. gr. samningalaga fyrir sig vegna framangreindra 

málavaxta. 

Varðandi b. lið þá geta dómstólar  lýst gerning óskuldbindandi vegna efnisannmarka 

sem voru á gerningnum allt frá upphafi. Hér er eitthvað athugavert við löggerninginn milli 

aðila, til dæmis ef stofnað væri til skuldbindinga sem myndi ganga gegn góðu siðferði eða um 

eitthvert ólögmætt athæfi. 

 

Hrd. 2003, bls. 3036 (3/2003) (Lífiðnardómur).  V fékk bróður sinn J, sem var þroskaheftur, til 

að veðsetja íbúð sína til tryggingar láni sem V tók hjá  lífeyrissjóðnum L. Þótt J væri lögráða, 

ynni fulla vinnu og sæi að mestu um sig sjálfur var hann ólæs og kunni lítt eða ekki að skrifa og 

reikna. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að V hafi notfært sér bágindi og fákunnáttu J til 

að gangast undir þessa skuldbindingu. Talið var  að J væri vanhæfur til að skilja ábyrgð sína við 

undirskrift sína á skuldabréfinu og skilja illa hugtök viðskiptalífsins, stutt að mati sérfróðs 

matsmanns. Ennfremur valt málið á því hvort leggja ætti þá skyldu á L, sem fjármálastofnun og 

lánveitanda, að kanna greiðslugetu lántaka og láta ábyrgðarmenn vita ef sú könnun benti til þess 

að lántaki gæti ekki staðið í skilum. Með vísun til sérstakra atvika málsins og 36. gr. sml. 

staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að láta L bera hallann af því að veita lánið án 

þess að láta slíka könnun fara fram og ógilti því undirritun J á veðskuldabréfinu. 

 

 Oft hefur reynt á c-lið greinargerðarinnar fyrir dómi.  Aðstæður eru oft þannig að menn 

ganga til samninga, en síðar verða einhverjar ytri breytingar á aðstæðum sem orsaka það að 

annar aðilinn vill ekki standa við gerða samninga. Honum verður ljóst að samningsgerðin var 

honum ekki eins hagstæð og hann hélt í upphafi, vegna þessa breytta ástands. Þarna takast á 

sjónarmið um skuldbindingargildi samninga og breyttar aðstæður sem valda því að annar 

aðilinn fer illa út úr samningagerðinni. Í eftirfarandi dómi reyndi einmitt á þessi sjónarmið 

þegar breytingar urðu á fiskveiðilöggjöfinni eftir samningsgerðina og verðmæti hins selda 

jókst verulega. 

 

Hrd. 1995, bls. 1161) (Trilludómur I Mb. Dagný) A og E seldu M bátinn Dagnýju ásamt 

veiðiheimildum 1. maí 1990 og var kaupverð 1,6 milljónir króna. Tveimur vikum síðar var gerð 

lagabreyting á fiskveiðilöggjöfinni sem hafði í för með sér að  fiskveiðikvóti smábáta varð 

                                                            
96 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 424. 
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framseljanlegur og hækkaði því verðgildi hans stórkostlega. Var mat dómkvadds matsmanns að 

eftir lagabreytinguna væri verðgildi bátsins og veiðiheimildanna rúmar 5 millj. Frumvarp til 

lagabreytingar hafði verið mikið í umfjöllun í fjölmiðlum. Í dómi héraðsdóms kom fram að M 

hafði gert tilboð í marga báta, eftir að hafa aflað sér uppýsinga hjá  sjávarútvegsráðuneytinu um 

aflaheimildir og verðmæti þeirra. Ósannað var að seljandinn eða skipasalan hafi vitað hvaða 

áhrif hin nýju lög hefðu. Með kaupum sínum á skipinu hafði M aflað sér margfalds verðmætis 

miðað við kaupverð og væri munurinn svo verulegur að M gæti ekki byggt rétt sinn á 

kaupsamningnum og var því samningurinn og afsalið ógilt. Meirihluti Hæstaréttar staðfesti 

niðurstöðuna með þeim orðum að M hafi ætlað að tryggja sér fótfestu í útgerðarstarfsemi, hefði 

kynnt sér reglur frumvarpsins og veiðireynslu bátsins.  Seljandinn hefði hins vegar ekki gert sér 

grein fyrir því að svigrúm hans til að koma sér upp stærri bát gæti orðið að engu ef frumvarpið 

yrði að lögum. Slíkt svigrúm hafi verið forsenda hans að kaupunum og taldi dómurinn að M hafi 

verið þetta ljóst. H vék samningnum til hliðar í heild sinni með vísan til 36. gr. sml. og með 

þeirri athugasemd að annað væri ósanngjarnt vegna þeirrar stórfelldu röskunar á stöðu og 

högum seljandans sem í samningskjörunum fólust. 

 

Hrd. 1995, bls. 1175 (Trilludómur II) Kaup sama aðila, M á bátnum Hægfara II NS-131 af V 

þann 28. maí 1990, ásamt veiðiheimildum. Umsamið kaupverð var 700 þúsund krónur og skyldi 

báturinn afhendast með athugasemdalausu skoðunarvottorði. Tveim dögum fyrir kaupin náðist 

samkomulag stjórnarflokkanna um breytingu á fiskveiðilöggjöfinni. Tilkynnti V að hann hefði 

rift kaupunum á Hægfara vegna þessa og bar fyrir sig III. kafla samningalaganna. M mótmælti 

þessu með símskeyti sama dag og krafðist að V stæði við kaupsamning þeirra. Þegar M fékk 

bátinn í sínar hendur eftir hjálp sýslumanns kom í ljós að hann var ekki í umsömdu 

ásigkomulagi og þurfti lagfæringar til að hann kæmist í gegnum skoðunina. Héraðsdómur Rvk. 

21. júlí 1992, komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri rétt að víkja samningnum í heild til hliðar, 

heldur taka til greina varakröfu V um að breyta umsömdu kaupverði. Héraðsdómur dæmdi M til 

að greiða V, 4,4 milljónir í vangreitt endurgjald, en Hæstiréttur lækkaði þá upphæðina niður í 3 

milljónir. Segir í dómi Hæstaréttar: ,,Hér fyrir dómi krefst stefndi einvörðungu staðfestingar 

þeirrar niðurstöðu héraðsdómara, að áfrýjandi geti ekki byggt rétt á kaupsamningi aðila 

óbreyttum. Heldur beri að víkja honum til hliðar að hluta með því að breyta umsömdu kaupverði 

bátsins á grundvelli þágildandi 36. gr. sml“. Taldi Hæstiréttur að annað væri ósanngjarnt vegna 

þeirrar stórfelldu röskunar á högum stefnda, sem í samningskjörunum fólust. 

 

Niðurstöður Hæstaréttar í báðum þessum málum eru umdeilanlegar því almennt 

sanngirnismat nægir ekki til eitt og sér, heldur þurfa skilyrði 2. mgr. 36. gr. að vera uppfyllt.
97

 

Þ.e.a.s. líta verður til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og 

atvika sem síðar komu til eins og 2. mgr. áskilur.
98

 Efni samninganna var eðlilegt á þeim tíma 

er samningarnir voru gerðir. M greiddi uppsett verð og eigendur bátanna höfðu frumkvæði að 

sölunni með að setja bátana á sölu. Ekki verður séð að staða samningsaðilanna hafi verið 

ójöfn, upplýsingarnar um lögin voru jafn aðgengilegar fyrir báða aðila. Seljendur voru reyndir 

sjómenn og M verkfræðingur með enga reynslu tengda sjómennsku.
99

 Seljendur nutu 

sérfræðiaðstoðar hjá skipasölunni við samningagerðina. Frumvarpið var ennþá til meðferðar 

                                                            
97 Sjá í þessu samhengi niðurstöðu minnihluta Hæstaréttar í málinu þar sem þessi sjónarmið koma fram. 
98 Páll Sigurðsson, Um lög og rétt, bls. 242. 
99 Matthías G. Pálsson, ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 430-431. 
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hjá alþingi þannig að M var í raun að taka áhættu með því að kaupa bátinn þar sem það var 

ekki búið að samþykkja lögin.  

 

 Athyglisvert er að bera saman dómana tvo við  Hrd. 1998 bls. 1209 (Mb. Freyr) en í 

því máli var ekki fallist á sjónarmið seljanda að hann ætti rétt á viðbótagreiðslu, en fram kom 

í málinu að bæði kaupendur og seljandi hafi verið sjómenn. Annar samningsaðilanna hefði því 

ekki haft betri upplýsingar en hinn. Jafnframt kom fram að seljandinn hefði ráðfært sig við 

föður sinn sem hafði reynslu á þessu sviði. Staða aðila verður því að leiða í ljós að annar 

aðilinn hafi búið yfir raunverulegum aðstöðumun, sem nýttur var honum til hagsbóta. 

 

 

Hrd. 1998 bls. 1209 (Mb. Freyr) Þrír aðilar kaupa bát, stuttu eftir samningsgerðina þá er lagt 

fram frumvarp til lagabreytinga um stjórn fiskveiða. Afleiðingar þess urðu þær að verðmæti 

kvótans er fylgdi bátnum jókst verulega.  Þá neitaði seljandinn að gefa út afsal fyrir bátnum 

nema að hann fengi viðbótargreiðslu. Aðilarnir þrír féllust ekki á það og vildu að seljandi stæði 

við gerða samninga. Höfðuðu þeir því mál þar sem þeir vildu þvinga hann til að gefa út afsal og 

greiðslu skaðabóta vegna tafa. Seljandi gagnstefndi og krafðist ógildingar á grundvelli III. kafla 

sml. en til vara að kaupverðið yrði hækkað. Héraðsdómur úrskurði svo að seljanda væri skylt að 

gefa út afsalið því mennirnir höfðu efnt allar skyldur sínar samkvæmt samningi aðila. Taldi 

dómurinn að 31., 33. og 36. gr. áttu ekki við og ekki heldur reglur um brostnar forsendur. Talið 

ósannað að mennirnir hefðu haft betri vitneskju um hugsanlega verðbreytingu og jafnræði hefði 

verið með aðilum og báturinn hafi selst á markaðsverði. Hæstiréttur staðfesti dómsniðurstöðu 

héraðsdóms með þeim orðum að lagabreytingin hefði átt sér nokkurn aðdraganda, verið til 

almennrar umræðu um nokkurra mánaða skeið og að slíkt hefði ekki átt að geta farið framhjá 

seljandanum. Verð bátsins hafi verið í samræmi við verð annarra báta á sama tíma og að báðir 

aðilar hafi tekið áhættu vegna þeirrar þróunar mála sem gæti orsakað verðhækkun á bátnum. 

 

  

Hér má sjá að Hæstiréttur tekur U beygju frá fyrri dómafordæmum frá  Hrd. 1995, bls. 

1161 Trilludómur I, Mb. Dagný) og Hrd. 1995, bls. 1175) (Trilludómur II). Má telja að 

dómurinn sé í mótsögn við dómana tvo, sem á undan voru reifaðir. Dómurinn hafnar 

ógildingu kaupsamningsins þar sem lagabreytingin hefði verið til almennrar umfjöllunar og 

seljandinn hefði átt að vita af henni. Í málinu var um að ræða ungan og reynslulausan 

seljanda, sem naut ekki sérfræðiaðila sér til aðstoðar eins og í Trilludóminum, þó svo að faðir 

hans hafi haft reynslu á þessu sviði.
100

 Má því sjá breytta stefnu hjá Hæstarétti sem 

endurspeglast í  dómi Hæstaréttar  9. nóvember 2006 (194/2006) (Svenni EA)
101

     

                                                            
100 Viðar Már Matthíasson, ,, Er víst að loforð sé ennþá loforð?“, bls. 597.  

Hrd. 9. nóvember 2006 (194/2006) (Svenni EA) Bátur seldur með kaupsamningi og fylgdi honum veiðileyfi í 

sóknardagakerfi. Breyting var gerð á fiskveiðilöggjöfinni sem hafði í för með sér að eigendur sóknardagabáta 

áttu þess kost að fá úthlutað aflahlutdeild á grundvelli veiðireynslu í stað sóknarmarks. H byggði á því að með 

þessari breytingu hafi verðmæti bátsins aukist til muna. H taldi að B hafi verið grandvís um þessar breytingar á 
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7.2.2 Hliðrunarreglan 

Með hliðrunarreglunni er átt við þá heimild dómstóla, að breyta efni samnings, þannig að 

hann verði í heild sinni ekki ósanngjarn samanber 36. gr. sml.
102

 Fram kemur í greinargerðinni 

með lögunum að reglan sem birtist í 36. gr. sml. er ekki eingöngu ógildingarregla heldur 

einnig hliðrunarregla þ.e.a.s. heimilar að efni samningsins eða samningsákvæðis sé breytt í þá 

átt að samningurinn verði í heild sinni ekki ósanngjarn.
103

 Fyrir gildistöku samningalaganna 

1936 þá voru þegar fyrir hendi ýmis lagaákvæði sem heimiluðum að leiðrétta eða breyta 

samningsákvæðum á sviði fjármunaréttar af sanngirnisástæðum.
104

 Gott dæmi um beitingu 

reglunnar er við þær aðstæður þar sem einungis ósanngjörnum samningsákvæðum er breytt og 

hin látin standa óbreytt í samningum aðila. Má nefna eftirfarandi tvo dóma í því samhengi. 

 

 

Hrd. 1995 bls. 462.(Fjölföldun). Málavextir voru þeir að B fjölfaldaði myndbönd frá A 

samkvæmt samningi þeirra. Tilgangurinn með því að fjölfalda myndirnar var sá að leigja út 

myndböndin. Átti B skv. 7. gr. á samningi þeirra að skila öllum útleigðum myndböndum að 

leigutíma loknum til A. Samkvæmt 13. gr. samningsins átti B að sjá til þess að bætur yrðu sóttar 

úr hendi leigutaka sem ekki skiluðu myndböndunum til hans. Hann átti svo að skila greiðslunni 

áfram til A að frádregnu 25% umsýslugjaldi. Kveðið var á um í 13. gr. samningsins hver 

bótafjárhæðin átti að vera fyrir hvert glatað myndband. Þegar samningurinn rann út höfðaði A 

dómsmál til að sækja greiðslur fyrir þau myndbönd sem B hafði ekki skilað. Samkvæmt 

niðurstöðu Hæstaréttar var A dæmdar bætur, en horft var til þess hversu langur tími var liðinn 

frá því að viðskiptum þeirra lauk. Verðgildi myndbandanna væri mun minna nú en þegar 

samningur þeirra var í fullu gildi og í engu samræmi við ákvæði greinarinnar. Einnig vísaði 

dómstóllinn til þess að A átti aldrei að fá óskertar bætur fyrir innheimt myndbönd í samræmi við 

7. gr. samningsins. Þótti ákvæðið bersýnilega ósanngjarnt og því bótafjárhæðin lækkuð 

meðhliðsjón af 36 gr. sml.105   

 

 

                                                                                                                                                                                          
lögunum en þagað yfir því og þannig beitt svikum við samningsgerðina. Til stuðnings kröfu sinni vísaði 

dómurinn til 30. gr. sml. 36. gr. sömu laga og meginreglunnar um brostnar forsendur. Taldi Hæstiréttur það vera 

ósannað að B hefði haft vitneskju um að fyrrnefndar breytingar yrðu gerðar á fiskveiðistjórnarkerfinu þegar 

kaupin voru gerð. Ekki var annað fram komið en að jafnræði hefði verið með aðilum við kaupin og verð bátsins 

verið eðlilegt á kaupsamningsdegi. Var B því sýknað af kröfu H. Svipuð sjónarmið eru uppi í Hrd. 2000, bls. 

4074  (SR- Mjöl).   
102 Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson, bls. 191. 
103 Alþt., 1985 A, bls. 2162. 
104 5. og 6. gr. laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup og einnig 36. gr. ábúðarlaga nr. 87/1933 í dæmaskyni. 
105 Svipaða niðurstöðu má sjá í gömlum dómi frá 1939; Hrd. 1939, bls. 365) (Saumastofan)  H rak saumastofu í 

Reykjavík og réð J sem var þýsk til að reka saumastofuna. Gerður var samningur á íslensku þar sem J skuldbatt  

sig til að ráða sig ekki hjá öðrum eða vinna fyrir aðra vinnu utan saumastofunnar, meðan hún byggi á Íslandi. 

Var hún ráðin til þriggja ára, en að þeim tíma liðnum mátti hún fá sér starf utan Reykjavíkur. Að liðnum þremur 

árum sagði J upp samningnum og stofnsetti sjálf saumastofu í Reykjavík. Var hún þá gift íslenskum manni og 

orðin íslenskur ríkisborgari. H höfðaði mál gegn J og krafðist þess, að J yrði dæmt óheimilt að stunda þá atvinnu, 

sem bannið í samningunum tók til. Hæstiréttur taldi bannið of víðtækt og skerða atvinnufrelsi J um of. Var með 

vísan til þá gildandi 37. gr. samningalaga talið hæfilegt að atvinnubannið stæði í eitt ár. J hafði rekið saumastofu 

sína í 9 mánuði og bundin ýmsum skuldbindingum vegna þessa. Var J dæmd til að greiða H 3000 kr. bætur 

vegna brots á samningi þeirra. 
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UfR 2003.1067. Vinnuveitandi gerði starfsmönnum sínum tilboð um að kaupa hluti í félaginu E 

A/S í desember 1998 að markaðsvirði £ 24.020. Samkvæmt skilmálum um hlutabréfakaupin átti 

félagið rétt til að krefjast þess að hlutirnir yrðu seldir aftur til félagsins með 10% álagi á 

kaupverð ef þeir myndu láta af störfum innan þriggja ára frá kaupum bréfanna. CN var sagt upp 

31. janúar 2000 vegna mikilla fjarvista frá vinnu vegna veikinda og E  A/S greiddi honum út £ 

27.522 til að fá tilbaka hlutabréfin. Hæstarétti fannst ákvæðið ekki réttlátt því það væri ekki í 

tengslum við raunveruleg verðmæti hlutabréfanna heldur bara þetta 10% hlutfall og einnig var 

engin skylda á  E A/S að kaupa bréfin heldur höfðu þeir einhliða val hvort þeir vildu gera það. 

Starfsmaðurinn hafði ekki stjórn á þessari atburðarás og með þessu samkomulagi hafði 

starfsmaðurinn ekki raunverulegt umráð yfir bréfunum. Voru því skilmálarnir ógildaðir með 

vísun til 36. gr. dönsku sml. 

 

Athyglisvert er að bera saman þessa dóma saman við dómsniðurstöðuna í  Hrd. 2003, 

bls. 4674 (297/2003),
106

 þar sem Hæstiréttur telur að skilmálar hafi oft að geyma 

undanþáguákvæði og það sé samningsaðilanna að kynna sér öll ákvæði áður en gengið er til 

samninga. Þarna má sjá að ólík sjónarmið takast á. Annars vegar hvort samningur milli aðila 

skuli standa því menn eigi kynna sér vel hvað í gjörningnum standi og afleiðingar þess að 

undirganga hann. Hins vegar það sjónarmið hvort ekki sé réttlætanlegt að víkja ósanngjörnum 

ákvæðum úr samningi aðila, þar sem annar aðilinn hefur séð um samningsgerðina og ,,laumað 

inn“ ákvæðum sem halla verulega á hinn aðilann. Reglan sem birtist í 36. gr. sml. er hugsuð 

til að sporna við misnotkun samningafrelsisins. Hún er í eðli sínu undantekningarregla og 

dómstólum ber að fara mjög varlega við að beita henni.
107

 

7.3 Mat á ósanngirni 

Ekki er hægt að setja almennar viðmiðunarreglur um það hvenær samningur telst ósanngjarn. 

Dómstólar þurfa að meta það í hverju tilfelli fyrir sig hvort svo sé. Þeir þurfa að beita almennu 

sanngirnismati til grundvallar niðurstöðu sinni eins og það er á hverjum tíma. Aftur á móti 

getur sanngirnismatið breyst frá einum tíma til annars.
108

 Það er engin nýlunda að dómstólum 

sé falið slíkt úrlausnarefni og má nefna 33. gr. sml. í því samhengi. En við beitingu hennar 

verða dómstólar að meta hvenær óheiðarlegt yrði talið að bera fyrir sig löggerning eins og 

áður hefur komið fram. Í velflestum gildandi ógildingarheimildum íslensks réttar, er það 

                                                            
106 Hrd. 2003, bls. 4674 (297(2003) (Undanþáguákvæði). Málavextir voru þeir að R krafðist að 

undanþáguákvæði vátryggingarskilmála í slysatryggingu hjá tryggingarfélaginu T yrði vikið til hliðar á 

grundvelli 36. gr. og 36. gr. a-c. Ákvæðið undanvék T að greiða bætur vegna ýmissa slitsjúkdóma en R hlaut 

brjósklos af völdum slyss. R vísaði til þess að starfsmenn T hafi ekki vakið athygli hans á undanþáguákvæði 

tryggingaskilmálanna og hafi hann ekki fengið skilmálana afhenta er hann tók trygginguna. Með dómi Hérd. 

Rvk. 18. júní 2003 var ákvæðinu vikið til hliðar. Það var gert á grundvelli þess að ekki þótti sannað að R hafi 

verið kynntir þeir stöðluðu samningsskilmálar sem undanvék ábyrgð þeirra í tilvikum sem þessum. Hæstiréttur 

sneri hins vegar dómnum við á þeim forsendum að R hafi mátt vera kunnugt um að skilmálarnir hefðu að geyma 

undanþáguákvæði, líkt og venja er með staðlaða vátryggingasamninga. Vísað var til meginreglu íslensk réttar 

þess efnis að aðilum að vátryggingarsamningi sé frjálst að semja um efni hans. Undanþáguákvæðið þótti skýrt og 

ekki óvenjulegt. Kröfum R var því hafnað. 
107 Alþt., 1985 A, bls. 2160. 
108 Alþt., 1985 A, bls. 2163. 
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skilyrði sett fyrir ógildingu að löggerningur leiði til bersýnilegrar/augljóslegrar  ósanngjarnrar 

niðurstöðu. Við setningu 36. gr. sml. í þeirri mynd sem reglan er nú var horfið frá þessari 

orðalagsnotkun og til samræmis við orðalagsnotkun í 36. gr. sml. í Danmörku og Noregi. Er 

því orðlagið rýmra en aðrar gildandi reglur. 
109

 

 Sanngirni í samningalögum er spurning um hvaða stefnu menn vilja taka. Hér eru tveir 

andstæðir pólar sem takast á. Samningafrelsið og meginreglan ,,pacta sunt servanda“ annars 

vegar og sanngirni og réttlátur samningur hins vegar.
110

 Stuðningsmenn hins fyrrnefnda 

sjónarmiðs halda því fram það sé aðilanna sem gerðu samkomulagið að meta hvort 

löggerningur sé sanngjarn vegna þess að  dómstólar geti ekki sett sig í sömu spor og aðilarnir 

voru í er þeir undangengust samninginn. Þess vegna geti dómstólar ekki metið vægi þess 

hversu sanngjarn samningurinn var betur en sá aðili sem samþykkti hinn óhagstæða samning á 

þeim tímapunkti er samningurinn var gerður. Stuðningsmenn síðara sjónarmiðsins segja að 

það sé staðreynd að aldrei hafi neitt algjört samningafrelsi ríkt því alltaf hafi verið dæmi um 

undanþágur frá samningsfrelsinu vegna hinna harkalegu áhrifa sem slíkt gæti haft í för með 

sér.
111

 

Mat á sanngirni hefur ákveðinn tilgang í samningarétti við aðstæður sem löggjafinn 

gat ekki séð fyrir. Það er einfaldlega þannig í vissum tilfellum að það er of þungbært og 

óásættanlegt að láta annan samningsaðilann bera þá byrði sem samningur leggur á hann. Það 

er einnig mögulegt að upp komi þær aðstæður að samningur uppfyllir öll skilyrði 

samningalaga en samningurinn er einfaldlega óásættanlegur. Það er einmitt þá sem sjónarmið 

eins og sanngirni getur komið til leiks og rétt hlut aðila svo sanngjörn niðurstaða fáist. Hér á 

að veita lögunum eitthvað sem telja má mannúðlegt gegn aðstæðum sem eru blindar og 

ósanngjarnar vegna þess verið er að fylgja einhverjum lagabókstaf út í  ystu æsar. Það er þess 

vegna sem löggjafinn og dómstólar hafa beint athygli sinni að þessum sjónarmiðum og nýtt 

sér þau.
112

 Sumir fræðimenn hafa þó viljað heimila beitingu 36. gr. sml. þar sem óvæntar 

ófyrirsjánlegar aðstæður, t.d. atvinnumissir eða alvarleg veikindi, draga verulega úr 

möguleikum samningsaðila til að efna samningsskyldur sínar.
113

 

Hér á eftir verða rakin nokkur tilvik þar sem kemur til greina að beita reglu 36. gr. sml. 

en ekki er um tæmandi talningu að ræða.  

 

                                                            
109 Alþt., 1985 A, bls. 2163. 
110 Contract Law – Cases, Materials and Comments, bls. 550. 
111 Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 36. 
112 Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 36-37. 
113 Jo Hov: Avtaleslutning og ugyldighet, bls.160. 



43 

7.3.1 Samningar andstæðir frávíkjanlegum réttarreglum 

Dómstólar geta sótt leiðbeiningar sínar við sanngirnismat sitt til efnis frávíkjanlegra 

réttarreglna. Þær eru mælikvarði á afstöðu löggjafans til þess hvað sé eðlilegt og sanngjarnt á 

því sviði sem lögin taka til. Þó ber að hafa það í huga að lögin eru frávíkjanleg og ekki 

ósanngjarnt í sjálfu sér að víkja frá ákvæðum laganna.
114

 Líta má til tveggja danskra dóma  

þar sem reyndi á slík sjónarmið. 

 

UfR. 1980, bls. 917 Tillaga frá dönsku neytendanefndinni (,,forbrugerkommissionen”) hafði 

komið fram í þá veru að breyta ætti dönskum vátryggingarsamningalögum þannig að 

tryggingarsamningar við neytendur skyldu ekki vera nema til eins árs í senn. Samband 

tryggingarfélaga sneri sér vegna þessa til félaga sinna með áskorun um að gera slíka 

vátryggingarsamninga framvegis einungis til eins árs í senn. Taka ætti til greina uppsagnir á 

langtímasamningum við neytendur þó svo að vátryggingartímabili væri ekki lokið. 

Tryggingarfélagið F hafði selt P tryggingu gegn tjóni af völdum hagléls á jörð hans. Samningur 

þessi var til 10 ára og neitaði F að taka uppsögn P til greina fyrr en að þeim tíma liðnum. Í dómi 

Hæstaréttar Danmerkur var talið að víkja bæri gildistímaákvæði skilmálanna til hliðar þar sem 

þau brytu gegn 36. gr. dönsku samningalaganna. 

 

 

UfR. 2002, bls.742 Samkvæmt 3. mgr. 8. gr. laga um hárgreiðslumenn og snyrtifræðinga mátti 

ekki án samþykkis sambandsins leigja út vinnuaðstöðu fyrir félagsmenn. Bannið var sett af 

ásettu ráði til að koma í veg fyrir að sniðgengnar væru atvinnureglur sem um starfsemina gilda. 

Jafnframt gilti þetta einu ári eftir uppsögn á  aðild. Við brot á lögunum gat félagið lagt sektir á 

þá sem brutu reglurnar. A, sem var meðlimur í sambandinu, réð sig í júlí 1997 eftir tímabundið 

atvinnuleysi, ásamt þremur öðrum á fullbúna rakarastofu. Tilkynnti hann þetta til sambandsins 

og sagði sig úr félaginu jafnhliða því.  Eftir að A hafði skilað inn leigusamningi, var honum 

gerð refsing að upphæð ca. 15.000 dkr þar sem félagið taldi hann hafa brotið gegn ákvæði 3. 

mgr. 8. gr. laganna. Leigusalinn hafði sjálfur verið  hárgreiðslumaður og því engin breytt 

starfsemi í húsinu. Taldi Hæstiréttur Danmerkur að A gæti talist vera með sjálfstætt starfandi í 

einkafyrirtæki í hárgreiðslu og í beinum tengslum við leigusamninginn. Taldi dómurinn að 

álagning sektarinnar værir ósanngjörn og ekki í samræmi við ákvæðið og taldi að sektina ætti að 

fella niður á grundvelli 36. gr. sml. 

 

Í tilvikum sem þessum þurfa dómstólar að líta til lagaviljans sem lesa má út úr 

ákvæðinu sem heimfæra á undir atvikið. Þá þarf að skoða vel þann tilgang og aðstæður við 

setningu laganna. Þetta er gert með að kanna lögskýringargögn gaumgæfilega og þá fyrst er 

hægt að komast að þeirri niðurstöðu, hvort hægt sé að heimfæra atvik við aðstæðurnar hverju 

sinni.
115

 Hér lítur Hæstiréttur Danmerkur til aðstæðna sem uppi voru og hvort þær rúmist 

innan ákvæðisins og með hliðsjón af mati á ósanngirni samanber 36. gr. sml. Eins og áður 

hefur komið fram nær ákvæðið til ýmissa tilvika þar sem þetta mat fer fram.  Í fyrra málinu 

var tryggingarsamningurinn gerður til 10 ára, gildistími tryggingarinnar í engu samræmi við 

                                                            
114 Alþt., 1985 A, bls. 2163. 
115 Róbert R. Spanó: „Túlkun lagaákvæða“, bls. 20-21.  
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tillögu dönsku neytendanefndarinnar og Sambands tryggingarfélaga. Því áleit dómurinn að 

ákvæðið gæti ekki staðið í þeirri mynd sem upphaflega var samið um vegna 

sanngirnisástæðna. Í síðari dóminum taldi dómurinn að álagning sektarinnar værir ósanngjörn 

og ekki í samræmi við ákvæðið og taldi að sektina ætti að fella niður á grundvelli 36. gr. sml. 

eins og kemur fram í reifun dómsins. 

7.3.2 Samningar andstæðir ófrávíkjanlegum réttarreglum 

Sé samningur andstæður ófrávíkjalegum réttarreglum
116

, verður honum að sjálfsögðu vikið til 

hliðar með stoð í þeim reglum, án þess að sækja stoð til annarra ógildingarreglna.
117

 Þörf fyrir 

ógildingarreglur vaknar, þegar samningur fer í kringum fyrirmæli ófrávíkjanlegra réttarreglna 

eða þegar vafi leikur á um hvort ógilda megi samning með lögjöfnun frá ófrávíkjanlegri 

réttarreglu. Í slíkum vafatilfellum yrði 36. gr. sml. beitt ef skilyrði fyrir beitingu hennar væri 

að öðru leyti uppfyllt.
118

 Hér er átt við tilvik þar sem samningar eða aðrir löggerningar kunna 

af einhverjum ástæðum að stríða gegn lagaákvæðum, enda myndu lögin að sjálfsögðu ganga 

framar í slíkum tilvikum.
119

 Sem dæmi um þetta má líta til niðurstöðu Hæstaréttar í 

svokölluðum dráttavélardómi þar sem ábyrgðaryfirlýsing gekk gegn ákvæðum laga um 

verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Það má telja merkilegt við dóminn 

að í honum vísar Hæstiréttur til 36. gr. sml. sem tók ekki gildi fyrr en tveimur árum eftir að 

kaupin fóru fram. Hann beitir því reglunni með afturvirkum hætti. 

 

 

Hrd. 1989, bls 329 ( Dráttarvél) H  keypti  dráttarvél af  umboðssölunni Í  og nokkru seinna 

bilaði dráttarvélin. Hafði Í samband við umboðið þar sem vélin var í ábyrgð. Starfsmaður Í  taldi 

að viðamikla viðgerð þyrfti að gera og því nauðsynlegt að komið yrði með vélina til 

Reykjavíkur. Við skoðun á vélinni  kom í ljós að brotnað hafði upp úr tannhjóli. Nauðsynlegir 

varahlutir hafi þá ekki verið til hjá umboðinu og því hafi verið gert við vélina til bráðabirgða, en 

forráðamenn stefnda hafi tekið fram að þessi viðgerð væri alfarið á þeirra ábyrgð. H krafðist 

hins vegar að fá aðra og ógallaða vél. Í synjaði þeirri ósk og framkvæmdi viðgerðina. Þegar 

varahlutirnir voru komnir til Í var dráttarvélin send aftur til umboðsins þar sem endanleg 

viðgerð hafi verið framkvæmd. H bjó í rúmlega 200 km fjarlægð frá Reykjavík og því 

töluverður kostnaður því samfara að flytja vélina til Reykjavíkur. Í neitaði að greiða 

flutningskostnað vegna viðgerðar en framkvæmdi viðgerð H að kostnaðarlausu. Tekið var fram 

í ábyrgðarskilmálum að ábyrgðin takmarkist við verksmiðju og/eða efnisgalla á tækinu í allt að 

12 mánuði frá afhendingardegi og að flutnings- og ferðakostnaður greiðist ekki.  Hæstiréttur 

taldi að samkvæmt almennum bótareglum, svo og ákvæðum 43. gr. laga um lausafjárkaup nr. 

39/1922, bæri Í að bæta allt tjón vegna framkominna galla, þ.m.t. flutningskostnað. Einnig 

byggði dómurinn í þessu sambandi á ákvæðum 29. gr. laga nr. 56/1978 um verðlag, 

                                                            
116 Skilgreint sem; réttarregla sem sem ekki er heimilt að víkja frá eða semja sig undan, undir neinum 

kringumstæðum.   Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 314, Ritstj. Páll Sigurðsson.  
117 Viðar Már Matthíasson: ,,Nýjungar í samningarétti“, bls 63. 
118 Alþt., 1985 A. bls. 2163. 
119 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 419. 
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samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti. Í því lagaákvæði var beinlínis tekið fram að 

óheimilt sé að gefa út ábyrgðarskilmála sem gefa ekki kaupanda betri rétt en hann ætti 

samkvæmt gildandi lögum. Af framangreindum ástæðum taldi rétturinn að ákvæði í 

ábyrgðarskilmálum varðandi flutningskostnaðinn sé ógilt. Hæstiréttur dæmdi Í til að greiða 

allan þann kostnað sem hlaust af viðgerðinni með þessum rökum; ,,Þegar ábyrgðarskilmálarnir 

eru virtir í heild er ljóst að þeir veita kaupanda ekki betri rétt en hann á gagnvart seljanda 

samkvæmt reglum laga nr. 39/1922. Ákvæði 29. gr. laga nr. 56/1978 er í samræmi við almenn 

viðhorf um lagavernd kaupanda og neytendavernd, svo og það viðhorf sem markar samningsrétt 

hér á landi“. Samkvæmt þessu leit dómstóllinn svo á, að líta bæri á að hið umdeilda ákvæði í 

ábyrgðaryfirlýsingunni væri ógilt gagnvart H. 

 

  

Í þessu máli víkur Hæstiréttur til hliðar ákvæði ábyrgðarskilmála á grundvelli 29. gr. 

laga nr. 56/1978 um verðlag, samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti með vísan til 36. 

gr. sml. Þetta er skýrt dæmi um það þegar samningur er andstæður ófrávíkjalegum 

réttarreglum en hér er honum vísað til hliðar með frekari stoð af 36. gr. sml. og má telja 

niðurstöðu Hæstaréttar algjörlega í samræmi við fyrrgreind sjónarmið. Nefna má tvo aðra 

dóma þar sem tekist var á um réttmæti samninga sem annar samningsaðilinn taldi brjóta gegn 

ákvæðum laga.  

 

 

Hrd. 2000 bls. 468 (Starfslokasamningur) Gerður var starfslokasamningur við B þegar 

ríkisbanki var einkavæddur og staða B lögð niður vegna þessa. Hæstiréttur taldi að kjör B 

samkvæmt starfslokasamningnum væru verri en hann hefði átt rétt á samkvæmt lögum um 

réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að með gerð 

starfslokasamnings hefði bankinn verið að firra sig nokkrum greiðslum, sem ella hefðu hlotist af 

því að leggja stöðu B niður. Hæstiréttur taldi samninginn því ósanngjarnan samkvæmt 36. gr. 

sml. og því yrði B ekki bundinn af samningnum. Samningnum var vikið til hliðar að hluta og B 

dæmdar bætur. Öðrum kröfum hans var hafnað.  

 

  

Samningurinn sem gerður var við B  braut klárlega gegn lögum nr. 70/1996 um réttindi 

og skyldur starfsmanna ríkisins sem áttu að tryggja B lágmarksréttindi. Hér koma fram svipuð 

sjónarmið og í dráttarvélardóminum. Þegar lög kveða á um einhvern lágmarksrétt fyrir 

borgarana er ekki hægt að víkja frá slíkum lögum, þar sem kjör og réttur verður lakari fyrir 

annan aðilann sem á að vera tryggður þessum lágmarksréttindum. Heimilt er að bjóða betri 

kjör en ekki verri. Reyndi á svipaða málavexti í neðangreindum dómi en þar var tekist á um 

hvort matsveinn hefði talist fast- eða tímabundið ráðinn eftir útleigu á skipi sem hann starfaði 

á.  

 



46 

Hrd.  2004 bls. 3036 (117/2004 )(Veikur matsveinn) Í kjölfar ákvörðunar Ú hf. um að hætta 

útgerð skipsins B, tók M ehf. skipið á leigu frá 1. nóvember 2001 til 30. apríl 2002. Í 

leigusamningnum áskildi Ú hf. sér rétt til að selja skipið á leigutímanum og skyldi 

uppsagnarfrestur í því tilviki vera þrjár vikur. Á þessum grundvelli samdi M ehf. um einstakar 

veiðiferðir við áhöfn skipsins. Gerði félagið meðal annars sex samninga við matsveininn M á 

tímabilinu frá 4. nóvember til 6. febrúar 2002. M veiktist 13. febrúar 2002 og krafðist 

veikindalauna í tvo mánuði samkvæmt 1. mgr. 36. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 á þeim 

grundvelli að hann hafi verið fastráðinn. Hæstiréttur taldi efnislegar forsendur hafa legið að baki 

hinum tímabundnu ráðningarsamningum og að ekki hafi verið sýnt fram á að þeir hafi verið 

gerðir til málamynda til að komast hjá ákvæðum sjómannalaga. Þá þóttu heldur ekki skilyrði til 

að víkja samningunum til hliðar eða breyta þeim á grundvelli 36. gr. sml. Var kröfu 

matsveinsins því hafnað.  

 

Hæstiréttur álítur að ráðningarfyrirkomulagið sem matsveininn var ráðinn eftir hafi 

byggt á málefnalegum grunni. Skipið var tímabundið í útleigu og því voru ráðningar 

tímabundnar. Lítur dómurinn svo á að ekki hafi verið með þessu reynt að fara í kringum 

sjómannalögin því ráðningarforsendurnar voru málefnalegar og eðlilegar.   

7.3.3 Samningsákvæði sem veita öðrum samningaðila sjálfdæmi um þýðingarmikil atriði í 

samningssambandinu 

A) Fram kemur í greinargerðinni með breytingarlögunum að allmörg dæmi geti átt við þær 

aðstæður þar sem annar samningsaðilinn hefur sjálfdæmi um þýðingarmikil atriði í 

samningssambandinu. Nefnd eru nokkur tilvik í dæmaskyni og verð þau nú rakin. 

Samningsákvæði sem binda annan samningsaðilann við tilboð sitt í óeðlilega langan tíma eða 

án tímatakmarkana. Þá er hinn samningsaðilinn óbundinn af því hvort hann samþykkir eða 

hafnar tilboðinu. Þar með getur hann notfært sér vitneskjuna um breytingar á aðstæðum eftir 

að tilboðið er gefið sem geta ráðið miklu um niðurstöðu samningsgerðarinnar. Sá aðili sem 

bundinn er getur hins vegar lítið gert til að breyta afstöðu sinni þrátt fyrir að forsendur 

tilboðsins séu ef til vill gjörbreyttar. Líta má til UfR 1980, bls. 917 í þessu samhengi sem 

reifaður er hér fyrir ofan og Hrd. 1999, bls. 173 (Bensínstöð) þar sem samningurinn var mjög 

einhliða óbilgjarn í garð leigutakans og allar ákvarðanir um greiðslur og ábyrgðir ákveðnar af 

olíufélaginu.
120

 

 

Hrd. 199p, bls. 173 (Bensínstöð) Olíufélagið O gerði samning við E um að hann tæki að sér 

rekstur bensínstöðvar auk sölu á olíuvörum og eftirlit með eignum O á Húsavík. Samningurinn 

var gerður á staðlað samningsform frá O en E gaf út veðskuldabréf til tryggingar vörulager O. 

Frá upphafi var tap á rekstrinum og þrátt fyrir eina leiðréttingu á greiðslum til E safnaði 

reksturinn skuldum þar til O rifti samningnum og tók yfir reksturinn. O höfðaði mál til 

innheimtu 6 milljóna kr. skuldar E. Mat dómkvaddra matsmanna var að reksturinn hefði ekki 

getað staðið undir sér miðað við þær forsendur sem samningurinn kvað á um. Fram kom í 

niðurstöðum héraðsdóms að samningsstaða aðila hafi verið ójöfn og hallað hafi mjög á E í 

                                                            
120 Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 419. 
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samningssambandinu. Einnig var O kunnugt um hinn viðvarandi hallarekstur. Dómurinn 

lækkaði kröfu O niður í 2,5 milljónir með vísan til 36. gr. sml. Hæstiréttur tók undir þá 

niðurstöðu héraðsdóms að það hafi verið andstætt góðri viðskiptavenju af O að bera samninginn 

í heild fyrir sig.  Lækkaði dómstóllinn því kröfuna enn frekar og dæmdi E til að greiða O 1,8 

milljónir þar sem hann hafði heimildarlaust aukið lánsviðskipti stöðvarinnar og ekki haldið 

eigin rekstri og rekstri bensínstöðvarinnar aðskildum. 

  

Hér ráða sanngirnissjónarmið því að kröfur olíufélagsins eru lækkaðar þar sem 

samningsstaða aðilanna var ójöfn og samningur á milli aðila ósanngjarn. Olíufélagið hafði 

fyrri reynslu af rekstri bensínstöðvar á staðnum og var grandvíst um að rekstrargrundvöllur 

var ekki til staðar í þeirri mynd sem samningurinn kvað á um. Þar með má telja beitingu 36. 

gr. sml. algjörlega í takt við tilgang ákvæðisins. 

 

B)   Samningsákvæði sem veita öðrum samningsaðilanum sjálfdæmi um það hvaða atvik skuli 

valda því að greiðslur samkvæmt samningi skuli hækka eða ekki. Hér er átt við tilvik þar sem 

lagt er í hendur annars samningsaðilans að ákveða þetta án tillits um vilja hins aðilans eða 

sanngirnismats. 

 

C) Samningsákvæði sem veita öðrum aðilanum sjálfdæmi um að ákvarða hvort atvik sem upp 

geta komið eigi að hafa svonefnd ,,force majure“ áhrif vegna hindrunar á efndum á 

samningskuldbindingunni.  

 

D) Samningsákvæði sem veita öðrum aðilanum sjálfdæmi um það hvort vankantar á 

samningsandlaginu skuli teljast galli eða ekki. 

 

E) Samningsákvæði sem veita banka eða annarri fjármálastofnun sjálfdæmi um að ákveða 

hvort framlögð trygging eða veð sé fullnægjandi eða ekki.
121

 Líta má til danskrar 

dómaframkvæmdar í tilvikum sem þessum. Í neðangreindum dómum  voru íþyngjandi ákvæði 

sem gerðu kröfur til samningsaðilanna sem taldar voru andstæðar eðlilegum viðskiptaháttum 

og ósanngjarnar.  

 

UfR. 1977, bls. 809 V átti fasteign sem lánardrottinn L gerði aðför að 1. sept. 1975. Auglýst var 

fyrirtaka í uppboðsrétti 20. nóvember sama ár en V greiddi kröfuna að fullu fyrir þann tíma og 

var uppboðskrafan því afturkölluð. Eigendur veðskuldabréfanna ákváðu að gjaldfella lánið þó 

svo að það væri í fullum skilum vegna mjög íþyngjandi gjaldfellingarheimildar. Heimildin var í 

stöðluðu ákvæði í veðskuldabréfinu. Þar var  heimilað að  kröfuhafi gæti gjaldfellt lánið án þess 

að aðvara skuldarann og þrátt fyrir að bréfin væru í fullum skilum. Dómurinn taldi, með 

                                                            
121 Alþt., 1985 A, bls. 2164. 
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hliðsjón af því að veðhæfni eignarinnar hafi aldrei verið í hættu, að gjaldfelling bréfanna hefði 

verið andstæð góðri venju í lánamálum. Því sýknaði rétturinn V af því að greiða alla fjárhæðina 

í einu. Hún var talin ósanngjörn og andstæð 36. gr. dönsku sml.   

 

UfR2008, bls.2477  D fékk bílalán að upphæð £153.000 frá bílalánafélaginu F til að kaupa bíl til 

eigin nota. Ekki voru nein veð að baki bílalánsins hvorki í bílnum sjálfum né í öðru. Gerð var 

almenn krafa í skuldabréfinu til að hafa bílinn kaskótryggðan og ef tryggingin félli niður bæri að 

greiða upp lánið. Í tengslum við sölu D á bílnum fékk F tilkynningu frá tryggingarfélaginu um 

að tryggingunni hafi verið sagt upp. F krafðist því að lánið sem ekki var í vanskilum yrði greitt 

upp. D mótmælti þessu með þeim rökum að þetta væru neytendakaup og þetta gengi gegn 27. 

gr. í lánasamningalögum (Kreditaftalelov 2009-02-25) og 36. gr. sml. Niðurstaða Hæstaréttar 

var á þá leið að fyrst F fór ekki fram á nein veð í bílnum gætu þeir ekki gert þær kröfur að 

bíllinn væri kaskótryggður. Slík krafa um að lán sem væri í skilum yrði greitt upp við þessar 

aðstæður yrði að teljast ósanngjörn og því yrði þessari skyldu vikið til hliðar á grundvelli 36. gr. 

dönsku sml. 

 

Þessir tveir dómar úr danskri réttarframkvæmd varpa ljósi á það hvernig dómstólar taka 

á ósanngjörnum samningsákvæðum sem eru samin einhliða öðrum aðilanum í hag. Eru þeir í 

takt við markmið og efnissvið íslensku greinarinnar. Varðandi gjaldfellingarákvæðið þá búa 

þau sjónarmið að baki að vanskil einnar greiðslu geti veitt kröfuhafa ástæðu til þess að ætla að 

slík atvik muni endurtaka sig og séu fyrirsjánleg, hvort sem um er að kenna vilja- eða 

getuleysi skuldara. Þessi ákvæði eru algeng í lánasamningum og draga má þá ályktun af 

dómunum tveimur að þau megi ekki vera of víðtæk og einhliða. Má nefna í því samhengi að 

talið er að sú regla gildi að vanskil á einu láni hafi almennt ekki áhrif á önnur lán sömu aðila 

122
, samanber Hrd. 1981 bls. 26 (Túngata).

123
   

 Ákvæði sem samin eru einhliða af öðrum aðila honum í hag mega ekki brjóta gegn 

almennum sjónarmiðum um sanngirni því þá fara sjónarmið 36. gr. sml. að spila inn í og geta 

mögulega rétt hlut aðilans sem hallar á. Kemur þetta með skýrum hætti fram í greinargerðinni. 

Einnig verða aðilar að vera upplýstir um samningskuldbindingu ef hún á að vera gild gagnvart 

þeim. Hrd. 7. desember 2006 (290/2006) (Byggingarvísitala) er glöggt dæmi um mál þar sem  

annar samningsaðilinn laumar inn ákvæði sem hinn samningsaðilinn er grandlaus um þannig 

að skuldbindingar þess síðarnefnda  aukast.  

 

Hrd. 7. desember 2006 (290/2006) (Byggingarvísitala) B hafði mörg íbúðarhús í smíðum og 

hafði Fasteignasalan Hóll ehf. milligöngu um sölu þeirra. Hinn 7. júní 2004 gerði E kauptilboð í 

eina af íbúðum B og var tilboðið samþykkt. Var um að ræða bindandi samning á milli aðila. 

Hinn 27. júlí 2004 undirrituðu aðilar hins vegar á ný kaupsamning þar sem bætt hafði verið við 

sérstöku ákvæði um að allar greiðslur samkvæmt kaupsamningnum væru vísitölutryggðar. Þessi 

viðbót leiddi til verulegrar hækkunar á kaupverði fasteignarinnar sem B krafði E um greiðslu á. 

                                                            
122 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson: „ Kröfuréttur 1, efndir kröfu“, bls 219-220.  

  Reykjavík,  Codex, 2009. 
123 Kröfuhafi krafðist gjaldfellingar á skuldabréfi vegna vanskila og jafnramt krafðist hann gjaldfellingar á öðru 

láni sem þeirra var á milli. Hæstiréttur taldi  ekki heimilt að gjaldfella skuldabréf sem voru ótengd..   
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E taldi sér hins vegar óskylt að borga hækkun á kaupverðinu og krafðist þess að B yrði dæmt til 

að gefa út afsal til hennar fyrir fasteigninni. Ekki lá fyrir í málinu að E hefði verið gerð 

fullnægjandi grein fyrir því að fyrrgreint ákvæði myndi hafa svo mikil áhrif á kaupverðið. 

Hæstiréttur taldi að þegar litið væri til efnis samnings, stöðu samningsaðila og atvika við 

samningsgerð verði, með vísan til 36. gr. sml., að víkja til hliðar ákvæðinu um vísitölubindingu 

kaupverðs. B því dæmdur til að gefa út afsal fyrir fasteigninni án aukagreiðslu. 

 

Fjölmargir verktakar tóku upp á því á árunum 2006 og 2007 að vísitölubinda kaupverð á 

fasteignum sem þeir seldu og höfðu í byggingu án þess að kaupanda væri gerð grein fyrir 

þessu eða afleiðingum þess. Algengt var að húsnæðið væri afhent sex mánuðum eftir 

undirritun kaupsamnings og byggingavísitalan hækkaði á þessu tímabili. Því miður þurftu 

flestir kaupendur að kyngja hækkuninni á kaupverðinu, þar sem í kaupsamningi var kveðið á 

um þetta með smáu letri á baksíðu kaupsamningsins. Í ofangreindum dómi voru hins vegar 

gerðir tveir kaupsamningar um sömu eignina. Sá fyrri kvað ekkert á um þessa hækkun en í 

þeim síðari var vísitöluákvæðið komið inn. Hæstiréttur taldi að kaupandinn þyrfti ekki að taka 

á sig þessa hækkun, þar sem honum var ekki gerð fullnægjandi grein fyrir því að fyrrgreint 

ákvæði myndi hafa svo mikil áhrif á kaupverðið. Dómstóllinn hefði mátt gera betur grein fyrir 

niðurstöðu sinni um hvað réð úrslitum mála. 

 

UfR 1983, bls. 741  J keypti íbúð nokkra, sem áður var í eigu K. K hafði látið tengja íbúðina við 

rafmagns- og varmaveitu. Því fylgdu skilmálar um að eigandi íbúðarinnar á hverjum tíma skyldi 

vera félagi í veitufélaginu, sem var samvinnufélag og jafnframt ábyrgjast skuldir eldri eigenda. J 

var ókunnugt um að K skuldaði félaginu fé og var talið, með hliðsjón af því að skilmálum hefði 

ekki verið þinglýst, að það færi í bága við 36. gr. sml. að krefja J um skuldir K. 

 

Hrd. 30. mars 2010(442/2009)(Lundur)  L gerði svonefndan gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamning 

við A í maí 2007. Ágreiningur aðila laut að skilyrðum samningsins um tryggingar og afleiðingar 

þess að L varð ekki við kröfum A um að setja auknar tryggingar í árslok 2007 og ársbyrjun 

2008. A byggði á því að samningurinn hefði hliðstæð áhrif og ef L hefði endurfjármagnað skuld 

með því að taka erlent lán. Veiking krónunnar hefði haft þau áhrif að skuldin hækkaði, sem aftur 

hefði haft áhrif á tryggingaþörf samnings. Samið hefði verið um lágmarkstryggingu 16%. L 

byggði á því að ekki hefði verið samið um breytilegar tryggingar og hvorki samningurinn né 

hinir almennu skilmálar hans hefðu veitt A sjálfdæmi um hver trygging skyldi vera á hverjum 

tíma. Samið hefði verið um að tryggingin næmi 16% af upphaflegri fjárhæð samningsaðila. Tap 

varð á markaðsvirði samnings aðila í lok árs 2007 og fór A fram á viðbótartryggingu frá L, sem 

kvaðst hafa reynt að ná sáttum án viðurkenningar á rétti A til að krefjast aukinna trygginga. A 

lokaði reikningnum 7. mars 2008 og byggði á því að með því að verða ekki við áskorunum um 

að leggja fram frekari tryggingar hefði L vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum. 

Hæstiréttur taldi  að A þyrfti að bera halla af óljósu orðalagi skilmála samningsins, væri ekki 

sannað, að úr óvissu hefði verið bætt með kynningu eða á annan hátt. Ljóst þótti að ekki hefði 

verið kynnt að tryggingarþörf samningsins ætti að ráðast af fleiri þáttum en upphaflegri fjárhæð 

og gildistíma samningsins. Kynning samningsins hefði því ekki bætt úr óljósu orðalagi 

skilmálanna. Þegar þetta var virt og það að í hinum almennu skilmálum væri kveðið á um að 

semja þyrfti sérstaklega um lágmark trygginga til þess að viðskiptavinur yrði krafinn um 

viðbótartryggingu, en slíkt ákvæði var hvorki í samningnum né í meðfylgjandi 

handveðsyfirlýsingu, þá yrði ekki fallist á með A að hann hefði haft rétt til að krefja L um 

auknar tryggingar. Þá var talið að A yrði að bera hallann af því að sönnun skorti fyrir því að þær 
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auknu tryggingar sem L setti í 2007 og 2008 hefðu falið í sér samþykki á kröfu A, en ekki 

aðeins verið tilraun til sátta án viðurkenningar á kröfu. Þar sem A hefði ekki áskilið sér rétt til 

að krefjast viðbótartryggingar fól synjun L á kröfu hans þar um ekki í sér vanefnd af hálfu L. A 

var þess vegna ekki heimilt að loka samningnum og ganga að handveði því sem L hafði sett. 

Var A gert að greiða L umkrafna fjárhæð í skaðabætur 

  

Taldi Hæstiréttur í þessu máli að að ekki hefði verið samið um breytilegar tryggingar og 

hvorki samningurinn né hinir almennu skilmálar hans hefðu veitt A sjálfdæmi um hver 

trygging skyldi vera á hverjum tíma. Samið hefði verið um að tryggingin næmi 16% af 

upphaflegri fjárhæð samningsaðila. Bankinn A lokaði reikningnum L vegna þessa og gékk að 

því handveði sem L hafði lagt til trygginga gjaldmiðla- og vaxtaskiptasamningnum. Taldi 

rétturinn að hunum hafi verið þetta óheimilt. Bankinn gat ekki aukið kröfur um ábyrgð 

umfram samning þeirra. 

 

5.5.4. Samningar þar sem vanefndaheimildir eru takmarkaðar eða auknar á ósanngjarnan 

hátt 

Ýmsa kaupsamninga um lausafé með eignarréttarfyrirvara má nefna sem dæmi um  samninga 

þar sem annar samningsaðilinn öðlast svo miklar vanefndaheimildir að ósanngjarnt getur 

talist. Algengt er að slíkir samningar innihaldi ákvæði sem kveða á um að ef einhver vanskil 

verða á láninu, sem fjármagnað hafa kaupin, þá geti seljandinn tekið söluhlutinn úr vörslu 

kaupanda með eða án aðstoðar sýslumanns. Er þá miðað við að seljandi þurfi ekki að 

endurgreiða þann hluta kaupverðs sem þegar hefur verið inntur af hendi. Hér gætu komið upp 

þau tilvik þar sem kaupandinn hefur greitt umtalsverðan hluta kaupverðsins og söluhluturinn 

hefur ekki rýrnað tiltakanlega í verði. Getur slíkt ákvæði orðið ósanngjarnt og þar með orðið 

andstætt 36. gr. sml.
124

 Talið er að í slíkum tilvikum geti kaupandi krafið seljanda um 

endurgreiðslu á hluta kaupverðsins.
125

                                                                                           

Í greinargerðinni með breytingarlögunum er fjallað um samningákvæði þar 

semvanefndaheimildir eru takmarkaðar eða auknar á ósanngjarnan hátt. Þær eru sagðar frekar 

algengar og nokkur tilvik þar nefnd í dæmaskyni.
126

 

 

                                                            
124 Hrd. 1996, bls. 2939 (Baughús). Hæstiréttur hafnaði að víkja frá ákvæði sem heimilaði að við vissar 

vanefndir kaupanda gengju fasteignakaup til baka, án þess að innborgað fé væri endurgreitt. Kaupendurnir hefðu 

sóst eftir viðskiptum þessum, og telja mætti að kaupendurnir hefðu gengið til samningsgerðar af fúsum og 

frjálsum vilja og án allrar nauðungar eða blekkinga af hálfu seljendanna. Því voru kaupendurnir bundnir af þessu 

ákvæði og ekki fallist á  að víkja ákvæðinu til hliðar með vísan til 36. gr. sml. 
125 Viðar Már Matthíasson:  ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 178. 
126Alþt., 1985 A, bls. 2164 



51 

1) Samningsákvæði þar sem kveðið er á um að annar samningsaðilinn öðlist óeðlilega miklar 

vanheimildir, t.d. í formi févítis
127

 eða annarra úrræða, sem eru ósanngjörn í samanburði við 

þær vanheimildir sem um er að ræða.
128

 Má nefna í því samhengi danskan dóm UfR 2002 bls. 

706 þar sem reyndi á ákvæði um févíti ef kaupum yrði rift. 

 

UfR 2002 bls. 706 Í málinu var deilt um heimild seljanda til að krefjast skaðabóta vegna riftunar 

kaupsamnings. Við bílaviðskipti höfðu aðilar máls gert með sér kaupsamning sem var staðlaður 

og útbúinn af félagi danskra bifreiðasala. Í samningnum var ákvæði sem heimilaði seljandanum 

að krefjast 10% af kaupverði bifreiðarinnar ef samningnum yrði rift ólöglega. Svo fór að 

kaupandinn rifti kaupunum nokkrum dögum eftir kaupin og krafðist seljandinn því skaðabóta. Í 

dómnum víkur Hæstiréttur Danmerkur skaðabótaákvæði samningsins til hliðar á grundvelli 

ósanngirni með vísan til ákvæðis sem þykir sambærilegt við 36. gr. c. saml. Dómurinn 

viðurkenndi hins vegar að seljandinn gæti átt bótakröfu á hendur kaupandanum samkvæmt 

almennum reglum kröfuréttarins. Ekki var þó fallist á kröfu hans um bætur þar sem ekki þótti 

sannað að hann hefði orðið fyrir fjárhagstjóni vegna þessa. 

 

Hér víkur Hæstiréttur févítisákvæðinu til hliðar á grundvelli ósanngirni og gerir kröfur 

um að bifreiðasalinn sanni tjón sitt eins og kemur fram í dómareifuninni. Má telja að þessi 

niðurstaða sé algjörlega í takt við það sem fram kemur í greinargerðinni með 

breytingarlögunum. 

 

2) Samningsákvæði um undanþágu á bótaábyrgð. Slík ákvæði eru algeng í mörgum tegundum 

samninga, þá einkum í samningum um sölu á vöru eða þjónustu. Þannig er stundum áskilið að 

tjón þurfi að verða vegna ásetningsverka seljanda eða starfsmanna hans sem hann ber ábyrgð 

á  svo bótaskyldu sé til að dreifa. 

a) Seljandi undanþiggur sig með öllu ábyrgð á gæðum söluhlutarins. 

b) Annar samningsaðilinn undanþiggur sig bótaábyrgð að öllu leyti eða að hluta.Gott dæmi 

um slík tilvik má finna í svokölluðum ábyrgðarskírteinum. Þetta er ýmist með þeim hætti að 

                                                            
127Hrd, 1995, bls 462.(Fjölföldun) sem reifaður var í kafla 5.4.2 þar sem talið var ósanngjarnt  að beita fullum 

fetum, févítisákvæði í samningum aðila, sem var samið einhliða af öðrum samningsaðilanum. 
128Hrd.  12. mars 2009 (414/2008) (Ráðningarsamningur)E réð sig til starfa hjá ES. Í ráðningasamningi hans var 

ákvæði þess efnis að honum væri ekki heimilt í tvö ár eftir starfslok hjá ES að hefja störf hjá samkeppnisaðila á 

sama rekstrarsviði og að brot á því varðaði févíti allt að 10% af föstu mánaðarkaupi fyrir hvern dag. E sagði 

starfi sínu lausu og réð sig þremur mánuðum síðar til A. Höfðaði ES mál gegn E og krafðist bóta þar sem E hefði 

brotið gegn fyrrgreindu ákvæði ráðningarsamnings síns. Taldi Hæstiréttur að ljóst væri að A hafi verið 

samkeppnisaðili ES. Samkeppnisákvæði ráðningarsamningsins hafi ekki verið fallið úr gildi þrátt fyrir breytingar 

á starfssviði E. Taldi dómurinn að ákvæðið hefði ekki verið víðtækara en nauðsynlegt hefði verið til að varna 

samkeppni og gildistími þess hæfilegur. Yrði að líta svo á að það hafi ekki skert atvinnufrelsi E með 

ósanngjörnum hætti. Voru því ekki talin skilyrði til að telja loforð E óskuldbindandi með vísan til 36. eða 37. gr. 

sml. Yrði samkeppnisákvæðinu því ekki að öllu leyti vikið til hliðar. Hins vegar var litið svo á, miðað við stöðu 

E og þá hagsmuni sem gátu verið í húfi fyrir ES, að umsamin fjárhæð févítis hafi verið úr hófi. Var E því 

dæmdur til að greiða ES bætur sem voru taldar hæfilegar 500.000 krónur. Svipaðir málavextir og niðurstaða í 

Hrd. 23. október 2003 (124/2003) (Plast, miðar og tæki ehf) 
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undanþágan tekur til eiginleika söluhlutarins sem heildar eða, eins og algengara er, að 

seljandinn undanþiggur sig ábyrgð á eiginleikum einstakra þátta hins selda. Má nefna í því 

samhengi að vel er þekkt að bifreiðarumboð undanþiggja sig ábyrgð á eiginleikum hjólbarða á 

seldum bifreiðum.
129

 

 Fræðimenn og dómstólar hafa verið sammála um það að ef samningsaðili veldur tjóni 

af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi þá geti hinn sami ekki borið ofangreind ákvæði fyrir 

sig.
130

 Kemur fram í greinargerðinni að slíkum ákvæðum yrði mögulega vikið til hliðar á 

grundvelli 36. gr. sml. jafnvel þótt tjón yrði eingöngu af minniháttar gáleysi. Einnig má sjá 

ákvæði í samningum aðila þar sem seljandi takmarkar bótaskyldu sína við skemmri tíma en 

leiðir af 32. gr. laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup. Má nefna að bílaumboð hafa takmarkað 

ábyrgðir sínar á nýjum bifreiðum, þar sem ábyrgð fellur niður eftir að ákveðnum fjölda ekinna 

kílómetra er náð (yfirleitt 100.000 km.).
131

Má finna dæmi í dómaframkvæmdinni þar sem 

samningsákvæðum um takmarkaða bótaskyldu hefur verið vikið til hliðar. Virðist sem 

dómstólar hafi talið sig hafa býsna rúmar heimildir til að víkja samningum til hliðar vegna 

slíkra ákvæða sem þeir telja ósanngjörn.
132

Fyrir gildistöku 36. gr. sml. má sjá í eldri 

dómaframkvæmd að samningnum var vikið til hliðar í heild sinni og það stutt með vísan til 

almenns sanngirnismats.
133

 

 

c) Tilvik þar sem annar samningsaðilinn undanþiggur sig ábyrgð á tjóni með því að takmarka 

í samningi bótafjárhæð sem til greina kemur að greiða vegna tjóns. Upphæðin er takmörkuð 

t.d. við verðmæti söluhlutarins eða hluta af verðmæti hans. Þá er algengtí ábyrgðarskírteinum, 

sem stundum eru í raun einungis samningur um undanþágu frá bótaábyrgð, að seljandi 

ábyrgist viðgerðir á göllum á hinu selda en kaupandinn verður hins vegar að sjá um flutning 

söluhlutar á viðgerðarstað og getur ekki áskilið sér greiðslu úr hendi seljanda fyrir flutninginn. 

Í Hrd. 1989, bls. 329  (Biluð dráttarvél) reyndi einmitt á slík sjónarmiðen þar vék Hæstiréttur 

til hliðar ákvæði um ábyrgðarskilmála á grundvelli 29. gr. laga nr. 56/1978 um verðlag, 

samkeppnishömlur og óréttmæta viðskiptahætti með vísan til 36. gr. sml. 

 Þá má einnig nefna Hrd. 2001, bls 4576 (243/2001) (Flutningur á báti),þar sem 

Hæstirétturtaldi að stefnanda hefði ekki tekist að sýna fram á að tjón á bátnum væri rakið til 

                                                            
129Viðar Már Matthíasson: ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 178. 
130Henry Ussing: Obligationretten, Almindelig del, bls. 161-162. 
131Viðar Már Matthíasson: ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 178. 
132Viðar Már Matthíasson: ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 179. 
133Má sjá þessi sjónarmið í Hrd. 1975, bls. 720 og Hrd. 1969, bls 1245. 
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háttsemi sem gæti talist ásetningur eða stórkostlegt gáleysi. Því væri ekkert tilefni til að víkja 

til hliðar flutningsskilmálum þeim sem deilan snérist um.  

 

Hrd. 2001, bls 4576 (243/2001) (Flutningur á báti) Bátur í eigu  M var fluttur frá Reyðarfirði til 

Ísafjarðar með Eimskipum. Báturinn skemmist. Ekki var forsvaranlegur frágangur að mati M og 

matsmanna og fékk M dæmdar bætur vegna þessa en í farmskírteini stóð að engir vextir yrðu 

greiddir fyrr en við dómsuppsögu. M taldi þetta ósanngjarnt og vildi víkja ákvæðinu til hliðar á 

grundvelli 36. gr. sml. Hæstiréttur taldi farmbréfið þeirra á milli ígildi samnings og vera 

grundvöllur réttarsambandsins og ákvæðið tók þetta fram ótvírætt. Því hafnaði Hæstiréttur því 

að beita 36. gr. sml. þar sem ekki voru nægilegar ástæður til þess að víkja ákvæðinu til hliðar.  

 

Tekið er fram í greinargerðinni að í vissum tilvikum getur það átt rétt á sér að annar 

aðilinn undanþiggur sig ábyrgð þar sem það leiðir ekki til ósanngjarnar niðurstöðu en það yrði 

á valdi dómstóla að meta hvort slíkt væri réttlætanlegt.
134

 Má sjá við verksamninga að algengt 

er að ráðgjafar sem verkkaupi leitar til takmarki ábyrgð sína miðað við það sem almennar 

réttarreglur segja til um. Getur þar verið að ræða um: 

 Takmörkun á upphæð ábyrgðar. 

 Takmörkun vegna eðlis tjóns. 

 Samið sé um sérstakar reglur um fyrningarfrest eða kvörtunarskyldu sem hafa einnig í 

för með sér takmörkun á almennri ábyrgð.  

 

Samkvæmt reglum kröfuréttar og samningaréttar er óvíst hvort ákvæði sem víkja mjög 

langt frá almennum reglum, verkkaupa í óhag, verði í raun hluti af samningi aðilanna nema 

sérstakar ráðstafanir hafi verið gerðar í því sambandi. Samningsbundin ákvæði um mjög 

mikla takmörkun bótaábyrgðar kunna að vera metin „ósanngjörn“ í garð gagnaðila samanber 

36. gr.sml. þannig að með dómi megi færa þau í „sanngjarnt“ horf eða jafnvel ógilda þau. 

Ákvæði í samningi ráðgjafa og verkkaupa um takmörkun á bótaábyrgð hafa engin áhrif á 

réttarstöðu þriðja manns sem bíður tjón er rekja má til mistaka ráðgjafa og sem vill hafa uppi 

bótakröfu gagnvart ráðgjafanum.
135

 

7.3.5 Verðákvæði í samningum 

Beita má 36. gr. sml. til þess að breyta verðlagsákvæðum í samningi bæði í þeim tilvikum 

þegar verð myndi teljast óeðlilega hátt og til þess að leiðrétta of lágt verð. Tekið er fram í 

greinargerðinni að líklega muni helst reyna á það þar sem samningstíminn er langur og ekki sé 

gert ráð fyrir rétti til endurskoðunar. Hér mætti hugsa sér tilvik þar sem verðgildi gjaldmiðils 

                                                            
134Alþt., 1985 A, bls. 2164. 
135Páll Sigurðsson: „Verksamningar“, bls. 280-282. 
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hefur minnkað (t.d. 1980 þegar tvö núll voru tekin af krónunni) eða t.d. þegar vinnslu- og 

hráefniskostnaður  veldur því að endurgjald verður svo lágt að ósanngjarnt má teljast. Þetta 

mat yrði auðvitað háð mati dómstóla hverju sinni.
136

 

 

Hrd. 1990, bls. 1437 (Leigugjald fyrir lóð) Landeigandi krafðist hækkunar á lóðarleigu þar sem 

hann taldi að endurgjald samningsins væri bersýnilega ósanngjarnt með vísan til 36. gr. sml. 

Samningsaðilarnir sömdu um upphæð leigugjaldsins árið 1953 þar sem leiguverð var ákveðið að 

upphæð 33,83kr. á ári og taldi leigusalinn að gjaldið væri orðið alltof lágt og krafðist því 

hækkunar á því á grundvelli mats dómskvaddra matsmanna sem töldu að 66.460 kr. væri 

eðlilegt leiguverð. Bæjarþing Keflavíkur féllst á kröfur leigusalans á þeim grundvelli að mikil 

breyting hafði orðið á íslensku krónunni og lóðin hækkað mikið í verði með vísan til 36. gr. sml. 

Hæstiréttur ómerkti niðurstöðu héraðsdóms og vísaði málinu frá. Taldi að verulegur galli hafi 

verið á matsgerðinni sem leigusalinn byggði kröfu sína á. 

 

Ef horft er til niðurstöðu Bæjarþings Keflavíkur í Hrd. 1990, bls. 1437 (leigugjald fyrir 

lóð) þá fellst dómstóllinn á kröfur leigusalans um að það sé ósanngjarnt að láta leiguna standa 

óbreytta til fjölda ára á grundvelli 36. gr. sml. Ætla má að Hæstiréttur hefði staðfest 

niðurstöðu Bæjarþingsins ef matsgerðin hefði verið rétt unnin.Hæstiréttur tók undir þau 

sjónarmiðað leigufjárhæðin væri orðin ósanngjörn og að stefnandi gæti með vísan til 36.gr. 

óskað eftir endurskoðun á henni.Forsendur samningsins voru brostnar og endurgjaldið fyrir 

leigu orðið algjörlega óeðlilegt. Hér hefði einnig mátt líta til sjónarmiða um brostnar 

forsendur en ekki reyndi á það í dóminum þar sem stefnandi byggði málflutning sinn einungis 

á  grundvelli 36. gr. sml. hversu ósanngjarnt væri að láta leiguverðið standa óbreytt.
137

 

Hæstiréttur hefur lagt mat á í dómum sínum hvort verðákvæði í samningum aðila 

varðandi endurgjald og skiptingu verðmæta hafi verið í hlutfalli við afhent verðmæti og hvort 

samningskjör hafi verið óeðlileg. Gott dæmi um þetta er Hrd. 1992, bls. 1858 (Sæból) þar 

semágreiningur reis vegna óeðlilega mikils endurgjalds sem einn af samningsaðilum fékk í 

samningum við Kópavogsbæ í hlutfalli við hvað hann lét af hendi. 

 

Hrd. 1992, bls. 1858 (Sæból).Málavextir voru þeir aðK gerði samning við Þ og G (tengdason) 

um niðurfellingu erfðafestu á Sæbóli í Kópavogi. Langur aðdragandi var að samningaferlinu og  

var samningur loks gerður 10. september 1980 um 4000 fm. landspildu. Í samningnum fólst 

eftirgjöf erfðafesturéttinda Þ og leiguréttur G, niðurfellingskaðabótakrafna af hálfu Þ og G á 

hendur K og rif Þ og G á tilteknum mannvirkjum á jörðinni. Í staðinn fékk K lóðarleigusamning 

um lóðina sem íbúðarhúsið að Sæbóli stóð á. Auk þess lét Kópavogsbær af hendi 3 

einbýlishúsalóðir til Þ og barna hans og veitti Þ forgangsrétt til fjórðu lóðarinnar. G fékk 

úthlutað fjölbýlishúsalóð og raðhúsalóð og fékk einnig eins hektara lóð á leigu til ræktunar og 

                                                            
136Alþt., 1985 A, bls. 2165. 
137UfR 1977, bls. 798 . Leigusamningur að íbúð var gerður 1. nóv. 1948. Ákvæði í leigusamningi meinaði 

leigusalanum uppsögn hans. Árið 1975 krafðist leigusalinn hækkunar á leigu  úr 8.346. í 19.362. Dómurinn taldi 

að bannið við uppsögn færi í bága við 36. gr. samningalaga. Í því fælist hindrun á eðlilegri hækkun á leigu. 

Dómurinn ákvað á þessum forsendum  hækkun leigugjalds í 16.400. kr. 
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verslunarreksturs leigulaust til ársins 2000. Í málinu reyndi á andlegt hæfi Þ til samningsgerðar 

því hann var heilsulítill og þjakaður af alvarlegum sjúkdómum. Hann hafði haft frumkvæði að 

samningsviðræðum og sá hann um lokafrágang samningsins en hann hafði lögmann sér innan 

handar. Þ hafði gert talsverðar breytingar á samningnum daginn áður og sama dag og 

samningurinn var undirritaður af G og K að Þ fjarstöddum.  Þ undirritaði hann nokkru síðar þar 

sem hann lá í veikindum heima hjá sér. Kallaður var til heimilislæknir til að votta andlegt 

heilbrigði hans fyrir undirritun. Héraðsdómur taldi að verulega hallaði á hlut Þ og eiginkonu 

hans við samninginn miðað við það sem hann lét af hendi. Aftur á móti fengu G eiginkona hans 

og sonur verulegar hagsbætur. Samkvæmt áliti matsmanna um gerhæfi Þ átti hann við 

minnistruflanir og heilabilun að stríða allt frá árinu 1972 og veruleg einkenni heilabilunar frá 

áramótunum 1979-1980. Hann var talinn ófær um að gera grein fyrir sjálfum sér. Sumarið 1980 

var hann greindur með alvarleg einkenni heilabilunar og í nóvember sama ár heilabilun á hæsta 

stigi og algerlega ófær um að skilja og álykta um einföldustu hluti. Í héraðsdómi var lagt til 

grundvallar að Þ hafi á undirskriftardegi verið með greinilega skerta andlega starfsemi vegna 

heilabilunar og einnig um alllangt skeið þar áður. Ekki sé unnt að fullyrða að Þ hafi skilið 

þýðingu og efnisinnihald samningsins. Dómurinn taldi sannað að Þ hafi verið haldinn heilabilun 

frá 10. september og að hann hafi verið ófær um að skilja veigamikil atriði samningsins. 

Samningurinn var ógiltur í heild sinni. Fyrir Hæstarétti voru lögð fram ný gögn frá læknaráði  

sem töldu að ekki yrði fullyrt með vissu að Þ hafi verið alls ófær um að skilja efni samningsins 

þótt mjög líklegt teldist að svo hafi verið. Hæstiréttur dæmdi málið síðan á öðrum grundvelli og 

taldi óskýrt af hverju G fengi í sinn hlut lóð undir fjölbýlishús og raðhús (b - liður 6. gr. 

samningsins) en með því var gengið á hlut Þ samkvæmt samningnum við K. Rétturinn beitti 

síðan 36. gr. sml. og breytti b - lið 6. gr. samningsins. Með vísan til 36.gr. breytti Hæstiréttur 

því skiptingunni á endurgjaldinu milli Þ og G á þann hátt að réttindi til helmings þeirra lóða sem 

G fékk úthlutað rynnu til dánarbús Þ. 

 

Í dómnum þarf Hæstiréttur að leggja á sig víðtækt mat á hvort eðlilega hafi verið staðið 

að þeim breytingum sem gerðar voru á samningnum rétt fyrir undirritun hans. Breytingarnar 

sem gerðar voru bentu til þess að eitthvað óeðlilegt hafi verið á seyði. Veikindi Þ studdu þau 

sjónarmið stefnanda í málinu að Þ hafi ekki vitað hvað hann var að gera vegna heilabilunar.  

G gat heldur ekki sýnt fram á hvers vegna Þ hefði viljað gera betur við hann heldur en 

eiginkonu sína eða systkini eiginkonu hans . Dómurinn breytti því endurgjaldinu sem G fékk í 

hlutfalli við það sem eðlilegt og sanngjarnt var á grundvelli 36. gr. sml. 

 Þegar dómstólar þurfa að meta hvort samningskjör hafi verið eðlileg og sanngjörn 

virðist fleira haft áhrif en upphæð samningsfjárhæðarinnar. Hér getur skipt máli hvort 

endurgjaldið er greitt á skömmum tíma og hvort kaupandi sé að taka sérstakt tillit til óska 

seljandans. Einnig skiptir máli hvert markaðsverð eignarinnar var á þeim tímapunkti er eignin 

var seld. Má sjá þessi sjónarmiðí Hrd. 2002 bls. 4098 (456/2002) (Kolagerðisdómur) þar sem 

ekki var fallist á rök stefnanda um að verðákvæði hafi verið ósanngjarnt. 

 

Hrd. 2003, bls 1748 (456/2002 (Kolagerðisdómur) G og B kröfðust þess að viðurkennt yrði að 

kauptilboð þeirra í jörðina K, sem J vareigandi að, væri gilt. Skuldbindandi kaupsamningur væri 

á milli þeirra og dánarbús J.með tilboðinu eftir dauða J.Jafnframt aðdánarbúið yrði skyldað til 

að gera formlegan kaupsamning við þau að viðlögðum dagsektum. Hélt dánarbúið því fram að J 

hefði verið í rangri trú um stöðu sína er hann samþykkti tilboð G og B. Með vísan til hins mikla 
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verðmunar á kauptilboði þeirra G og B og mati dómkvaddra manna á söluverði lands og húsa 

jarðarinnar, sérstaklega á greiðslumarki hennar, krafðist dánarbúið þess að víkja bæri samningi 

aðila til hliðar með stoð í 36. gr sml. Héraðsdómur Norðurlands eystrataldi að bindandi 

kaupsamningur hefði komist á milli aðila um jörðina með undirritun J á kauptilboði G og B. 

Taldi dómstóllinn að jafnræði hefði verið með aðilum við samningsgerðina. Leitt var í ljós með 

skýrslugjöf fyrir dómi að J vildi helst selja jörðina og það sem henni fylgdií einni heild. Vísað 

var til þess að kauptilboðið beindist að jörðinni í heild, sem yfirleitt leiddi til lægra verðs, auk 

þess sem kaupverðið átti að greiðast á innan við ári. Í ljósi þess taldi dómurinn að ekki hefði 

verið  sýnt fram á, að kauptilboð G og B hefði verið verulega undir sannvirði hinnar seldu eigna 

og hafnaði beitingu 36 gr. sml. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms. 

 

Til hliðsjónarþessum dómimá nefna Hrd. 4. júní 2009 (150/2008)(Bergþórshvoll) þar 

sem K krafðist þess að kaupsamningi hans við B og R um jörð yrði breytt þannig, að 

kaupverð yrði ákveðið annað og hærra á grundvelli 36. gr. sml. K taldi að  markaðsvirði 

jarðarinnar væri mun hærra en söluverð kaupsamningsins.  

 

Hrd. 4. júní 2009 (150/2008)(Bergþórshvoll) E krafðist að þess að kaupsamningi hans við B og 

R um jörð yrði breytt þannig að kaupverð hennar yrði ákveðið annað og hærra, sbr. 36. gr.sml.  

Atvik málsins voru nokkuð umdeild. Undirritað var kauptilboð um jörðina Bergþórshvol og var 

kaupverðið 54.000.000 króna. Á grundvelli þessa kauptilboðs var gengið frá kaupsamningi um 

jörðina mánuði seinna. Talið var að sýnt hafi verið fram á með matsgerð að markaðsverð 

jarðarinnar hafi verið talsvert hærra en kaupverðið þegar kaupsamningur var gerður. Svo sem 

ráðið yrði af matsgerðum sem aflað hafi verið undir rekstri málsins hafi sú breyting orðið að 

markaðsverð jarðarinnar hafi lækkað verulega. Talið var að samkvæmt niðurlagsorðum 2. mgr. 

36. gr. sml, yrði ekki horft framhjá þessari lækkun á markaðsverði hins selda. Var talið óvíst að 

kaupverðið yrði annað en það sem upphaflega var ákveðið ef við núverandi markaðsaðstæður 

yrði samið á sömu forsendum og áður um kaupin með fullri vitneskju um verðmæti þess sem 

þau tækju til. Að þessu virtu var talið að ekki yrði brugðist við forsendubresti gagnvart E með 

því að neyta heimildar samkvæmt 1. mgr. 36. gr. sml. til að breyta ákvæði kaupsamnings hans 

við B og R um fjárhæð kaupverðs. Voru B og R því sýknuð af kröfu E. 

 

Í þessum dómi Hæstaréttar kemst dómurinn að merkilegri niðurstöðu og verða þau 

sjónarmið rakin aðeins síðar. Helstu málavextir dómsins voru þessir; eftir að kaupsamningur 

kemst á í september 2006 þá gerir seljandinn sér grein fyrir að markaðsverð eignarinnar sé 

yfir 100 milljónir, vegna hina miklu hækkana sem urðu á þessum árum á húsnæði og jörðum. 

Fékk seljandinn sér byggingartæknifræðing sem komst að þeirri niðurstöðu að markaðsvirði 

eignarinnar væri 101.400.000. Höfðaði  því E dómsmál í kjölfarið og krafðist þess að 

kaupsamningnum yrði breytt þannig að hann yrði í samræmi við mat 

byggingartæknifræðingsins á grundvelli 36. gr. sml. Hérðasdómur sýknaði B og R og taldi 

dómurinn að álit byggingarfræðingsins mætti ekki jafna til matsgerðar dómskvadds 

matsmanns er sönnunargildi varðar. Fékk E því dómskvadda matsmenn til að meta verðmæti 

jarðarinnar sem mátu eignina á 107 milljónir við kaupsamningsgerðina. Áfrýjaði E málinu til 

Hæstaréttar og lagði hið nýja mat fram. B og R fengu sér dómskvaddan matsmann til að meta 
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markaðsvirði eignarinnar á matsdegi, sem var 10 mánuðum seinna en fyrra matið var gert og 

dagsett 26. febrúar 2009 um tveimur og hálfu ári eftir að kaupsamningur var gerður. Komist 

var að þeirrri niðurstöðu í því mati,að matsverð eignarinnar hefði verið á matsdegi 

53.500.000., því fasteignaverð hafði stórlækkað vegna breytts efnahagsástands. Hæstiréttur 

taldi að ekki hefði verið hnekkt fyrri matsgerðinni og því ætti að leggja hana til grundvallar. 

Dómurinn tekur fram í niðurstöðum sínum að hér verði að leggja fram heildstætt mat og taka 

tillit til 2. mgr. 36. gr. sml. varðandi atvik sem síðar koma til. Vísar dómurinn þá til hinna 

breyttu markaðsaðstæðna og að kaupverðið hafi rýrnað og óvíst að það muni hækka aftur. Má 

því líta svo á að Hæstiréttur álíti að upphaflega kaupverðið hafi verið ósanngjarnt þegar 

kaupsamningur var gerður en líta verði til rýrnunar á matsverði og því talinn grundvöllur fyrir 

beitingu 36. gr. sml. Hér er því um að ræða áhugaverða skýringarreglu hjá Hæstarétti. 

Samningur getur verið ósanngjarn við gerð samningsins vegna of lágs kaupverðs og þar með 

réttlætanlegt að gera breytingar á kaupverðinu á grundvelli 36. gr. sml. En vegna síðar til 

kominna aðstæðna, sem núlla út þessar ósanngjörnu aðstæður er engin breyting gerð á 

samningi aðila á grundvelli 36. gr. sml. Ekki er hægt að gagnrýna niðurstöðuna en hún er ekki 

í samræmi við Hrd. 1998, 1209 (Mb. Freyr) þar sem Hæstiréttur taldi að ekki væri hægt að 

leiðrétta verð báts þósvo að verð hækkaði eða lækkaði á grundvelli markaðslögmála. Fjallað 

verður um þessi sjónarmið í kafla 8.5 sem fjallar um atvik sem síðar komu til eftir 

samningsgerðina. 

Lesa má út úr niðurstöðum Hæstaréttar að þegar hallar á annan samningsaðilann í 

samningsambandinu getur það verið réttlætanlegt í sumum tilvikum, því sá sami aðili 

hefurtekið á sig aukna áhættu í viðskiptumþeirra og ber allan kostnað vegna þess.Þessi 

sjónarmið má sjá í Hrd. 1996 bls, 51 (Barnaljóð) 

 

Hrd. 1996 bls, 51(Barnaljóð) Bókaútgáfan K ætlaði að gefa út ljóðabók til styrktar 

krabbameinsjúkum börnum. K gerði samning við Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna (S) um 

að nafn félagsins yrði á bókinni gegn því að það fengi 10% af söluverði hverrar seldrar bókar. K 

mundi bera allan kostnað af útgáfunni og alla fjárhagslega áhættu og þáttur S í útgáfunni væri 

enginn. Bókin seldist í margfalt stærra upplagi en búist var við. S hagnaðist verulega á þessum 

samningi en einnig varð hagnaður K mun meiri en reiknað var með. S fór í mál við K því það 

taldi að við sölu bókarinnar hefði verið gefið í skyn, að allur ágóði ætti að renna til S, og að 

hinar góðu viðtökur bókarinnar hefðu að stórum hluta orsakast af velvild kaupenda bókarinnar 

gagnvart félaginu. Einnig taldi S að K hefði haft mun minni tilkostnað af útgáfunni en upphafleg 

fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Héraðsdómur hafnaði að ógilda samninginn þar sem K 

framkvæmdi alla vinnuna og bar áhættuna af útgáfunni og sölu hennar en S einungis notið 

hagnaðar af útgáfunni. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðdóms með vísan til samningsins 

þar sem fram kom ákveðin greiðsla af hverju seldu eintaki án tillits til kostnaðar útgefanda og 

hagnaðar. K bar allan kostnaðinn og tók fjárhagslega áhættu og þó aukin sala hafi komið til 

vegna velvildar kaupanda gagnvart S hafi bæði S og K hagnast af sölunni. 
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Sjá má af niðurstöðum þessara dóma sem reifaðir hafa verið að málsatvik geta verið af 

ýmsum toga. Þá er Hæstiréttur tilbúinn að grípa inn í ef hann telur að mikil ósanngirni hljótist 

af breytingum á verðákvæði þegar ekkert kemur til sem réttlætir það. Í Hrd. 7. desember 2006 

(290/2006) (Byggingarvísitala)sem áður hefur verið reifaðurreyndi einmitt á þessi sjónarmið 

þegar breyting var gerð á upprunalegu verðákvæði aðila þannig að forsendur breyttust og 

samningsverðið hækkaði í kjölfarið. 

Viðar Már Matthíasson veltir fyrir sér í grein sinni
138

hvort ástæða sé að beita 36. gr. 

sml. um vaxtaákvæði í kaupsamningum. Þá í þeim tilfellum þar sem skyndilegar og miklar 

sveiflur verða í verðlagi. Á þetta einmitt við núí þessu árferði. Bendir Viðar á í grein sinni að 

við aðstæður þar sem vaxtaákvæði er í kaupsamningi og allar forsendur fara úr böndunum sé 

ekkert til fyrirstöðu að kaupandi fasteignar fari fram á að samningi sé breytt eða vikið til 

hliðar á grundvelli 36. gr. sml. Ekkert í athugasemdunum með lögunum komi í veg fyrir það, 

en Viðar bendir á að reglan sé undantekningarregla og ætlast sé til að dómstólar fari varlega í 

beitingu hennar. Dómstólar muni gera þær kröfur að ótvírætt sé leitt í ljós að skilyrði séu fyrir 

henditil að beita 36. gr. sml. 

7.4.5 Gerðardómsákvæði 

Beita má 36. gr. sml. gegn ósanngjörnum gerðardómsákvæðum. Geta slík ákvæði verið t.d. 

ósanngjörn bæði að því er varðar fyrirmæli um skiptingu kostnaðar af starfi gerðardómsins og 

skipan gerðardómsmanna.
139

 Ekki er að finna mörg dæmi um þetta í dómum Hæstaréttar en í 

máli Hrd.2002, bls. 4098 (530/2002) (Papa John´s) reyndi á þessi sjónarmið. 

 

 Hrd.2002, bls. 4098 (530/2002) (Papa John´s) Málsatvik voru þau að pizzastaður á Ísland hafði 

gert samning (francise samningur) við erlenda aðila. Í samningi aðila var ákvæði sem kvað á um 

að allur sá ágreiningur sem upp gæti komið ætti að vera leystur fyrir breskum gerðardómi (,,The 

London Court of International Arbitration“). Gerðardómsmeðferð í Bretlandi fylgdi mikill 

kostnaður en þær afleiðingar voru ófyrirséðar við samningsgerðina. Fyrir lá að gríðarlega 

kostnaðarsamt væri að leggja ágreiningaðilanna fyrir breska dómstóla eða 40-50 

milljónir.Stefndi pizzastaðurinn því erlenda aðilanum og krafðist þess að gerðardómsákvæðið 

yrði fellt úr gildi. Í úrskurðihéraðsdóms tók dómstóllinn fram að þó stefnandi hefði borið því við 

að hann hafi ekki gert sér grein fyrir hinum mikla kostnaði sem af gerðarmeðferð hlytist kæmi 

slíkt í raun í veg fyrir að ágreiningsefni milli málsaðila fengju úrlausn fyrir óhlutdrægum og 

óvilhöllum dómstól. Þótt þetta kunni að vera rétt verður ekki talið að það sé komið til af því að 

stefnandi hafi haft lakari samningsstöðu en stefndi við samningsgerðina. Með því að afla 

viðeigandi upplýsinga fyrir eða við samningsgerðina mátti stefnanda vera ljóst að 

gerðardómsákvæðinu gæti fylgt umtalsverður kostnaður kæmi til þess að á það reyndi. 

Afleiðingar ákvæðisins voru að því leyti fyrirsjáanlegar við samningsgerðina. Taldi dómstóllinn 

ósannað að erlenda aðilanum hafi borið að veita  sérstakar upplýsingar í þessum efnum. Einnig 

var að talið ósannað að starfsmenn stefnda hafi beitt hann svikum eða að þeir hafi haft í frammi 

                                                            
138Viðar Már Matthíasson, ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“, bls 181 og 182. 
139Alþt., 1985 A bls. 2165. 
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óheiðarleika í sambandi við undirbúning og gerð samningsins. Héraðsdómur taldi því að hvorki 

væru skilyrði til að víkja umræddu gerðardómsákvæði til hliðar samkvæmt 36. gr. sml. né að 

gerðardómsákvæðið yrði talið óskuldbindandi.  Málinu því vísað frá dómi. Hæstiréttur staðfesti 

niðurstöðu héraðsdóms. 

 

Draga má þá ályktun af niðurstöðum Hæstaréttar að menn verða fara gætilega í það að 

samþykkja í samningum sínum að bera ágreining sinn undir erlenda gerðardómstóla, nema 

þeir hafi fjárhagslegt bolmagn til þess. Rétturinn taldi að ekki væri hægt að fallast á þau 

sjónarmið að ósanngjarnt væri að láta gerðardómsákvæðið standa. Jafnvel þótt það leiddi til 

þess að stefnandi gæti ekki borið ágreiningsefni sitt undir dómstóla vegna hins mikla 

kostnaðar sem hlytist í kjölfar slíkrar málsóknar. Stefnandi hefði átt að gera sér grein fyrir að 

með því að gangast undir samningsskuldbindingu sem skýrlega var kveðið á um í samningi 

aðilanna yrði hann bundinn við hana. Draga má þá ályktun af dóminum að alltaf er 

nauðsynlegt að vanda til samningagerðarinnar og hugsa til enda hvaða skuldbindingar 

samningsaðilar eru að gangast undir. Ekki er málefnalegt fyrir lögaðila að koma eftir á og 

vilja leggja aðra meiningu í samningsskuldbindingu sína. Ef öðrum samningaðilanum er ekki 

að fullu ljóst hvaða skyldur og bindingar hljótast af samningi þá verður hann að leita sér 

aðstoðar löglærðsmanns sem gæti skýrt út fyrir honum réttarsambandið. Þó telur 

fræðimaðurinn Thomas Wilhelmsson að í þeim tilvikumþar sem samningur er gerðureinhliða 

af öðrum aðilanum og samningsgerðin er með þeim hætti aðloforðsmóttakandinn verður að 

kyngja skilmálunum,
140

 því annars verðiekkert af samningum milli aðila, þá sé ekki hægt að 

fallast á þau sjónarmið að um fullgildan samning sé á milli aðila. Í því tilviki hafi  annar 

samningsaðilinnverið bugaður af styrk hins.
141

Eru þetta athyglisverð sjónarmið sem vert er að 

hafa í huga. 

7.3.6 Tenging óskyldra samninga 

Upp gætu komið þær aðstæður þar semannar samningsaðilinn reynir að tengja saman óskylda 

samninga vegna samningsákvæða í öðrum samningnum sem kveða á um slíkt. Eða þá að 

samningarnir eru gerðir sem forsenda hvor fyrir öðrum. Hér gæti verið um að ræða heimild í 

samningi A sem heimilar uppsögn á samningi B vegna vanefnda á samningi A. Því fer fjarri 

að allir slíkir samningar þurfi að vera ósanngjarnir. Telja má að dómstólar þurfi að fara 

varlega í að víkja slíkum ákvæðum til hliðar.
142

 Það virðist ekki hafa reynt á þær aðstæður 

fyrir dómstólum að óskyldir samningar séu tengdir saman á ósanngjarnan hátt þannig að t.d. 

                                                            
140(,,take it or leave it“) 
141Thomas Wilhelmsson: Standardavtalsrett, bls. 18. 
142Alþt., 1985 A bls. 2165. 
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vanefnd eins samnings heimili uppsögn annars.
143

Þó má sjá tvo dóma sem reyna lítillega á 

þessi sjónarmið. Í Hrd. 1996, bls. 1422 féllst Hæstiréttur ekki á þau sjónarmið að unnt væri að 

byggja á ákvæði í ábyrgðarlýsingu sem gerð var í nýjum lánasamningi vegna skuldbreytingar 

á eldra láni, sem tengdi saman lánssamningana. Í hinu nýja láni sem tekið var vegna 

skuldbreytingarinar var kveðið á um að ábyrgðin næði einnig til skuldbreytinga sem á 

lánasamningi kynni að vera. 

 

Hrd. 1999 bls. 4305 (Gíróseðlar) Málavextir voru þeir að Á ók vörum fyrir S frá Reykjavík til 

ýmissa smásala í öðrum landshlutum samkvæmt verksamningi. Þeirra á meðal var H, sem fékk 

vörurnar sendar ásamt gíróseðli, en samkvæmt skilmálum um svonefndar gírókröfur, sem ekki 

var deilt um að voru í gildi á þessum tíma, átti farmflytjandi ekki að afhenda smásölum vörur 

nema gegn staðgreiðslu að viðlagðri ábyrgð. H varð gjaldþrota og skuldajafnaði S kröfum, sem 

það taldi sig eiga á Á vegna þess að H hefði fengið vörur afhentar án greiðslu, á móti 

farmgjaldareikningum frá Á, en Á stefndi S til greiðslu reikninganna. Talið var, að S hefði sjálft 

ekki farið eftir skilmálum um gírókröfur í viðskiptum sínum við H, heldur haft verslunina í 

reikningsviðskiptum. Var skuldajafnaðarrétti S því hafnað og það dæmt til að greiða kröfu Á. 

 

Í dóminum reynda á samræmi í framkvæmd fyrirtækis varðandi það að láta 

flutningsaðilann bera ábyrgð á inneign hjá viðskiptavini sem varð gjaldþrota þótt 

flutningsaðilinn hefði átt að fá greiðslu skv. gíróseðli frá móttakanda við afhendingu 

vörunnar. Sýnt var fram á að sendandi vörunnar krafðist sjálfur ekki slíkrar staðgreiðslu við 

afhendingu vörunnar og  því var ekki fallist á að hann væri krafinn slíks af flutningsaðilanum 

á grundvelli ákvæðis í skilmálum um gírókröfur. Ógilt á grundvelli 36.gr. 

7.4 Andstætt góðri viðskiptavenju 

Tilgreind eru fjögur atriði sem hafa skal til hliðsjónar þegar mat fer fram á grundvelli 1. mgr. 

laganna, hvort rétt sé að ógilda eða breyta samningi aðila og er eitt þeirra sjónarmiða 

viðskiptavenja.
144

 Heimilt er samkvæmt greinargerðinni með breytingarlögunum að ógilda 

eða breyta samningi, ef það væri andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. 

Dómstólum er falin sú heimild í hverju tilviki fyrir sig að meta hvað teljist vera góð 

viðskiptavenja. Ekki koma fram neinar leiðbeiningar í greinargerðinni hvernig slík venja getur 

verið.
145

 Er það því hlutverk dómstóla að leggja slíkt mat á aðstæður.  

Af öllum réttarvenjum sem til eru skipta viðskiptavenjur langmestu máli. Algengt er 

að lög vísi til venju til fyllingar ákvæðum og fer það þá eftir ákvæðum laganna hvert vægi 

þeirra er í samhengi við aðrar réttarheimildir. Samningar sem vísa berum orðum til venju eða 

                                                            
143Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 422. 
144Matthías G. Pálsson:  ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 416. 
145Alþt., 1985 A bls. 2165. 
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þegar tiltekin venja er forsenda samninga þá má víkja slíkri venju til hliðar ef hún telst 

ósangjörn. Viðskiptavenjur geta staðið algjörlega sjálfstæðar þó þær eigi sér hvorki stoð í 

lögum né samningum. Einnig getur venja þróast í samskiptum aðila sem lögð yrði til 

grundvallar við úrlausn máls.
146

 Á þessi sjónarmið reyndi í máli Hrd. 1950, bls. 438 

(101/1950)  þar sem kaupmaður synjaði að greiða reikning vegna umsýslusölu hans á 

tímaritinu Fálkinn, því hann hélt fram að krafan væri fyrnd. Útgefendur blaðsins lögðu fram 

vottorð frá dagblöðum landsins um aðföst venja væri fyrir því að blöð væru falin 

útsölumönnum til umsýslusölu. Því var talið sannað að um umsýslusölu væri um að ræða og 

krafan því ekki fyrnd samkvæmt fyrningarlögum. 

Mjög varhugavert er að viðurkenna viðskiptavenjur sem eiga sér rót til ákvarðana sem 

einn aðili setur einhliða sér til hagsbóta. Einnig má nefna þau tilvik þar sem fyrirtæki, sem eru 

ráðandi á markaði, setja einhliða skilmála sér til hagsbóta. Hafa ber þó í huga að ófrávíkjanleg 

lög ryðja alltaf í burtu viðskiptavenju nema í algjörum undantekningartilvikum. Í þeim 

tilvikum þegar engin réttarheimild er til staðar önnur en viðskiptavenja þegar leysa á úr 

ágreningi manna er hún lögð til grundvallar ef ekkert mælir sérstaklega á móti því.
147

 Hvað 

sönnun á viðskiptavenju varðar þá fer hún fram samkvæmt 2. mgr. 44. gr. laga um meðferð 

einkamála nr. 91/1991. Að jafnaði hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem byggir málatilbúnað sinn 

á venjunni en ekki á þeim semandmælir tilvist hennar.
148

 Hefur Hæstaréttur í fjölmörgum 

dómsniðurstöðum sínum vísað til þess að framferði aðila hafi brotið gegn góðri 

viðskiptavenju og má nefna í því samhengi dóm Hrd. 1999, bls. 173 (Bensínstöðvadómur) 

sem er reifaður hér að framan. Þar tók dómstóllinn skýrt fram að það hafi verið andstætt góðri 

viðskiptavenju að bera samninginn í heild fyrir sig. Sjá má svipuð sjónarmið í  dóm  bæjarþ. 

Hafnarfjarðar 2. nóv. 1989 í máli nr. 745/1989. Þar sem mjög óvenjulegt eignaréttar ákvæði 

var í samningum aðila í kaupum á billjardstofu. Ákvæðið þótti bæði ósanngjarnt og ekki í 

samræmi við góðri viðskiptavenju. 

 

 

Dómur  bæjarþ. Hafnarfjarðar 2. nóv. 1989 í máli nr. 745/1989 Aðilar keyptu billiardstofu með 

kaupsamningi en í samingnum var eignarréttarfyrirvari sem fól það í sér að þegar þeir keyptu 

vöru þá fengju þeir ekki eignarétt fyrr en öll greiðslan hefði verið greidd. Seljanda stofunnar var 

þar með heimilt að taka aftur það selda á  kostnað kaupandans án þess að greiða neitt til baka.  

Varð vanefnd á samningi þeirra nokkru síðar og tók seljandinn allar eignir til baka og neitaði að 

skila skuldabréfinum sem gefin voru út vegna kaupanna. Hæstiréttur taldi að umrædd ákvæði 

                                                            
146Sigurður Líndal: Um lög  og lögfræði – Grunvöllur laga og réttarheimildir, bls. 174-175 
147Sigurður Líndal: Um lög  og lögfræði – Grunvöllur laga og réttarheimildir, bls. 174-175. Frekari umfjöllun um 

löghelgan venju og flokkun venju má finna í ritinnu á bls. 175-192 þessu frekar til fyllingar. 
148Eiríkur Tómasson: „Sönnun og sönnunarbyrði. II“, bls. 252. 
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væru svo bersýnilega ósanngjörn að það færi í bága við 36. gr. sml og væri andstætt  góðri 

viðskiptavenju. 

 

UfR. 1987,bls. 699 Í lánasamningi námsláns var kveðið á um, að gilda ættu kjör á þágildandi 

vöxtum. Við uppgjör lánsins krafðist bankinn vaxta sem svöruðu til vaxta sem voru veitt vegna 

almennra lána. Þar sem vextir voru 4 % hærri en það afsláttarhlutfall sem aðrir bankar buðu á 

námslánum (talið verulega yfir vöxtum á námslánum). Þetta var ekki talist samrýmast góðum 

starfsháttum fyrir banka og sparisjóði, var því bankinn dæmdur til að endurgreiða ofgreidda 

vexti á grundvelli  36. gr. sml.149 

 

Þau vaxtakjör sem sem bankinn var að bjóða námsmanninum voru í engu samræmi við 

þau kjör sem aðrar bankastofnanir voru að bjóða á sama tíma, því var því bankinn dæmdur til 

að endurgreiða ofgreidda vexti á grundvelli  36. gr. sml. 

7.5 Aðrir löggerningar 

Lagt er til í frumvarpinu að 36. gr. sml. megi einnig beita um aðra löggerninga en samninga. 

Reglunni er þannig ætlað að taka til einhliða yfirlýsinga, t.d. gjafarloforð og ákvæða sem 

leggja skyldur á móttakanda þeirra.
150

 Þá kemur ekkert veg fyrir að reglunni sé beitt um 

málamyndagerninga ef samningsákvæði eru óvenjuleg t.d. með kaupverð eða launakjör,
151

 

eins og reyndi í eftirfarandi dómi: 

 

Hrd. 7. desember 2006(267/2006) (Impregilo) A vann fyrir I í gegnum starfsmannaleigu við 

virkjunarframkvæmdir. Hann taldi sig fá lægri laun en hann hefði átt að fá samkvæmt íslenskum 

kjarasamningum og tóku til starfa hans við virkjunina. Krafði hann I um greiðslu þess mismunar 

og taldi að um málamyndasamning milli I og starfsmannaleigunnar væri að ræða og hann ynni í 

reynd fyrir I. Héraðsdómur Reykjavíkur féllst á kröfu A og dæmdi I til að greiða honum þann 

launamismun sem I hefði haft ef laun hans hefðu verið reiknuð eftir íslenskum kjarasamningum. 

Hæstiréttur snéri niðurstöðu héraðsdóms við og taldi að ekkert hafi komið fram í málinu sem 

benti til þess að samningnum hefði ekki verið ætlað að hafa réttaráhrif samkvæmt efni sínu. Auk 

þess sem I og starfsmannaleigan höguðu samskiptum sínum í samræmi við það sem 

samningurinn kvað á um. Sýknuðu þeir I af launakröfunni. 

 

 

Ekki reyndi á beitingu 36. gr. sml. í dómnum en áhrifa hennar virðist gæta í 

niðurstöðum héraðsdóms við mat á samningnum milli A og starfsmannaleigunnar. Í samræmi 

                                                            
149 Sjá til hliðsjónar FOB 1979-1980, bls. 31-33  Í málinu var fjallað um hvort form og efni samningsskilmála 

fyrirtækisins F stæðust góða viðskiptahætti. Í úrskurðinum kom fram að fyrirtækið F hafi gert samninga við 

neytendur sem allir voru í þríriti. Samningarnir voru gerðir á kalkipappírsarkir þannig að undirskrift aðila eða 

hvað eina annað sem skrifað var á fyrstu síðuna, kom einnig á næstu síður. Öll endurrit samningsins voru eins að 

efni og formi, að einu undanskildu. Síðasta endurritið kvað á um heimild F til að taka út mánaðarlegar greiðslur 

af bankareikningi neytandans. Í úrskurðinum var kveðið á um að framangreindur samningur hafi ekki uppfyllt 

kröfu um góða viðskiptahætti. 
150Alþt. 1935, A-deild, bls. 2165. 
151Viðar Már Mattíhasson segir að þótt 36. gr. sml. að líkindum nái til allra tilvika sem fallið geti undir önnur 

ógildingarákvæði samningalaganna skuli frekar beita hinum sérstöku ógildingarástæðum samningalaga. Viðar 

Már Matthíasson: ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls 185. 
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við greinargerðina með 36. gr. hefði A getað sett fram varakröfu og byggt á 36. gr. sml. 

varðandi þau ósanngirnissjónarmið hversu launin voru lág og samningurinn eingöngu til 

málamynda. Tilgangur þess að setja starfsmannaleiguna sem millilið var eingöngu til þess að 

sniðganga  íslenska kjarasamninga.
152

 

7.6 Áhættutaka loforðsgjafa 

Ekki er minnst sérstaklega á þátt áhættutöku loforðsgjafa í greinargerðinni með 

breytingarlögunum. Getur það skipt miklu máli við beitingu 36. gr. sml. hvort 

samningsaðilinn tók einhverja áhættu með samningsgerðinni. Af athugasemdum Hæstaréttar 

varðandi áhættutöku í samningum má ráða að þegar þau sjónarmið eru uppi þegar annar 

aðilinn tekur áhættu með samningum sínum í von um hagnað sem gengur svo ekki eftir verður 

hann að bera hallann af áhættusinni en fái að njóta afraksturs hennar ef svo ber undir.
153

Ef 

samningur inniheldur einhvern áhættuþátt hafa erlendir fræðimenn tekið undir að það sé ekki 

hægt að ætlast til að fá dómstóla að rétta hlut sinn ef illa fer á grundvelli ósanngirni.
154

Þessi 

sjónarmið eru sérstaklega mikilvæg í tengslum við samninga tengdum verslun og viðskiptum. 

Samningsaðilum eiga að vera ljósar þær áhættur sem geta falist í því að eiga í almennum 

viðskiptum. Sérstaklega þar sem slík áhætta er tekin endrum og eins og er hluti af 

viðskiptaháttum þeirra.
155

Hér er þó ekki átt við viðskipti þar sem gert er ráð fyrir áhættu í 

viðskiptunum og hún tekin sérstaklega með í reikninginn. Þá er hún óaðskiljanlegur þáttur af 

viðskiptunum og kappkostað að hafa slíkar breytur með í samningnum. Aðstæður sem gætu 

réttlætt að dómstólar íhlutuðust á grunndvelli ósanngirni eru þegar ófyrirsjáanlegar 

aðstæður,sem ekki mátti gera ráð fyrir, hafa áhrif á samninginn sjálfan. Þó án þess að 

samningsaðilarnir tækju áhættu um þennan þátt eða aðstæður þróuðust á annan veg en 

,,veðjað“ var á. Við þessar aðstæður er ekki við aðilana að sakast að málin þróuðust á þennan 

veg og orsökuðu óhagstæða samninga fyrir annan eða báða aðila.
156

 Er sanngjarnt að annar 

aðilinn eigi að sitja upp með tapið við þessar aðstæður og gagnaðilinn með óvæntan gróða?  

Sjá má þessi viðhorf í nokkrum dómum Hæstaréttar svo sem í Hrd. 2000, bls 4074 (SR- 

mjöl)sem snérist um sölu á veiðileyfi skips sem skyndilega missti verðgildi sitt vegna breyttra 

lagaaðstæðna. Þar tekur dómurinn fram með skýrum hætti að viðskipti með báta og veiðileyfi 

                                                            
152Hrd. 1988, bls. 1422. Í  þessum dómi reyndi einmitt á gildi kaupsamnings að jörð sem var talinn vera 

málamyndagerningur af dómstólum. Í þessu máli hafði stefnandi 36. gr. sml. sem varkröfu  fyrir ógildingu á 

kaupsamningnum. 
153Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 422. 
154Sjá má þessi sömu sjónarmið í skrifum; Karl Hack: Äquivalenzstöung und Sittenwidrigkeit, bls 1413 og Kötz 

og Flessner: European Contrakt Law, bls. 128. 
155Lennart Lynge Andersen og Jörgen Nørgard: Aftalenloven med kommentar, bls. 202.  
156Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 60. 
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gætu verið áhættusöm þar sem örar lagabreytingar höfðu orðið á undanförnum árum.  Þar af 

leiðandi væri ekki á vísan að róa í slíkum viðskiptum. 

 

Hrd. 2000.bls. 4074 (SR-Mjöl) S og F gerðu kaupsamning um veiðileyfi skips sem F átti. 

Kaupverðið átti að greiðast í tvennu lagi og var önnur greiðslan greidd þegar lagabreyting varð í 

kjölfar Hæstaréttardóms og veiðileyfið varð skyndilega verðlaust.  Eftir þessa atburðarás sendi S 

bréf til F þar sem því var lýst yfir að það teldi að forsendur væru brostnar, samningurinn væri 

ógildur og óskaði eftir endurgreiðslu á greiðslunni sem hann hafði greitt en F hafnaði þeirri 

kröfu. S stefndi F og krafðist riftunar en til vara að samningurinn yrði ógiltur á grundvelli 

brostinna forsendna og 36.gr. sml. Hæstiréttur hafnaði kröfunni um riftun og segir í dómsorði  

að grundvöllur samningsgerðarinnar hafi brostið áður en samningurinn var efndur. S og F hefðu 

verið jafnsettir og báðum hefði verið ljóst að áhætta fylgdi þessum viðskiptum. Atvik sem síðar 

komu til hafi gert það að verkum að veiðileyfið missti verðgildi sitt. Þegar litið var til stöðu 

málsins þegar til þessa kom þóttu sanngirnissjónarmið mæla með því að aðilar bæru hér 

sameiginlega halla af.  

 

Hér lætur Hæstiréttur báða aðila bera sameiginlegan halla af breytingunum sem urðu 

þannig að seljandinn fékk ekki eftirstöðvar skuldarinnar greiddar og kaupandi enga 

endurgreiðslu af því fé sem hann hafði lagt fram. Sjá má svipuð sjónarmið í áður reifuðum 

dómum; Hrd. 1998, bls. 1209 (Mb. Freyr) þar sem dómstóllinn tekur fram að báðir aðilar hafi 

tekið áhættu vegna þeirrar þróunar mála sem orðið gæti og að verðhækkunin á bátnum sem 

kom til nokkru eftir samningsgerðina geti ekki orðið til þess að 36.gr. yrði beitt. Hrd. 1996. 

bls. 51 (Barnaljóð). Hér hafnar Hæstiréttur því að breyta skiptingu hagnaðarins milli 

bókaútgáfunnar og styrktarfélagsins meðal annars með þeim röksemdum að styrktarfélagið 

hefði ekki tekið neina áhættu á sig með samningsgerðinni. Heldur hafi bæði öll vinnan, útgáfa 

og öll fjárhagsleg áhætta verið á herðum bókaútgáfunnar. Svipuð sjónarmið voru uppi í  Hrd. 

2003, bls 371.(318/2003) (Hlutabréfa áhætta)
157

en þar hafnaði Hæstiréttur að ógilda 

hlutabréfakaup á grundvelli 36. gr. sml. og fleiri ógildingarreglna. Rökin sem dómstóllinn 

meðal annars beittivoruþau að ljóst væri að hlutabréfakaupum fylgir almennt nokkur áhætta 

en sú aðstaða að væntingar kaupandans til hlutabréfakaupanna hafi brugðist geti ekki leitt til 

beitingar greinarinnar. Hægt er að taka undir niðurstöðu Hæstaréttar að hlutabréfakaup eru 

áhættusöm og það er ekki tryggt að hagnaður fáist af slíkum kaupum. Hér má því telja af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar að einhver verulegur blekkingarleikur eða rangfærsla á 

upplýsingum, sem eru sannanlegar,verði að vera til staðar svo dómstólar fallist á riftun slíkra 

                                                            
157Hrd. 2003, bls 371.(318/2003) (Hlutabréfa áhætta) (Hlutabréfa áhætta)S hafði keypt hlutabréf af J í 

fyrirtækinu H og krafðist hann riftunar þess samnings en til vara afsláttar. S færði engar sönnur fyrir 

fullyrðingum sínum um svik eða óheiðarleika af hálfu J. Þá þótti ekki ósanngjarnt eða andstætt góðri 

viðskiptavenju að J bæri samninginn fyrir sig. Stóð það eitt eftir gagnvart J að væntingar S til kaupa á 

hlutabréfunum gengu ekki eftir. Sú aðstaða gat ekki leitt til þess að S gæti með réttu náð fram ógildingu 

samningsins á grundvelli 33. gr. sml. né heldur að honum yrði vikið til hliðar í heild eða hluta með stoð í 36. gr. 

sömu laga.J var samkvæmt þessu sýknaður af kröfum S. 
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kaupa. Má telja í þeim tilvikum þar sem viðskiptasamningar eiga í hlut og þá sérstaklega 

þegar um reynda aðila er um að ræða þá eigi menn að gera sér grein fyrir þeim áhættum sem 

geta leynst við samningagerðina og þeir eigi að geta sjálfir varið sig, gegn óvæntum 

uppákomum án þess að sanngirnisreglur þurfi að verja þá eftir á. Því er ákveðin tilhneiging til 

að veita reyndum viðskiptamönnum og viðskiptasamningum þeirra minni vernd en 

venjulegum samningum.
158

 Það er líka oft eðli viðskiptasamninga að þeir bera einhverja 

áhættu í sér því tilgangur kaupanna er að aðilinn kaupi einhver verðmæti og geri það í þeim 

tilgangi að endurselja þau með hagnaði. Þetta leiðir til þess að mun meira þarf að koma til svo 

dómstólar fallist á beitingu ógildingarreglna í slíkum tilvikum.
159

 

Hér koma strax upp í hugann þær aðstæður sem mynduðst eftir fall íslensku krónunar í 

byrjun október 2008.
160

 Hafði þetta gríðalegar afleiðingar fyrir neytendur og fyrirtæki á 

Íslandi eins og alkunna er. Fjöldi fólks hafði tekið lán í erlendum gjaldmiðli sem voru tengd 

stöðu íslensku krónunnar gagnvart þessum gjaldmiðlum. Telja má að enginn hafi gert ráð fyrir 

því falli krónunnar sem raunin varð. Flestir telja að þeir neytendur sem tóku þessi lán hafi 

engan veginn gert sér grein fyrir að þau voru eins áhættusöm eins og raun bar vitni. 

Lánastofnanir ráðlögðu einstaklingum að taka þau því þau báru mun lægri vexti en almennt 

voru í boði fyrir lán í íslenskum gjaldmiðli. Nokkur slík mál enduðu fyrir dómstólum þar sem 

lántakar kröfðust höfuðstólslækkunar á láninu á grundvelli 36. gr. sml. og á grundvelli þess að 

lánin brutu gegn 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um  vexti og verðtryggingu.
161

 Þar sem lánin 

brutu gegn lögum um vexti og verðtryggingu reyndi ekki á hvort skilyrðum fyrir beitingu 36. 

gr. sml. væri fullnægt. 

                                                            
158Ulf Bernitz: ,,Unfair contract Terms: The small Businessman and §36 of swedish contracts act“, bls. 181-182.  
159Bernhard Gomard, Almindelig kontaktret – Indgåelse, gyldghed, fortolkning, bls.186-187. 
160http://rna.althingi.is/html/13kafli.html 
161Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) (myntkörfulán) L og J gerðu með sér svokallaðan bílasamning í maí 2006, þar 

sem fram kom að J yrði eigandi bifreiðarinnar, sem um ræddi, að fjórum árum liðnum með því að hafa staðið 

skil á öllum greiðslum. Í samningnum var ákvæði um að hann væri gengistryggður og að allar fjárhæðir væru 

bundnar erlendum/innlendum myntum í ákveðnum hlutföllum og tækju mið af þeim á hverjum tíma. 

Gengi/vísitala miðaðist við útborgunardag samnings og leigugjald tæki breytingum á gengi og Libor-vöxtum 

þeirra erlendu gjaldmiðla sem leigan væri greidd í. Fjárhæð mánaðarlegra greiðslna fór hækkandi og stóð J ekki 

skil á greiðslum frá og með júlí 2008. Neytti L þá vanefndarúrræða samkvæmt samningnum og krafði J meðal 

annars um gjaldfallna leigu og eftirstöðvar samkvæmt samningi. Snérist deila aðila um þrjú atriði, hvort 

samningur þeirra væri lánssamningur eða leigusamningur, hvort hann væri um skuldbindingu í erlendri mynt eða 

íslenskum krónum, sem bundnar væru gengi erlendra gjaldmiðla og loks hvort slík gengistrygging, væri um hana 

að ræða, væri heimil að lögum. Litið var meðal annars til þess að í greiðsluáætlun, sem fylgdi samningnum, væri 

rætt um lán og að í samningnum væru ákvæði um vexti, sem greiða skyldi samhliða afborgunum. Lög nr. 

38/2001 heimiluðu ekki að lán í íslenskum krónum væru verðtryggð með því að binda þau við gengi erlendra 

gjaldmiðla. Þá væru reglur 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 ófrávíkjanlegar, sbr. 2. gr. laganna, og yrði því ekki 

samið um grundvöll verðtryggingar, sem ekki væri stoð fyrir í lögum. Ákvæði í samningi L og J um 

gengistryggingu hefðu því verið í andstöðu við þessi fyrirmæli laganna og því ekki skuldbindandi af þeim 

sökum. Voru J og T hver er T?því sýknaðir af kröfu L. 
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Samkvæmt skýrslu rannsóknarnefndar alþingis kom fram að þrír stærstu bankarnir sem 

voru eigendur bílalánfélaganna,sem lánuðu í erlendri mynt,höfðu stundað það að taka stöðu 

gegn íslensku krónunni í þeim tilgangi að hagnast gífurlega.
162

 Þar með má draga þá ályktun 

að hér var ekki um eðlilega viðskiptahætti að ræða. Þá er átt við þá viðskiptahætti að lána 

einstaklingum og fyrirtækjum með lánum þar sem höfuðstóll lánanna hækkaði eða lækkaði 

eftir því hvernig gengi íslensku krónunar stóð gagnvart þessum erlendu gjaldmiðlum. Þar með 

höfðu bankarnir gríðalega hagsmuni að gæta hvert gengi krónunnar var. Með því að ráðast 

gegn krónunni voru þeir í raun að ráðst gegn hagsmunum lántakanna. Hefði verið eðlilegt að 

láta slíkt eftir óátalið hjá dómstólum? Telja má að þessi hegðun hjá bönkunum hefði getað 

orðið grundvöllur fyrir beitingu 36. gr. sml. ef sönnun um þetta hefði náð fram að ganga. 

Auðvitað tóku lántakendur áhættu með að treysta á lágt gengi krónunar en framferði bankanna 

var óeðlilegt.Með framferði sínu má telja að þeir hafi brotið gegn meginreglunni um 

gagnkvæmar tillitsskyldur aðila í samningssambandi
163

 og gegn því sem telja mætti eðlilega 

viðskiptahætti. Vert er að hafa þessi sjónarmið í huga varðandi áhættutöku annars aðilans. 

Þá skal að lokum nefna dóm frá 2007 Hrd. 19. júní 2008 (549/2007) (Iceland Express), 

þar sem einstaklingurinn S krafðist þess að söluverð bréfa í eignarhlut hans í ÍE  til IEI S.A. 

yrði breytt til hækkunar á grundvelli 36. gr. sml. og að samningurinn hafi verið andstæður  

góðri viðskiptavenju. Einnig vísaði S til þess að aðstöðumunur hafi verið mikill við 

samningagerðina þar sem hann væri einstaklingur en viðsemjandinn fjárfestingarfyrirtæki. 

Hélt S því fram að raunverulegt heildarverðmæti félagsins hafi verið mun meira þegar salan 

fór fram og söluverð bréfanna því of lágt. Reisti S einnig kröfu sína á því að forsendur fyrir 

fjárhæð umsamins söluverðs hafi brostið. Hæstiréttar vísaði í meginregluna um að samninga 

bæri að halda. Taldi dómurinn að S hefði ekki tekist að sýna fram á að verðmat D hf., sem lá 

fyrir þegar gengið var til samninga um sölu hlutafjárins hafi verið of lágt, önnur atvik við 

samningsgerðina, efni samningsins eða staða samningsaðila hafi valdið því að skilyrðum 36. 

gr. sml. væri fullnægt. Þá var staðfest sú niðurstaða héraðsdóms að fallast ekki á,að forsendur 

fyrir fjárhæð söluverðsins hafi brostið. Var kröfum S því hafnað. Hæstiréttur telur að S verði 

að standa við gerðan samning og leggur ríkar sönnunarkröfur á S varðandi málsástæðu hans 

um að söluverðið hafi verið ósanngjarnt. Tekur Hæstiréttur fram að S hafi verið einn af 

stofnendum ÍE og hann hafi tekið þátt í gerð rekstraáætlunar fyrir sama ár og kaupsamningur 

var gerður og því væri S vel kunnugt um fjárhagsstöðu ÍE. Niðurstaða dómsins er vel 

rökstudd og í samræmi við dómvenju. 

 

                                                            
162http://rna.althingi.is/html/8kafli.html 
163Fjallað um þessar skyldur hjá ViðariMáMatthíassyni:  ,,Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit 

samninga“, bls. 191-192 
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8  Leiðbeiningarregla 2. mg. 36. samningalaga um mat á aðstæðum 

Ákvæði 2. mgr. 36. gr. sml. er svohljóðandi: 

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

samningsgerðina og atvika sem síðar komu til“. 

 Við mat á því, hvort það er ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera 

samning fyrir sig, verður því fyrst að líta til efnis viðkomandi samnings. Efnisinnihald 

samningsins eru grundvallaratriðin sem líta þarf til við mat hvort ósanngjarnt erað bera 

samning fyrir sig eða ekki.
164

 

8.1 Efni samnings 

Við mat á því, hvort samningur er ósanngjarn skal líta til efnis samnings. Efnisatriði samnings 

hljóta að vera grundvallaratriði þegar meta skal hvort ósanngjarnt er að bera samninginn fyrir 

sig eða ekki.
165

Hér er átt við allt efni samningsins og þeirra ákvæða sem hann inniheldur og 

vísar til. Varðandi mat á ósanngirni þá vísa ég til umfjöllunar í kafla 7.5 um mat á ósanngirni 

þar sem ég tel ekki ástæðu til að endurtaka hana. 

 Eitt af þeim atriðum sem virðist hafa verið vandamál fyrir gildistöku 36. gr. sml. eru 

tilvik þar sem annar samningsaðilinn hefur laumað inn undanþáguákvæðum í samningum 

sínum við neytendur eða veikari samningsaðila í þeim tilgangi að þrengja rétt gagnaðilans. 

Þetta eru einnig aðstæðurnar sem 36. gr. a-d er sérstaklega ætlað að taka á.
166

 Fyrir tilkomu 

greinarinnar var mögulegt að nota 36. gr. sml. í sama tilgangi.
167

Í Hrd. 1989, bls. 329 

(39/1988) (Biluð dráttarvél) sem áður hefur verið reifaður ógilti Hæstiréttur ósanngjörn 

undanþáguákvæði með vísan til 36. gr. sml.
168

 

8.2 Staða samningaaðila 

Tekið er fram í 2. mgr. 36. gr. að líta skuli til stöðu samningsaðila við beitingu 1. mgr. 36. gr. 

en þetta orðalag vísar fyrst og fremst til þess hvort aðili að samningi sé neytandi eða 

fyrirtæki.
169

 Gildissvið reglnanna er þó ekki takmarkað við slík tilvik.
170

 Fyrirmynd 

orðalagsins ,,staða samningsaðila” má rekja til 2. mgr. 36. gr. norsku samningalaganna. Með 

því er átt við hvort jafnræði hafi verið með samningsaðilum. Hér er átt við þær aðstæður þegar 

                                                            
164Alþt., 1985 A bls. 2166. 
165Alþt., 1985 A bls. 2166. 
166Matthías G. Pálsson: ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 418. 
167Alþt., 1985 A bls. 2158. 
168Matthías G. Pálsson: ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 418. 
169Viðar Már Matthíasson:  ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 184. 
170Alþt., 1985 A bls. 2166. 



68 

annar aðili beitir á einhvern hátt yfirburðastöðu
171

 sinni gagnvart veikari viðsemjanda
172

 en á 

þau sjónarmið reyndi einmitt  í eftirfarandi dómi. Hrd. 1993, bls. 2328 (Lán í  neyð)
173

 sem 

reifaður er ítarlega hér fyrir framan þar vísar Hæstiréttur til stöðu aðilanna til stuðnings 

beitingu 36. gr. sml. Foreldrarnir voru settir í þá gífurlegu erfiðu aðstöðu að sjá son sinn 

ákærðan fyrir fjárdrátt með öllum þeim afleiðingum sem því myndi fylgja ellegar reyna að fá 

lán sem myndi leysa hann undan þessari stöðu. Taka má undir sjónarmið Hæstaréttar að 

beiting 36. gr. sml. hafi verið hárrétt því aðstöðumunur bankans og foreldranna var mikill. Í 

raun hefði alls ekki verið úr vegi að beita öðrum lagaákvæðum svo sem eins og 30. gr. um 

svik eða 29. gr. um minniháttar nauðung.
174

 Engu að síður ákvað dómstóllinn að velja 36. gr. 

sml. til að leysa úr málinu og er alveg hægt að fallast á það.  

Í þessu samhengi er fróðlegt að bera þennan dóm við Hrd. mál nr. 264/2003 (Ábyrgð 

bróður)
175

þar sem málsástæður voru þær að J greiddi 53 milljónir vegna fjármálamisferlis 

bróður síns í störfum hans innan banka sem hann starfaði hjá. J var gefið loforð um að bróðir 

hans Þ yrði ekki kærður ef hann myndi greiða þessa fjármuni sem fólust í því að greiða af 

heimildarlausum lánum sem Þ hafði tekið. Málið tók hins vega óvænta stefnu og var málið 

tekið til opinberrar rannsóknar að beiðni bankaeftirlits Seðlabankans og Þ dæmdur fyrir brot í 

starfi. Taldi J að forsendur samnings hans við sparisjóðinn hafi brostið vegna þessa og 

                                                            
171Hrd. 1996, bls. 522. (Kvótakaup) Skipverjar á bát voru beðnir að undirrita yfirlýsingu þess efnis að þeir tækju 

þátt í kvótakaupum að hálfu á móti útgerð skipsins fyrir vertíðina árið 1992, og hélt einn skipverjinn S því fram, 

að þeir hafi verið þvingaðir til undirritunarinnar með hótunum um uppsögn úr starfi. Kvóti var síðan keyptur og 

svo dregið af launum hans sá hluti af upphæðinni sem hann átti að fjármagna. S vildi ekki fallast á þennan 

frádrátt þar sem það væri ekki hans að standa í kvótakaupum heldur útgerðarinnar. Vísaði til kjarasamninga, 7. 

gr. laga nr. 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur og 33. og 36. gr. sml. kröfu sinni til stuðnings. Hæstiréttur 

féllst á kröfu S þar sem rétturinn taldi að þessar aðgerðir brytu gegn kjarasamningum og 7. gr. laga nr. 80/1938.  
172Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 106, sbr. NOU 

1079:23, bls 61. Þar er þess getið að orðin ,,partenes stilling“ geti tekið til aldurs, reynslu, þekkingu og annarra 

huglægra atriða. 
173Hrd. 1993, bls. 2328 (255/1992.) (Lán í neyð)Foreldrar starfsmanns sem staðinn var að fjárdrætti gengust í 

ábyrgðir vegna fjárdráttar hans. Sonurinn hafði dregið að sér umtalsvert fé og bankastjórinn sem var yfir 

bankanum var nákunnugur foreldrum hans. Hann gaf þeim kost á að ganga í ábyrgðir fyrir láninu að öðrum kosti 

yrði hann kærður til lögreglu. Greiðslubyrðin af láninu var alls ekki í samræmi við getu foreldranna til að greiða 

af láninu. Með þessari samningagerð fékk bankinn tryggingu umfram lögvarinn rétt sinn. Hæstiréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að skuldabréfið væri ógilt þar sem ekki hefði verið gætt jafnræðis við samninsgerðina. Litið til  

þess að frumkvæðið að samningagerðinni var algerlega hjá bankanum sjálfum og í raun var bakninn að öðlast 

kröfurétt gagnvart foreldrunum þar sem hann átti engan lögvarinn rétt fyrir. Talið var að bankinn væri í raun að 

nýta sér aðstöðu sína. 
174Páll Sigurðsson: Lagaþættir III þar má sjá athyglisverða umfjöllun um dóminn og nefndar aðrar mögulegar 

leiðir sem Hæstaréttur hefði getað farið í úrlausn málsins. 
175Hrd. 2003, bls. 38( 264/2003) (Ábyrgð bróður) Þ, bróðir J, hafði sem sparisjóðsstjóri hjá S bundið 

sparisjóðinn við ábyrgðarskuldbindingar án heimildar. Greiddi J fjórar greiðslur vegna slíkra ábyrgða, samtals 

53.992.341 krónu, gegn loforði um að S legði ekki fram kæru á hendur bróður J vegna þeirra. Bankaeftirlit 

Seðlabanka Íslands vísaði málinu til opinberrar rannsóknar og var Þ ákærður og dæmdur fyrir brot í starfi sínu 

sem sparisjóðsstjóri. Náði sakarefnið meðal annars til veitinga þriggja af þeim fjórum ábyrgðum sem J greiddi. 

Krafði J sparisjóðinn um endurgreiðslu umræddra fjármuna og vísaði til 36. gr. sml. og sjónarmiða um brostnar 

forsendur. Hæstiréttur taldi að greiðslurnar hefðu verið lán J til Þ til að greiða þessar skuldbindingar og að ekki 

hefði stofnast löggerningur milli J og S, sem unnt væri að ógilda á grundvelli þessa lagaákvæðis.  
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heimtaði endurgreiðslu fjármunanna á grundvelli 36. gr. sml. og brostinna forsendna. 

Hæstiréttur hafnaði ógildingu, þar sem greiðslurnar höfðu verið lán frá J til Þ. Ekki var til 

staðar neinn löggerningur milli J og S sem hægt var að ógilda. 

Hér er Hæstiréttur ekki tilbúinn að ganga eins langt og í fyrra málinu enda 

málsástæður dálítið öðruvísi. Þó má sjá margt líkt í þessum málum, eins og það, að bankinn er 

með heljarinnar tak á J þar sem honum er gefið færi að greiða skuldina til að leysa bróður sinn 

undan ákæru. Hægt er að fullyrða að hann hefði aldrei farið að leggja út greiðslur ef honum 

hefði ekki verið gefið þetta loforð og enginn hagur af því. Undir venjulegum aðstæðum fer 

samningsaðili ekki út í samningsgerð þar sem hann þarf að leggja eitthvað af hendi án þess 

aðhafa hag af því sjálfur og í hið minnsta að tapa ekki á því.
176

Samningur þar sem hallar á 

þetta jafnvægi í samningagerðinni má teljast í ójafnvægi og almennt teljast ósanngjarn.
177

 

Athyglisvert er að skoða sérákvæði Hrafns Bragasonar Hæstaréttardómara sem kemst 

að annarri niðurstöðu heldur en meirihluti Hæstaréttar. Með vísan til sérákvæðisins: ,,Gera 

verður ríkar kröfur til fjármálastofnana um vandvirkni og varúð í viðskiptum. Af gögnum 

málsins kemur fram að stjórnendum aðaláfrýjanda mátti vera vel kunnugt um fjárhagsstöðu 

fyrrum sparisjóðsstjóra og yrðu ábyrgðirnar ekki greiddar af gagnáfrýjanda væru yfirgnæfandi 

líkur fyrir því að þeir sætu uppi með tapið. Það stríðir gegn þjóðfélagshagsmunum að áskilja 

sér rétt til fjár gegn því að tilkynna ekki um ákveðna brotastarfsemi til lögregluyfirvalda. Það 

getur því ekki flokkast undir góða viðskiptahætti að notfæra sér aðstöðu gagnáfrýjanda sem á 

engan hátt var að lögum skyldur til að greiða ábyrgðirnar.Af þessu leiðir og að öðru leyti með 

skírskotun til forsendna héraðsdóms “.  

Sérákvæðið er í samræmi við dómsniðurstöðu héraðsdóms Norðurlands eystra sem 

dæmdi sparisjóðinn til að endurgreiða J tvær síðustu greiðslurnar sem J lét beint af hendi  til 

sparisjóðsins að upphæð 13,7 milljónir. Hrafn kemst að þeirri niðurstöðu að vinnubrögð 

sparisjóðsins geti ekki flokkast undir góða viðskiptahætti né góð vinnubrögð
178

 sem gera 

mætti að kröfu til fjármálastofnana.
179

 Markmið sparisjóðsins væri einungis að takmarka tap 

                                                            
176Kötz& Flessner, European Contract Law, bls. 6. 
177Kötz& Flessner, European Contract Law, bls. 10. 
178Hrd. 2003, bls 3036( 3/2003) (Lífiðn)J sem var þroskaheftur, samþykkti með undirritun sinni á veðskuldabréf 

veðsetningu íbúðar sinnar til tryggingar láni sem bróðir hans tók hjá lífeyrissjóðnum L. Þótt J væri lögráða, ynni 

fulla vinnu og sæi að mestu um sig sjálfur var hann ólæs og kunni lítt eða ekki að skrifa og reikna. Samkvæmt 

mati sérfróðs matsmanns skildi J illa hugtök viðskiptalífsins og afleiðingar undirskriftar sinnar á skuldabréfið. 

Málið valt á því hvort leggja ætti þá skyldu á L, sem fjármálastofnun og lánveitanda, að kanna greiðslugetu 

lántaka og láta ábyrgðarmenn vita ef sú könnun benti til þess að lántaki gæti ekki staðið í skilum. Með vísun til 

sérstakra atvika málsins og 36.gr. sml. staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu héraðsdóms að láta L bera hallann af 

því að veita lánið án þess að láta slíka könnun fara fram og ógilti undirritun J á veðskuldabréfinu. 
179Úr gögnum málsins; Fyrir liggur að sparisjóðsstjórinn skrifaði Þ. bréf þann 17. janúar 2001.  Í því sagði:  

„Þorsteinn!!  Þú hefur frest fram til kl. 17.00 í dag til að greiða þessa skuld í Íslenskum verðbréfum.  Ef þú 
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sitt í krafti aðstöðu sinnar og því stríddi niðurstaðan gegn þjóðfélagshagsmunum. Taka má 

undir niðurstöður héraðsdóms og Hrafns Bragasonar.  Eðlilegt hefði verið að sparisjóðurinn  

yrði dæmdur til að endurgreiða þá fjármuni sem J lagði beint fram til bankans. Rúmast það vel 

innan gildissviðs 36. gr. sml. Bankinn var kominn inn á hættulegarbrautir og Hæstiréttur hefði 

átt að rétta hlut J gagnvart sparisjóðnum. Hefði slík niðurstaða verið í samræmi við áður 

reifaða dóma Hæstaréttar í málum Hrd. 1993, bls. 2328 (255/1992.) (Lán í  neyð) og Hrd.  

1999. bls. 173 (Bensínstöð) þar semleigjandi bensínstöðvar hafði veðsett íbúð sína og 

fjölskyldunnar til ábyrðar skuldbindingum sínum á rekstri sem öflugt olíufélag gjörþekkti á 

viðkomandi stað og hafði vitneskju um að ekki gæti gengið hagsællega. Var ábyrgð 

leigutakans á skuldbindingum sínum lækkuð verulega vegna þessa og fleiri atriða á grundvelli 

36. gr. sml. 

Hafa fræðimenn talið að ekki eigi að setja alla samninga undir sama hatt þegar meta á 

sjónarmið hvort samningur sé sanngjarn og hvort víkja eigi frá efni hans.
180

 Hér skiptir máli 

hvaða aðilar eiga í hlut eins og áður hefur verið nefnt. Í venjulegum samningum þar sem báðir 

aðilar standa jafnir er venjulega engin ástæða til að hlutast til um hvað menn ákveða að semja 

sín á milli. Betra að láta þá sjálfa takast á um kaup og kjör á þann veg sem þeim þykir 

ásættanlegt. Á meðan aðilar hafa jafna stöðu hafa dómstólar verið tregir til íhlutunar jafnvel 

þó samningur sé ósanngjarn. Hér þarf samningurinn að vera einstaklega ósanngjarn til að vilji 

yrði til íhlutunar af dómstólum.
181

 Þegar staða aðila er mjög ójöfn þannig að annar aðilinn geti 

talist vera veikari aðili í samningsambandinu eða í verri stöðu er tilhneiging til að líta svo á að 

samningur sé ósanngjarn ef veikari aðilinn hlýtur verri kjör út úr samningnum heldur en hinn 

sterkari. Vegna þessa má sjá tilhneigingu dómstóla og löggjafans til að vernda þann aðila sem 

er minnimáttar með beinni lagasetningu eða íhlutun dómstóla til að rétta hlut veikari aðilans, 

og til að sjá til þess að áberandi veikari aðilinn í samningssambandinu verði ekki undir í því 

jafnvægisástandi sem ætti að gilda í samningssambandi þeirra.
182

 

 Samningsaðilar geta verið með missterka samningstöðu. Meiri styrkur annars aðilans 

getur verið af mörgum toga má þar nefna tæknilegar ástæður, betri menntunar, 

vitsmunalegrayfirburðaog jafnvel á grundvelli stjórnmála.
183

Samt sem áður eiga 

samningsaðilar alltaf kost á að leita sér sérfræðiaðstoðar til að bæta upp annmarka sína og 

styrkja stöðu sína. Sumir hópar eru sjálfkrafa taldir veikari aðili. Má þar nefna neytendur, 

                                                                                                                                                                                          
verður ekki búinn að greiða fyrir þann tíma mun ég kæra mál þetta til ríkissaksóknara í fyrramálið.  Skuldin er í 

dag um 7,5 millj.“  Bréfinu fylgdi ljósrit umrædds skuldabréfs. 
180Thomas Wilhelmsson: ,,Questions for a Critical Contract Law – and contradictory anwsare“ bls. 21. 
181Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 54. 
182Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 56. 
183Antonio Boggiano: Inequality of Bargaining Power, bls. 45. 
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leigjendur, starfsmenn í samningum við atvinnurekendur sína og venjulegir borgarar sem 

standa í samningum við viðskiptaveldi
184

 (væri hægt að hugsa sér fjármálastofnanir hér á 

Íslandi í þessu samhengi). Að sama skapi eru til sterkir aðilar sem standa styrkum fótum og 

þurfa því enga vernd hvorki frá löggjafanum eða dómstólum þar sem þeir eru fullkomlega 

burðugir til að gæta hagsmuna sinna. 

En hvað um þær aðstæður þar sem báðir samningsaðilar tapa á samningi þeirra á milli 

og hallar verulega á annan aðilann í samningssambandinu? Er hægt að réttlæta að tapið þeirra 

á milli verði á einhvern hátt lagt af meiri þunga á aðilann sem beitti ósanngirni við 

samningagerðina? Þessum spurningum er vandsvarað en samt má hugsa sér að það gæti verið 

réttlætanlegt þegar tapið leggst með verulegum þunga á þann aðila sem beittur var ósanngirni 

við samningagerðina.
185

 

7.3 Tímaþáttur samnings 

Tímaþátturinn spilar mikilvægt hlutverk við mat á sanngirni samnings. Telja sumir fræðimenn 

að hægt sé að setja þrjá tímapunkta við líftíma samningsins sem eru sérstaklega mikilvægir 

við þetta mat.
186

 

 

 Fyrsta lagi, tímabilið fyrir samningsgerðina ( pre-contractual period) þ.e.a.s. það 

tímabil við gerð samningsins innan þess tímaramma sem ekki er  innifalinn undirskrift 

hans. 

 Öðru lagi,  sá tímapunktur þegar samningur fæðist í þeirri merkingu að hann verður 

gildur milli samningsaðila. 

 Þriðja lagi, tímabilið eftir að samningu hefur verið uppfylltur af báðum aðilum og öll 

sú atburðarrás eftir það tímabil.  

 

Þessir tímapunktar eru mikilvægir, þar sem þeir hafa mikil áhrif á vilja dómstóla til að 

grípa inn í samninga aðila. Sjá má ákveðna tilhneigingu hjá dómstólum að vísa eingöngu 

samningum frá vegna galla á innihaldi hans á fyrsta tímabilinu. Aftur á móti er viljinn til að 

breyta innihaldi hans eða ógilda samninginn ekki mikill eftir að annað tímabil er liðið. Þegar 

þriðja tímabilið er liðið er sérstaklega sjaldgæft að sjá að dómstólar víki samningum frá eða 

breyti á grundvelli ósanngirni án þess að einhver annar samningalegur galli eða þar sem mikil 

                                                            
184Antonio Boggiano: Inequality of Bargaining Power, kafli II. B. 
185Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 57. 
186Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 58. 
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frávik frá eðlilegum aðstæðum komi til, sem styðja við réttlætingu þess.
187

Slík íhlutun 

dómstóla er sögð jafngilda því að aðilarnir yrðu látnir semja upp á nýtt í ljósi breyttra 

aðstæðna á þeim tímapunkti þegar afleiðingar samningsins eru í raun ekki lengur í höndum 

samningsaðilanna. Dómstólar reyna venjulega að takmarka sig við það að sjá fyrir sér 

aðstæðurnar þegar samningurinn var gerður. Líta til hvernig  aðstæðurnar voru, hvaða 

vitneskju og væntingar samningsaðilarnir höfðu og hvaða þróun í gangi mála 

varfyrirsjáanleg.
188

Hér skiptir einungis máli hvaða upplýsingar voru eða ekki gefnar á fyrsta 

tímabilinu (þ.e.a.s. áður en samningur var undirritaður). Í samræmi við almenna dómvenju þá 

skiptir upplýsingagjöf eftir undirritun ekki eins miklu máli enda hefur þá þegar stofnast 

samningskuldbinding. Þó má greina í seinni tíð að atvikum sem gerast eftir undirskrift er gefið 

meira vægi við mat á sanngirni samninganna.
189

 

7.4 Atvik við samningsgerð 

Ákvæði 28.-34. gr. sml. veita heimild til þess að ógilda samning við tilteknar aðstæður eða 

þegar ákveðin atvik eru fyrir hendi þegar loforð er gefið. Sönnunarfærslan samkvæmt þeim 

kröfum sem ákvæðin gera ráð fyrir reynist mönnum oft erfið þ.e.a.s. fyrir þann aðila sem 

hallar á við samningsgerðina.
190

 Því aðstæður eru ekki alltaf eins augljósar og ótvírætt 

sannaðar og hin tilvitnuðu lagaákvæði krefjast. Við aðstæður þar sem atvik við samningsgerð 

voru ósanngjörn af einhverjum málefnalegum ástæðum getur 36. gr. átt við og sönnunarkröfur 

eru ekki eins strangar í samanburði við fyrrnefnd ákvæði. 

Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 11/1986 var sérstaklega 

tekið fram um beitingu 36. gr. sml. að hún komi einna helst til álita þegar aðstæður eru ekki 

svo augljósar eða ótvírætt sannaðar að ákvæði annarra ógildingarheimilda samningalaga eigi 

við. Enda sé ekki á tæmandi hátt taldar upp allar þær ógildingarástæður sem mögulega geta 

ógildað samninga. Hins vegar má sjá af dómaframkvæmd að dómstólar kjósa frekar að beitt 

sé öðrum ógildingarheimildum en 36. gr. sml. ef þær eiga betur  við málsástæður.
191

 Í þessu 

sambandi másérstaklega nefna Hrd. 1998, bls. 3992 (Hreinarlínur), sem reifað er hér að 

framan. Í dóminum kemur fram að að seljandinn leyndi og gaf rangar upplýsingar um 

verðgildi vélanna og það magn sem þær tóku af þvotti. Segir í dómi Hæstaréttar eins og 

                                                            
187Matthías Geir Pálsson: Unfairnes in European contract law and Innternational Trade Contracts, bls. 58-59. 
188Levin, Joel and MacDowell, Banks, ,,Striking the Balance in Contract Theory“, bls. 25. 
189Lennart Lynge Andersen og Jörgen Nørgard, Aftalenloven med kommentar, bls. 195. 
190Þorgeir Örlygsson: Veðréttur – Meginefni laga nr. 75/1997 um samningsveð, handrit til kennslu við lagadeild 

Háskóla Íslands, bls. 56. 
191Matthías G. Pálsson: ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 428. 
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atvikum var háttað fyrir samningsgerðina verði fremur að líta til 33. gr. sml. heldur en 30. gr. 

og 36. gr. sml.  

Atvikum við samningsgerðina er oft óeðlilega háttað og hefur því mikil áhrif á mat á 

því hvort rétt sé að ógilda samninga aðila. Í Hrd. 1991, bls 561 (ÖmmudómurII), kemst 

Matthías G. Pálsson að þeirri niðurstöðu að Hæstiréttur vísim.a. til þess að kaupsamningur 

hafi komist á fyrir misneytingu ömmu áfrýjandans og að ,,eins og mál þetta liggur fyrir 

Hæstarétt“ sé rétt að ógilda hann á grundvelli 36. gr. sml.
192

 Ennfremur má nefna Hrd. 1997, 

bls. 2429 (Skilnaðarkjör),
193

 þar sem Hæstiréttur tekur skýrt fram að ,,samningur aðila um 

fjárskipti var ekki gerður við eðlilegar aðstæður“. Því ógilti Hæstiréttur fjárskiptasamninginn 

milli hjónanna.   

Finna má fjölmörg dæmi í dómum Hæstaréttar þar sem vísað er til atvika við 

samningsgerðina, má nefna Hrd.  1993, bls  2328 (lán í neyð) sem áður hefur verið 

reifaðurþar semforeldrar gengust við ,skuld vegna þess að sonur þeirra hafði dregið sér fé í 

banka sem hann vann í. Dómurinn vísar sérstaklega til atvika við samningsgerð sem 

rökstuðning fyrir beitingu 36.gr. sml.  Hrd.  7. desember 2006 (290/2006) (vísitölu ákvæði) 

sem einnig var reifaður hér á undan en þar taldi Hæstiréttur að kaupanda húsnæðis hefði ekki 

verið gerð fullnægjandi grein fyrir því að vísitöluákvæði í kaupsamningi sem var í nýjum 

samningum milli aðila myndi hafa svo mikil áhrif á kaupverðið fasteignarinnar sem raunin 

varð. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að þegar litið sé til efnis umrædds samnings, stöðu 

samningsaðila og atvika við samningsgerð verði, með vísan til 36. gr sml., að víkja til hliðar  

umræddri greiðsluskuldbindingu á grundvelli vísitölu sem kaupsamningur aðila hljóðaði á 

um. Í Hrd.  12. júní 2008, (467/2007)(aldraður maður og sala báts) þar sem fram kom í 

niðurstöðum Hæstaréttar að ekkert hefði komið fram að aldraður einstaklingur sem seldi bát 

sinn langt undir markaðsvirði hans hefði átt við andlega annmarka að etja. Ýmis vitni 

                                                            
192Hrd. 1991, bls 561 (ÖmmudómurII),I, fyrrverandi stjúpdóttir Á hafði samband eftir 40 ára fjarveru. Á sem 

þjáðist af heilarýrnun afsalaði nær öllum eigum til I á skömmum tíma. Á seldi svo S, dótturdóttur I, fasteign sína 

á kjörum sem voru mjög hagstæð S. Hæstiréttur vísar m.a. til þess að kaupsamningurinn hafi komist á fyrir 

misneytingu ömmu aðaláfrýjanda og að ,,eins og mál þetta liggi fyrir H“ sé rétt að ógilda hann á grundvelli 

36.gr. sml. 
193Hrd. 1997, bls. 2429 (Skilnaðarkjör), K hafði haft langa sögu um þunglyndi og annars konar andlega 

vanheilsu. K og M skildu og ágreiningurinn stóð um skilnaðarsamninginn. Við matið á gerhæfi K snérust helstu 

sjónarmið um  hvort sjúkdómur K hefði haft áhrif á hæfi hennar til að ráðstafa persónulegum og fjárhagslegum 

hagsmunum sínum þann 10. mars 1994 við skilnað að borði og sæng. Samkvæmt mati læknis er meðhöndlaði 

hana taldi hann hana alvarlega þunglynda á tímabilinu október 1993 – desember 1994.  Dvaldist hún þá á 

geðdeild í átta vikur vegna þessa  og taldi læknirinn hana þjást af geðhvarfasýki sem getur haft mikil áhrif á 

dómgreind einstaklingsins og veldur því, að mat á eigin hæfni getur verið brenglað. Taldi ennfremur að 

sjúkdómur hennar hafi haft veruleg áhrif á hæfni til að ráðstafa hagsmunum sínum. Hæstiréttur taldi því ljóst að 

samningur aðila um fjárskipti hafi ekki verið gerður við eðlilegar aðstæður og ógilti hann, að því er virðist á 

grundvelli samblands af brostnum forsendum og 36.gr. sml. 
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staðfestu að seljandi hafi vitað að báturinn væri meira virði en söluverðið og að J hafi viljað 

haga málum á þennan veg vegna góðra vinatengsla. 

 

Hrd.  12. júní 2008,  (467/2007) (aldraður maður og sala báts).J keypti opinn trébát af I ásamt 

veiðiheimildum. Söluverð var 900.000 krónur. Samkvæmt mati dómkvaddra manna voru 

veiðiheimildir bátsins 7.500.000 króna virði. I krafðist þess að kaupsamningi aðila yrði breytt 

þannig að kaupverð yrði í samræmi við markaðsverð hins selda eins og það var við gerð 

kaupsamnings. Reisti I kröfu sína á 36. gr.sml. Í dómi Hæstaréttar sagði að umræddur 

kaupsamningur væri á milli tveggja einstaklinga. Ekki væri á því byggt að I hefði á þeim tíma er 

kaupsamningur var gerður verið haldinn andlegum annmarka. Þá bæri að hafa í huga að um tvö 

ár liðu frá sölunni þar til J var formlega krafinn um hærra verð fyrir hið selda auk þess sem 

framburður vitna styddu þá fullyrðingu J að I hefði verið gert ljóst fyrir kaupsamningsgerð að 

báturinn væri mun meira virði en kaupsamningurinn kvað á um. Þá lýsti vitni því að I og 

eiginkona hans hefðu í samtali við sig sagst vilja skipa málum á þennan veg. Þegar litið var til 

alls þessa var ekki fallist á með I að víkja bæri ákvæði kaupsamnings til hliðar til hækkunar á 

kaupverði. Var J því sýknaður af kröfu I. 

 

 Niðurstaða Hæstaréttar var ekki samhljóða, vildi einn af dómendunum taka undir 

niðurstöðu  héraðsdóms, um  að J ætti að greiða I 6,6 milljónir með þeim röksemdum, að 

sannað var að kaupverðið var mjög langt frá markaðsverði og atvik við gerð samningsins voru 

ekki með þeim hætti sem eðlilegt getur talist. Var vísað til þess að enginn hlutlaus aðili með 

þekkingu á viðskiptum af þessu tagi kom að gerð samningsins og engin skjöl um bátinn eða 

veiðiheimildir lágu frammi við samningsgerðina. Sagði í sératkvæði Hjördísar Hákonardóttur 

að það mætti teljast sérstaklega alvarlegt í ljósi þess að seljandinn var háaldraður maður, sem 

naut engrar sérfræðiráðgjafar, og skiptir í því sambandi ekki máli þó að heilsufar hans hafi 

verið „býsna gott miðað við aldur“ eins og J lýsti því. J sóttist eftir því að kaupa bátinn og sá 

alfarið um samningsgerðina. Hann þekkti bátinn vel og hafði róið til fiskjar á honum. Hann 

hafði samkvæmt eigin framburði kannað markaðsverð og þann kost að láta fagaðila annast 

málið. Samkvæmt matsgerð var engin óvissa um verðmæti sóknardaga bátsins, eins og J 

byggði á. Við þessar aðstæður var ekki unnt að líta svo á að staða aðila hafi verið jöfn. Þykir í 

því sambandi ekki skipta máli þó að vitnið B, sem tengist fjölskyldu I, hafi sagt við stefnda 

sumarið 2003 „að þessir dagar væru líklega 7-8 milljón króna virði.“ Loks eru engin gögn í 

málinu sem styðja að stefndi hafi í raun haft af því fjárhagslegan ávinning vegna ellilífeyris að 

lækka söluverð svo verulega frá eðlilegu markaðsverði, en J hélt því fram að það hafi verið 

aðalforsenda I fyrir verðlagningunni. Af öllu framangreindu taldi Hæstaréttadómarinn vera til 

staðar skilyrði fyrir því að samningi aðila frá 22. nóvember 2003 yrði vikið til hliðar og 

söluverð hækkað til samræmis við verðmæti hins selda á þeim tíma sem samningurinn var 

gerður. 



75 

 Taka verður undir niðurstöðu hérðaðsdóms og þau sjónarmið er komu fram í 

sératkvæðinu, að söluverðið hafi engan veginn verið eðlilegt. Niðurstaða Hjördísar 

Hákonardóttur er vel rökstudd og er hún í samræmi við niðurstöðu héraðsdóms. Hæstiréttur 

leggur mikla áherslu á framburð vitna, en þegar vitnin eru skoðuð og framburður þeirra, má 

efast um að réttlætanlegt sé að leggja framburð þeirra til grundvallar dómsniðurstöðunnar. 

Vitnið Ó var bróðir J og því ekki beint um hlutlausan aðila að ræða en hann bar fyrir dómi að 

eiginkona I hafði sagt að þau vildu hafa þetta svona. Vitnið B bar fyrir dómi að hann hefði 

rætt um fyrirhugaðasölu lauslega við I nokkrum mánuðum fyrir samningsgerðina, en hann tók 

fram að hann hafði talið aðI væri ekki í stakk búinn til að gera kaupsamning við J á þeim tíma 

sem hann var gerður. Má því telja að beiting 36. gr. sml. hefði verið réttmæt og Hæstiréttur 

hefði átt að staðfesta niðurstöðu héraðsdóms. Má velta því fyrir sér hvort niðurstaðan hefði 

verið önnur, ef tekist hefði verið á um eitthvað annað en verðgildi veiðiheimilda, vegna þess 

að Hæstiréttur var búinn að leggja ákveðnar línur í þessum málum eins og rakið verður í 

næsta kafla. Hér má einnig velta fyrir sér hvort I hefði ekki mátt leggja meiri áherslu á 30. gr. 

sml. um svik í málflutningi sínum þar sem honum var talin trú um að hann myndi missa 

ellilífeyrinn sinn ef báturinn yrði seldur fyrir hærri upphæð en 900.000. Hann byggði 

dómkröfu sína á 30. gr. sml. en á mjög óljósan hátt svo lagagreinin náði engum hljómgrunni 

vegna þessa.   

Að lokum má nefna Hrd. 19. júní 2008( 613/2007) (skilnaðarsamningur, jörð)þar sem 

K krafðist ógildingar á skilnaðarsamningi um eignaskipti og kauptilboð í jörðina H sem aðilar 

gerðu í kjölfar sambúðarslita þeirra. Reisti K kröfu sína á 36. gr.gr. sml. Í málinu lá fyrir að 

markaðsverð bújarðar aðila var mun hærra en það verð sem M greiddi fyrir jörðina og munaði 

þar 26.300.000 krónum. Staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms með sömu röksemdum, 

að virtum atvikum málsins og framburðar vitna varð ekki annað ráðið en K hefði verið ljóst 

að hún var að selja eignarhluta sinn í jörðinni undir markaðsvirði. Taldi dómurinn að það 

hefði verið ákvörðunarástæða hjá henni að M gæti búið áfram á jörðinni til að börn þeirra 

gætu átt þar athvarf. Var M því sýknaður af kröfu K. Hér liggur fyrir sérstök ákvörðunar 

ástæða hjá K, að ganga að samningum á þessum kjörum. Var þetta staðfest af lögmanni sem 

aðstoðaði þau við fjárskiptin. Fram kom í vitnisburði lögmannsins að hann hafi bent aðilum á 

að láta meta jörðina til verðs og þegar hann nefndi það eitt sinn við K hafi K svarað því til, að 

það þýddi ekkert og það skipti svo sem ekki öllu máli þótt matið yrði miklu hærra, þar sem 

stefndi gæti ekki greitt það ef hann ætti að halda jörðinni, ella myndi hann missa jörðina og 

það vildu börnin ekki. Hér virðist því sem konan hafi skipt um skoðun og ekki er hægt að 

fallast á að beita megi 36. gr. sml. með þeim tilvikum. 
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8.5 Atvik sem síðar koma til 

8.5.1 Almennt 

Fyrir tilkomu 36. gr. sml. var engin almenn ógildingarregla sem heimilaði að líta mætti til 

atvika sem koma til eftir að samningur hefur komist á.
194

Samkvæmt 38. gr. sml. var 

meginreglan sú að miðað væri við vitneskju löggerningsmóttakanda um atvik á því tímamarki 

þegar samningur var gerður. Í undantekningartilfellum var hægt að taka tillit til vitneskju sem 

hann fékk eða mátti hafa fengið en þó fyrir þann tímapunkt  áður en löggerningurinn var 

farinn að hafa áhrif á ráðstafanir hans.
195

Reglur um brostna forsendu veittu vissa heimild í 

þessa átt en nokkuð ströng skilyrði eru fyrir beitingu þeirra.
196

 Í 2. mgr. 36. gr. sml. er tekið 

fram að við mat á því hvort talið verði ósanngjarnt að bera samning fyrir sig skuli ekki aðeins 

taka tillit til atvika við samningagerð heldur einnig atvika sem síðar koma til. Það er ekki 

skilyrði fyrir beitingu reglunnar að eitthvað athugavert hafi verið við það hvernig samningur 

komst á eða það hafi verið ósanngjarnt að bera hann fyrir sig á því tímamarki er hann var 

gerður. Aðstaðan getur því verið sú að samningurinn sé gerður milli tveggja jafnsettra aðila 

við fullkomlega eðlilegar aðstæður og efni hans við samningsgerðina sanngjarnt. Atvik, sem 

síðar koma til, geta hins vegar leitt til þess að talið yrði ósanngjarnt að bera hann fyrir sig.
197

 Í 

slíkum tilvikum yrði samkvæmt 2. mgr. 36. gr. sml. mögulega að víkja samningi til hliðar í 

heild eða hluta eða breyta efni hans.
198

 Tekið er fram í greinargerðinni að að þessu leyti sé 

reglan mjög svo frábrugðin reglum 28. -32. gr sml. sem byggja á því tímamarki sem greinir í 

38. gr. sml. 

8.5.2 Breytt löggjöf sem kollvarpar samningsgrundvellinum 

Varðandi atvik sem síðar koma til er nauðsynlegt að staldra við þau sjónarmið þegar breytt 

löggjöf á ákveðnu réttarsviði kollvarpar samningsgrundvellinum. Dómar Hæstaréttar Hrd. 

1995, bls. 1161. (341/1992) (Trilludómur I Mb.Dagný) og Hrd. 1995, bls 1175, (Trilludómur 

II)sem reifaðir voru í köflum 5.4.1 eru skólabókardæmi um þær aðstæður þegar forsendur 

samninga breytast svo gjörsamlega eftir samningsgerðina að draga má verulega í vafa hvort 

forsendur samninga geta staðið í óbreyttu ástandi. Hér var um að ræða kaup á 3,8 tonna 

plastbát.  Lagabreytingin hafði það í för með sér að veiðiheimildir sambærilegra báta 

                                                            
194Viðar Már Matthíasson: ,,Um breytingar á III. kafla samningalaga“, bls. 186-187. 
195Matthías G. Pálsson: ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 437. 
196Matthías G. Pálsson: ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 429. 
197Hrd. 1996, bls.51 (Barnaljóð.)Styrktarfélag krabbameinsjúkra barna S gerði samning við Ú. Ú gaf út ljóðabók 

merkta S. Ú átti frumkvæðið, bar áhættuna og vann alla vinnuna við útgáfuna. S fékk 10% af sölu bókarinnar. 

Bókin sló öll sölumet og S vildi hærri hlutdeild. Hæstiréttur hafnað kröfum S og taldi ekki tilefni til að breyta 

samningnum þó hann hafi orðið Ú hagstæðari en fyrirséð var. 
198Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2166. 
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hækkuðu mjög í verði. Kaupverð bátsins var 1,6 milljónir og veiðiheimild fylgdi með. Eftir 

lagabreytinguna varð verðmæti bátsins samkvæmt mati dómkvadds matsmanns rúmar 5 

milljónir. 
199

 Hér reynir einmitt á þessi sjónarmið sem fjallað hefur verið um í þessum kafla. 

Meirihluti Hæstaréttar telur að of mikill munur hafi myndast á söluverðmæti og þess 

endurgjalds sem látið var af hendi fyrir bátinn og veiðiheimildirnar. Einnig er litið til þeirrar 

staðreyndar að kaupandinn hafði boðið í fleiri báta til að hagnast á þeirri verðaukningu, sem 

lagabreytingin myndi hafa í för með sér. Hér takast á þau sjónarmið hvort ekki sé ósanngjarnt 

að láta kaupandann sem var grandsamur um þessa lagabreytingu, hagnast einan á kaupunum 

þó að hann hafi að sjálfsögðu tekið vissa áhættu með kaupunum.
200

 

Með samanburði á fyrrgreindum dómum  og Hrd. 1998, bls. 1209 (Mb. Freyr)
201

má 

komast að athyglisverðri niðurstöðu.Í hinu síðarnefnda máli taldi héraðsdómur seljanda skylt 

að gefa út afsalið þar sem mennirnir höfðu efnt allar skyldur sínar. Dómurinn taldi ósannað að 

mennirnir hefðu haft betri vitneskju um hugsanlega verðbreytingu og jafnræði hefði verið 

með aðilum og báturinn hafi selst á markaðsverði. Hæstiréttur staðfestir niðurstöðu  

héraðsdóms og tók fram að lagabreytingin hefði átt sér nokkurn aðdraganda. Hafði 

frumvarpið verið til almennrar umræðu um nokkurra mánaða skeið og að slíkt hefði ekki átt 

að geta farið framhjá seljandanum. Verð bátsins hafi verið í samræmi við verð annarra báta á 

sama tíma og því ekki hægt að fallast á beitingu 36.gr. sml. Sjá má að málsatvik eru mjög 

svipuð, nema sölurnar á trillunum í fyrri málunum, sem var tveimur vikum eftir 

lagabreytinguna, en salan á Mb. Frey þremur mánuðum eftir kaupin. Einnig var munur á 

verðmætaaukningu bátanna, 40% í Mb. Frey en um 300% í  Mb. Dagnýju. Einnig getur verið 

að áhrif hafi haft á mat Hæstaréttar að  kaupendur Mb. Freys keyptu bátinn til að stunda 

útgerð á honum en ekki bara til að hagnast á honum.  

Telur Matthías G. Pálsson í grein sinni að Hæstiréttur meðhöndli ýmis atriði í 

dómunum á ólíkan hátt.
202

 Í fyrsta lagi varðandi söluna á Mb. Dagnýju hafi seljandi ekki vitað 

                                                            
199Samskonar niðurstöðu má sjá í Hrd. 1995, bls. 1175( 342/1992) (Trilludómur II)  
200Vísa ég í frekari umfjöllun í kafla 5.4.1 um réttmætti dómanna og þau ólíku sjónarmið sem birtast í 

héraðsdómi og dómi meirihluta Hæstaréttar, sé ég ekki ástæðu til að endurtaka alla þá umfjöllun aftur. 
201Hrd. 1998, bls. 1209 (Mb. Freyr) Þrír menn kaupa bát,  þegar búið er að gera kaupsamning við seljanda Mb. 

Freys þá er lagt fram frumvarp til lagabreytingar um stjórn fiskveiða.  Seljandi gerir sér þá grein fyrir því að 

þetta myndi hafa aukið verðmæti veiðiréttindanna  er fylgdu bátnum. Vegna þessa neitar seljandinn að gefa út 

afsal fyrir bátnum nema að hann fengi viðbótargreiðslu vegna þessa. Kaupendurnir  neituðu að láta slíkar 

greiðslur af hendi og fóru í mál þar sem þeir kröfðust var hann yrðr dæmdur til að gefa út afsal og greiðslu 

skaðabóta vegna tafa. Seljandinn gagnstefndi og krafðist ógildingar kaupsamningsins, en til vara að kaupverðið 

yrði hækkað. Hæstiréttur féllst ekki á beitingu 36. gr. sml. 
202Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 432-433. 
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af lagabreytingunni en kaupandinn hafi vitað að henni. Varðandi söluna á Mb. Frey
203

 telur 

dómstóllinn að báðir aðilar hafi haft jafnan möguleika að kynna sér breytinguna. Telur 

Matthías umhugsunarvert, hvers vegna nokkrar vikur til eða frá, eru látnar hafa áhrif á það 

mat hvort 36. gr. sml. eigi við og telur slíka niðurstöðu ótrúverðuga. Öðru lagi, tiltekur 

Hæstiréttur í Mb. Freyr- málinu að aðilar hafi tekið áhættu vegna þeirra þróunar sem gæti 

orðið. Þá á dómstóllinn við að mögulega hefði getað myndast tap með kaupunum eða enginn 

hagnaður. Rétturinn tók enga slíka afstöðu í Trilludómunum. Varla er hægt að fallast á að 

einhver áhætta hafi verið tekin með kaupunum þar sem lagabreytingin þýddi að hægt væri að 

selja aflaheimildir til annarra aðila og þar með komin söluvara sem ekki var bundin við 

skipin. Slíkt myndi þýða að verðmæti myndu stóraukast eins og síðar kom í ljós. Erfitt er að 

átta sig á hvert var lykilatriðið var sem réð því að staða aðila var talin önnur í Mb. Freys 

málinu. Kannski sú skýring að verðmætaaukningin var utan siðferðislegra þolmarka í 

Trilludómunum og óbreytt niðurstaða hefði einfaldlega verið alltof ósanngjörn í garð seljanda 

og því réttilega heimfærð undir 36. gr. sml.
204

 Telja má að í málum sem þessum verði 

dómstólar að vanda til verks og láta koma skýrt fram hvað réð úrslitum mála, sérstaklega 

þegar víkja á frá fyrri fordæmum þar sem málavextir eru mjög sambærilegir.Forsendur 

Hæstaréttar gefa ekki til kynna að rétturinn hafi litið svo á að um ósambærileg mál væri að 

ræða. Af niðurstöðum dómanna má draga þá ályktun að umræður um lagafrumvörp geta skipt 

sköpum ef þær geta haft áhrif á viðskiptasamninga með beinum hætti. Vanræksla á því að 

fylgjast ekki með stjórnmálaumræðu getur verið dýrkeypt og valdið því að samningsaðili 

missir þann rétt að beita fyrir sig 36. gr. sml. við slíkar aðstæður.
205

Þó ber að minnast á, að í 

greinargerðinni með lögunum er lögð áhersla á að farið sé varlega í að beita 36. gr. sml. eins 

og áður hefur komið fram. 

Athyglisvert er að bera fyrrnefnda dóma við niðurstöðu Hæstaréttar í máli  Hrd. 2000, 

bls. 4074 (SR-Mjöl.)Þar kom enn og aftur til kasta dómstóla, að þurfa að taka á breyttum 

aðstæðum eftir samningsgerðina vegna breytinga á fiskveiðilöggjöfinni. Málið snérist um 

kaup á veiðileyfi skips en vegna dóms Hæstaréttar í svokölluðu Valdimarsmáli (Hrd. 1998, 

bls. 4076) var gerð breyting á lögunum sem orsökuðu það, að veiðileyfið varð verðlaust. Vildi 

kaupandinn rifta samningnum vegna þessa. 

 

                                                            
203Benda má hér til hliðsjónar á Hrd. 2004, bls. 3559 (Gustur BA-222), þar sem seljandi báts var látinn njóta 

viðbótaúthlutunar aflahlutdeildar sem byggði á veiðireynslu hans á hinum selda bát, en úthlutunin kom til um ári 

eftir að báturinn var seldur.ath.letur 
204Tekur Viðar M. Matthíasson fram í grein sinni ,,Er víst að lofoð sé ennþá loforð?“,að rétt hefði verið að 

heimfæra undir 36. gr. sml. í Mb. Freyr – dóminum.   
205Má benda á dóm Hæstaréttar í máli, Hrd  9. nóvember 2006(194/2006) (Útgerðarfélag) í því samhengi. 
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Hrd 2000, bls. 4074 (SR-Mjöl) S og F gerðu kaupsamning um veiðileyfi skips á 120 milljónir, 

sem F átti. Kaupverðið átti að greiðast í tveimur jöfnum greiðslum og var önnur greiðslan þegar 

greidd þegar lagabreyting varð og veiðileyfið varð verðlaust.  Eftir þetta sendi S bréf til F þar 

sem því var lýst yfir að hann teldi að forsendur væru brostnar, samningurinn væri ógildur og 

óskaði eftir endurgreiðslu fjárins sem hann hafði þegar greitt. F hafnaði  kröfum S. Höfðaði þá S 

mál á hendur F og krafðist riftunar, en til vara að samningurinn yrði ógildur á grundvelli 

brostinna forsendna og 36.gr. sml. Héraðsdómur hafnaði kröfum S og taldi að staða aðila hafi 

verið jöfn og hvorugur aðilinn gæti hafa  séð þessar breytingar fyrir. Báðum aðilum átti að vera 

ljóst að um áhættusöm viðskipti var að ræða og það megi alltaf búast við breytingum á ytri 

aðstæðum sem gætu haft áhrif á verðmæti hins selda. Hæstiréttur hafnaði einnig  riftun 

kaupsamningsins og taldi að ekki væri hægt að færa málavexti undir regluna um brostnar 

forsendur eða 36.gr. sml. Taldi dómurinn að grundvöllur samningsgerðarinnar hafi brostið áður 

en samningurinn var efndur. S og F hefðu verið jafnsettir og báðum hefði verið ljóst að áhætta 

fylgdi þessum viðskiptum. Atvik sem síðar komu til hafi gert það að verkum að veiðileyfið 

missti verðgildi sitt. Þegar litið væri til stöðu mála þá þóttu sanngirnissjónarmið mæla með því 

að aðilar bæru sameiginlega halla af breytingunum sem urðu. Þannig að engar frekari greiðslur 

færu fram og ekki yrði endurgreidd sú greiðsla sem kaupandi hafði þegar látið af hendi. 

 

 Þessi dómur er frekar frábrugðinn Trilludómum og Mb. Freys – í dóminum sem hér 

um ræðir eru töpuð verðmæti á keyptum hlut og áhöld um hver eigi að bera hallann af því en í 

Trilludómunum er tekist á um verðaukningu og hvort kaupandi eigi að njóta einn góðs af því. 

Hæstiréttur kýs að fara þá leið í dómsniðurstöðu sinn varðandi SR – Mjöl málið að láta báða 

aðila bera sameiginlegan halla af hinu tapaða verðmæti. En í raun er tap SR – Mjöls meira því 

þeir sitja eftir með verðlaus veiðileyfi sem þeir hafa greitt 60 milljónir fyrir. Seljandi fær 60 

milljónir í sinn hlut fyrir veiðileyfið sem annars hefði orðið verðlaust í vörslu hans, ef ekki 

hefði komið til sölunnar á því. Mögulega spilar inn í mat Hæstaréttar að greiðslurnar eru 

jafnháar sem seljandi missir og kaupandi sleppur við að greiða. Einnig sú staðreynd að kaupin 

voru á milli tveggja sterkra sjávarútvegsfélaga sem áttu að hafa nægjanlega reynslu til að vita 

hvað þeir voru að gera í viðskiptum sínum. Telur Matthías G. Pálsson að niðurstaðan hafi 

verið sanngjörn og virki sem ,,Salómonsdómur” miðað við aðstæður.
206

 Má taka undir þau 

sjónarmið.Hafa ber þó í huga að þegar forsendur samnings bresta geta báðir samningsaðilar 

krafist ógildingar. Ekki skiptir máli hvort aðilinn hafi almennt notið sterkari eða veikari 

samningsstöðu.
207

 

Þann 9. nóvember 2006 var enn eitt dómsmálið höfðað vegna breytinga á 

fiskveiðilöggjöfinni. Málavextir voru þeir að bátur var seldur og fylgdi honum veiðileyfi í 

sóknardagakerfi. Vegna breytinga á lögum um stjórn fiskveiða hafi verðmæti bátsins aukist til 

muna. Hæstiréttur fylgdi þeirri stefnu sem hann áður hafði markaðí áðurnefndu Mb. Frey máli 

og SR-Mjöl dómi.  

 

                                                            
206Matthías G. Pálsson: ,, Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 434. 
207Andreas Norlén: Oskälighet och 36 § avtalslagen, bls. 34. 
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Hrd  9 nóvember 2006 (194/2006) (Útgerðarfélag). Bátur seldur með kaupsamningi 8. mars 

2004 og fylgdi honum veiðileyfi í sóknardagakerfi. Sjávarútvegsráðherra lagði fram frumvarp á 

Alþingi til breytingar á þágildandi lögum um stjórn fiskveiða 14. maí 2004 og varð það að 

lögum tveimur vikum síðar. Breytingin hafði í för með sér að eigendur sóknardagabáta áttu þess 

kost að fá úthlutað aflahlutdeild á grundvelli veiðireynslu í stað sóknarmarks. H byggði á því að 

með þessari breytingu hafi verðmæti bátsins aukist til muna. H taldi að B hafi verið grandvís um 

þessar breytingar á lögunum en þagað yfir því og þannig beitt svikum við samningsgerðina. Til 

stuðnings kröfu sinni vísaði dómurinn til 30. gr og 36. gr. sml. og meginreglunnar um brostnar 

forsendur. Taldi Hæstiréttur það vera ósannað að B hefði haft vitneskju um að fyrrnefndar 

breytingar yrðu gerðar á fiskveiðistjórnarkerfinu þegar kaupin voru gerð. Ekki var annað fram 

komið en að jafnræði hefði verið með aðilum við kaupin og verð bátsins verið eðlilegt á 

kaupsamningsdegi. Þá hlytu fyrirsvarsmenn H og B, sem hefðu stundað útgerð um árabil og því 

fylgst með tíðum breytingum á fiskveiðistjórnarkerfinu, að hafa tekið sömu áhættu af 

breytingum þess og verið í sömu aðstöðu til að gera ráðstafanir til tryggingar hagsmunum 

sínum. Auk þess var ekki talið að kaupverðið gæti án sérstaks samkomulags aðila orðið háð 

þeirri forsendu að fiskveiðistjórnunarkerfið breyttist ekki eftir gerð kaupsamningsins. Var B því 

sýknað af kröfu 

  

Hæstiréttur víkur ekki frá fyrri fordæmum og lítur dómurinn svo á að jafnræði hafi verið 

með aðilum aðilum við kaupin og bendir dómurinn á að seljendurnir hefðu alveg mátt búast 

við breytingum á fiskveiðilöggjöfinni sem gæti breytt forsendum sölunnar. Má taka undir þau 

sjónarmið Hæstaréttar að þar sem tíðar breytingar voru búnar að vera á fiskveiðilöggjöfinni 

var ekki hægt að ganga að neinu sem vísu við sölu á skipum og veiðiréttindum. Sýnir það sig í 

öllum þeim dómum, sem hér hafa verið reifaðir varðandi þennan málaflokk. Seljendurnir voru 

með langa reynslu af útgerð og því átti þetta ekki að fara framhjá þeim.  

Aftur á móti má ekki draga of víðtækar ályktanir af dóminum varðandi önnur mál sem 

geta upp sprottið vegna breyttra aðstæðna eftir samningagerðina þar sem ekki er á vísan að 

róa þegar fiskveiðilöggjöfin er annars vegar. Slíkt eiga útgerðarmenn og aðrir aðilar sem eiga 

viðskipti þar sem þessi löggjöf gildir að þekkja. Svipuð sjónarmið má hafa um samninga þar 

sem verðgildi þeirra gæti ráðist af stöðu skattalöggjafar á hverjum tíma fyrir sig. 

Að lokum til að ljúka þessari umfjöllun má nefna nýlegandóm Hæstaréttar þar sem tekist var á 

um breyttar aðstæður eftir að samningagerð lauk. 

 

 

Hrd. 15. mars 2006( 500/2006) (íbúð) Málavextir voru þeir að Ó gerði kaupsamning við AR og 

AG um rúmlega 50 m² vinnustofu í íbúð AR og AG í Mosfellsbæ. Krafðist Ó þess að AR og 

AG efndu kaupsamning sinn við hann og þau myndu gefa út afsal og afhenda honum tilheyrandi 

hlutdeild í sameign og lóðarréttindum. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að samkvæmt 

kaupsamningi aðilanna þurfti að leita samþykkis veðhafa fyrir því að herbergið yrði leyst úr 

veðböndum. Það gékk hins vegar ekki eftir, þá aðallega vegna þess að eignaskiptayfirlýsing 

hafði ekki verið gerð um húsið og gert ráð fyrir í kaupsamningi aðilanna að gera þurfi þessa 

eignaskiptayfirlýsingu fyrir heildareignina. Kom þar fram að til að slíkt væri mögulegt þá 

krefðist það samþykkis annarra eigenda í húsinu. Fyrst að þessi ómöguleiki var til staðar 

sýknaði héraðsdómur AR og AG af kröfum Ó. Hæstiréttur komst að annarri niðurstöðu. Taldi 
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að AR og AG hefðu vanefnt kaupsamninginn við Ó með því að afhenda eignarhlutann ekki á 

umsömdum degi og aflétta ekki veðskuldum af honum, en þau hefðu ekki lagt fram nægjanleg 

gögn um að þeim hafi verið þetta ómögulegt. Í dómi Hæstaréttar kom fram að ákvæði 11. gr. 

laga nr. 75/1997 um samningsveð stæði því ekki í vegi að fasteign væri seld þó að á henni 

hvíldu veðskuldir. Ó  hafði greitt fyrri greiðslu kaupverðs í samræmi við kaupsamninginn eins 

og skuldbindingar hans gerðu ráð fyrir. Síðari greiðsluna greiddi hann ekki vegna vanefnda AR 

og AG. Taldi dómurinn að honum hafi verið þetta lögmætt. Ekki var talið að AR og AG hefðu 

haft lögmætar forsendur fyrir riftun kaupanna sem þau höfðu lýst yfir. Þá voru engin efni til að 

taka til greina málsástæðu AR og AG um að 36. gr. samningalaga leiddi til þess að sýkna bæri 

þau af kröfu Ó. Var krafa Ó því tekin til greina. 

 

Hæstiréttur er á öndverðum meiði við niðurstöðu héraðsdóms. Héraðsdómur lítur til 

ákvæða kaupsamningsins og telur að þeim hafi ekki verið kleift að aflétta lánunum. Tiltekur 

dómurinn að ástæðuna fyrir því hversu erfiðlega gekk að fá eignina skráða hjá fasteignamati 

ríkisins vera aðallega vegna deilna eigenda hver hlutur hvers og eins væri í húsnæðinu. Þar 

sem þetta hafi ekki gengið eftir verði að sýkna AR og AG af kröfu Ó. Hæstirétttur fer yfir 

framlögð gögn og telur að seljendurnir hafi ekki lagt nein haldbær gögn fyrir fullyrðingum 

sínum í samræmi við 44. gr. laga nr 91/1991 um einkamálaréttarfar um frjálst sönnunarmat 

dómara. Telur rétturinn að seljendum hafi ekki tekist að sanna að þeim hafi verið ómöglegt að 

fullnægja skuldbindingu sína samkvæmt kaupsamningnum. Hér verður að fallast á niðurstöðu 

Hæstaréttar  að seljendum bar að afhenda eignina í umsömdu ástandi og án veðbanda. Sjá má 

af málsgögnum að seljendurnir reyndu að fá söluverðið hækkað og kröfðust vísitölubindingu 

kaupverðs. Ekkert slíkt ákvæði var í kaupsamningi aðilanna. Seljendur höfðu ekki heldur fært 

vinnustofuna í það form sem kaupsamningur krafðist þ.e.a.s veggir sem afmörkuðu 

vinnustofuna og vatn og rafmagn tengd sér við rýmið. Því má telja niðurstöðu héraðsdóms illa 

ígrundaða og skorta skýr rök fyrir niðurstöðum dómsins. Hæstiréttur fellst því ekki á 

málsástæður seljandanna en færir engin frekari rök fyrir því. 
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9 Samanburður á 36. gr. sml við 30. og 33 gr. sml 

Við samanburð á 33. og 36. gr. sml. koma ýmis sjónarmið upp. Varðandi 33. gr. sml. þá er 

kveðið á um í greininni að maður geti ekki borið fyrir sig löggerning sem ella væri gildur ef 

það yrði talið óheiðarlegt vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar löggerningurinn kom til 

vitundar hans og ætla má að hann hafi vitað um. Sjá má að í þessu ákvæði er vísað til 

siðgæðisvitundar manna hvað menn telji vera heiðarlegt á hverjum tíma. Víðtæk 

ógildingarheimild er fólgin í 36. gr. sml.,en þar segir að samningi eða annars konar 

löggerningi megi víkja til hliðar í heild eða að hluta til eða breyta ef það teldist vera  

ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Varðandi 2. mgr. 36. gr. 

sml. þá er kveðið á um til hvaða tilvika skuli líta til við fyrrnefnd mat. Þar kemur fram að líta 

má til efnis samnings, stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar 

koma til. Hið síðastnefnda er eitt það athyglisverðasta við greinina. Hér er verið að gefa  

heimild til að ógilda samninga vegna tilvika sem koma til eftir samningsgerðina.
208

 Þetta 

gengur í raun gegn þeirri almennu reglu að við mat á skilyrðum þess að löggerningur verði 

talinn ógildur skuli einungis taka mið af þeim aðstæðum sem voru til staðar þegar til 

löggernings var stofnað. Hér er heimilað með berum orðum að breyta efni samnings að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum í stað ógildingar með hefðbundnum hætti. Þar að auki má 

telja að mun minna þurfi að koma til svo ógilda megi samninga á grundvelli 36. gr. sml. 

heldur en 33. gr. sömu laga. Þar sem skilyrði 36. gr. um ósanngirni er mun vægara en skilyrði 

33. gr. um óheiðarleika eins og fjallað var um í kafla 4.2. hér á undan.Í greinargerðinni með 

nr. 11/1986 var 33. gr. sml. lýst sem almennri ógildingarreglu sem gæti náð til tilvika þar sem 

hinar sérstöku ógildingarreglur í 28.-31 gr. sml. eigi ekki við. Greinin er bundin sömu 

takmörkunum og hinar nefndu greinar þ.e.a.s að það atvik sem ógildingu veldur þarf að hafa 

verið fyrir hendi þegar löggerningur kom til vitundar móttakanda og huglæg krafa jafnframt 

gerð að ætla megi að móttakandi hafi vitneskju um atvikið.
209

 Einnig má nefna að hugtakið 

óheiðarleiki er mun þrengra hugtak heldur en hugtakið ósanngirni. Mun fleiri tilvik geta 

rúmast innan hugtaksins, samkvæmt eðlilegum málsskilningi.
210

 Hafa fræðimenn ekki orðið á 

eitt sáttir hversu óskýr og ómarkviss hugtökin tvö eru. Þorgeir Örlygsson taldi að hugtökin 

höfðuðu með jafn skýrum hætti til siðgæðisvitundar manna á hverjum tíma..
211

Matthías G. 

                                                            
208Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 89-91. 
209Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2155 og Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissvidi 36. gr. 

samningalaganna“, bls. 439. 
210Páll Sigurðsson tók fram í grein sinni að hugtakið óheiðleiki væri þrengra en ósanngirni og taldi að hið 

fyrnefnda væri markvissara og höfðaði á skýrari hátt til siðgæðisvitundar manna.  Páll Sigurðsson; ,,Orð skulu 

standa“, bls 122. 
211Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 107-110. 
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Pálsson telur að hugtökin vísi til almennra gilda sem ávallt eru matskennd og breytist í 

tímanna rás. Hann telur að sá greinarmunur sé á hugtökunum að óheiðarleikahugtakið höfði 

ávallt  á skýrari hátt til siðgæðisvitundar löggerningsmóttakandans. Efni 33. gr. sml. ber aftur 

á móti með sér að henni verður ekki beitt nema hann hafi vitneskju um atvikin sem leiða til 

þess að það teljist óheiðarlegt að bera löggerninginn fyrir sig. Slíkt sé ekki skilyrði 36. gr. 

sml. því þar geti báðir aðilar verið grandlausir um atvik sem leiða til þess, jafnvel eftir að 

samningur er gerður, að dómstólar telji hann ósanngjarnan.
212

 Segja má að munurinn á 

lagagreinunum tveimur liggi í því að með beitingu 33. gr. sml. sé óhjákvæmilegt fyrir 

dómstólinn að meta hvort hegðun löggerningsmótakandans sé siðferðilega rétt í ljósi vitneskju 

hans.  Siðferðismatið varðandi 36. gr. takmarkist við mat á jafnvæginu milli hagsmuna 

samningsaðila. Í fyrra tilfellinu eru dómstólar að leggja mat á siðferðislega hegðun 

samningsaðila og jafnvel án tillits til hagsmunaskiptingu aðilanna. Í síðara tilfellinu eru 

dómstólar hins vegar að leggja mat á efnislega hagsmunadreifingu og þá jafnvel án þess að 

litið sé til siðferðilegrar hegðunar annars aðilans. Hér má því telja að að 33. gr. sml. höfði á 

skýrari hátt til siðgæðisvitundar manna þar sem annað er óhjákvæmilegt við beitingu 

hennar.
213

 Hins vegar má nefna að 36. gr. sml. er almenn ógildingarheimild í þeim skilningi 

að hún nær til allra samningstegunda og ekki bundin við að það hvort sérlög gilda um 

viðkomandi samningstegund.
214

 

Nefna má fleiri atriði sem eru ólík með 33. gr. og 36. gr. sml. með því að rýna í 

efnisatriði lagagreinanna tveggja. Má þar fyrst nefna að vitneskja aðila um ástæður ógildingar 

er ekki skilyrði samkvæmt 36. gr. sml. Það er hins vegar  áskilið samkvæmt 33. gr. sml. 

samkvæmt hljóðan laga ákvæðisins, vegna atvika sem fyrir hendi voru þegar löggerningurinn 

kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi haft vitneskju um. Fræðimenn ath sumir 

fræðimennhafa talið að rangt sé að draga þá ályktun af þessum orðum að útilokað sé að  nota 

greinina til samræmis við  2. ml. 38 gr. sml. En sú ályktun er röng að mati annarra? 

fræðimanna.
215

 Í þessu felst að þegar sérstaklega stendur á, má þó einnig líta á þá vitneskju, 

sem samningsaðili fékk eftir að samningur var gerður eða mátti hafa fengið eftir þann tíma, . 

Það skal þó vera innan þess tímapunkts  að löggerningurinn væri  farinn að hafa áhrif á 

ráðstafanir hans. Í samræmi við 2. ml. 38. gr. sml. getur 33.gr. sml. einnig náð til mikils hluta 

þess sviðs þar sem loforðsgjafi gefur sér rangar forsendur fyrir loforði sínu þar sem 

                                                            
212Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 439 og 440. 
213Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 440. 
214Þorgeir Örlygsson: „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“, bls. 89. 
215 Henry Ussing: ,,aftaler og mellemænd“. bls. 171, Stig Jørgensen: ,,Kontaktsret I“, bls. 146., Bernhard  

Bernhard Gomard, Almindelig kontaktret – Indgåelse, gyldghed, fortolkning, bls.186-187. og Lennart Lynge 

Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 223. 
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loforðsmóttakandi hefur vitneskju um forsendur hans.  Varðandi brostnar forsendur fyrir 

samningsgrundvellinum geta komið tilfelli þar sem beiting 33. gr. sml. er möguleg vegna þess 

að samningsaðili blekkir gangaðila sinn (d. vildfarelse).
216

   

Eina úrræðið fyrir dómarann samkvæmt 33. gr. sml. er að ógilda samninginn í heild 

sinni, en á grundvelli 36. gr. sml. er hægt að víkja samningi til hliðar, ógilda hann eða breyta 

efni hans. Einnig má segja að beiting 33. gr. byggist á huglægum ástæðum 

löggerningsmóttakanda en 36. gr. nái einnig til hlutlægra ástæðna. Töldu ýmsir að með 

tilkomu 36. gr. sml. myndi 33. gr. tapa sjálfstæðu gildissviði sínu. Sú varð þó ekki raunin þar 

sem algengt er að vísað sé til beggja lagagreinanna sem lagaraka í dómsmálum.
217

 Danski 

fræðimaðurinn Lennart Lynge Andersen telur ljóst að 33. gr. sml. hafi verið á undanhaldi 

síðan 36. gr. tók gildi í Danmörku 1975. Það sé vegna þess að 36. gr. hafi þann einstaka kost 

fyrir dómarann að hann getur dregið samninginn se m gerður hefur verið beint inn  í 

rökstuðning sinn fyrir ógildingu hans.
218

 

 Varðandi samanburð á 30. gr. og 36. gr. sml. er eðlismunur á þessum reglum  og vísa 

ég til umfjöllunar um svik í kafla 4.1. Grundvallar munurinn á ákvæðunum tveimur liggur í 

því að svik í skilningi 30. gr. sml. er veik ógildingarástæða og hefur hún því ekkert gildi 

gagnvart grandlausum aðila. Þegar samningsaðili veitir rangar upplýsingar, en var í góðri trú 

um að upplýsingar hans hafi verið réttar á þeim tímapunkti sem hann veitti þær þá getur 

gagnaðilinn borið fyrir sig 30. gr. sml. Loforðsmóttakandin þarf einnig að vera grandlaus um 

þau atriði sem valda svikunum. Hann hefur sem sagt ekkert komið að samningssambandinu 

og ekki haft vitneskju um hið sviksamlega hátterni. Tekið er skýrt fram í 2. mgr. og nánar 

útfært með greinargerðinni sem fylgdi lögunum að ef sannast að rangar upplýsingar hafi verið 

gefnar eða atriðum verið leynt, og þau atriði hafi ekki haft nein áhrif á að löggerningurinn var 

gerður, þá gildir ákvæðið ekki. Þar með þarf sá sem beittur var svikunum að sanna að hin 

sviksamlega háttsemi hafi ráðið úrslitum við veitingu loforðsins. Af því leiðir að 

sönnunarbyrðin hvílir á þeim aðila, sem telur sig hafa verið beittan svikum. Getur þessi 

sönnun orðið honum erfið í tilvikum þar sem samningsaðilarnir tveir eru einir til frásagnar um 

málsatvik. Engar slíkar reglur gilda um 36. gr. sml. Í málum þar sem krafist er beitingu 36. gr. 

sml. þurfa menn vitanlega að færa fram sannanir fyrir þeim atriðum við samningsgerðina sem 

þeir telja ósanngjörn og réttlæta að henni sé beitt. Þessi sönnun er samt sem áður engan 

                                                            
216 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 222-223. 
217Hrd. 1998, bls. 3992 (Hreinar línur) og Hrd. 1998, bls 1647 (söluturninn Ísborg),  Matthías G. Pálsson: 

„Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, bls. 441. 
218 Lennart Lynge Andersen: ,,Aftenloven“, bls. 223-224. (fordi § 36 har den for dommer  opfölgte fordel, at han 

direkte kan inddrage resualtet af den indgørelse aftale i sin begrundelse for at statuere ugyldighed). 



85 

veginn jafn þungbær og 30. gr. sml. fer fram á þar sem einnig þarf að sanna að 

samningsaðilinn hefði ekki gengið til samninga  hefði hann vitað um hið svikula hátterni 

gagnaðilans. Telji dómstóllinn  að samningsaðilinn hefði hvort sem er gengið til samninga, þá 

er ekki mögulegt að ógilda loforðið á grundvelli svika. Því er nauðsynlegt að sanna hver 

ásetningur aðilans var í samningssambandinu, hvort leynd var viðhöfð eða rangar upplýsingar 

gefnar í þeim tilgangi einumað fá loforðsmóttakanda til að stofna til samningsins.
219

Einnig má 

nefna að ekki er hægt að  beita 30. gr. sml. vegna atriða sem koma til eftir samningsgerðina 

eins og hægt er varðandi 36. gr. sml. 

Samkvæmt niðurstöðum Hæstaréttar Íslands og Hæstaréttar Danmerkur virðist sem að 

dómstólarnir vilji frekar grípa til 36. gr. sml. heldur en 30.gr.sml. Mikill áfellisdómur felst í 

því að ógilda samninga með því að telja að annar aðilinn hafi beitt gagnaðila sinn svikum og 

má því enginn vafi leika á málsatvikum. Því hugnast réttinum betur að ógilda samninga á 

grundvelli 36. gr. sml. eða á öðrum forsendum. Þessu til stuðnings má líta  til áðurnefndra 

dóma, Hrd. 2004, bls. 2304 (432/2003) (NAC). Þar keypti aðili  hlut í félagi og til grundvallar 

kaupum hans lá fyrir viðskiptaáætlun þar sem farið var mjög óvarlega með allar yfirlýsingar 

um rekstur félagsins og að félagið hefði gert sölu- og dreifingarsamninga víðsvegar um 

heiminn við framsækna, trausta og rótgróna evrópska tölvuframleiðendur. Í áætluninni var 

einnig lýst yfir að samningar hefðu tekist við ýmis stór og þekkt fyrirtæki á Íslandi. Engin 

fótur var fyrir þessum fullyrðingum. Fram kom fyrir dómi að félagið hafði ekki selt eina 

einustu tölvu erlendis. Héraðsdómur Reykjaness taldi nægilega í ljós leitt, að B hafi með 

svikum verið fenginn til að gera framangreindan kaupsamning um kaup á hlut í NAC.  Með 

vísun í 30. gr. sml. var samningurinn felldur úr gildi.Hæstiréttur var ekki tilbúinn að ganga 

eins langt og héraðsdómur og fór heldur þá leið að leggja sönnunarbyrðina á A, að sanna að 

þær væntingar sem áætlunin byggði á hafi verið raunhæfar og hún þar með forsvaranleg. A 

tókst ekki að sanna mál sitt, hann gat ekki lagt fram nein gögn sem studdu áætlunina að þessu 

leyti. Telja má að niðurstaða héraðsdóms hafi að fullu átt rétt á sér. Seljandi hlutbréfanna í 

NAC hagaði sér ekki í samræmi við það sem heiðarlegur maður myndi gera í hans sporum og 

því réttmætanlegt að fella málsatvik undir 30. gr. sml. 

Svipuð sjónarmið má sjá í UfR. 2003, bls. 1381  (Kaupmáli/erfðaskrá).  Eiginmaður 

narraði konu sína til að undirrita kaupmála undir því yfirskini að um væri að ræða erfðaskrá. Í 

                                                            
219Í dómi Hæstaréttar; Hrd 1983. bls. 2134 (Kaupmáli) koma þessi sjónarmið glögglega fram.  M tekst ekki að 

sanna að K hafi haft þann ásetning að blekkja hann til að hafa af honum eignir. Það eitt að stinga upp á að gera 

kaupmála og skilja við aðilann einhvern tíma seinna, telst ekki vera sönnun þess að um ásetning sé að ræða til 

sviksamlegrar háttsemi að mati dómsins. Má taka undir þá niðurstöðu dómsins að eitthvað meira þarf að koma til 

svo þessi meinta háttsemi teljist sönnuð. 
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kaupmálanum fólst að allar sameiginlegar eignir þeirra hjóna voru gerðar að séreign M. 

Konan krafðist að kaupmálin yrði dæmtur ógildur á grundvelli 30., 31., 33. og 36. gr. sml. 

Landsyfirréttur taldi að skjalið væri samið eingöngu í þeim tilgangi að tryggja fjárhagslega 

stöðu eignmannsins og hann hafi lokkað hana til undirskriftar. Þetta hafi verið sviksamlegt 

hátterni af M, en samt sem áður ógilti dómstóllinn kaupmálann á grundvelli 2. mgr. 36. gr. 

samningalaga. Telja má að hátterni eiginmannsins hafi verið sviksamlegt og óheiðarlegt. 

Heimfærsla til 30. eða 33. gr. sml. hefði í raun verið eðlilegri.  

Af ofangreindu má telja að 36. gr. sml. sé verulega víðtæk og virðist hún efalaust geta 

náð til stórs hluta þeirra tilvika sem hin ákvæðin tvö ná til. Ekki er að sjá af dómafordæmum 

Hæstaréttar síðastliðin 10 ár að 30. gr. sml. hafi átt upp á pallborðið hjá réttinum. Það er líkast 

til vegna þess að lögmenn freistast frekar til að beita 36. gr. sml. máli sínu til stuðnings vegna 

þess hve sönnunarkröfur eru ríkar í 30. gr. sml.   

  



87 

10  Um ákvæði 36. gr. a-d. samningalaga 

Breyting var gerð á samningalögunum nr. 14/1995 vegna samningsviðbótar á EES 

samningnum. Í athugasemdum frumvarps,sem varð að lögum nr. 14/1995, kemur fram að efni 

þess byggist á tilskipun ráðherraráðs Evrópusambandsins, 93/13/EBE frá 5. apríl 1993 um 

ósanngjarna skilmála í neytendasamningum. Tilgangur tilskipunarinnar var að samræma 

lagareglur um ósanngjarna samningsskilmála á Evrópska efnahagssvæðinu. Í tilskipuninni 

kemur fram að neytendur kunni almennt ekki skil á gildandi lögum í öðrum aðildarríkjum og 

kemur slíkt í veg fyrir  að keyptar séu vörur eða þjónusta frá öðrum aðildarríkjum
220

 Við 

undirbúning á setningu laga nr. 14/1995 höfðu íslensk stjórnvöld samráð við önnur 

Norðurlönd, sérstaklega Dani og Norðmenn.
221

 Farin var sú leið að hrófla ekki vid 36. gr. sml. 

heldur var bætt við fjórum nýjum ákvæðum. Urðu þau einskonar hliðarákvæði aðalreglunnar. 

Rétt er að taka  fram að nýju ákvæðin eru ekki almenn viðbót við ógildingarreglur 

samningalaga, heldur er þeim eingöngu ætlað að vernda neytendur, einkum vegna staðlaðra 

samningsskilmála.
222

 

 Helstu nýmæli lagabreytingarinnar voru þau að í ágreiningsmálum skyldi ætíð túlka 

staðlaðan samning neytendum í hag og að óheimilt væri að taka til atvika sem komu til eftir - 

samningsgerð ef slíkt yrði talið neytendum í óhag.
223

 

10.1 Um ákvæði 36. gr. a. samningalaga 

Ákvæði 36. gr. a. samningalaga var sett á grundvelli tilskipunar ráðsins 93/13/EBE frá 5. apríl 

1993 um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, enda var markmið frumvarpsins fyrst 

og fremst að tryggja framkvæmd þeirra ákvæða tilskipunar sem eru einkaréttarlegs eðlis.
224

 

Hafa ákvæðin haldist óbreytt frá gildistöku þeirra. 

Er gildissvið 36. gr. a-d skilgreint í 36. gr. a. Þar kemur fram að ákvæðin gilda um 

samninga, m.a. samningskilmála, sem ekki hefur verið samið um sérstaklega, enda séu 

samningarnir liður í stafsemi annars aðilans, atvinnurekanda, en í meginatriðum ekki liður í 

starfsemi hins aðilans, neytanda. Einnig kemur þar fram að ákvæðin gilda einnig um 

samninga milli neytenda sem atvinnurekandi stendur að fyrir annan aðilanna.
225

Stundum 

hefur verið deilt um hvort aðili teljist neytandi í skilningi ákvæðisins.
226

Jafnan er hins vegar 

                                                            
220Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 921. 
221Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 921. 
222Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 64. 
223Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 932. 
224Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 921. 
225Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 921-925. 
226Sbr. Hrd. 1999, bls. 3910 (189/1999). 
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flóknast að afmarka hvenær um sé að ræða skilmála „sem ekki hefur verið samið um 

sérstaklega“. 

Mikilvægt er að tvenns konar athugun fari fram varðandi 36. gr. a. Í fyrsta lagi hvað 

eigi að leggja til grundvallar við mat á því hvort skilmálar samnings teljist samdir fyrirfram og 

í öðru lagi hvort neytandinn hafi haft raunverulegt tækifæri til að hafa áhrif á efni hans. 

Nærtækast er að líta til viðmiðunarreglna þýsks réttar um mat á hvort skilmálar hafi verið 

samdir fyrirfram, enda séu þeir fyrirmynd tilskipunar 93/13/EBE.
227

 

Ganga má út frá því sem meginreglu að samningur telst fyrirfram útbúinn ef hann telst vera 

hluti af stöðluðum samningsskilmálum, þar sem atvinnurekandi semur skilmála samningsins 

fyrirfram og notar þá kerfisbundið. Þó svo það líti út á yfirborðinu sem þeir hafi verið samdir 

sérstaklega vegna samninganna. Einnig á þetta við í tilvikum þar sem samningskilmálar eru 

sóttir í lögfræðilegar formálabækur. Að síðustu má nefna  skilmála sem samdir eru sérstaklega 

af atvinurekanda til notkunar í ákveðnum samningi hans við neytendur þar sem 

atvinnurekandinn hefur samið í reynd skilmálana fyrirfram og sett þá inn í samninginn án 

athugasemda eða lagfæringa af hálfu neytandans.
228

 Það er nóg að neytandinn hafi í reynd 

getað breytt eða krafist breytinga á skilmálanum, burtséð frá því hvort hann hafi síðan nýtt sér 

það í reynd. Hins vegar verður að hafa átt sér stað raunveruleg samningsgerð um það atriði 

sem vafa veldur. Ekki er nóg að bent hafi verið á skilmálana eða talað um þá við 

samningsgerðina. Ástæða þessa er að með slíkum aðferðum er ekki talið sannað að 

atvinnurekandinn hafi sýnt samningsvilja til að breyta samningsákvæðum. Raunverulegt 

tækifæri til að hafa áhrif á samninginn á heldur ekki við þegar neytandi fær tækifæri til að 

velja á milli nokkurra fyrirframákveðinna samningsákvæða.
229

 Dæmi um það eru aðstæður 

þar sem skorað hefur verið á neytandann að gera breytingar á samningi sem honum hefur 

verið sendur eða afhentur. Ekki telst í slíkum tilvikum að samið hafi verið sérstaklega um 

skilmálana ef engar athugasemdir hafa verið gerðar. Lykilatriðið er að samið hafi verið 

sérstaklega um ákvæðin í samningnum og neytandinn hafi haft eitthvert val um hvort hann 

vildi ganga að þeim eða ekki. Þó neytandi hafi haft möguleika á að fá hagstæðari kjör gegn 

strangari skilmála eða þá vægari skilmála og óhagstæðara verð, þá er  ekki hægt að telja að 

samið hafi verið sértaklega um skilmálana.
230

 Því er ljóst að nokkuð mikið þarf  að koma til 

áður en talið verður að samið hafi verið sérstaklega um skilmála og skv. 2. mgr. 36. gr. a 

                                                            
227Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66. 
228Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 66-67. 
229Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 924-925. 
230Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 68-69. 



89 

hvílir sönnunarbyrðin fyrir slíku á atvinnurekanda. Því má gera ráð fyrir að flestir samningar 

neytenda og atvinnurekenda falli undir þetta. 

 Fram kemur sönnunarregla í 2. mgr. 36. gr. a, þar sem segir ,,Á atvinnurekandanum 

hvílir sönnunarbyrðin fyrir því að samið hafi verið sérstaklega um samning og hann falli ekki 

undir 1. mgr.“. Hér hvílir sú skylda á atvinnurekandanum að sanna að samið hafi verið 

sérstaklega um skilmálana. Hægt væri að draga þá ályktun eftir þessa umfjöllun að hér hvíli 

svo ríkar skyldur á atvinnurekandanum að litlar sem engar skyldur hvíli á neytandanum. Svo 

er nú ekki, því í dómi Hæstaréttar Hrd. 2003, bls. 4674 (297(2003)(Undaþáguákvæði)kemur 

fram í dómsniðurstöðunni að á neytenda hvílir sú skylda að kanna réttindi 

sín og skyldur samkvæmt samningsskilmálum.  

 

Hrd. 2003, bls. 4674 (297(2003) (Undanþáguákvæði). Deilt var um hvort undanþáguákvæði 

vátryggingaskilmála, sem giltu um slysatryggingu sem einstaklingurinn R tók hjá 

tryggingafélaginu T, skyldi vikið til hliðar á grundvelli 36.gr og 36.gr. a-c sml. Med dómi 

Héraðdóms. Rvk. 18. júní 2003 var vikið til hliðar ákvæðinu um takmörkun á bótaskyldu T. Það 

var gert á grundvelli þess að ekki þótti sannað að R hafi verið kynntir þeir stöðluðu 

samningsskilmálar sem deilt var um. Hæstiréttur sneri hins vegar dómnum við á þeim 

forsendum að R hafi mátt vera kunnugt um að skilmálar vátryggingarinnar hefðu að geyma 

undanþáguákvæði líkt og venja væri með staðlaða samningsskilmála vátryggingaréttar. Hafi það 

staðið R næst að kynna sér efni skilmála þeirrar tryggingar sem hann valdi sér. Var vísað til 

meginreglu íslensks réttar þess efnis að aðilum vátryggingasamninga sé frjálst að semja um efni 

hans, en samkvæmt henni væri vátryggjanda almennt heimilt með ákvæði í samningi að 

takmarka þá áhættu, sem hann tekur að sér með vátryggingu. Undanþáguákvæðið þótti skýrt og 

ekki óvenjulegt. Kröfum R því hafnað 

 

Hæstiréttur lítur hér til þess að vátryggingarfélaginu var heimilt að  takmarka áhættu 

sína við ákveðin tilvik í samræmi við meginreglu íslensks réttar eins og fram kemur í 

dóminum, enda þótt að um þessa undanþágu hafi ekki verið samið neitt sérstaklega. Vísar  

Hæstiréttur til þess að samningurinn hafi staðist viðmið um góða viðskiptahætti. Ef aðilar eru 

sammála um  túlkun samningsins þá er ekki sá vafi fyrir hendi sem sem lagareglan krefst.
231

 

10.2 Um ákvæði 36. gr. b. samningalaga 

Megininntak 36. gr. b. er að atvinnurekendur skuli bjóða neytendum upp á samning, einkum 

staðlaða skilmála, á skýru og skiljanlegu máli. Nýrri málsgrein var bætt við ákvæðið með 

lögum nr. 151/2001, en hún byggist á 2. mgr. 7. gr. framangreindrar tilskipunar.
232

 

Breytingin felur í sér að einstaklingar eða samtök með réttmæta hagsmuni hafi heimild til að 

fá úr því skorið hjá dómstólum eða stjórnsýslustofnunum hvort samningsskilmálar séu 

ósanngjarnir. 36. gr. b hefur tvenns konar reglur að geyma; skýrleikareglan í 1. málsl. 1. 

                                                            
231Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 70. 
232Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 2733-2734. 
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mgr.segir:„Skriflegur samningur, sem atvinnurekandi gefur neytanda kost á, skal vera á skýru 

og skiljanlegu máli.“ Hún er eins konar almenn áminning en hefur takmörkuð bein áhrif. 

Túlkunarreglan í 2. málsl. 1. mgr.segir:„Komi upp vafi um merkingu samnings sem nefndur 

er í 1. mgr. 36. gr. a skal túlka samninginn neytandanum í hag.“ Reglan gildir ekki um vafa 

um „efni“ samnings heldur um ,,merkingu“ samnings. Þannig að reglan gildir ekki þegar 

samningsaðilar eru ekki sammála um hvert hafi verið nánara efni samnings. Hér er því um að 

ræða túlkunarreglu en ekki sönnunarreglu og gildir þannig þegar efni samnings hefur verið 

sannað.
233

Taka má fram að ef  merking samnings er skýr gildir reglan vitanlega ekki.Fram 

kemur í athugasemdum frumvarps að ákvæðið eigi ekki einungis við um skriflega samninga 

heldur einnig munnlega, enda þótt orðalag ákvæðisins bendi til annars.
234

 Undir regluna falla 

allir óskýrir samningar milli neytenda og atvinnurekenda og skiptir engu hvort þeir hafi verið 

samdir fyrirfram eða ekki. Getur reglan átt við samninga sem eru skrifaðir með ógreinilegri 

skrift  eða á erlendu tungumáli eða ef ekki er ljóst hvaða skuldbinding felst í honum. Hér má 

einnig hugsa sér að brotið sé gegn reglunni þegar samningur er í þríriti og á aftasta blaðinu 

leynist skilmáli með svo smáu eða óskýru letri að erfitt er  að lesa hvað þar stendur.
235

Brot á 

reglunni varða engin viðurlög svo hún er í raun almenn áminning til atvinnurekenda að vanda 

til samningsgerðar sinnar við neytendur.
236

 

10.3 Um ákvæði 36. gr. c. samningalaga 

Reglurnar um ógildingu í 36. gr. c eru reglur um ógildingu, sem tengjast náið 36. gr. sml. ,en 

greinin hljóðar svo; 

1. Ákvæði 36. gr. gilda um samninga skv. 1. mgr. 36. gr. a, þó með þeim breytingum sem 

leiðir af 2. og 3. mgr. 

2. Við mat á því hvort samningur skv. 1. mgr. sé ósanngjarn skal líta til atriða og atvika sem 

nefnd eru í 2. mgr. 36. gr., m.a. skilmála í öðrum samningi sem hann tengist. Þó skal eigi taka 

tillit til atvika sem síðar komu til, neytanda í óhag. 

3. Samningur telst ósanngjarn stríði hann gegn góðum viðskiptaháttum og raski til muna 

jafnvægi milli réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda í óhag. Ef slíkum skilmála er vikið 

                                                            
233Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 70. 
234Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 926. 
235FOB 1979-1980, bls. 31-33. Í málinu reyndi á hvort form og efnisamningsskilmálar fyrirtækisins F stæðust 

góða viðskiptahætti. Í úrskurðinum kom fram að fyrirtækið F hafði gert samninga við neytendur sem allir voru í 

þríriti. Samningarnir voru þannig úr garði gerðir að þegar ritað var á fremsta blað samningsins afritaðist 

undirskriftin á hin tvö eintökin. Á öftustu blaðsíðunni voru skilmálar sem ekki voru prentaðir á fremri blöðin.  

Síðasta endurritið kvað á um heimild F til að taka út mánaðarlegar greiðslur af bankareikningi neytandans. Í 

úrskurði umboðsmanns neytanda í Danmörku kom fram að framangreindur samningur hafi ekki uppfyllt kröfu 

um góða viðskiptahætti vegna þess að  neytandinn gat ekki gefið sér annað en að öll endurrit 

samningsins væru eins. Samningurinn var talinn ósanngjarn þar sem form hans væri óskýrt. 
236Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 70. 
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til hliðar í heild eða að hluta, eða breytt, skal samningurinn að kröfu neytanda gilda að öðru 

leyti án breytinga verði hann efndur án skilmálans. 

Greinin er býsna torræð en með talsverðri einföldun má segja að meginatriði hennar 

séu tvö: Við mat á því hvort samningur sé ósanngjarn skal ekki taka tillit til atvika sem síðar 

komu til ef það er neytanda
237

 í óhag, sbr. 2. mgr. Þetta er atriði sem kæmi til skoðunar 

samkvæmt almennu reglunni í 36. gr. Hér er bannað að taka tillit til slíks ef það er neytanda í 

óhag. Ef samningursem telst ósanngjarn í skilningi 3. mgr. það er að segja ef hann stríðir gegn 

órættmætum viðskiptaháttum
238

 og raskar til muna jafnvægi milli aðila neytanda í óhag,  er 

honum vikið til hliðar eða breytt. Hér undir falla ekki hvers konar frávik frá góðum 

viðskiptaháttum, heldur þarf ójafnvægið að vera töluvert á milli samningsaðila. Greininni yrði 

beitt ef um mjög mikinn og augljósan mun er að ræða milli réttinda og skyldna neytandans og 

atvinnurekandans eða þegar um er að ræða villandi ákvæði í samningum atvinnurekanda og 

neytanda. Hans nýtur þó einkum ef villt er um fyrir neytanda um hvað felst í skilmálum, eða 

honum er ekki gert ljóst hvaða skuldbindingar hann tekst á hendur. Skal samningurinn að 

kröfu neytenda gilda að öðru leyti án breytinga verði hann efndur án skilmálans. Hér er 

heimild til dómstóla að breyta samningi, en er þrengri en hina almenna regla 36.gr. sml. 

Samningurinn skal standa að frátöldum hinum ósanngjarna skilmála ef neytandi krefst þess og 

það er hægt. Einnig má líta til skilmála í öðrum samningi sem tengist við samninginn. Í því 

felst að líta má til samninga og samningsskilmála sem atvinnurekandi gerir við aðra 

samningsaðila og til annarra skilmála sem áður hafa verið gerðir milli atvinnurekanda og 

neytenda. Þeir verða þó að tengjast, t.d. á sama sviði eða vera a.m.k. um svipað efni. Hér er 

því um sérreglur um að ræða. Í ákvæðinu felst takmörkun á þeirri almennu heimild sem 

dómarar hafa á grundvelli 36.gr. til að breyta eða ógilda ósanngjarna samninga, enda skal 

samningur standa að öðru leyti en því sem snertir viðkomandi skilmála, krefjist neytandi þess. 

Reglurnar í 36.gr. c virðast hafa takmarka sjálfstæða þýðingu enda hefur ekki enn fallið 

Hæstaréttardómur þar sem neytendaákvæði sml. hafa ráðið úrslitum. Þó má finna þess 

dæmi
239

 að málsaðili hafi byggt á 36.gr. og 36. gr. c saman án þess að á slíkt hafi verið 

fallist.
240

 

 

                                                            
23736. gr. c. tekur til neytendasamninga og samningsskilmála í neytendasamningum sem ekki hefur verið samið 

um sérstaklega í Hrd. 1999 bls. 3910, (Rúðulager)Taldist verktakafyrirtæki ekki neytandi í samningum sínum 

við vátryggingarfélag. (lögaðilar eru ekki neytendur í skilningi laganna). 
238Hrd. 1997, 3510,( Teppadómur):Ákvæði við hlið fyrirsagnar á yfirlýsingu sett upp með áberandi hætti og gat 

ekki farið fram hjá þeim sem undirritaði. Ekki andstætt viðskiptavenju. 
239Hrd. 1997, bls. 3510 (Teppadómur)  Hrd. 1999, bls. 3910 (189/1999 (Rúðugler),Hrd. 2003, bls. 4674 

(297/2003)(Undanþáguákvæði) og  Hrd. 7. desember 2006 (290/2006)(Byggingarvísitala) sem áður hefur verið 

reifaður. Merkilegt er við þann dóm að þar byggði kaupandinn á 36. gr. c sml. en Hæstiréttur byggir ógildingu 

sína á samningnum á 36. gr. sml. 
240Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 71-73. Sjá hins vegar ákvörðun Neytendastofu 24. 

september 2009 (25/2009), þar sem Neytendastofa beitir 36. gr. c .sml.meðal annars í úrskurði sínum. 
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UfR 2002 bls. 706. Í málinu var deilt um heimild seljanda til að krefjast skaðabóta vegna 

riftunar kaupsamnings. Við bílaviðskipti höfðu aðilar máls gert með sér kaupsamning sem var 

staðlaður og útbúinn af félagi danskra bifreiðasala. Í samningnum var ákvæði sem heimilaði 

seljandanum að krefjast 10% af kaupverði bifreiðarinnar ef samningnum yrði rift ólöglega. Svo 

fór að kaupandinn rifti kaupunum nokkrum dögum eftir kaupin og krafðist seljandinn því 

skaðabóta. Í dómnum víkur Hæstiréttur Danmerkur skaðabótaákvæði samningsins til hliðar á 

grundvelli ósanngirni með vísan til ákvæðis sem þykir sambærilegt við 36. gr. c. saml. 

Dómurinn viðurkenndi hins vegar að seljandinn gæti átt bótakröfu á hendur kaupandanum 
 

Yfirlit yfir ósanngirnismat skv. 36.gr. - samanburður á reglum 36.gr. og 36.gr. c. sml.
241

 

 

36.gr. sml 36.gr. c. sml. 

- Allir samningar - Eingöngu neytendasamningar 

Skilyrði beitingar 36.gr. 

Ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera 

samning fyrir sig . 

Skilyrði beitingar 36.gr. c. 

Ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að 

bera samning fyrir sig. 

Atriði við mat á ósanngirni 

efni samnings 

staða samningsaðila 

atvik við samningsgerðina 

atvik sem síðar koma til 

Atriði við mat á ósanngirni 

efni samnings 

staða samningsaðila 

atvik við samningsgerðina 

atvik sem síðar koma til 

skilmálar í samningum sem tengjast samningnum 

ekki má taka tillit til atvika sem síðar koma til sem 

eru neytanda í óhag 

Réttaráhrif beitingar 36.gr. sml 

ósanngjarnt ákvæði fellt niður eða breytt. Samningur 

annars gildur. 

ósanngjarnt ákvæði fellt niður eða breytt. Samningi 

svo breytt til að fá sanngjarna niðurstöðu. 

Samningur bindandi en öðrum ákvæðum en hinu 

ósanngjarna breytt. 

Samningur allur felldur úr gildi. 

Réttaráhrif beitingar 36.gr. c. sml. 

a) almenna reglan 

ósanngjarnt ákvæði fellt niður eða breytt. Samningur 

annars gildur. 

ósanngjarnt ákvæði fellt niður eða breytt. Samningi 

svo breytt til að fá sanngjarna niðurstöðu. 

Samningur bindandi en öðrum ákvæðum en hinu 

ósanngjarna breytt. 

Samningur allur felldur úr gildi. 

b) viðbótarréttaráhrif ef samningur: 

- stríðir gegn góðum viðskiptaháttum 

- raskar til muna jafnvægi milli réttinda og skyldna 

samningsaðila neytanda í óhag. 

Réttaráhrif slíkra samninga eru: 

- Samningur skal gilda án ósanngjarna ákvæðisins 

(skylda). 

Ef 

neytandi krefst þess og  

samningur getur staðið án hins ósanngjarna ákvæðis. 

 

  

                                                            
241Tafla er tekin af glærum í samningarétti hjá Daða Ólafssyni hdl. frá vorönn 2010. 
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10.3 Um ákvæði 36. gr. d. samningalaga 

Í 36. gr. d. er loks að finna ákvæði sem verndar neytendur gegn lagavalsákvæðum: 

„Ef ákvæði samnings tengist náið landsvæði EES-ríkja þannig að samningurinn sé t.d. gerður 

þar eða einhver samningsaðila búi þar og samingsákvæði kveður á um að löggjöf lands utan 

Evrópska efnahagssvæðisins skuli gilda um samninginn skal ákvæðið ekki gilda um 

ósanngjarna samningsskilmála ef neytandinn fær við það lakari vernd gegn slíkum skilmálum 

en samkvæmt viðeigandi löggjöf lands á efnahagssvæðinu.“  

Ákvæðið bannar ekki lagavalsreglur sem slíkar en kemur í veg fyrir vissar óheppilegar 

afleiðingar slíks vals. Í reglunni felst því neikvæð lagavalsregla, það er að segja hún felur í sér 

að lagavalsákvæði eru aðeins bindandi ef í þeim felst jafngóð eða betri réttarvernd 

neytandanum til handa.
242

 Ekki eru nein bein fyrirmæli í samningalögum um opinbert eftirlit 

með lögunum, enda eru lögin á sviði einkaréttar og hefðbundið að telja að úrræðin séu 

einfaldlega að leita til dómstóla. Að undanförnu hefur hins vegar átt sér stað þróun í átt til 

opinbers eftirlits með neytendaákvæðunum. 

Með bréfi í janúar 2009 lýsti viðskiptaráðuneytið yfir eftirlitshlutverki Neytendastofu 

á þessu sviði: „Ráðuneytið vill því hér með staðfesta að Neytendastofa hefur eftirlitsskyldum 

að gegna með öllum samningsskilmálum í neytendasamningum hér á landi skv. ákvæðum 

laga nr. 57/2005 og lögum nr. 7/1936, með síðari breytingum.“  Neytendastofa virðist hafa 

tekið ráðuneytið á orðinu, sbr. ákvörðun Neytendastofu 24. september 2009 (25/2009) „Með 

vísan til 1. mgr. 36. gr. sml. sbr. 3. mgr. 36. gr. c. sömu laga, er breytingu á almennum 

skilmálum bílasamnings SP – Fjármögnunar  vikið til hliðar.“
243

 

Fæst það staðist að slíkt eftirlit geti farið fram án beinnar lagarheimildar?
244

 Um þetta leikur 

vafi og er óvissu bundið, en neytendur virðast samkvæmt framangreindri ákvörðun/bréfi geta 

leitað til Neytendastofu, ef þeir telja brotið gegn neytendaákvæðunum. (Ekki er að sjá neina 

slíka heimild í lögum nr. 62/2005 um Neytendastofu og Talsmann neytanda). Ekki verða 

dregnar neinar frekari ályktanir vegna þessa, þar sem það rúmast ekki innan efnistaka 

ritgerðarinnar. 

 

 

 

                                                            
242Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 74. 
243Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 78. 
244Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa virðist einnig telja að neytendur geti borið fyrir sig ákvæði 

samningalaga, þegar þeir leita með ágreining sinn til nefndarinnar, sbr. álit kærunefndar lausafjár- og 

þjónustukaupa 21. ágúst 2008 (38/2008). 
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Lokaorð 

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir 36. gr. sml. með nokkuð ítarlegum hætti. Einnig 

var fjallað um helstu atriði er lúta að ógildingu samninga af völdum svika á grundvelli 30. gr 

sml. og 33. gr. sem tekur á ógildingu samninga vegna óheiðarleika við samningsgerðina. Þar á 

eftir voru þessar reglur bornar saman og dregnar ályktanir varðandi efnissvið þeirra. Að 

endingu var 36. gr. a-d  gerð skil og skoðað gildissvið reglnanna sem þar koma fram. 

  Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað um ýmsi efni og komið lítilega inn á 

aðdragandann að setningu samnningalaga og hvernig hin norræna samvinna skilaði sér í þeirri 

mynd sem samningalögin líta út í dag. Efast má um að slík norræn samvinna verði á næstu 

árum um samningarétt, þar sem Svíþjóð, Finnland og Danmörk eru nú komin inn í ESB.  Má 

nefna í því samhengi að nýjasta viðbótin við samningalögin kom með lögum nr. 15/1995 en 

það eru greinar 36 a-d sem eru til verndar neytendum. Þær voru settar til að lögfesta efni 

tilskipunar Ráðsins 93/13/EBE frá 5. apríl 1993. Voru ákvæðin sett til að vernda neytendur 

gegn ósanngjörnum ákvæðum í stöðluðum samningum sem  frá atvinnurekendurm Í kaflanum 

var einnig tekin fyrir þróun ógildingarheimilda í samningarétti og í kafla þrjú var stiklað á 

stóru um ógildingarheimildir í þýskum, frönskum og enskum rétti. Þessar þjóðir hafa engin 

sambærileg ógildingarákvæði 36. gr. sml. sem hinar norrænu þjóðir hafa í samningalögum 

sínum. Reyndar hafa þau sjónarmið komið fram að við tilkomu 36. gr. a-d fæli það í sér skref 

aftur á bak fyrir Norðurlöndin miðað við þá réttarstöðu sem talin var vera fyrir hendi með 36. 

gr. norrænu samningalaganna.
245

  

Í kafla fjögur voru skoðaðar hvaða reglur gilda um skuldbindingargildi samninga og í 

því samhengi minnst á hina óskráðu meginreglu ,,Pacta sumt servanda“. Hana mætti þýða á 

íslenskri tungu sem ,,samninga skal efna“ en reglan er úr Rómarrétti. Einnig var komið inn á  

regluna um frelsi til samningsgerðar sem er ein af grundvallareglum samningaréttar. Felst í 

reglunni að mönnum sé almennt heimilt að velja hvort þeir ákveða að gera samning og ef þeir 

kjósa svo, þá ráði þeir við hvern þeir semja og hafi frelsi um efni löggerningsins.
246

 

Meginefni ritgerðarinnar eru ógildingarákvæði 30., 33. og 36. gr. sml. Byrjað er á  

umfjöllun um gildissvið og inntak III kafla sml. Þar kom fram að kaflinn gildir á sviði 

fjármunaréttar en á almennt ekki við um löggerninga á sviði persónu-, sifja-, og erfðaréttar né 

heldur í opinberum rétti.
247

 Í fimmta kafla  var fjallað með nokkuð ítarlegum hætti um 30. gr. 

                                                            
245 Roger Bronsword, Geraint Howell og Thomas Wilhelmsson: ,,The EC Unfair Contracts Terms Directive and 

Welfarism“, bls. 292 og Matthías G. Pálsson: „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“, 

bls. 408. 
246 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25. 
247 Viðar Már Matthíasson: „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“, bls. 170. 
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sml. Í upphafi kaflans var fjallað almennt um ákvæðið og kom þar fram að meginreglur 

samningalaganna hafa staðið að mestu óbreyttar frá gildistöku laganna frá 1. febrúar 1936. 

Ákvæði III. kafla sem eru um ógildingarástæður samninga hafa þó tekið nokkrum 

breytingum, eins og sýnt verður fram á hér síðar.  Einnig kom fram í kaflanum að 30. gr. sml. 

er samhljóða 30. gr. dönsku samningalaganna.og er því í raun um öll þrjú ákvæðin sem tekin 

voru til umfjöllunar í ritgerðinni. Íslensku samningalögin eru í raun sambærileg 

samningalögum annarra Norðurlanda.
248

 Þá var stuttlega reynt að skilgreina hugtakið svik en 

það er ekki skilgreint í 30. gr. sml. en  mun teljast vera það hátterni, að beita falsi, undirferli 

og að ganga á bak orða sinna. Það á einnig við þegar menn gefa vísvitandi rangar upplýsingar 

eða leyna viðkomandi upplýsingum, sem skipta verulegu máli.
249

 Lykilatriði varðandi 

beitingu 30. gr. sml. er að sá sem gerir þá kröfu að samningur sé ekki bindandi vegna svika 

gagnaðilans hefur sjálfur sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi verið beittur svikum.  Það er 

einnig gert að skilyrði, að svikin hafi orðið forsenda þess að samningur hafi verið gerður.
250

 

Hins vegar eru svik í skilningi 30. gr. sml. talin vera veik ógildingarástæða.
251

 sem leiðir til 

þess að að hefur hún því ekkert gildi gagnvart grandlausum aðila. Loforð teljast 

óskuldbindandi gagnvart ógrandvísum loforðsmóttakanda ef svikum hefur verið beitt. Kemur 

þetta fram með skýrum hætti í lagagreininni sjálfri. Aftur á móti eru loforð gild gagnvart 

grandlausum þriðja aðila. Það er að segja í þeim tilvikum þar sem hann hefur ekkert komið að 

samningssambandinu og ekki haft neina vitneskju um hið sviksamlega hátterni.  

 Þá var fjallað um þær aðstæður sem við flest könnumst við þegar sölumenn reyna selja 

okkur einhvern varnig sem getur verið allt frá  buxum til bifreiðar. Þarna getur legið hárfín 

lína hvaða upplýsingar teljist til svika og hvað geti verið innan þess ramma sem ekki teljist til 

svika ef orðin eru ekki sannleikanum samkvæm. Af sjálfu leiðir að rétt upplýsingagjöf er afar 

mikilvæg í sambandi við alla samninga. Eitt er að hæla vöru sinni en annað að segja vöruna 

hafa eiginleika sem hún hefur alls ekki. Sviksamlegar upplýsingar sem hægt er að heimfæra til 

ákvæðisins geta valdið ógildingu samnings aðila með öllum þeim afleiðingum sem því fylgja.  

Reifaðir voru fjölmargir dómar varðandi svik í kaflanum og þá bæði íslenskir sem og erlendir. 

Þar kom fram meðal annars að dómstólar gera verulegar strangar kröfur til þess sem heldur 

fram að hann hafi verið beittur svikum. Sjá má með greiningu þeirra mála sem falla undir III 

kafla samningalaga að dómstólar veigra sér við að heimfæra mál undir 36. gr. sml. þar sem 

                                                            
248 Matthías G. Pálsson: ,,Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. sml.“, bls. 406. 
249 Lögfræðiorðabók með skýringum, ritstjóri Páll Sigurðsson, bls. 426. 
250 Eben von: ,,Bevis“ bls. 50, sbr. dóma U 1965.823 SH og U 1993.923 H   
251 Eben von: ,,Bevis“ bls. 50, sbr. dóma U 1965.823 SH og U 1993.923 H   
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slíkt felur í sér mikinn áfellingsdóm fyrir aðilann. Grípa því dómstólar frekar til þess að 

heimfæra samningsbrot undir 33.eða 36. gr. sml. 

 Í kafla 5.2 var vikið að 2. mgr. 30. gr. sml. þar sem fram kemur sönnunarregla 

varðandi ákvæðið sjálft. Segir í ákvæðinu að í tilvikum þar sem móttakandi löggernings sem 

sviksamlega skýrir rangt frá atvikum, sem ætla mátti að skiptu máli um löggerninginn, eða við 

þær aðstæður þar sem hann hefur sviksamlega þagað yfir slíkum atvikum, þá skuli líta svo á 

að gerningurinn hafi verið gerður með svikum. Undantekning á þessari reglu kemur svo í 

kjölfarið. Ef það sannast að þessi atriði sem leynt var eða sviksamlega var skýrt frá hafi ekki 

haft nein áhrif á það að löggerningurinn var gerður þá gildir ákvæðið ekki. Þessi 

sönnunarregla verður skýrð á þann veg að sá sem telur sig hafa verið beittan svikum verður að 

sanna að svikum hafi verið beitt. Ef sú sönnun tekst snýst sönnunarbyrðin við, þannig að sá 

sem svikunum beitti verður að sanna, að tiltekið atriði hafi ekki verið ástæða þess að 

gagnaðilinn hafi gengið til samninga við sig. Þetta er í raun ekki bein sönnunarregla um svikin 

sjálf heldur áhrif svikanna.  

 Að endingu er fjallað um réttaráhrif þess þegar dómstólar telja að annar 

samningsaðilinn hafi beitt gagnaðila sinn svikum ,en þau eru að löggerningur telst ekki lengur 

skuldbindandi fyrir samningsaðilana og allar samningskyldur falla niður. 

 Í sjötta kafla er fjallað heildstætt um 33. gr. sml. sem tekur á  ógildingu samninga 

vegna óheiðarleika við samningsgerðina. Regla 33. gr. sml. tekur á þeim tilvikum þegar annar 

aðilinn hefur hagað sér óheiðarlega við samningsgerð þeirra. Reglan getur talist 

ógildingarástæða samninga og nær hún yfir flestar ógildingarástæður samningaréttar. Ekki 

kemur fram í greininni hvað geti talist vera óheiðalegt og vísar ákvæðið til ákveðins 

gildismats sem er af huglægum toga og getur breyst af ráðandi siðferði í þjóðfélaginu hverju 

sinni. Eins og í 30. gr. sml. hvílir sönnunarskylda á þeim aðila sem vill ógilda samning á 

grundvelli óheiðarleika. Því verður samningsaðilinn að geta sýnt fram á að hann hafi ekki haft 

vitneskju um óheiðarleg vinnubrögð viðsemjanda síns við samningsgerðina. Ekki eru gerðar 

eins strangar sönnunarkröfur í 33. gr. sml. og þær ekki sambærilegar þeim kröfum sem lagðar 

eru á aðila samkvæmt 30. gr. sml. Enda kemur fram í ákvæði 33. gr. að yrði talið óheiðarlegt 

sem vísar ekki til sérstaklega strangra krafa. Tímamark sem sett er fram í ákvæðinu er, 

kominn til vitundar. Hafa fræðimenn talið að um samspil milli 33. og 38. gr. sml. sé að ræða. Í 

ritgerðinni var reynt að leiða í ljós hvað teljist vera óheiðalegt í skilningi ákvæðisins. 

Fjölmargir dómar eru reifaðir til að sýna  niðurstöðu dómstóla um hvað megi teljast 

óheiðarlegt og hvaða hegðun er innan hæfilegra marka og  vísa ég til framangreindra dóma í 

því samhengi. Athyglisvert er hversu fáir dómar hafa fallið á grundvelli ákvæðisins. Leiðir 
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það hugann að orðum fræðimannsins Lennart Lynge Andersen sem spáði því að 36. gr. sml. 

ætti eftir að gleypa ógildingarákvæði III. kafla samningalaganna. Það segir hann vegna þess 

að  líkur eru á því að stefnendur dómsmála muni  frekar byggja á 36. gr. þar sem auðveldara er 

að færa sönnur á grundvelli þess ákvæðis. Sjá má í íslenskum dómum svo og á Norðurlöndum 

að mikil tilheiging er að að krefjast ógildingar á grundvelli beggja ákvæðanna. Hafa 

dómstólar að sama skapi beitt báðum greinunum óspart saman. Að endingu er í 4. kafla fjallað 

um réttaráhrif þess að samningur er gerður  ógildur á grundvelli 33. gr. sml. sem eru þau að 

samningur er ógildur að öllu leyti þ.e.a.s. samningskuldbindingin fellur algjörlega niður. 

Engar breytingar eru gerðar eða hlutur annars aðilans leiðréttur eins og er í boði í 36. gr. sml. 

 Í sjönda kafla var fjallað heildstætt um 36. gr. sml. reglan var lögfest árið 1986 með 

lögum nr. 11/1986. Greinin er samhljóða þeirri reglu sem er að finna í 36. gr. dönsku 

samningalaganna, að því frátöldu að hún er einungis ógildingaregla en heimilar ekki, 

samkvæmt efni sínu, breytingar á ósanngjörnum samningum. Henni hefur samt sem áður 

verið beitt þannig í framkvæmd. Greinin tók gildi í Danmörku 1975 og þótti gefast vel, og 

gátu því höfundar frumvarpsins að lögum nr. 11/1986  haft reynslu Dana til hliðsjónar við 

samningu þess. 

  Ákvæði 36. gr. sml. er í fyrsta lagi ógildingarregla, þó svo að í ákvæðinu sé notað 

orðalagið að víkja samningi til hliðar eða í heild hefur af þessum sökum oft verið kölluð 

hliðrunarreglan. Dómstólar geta því vikið samningi að hluta til eða breytt honum þannig að sá 

þáttur samningsins sem telst ósanngjarn er tekinn út. Veigamesta breytingin með tilkomu 

reglunnar er sú að reglan heimilar dómstólum, og þeim sem ber fyrir sig regluna, að vísa til 

atvika sem gerast eftir að samningur kemst á. Varðandi orðalag reglunnar þá vísar ákvæðið til 

ósanngirni og viðskiptavenju. Ef samningur er talinn ósanngjarn að mati dómstóla eða þá að 

hann beinlínis gengur gegn viðskiptavenju þá sé samningurinn ógildur. Dómaframkvæmd er í 

samræmi við þessi sjónarmið bæði hér á landi og á hinum Norðurlöndunum. Fjölmargir 

dómar eru reifaðir í ritgerðinni sem einmitt reyna á þessi sjónarmið en leitast  var við að draga 

fram öll þau sjónarmið sem hafa komið fram varðandi beitingu reglunnar. Væri  of langt mál 

að fara yfir öll þau sjónarmið hér svo ég vísa til ummfjöllunar í ritgerðinni varðandi reifaða 

dóma. 

 Í kafla 7.3 við mat á ósanngirni var reynt að leiða í ljós hvaða sjónarmið fræðimenn og 

dómstólar hafa talið að ættu gilda  Mat á ósanngirni hefur ákveðinn tilgang í samningarétti við 

aðstæður sem löggjafinn gat ekki séð fyrir. Það er einfaldlega þannig í vissum tilfellum að það 

er of þungbært og óásættanlegt að láta annan samningsaðilann bera þá byrði sem samningur 

leggur á hann. Það er einnig mögulegt að upp komi þær aðstæður að samningur uppfyllir öll 
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skilyrði samningalaga en samningurinn er einfaldlega óásættanlegur. Það er einmitt þá sem 

sjónarmið eins og sanngirni getur komið til skjalanna og rétt hlut aðila svo sanngjörn 

niðurstaða fáist. Þessi umfjöllun um ósanngirni var byggð að nokkru á rannsóknum 

Matthíasar Geirs Pálssonar sem í doktorsritgerð sinni rannsakaði ósanngirni í evrópskum 

samningarétti.  

 Í köflum 7.3.1-7.3.6 studdist höfundur ritgerðarinnar við greinargerðina með lögunum 

frá 1986 þar sem í henni komu öll helstu atriði fram varðandi mat á ósanngirni. Var 

greinargerðin með lögunum einstaklinga vel unnin af fræðimönnunum Viðari Má 

Matthíassyni og Þorgeiri Örlygssyni. Reynt var eftir megni að tengja umfjöllunarefnið við þá 

dóma sem fallið hafa hér og erlendis og skoðuð helstu skrif fræðimanna um það. Við  

umfjöllunina kom í ljós að dómstólar hafa í dómum sínum lítið vikið frá þeim sjónarmiðum 

sem þar koma.  

 Í kafla átta var  2. mgr. 36. sml. um mat á aðstæðum reifuð. Í málsgreininni koma fram 

atriði sem eiga að hjálpa til við það mat á 1.mgr. hvað varðar ósangirni og viðskiptavenju. 

Hverju og einu atriði sem þar kom fram var skipt niður í undirkafla og gerð sérstök athugun á 

hverju atriði fyrir sig og reynt að tengja við efnið helstu skrif fræðimanna ásamt reifun á 

viðeigandi dómum. Þessi atriði eru: efni samnings, staða samningsaðila, atvik við 

samningsgerðina og atvik sem síðar komu til. Höfundi þótti rétt að bæta inn í þennan hóp 

tímaþátt samnings þar sem tímaþátturinn gegnir mikilvægu hlutverki við mat á sanngirni 

samnings. Samkvæmt greinargerðinni með lögunum þá nægir að til þess að réttlætanlegt sé að 

beita 1. mgr. 36. gr. sml. en ekki er að sjá að dómstólar hafi litið til þessa.  hafa dómstólar litið 

heildrænt á stöðu aðila og aðstæður í hverju og einu máli og metið  á réttlætisgrundvelli hvort 

eðlilegt sé að ógilda eða breyta samningum aðila. Varðandi stöðu aðila þá má sjá tilhneigingu 

dómstóla og löggjafans til að vernda þann aðila sem minna má sín í samningsambandinu. 

Hafa dómstólar einnig litið þess hvort  annar aðilinn hafi haft einhverja yfirburðastöðu 

gagnvart gagnaðila sínum. Má sjá að dómstólar eru tilbúnir að rétt hlut þess  sem hallar á ef 

áberandi ójafnræði er með mönnum. Atvik við samningsgerðina eru oft óeðlileg og geta því 

haft mikil áhrif á hvort rétt sé að ógilda samninga milli aðila. Ef aðstæður eru mjög langt frá 

því sem eðlilegt má teljast þá fallast dómstólar frekar á að ógilda samninga aðila. 

 Að endingu eru í kafla 8.5 tekin fyrir þau atriði sem geta komið upp eftir 

samningsgerðina. Var í dæmaskyni fjallað nokkuð ítarlega um það þegar breytt löggjöf 

kollvarpar samningsgrundvellinum. Það sem gerir 36. gr. svo sérstaka er að með því að beita 

henni er mögulegt að fella undir ákvæðið þær aðstæður þegar forsendur samings bresta vegna 

breyttra ytri aðstæðna. Aðstæður eru þá orðnar þær  að samningsgrundvöllurinn getur tæpast 
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staðist í óbreyttri mynd. Var í þessu samhengi hugað vel að þeim dómum þar sem 

lagabreyting var gerð á fiskveiðistjórnunarkerfinu og verð smábáta rauk upp úr öllu valdi. 

Nokkrir aðilar sáu þessar breytingar fyrir og fjárfestu í bátum rétt fyrir lagabreytinguna. Hér 

kom því til kasta dómstóla að rétta hlut manna þar sem við átti. Kristallast í þessum dómum 

hversu nauðsynlegt það er að hafa slíka almenna ógildingarreglu í samningarétti. Má segja að 

dómstólar hafa staðið sig með prýði við beitingu hennar, þó höfundur ritgerðarinnar geri  

athugasemdir við nokkra dóma í ritgerðinni. Það sem hefur einna helst vantað hjá Hæstarétti 

er að gera betur grein fyrir niðurstöðum sínum og rökstyðja þær, en líklega má þar kenna um 

þeim vinnuþunga sem lagður er á dómstóla. 

 Í kafla 9.0 var samanburður gerður á ákvæðunum þremur og reynt að skoða hvaða 

þættir helst skilja greinarnar að. Mestu púðrivar samt eytt í samanburð á 33. og 36. gr. sml. 

þar sem þær líkjast á margan hátt og eru og notaðar saman í forsendum dóma. Segja má að 

munurinn á lagagreinunum tveimur liggi í því að með beitingu 33. gr. sml. sé óhjákvæmilegt 

fyrir dómstólinn að meta hvort hegðun löggerningsmóttakandans sé siðferðilega rétt í ljósi 

vitneskju hans.  Siðferðismatið varðandi 36. gr. takmarkast hins vegar  við mat á jafnvæginu 

milli hagsmuna samningsaðila. Einnig má nefna að hugtakið óheiðarleiki er mun þrengra 

hugtak heldur en hugtakið ósanngirni. Vísa ég beint til kaflans en umfjöllunin sem þar kemur 

fram skýrir þennan mun enn frekar. 

 Í kafla 10 er rýnt í ákvæði 36. gr. a-d. sml. til að loka þessari umfjöllun,en hún 

byggðist á tilskipun ráðherraráðs Evrópusambandsins 93/13/EBE frá 5. 

apríl 1993. Ákvæðunum er ætlað að bæta réttarstöðu neytenda og kveða á um að samningar 

milli neytenda og atvinnurekenda skuli túlka neytendum í hag. Skriflegir samningar sem 

atvinnurekendur bjóða neytendum skulu enn fremur vera á skýru og skiljanlegu máli. 

Efnislegt innihald greinanna samsvarar að nokkru leyti innihaldi 36. gr. fyrir utan að 

óheimilt telst að líta til atvika eftir að samningur milli atvinnurekanda og neytenda hefur verið 

gerður verði það metið neytendum í óhag.
252

 Greinarnar eru eru býsna torræðar og þá 

sérstaklega 36. gr. c. og má segja að þær séu ekki mjög neytendavænar til lestrar Ágæti 

greinanna á eftir að sanna sig þar sem enginn dómur hefur fallið á grundvelli laganna. Má 

álíta að dómstólar virðast frekar vilja beita 36. gr. sml. í stað a-d liða greinarinnar.               

Fyrirkomulag Norðurlandanna að hafa nánast samhljóða samningarétt hefur verið gæfurríkt 

fyrir Íslendinga að mati höfundar. Gagnlegt er að styðjast við niðurstöður nágrannaþjóða 

okkar þar sem mál eru dæmd þar eftir sama grunni og eftir sambærilegum reglum. Þetta er 

                                                            
252 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 932. 
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mikilvægt fyrir land eins og Ísland sem státar kannski ekki af mörgum dómsniðurstöðum eða 

ritverkum á sviði samningaréttar.  

Við ritgerðarsmíðina var reynt gera eins vel grein fyrir reglunum þremur  og 

efnislengd hennar leyfði. Kom í ljós  að í raun hefði verið hægt að að skrifa þrjár 

mastersritgerðir um hverja og eina grein. Höfundur varð því að velja og hafna þegar tók til  

dóma og fræðirita sem hægt hefði verið að vísa til.  Nú eru miklir glundroðatímar á íslenskum 

fjármálamörkuðum og óvissa ríkir í atvinnumálum. Af þeim sökum má telja víst að mörg mál 

eigi eftir að koma til íslenskra dómstóla þar sem reynir á 36.gr. sml.Hætta er á að forsendur 

samninga eigi eftir að bresta í enn ríkara mæli og telja má að 36. gr. sml. verði fyrir valinu við 

slíkar aðstæður, þar sem hún hefur reynst vel í framkvæmd og ekki eru gerðar miklar kröfur 

til sönnunar. Trúlegt er að hinar reglur III kafla samningalag eigi með tíð og tíma aðeins eftir 

að þjóna því hlutverki að vera frekari stuðningur við 36. gr. sml. 

Það er von höfundar að eftir lestur ritgerðarinnar hafi nauðsynleg yfirsýn fengist yfir 

fræðilegt gildi þessara mikilvægu ákvæða sem og um réttarframkvæmd þeirra. 
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