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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um hvaða réttarreglur gilda um þinglýsingu forkaupsréttar 

fasteigna. Leitaðist höfundur eftir því að skoða hversu skýrar lagaheimildir væru um 

forkaupsrétt, hvers lags réttindi það væru ásamt því hvort að önnur réttindi kynnu að ganga 

framar forkaupsrétti aðila. Þar sem forkaupsréttur er íþyngjandi kvöð á ráðstöfunarrétt aðila á 

eign sinni þá skiptir miklu máli að samningar þess efnis séu skýrir og orðalag ótvírætt. Einnig 

skiptir miklu máli að dómsstólar hafi ekki of mikið svigrúm til túlkunar á samningsákvæðum 

sem lúta að forkaupsrétti til að ekki skapist of mikil óvissa í dómskerfinu. Lagaákvæði sem 

gilda um þinglýsingu forkaupsréttar eru að mestu leyti frekar skýr. Sérstaklega má nefna að 

lög um þinglýsingu innihalda ákvæði um flest ágreiningsmál sem upp kunna að koma og er 

einnig sérstaklega tekið á því í lögunum hvernig starfshættir þinglýsingarstjóra skuli 

viðhaldnir. Einnig það sem máli skiptir í þinglýsingu er að staðið sé rétt að verki þar sem 

þinglýst skjöl eiga að veita aðilum ákveðna réttarvernd gagnvart til að mynda þriðja aðila. 

Þegar um þinglýstan forkaupsrétt er að ræða er það á valdi hins opinbera að skrá þau réttindi á 

veðbókarvottorð sem hinn almenni borgari á að geta treyst. 
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Ritgerð þessi var unnin á sumarönn 2009. Ritgerðin er lokaverkefni höfundar til BS 
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sinni og öllum þeim sem á einn eða annan hátt komu að ritgerðinni. 
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1.0 Inngangur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til Bs-gráðu í viðskiptalögfræði og valdi 

höfundur sér efni á sviði eignarréttar. Sérstaklega er litið til forkaupsréttar fasteigna og hvort 

lagaheimildir sem fyrir eru séu nægjanlega skýrar. Þar sem forkauprséttur eru þinglýst réttindi 

skoðaði höfundur sérstaklega hvernig þinglýsingar fara fram og hvaða réttaráhrif þær geti haft 

í för með sér. Einnig lagði höfundur áherslu á að kanna lög um fasteignakaup og sölu 

fasteigna með það að leiðarljósi að kanna hvort forkaupsréttur geti vikið vegna kaupsamnings 

gagnvart þriðja aðila.  

Meginástæða þess hvers vegna höfundur valdi sér efni á þessu sviði er sú að höfundur 

hefur ávallt haft sértækan áhuga á eignarréttindum og þá sérstaklega þeim sem snúa að 

fasteignum. Fannst höfundi því tilvalið að kanna hvað forkaupsréttur væri, hvaða áhrif hann í 

raun hefði og réttarstöðu grandlauss þriðja aðila.  

Markmið með ritgerð þessari er að komast að niðurstöðu um hvaða áhrif þinglýstur 

forkaupsréttur getur haft á skuldbindingargildi kaupsamnings gagnvart þriðja aðila. Er leitast 

eftir því að skýra út þær réttarreglur sem að efninu snúa og gera greinargóð skil. 

Reyndi höfundur að afla eins mikilla gagna um efnið og unnt var, en ekki var að finna 

mikið af fræðigreinum sem fjölluðu um þetta efni. Var því að mestu leyti stuðst við íslenska 

löggjöf ásamt því að til grundvallar voru teknir fyrir tveir Hæstaréttardómar, Hrd. 210/2007 

og Hrd. 154/2001, sem eru ítarlega reifaðir. Hrd. 21/2007 fjallar um að samningar um 

forkaupsrétt skuli túlkaðir þröngt þar sem um kvöð væri að ræða. Hrd. 154/2001 fjallar um 

örlætisgerninga, grandleysi og mistök þinglýsingarstjóra. Taldi höfundur þessa dóma geta 

sýnt á nokkuð skýran hátt hvernig dómaframkvæmd er háttað vegna mismunandi álitaefna 

sem snúa að forkaupsrétti. Þá voru sérstaklega skoðuð þinglýsingalög nr. 29/1978, lög um 

fasteignakaup nr. 40/2002 og lög nr. 99/2004 um fasteigna-, skipa- og fyrirtækjasölu. Einnig 

notaðist höfundur við lagafrumvörp, reglugerðir og rit fræðimanna eftir því sem unnt var.  

Í byrjun ritgerðarinnar leitaðist höfundur við að skilgreina hugtakið eignaréttur og hvar 

hann er að finna innan fræðikerfi lögfræðinnar. Þar næst er tekin fyrir umfjöllun um fasteignir 

ásamt því hverjar séu skyldur seljanda og kaupanda fasteigna. Þá eru þinglýsingalögum nr. 

39/1978 gerð ítarleg skil, dómafordæmi tekin sérstaklega fyrir og hvort að lagaákvæði sem 

varða forkaupsrétt séu næginlega skýrt afmörkuð. Að lokum dregur höfundur saman þær 

niðurstöður sem fengust við vinnslu þessarar ritgerðar. 
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2.0 Réttarheimildir 

Margar skýringar má leggja til grundvallar á því hvað réttarheimild sé. Telja má að sú 

hugsun sem liggi að baki orðinu réttarheimild sé í raun sú að fullyrðing sem sett er fram, verði 

að styðjast við ákveðin gögn hvort sem þau eru áþreifanleg eða ekki.
1
 Gögn þessi eru því 

ákveðnar heimildir.  

 ,,Réttarheimildir eru þau viðmið - gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir 

og hvaðeina annað - sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota 

megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið fastri eða hún mótuð 

almennt eða í ákveðnu tilfelli“
2
  

Til áþreifanlegra gagna teljast til að mynda lög og dómar. Háttsemi má telja að höfð sé 

í huga ákveðin venja, hugmyndir mætti telja til þeirra viðmiða sem ekki hafa mótast til hlítar, 

sbr. meginreglur laga, eðli máls og almenna réttarvitund. Er hér um að ræða almennar 

viðurkenndar réttarheimildir, en þar sem tímarnir breytast verður að gera ráð fyrir að nýjar 

heimildir öðlist viðurkenningu og þær eldri verði ekki viðurkenndar.
3
 Ekki er alltaf hægt að 

ganga að því sem vísu að lög séu það ótvíræð að þau geti ekki orkað tvímælis. Verður því að 

skýra orð laganna með hliðsjón af tilefni og tilgangi, ásamt því hvort þau séu í einhverju 

samhengi við aðrar réttarheimildir.
4
 Almennt eru viðurkenndar sex réttarheimildir á Íslandi og 

eru þær: Sett lög, réttarvenja, fordæmi, lögjöfnun, meginreglur laga, sem og eðli máls.
5
 

 

3.0 Eignaréttur 

3.1  Staða eignaréttar innan fræðikerfi lögfræðinnar 

Flokkun réttarreglna á einstaka sviðum á sér langa forsögu eða allt aftur til rómversks 

réttar. Það fræðikerfi sem Norðurlöndin byggðu á var að ríkisbundnar réttarreglur eða 

allsherjarréttur yrðu skilgreint sem eitt réttarsvið og einkaréttarlegar reglur yrðu skilgreindar 

sem annað. Undirsvið allsherjarréttar hafa svo verið flokkuð í stjórnskipunarrétt, 

stjórnsýslurétt, refsirétt, réttarfar og í seinni tíð: Skattarétt, kirkjurétt, umhverfisrétt og 

vinnumarkaðsrétt. Þá er það megineinkenni þessara réttarreglna að verndarhagsmunir eru alla 

jafna opinberir, reglurnar oftar en ekki ófrávíkjanlegar ásamt því að hið opinbera getur beitt 

                                                           
1
 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 75. 

2
 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 75-76.  

3
 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 76. 

4
 Sigurður Líndal. (2003). Bls. 77. 

5
 Björn Þ. Guðmundsson. (2005). Bls. 347. 
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ákveðnum úrræðum til að reglunum sé framfylgt. Erfðaréttur, persónuréttur, sifjaréttur og 

fjármunaréttur eru réttarsvið sem teljast til fjögurra meginsviða einkaréttarins. Þessum fjórum 

meginsviðum er síðan skipt í undirsvið. En fræðimönnum greinir á um hvernig sú skipting 

skuli viðhöfð. Vilja sumir flokka samningarétt, skaðabótarétt, kröfurétt og eignarétt undir 

meginsvið fjármunaréttar meðan aðrir vilja skilgreina veðrétt í stað samningaréttar sem 

sjálfstæða undirgrein fjármunaréttarins. Þá greina enn aðrir fjármunarétt í samningarrétt, 

skaðabótarétt, kröfurétt, hlutarétt og hugverka- og auðkennarétt.
6
  

Telja má að eitt megineinkenni fjármunaréttinda sé að þau séu framseljanleg hvort 

heldur að öllu leyti, með takmörkunum eða á engan hátt. En þó eru til undantekningar á þeirri 

reglu. Meginástæðan fyrir því er sú að ákveðin réttindi geta haft gríðarlega fjárhaglega 

þýðingu þó að réttarreglur kveði á um bann við eða takmarki að einhverju leyti aðilaskipti að 

þeim. Hér ber helst að nefna þá vernd sem eignarétturinn hlýtur til að mynda í stjórnarskrá 

lýðveldisins Ísland nr. 33/1944
7
. Þar er eignarétturinn lýstur friðhelgur í 72. gr. sem felur í sér 

að ekki sé hægt að ganga á eignir manna nema með þar til gerðri eignanámsheimild eða 

takmarkanir eignaréttarins kveði á um slíkar heimildir. Á þetta við hvort sem eignin er 

framseljanleg eða ekki.
8
  

 

3.2  Hugtakið eign 
Eignaréttur, eign og eignaréttindi eru hugtök sem gegna veigamiklu hlutverki í okkar 

þjóðfélagi. Ekki ber öllum saman hvernig túlka eigi hugtökin né hvernig skilgreina á þau í 

hnotskurn. Ef skoðuð er 72. gr. stjskr. og 32. gr. l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignaskatt, 

má sjá að eflaust er ekki lagður sami skilningur á eignaréttarhugtakið, sbr. Hrd. 1993. bls. 

2061. Í dómi þessum er sérstaklega fjallað um fyrnanlegar eignir og keypt eignaréttindi. Þá er 

aðila gert að fyrna keyptum eignaréttindum sínum á grundvelli skattalaga þó að í raun sé ekki 

bein heimild fyrir því í lögum. Taldi dómurinn að veiðiheimild sem um ræddi teldist til 

fyrnanlegra eignaréttinda og bæri að afskrifa í samræmi við skattalög. Í sératkvæði kom þó 

fram að ekki væri talið að slík réttindi sem veiðiheimildin er teljist til fyrnanlegra eigna þar 

sem hún rýrni ekki við eðlilega notkun og aldur og skuli því ekki falla undir skattalög. Fram 

kemur í 72. gr. stjskr. að eignarétturinn sé friðhelgur og engan megi svipta eignaréttindum 

sínum nema almenningsþörf krefjist. Ekki hefur tekist að festa ákveðnar skilgreiningar á 

hugtakinu eign en þó má telja að við mat á því hvað eign sé geti hún verið takmörkunum háð. 

                                                           
6
 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I. Reykjavík, 1998. Bls. 1-2.  

7
 Hér eftir nefnd stjskr. 

8
 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I. Reykjavík, 1998. Bls. 3.  
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Stendur hugtakið meira fyrir réttarstöðu aðila ,,sem fær ákveðnum aðila einkaforræði eða 

einkaumráð tiltekins verðmætis“
9
.  

Skýrt kemur fram, eins og áður sagði í 72. gr. stjskr., að eignarétturinn sé friðhelgur en 

þá reglu er einnig að finna í 1. gr. 1. viðauka MSE.
10

 Talið var að verndun 

eignaréttarákvæðisins væri bundin við beinan eignarétt allt að snertanlegum hlutum eins og 

fasteignum o.þ.h. Árið 1916 reyndi fyrst á verndunarákvæði stjórnarskrárinnar sem sýndi 

fram á að eign væri ekki einungis áþreifanleg heldur tæki hún einnig til ákveðinna 

óáþreifanlegra réttinda manna sbr. höfundarétt, afnotarétt, kröfurétt o.fl. Var sú víðtæka 

merking staðfest af dómstólum í máli Lyfrd. IX, bls. 809. En í þeim dómi kom fram að 

hugtökin eign og eignaréttur ,,...merki ekki aðeins eignarrétt í þrengri merkingu orðsins, 

heldur einnig önnur verðmæt réttindi, svo sem afnotarétt, kröfurétt, rithöfundarétt, 

einkarétt...“.
11

 Með dómi þessum var í rauninni svokallaður óbeinn eignaréttur staðfestur, þ.e. 

þau verðmæti/réttindi sem ekki eru áþreifanleg. Með miklum framförum og nýjungagirni hafa 

skapast fleiri réttindi sem ekki voru þekkt áður fyrr eins og eignaréttur yfir jarðhita, 

vatnsréttindi, ákveðnar kvótaheimildir í sjávarútvegi og framleiðslukvótar í landbúnaði.
12

  

 

3.3  Helstu aðferðir til stofnunar eignaréttinda 

Til eru 3 mismunandi leiðir að stofnun eignaréttinda. Frumstofnun eignaréttinda, sem 

á í raun við um nám, töku og venju eða hefð. Afleidd stofnun sem við á um stofnun nýrra 

eignaréttinda í skjóli þeirra eldri, þ.e. þegar ákveðin eign er færð yfir frá einum einstaklingi til 

annars. Síðast má nefna útrýmandi stofnun eignaréttinda en þar undir flokkast þeir sem hafa 

hlotið meiri eða annan rétt en til hafi staðið, þ.e. ef aðili með grandleysi sínu tapar eign sinni 

yfir til aðila og kallast það traustnám. Einnig geta þessi réttindi stofnast með svokallaðri hefð 

og gilda um þau lög nr. 46/1905. Eignaréttindi sem stofnast vegna hefðar eru oftast tilkomin 

vegna vanrækslu fyrri eiganda á að viðhalda rétti sínum og skapar það rétt fyrir annan aðila. 

Hér að ofan er fjallað um mismunandi leiðir til stofnunar eignaréttinda en sú algengasta er 

afleidd stofnun. Eignaréttindi eru vernduð með hinum ýmsu lagaákvæðum en ekki er til nein 

heildarlöggjöf um eignarétt þar sem skilgreining eigna eða eignaréttinda er mjög víðtæk. 

Mikilvægustu heimildir eignaréttar eru aðallega sex og eru þær eftirfarandi: Umráðaréttur, 

                                                           
9
 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I. Reykjavík, 1998. Bls. 4. 

10
 Mannréttindasáttmáli Evrópu. 

11
 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I. Reykjavík, 1998. Bls. 5 

12
 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I. Reykjavík, 1998. Bls. 11 
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hagnýtingarréttur, ráðstöfunarréttur, skuldsetningarréttur, erfðaréttur og réttur til að leita 

réttarverndar til verndar eigninni.  

 

3.4  Takmarkanir eignaréttar 

Þó svo eignaréttur sé vel verndaður í lögum þá eru einnig til lagareglur sem tilgreina 

takmarkanir eins og óbein eignaréttindi, sbr. forkaupsrétt. Lagaákvæði vegna forkaupsréttar er 

til að mynda að finna í lögum nr. 40/2002 um fasteignakaup
13

 og jarðalögum nr. 65/1978. 

Einnig er að finna takmarkanir á óbeinum eignarrétti í auðlinda- og veiðilöggjöf. Löggjafinn 

hefur einnig sett ákvæði sem skylda aðila til beinna athafna og má í því dæmi nefna ábúðarlög 

nr. 64/1976, en þar kemur fram í 2. gr. að hver sá, sem á jörð og rekur ekki búskap á henni 

sjálfur, er skyldur til að byggja hana hæfum umsækjanda, að dómi jarðarnefndar.
14

  

Þegar öllu er á botninn hvolft má sjá að eignaréttur er bæði verndaður sem og 

takmarkaður í ótæmandi lagaákvæðum. Mjög ólíkar skoðanir eru hvernig skuli túlka hugtakið 

og fer það því eingöngu eftir aðstæðum hverju sinni hvernig beri að túlka það.  

 

4.0 Fasteignir og reglur um sölu þeirra 

4.1. Hvað er fasteign? 

Skilgreiningu á fasteign er meðal annars að finna í 1 mgr. 2. gr. fkl. Þar er fasteign 

skilgreind sem ,,afmarkaður hluti lands, ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum 

og mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt. Með fasteign er einnig átt við eignarhluta í 

húsi eða öðru mannvirki sem skiptist í fleiri en einn slíkan.“  

Skilgreininguna er einnig að finna í 1. mgr. 3. gr. laga um skráningu og mat fasteigna 

nr. 6/2001. 

Í raun má segja út frá ofangreindu að fasteign sé í raun réttur aðila til ákveðins hluta 

lands. Ef að t.d. húsnæði sem byggt er á ákveðnu landssvæði, en landréttindin eru ekki til 

staðar, getur sá sem á landeignina fjarlægt mannvirkið og telst það þá ekki til fasteignar.
15

  

4.2  Hverjir hafa heimild til að selja fasteignir? 

Reglur um það hverjir hafi heimild til milligöngu fasteignaviðskipta eru lög nr. 

99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. Þar kemur skýrt fram í 1. mgr. 1. gr. laganna 
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15

 Heimasíða FMR. 



Þinglýsing forkaupsréttar fasteigna 

 

 
8 

 

hverjir hafa öðlast slíka heimild og verða þeir að hafa hlotið löggildingu sýslumanns. Þó eru 

hæstarréttar- og héraðsdómslögmenn undanþegnir slíkri löggildingu í einstaka tilfellum þar 

sem þau tengjast lögmannastörfum þeirra, en það kemur fram í 3. mgr. sömu greinar. Einnig 

er undanþáguákvæði frá 1. mgr. að finna í 5. mgr. greinarinnar þar sem fram kemur að 

byggingaaðilar fasteigna í atvinnuskyni hafi heimild til að sjá um sölu sjálfir en verði að láta 

fasteignasala sjá um skjalavinnu þá sem tengjast sölunni eða staðfesta þau með áritun sinni 

þar sem áritunin er skilyrði fyrir þinglýsingu skjalsins. 

 

4.3  Hvaða réttarreglur gilda um sölu fasteigna? 

Þegar einstaklingar kaupa fasteign eru þeir í flestum tilfellum að fara út í eina stærstu 

fjárhagsskuldbindingu sína á lífsleiðinni. Einstaklingar geta keypt og selt eignir sínar sjálfir án 

allrar milligöngu fagaðila en þar sem um er að ræða svo stórar skuldbindingar er venjan sú að 

kaup eða sala fari fram fyrir milligöngu fasteignasala. Í reglugerð nr. 939/2004 um samninga 

um söluþjónustu fasteignasala og söluyfirlit kemur fram í 1. gr. að óski eigandi fasteignar eða 

skips eftir að fasteignasali sjái um sölu eignar sinnar skuli þeir gera með sér samning vegna 

þeirrar þjónustu og skal meðal annars koma fram fyrirkomulag greiðslu þóknunar og annars 

kostnaðar, hvort fasteignasalinn hafi einn umboð til sölunnar og hvernig upplýsingasöfnun 

vegna sölu eignarinnar sé háttað, svo eitthvað sé nefnt.
16

  

Fasteignasala sem hefur þar til gert starfsleyfi, skal hafa í gildi ábyrgðartryggingu sem 

tryggja á það fjártjón sem skapast getur vegna gáleysis fasteignasölunnar eða starfsmanna 

hennar og er það tilgreint í 5. gr. fkl. Þá hefur fasteignasali réttindi og ber skyldur sem opinber 

sýslunarmaður skv. 8. gr. laganna. Einnig kemur fram í sömu grein að fasteignasali skuli lúta 

þagnarskyldu sem helst - þrátt fyrir að hann láti af störfum. Eins og fram kom hér að ofan skal 

fasteignasali gera samning milli sín og þess aðila sem hann þjónustar hvort sem um er að ræða 

sölu eða kaup, skv. 9. gr. fkl. Fram kemur í 10 gr. laganna að fasteignasali skuli semja ítarlegt 

yfirlit um þau atriði sem skipt geta máli við sölu fasteignar. Þá skal hann staðfesta að 

tilboðsgjafa hafi verið afhent yfirlitið með undirskrift sinni og dagsetningu, skv. 2. mgr sömu 

greinar. Fasteignasalanum er einnig skylt að leita samþykkis seljandans á að söluyfirlit 

eignarinnar sé rétt og skal hann afla undirskriftar seljandans hvort sem fasteignasalinn er með 

eign til sölumeðferðar eða honum hefur verið falið að ganga frá kauptilboði, skv. 3 mgr. 

Sérstaklega er tilgreint í 11. gr. fkl. hvað fram skuli koma í efni söluyfirlits. Þá skulu fram 
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koma öll grundvallaratriði er lúta að eiginleikum og ástandi eignar, skoðun kaupanda á eign 

þegar við á, söluverð eignarinnar, staðsetning, stærð hennar samkvæmt opinberum skrám, 

skráð fasteignamat eignarinnar, brunabótamat, byggingarlag og byggingarefni, byggingarár og 

einstakra hluta hennar ef við á, tilgreina hvort einhverjir gallar séu fyrir hendi sem seljanda er 

kunnugt um, allar kvaðir, veðskuldir og föst gjöld af eigninni. Fasteignasalinn ber sjálfur 

ábyrgð á að söluyfirlit sé rétt og eins nákvæmt og lög og reglur gera ráð fyrir. Fram kemur í 1. 

mgr. 12. gr. fkl. að fasteignasalinn sjálfur skuli afla allra þeirra upplýsinga sem fram eiga að 

koma í söluyfirliti ásamt þvi að hann skal sjálfur kynna sér ástand eignarinnar, gerð hennar og 

búnað sem á að fylgja henni. Þá er það áréttað í 2. mgr. að fasteignasalinn beri ábyrgð á því ef 

upplýsingar reynast rangar eða ófullnægjandi enda sé um hans eigið gáleysi að ræða, skv. 3. 

mgr. greinarinnar. Sérstaklega er tekið fram í 14. gr. fkl. að fasteignasali skuli vera vera 

sjálfstæður í sínu starfi og öllum óháður og er honum og starfsmönnum hans óheimilt að 

kaupa eignir sem honum hefur verið falið að selja. Ef upp kemur sú staða að fasteignasalinn 

hafi aðra hagsmuni að gæta en greiðslu þóknunar og annars kostnaðar skal hann strax tilkynna 

það aðilum máls með sannanlegum hætti, skv. 3. mgr. greinarinnar. Þó svo að fasteignasali fái 

í hendur eign til sölu skal hann, skv. 1. mgr. 15. gr. í hvívetna gæta hagsmuna beggja aðila. Þá 

ber honum einnig að sjá til þess að samningar séu ekki ólögmætir, ósanngjarnir eða óeðlilegir 

gagnvart hvorugum aðila. Fasteignasali skal ávallt undirrita öll þau skjöl sem hann annast, 

hvort sem um er að ræða söluyfirlit eða kauptilboð svo dæmi séu tekin. Hann er einnig 

skyldugur til að annast alla þá skjalagerð sem til fellur vegna sölu fasteigna og skal hún vera 

vönduð mjög og að skýrt komi fram í samningsgerð að réttarstaða beggja aðila sé gætt í 

hvívetna, skv. 16. gr. fkl.  

Um bótaskyldu fasteignasala er fjallað um í 27. gr. laganna. Þar kemur fram að hvort 

sem um er ræða tjón vegna gáleysis eða ásetnings fasteignasalans, þá beri hann fulla ábyrgð á 

því tjóni sem hlýst af hans völdum. Einnig kemur fram í greininni að um sakarmat og sönnun 

skuli reglur skaðabótaréttarins gilda. Ef brotið er gegn fkl. segir í 28. gr. að refsing geti varðað 

sektum nema þegar þyngri refsingu er að finna í öðrum lögum. 
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4.3.1  Kaupsamningur  

Kaupsamningur
17

 er gagnkvæmur samningur milli kaupanda og seljanda fasteignar. 

Fram kemur í 7. gr. fkl. að kaupsamningur teljist bindandi þegar skriflegt tilboð hefur verið 

samþykkt af móttakanda með undirskrift hans. Ef aðili undirritar samning fyrir hönd annars 

aðila skal hann hafa til sönnunar skriflegt umboð frá þeim sem undirritað er fyrir, skv. 2. gr. 

sömu greinar.  

 

4.4  Skyldur seljanda og kaupanda 

Þegar eigandi ákveður að selja eignina til annars aðila gerir hann, eins og fram kom 

hér að ofan, gagnkvæman samning við kaupandann. Samningur þessi kveður á um að seljandi 

uppfyllir skyldur sínar og loforð gagnvart kaupanda gegn því að síðar nefndi uppfyllir 

greiðsluloforð sem endurgjald fyrir eignina til seljanda. Segja má að lög nr. 40/2002 um 

fasteignakaup feli í sér heildarlöggjöf um réttindi og skyldur aðila á fasteignamarkaði, þó er 

einnig að finna réttarreglur víða í lögum. Um afhendingu og fylgifé fasteigna er fjallað um í 

II. og III. kafla fyrrnefndra laga. Þá eru vanefndarúrræði fyrir kaupanda að finna í IV. kafla 

laganna sem og vanefndarúrræði seljanda að finna í V. kafla þeirra.  

 

4.4.1.  Skyldur seljanda  

Eins og fram hefur komið hér að ofan er það í höndum fasteignasala að afla réttra 

upplýsinga sem fram eiga að koma í söluyfirliti vegna fasteigna, þ.e. ef honum hefur verið 

falin sala eignarinnar. Þó ber seljanda ávallt að veita réttar upplýsingar eftir bestu vitund um 

ástand eignar sinnar ásamt því að tjá fasteignasala eða kaupanda frá því ef einhverjir gallar 

eða kvaðir kvíli á eigninni. Fram kemur í 26. gr. fkl. að ef kaupandi hafi ekki fengið þær 

upplýsingar um eignina, sem seljandi vissi eða hefði mátt vita og gætu haft áhrif á 

kaupsamning, þá geti eignin talist gölluð í skilningi laganna. Einnig gæti kaupandi borið fyrir 

sig galla á fasteign ef þær upplýsingar sem fyrir lágu reyndust síðar meir rangar, hvort sem 

um ræðir af hálfu seljanda eða þess sem kemur fram fyrir hans hönd, skv. 1. mgr. 27. gr. fkl. 

Er það þó áréttað í 2. mgr. sömu greinar að þetta geti eingöngu átt við ef að upplýsingar gætu 

haft áhrif á gerð samnings.  

Í 28. gr. laganna kemur fram að þó fasteign sé seld ,,í því ástandi sem hún er og 

kaupandi hefur kynnt sér“ og í ljós komi að ástand hennar er mun lakara en kaupandi gerði 
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ráð fyrir miðað við verð eignarinnar og annarra ástæðna telst eignin samt sem áður gölluð ef 

ákvæði 26. og 27. gr. eiga við. Af framansögðu eru því lagðar talsverðar skyldur á seljanda 

varðandi upplýsingaskyldu vegna ástands eignarinnar og ber hann persónulega ábyrgð á því 

að réttar upplýsingar séu veittar eftir hans bestu vitund. Einnig ber seljandinn ábyrgð á 

afhendingu eignar á réttum tíma eins og tilgreint er í samningi milli aðila, en kaupandi getur 

krafist vanefndarúrræða ef dráttur er á afhendingu, skv. 1. mgr. 30 gr. fkl. 

  

4.4.2.  Skyldur kaupanda 

Þegar kaupandi hefur gert tilboð í eign og það samþykkt er kominn á bindandi 

samningur milli aðila, skv. 7. gr. fkl. Ef kaupandi hefur gert tilboð í ákveðna eign er hann í 

raun einnig að gefa út frá sér þá yfirlýsingu að hann hafi skoðað eignina næginlega og þær 

upplýsingar sem fyrir liggja er varða eignina. Þá kemur það skýrt fram í 1. mgr. 29. gr. fkl. að 

ef kaupandi þekkti til eða átti að þekkja til galla á fasteign þá geti hann ekki borið það fyrir sig 

að hann sé grandlaus vegna þess. Þá kemur fram í 2. mgr. sömu greinar að kaupandi geti 

heldur ekki borið fyrir sig galla vegna fasteignar ef hann hafi skoðað eignina eða sleppt því að 

skoða hana, þrátt fyrir ábendingar seljanda, áður en kaup áttu sér stað. Ofangreint á þó ekki 

við, skv. 3. mgr. greinarinnar, ef um skort á upplýsingum er að ræða, sbr. 26. gr. fkl. Þegar 

kaupsamningur hefur verið undirritaður þá er kaupandi skuldbundinn greiðslum vegna 

kaupanna. Ef kaupandinn virðir ekki greiðslufyrirkomulag samningsins getur seljandi gripið 

til vanefndarúrræða skv. 1. mgr. 49. gr. fkl.  

5.0 Forkaupsréttur 

Ekki er til nein sérstök skilgreining í lögum um hvað forkaupsréttur er. Aftur á móti 

má finna skilgreiningu Gauks Jörundssonar á forkaupsrétti í riti hans Eignarréttur I og er hún 

eftirfarandi:
18

 

„Með forkaupsrétti er átt við rétt aðila til þess með vissum skilyrðum 

að kaupa eign, ef eigandi eignarinnar ákveður að selja hana, og í 

undantekningartilvikum við annars konar aðilaskipti en sölu.“
19

 

Forkaupsréttur myndast einkum á tvenna vegu, annars vegar með samningi milli aðila 

og hins vegar með lagaákvæðum. Samningsbundinn forkaupsréttur myndast þegar eigandi eða 

fyrirrennari hans hefur með kaup á eign takmarkað ráðstöfunarrétt sinn með 
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forkaupsréttarsamningi. Ef eigandinn ákveður síðar meir að selja eign sína þá hefur 

samningurinn gildi gagnvart þriðja aðila. Hrd. 224/1999 fjallar um forkaupsrétt aðila sem 

gerður er með samningi. Þ afsalaði árið 1979 til hlutafélagsins V 4. hæð eignar sinnar sem var 

í heild 4 hæðir. Gerðu aðilar samning sín á milli um gagnkvæman forkaupsrétt. J og S keyptu 

svo hæðina árið 1982 og var það tekið fram í kaupsamningi að um gagnkvæman forkaupsrétt 

væri að ræða. Þ seldi síðan árið 1997 1. hæð eignarinnar til fyrirtækisins V og félli þá J og S 

frá forkaupsrétti sínum. Ári seinna eða 1998 fékk Þ svo kauptilboð í 2. hæð eignarinnar frá ÞJ 

og var í tilboðinu getið á um forkaupsréttinn. Vildu J og S ganga inn í tilboðið og nýta sér rétt 

sinn í þetta skiptið. Taldi Þ þeir ekki eiga tilkall til forkaupsréttarins á þeim forsendum að J og 

S hefðu hafnað greiðslu á þóknun til fasteignasölu, sem gengið hafði frá tilboðsgerðinni og 

lagt fyrir þá. Hérðasdómur byggði niðurstöðu sína á þeim grundvelli að ekki hafði verið 

tilgreint í samningi milli aðila að hinn gagnkvæmi forkaupsréttur ætti að vera bundinn við 

fyrstu sölu á hverjum hluta hússins og viðurkenndi því forkaupsrétt J og S að 2. hæð 

eignarinnar. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms.  

Lögbundinn forkaupsréttur felur í sér bæði takmörkun eignarréttar sem og óbeinan 

eignarrétt nánar tilgreinds aðila. Þá eru það oftast ríkinu, einstökum stofnunum þess og 

sveitarfélögum sem er veittur slíkur réttur en þó er það ekki algilt.
20

 Ekki verður sérstaklega 

farið í lögbundinn forkaupsrétt í ritgerð þessari heldur er umfjöllunin að mestu leyti um 

samningsbundinn forkaupsrétt fasteigna.  

Reglur um forkaupsrétt er að finna í hinum ýmsu lagabálkum. Þar ber helst að nefna 9. 

gr. fkl. og jarðarlög nr. 81/2004. Fram kemur í 9. gr. fkl. hvernig því skuli háttað þegar aðili á 

forkaupsrétt á fasteign. Ef að kaupsamningur hefur verið gerður um eign sem forkaupsréttur 

hvílir á skal forkaupsréttarhafa boðið skriflega að neyta réttar síns og skal tilgreina söluverð 

ásamt þeim skilmálum sem settir hafa verið í kaupsamninginn, skv. 1. mgr. 9. gr. fkl. Einnig 

kemur fram í greininni að ef um makaskipti sé að ræða verði að meta eignina til peningaverðs 

og gefi forkaupsréttarhafa því heimild til að kaupa eignina á því verði. Svar forkaupsréttarhafa 

skal berast innan 15 daga frá því að honum barst boðið og skal það gert skriflega. Ef 

forkaupsréttarhafi svarar ekki innan tiltekins frests eða hann svarar ekki skriflega getur hann 

glatað rétti sínum, skv. 2. mgr. greinarinnar. Þegar skoðuð eru þinglýsingalög nr. 39/1978, 

sem fjallað verður um ítarlegar í næsta kafla má sjá að réttarreglur um forkaupsrétt er að finna 

í 15. gr. laganna. Þar er tekið á því ef aðili sem hefur áskilið sér réttindi yfir eigninni, eins og 

                                                           
20

 Úlfljótur. Gestur Óskar Magnússon. Forkaupsréttur. 4. tbl. 56. árgangur 2003. bls. 610. 



Þinglýsing forkaupsréttar fasteigna 

 

 
13 

 

t.d. forkaupsrétt, afhendir aðila eign sína öðrum en forkaupsréttarhafa þá skuli 

forkaupsrétturinn ganga framar.  

Lög um nauðungarsölu nr. 90/1991 hafa einnig að geyma ákvæði sem varða 

forkaupsrétt. Forkaupsréttur er ekki sérstaklega varðveittur í þeim lögum og kemur þar fram í 

5. mrg. 32. gr. að hann veiti ekki rétt aðila til að ganga inn í uppboð nema lög heimili það 

sérstaklega. Einnig má geta þess að fjallað er um þessi réttindi í jarðalögum eins og fram kom 

hér að ofan. Meginmarkmið jarðarlaga er að tryggja að land sem vel er fallið til 

búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra nota og má því segja að forkaupsréttarákvæði 27. 

gr. laganna sé til að tryggja þau markmið.  

Ákvæði um forkaupsrétt að finna víða í lögum og er hann þó nokkuð verndaður nema 

þá að undanskildnum lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991 þar sem hann hefur ekki gildi 

nema það sé sérstaklega tekið fram í lögum. Umfjöllun ritgerðarinnar snýr þó nær eingöngu 

að samningsbundnum forkaupsrétti og verður að mestu leyti litið til þeirra ákvæða sem er að 

finna í fasteignakaupalögum og lögum um þinglýsingu. 

6.0 Þinglýsingalög nr. 39/1978 

6.1  Þróun þinglýsingalaga 

Lög nr. 39/1978 um þinglýsingu voru sett á Alþingi árið 1978 og var frumvarp til 

laganna samið af dr. Gauki Jörundssyni. Frumvarp til laga um þinglýsingar hafði verið lagt 

fram þrisvar sinnum áður af þeim dr. Ármanni Snævarr og Ólafi A. Pálssyni en hlaut aldrei 

afgreiðslu. Megintilgangur frumvarpsins gekk út á að gera skráningu fasteignaréttinda gleggri 

og öruggari ásamt því að bæta úr skjalavörslu og skýra á sem bestan hátt réttaráhrif 

þinglýsingar. Þó að lögin hafi tekið gildi þann 1. janúar 1979 þá voru sýslumönnum og 

bæjarfótgetum gefinn tími til aðlögunar þar sem innleiðing reglnanna og umbreyting á 

skjalavörslu tæki langan tíma. Þá var einnig haft í huga með að tölvutækni yrði seinna meir 

beitt við skráningu í þinglýsingarbækur ásamt afgreiðslu úr bókunum.
21

 Lög þessi eru 

núgildandi réttarreglur um þinglýsingar og hefur þeim í raun ekki verið breytt mikið efnislega 

í gegnum árin. 
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6.2  Hvað er þinglýsing? 

Hugtakið þinglýsing er hvergi skilgreint í lögum en í frumvarpi til þinglýsingalaga nr. 

39/1978 kemur fram að þinglýsing byggist á þeirri hugmyndafræði að um hana fari opinber 

skráning á réttindum aðila. Þá á þinglýsing skjala til að mynda að varðveita eignarréttindi 

aðila yfir fasteignum sem farið verður nánar í hér síðar. Einnig hefur þinglýsing mikla 

þýðingu svo ekki komi til ólögleg eignarfærsla aðila að eignum ásamt því að tekið er á 

grandleysi í þinglýsingalögum.
22

 

Má af ofangreindu álykta að megintilgangur þinglýsinga sé að vernda réttindi þeirra 

gagna sem þinglýsingin tekur til, gagnvart þriðja aðila. 

 

6.3  Réttarreglur þinglýsingalaga nr. 39/1978 

Núgildandi lög um þinglýsingar eru nr. 39/1978
23

. Í þessum kafla verður gerð nánari 

grein fyrir köflum laganna ásamt því að farið verður sérstaklega yfir einstaka greinar sem 

snúa að þinglýsingabókum og forkaupsrétti fasteigna.  

 

6.4  Umfjöllun um kafla og einstaka ákvæði þinglýsingalaga nr. 39/1978 

 Fyrsti kafli 

Skilgreiningar á því hverjir skuli þinglýsa skjölum hér á landi og sjá um úrlausn þeirra 

skjala koma fram í fyrsta kafla laganna. Kemur fram í 1. gr. laganna að sýslumenn skuli vera 

þinglýsingarstjórar, hver í sínu umdæmi. Þá skal þinglýsingarstjóri sjá um vernd á þeim 

réttindum sem þinglýsing felur í sér skv. 2. gr. en hefur þó ekki heimild til þinglýsingar skjala 

teljist hann vanhæfur samkvæmt stjórnsýslulögum. Ef aðili hefur lögvarðra hagsmuna að gæta 

vegna ákvörðunar þinglýsingarstjóra hefur hann heimild skv. 3. gr. að bera úrlausnarefni sitt 

undir héraðsdómara í lögsagnarumdæmi þinglýsingarstjórans og skal það gert innan fjögurra 

vikna frá ákvörðuninni. Þá er gerð ítarleg grein fyrir því hvernig skuli staðið að þeirri 

framkvæmd í greininni.  
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 Annar kafli  

Um framkvæmd þinglýsingar er svo fjallað í öðrum kafla laganna. Ákvæði 4.-12. gr. 

fjalla um þinglýsingu en 13. gr. tekur til aflýsingar. Þær greinar sem lúta að framkvæmd 

þinglýsinga segja til um:  

1. Hvar skjal til þinglýsingar skuli afhent (4. gr.).  

2. Á hvers konar formi skjöl þurfi að vera sem skráð séu til þinglýsingar (5. gr.). 

3. Hvernig skuli meðhöndla skjöl sem afhent hafa verðið til þinglýsingar, þ.e. hvernig þau 

skuli skráð (6. gr.). 

4. Rannsóknarskyldu þinglýsingarstjóra hvort einhver fyrirstaða sé á að skjali skuli þinglýst 

eða því vísað frá (7. gr.). 

5. Hvaða þinglýsingarbækur þinglýsingarstjórar skuli færa skjölin í og hvernig þær bækur 

skuli haldnar (8. gr.). 

6. Með hvaða hætti þinglýsing skuli framkvæmd og hvort skrá skjalanna verði birt í opinberu 

blaði (9. gr.). 

7. Ef skrá skjalanna er ekki birt í opinberu blaði er hér fjallað um hvernig þau eintök sem 

eftir verða skuli meðhöndluð (10. gr.). 

8. Hvernig skuli farið með þinglýsingarskjöl ef tilgreind eru fleiri en ein réttindi sem skjalið á 

að veita (11. gr.). 

9. Yfirlýsing á breytingu veðréttar og hvernig yfirlýsing vegna þess skuli þinglýst (12. gr.). 

10. Hvernig aflýsing skjala skuli fram fara (13. gr.). 

 

 Þriðji kafli 

Kafli þessi inniheldur ákvæði er varða forgangsáhrif þinglýsingar ásamt ákvæðum sem 

lúta að grandleysi aðila. Fram kemur í 15. gr. laganna að forgangsáhrif taki gildi um leið og 

skjal hefur verið fært í þar til gerða þinglýsingarbók og fengið stöðuna ,,þinglýst“. Aftur á 

móti er sérstakt undanþáguákvæði að finna í 2. mgr. 14. gr. en þar segir að ef tvö eða fleiri 

skjöl samræmast ekki og eru afhent til þinglýsingar samtímis þá er meginreglan sú að þau hafi 

jafnt gildi gagnvart lögunum. Þó eru frávik frá þessari meginreglu sem snúa til að mynda að 

aðfaragerðum og kyrrsetningum. Þá er tekið á því ef tvær aðfaragerðir berast til þinglýsingar 



Þinglýsing forkaupsréttar fasteigna 

 

 
16 

 

samtímis en fram kemur í lögunum að sú eldri gangi þá framar yngri. Ekki er þó tæmandi 

talningu að finna í lögunum um frávik frá meginreglunni um jafnrétti tveggja skjala sem 

berast samtímis til þinglýsingar.  

 

 14. gr. 

Fram kemur í frumvarpi til þll. að miklu leyti hvernig afhending skjals til þinglýsingar 

á sér stað. Þá telst skjal ekki vera afhent til þinlýsingar nema allar þær upplýsingar sem fram 

eiga að koma að beiðni þinglýsingarstjóra berist ásamt lögmætri greiðslu. Þegar skjal er 

afhent skal það gerast á auglýstum skrifstofutíma en í 2. mgr. greinarinnar er tekin fram 

undantekning á þeirri reglu. Samkvæmt málsgreininni geta því skjöl sem berast þegar 

einungis ein klukkustund er eftir af auglýstum opnunartíma talist afhent næsta dag. 

  

 15. , 18. og 19. gr.  

Meginatriði 15. greinar eru forgangsáhrif þinglýsingar. Greint er frá því hvenær skjal 

telst hafa hlotið þinglýsingu og hvenær skjalið öðlast forgangsáhrif. Í 1. mgr. greinarinnar 

kemur fram að forgangsáhrif skjals stofnast frá þeim degi sem afhending þess átti sér stað, að 

undanskilinni undanþágu 2. mgr. 14. gr. Skiptir því miklu máli að horfa til forgengi skjala ef 

þau byggjast á löggerningum sem veita ákveðin réttindi með þinglýsingu. Einnig er tilgreint í 

þessari grein ef eigandi afhendir öðrum manni eignina, sem til að mynda veðréttur eða 

forkaupsréttur hvílir á, þá skal sá réttur ganga framar þeim réttindum sem eigandinn kann að 

stofna til gagnvart þriðja aðila.  

Í 18. grein er svo sérstaklega tekið á því ef efni skjals hefur verið ranglega fært í 

þinglýsingarbók. Þar sem aðilar eiga að geta treyst því sem fram kemur í þinglýsingarbók geta 

þeir krafist bóta úr hendi ríkissjóðs ef mistök hafa orðið við þinglýsingu og þeir hafi ekki átt 

neina sök á því tjóni. Þó verða aðilar að uppfylla þau skilyrði sem tilgreind eru í 49. gr. 

laganna. Almenna reglan vegna þinglýstra heimilda er sú að eldri rétthafi gangi framar yngri 

þrátt fyrir að mistök hafi orðið í þinglýsingu. Þó er að finna í greininni að ef tjón yngri 

rétthafans yrði talið bagalegra og/eða leiða til verulegra raskana hjá honum skuli hann ganga 

fyrir. Þá verður að færa sönnur á að yngri rétthafinn hafi verið grandlaus um hinn eldri rétt. 

Fram kemur í frumvarpi til þll. að þegar meta skuli grandleysi eigi að leggja til 

grundvallar það tímamark sem aðili öðlast réttindi með samningi. Þá er með greininni lögð 

almenn aðgæsluskylda á aðila. Má því túlka greinina á þann hátt að ef aðili hafi ekki kynnt sér 
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öll gögn sem honum ber og eru aðgengileg þá geti hann ekki borið fyrir sig grandleysi vegna 

ágreinings sem upp kann að koma.  

Hrd. 350/2006 fjallar í meginatriðum um veðréttindi vegna veðskuldar sem voru að 

eign en þinglýsingarstjóra hafði láðst að skrá þau inn á veðbók eignarinnar. Þinglýsingarstjóri 

leiðrétti mistök sín á grundvelli 1. mgr. 27. gr. þll. og færði veðréttindi stefnanda á hina 

sameinuðu eign. Út frá því reis ágreiningur milli stefnanda og stefndu þar sem stefnandi gerði 

tilkall til veðskuldarinnar og stefndu neituðu að greiða. Stefndu báru fyrir sig grandleysi á 

grundvelli 19. gr. þll. Þá byggðu þau einnig sýknukröfu sína á grundvelli 18. gr. laganna þar 

sem þau töldu sig verða fyrir bagalegra tjóni en stefndi ef veðskuldabréfið félli á þau til 

greiðslu. Stefndi byggði kröfur sínar á þeirri meginreglu að eldri þinglýst réttindi skyldu 

ganga framar yngri ásamt því að stefnendur gætu ekki talist grandlausir vegna skuldarinnar og 

þau hefðu mátt vita við gerð eignarskiptarsamnings að veðskuld hvíldi á þessari eign sem þau 

sameina sinni eldri. Héraðsdómur taldi að ekki væri hægt að leggja þá skyldu á aðila að ganga 

úr skugga að veðböndum á eignum hafi verið aflétt. Dómurinn lagði einnig þá túlkun í 19. gr. 

þll. að almennt ætti athugun aðila að veðbók að vera nægjanleg rök til grandleysis. Einnig hélt 

dómurinn því fram að skilyrðum 18. gr. laganna hefði verið fullnægt og töldu að tjón yngri 

rétthafa stefndu yrði mun bagalegra ásamt því að þau myndu hljóta af því óverðskuldað tjón. 

Á þeim forsendum sýknaði hérðasdómur stefndu. Hæstiréttur felldi aftur á móti úrskurð 

héraðsdóms úr gildi á þeim grundvelli að ekki hafi verið gert ráð fyrir veðréttindum 

sóknaraðila þegar eignaskiptasamningur vegna hinna sameinuðu eigna var gerður. Hafi því 

sýslumaður við leiðréttingu mistaka sinna ekki getað annað en fært veðréttindin á þá 

heildareign sem til varð vegna sameiningarinnar. Varnaraðilar geti því ekki borið fyrir sig 

grandleysi né að tjón þeirra hafi verið bagalegra en fyrri þinglýstum rétthafa vegna 

veðskuldarinnar.  

 

 Fjórði kafli 

Fjórði kafli þinglýsngalaga fjallar sérstaklega um þinglýsingu fasteignar og er 

kaflanum skipt í fimm undirkafla sem eru eftirfarandi:  

1. Skilyrði þess að skjal verði þinglýst (20.- 26. gr.). 

2. Leiðrétting á röngum færslum. Bráðabirgðavernd réttinda.  

3. Hvaða réttindi eru háð þinglýsingu og að hverju marki 

4. Réttaráhrif þinglýsingar. 
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5. Brottfall þinglýsingar. 

 A) Tímabundið gildi þinglýsingar. 

 B) Aflýsingar. 

 

 20.-26. gr.  

Í þessum greinum er sérstaklega fjallað um hvernig skjal sé tekið til þinglýsingar, hvar 

skjal skuli þinglýst og hverjar séu forsendur og skilyrði fyrir þinglýsingu. Þá verður afsal sem 

er fært til þinglýsingar að vera óskilyrt, skv. 21. gr. en þó getur það verið tekið gilt sem 

eignarheimild ef greiðsla á kaupverði hefur farið fram innan ákveðins frests. Þá er afsal ekki 

talin gild eignarheimild ef á eign kvílir forkaupsréttur sem krefst samþykkis þriðja manns eða 

forkaupsrétthafa. Þá þarf afsal eða veðbréf ákveðna staðfestingu þar til greindra aðila sem 

hafa til þess hæfi svo að skjal geti hlotið þinglýsingu, skv. 22. gr., sbr. Hrd. 38/1988. 

Ágreiningsmál aðila í dómi þessum lýtur að þinglýsingu á eignarréttindum aðila. Systkini 

keyptu jarðir á grundvelli forkaupsréttar sem stofnaður var til handa þeim af föður þeirra 

vegna yfirlýsingar á fyrirframgreiðslu arfs á árunum 1953 og 1955. Á þeim tíma voru 

lagaákvæði um forkaupsrétt sveitarstjórna ekki í gildi og töldu því systkinin sig eiga rétthærri 

kröfu til forkaupsréttarins. Með lögum nr. 65/1976 voru breytingar gerðar á efnislegum 

ákvæðum um forkaupsrétt sveitarfélaga að jörðum og var hann gerður víðtækari við sölu eða 

afhendingu milli systkina en áður var. Þá skyldu ákvæði um forkaupsrétt sveitarfélaga ekki 

koma til álita við afhendingu jarða milli systkina á grundvelli þess að viðtakandi taki jörðina 

til ábúðar og fullra nytja. Töldu systkinin að þar sem um lögmæta afhendingu milli systkina 

væri að ræða væri ekki hægt að synja þeim um þinglýsingu á grundvelli 9. gr. jarðarlaga. 

Hæstiréttur taldi þau rök ekki nægjanleg og hélt því fram að þinglýsingarstjóra hefði ekki 

verið heimilt að þinglýsa því afsali sem lagt var fram í máli þessu og beri því að staðfesta 

synjun þinglýsingardómara.  

Fram kemur í 24. gr. að skjal verði ekki fært í fasteignabók ef ekki séu forsendur fyrir 

þinglýstri heimild á ráðstöfun eignarinnar, þ.e. ef útgefandi skjalsins hefur skort skriflega 

heimild til ráðstöfunar eignar, sbr. Hrd. 16/1985. Í dómi þessum reyndi á ákvæði 1. mgr. 24. 

gr. þll. K og Ó höfðu skipt eign sinni upp í tvær íbúðir og þinglýst yfirlýsingu sinni vegna 

þess. Ekki lá fyrir samþykki allra aðila fjölbýlisins en það er skilyrði skv. lögum nr. 59/1976 

um fjölbýlishús. Þau seldu svo annan hluta eignar sinnar sem var þá, skv. yfirlýsingunni, 58% 

hluti fjölbýlisins. Þegar kaupandi eignarinnar ætlaði svo að láta þinglýsa afsali vegna 
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kaupanna var honum synjað af þinglýsingardómara á þeim grundvelli að A og Ó hefði skort 

heimild til skiptingar eignar sinnar með þessu móti. Hæstiréttur dæmdi að úrlausn 

þinglýsingardómarans skyldi óröskuð. 

Fjallað er sérstaklega um hverjir hafi réttindi samkvæmt þinglýstri eignarheimild í 25. 

gr. þll.. Þar segir að sá aðili sem tilgreindur er í þinglýsingarbók hafi réttindi samkvæmt 

lögunum. Þá er það áréttað í 26. gr. laganna að ef aðili hafi þinglýsta eignarheimild að eign 

skuli sú heimild einnig ná til einstakra hluta hennar, t.d. bygginga sem reistar hafa verið en 

það er þó háð því skilyrði að ekki komi annar rétthafi fram í Fasteignabók. 

 

 27. og 28. gr.  

Ef upp kemst að mistök hafi verið gerð í þinglýsingu skal þinglýsingarstjóri leiðrétta 

þau ásamt því að greina aðilum, sem rangar upplýsingar hafa fengið, frá mistökunum, skv. 27. 

gr., sbr. Hrd. 91/2008 sem fjallað er um hér að framan. Heimild dómara til að ákvarða hvort 

þinglýsa megi stefnu vegna máls um réttindi yfir fasteign er að finna í 1. mgr. 28. gr. Fram 

kemur í Hrd. 319/2005 að til þess að aðili geti nýtt sér heimild þessarar greinar þá þurfi 

aðstæður hans að vera svipaðar og tilgreinir í 2. mgr. 27. gr. þll. Þurfi aðilar því að færa 

nægjanleg rök fyrir staðhæfingu sinni vegna réttinda að fasteign ef dómari á að úrskurða á 

grundvelli þessarar greinar. Þá kemur fram í 2. mgr. 28. gr. laganna að ef aðili hefur fengið 

heimild til þinglýsingar stefnu en tapað málinu skuli athugasemd um stefnuna afmáð úr 

þinglýsingarbók. 

 

 29. – 32. gr. 

Fram kemur í 29. gr. að réttindi vegna fasteignar skuli þinglýst svo þau gildi gagnvart 

grandsömum viðsemjendum rétthafa, þ.e. að aðili hafi í raun heimild til að ráðstafa eign sinni 

á þann hátt sem getið er í samningum. Í 30. gr. kemur fram að ekki þurfi þó að þinglýsa 

framsali veðbréfs eftir að bréfið var þinglýst ef það hefur verið sett að handveði eða 

aðilaskipti hafi orðið að veðbréfinu. Þá er einnig talið upp í 31. gr. að stofnun afnotaréttar og 

framsal hans séu ekki háð þinglýsingu en verði þó að uppfylla skilyrði greinarinnar um 

tímamörk o.fl. Lögveðréttindi ásamt réttindum sem myndast hafa vegna hefðar, að 

undanskildum eignarnámsaðgerðum, eru þó ekki háð þinglýsingu til að öðlast réttarvernd 

nema annað komi fram í lögum, skv. 32. gr. 
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 Fimmti og sjötti kafli 

Fjallað er um þinglýsingu skipa í fimmta og sjötta kafla laga um þinglýsingu. Fjórði 

kafli tekur á skipum sem eru 5 rúmlestir eða stærri og fimmti kafli tekur á þinglýsingu skipa 

sem eru skráningarskyld og minni en 5 rúmlestir.  

 

 Sjöundi kafli 

Kafli þessi fjallar um þinglýsingu skjala sem snúa almennt að lausafé. Taka ákvæði 

þessa kafla einnig til skipa sem ekki teljast skráningarskyld undir 5 rúmlestum. Þá fjallar 

ákvæði kaflans um hversu miklar forsendur séu til staðar svo að lausafé njóti lögverndar 

þinglýsingar. Í raun er meginreglan sú að lögvernd slíkra réttinda sé ekki háð þinglýsingu.  

 

 Áttundi kafli 

Í þessum kafla er sérstaklega tekið á hvernig bæta skuli fyrir tjón sem verður vegna 

mistaka þinglýsingarstjóra á þinglýsingu eða ef til þess komi að skjal reynist ógilt. Þá er 

tilgreint að tjónþoli eigi rétt á bótum úr ríkissjóði ef tjónið stafar af þeim atriðum sem eru 

upptalin í 49. gr. laganna. Þá verður að liggja fyrir að bótakrefjandi eigi enga sök af tjóni 

sjálfur.  

 

 49. gr.  

Bótaákvæði laganna er að finna í 49. gr. en greinin hljóðar svo: 

,,Nú hlýtur maður tjón, sem telja verður sennilega afleiðingu af mistökum þinglýsingarstjóra 

eða eftir atvikum, sem greinir í d- og e- liðum þessarar greinar, en bótakrefjandi á ekki 

sjálfur sök á því, og á hann þá rétt á bótum úr ríkissjóði, ef tjónið stafar af því: 

 

a. Að hann hefur treyst þinglýsingarvottorði þinglýsingarstjóra, sbr. 9. gr., eða vottorði 

þinglýsingarstjóra um efni þinglýsingarbóka (veðbókarvottorði), enda sé aðili grandlaus. 

b. Að skjali, sem borist hefur til þinglýsingar, hefur ekki verið þinglýst, eða þinglýst of seint. 

c. Að skjal verður að þoka fyrir síðar þinglýstu skjali samkvæmt 18. gr.  

d. Að heimildarskjali, sem greint er í 2. mgr. 33. gr., er þinglýst og aðili hefur gert samning 

um fasteign eða skrásett skip, 5 rúmlestir eða stærra, í trausti þess, að skjalið væri gilt. 

e. Að ákvæði 38. eða 50. gr. hafa leitt til þess að réttindi hans féllu niður.“  
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Það tjón sem verður vegna ,,mistaka“ þinglýsingarstjóra er bótaskylt úr ríkissjóði eins 

og fram kemur í 1. mgr. Þá þarf þinglýsingarstjóri ekki endilega að gerast sekur um saknæmt 

atferli heldur er nægjanlegt að mistök hafi átt sér stað á færslu skjals þrátt fyrir að 

veðbókarvottorð sé í samræmi við þinglýsingarbók. Þá er afar mikilvægt að ákvæði sem lúta 

að bótaskyldu séu mjög skýr þar sem bótaþoli hefur í raun aðgang að ríkissjóði.
24

 

Kemur skýrt fram í greininni að bótaþoli megi sjálfur ekki eiga neina sök á því tjóni 

sem hann verður fyrir. Að því leytinu til er hægt að skipta bótaskyldu milli aðila að því marki 

sem sökin liggur.
25

  

 

 Níundi kafli 

Að lokum inniheldur níundi kafli laganna ákvæði um gildistöku og hvernig taka skuli 

á einstaka atvikum sem átt hafa sér stað fyrir gildistöku laganna. Þá er tekið skýrt fram að ef 

aðili telur þinglýstri eignarheimild sinni áfátt getur hann snúið sér til þinglýsingarstjóra til að 

fá yfirlýsingu þess efnis að hann hafi óskorðaða eignarheimild. Eru tilgreind sérstök skilyrði 

fyrir slíkri yfirlýsingu. Einnig kemur fram í þessum kafla sú heimild dómsmálaráðherra að 

setja ákvæði í reglugerð um framkvæmd þinglýsingalaga ásamt því að hafa umsjón með 

þinglýsingarbókum og skráningu þeirra ásamt yfirfærslu úr þeim bókum í Landskrá fasteigna.  

7.0 Dómafordæmi Hæstaréttar 

Í þessum kafla ritgerðarinnar eru sérstaklega teknir fyrir tveir hæstaréttardómar og 

þeim gerð ítarleg skil. Fjalla þessir dómar um þinglýstan forkaupsrétt fasteigna og fara aðilar 

máls fram á í báðum tilfellum að viðurkenndur verði forkaupsréttur þeirra að eignunum. 

7.1  Hrd. 154/2001 

7.1.1  Ágreiningsmál: forkaupsréttur, grandleysi.  

A og systkini hennar seldu SK fasteign árið 1981 og var gerður samningur þeirra á 

milli að A og systkinin nytu forkaupsréttar að eigninni. Samningnum var þinglýst með afsali 

eignarinnar sama ár en gleymst hafði að færa skjalið í þinglýsingarbók. SK seldi SJ 

fasteignina árið 2000 og var ekki gætt forkaupsréttar A og systkina hennar. Á 

veðbókarvottorði, dagsettu 1. nóvember 2000 kom ekki fram að forkaupsréttur hvíldi á 

eigninni. Var því SJ grandlaus um forkaupsrétt þann sem hvíldi á eigninni. SK kvaðst hafa 

gleymt þessari kvöð ásamt því að ástæða sölu eignarinnar til SJ hafi verið vegna stuðnings við 

                                                           
24

 Greinargerð með frumvarpi til laga um þinglýsingar nr.39/1978, þingskjal 313, 152. mál, 99. löggjafarþing 
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samtökin og þau hefðu selt þeim eignina á mun lægra verði en fengist hefði fyrir hana á 

almennum markaði. A og systkini hennar byggðu mál sitt á því að þau hefðu þinglýstan 

forkaupsrétt á eigninni og hafi því haft fullan rétt til að ganga inn í kaupsamning milli SJ og 

SK á sömu kjörum og sá samningur kvað á um.  

 

7.1.2  Lagarök stefnenda - A og systkina hennar 

Eins og fram kemur hér að ofan byggðu stefnendur mál sitt á þinglýstum forkaupsrétti 

sínum á eigninni. Töldu þau að forkaupsréttur þeirra heimilaði þeim til að ganga inn í 

kaupsamning sem gerður var milli stefndu þar sem rétturinn byggði á skýru og ótvíræðu 

orðalagi afsals. Fram kæmi í 6. ml. 15. gr. þinglýsingalaga nr. 39/1978 skýlaus réttur þeirra á 

að ganga inn í samninginn. Stefnendur byggðu einnig á því grundvallaratriði forkaupsréttar 

sem feli í sér að höft eða kvöð eignaréttinda viðkomandi eiganda hverju sinni geti ekki vikið 

fyrir réttindum hugsanlegs kaupanda. Þá vísuðu stefnendur til 1. mgr. 35. gr. þinglýsingalaga 

og töldu þau að hin stefndu samtök gætu ekki byggt mál sitt á þinglýsingalögum. Töldu 

stefnendur einnig að 18. gr. laganna ætti ekki við í máli þessu, þar sem skjalið hefði í raun 

verið þinglýst en eingöngu gleymst að færa það í þinglýsingarbók og gæti því réttur stefnenda 

ekki vikið fyrir rétti stefndu á grundvelli þeirra greinar. Stefnendur byggðu einnig á því að hin 

stefndu samtök gætu ekki byggt á grandleysi, skv. 19. gr. þinglýsingalaga, þar sem þau hafi 

ekki uppfyllt skilyrði greinarinnar. Þá sé átt við grandleysi í greininni gagnvart óþinglýstum 

réttindum. Þá væri ekki hægt að telja að þinglýsing réttinda hefði engin áhrif í för með sér 

gagnvart þriðja aðila og gengi gegn áratuga réttarvenju þinglýsinga. Þá byggðu stefnendur 

einnig á því að hin stefndu samtök hefðu átt að kynna sér það afsal sem gert hafði verið árið 

1981. Þá sé það föst venja að fyrri heimildarskjöl liggi fyrir og verði því stefndu að bera 

hallann af því að kanna ekki betur þau skjöl sem fyrir lágu. Þá vísuðu stefnendur vegna þessa 

til 12. gr. og 2. mgr. 17. gr. laga nr. 54/1997 um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu og 2. gr. 

reglugerðar nr. 93/1998 um samninga söluþjónustu fasteignasala og söluyfirlit þar sem fram 

komi að fasteignasala sú sem annaðist söluna hafi haft þá skyldu að semja söluyfirlit vegna 

eignarinnar og þar hefði átt að koma fram þær kvaðir sem hvíldu á eigninni. 

  

7.1.3  Lagarök stefndu - St. Jósefssystra (SJ) 

Stefndu byggja á mistökum þinglýsingarstjóra árið 1981. Skjal hafi verið fært til 

þinglýsingar en meginatriði skjalsins ekki verið fært í þar til gerða þinglýsingarbók. Fram 

komi í 9. gr. þinglýsingalaga að gert sé ráð fyrir að öll skjöl, sem færð séu til þinglýsingar, 

skuli færð í þar til gerðar bækur. Þar sem um slíka kvöð er að ræða sem forkaupsréttur feli í 
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sér takmarki það eignarrétt eiganda og það sé skilyrt að færa slíkt skjal inn. Réttindi þessi séu 

síðan skráð í þar til gerðar veðbækur sem treysta megi að allar kvaðir komi fram í. Vegna 

þessa byggðu stefndu á 18. gr. laganna þar sem fram komi hvernig málum skuli háttað ef 

hagsmunir aðila skarast vegna slíkra mistaka sem hér um ræðir. Þá byggðu stefndu á því tjóni 

sem hinir meðstefndu yrðu fyrir ef forkaupsrétturinn yrði talinn gilda þar sem tjónið yrði þeim 

mun bagalegra heldur en tjón stefnenda. Stefndu byggðu einnig á 15. gr. þinglýsingalaga þar 

sem fram komi hin almenna regla um forgang og áréttuðu að í 18. gr. laganna kæmi hins 

vegar fram sérregla sem tæki á því þegar mistök sem þessi ættu sér stað eða ef hagsmunir 

aðila sköruðust. Stefndu mótmæltu túlkun stefnenda á 19. gr. laganna þar sem hin stefndu 

samtök hafi ekki haft neina ástæðu til að kanna fyrri þinglýstar heimildir þar sem ekki hafi 

veðbókarvottorð gefið slíkt til kynna.  

 

7.1.4  Lagarök stefndu - Samtaka um kvennaathvarf (SK) 

Hin stefndu samtök tóku ekki afstöðu á því hvort stefnendur ættu forkaupsrétt á 

fasteigninni að Bárugötu 2 eða ekki. Byggðu þau á að slíkur réttur væri óháður þeim 

réttindum sem hin stefndu samtök ættu yfir eigninni. Þá byggðu stefndu á að forkaupsréttur 

stefnenda hafi ekki orðið virkur við sölu milli stefndu þar sem um örlætisgerning væri að 

ræða. Var það byggt á því að meðstefndu SJ hafi selt eignina hinum stefndu samtökum 

talsvert undir markaðsvirði eignarinnar og væri með því að styðja við starfsemi samtakanna. 

Vísuðu stefndu í þessu samhengi í vottorð Jóns Guðmundssonar, löggilts fasteignasala, en 

vottorðið átti að sýna fram á að það verð sem eignin var seld á hafi verið mun lægra en ella 

fengist fyrir hana. Einnig byggðu stefndu á því að í veðbókarvottorði hafi hvergi verið minnst 

á forkaupsréttarkvöð á umræddri eign og vísuðu til fordæma Hæstaréttar sem að ef um kvöð 

eignar hafi ekki verið getið á veðbókarvottorði skuli þriðji maður teljast grandlaus um tilvist 

hennar. Einnig mótmæltu hin stefndu samtök þeim rökum stefnenda að venja væri að öll gögn 

s.s. fyrri afsöl, lægju fyrir við gerð kaupsamnings. Þá byggðu stefndu á 18. gr. 

þinglýsingalaga út frá þeim ákvæðum greinarinnar að dómari hafi heimild til að meta 

hagsmuni aðila til að réttur þeirra nái fram að ganga. Stefndu töldu sig eiga ríkara tilkall til 

eignarinnar og sögðu að ekki þyrfti raunverulegt tjón að hljótast, heldur hafi verið nægjanlegt 

að um óverðskuldað tjón hafi verið um að ræða. Þá viku stefnendur einnig að því að 

hagsmunir þeirra hafi verið ívið meiri en hagsmunir stefnenda og komi það skýrt fram í seinni 

hluta 18. gr. þinglýsingalaga.  
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7.1.5  Niðurstaða héraðsdóms 

Stefndu SJ bar samkvæmt samningi við stefnendur að skýra frá þeim áformum sem til 

stóðu gagnvart hinum stefndu samtökum SK ásamt því að gera þeim grein fyrir þeim 

söluskilmálum sem voru fyrir hendi. Augljóst þyki að fram hafi komið að forkaupsréttur 

stefnenda hafi ekki verið virtur vegna gleymsku stefndu SJ. Þá kom fram að SK töldu að um 

örlætisgerning hefði verið að ræða vegna þeirrar starsemi sem SK sinnti. Þá taldi héraðsdómur 

það ljóst að forkaupsréttur yrði ekki virkur ef um gjöf á eign sé að ræða ásamt því að hann 

taldi það næginlega upplýst að eignin hafi verið seld á talsvert lægra verði en fengist hefði 

fyrir hana á almennum markaði. Héraðsdómur taldi það einnig nægjanlega upplýst að þrátt 

fyrir að stefndu SJ hefðu vegna gleymsku sinnar ekki upplýst SK um forkaupsrétt stefnenda 

hefðu SK átt að geta treyst á að umrætt veðbókarvottorð hafi átt að veita allar upplýsingar og 

því ekki gefið neina ástæðu til að kanna eldri gögn. Þá taldi héraðsdómur það koma til 

skoðunar hvort að yngri rétthafa hefði verið bakað óverðskuldað tjón ef réttur hans yrði látinn 

víkja. Þá hafi það ekki komið fram hvort hinir eldri rétthafar yrðu fyrir tjóni ef þeirra réttindi 

yrðu látin víkja. Með ofangreint í huga féllst héraðsdómur á að tjón yngri rétthafa yrði mun 

bagalegra en tjón eldri rétthafa og vék því forkaupsrétti stefnenda fyrir rétti stefndu. Stefndu 

voru sýknaðir af öllum kröfum stefnenda. 

 

7.1.6  Niðurstaða Hæstaréttar 

Hæstiréttur hnekkti niðurstöðu héraðsdóms og sagði að þrátt fyrir að mistök yrðu á 

færslu skjals sem þinglýst hefði verið í þinglýsingarbók þá skyldu eldri réttindi ekki víkja 

fyrir þeim sem þinglýst hefði verið seinna meir. Taldi Hæstiréttur hin stefndu samtök hafa 

haft nægjanlegan tíma til að leita annarra úrræða eftir að upp kom að áfrýjendur vildu neyta 

forkaupsréttar síns. Að framansögðu taldi Hæstiréttur því ekki að skilyrðum 18. gr. 

þinglýsingalaga hefði verið fullnægt. Féllst Hæstiréttur því á kröfur áfrýjenda og var 

forkaupsrétturinn látinn standa. Hæstiréttur dæmdi SJ skylt að selja og afsala áfrýjendum 

eignina að Bárugötu 2 með þeim skilyrðum sem fyrir voru í kaupsamningi milli stefnenda. 

Hæstiréttur dæmdi SJ einnig til greiðslu málskostnaðar í héraði og fyrir Hæstarétti en 

málskostnaður féll að öðru leyti niður.  

Skýrt kemur fram í niðurstöðu Hæstaréttar að eldri réttindi skuli ganga framar yngri 

þar sem ekki er um að ræða bagalegra tjón gagnvart yngri eiganda. Þá er forkaupsrétturinn vel 

verndaður þrátt fyrir að mistök þinglýsingarstjóra hafi leitt til þess að kvöðin hafi ekki komið 

fram á veðvókarvottorði. Má því telja af þessum dómi að Hæstiréttur leggi mun ríkari áherslu 
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á að aðilar að kaupsamningi leiti frekari upplýsinga en veðbókarvottorð kann að geyma og þá 

sérstaklega þegar um forkaupsrétt er að ræða. Einnig lagði dómurinn ekki mikið upp úr þeim 

mistökum þinglýsingarstjóra sem áttu sér stað heldur lagði upplýsingaskylduna alfarið á 

seljanda eignarinnar sem og að kaupandinn hefði átt að kynna sér eldri afsöl þrátt fyrir þá 

meginreglu að veðbókarvottorð sé nægjanleg upplýsingaöflun um kvaðir eignar. Þegar litið er 

til þess mats er varðar örlætisgerninginn kemur þar skýrt fram að kaupverðið hefði þurft að 

vera talsvert lægra til að falla undir þá skilgreiningu. Má því ætla að dómurinn telji að verð 

eignar sem flokkast eigi sem örlætisgerningur sé það langt undir markaðsvirði eignarinnar eða 

enginn vafi leiki á um hvað sé að ræða.  

 

7.2  Hrd. 210/2007 

7.2.1  Forkaupsréttur. Fasteignakaup. Jörð. 

S og E gerðu með sér samning um forkaupsrétt E vegna jarðanna Hjarðartungu, 

Kvisthaga og Grímstungu í Áshreppi þegar S keypti jarðirnar af E. Í samningnum kom fram 

að ef S seldi jarðirnar hefði E ,,og síðar afkomendur hans“ forkaupsrétt að jörðunum þremur. 

Þegar S ákvað að selja jarðirnar bauð hann E að neyta forkaupsréttar síns en E hafnaði því og 

staðfesti það með áritun sinni á kaupsamning milli S og F. Synir E, þeir Þ og P, töldu sig eiga 

rétt á forkaupsrétti að jörðunum og vildu fá að nýta þann rétt sinn. Helsta ágreiningsefnið 

milli aðila varðar orðalag forkaupsréttarsamningsins að því er við kemur ,,og síðar 

afkomendur hans“. Þ og P túlkuði orðalagið á þann veg að ef E neitaði að neyta forkaupsréttar 

síns þá myndi rétturinn færast til þeirra. S túlkaði orðalagið aftur á móti á þann veg að ef E 

væri á lífi gilti forkaupsrétturinn einungis gagnvart honum en eftir dauða hans myndi rétturinn 

færast til erfingja hans. Fasteignasalinn sem annaðist söluna á milli S og F sendi Þ og P 

tölvupóst eftir að kaupsamningur var gerður milli S og F og fjallaði hann um hvort að Þ og P 

ætluðu að neyta forkaupsréttar síns. Þ og P töldu sig þar af leiðandi hafa fullan rétt til að 

ganga inn í kaupsamninginn þar sem að þeir hefðu fengið boð þess efnis. S kvaðst ekki hafa 

vitað af þessu boði og sagði að fasteignsalinn hefði sent tölvupóstinn í hans óþökk.  

 

7.2.2  Lagarök stefnenda - Þ og P 

Vegna skuldbindingargildi samninga vísuðu stefnendur til meginreglna samninga- og 

kröfuréttar. Þeir byggðu kröfu sína á samningsbundnum forkaupsrétti sínum til jarðanna á 

þeim grundvelli að þeir hafi öðlast hann með kaupsamningi sem gerður var árið 1997, þegar 

S, stefndi, keypti jarðirnar af E. Sögðu þeir að orðalag samningsins væri skýrt og ótvírætt í 

þeirra garð. Þá héldu stefnendur því fram að forkaupsréttur þeirra hafi orðið virkur við þá 
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ákvörðun S að selja F jarðirnar. Stefnendur byggðu frest sinn til að svara forkaupsréttarboði 

sínu á 9. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup og 9. gr. jarðalaga nr. 81/2004 og hefðu þeir 

báðir svarað boðinu skriflega og innan tilskilins frests til fasteignasölunnar. Þrátt fyrir að hinir 

stefndu hafi gert sín á milli kaupsamning og þinglýst afsali vegna þeirra kaupa,þá héldu 

stefnendur því fram að hvorki þeir samningar né þinglýsingin rýrði þeirra rétt til að ganga inn 

í kauptilboðið á grundvelli forkaupsréttar. Byggðu þeir í þessu sambandi á 15. gr. 

þinglýsingalaga þar sem fram kemur að eldri réttur sem þinglýstur er gangi framar yngri 

réttindum enda sé skjal ekki tiltækt til þinglýsingar. Einnig byggðu stefnendur á 19. gr. 

þinglýsingalaga þar sem þeir héldu því fram að aðilar gátu ekki hafa verið grandlausir vegna 

réttar þeirra þar sem fasteignasalan hefði sjálf sent þeim boð um að neyta réttar síns.  

 

7.2.3  Lagarök stefnda - S 

Stefndi S byggði á því að stefnendur hefðu ekki átt forkaupsrétt að jörðunum þar sem 

faðir þeirra E hafi verið á lífi. Þá hefði forkaupsrétturinn eingöngu flust til stefnenda að 

honum látnum. Þá byggði stefndi á að þar sem ákvæði forkaupsréttar væru íþyngjandi og 

hamlaði eignar- og ráðstöfunarrétti eigenda þá þyrftu slík ákvæði að vera skýr og ótvíræð. 

Ekki hafi verið tilgreindir neinir sérstakir afkomendur í samningi hans við E. Stefndi byggði 

einnig á því að hann hefði litið svo á að samningurinn á milli hans og E hefði eingöngu gilt 

þeirra á milli og að fasteignasalan hefði sent út boð um forkaupsrétt til sona E í óþökk stefnda. 

Þá byggði stefndi S einnig á því að þótt forkaupsréttur hefði verið gildur þá hefði fresturinn til 

að svara boði vegna þess verið löngu útrunnin þar sem boðið var sent út þann 12. júní 2006 og 

stefnendur ekki svarað fyrr en 14. júlí sama ár. Stefndi S vísaði til meginreglna samninga- og 

kröfuréttar um skuldbindingargildi samninga, m.a. lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð 

og ógilda löggerninga. Einnig vísaði stefndi S til 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 en þar segir að eignarétturinn sé friðhelgur ásamt því að engan megi skylda til að láta 

af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. 

  

7.2.4  Lagarök stefnda - F 

Stefndi F byggði sýknukröfu sína meginpart á sömu rökum og stefndi S. Þó tók stefndi 

F fram að stefnendur ættu á engan hátt forkaupsrétt á þeim tækjum og vélum eins og þeir 

kröfðust eiga rétt á. Þá áréttaði stefndi F að ekki yrði viðurkennd krafa stefnenda um 

forkaupsrétt en ef svo yrði þá ættu þeir ekkert tilkall til þeirra véla og tækja sem voru á 

jörðunum. Stefndi F krafðist þess að hann skyldi óhjávæmlega sýknaður af öllum dómkröfum 

stefnenda. 
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7.2.5  Niðurstöður héraðsdóms og Hæstaréttar 

Fram kom í dómi héraðsdóms að forkaupsréttur væri íþyngjandi samningsákvæði fyrir 

eiganda að því leyti að það setti honum ákveðnar hömlur er varðaði ráðstöfunarrétt eignar. Þar 

af leiðandi yrði orðalag slíkra samninga að vera ótvírætt og við skýringu ákvæða samningsins 

verði ekki lögð önnur höft en þau sem skýrt sé mælt fyrir um í samningnum. Þá komst 

héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að orðalag samningsins orkaði tvímælis og bæri að skýra á 

þann veg að forkaupsréttur gengi til E en til erfingja hans að honum látnum. Með það að 

leiðarljósi hefðu Þ og P ekki rétt á að neyta forkaupsréttar þar sem E væri enn á lífi þegar að 

kaupin gengu í gegn og hann hefði sannanlega neitað að nýta sér rétt sinn. Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms.  

Af ofangreindum dómi kemur skýrt fram að nauðsynlegt sé að samningur vegna 

forkaupsréttar sé mjög skýr og ótvíræður. Forkaupsréttur sé talsverð kvöð og því beri að skýra 

hann þröngt. Ekki skipti því máli hvort að um sé að ræða syni þess sem forkaupsrétt á nema 

að honum látnum.  

 

7.3  Samanburður Hrd. 154/2001 og Hrd. 210/2007  

Í báðum dómafordæmunum hér að ofan er fjallað um það hvort forkaupsréttur að 

eignum eigi í raun rétt á sér. Í Hrd. 154/2001 kemur fram mismunandi túlkun dómsstiga á því 

hvað teljist til örlætisgerninga. Vegna þessa hafi annars vegar héraðsdómur talið 

forkaupsréttinn átt að víkja en Hæstiréttur taldi hinn þinglýsta forkaupsrétt rétthærri og þar af 

leiðandi staðfest þann rétt systkinanna að ganga inn í samninginn. Fram kemur í 

þinglýsingalögum að hægt sé að láta mál í hendur dómara hvort forkaupsréttur teljist til minni 

réttinda en örlætisgerningur og ef hann kemst að þeirri niðurstöðu þá hafi hann heimild til að 

víkja áður þinglýstum réttindum. Ætla má að skýrari ákvæði þyrfti til að eyða þeirri óvissu um 

hvað í raun teljist örlætisgerningur og hvað ekki. Einnig skiptir miklu máli að rétt sé farið með 

skjöl sem þinglýst eru þar sem þau eiga að veita aðilum lögvernduð réttindi og í raun má 

engra mistaka gæta þar sem um umfangsmikil peningaviðskipti eins og fasteignakaup að 

ræða. Aðilar eiga því að geta treyst því að þær upplýsingar sem fáist á veðbókarvottorði 

eignar séu réttar, ótvíræðar og skýrar á allan hátt. Þá verða samningar sem gerðir eru um 

forkaupsrétt fasteigna að vera með mjög skýru orðalagi þannig að ekkert svigrúm sé til 

túlkunar á því hver eigi tvímælalausan rétt samkvæmt þinglýsingarbókum. 
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8.0 Skýrleiki lagaheimilda forkaupsréttar 

Íslensk löggjöf, sem snýr að forkaupsrétti fasteigna, má telja nokkuð skýra. Tekið er á 

því hvernig farið skuli með slík réttindi og hver réttarstaða aðila sem á þinglýstan forkaupsrétt 

að fasteign er. Þó eru ákvæði að finna í lögum sem veita svigrúm til að víkja frá þessum rétti 

eins og til að mynda 18. gr. þinglýsingalaga. Í þeirri grein kemur fram að heimilt sé að víkja 

frá forkaupsrétti með dómi ef yngri rétthafi hlýtur óverðskuldað tjón ásamt því að tjónið yrði 

þeim rétthafa mun bagalegra heldur en þeim eldri. Er 18. gr. ætlað að taka á því ef mistök í 

þinglýsingu hafa átt sér stað. Einnig er að finna í þinglýsingalögum ákvæði sem snýr að 

grandleysi aðila við kaup á fasteign, nánar tiltekið 19. gr. laganna. Eingöngu er þó tekið á því 

ef um óþinglýst réttindi er að ræða, þ.e. aðili getur eingöngu, skv. lögunum, verið grandlaus 

um forkaupsrétt sem ekki hefur verið þinglýstur. Er það samt sem áður nokkur þversögn gegn 

18. gr. laganna því sá sem kaupir fasteign og þinglýstur forkaupsréttur hvílir á, en er ekki 

getið á veðbókarvottorði, mætti telja hann grandlausan um hin þinglýstu réttindi. Má því telja 

að svarið við þeirri spurningu hvort skuldbindingargildi kaupsamnings gagnvart þriðja aðila 

sé til staðar, þá má sjá að henni verði svarað neitandi. Ef kaupsamningur er gerður við þriðja 

aðila má allajafna telja að hann víki fyrir hinum þinglýstu réttindum. Þó með þeim 

undantekningum að þriðja aðila sé bakað óverðskuldað og mun bagalegra tjón en hinum 

þinglýsta rétthafa.  
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9.0 Niðurstöður  

Meginmarkmiðið með ritgerð þessari var að kanna hvort reglur vegna þinglýsingar 

forkaupsréttar fasteigna væru nægjanlega skýrar. Þegar litið er til þinglýsingalaga nr. 39/1978 

og laga nr. 40/2002 má sjá að forkaupsrétturinn er verndaður eignaréttur. Þá er eins og fram 

hefur komið sérstaklega tekið á því í lögum hvernig því skuli háttað ef forkaupsréttur hvílir á 

eign sem eigandi vill selja. Í ritgerðinni voru sérstaklega reifuð tvenn dómafordæmi 

Hæstiréttar sem lúta að þinglýstum forkaupsrétti fasteigna. Annar dómurinn fjallar sérstaklega 

um túlkun ákvæðis samnings vegna forkaupsréttar en hinn snýr að mistökum 

þinglýsingarstjóra sem og hvort um örlætisgerning, grandleysi aðila og hvort tjón yrði talið 

bagalegra gagnvart yngri rétthafa heldur en þeim eldri. Helstu réttarreglur þinglýsingalaga 

sem reynt hefur á fyrir dómi vegna forkaupsréttar eru 15. 18. 19. og 27. gr. laganna. Taka 

þessar reglur á hvaða skjal í þinglýsingarbókum skuli stuðst við og hvort að skilyrði séu fyrir 

hendi til að yngri réttindi skuli ganga framar eldri þinglýstum rétti. Reglan um grandleysi 

aðila gegnir einnig veigamiklu hlutverki við úrlausn slíkra mála sem hér um ræðir og tekur 

19. gr. laganna sérstaklega á því. Í 27. gr. er svo fjallað um mistök þinglýsingarstjóra og 

hvernig skuli staðið að því ef upp kemst að mistök hafi átt sér stað af hans völdum. Þá skal 

hann lagfæra þinglýsingarbækur og tilkynna aðilum um það um leið og upp kemst.  

Forkaupsrétt ber að skýra þröngt, sbr. Hrd. 210/2007, þar sem um takmörkun á 

eignarréttindum aðila er að ræða. Þá skal forkaupsréttur skýlaust ganga framar réttindum sem 

seinna kunna að vera þinglýst á eignina ef um mistök vegna skráningar á veðbókarvottorð er 

að ræða, sbr. Hrd. 154/2001. Má því leiða líkur að því að lagaheimildir um þinglýsingu 

forkaupsréttar séu skýrar, en er dómstólum þó gefið ákveðið svigrúm til túlkunar á þeim.  

Þegar litið er til þeirrar spurningar hvort skuldbindingargildi kaupsamnings gagnvart 

þriðja aðila haldi má í raun svara henni neitandi. Þar sem forkaupsrétturinn er eins og áður 

hefur komið fram mjög verndaður eignaréttur þá er meginreglan sú að hann gangi framar 

yngri þinglýstum réttindum. 
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10.0 Lokaorð  

Eins og fram hefur komið leitaðist höfundur ritgerðarinnar eftir því hvort lagaheimildir 

vegna þinglýsingar forkaupsréttar fasteigna teldust nægjanlega skýrar. Er það mat höfundar að 

þar sem forkaupsréttur sé íþyngjandi kvöð á ráðstöfunarrétti annars aðila þá þurfi ákvæði laga 

að vera skýr og ótvíræð. Þó að lagaheimildirnar sem lúta að forkaupsrétti séu talsvert skýrar 

þá eru önnur ákvæði laga sem mætti skýra betur eins og til að mynda með mat á því hvað 

teljist örlætisgerningur. Eins og fram kom í Hrd. 154/2001 þá taldi héraðsdómur vera um að 

ræða örlætisgerning og þar af leiðandi væri forkaupsrétturinn ekki talinn gilda. Hæstiréttur 

hnekkti þeirri niðurstöðu og taldi ekki kaupsamninginn til slíks gjörnings. Er því að mati 

höfundar of mikil óvissa hvað teljist í raun til örlætisgerninga og hvað ekki, sérstaklega á 

þeim grundvelli að eignarétturinn er verndaður skv. 72. gr. stjórnarskrárinnar. Þá skipti það 

miklu máli að engin óvissa sé til staðar í lögum sem skert geta réttindi aðila á einn eða annan 

hátt.  

Einnig mætti skýra lagaákvæði sem lúta að grandleysi þriðja aðila ögn betur á þeim 

grundvelli að aðili getur verið grandlaus þrátt fyrir að á eign hvíli þinglýstur forkaupsréttur. 

Mistök þinglýsingarstjóra geta valdið því að ekki séu hin þinglýstu réttindi skráð á 

veðbókarvottorð og verður þar af leiðandi þriðji aðili grandlaus af þeim völdum. Ekki er 

heldur hægt að gera meiri kröfur til hins almenna borgara að kynna sér kvaðir eignar heldur 

en efni standa til og á aðili að geta treyst því sem fram kemur í veðbókinni.  

Fasteignakaup eru oftar en ekki ein stærsta fjárfesting einstaklinga á lífsleiðinni og 

verða lagaákvæði um fasteignakaup, þar á meðal um réttindi og skyldur aðila að 

kaupsamningi, að vera mjög skýr. Þó aðilar feli oftast nær fasteignasölum það hlutverk að 

annast kaup eða sölu eignar fyrir sína hönd þá þurfa ákvæði laga samt sem áður að vera skýr 

og ótvíræð. Ekki eru allir fasteignasalar sem sinna störfum sínum sem skyldi og eru skýr 

ákvæði varðandi brot þeirra í starfi. Það er samt sem áður oft ekki nægjanlegt fyrir þann sem 

er að kaupa til að mynda sína fyrstu eign eða selja eign sem hann hefur átt í áraraðir. Aðilar 

verða alltaf að geta treyst því að þeir sem starfi í þeirra þágu, starfa eftir þröngum reglum svo 

litlar líkur séu á að eitthvað geti farið úrskeyðis. Einnig þá er mjög mikilvægt fyrir 

einstaklinga að vita til þess að þeir sem vinna hjá hinu opinbera, eins og t.d. 

þinglýsingarstjórar, sinni starfi sínu af ýtrustu nákvæmni þar sem eins og áður sagði um er að 

ræða eina stærstu fjárfestingu einstaklinga á lífsleiðinni.  
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