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1 Inngangur 
Gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum lækkaði umtalsvert árið 2008 og 

hafði það ýmsar afleiðingar í för með sér. Helst má nefna að mánaðarlegar afborganir af 

eignaleigusamningum, með höfuðstól bundinn gengi erlendra gjaldmiðla, hækkuðu. Varð 

hækkunin í sumum tilfellum svo mikil að leigutaki gat ekki lengur staðið undir greiðslum og 

rifti leigusali því samningi aðila.  

Frá efnahagshruninu haustið 2008 hefur verið tekist á um ýmsa þætti eignaleigusamninga. 

Í upphafi var aðallega deilt um lögmæti þess að binda fjárhæðir samninga í íslenskum krónum 

við gengi erlendra gjaldmiðla. Þegar Hæstiréttur hafði dæmt slíka gengistryggingu ólögmæta í 

tilviki kaupleigusamninga var tekist á um hvernig endurreikna skyldi eftirstöðvar 

samninganna. Hafa dómar Hæstaréttar að nokkru leyti skýrt þá framkvæmd en þó ekki að 

fullu. Einn þáttur hefur fengið minni umfjöllun fyrir dómstólum snýr að riftun og uppgjöri 

kaupleigusamninga um bifreiðir, sem jafnan eru nefndir bílasamningar, og eru í þeim efnum 

ýmis álitaefni sem þarfnast skoðunar. Meðal annars hvort eignaleigufyrirtækjum var heimilt 

að rifta samningi þegar óljóst var hvort leigutaki væri raunverulega í vanskilum. Hvort 

eignaleigufyrirtækjum var heimilt að vörslusvipta leigumunum án aðfarargerða á grundvelli 

samningsákvæða. Hvort leigutaki hafi átt að njóta þess ef bifreið var seld á hærra verði en 

matsvirði hennar hljóðaði á um í uppgjöri aðila eða hvort eignaleigufyrirtækin högnuðust á 

þessum mismun. Hvort skuldari ætti rétt á endurgreiðslu kostnaðar ef síðar hefur komið í ljós 

að hann var ekki í vanskilum þegar samningi var rift. Verður þetta meðal annars gert að 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, sem er að hluta til byggð á svörum fjögurra 

eignaleigufyrirtækja við fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins um uppgjör kaupleigusamninga í 

kjölfar riftunar. Jafnframt verða skilmálar kaupleigusamninga þessara fjögurra 

eignaleigufyrirtækja skoðaðir í samhengi við almenna löggjöf og dómaframkvæmd. 

Ritgerðin er byggð upp með þeim hætti að í 2. kafla er fjallað almennt um 

eignaleigustarfsemi á Íslandi, tilkomu hennar og þróun. Þá er sérstaklega fjallað um þróun 

löggjafar um starfsemi eignaleigufyrirtækja, mismunandi tegundir eignaleigu kynntar og ljósi 

varpað á helstu einkenni hverrar tegundar fyrir sig. Í lok kaflans eru tegundir eignaleigu 

bornar saman. 

Þriðji kafli tekur til riftunar kaupleigusamninga um bifreiðir. Fyrst er fjallað almennt um 

gildissvið og riftunarreglur laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 og jafnframt skoðað af hvaða 

tilefni lög um neytendalán nr. 33/2013 koma til skoðunar umfram lög um neytendakaup. Því 

næst er fjallað um stöðu leigutaka gagnvart leigusala annars vegar og seljanda leiguhlutar hins 

vegar í þeim tilvikum þegar leiguhlutur reynist gallaður. Eru ákvæði kaupleigusamninga 
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skoðuð sérstaklega og í framhaldi af því bent á dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á riftun 

kaupa á bifreið eða kröfu um afslátt, þegar kaupin eru fjármögnuð með kaupleigu. Velt er upp 

þeirri spurningu hvort aðild eignaleigufyrirtækis sem skráðs eiganda bifreiðar sé nauðsynleg 

þegar leigutaki höfðar dómsmál gegn seljanda til riftunar á kaupum eða afsláttar af kaupverði.  

Þegar riftun kaupleigusamninga um bifreiðir er til umræðu er óhjákvæmilegt að fjalla 

jafnframt um vörslusviptingu. Kafli 4 tekur til hugtaksins vörslusvipting og þeirrar víðtæku 

merkingar sem það hefur í daglegu tali. Jafnan er rætt um vörslusviptingu þegar leigutaki 

skilar bifreið af sjálfsdáðum og þegar innheimtuaðili sækir bifreið til leigutaka í umboði 

leigusala. Lög um aðför nr. 90/1989 koma til umræðu og ákvæði þeirra um innsetningargerð á 

grundvelli 12. kafla laganna. Í því samhengi er því velt upp hvort heimilt sé að semja sig frá 

aðfararlögum þannig að vörslusvipting geti farið fram án aðfarargerðar. Því næst er fjallað um 

breytingar sem gerðar voru á innheimtulögum nr. 95/2008 til að sporna við vörslusviptingum 

aðila sem ekki höfðu leyfi til að stunda innheimtustarfsemi. Í kaflanum er skoðað hvort 

mótmæli hagsmunaaðila vegna fyrirhugaðra breytinga á innheimtulögum hafi átt við rök að 

styðjast. Fjallað er um neytendalöggjöf, meðal annar um hvað felst í hugtakinu 

eignarréttarfyrirvari og hvort undir það falli sá fyrirvari á eignarrétti sem gerður er í 

kaupleigusamningum. Í því samhengi er einnig skoðað hvort fyrirvari eignaleigufyrirtækjanna 

á eignarrétti geti talist söluveð í skilningi laga um samningsveð nr. 75/1997. Undir lok kaflans 

er svo í stuttu máli fjallað um framkvæmd vörslusviptinga og kannað hvort og þá hvernig 

eftirliti með þeim hafi verið háttað. 

Í 5. kafla er fjallað um það uppgjör sem fer fram í kjölfar riftunar kaupleigusamninga um 

bifreiðir. Skoðuð eru ítarleg ákvæði samninganna um hvernig uppgjöri skuli háttað og fjallað 

um þann kostnað sem leigutaki ber samkvæmt samningi. Því næst er fjallað um matsvirði 

bifreiðar og það sem til frádráttar kemur. Kemur sérstaklega til skoðunar samningsákvæði 

sumra eignaleigufyrirtækjanna um að draga 15% frá matsvirði bifreiðar við uppgjör, fyrir 

ýmsum kostnaði. Er því velt upp hvort slíkt samningsákvæði geti talist ósanngjarnt í skilningi 

samningalaga og er meðal annars í því samhengi horft til dómaframkvæmdar Hæstaréttar 

Danmerkur. Þá er fjallað um hvaða úrræði stóðu leigutaka til boða ef hann mótmælti 

uppgjörsfjárhæð. Skoðað er sérstaklega hvort leigutaki naut góðs af því ef bifreið var seld á 

hærra verði en áætluðu matsvirði samkvæmt uppgjöri aðila. Er umfjöllunin meðal annars 

byggð á svörum eignaleigufyrirtækjanna fjögurra til Fjármálaeftirlitsins. Viðbrögðum 

Fjármálaeftirlitsins í kjölfar svara eignaleigufyrirtækjanna við fyrirspurn þess er svo lýst. 

Að lokum er umfjöllun ritgerðarinnar dregin saman og ályktanir dregnar. 
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2 Eignaleiga á Íslandi 

2.1 Almennt um eignaleigu 

Eignaleiga var skilgreind í lögum nr. 19/1989 um eignaleigustarfsemi1 sem leigustarfsemi 

fjármálafyrirtækis með lausafé eða fasteignir þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða gegn 

umsömdu leigugjaldi í tiltekinn lágmarksleigutíma samkvæmt sérstökum skilmálum um 

eignar- eða afnotarétt að lágmarksleigutíma liðnum. Helstu tegundir eignaleigu sem hafa 

tíðkast á Íslandi eru rekstrarleiga, kaupleiga, fjármögnunarleiga og einkaleiga. Árið 2007 

voru, samkvæmt ársskýrslu Fjármálaeftirlitsins, starfandi á Íslandi fimm viðskiptabankar, 21 

sparisjóður og 12 lánafyrirtæki. Af lánafyrirtækjunum höfðu þrjú þeirra eignaleigu að 

meginstarfsemi, það er Avant hf., Lýsing hf. og SP-Fjármögnun hf. Þá var eignaleiga hluti af 

starfsemi stóru viðskiptabankanna þriggja, Landsbankans, Glitnis og Kaupþings. Alls buðu 

því að lágmarki sex fjármálafyrirtæki upp á eignaleigu í einhverju formi til einstaklinga og 

lögaðila á árunum fyrir efnahagshrunið haustið 2008. Ríflega fimm árum síðar, fyrri hluta árs 

2014, var Lýsing hf. eina starfandi lánafyrirtækið sem hafði eignaleigu að meginstarfsemi, 

auk stóru viðskiptabankanna þriggja Arion banka, Íslandsbanka og Landsbankans.2 

Erfitt er að afla nákvæmra upplýsinga um umfang eignaleigustarfsemi á Íslandi, meðal 

annars sökum þess að slík starfsemi er einungis leyfisskyld ef hún er meginstarfsemi félags 

skv. 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002, sem nánar er fjallað um í 

kafla 2.2. Fyrir efnahagshrunið haustið 2008 stóð bæði einstaklingum og lögaðilum til boða 

fjármögnun með mismunandi tegundum eignaleigusamninga, þar sem fjárhæðir voru ýmist í 

erlendri mynt eða í íslenskri mynt og þá bundnar gengi erlendra gjaldmiðla eða breytingum á 

vísitölu neysluverðs. Þá stóð til boða að höfuðstóll samnings væri samsettur, til dæmis hluti 

hans bundinn gengi erlendra gjaldmiðla og hluti bundinn vísitölu neysluverðs. Þrátt fyrir að 

erfitt sé að afla upplýsinga um umfang eignaleigustarfsemi á Íslandi er óhætt að fullyrða að 

einhvers konar eignaleiga var algeng fjármögnunarleið hjá einstaklingum og lögaðilum á 

árunum fyrir efnahagshrunið. Í lok árs 2008 var fjöldi bílalána til einstaklinga um 74.600. Þar 

af voru um 45.700 gengistryggð, um 20.800 verðtryggð og um 7.900 óverðtryggð.3 Þessar 

tölur eru úr gagnagrunni Seðlabanka Íslands sem unnin var árið 2009 til að greina umfang 

                                                
1 Til ársins 2002 var hugtakið eignarleiga notað um það sem í dag er kallað eignaleiga, það er án bókstafnsins r. 

Um þessa breyttu hugtakanotkun og ástæðu hennar er fjallað í síðari hluta kafla 2.2.3. Verður hugtakið notað 
án stafsins r í þessari ritgerð. 

2 „Eftirlitsskyldir  aðilar“,  http://www.fme.is/eftirlitsstarfsemi/adilar/eftirlitsskyldir-adilar (skoðað 28. febrúar 
2014). 

3 Karen  Áslaug  Vignisdóttir  og  Þorvarður  Tjörvi  Ólafsson,  „Households' position in the financial crisis in 
Iceland“,  bls.  23. 
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greiðsluvanda heimilanna og hefur að geyma fjárhagsupplýsingar sem aflað var í samvinnu 

við innlendar fjármálastofnanir, ríkisskattstjóra og Vinnumálastofnun, með heimild 

Persónuverndar. Einungis er um að ræða lán til einstaklinga en opinberar upplýsinga um 

fjölda eignaleigusamninga lögaðila liggja ekki fyrir. Gögnin voru ekki greind sérstaklega eftir 

því hvort um var að ræða skuld vegna hefðbundins láns eða eignaleigusamnings. Þá var ekki 

gerður greinarmunur á lánum í erlendri mynt og lánum í íslenskri mynt sem bundin var gengi 

erlendra gjaldmiðla. Í gagnagrunninum er hugtakið bílalán því notað um allar skuldir 

einstaklinga vegna kaupa á ökutæki og því ekki hægt að greina nákvæman fjölda 

eignaleigusamninga af þeim nærri 75 þúsund bílalánum sem einstaklingar höfðu gert við 

framangreind fyrirtæki. 

Ætla má að þau lán sem flokkuð eru sem gengistryggð bílalán í gagnagrunninum hafi því 

sem næst öll verið í formi eignaleigu, þar sem 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu lögðu fortakslaust bann við því að binda lánsfjárhæð í íslenskum krónum við 

gengi erlendra gjaldmiðla. Við þessu banni brugðust lánveitendur með því að útfæra 

lánssamninga sem leigusamninga þar sem afborganir voru í íslenskum krónum en bundnar 

gengi erlendra gjaldmiðla sbr. Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) þar sem Hæstiréttur komst að 

þeirri niðurstöðu að óheimilt hefði verið á grundvelli laga nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu að verðtryggja íslenskar fjárhæðir lánsin við gengi erlendra gjaldmiðla. Nánar 

verður fjallað um dóminn síðar. 

Hvað varðar bílalán í íslenskum krónum, verðtryggð með opinberri skráðri vísitölu eða 

óverðtryggð og þá oft með breytilegum vöxtum, er ekki jafn auðvelt að draga ályktanir. 

Ekkert var því til fyrirstöðu gera eignaleigusamninga í íslenskum krónum, hvort sem 

afborganir og höfuðstóll voru bundin innlendri vísitölu eða ekki. Hafa ber þó í huga að 

verðtrygging útlána er því aðeins heimil að lánið sé veitt til fimm ára hið minnsta sbr. 1. mgr. 

4. gr. reglna nr. 492/2001 um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár sem Seðlabanki Íslands setur 

skv. 2. mgr. 5. gr. fyrrgreindra laga um vexti og verðtryggingu. Óhætt er að telja að einhver 

hluti þeirra tæplega 29 þúsund bílalána sem féllu í annan hvorn þessara flokka hafi verið í 

formi eignaleigu án þess þó að hægt sé að nefna nákvæma tölu. Hvað sem öðru líður er ljóst, 

miðað við framangreint, að meirihluti bílalána sem einstaklingar skulduðu í lok árs 2008 voru 

eignaleigusamningar. 
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2.2 Söguleg þróun 

2.2.1 Lög um eignaleigustarfsemi 

Eignaleigustarfsemi á Íslandi má rekja allt aftur til ársins 1972 þegar Fjárfestingarfélagið hóf 

að bjóða upp á fjármögnunarleigu. Sökum erfiðs efnahagsástands á þessum árum og mikillar 

verðbólgu var umfang starfseminnar ekki mikið fyrstu árin. Breytingar á lögum og reglum á 

níunda áratugnum, auk batnandi efnahagsástands, hleyptu lífi í þessa starfsemi og fjölgaði þá 

fyrirtækjum sem buðu upp á fjármögnunarleigu.4 Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Steingríms 

Hermannssonar, sem mynduð var á haustdögum árið 1988, var kveðið á um að lög yrðu sett 

um hvers konar starfsemi á fjármagnsmarkaði.5 Um hálfu ári síðar tóku gildi lög nr. 19/1989 

um eignaleigustarfsemi og var um að ræða fyrstu heildarlöggjöf á Íslandi um þá 

fjármálastarfsemi sem telst til eignaleigu (e. leasing).6 Í lögunum var eignaleiga skilgreind 

sem leigustarfsemi með lausafé eða fasteignir þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða 

gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekinn lágmarksleigutíma samkvæmt sérstökum skilmálum um 

eignar- eða afnotarétt að lágmarksleigutíma liðnum sbr. 1. mgr. 1. gr. laganna. Í almennum 

athugasemdum í frumvarpi til laganna kom fram að þau atriði sem skilgreiningin ylti helst á 

væru að samningar skyldu kveða á um tiltekinn lágmarksleigutíma og innihalda sérstaka 

skilmála um eignar- og afnotarétt til að geta talist eignaleigusamningar. Þetta tvennt væri það 

sem einkenndi eignaleigu, það er að samningar væru aldrei ótímabundnir og innihéldu ákvæði 

sem flyttu ýmsar eignarréttarlegar skyldur frá formlegum eiganda til leigutaka þannig að 

staðan gæti orðið slík að leigusali hefði í raun aðeins eignarrétt er svarar til veðréttar í hinu 

leigða. Með sama hætti yrði réttarstaða leigutaka svipuð og væri hann eigandi að hlut, utan 

þess að hinn formlegi eignarréttur og ráðstöfunarheimild héldist hjá leigusala.7 Þá kom fram 

að í eignaleigu þekktust samningar sem gengu skemur en í fyrrgreindri lýsingu, til dæmis 

þegar hlutur væri seldur rekstrarleigu. Þá væri markmiðið með hinum sérstöku skilmálum að 

áskilja eiganda rétt til þess að veita tiltekna þjónustu, svo sem viðhalds- og viðgerðarþjónustu 

og þess háttar.8 Virðist því gengið út frá því í lögum nr. 19/1989 að í sérstökum skilmálum 

um eignar- og afnotarétt að lágmarksleigutíma loknum þurfti ekki að felast yfirfærsla á 

                                                
4 „Skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku  bankanna  2008“, Viðauki 5, 

bls. 36. Viðaukinn er aðeins birtur í vefútgáfu á vefslóðinni http://rna.is. 
5 „Stefnuyfirlýsing  ríkisstjórnar  Steingríms  Hermannssonar“,  bls.  40. 
6 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 27. 
7 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 28. 
8 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 28. 
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eignarrétti við lok leigutíma sbr. rekstrarleigu, þar sem eignarrétturinn helst hjá leigusala við 

lok samnings.9 

Samkvæmt lögum nr. 19/1989 var eignaleigustarfsemi sú starfsemi að veita, hafa 

milligöngu um eða bjóða fram lánveitingar og ábyrgð á skuldum vegna fjármögnunar annarra 

aðila sbr. 1. mgr. 2. gr. og var eignaleigufyrirtæki skilgreint sem fyrirtæki sem hafði 

eignaleigu að meginstarfsemi sbr. 1. mgr. 3. gr. Til eignaleigu töldust samkvæmt lögunum 

fjármögnunarleiga, kaupleiga og rekstrarleiga sbr. 2.-4. mgr. 1. gr. Í almennum 

athugasemdum í frumvarpi til laga nr. 19/1989 kom fram að skilgreiningar laganna á 

eignaleigu og undirtegundum hennar tækju mið af IAS 17 (e. International Accounting 

Standard 17)10 sem er alþjóðlegur reikningsskilastaðall um leigusamninga sem félög, er hafa 

verðbréf sín skráð á skipulegum verðbréfamarkaði í ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins, 

skulu beita við gerð samstæðureiknings síns sbr. VIII. kafli laga nr. 3/2006 um ársreikninga. 

2.2.2 Lög um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði 

Lög nr. 19/1989 um eignaleigustarfsemi voru felld brott með lögum nr. 123/1993 um 

lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði.11 Í síðargreindu lögunum voru 

lánastofnanir skilgreindar sem félag eða stofnun sem hafði það að meginverkefni að veita lán í 

eigin nafni og afla sér, eða hafa heimild í lögum eða samþykktum til að afla sér, í því skyni 

fjár með útgáfu og sölu á skuldabréfum og öðrum endurgreiðanlegum skuldaviðurkenningum 

til almennings sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 123/1993. Frá þessu gilti sú undantekning sem 

kveðið var á um í 9. gr. að með eignaleigufyrirtæki væri átt við lánastofnun sem hefði 

eignaleigu að meginstarfsemi sinni, óháð því hvernig sú starfsemi væri fjármögnuð sbr. 1. 

málsl. 1. mgr. 9. gr. Var hugtakið eignaleiga áfram skilgreint með sama hætti og í lögum nr. 

19/1989, á þann hátt að með eignaleigu væri átt við leigustarfsemi með lausafé eða fasteignir 

þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekinn 

lágmarksleigutíma samkvæmt sérstökum skilmálum um eignar- og afnotarétt að 

lágmarksleigutíma liðnum. Ekki var talin þörf á að skilgreinina áfram mismunandi flokka 

eignaleigu og þau atriði sem fjallað skyldi um í eignaleigusamningum. Ákvæði af því tagi 

höfðu þótt nauðsynleg þegar lög um eignaleigustarfsemi voru sett upphaflega og slík 

starfsemi að festast í sessi hér á landi en eftir gildistöku þeirra hafi starfsemin verið í nokkuð 

                                                
9 Nánar er fjallað um rekstrarleigu í kafla 2.3.3. 
10 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 29. 
11 Frumvarp til laga um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði var fyrst lagt fram á 116. 

löggjafarþingi 1992-93 en var ekki fullrætt. Var frumvarpið því lagt fram á ný á 117. löggjafarþingi 1993-94 
þar sem það var samþykkt. 
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föstum skorðum.12 Þó kom fram í 2. mgr. 9. gr. að ráðherra gæti að tillögu bankaeftirlits 

Seðlabanka Íslands sett reglur um eignaleigustarfsemi þar sem meðal annars skyldu koma 

fram skilgreiningar á hinum ýmsu flokkum eignaleigu og þau atriði sem að lágmarki skyldi 

kveða á um í eignaleigusamningum. Ekki verður séð að slíkar reglur hafi verið settar. 

2.2.3 Lög um fjármálafyrirtæki 

Um fjármálafyrirtæki er nú fjallað í lögum um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Er um að 

ræða ein heildarlög um fjármálafyrirtæki og afurðir þeirra. Með gildistöku laga um 

fjármálafyrirtæki voru felld úr gildi ýmis lög er fjölluðu um mismunandi tegundir 

fjármálafyrirtækja, þar á meðal fyrrgreind lög nr. 123/1993 um lánastofnanir aðrar en 

viðskiptabanka og sparisjóði, auk laga um viðskiptabanka og sparisjóði nr. 113/1996, laga um 

rafeyrisfyrirtæki nr. 37/2002 o.fl. Hugtakið fjármálafyrirtæki var nýjung í íslenskum rétti með 

tilkomu laganna,13 þrátt fyrir að eiga sér lengri sögu í íslenskri málnotkun. Nær hugtakið yfir 

starfsemi viðskiptabanka, sparisjóða, lánafyrirtækja, verðbréfafyrirtækja, verðbréfamiðlana og 

rekstrarfélaga verðbréfasjóða sbr. 4. gr. laganna, sem fjallar um þær tegundir starfsleyfa sem 

fjármálafyrirtæki getur fengið. 

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 

kom fram að með lögunum yrði bókstafurinn  „r“   felldur  úr  hugtakinu  eigna(r)leiga  þar sem 

hugtakið óbreytt væri í raun ekki réttnefni fyrir starfsemi sem það á að lýsa. Með eignarleigu 

væri átt við leigu á einhverju sem leigutaki eignaðist síðan en eignaleiga merki hins vegar 

leigu á eign óháð því hvort leigutaki eignast hið leigða við lok samningstíma.14 Þá var 

skilgreiningu eignaleigu breytt þannig að fellt var brott ákvæði um sérstaka skilmála um 

eignar- og afnotarétt að lágmarksleigutíma liðinum, þar sem í sumum formum eignaleigu átti 

að skila hinu leigða skilyrðislaust í lok leigutíma sbr. 3. tölul. 1. mgr. 3.gr.15 Virðist þar hafa 

verið gengið út frá því að í sérstökum skilmálum um eignar- eða afnotarétt að 

lágmarksleigutíma liðnum, sem er hluti af upphaflegri skilgreiningu á eignaleigu, hafi falist að 

leigutaki myndi alltaf eignast hið leigða. Það stangast hins vegar á við upphaflega 

skilgreiningu eignaleigu í lögum nr. 19/1989, sem fjallað var um fyrr í þessum kafla, þar sem 

rekstrarleiga var skilgreind sem eignaleiga þrátt fyrir að eignarréttur héldist hjá leigusala að 

leigutíma loknum. Jafnframt var horfið frá því í lögum um fjármálafyrirtæki að skilgreina 

mismunandi tegundir eignaleigu og er því ekki að finna slíka skilgreiningu í gildandi rétti. 
                                                
12 Alþt. 1993-1994, A-deild, bls. 972. 
13 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1089. 
14 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1100. 
15 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1100. 
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Samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laga um fjármálafyrirtæki er eignaleiga starfsleyfisskyld 

þegar fyrirtæki hefur slíka starfsemi að meginstarfsemi sinni. Þegar eignaleiga er ekki 

meginstarfsemi fyrirtækis, til dæmis í tilviki viðskiptabanka, er kveðið á um í 3. tölul. 1. mgr. 

20. gr. laganna að fjármögnunarleiga sé ein þeirrar starfsemi sem viðskiptabönkum og 

sparisjóðum sé heimilt að sinna á grundvelli starfsheimildar sinnar. Með beitingu 21. gr. laga 

um fjármálafyrirtæki, sem fjallar um þjónustustarfsemi sem er í eðlilegum tengslum við 

starfsemi samkvæmt 20. gr. laganna, er kaupleiga og rekstarleiga einnig talin starfsemi sem 

heimil er fyrrgreindum tegundum fjármálafyrirtækja.16 Fyrirtæki sem telst ekki 

fjármálafyrirtæki í skilningi laga nr. 161/2001 er því heimilt, án starfsleyfis, að stunda 

eitthvert form eignaleigu, að því marki að ekki verði talið að um meginstarfsemi þess sé að 

ræða.17 Sem dæmi má nefna fyrirtæki sem býður rekstrarleigu á prent- og tölvubúnaði, án 

þess að það sé meginþáttur í starfsemi þess. Eignaleigusamningar falla einnig undir gildissvið 

laga um neytendalán nr. 33/2013 sbr. d-lið 1. mgr. 3. gr. laganna, eins og nánar verður fjallað 

um í kafla 4.4.1. 

2.3 Tegundir eignaleigu 

Eignaleigusamningar eru þess eðlis að vera hvorki hefðbundnir lánssamningar né hefðbundnir 

leigusamningar, heldur samningar sem falla þar á milli. Hugtakið lán getur átt við um lán til 

eignar eða lán til afnota. Lán til afnota er með þeim hætti að tiltekinn hlutur er afhentur og 

honum skilað aftur án þess að nokkuð endurgjald komi fyrir. Lán til eignar er þegar maður 

lánar eða lofar öðrum manni peninga eða aðra tegundarákveðna greiðslu gegn því að lántaki 

endurgreiði síðar verðmæti sömu tegundar og með sama verðgildi.18 Sem dæmi má nefna 

hefðbundið bankalán þar sem einstaklingur, lánþegi, fær að láni tiltekna peningaupphæð sem 

hann greiðir til baka á tilteknum tíma og eftir atvikum með vöxtum og öðrum kostnaði. 

Leigusamningur er gagnkvæmur samningur þar sem annar aðilinn, leigusali, heimilar 

gagnaðila, leigutaka, tiltekin afnot og eftir atvikum arðsemi verðmæta gegn endurgjaldi.19 

Eins og fjallað verður nánar um síðar eru það tvö meginatriði sem skilja eignaleigu frá 

hefðbundinni leigu. Annars vegar er eignaleiga ávallt gerð í tiltekinn lágmarksleigutíma, það 

er eignaleigusamningur er aldrei ótímabundinn ólíkt hefðbundnum leigusamningi sem getur 

verið ótímabundinn með uppsagnarákvæði eða gerður til ákveðins tíma. Hins vegar er í 

                                                
16 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1100. 
17 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1100. 
18 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum., bls. 245. 
19 Páll Sigurðsson: Leiguréttur I, bls. 27. 
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eignaleigusamningum að finna sérstaka skilmála sem flytja ýmsar eignarréttarlegar skyldur 

frá formlegum eiganda leiguhlutar til leigutaka. Þannig getur staðan orðið slík að leigusali 

hafi í raun aðeins eignarrétt er svarar til veðréttar í hinu leigða. Eignaleiga getur því eftir eðli 

sínu hvorki talist hefðbundin leiga né lán. Verður að skoða hvern undirflokk eignaleigu 

sérstaklega til að finna honum stað milli hugtakanna leiga og lán. Hafa ber í huga að það 

ræðst af efni samnings, en ekki heiti hans, í hvaða flokk hann fellur. 

Samkvæmt því sem að framan greinir falla fjármögnunarleiga, kaupleiga og rekstrarleiga 

undir hugtakið eignaleiga, auk svokallaðrar einkaleigu. Í næstu köflum verður nánar greint frá 

hverri samningstegund fyrir sig, ásamt helstu einkennum, og hvað það er sem greinir þessa 

samninga í sundur innbyrðis og hvað greinir þá frá hefðbundinni leigu og láni. Verður einkum 

lögð áhersla á umfjöllun um kaupleigu sem er sú tegund eignaleigu sem er fyrst og fremst til 

skoðunar í þessari ritgerð. 

2.3.1 Kaupleiga 

Kaupleiga var fyrst skilgreind í lögum nr. 19/1989 um eignaleigustarfsemi sbr. 3. mgr. 1. gr. 

Þar var kaupleiga sögð sú samningsstaða samkvæmt eignaleigusamningi þegar leigusali hefur 

afsalað að verulegu leyti áhættu og rétti til arðs sem tengist eignarrétti leigusala og jafnframt 

veitt leigutaka sjálfkrafa rétt til að eignast hið leigða í lok leigutíma. Er það eitt meginskilyrði 

þess að samningur geti talist kaupleigusamningur að leigutaka sé veittur réttur til að eignast 

hið leigða í lok leigutíma. Getur það verið með þeim hætti að eignayfirfærslan eigi sér stað 

sjálfkrafa og skilyrðislaust við lok samnings sem leigutaki hefur efnt að fullu. Einnig getur 

eignayfirfærslan verið með þeim hætti að leigutaka beri að greiða svokallaða lokagreiðslu við 

lok samnings, gegn því að eignast hið leigða með afsali. Um slíkan kaupleigusamning var að 

ræða í Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) er varðaði lögmæti gengistryggingar kaupleigusamnings 

milli SP-Fjármögnunar hf. og einstaklings. Í samningi milli aðila, með fyrirsögninni 

„Bílasamningur kaupleiga“,   var kveðið á um að leigutaki yrði eigandi hins leigða að 

leigutíma loknum gegn greiðslu á 1.000 krónum. Í skilmálum bílasamninga SP-Fjármögnunar 

hf. kom fram í 17. grein að við lok samningstíma bæri leigutaki ábyrgð á greiðslu lokaverðs 

til SP, sem tilgreint væri í samningnum. Við greiðslu lokaverðs myndi leigutaki, eða sá sem 

hann tilnefndi, eignast bifreiðina með afsali. Er því ekki að sjá annað en að leigutaka hafa 

verið skylt að greiða lokagreiðsluna og eignast þannig bifreiðina. 

Því má segja að kaupleiga sé samningur um að leigusali kaupir tiltekinn hlut, oftast 

ökutæki, en leigutaki fái umráð hlutarins og verði eigandi hans við lok samnings. Við 

kaupleigu á skráningarskyldu ökutæki er leigusali skráður í ökutækjaskrá sem eigandi 
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leiguhlutar og leigutaki skráður sem notandi. Er þetta á grundvelli 2. mgr. 4. gr. reglugerðar 

nr. 751/2003 um skráningu ökutækja, sbr. a-lið, 1. mgr. 64. gr. umferðarlaga nr. 50/1987, þar 

sem segir að umráðamaður sé sá sem á vegum eiganda ökutækis hefur varanleg umráð þess.  

Almennt má segja að meirihluti þeirra sem gerðu og gera kaupleigusamninga séu 

einstaklingar. Fjármögnunarleigusamningar, sem fjallað verður um síðar, hafi hins vegar verið 

og séu algengari meðal lögaðila. Er ástæða þess fyrst og fremst skattalegs eðlis. Í ákvarðandi 

bréfi ríkisskattstjóra kom fram að óskað hafði verið eftir áliti ríkisskattstjóra á skattalegum 

mismun á kaupleigu- og fjármögnunarleigusamningum um fólksbifreiðir og jeppa hjá 

skattskyldum aðilum. Í bréfinu kemur fram að skattaleg meðferð kaupleigusamninga hjá 

leigutaka sé önnur en skattaleg meðferð fjármögnunarleigusamninga. Þar segir meðal annars: 

Skattaleg meðferð kaupleigusamninga hjá leigutaka er önnur en skattaleg meðferð 
fjármögnunarleigusamninga, þar sem litið er á kaupleigusamninga eins og kaup á varanlegum 
rekstrarfjármunum sem ber að eignfæra og afskrifa skv. almennum reglum jafnframt því sem 
skuldbindingin að baki kaupleigusamningi er talin til skuldar hjá leigutaka. Kaupleigugreiðslur 
skiptast því upp í afborgun af skuldbindingunni og vexti af henni. Kaupleigugreiðslur teljast því 
ekki rekstrarkostnaður í skilningi 31. gr. laga nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignaskatt, nema að 
því er varðar vaxtalið kaupleigugreiðslnanna, sbr. skilgreiningu þessara hugtaka í lögum nr. 
19/1989, um eignarleigustarfsemi, sbr. nú lög nr. 123/1993.20 

Skattaleg framkvæmd kaupleigusamninga er því eins þegar um kaup og kaupleigu er að 

ræða en í tilviki fjármögnunarleigu getur leigutaki fært leigugreiðslur sem rekstrarkostnað og 

notið þannig ákveðins skattalegs hagræðis. 

Kaupleigusamningur er oftast nær nefndur  „bílasamningur“,  þegar samið er um kaupleigu 

einstaklings á bifreið eða öðru ökutæki. Sem dæmi má nefna Hrd. 16. júní 2010 (315/2010) 

þar sem Lýsing hf. krafðist þess að torfæruhjól og vélsleði, sem yrðu með beinni aðfarargerð 

tekin úr vörslum leigutaka og afhent sér. Leigutaki var umráðamaður tækjanna á grundvelli 

bílasamnings milli aðila. 

Þegar leigutaki er lögaðili ber samningur oftast heitið kaupleigusamningur enda almennt 

um fjölbreyttari fjármögnun að ræða en eingöngu ökutæki. Dæmi um þetta má finna í Hrd. 

20. desember 2010 (663/2010) þar sem Lýsing hf. og tiltekið félag gerðu með sér 

kaupleigusamning um tölvustýrða járnabeygjuvél. 

Kaupleiguviðskipti með bifreið fara þannig fram að þegar aðili (kaupleigutaki) hefur 

samið um kaupverð við seljanda ökutækis, oftast á bílasölu eða í bifreiðaumboði, sækir hann 

um fjármögnun hjá eignaleigufyrirtæki. Fái hann samþykki fyrir fjármögnun ganga kaupin í 

                                                
20 Ríkisskattstjóri:  „Ákvarðandi bréf nr. 014/1999 Fyrirspurn varðandi rekstrarleigusamninga 

(eignarleigusamninga)“  https://www.rsk.is/fagadilar/akvardandi-bref/beinir-skattar/nr/630. 
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gegn þannig að eignaleigufyrirtækið kaupir ökutækið af seljanda og gerir jafnframt 

kaupleigusamning við kaupleigutaka. Í slíkum samningi felast afborganir í tiltekinn tíma og 

að honum loknum verður leigutaki eigandi ökutækisins, sjálfkrafa eða að lokinni greiðslu 

fyrir fram ákveðinnar fjárhæðar. Eignaleigufyrirtækið (kaupleigusali) er skráður eigandi 

ökutækis í ökutækjaskrá og kaupleigutaki skráður umráðamaður. Kaupleigutaki er hins vegar 

skráður eigandi ökutækis í skattframtali samkvæmt 90. gr. laga um tekjuskatt nr. 90/2003 og 

ber samkvæmt samningi ábyrgð á greiðslum á sköttum og gjöldum hins opinbera auk 

sektarboða. Endanleg ábyrgð er þó hjá kaupleigusala sem eiganda ökutækis, þannig að ef 

kaupleigutaki skorast undan að greiða til dæmis bifreiðagjöld, kemur það í hlut kaupleigusala 

að greiða bifreiðagjöldin. Ítarlega verður fjallað um kaupleigusamninga um bifreiðir og helstu 

skilmála samninganna síðar. 

2.3.2 Fjármögnunarleiga 

Fjármögnunarleiga (e. financial leasing) var skilgreind í 2. mgr. 1. gr. laga um 

eignaleigustarfsemi nr. 89/1990 sem eignaleigusamningur þar sem leigusali hefur afsalað að 

verulegu leyti áhættu og rétti til arðs sem tengist eignarrétti leigusala en eignarréttur helst hjá 

leigusala. Hugtakið fjármögnunarleiga er ekki skilgreint í núgildandi rétti, eftir að lög nr. 

89/1990 voru felld úr gildi. Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið sem leiguform þar sem við 

ákvörðun leigugjalds og lágmarksleigutíma er haft til hliðsjónar að í lok lágmarksleigutíma 

hafi leigusali fengið í sinn hlut upphaflegt kaupverð leigumunar, auk vaxta og kostnaðar. Við 

lok lágmarksleigutíma hafi leigutaki þá jafnan rétt til áframhaldandi leigu gegn lækkuðu 

leigugjaldi.21 

Einn helsti skilsmunur kaupleigusamninga og fjármögnunarleigusamninga felst í 

eignaréttaryfirfærslunni. Með kaupleigusamningi eignast leigutaki leiguandlag við lok 

samningstíma. Við lok fjármögnunarleigusamnings verður leigutaki hins vegar ekki eigandi 

leiguandlags, án þess að til frekari samninga komi. Í Hrd. 13. mars 2014 (638/2013) þótti ekki 

sannað að samið hefði verið um fyrirvaralausa eignatilfærslu við lok samnings. Í málinu 

krafðist verktakafyrirtæki þess að viðurkennt yrði að þrír fjármögnunarleigusamningar milli 

þess og eignaleigufyrirtækis væru að efni til lánssamningar. Því væru ákvæði þeirra um 

tengingu greiðslna við gengi erlendra gjaldmiðla ólögmæt og skuldbindandi fyrir leigutaka. 

Því til stuðnings að um lánssamninga væri að ræða en ekki leigusamninga hélt 

verktakafyrirtækið því fram að um það hefði verið samið í upphafi viðskipta að félagið 

                                                
21 Páll Sigurðsson: „Fjármögnunarleiga  (Financial  Leasing)“, bls. 150. 
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eignaðist vélar og tæki gegn fyrirfram ákveðinni greiðslu í lok samningstíma. Taldi 

Hæstiréttur að framlögð gögn yrðu ekki skýrð svo að félaginu hafi verið veittur fyrirvaralaus 

kaupréttur að leigutíma loknum, án þess að til kæmi sérstakt samþykki leigusala. Tókst 

leigutaka ekki að sanna annað og var leigusali því sýknaður af kröfum leigutaka. 

Annað var uppi á teningnum í Hrd. 20. október 2011 (282/2011) en þar var um að ræða 

fjármögnunarleigusamning milli verktakafyrirtækis og eignaleigufyrirtækis um fjármögnun á 

vinnuvél og greindi aðila á um hvort um væri að ræða lánssamning eða leigusamning. Í 

ákvæðum samningsins sagði að við lok lágmarkssamningstíma framlengdist samningurinn 

sjálfkrafa um óákveðinn tíma væri honum ekki sagt upp. Skyldi leigutaki þá að greiða 

ársfjórðungslega tiltekið leigugjald sem tilgreint var í skilmálum samningsins. Hélt leigutaki 

því fram að þrátt fyrir þetta samningsákvæði hefði verið samið um það frá upphafi viðskipta 

milli þessara aðila að leigutaki myndi í samningslok eignast þau tæki sem fjármögnuð voru 

með fjármögnunarleigusamningi á milli aðila, gegn fyrirfram ákveðinni greiðslu og voru lögð 

fram ýmis gögn því til stuðnings. Niðurstaða meirihluta Hæstaréttar var sú að leigutaka tókst, 

með framlögðum gögnum, að færa sönnur á að þrátt fyrir ákvæði samnings, sem kvað á um að 

samningur framlengdist sjálfkrafa við lok leigutíma, hafi verið um það samið að leigutaki 

eignaðist hið leigða gegn fyrirfram ákveðinni greiðslu í lok leigutíma. Leit meirihluti 

Hæstaréttar því svo á að þótt samningurinn væri nefndur fjármögnunarleigusamningur væri 

það heiti nafnið tómt þegar ákvæði sérstakra og almennra skilmála samningsins væru virt í 

heild. Líta yrði svo á að um væri að ræða lánssamning sem leigusali kaus að klæða í búning 

leigusamnings. Af dómaframkvæmd má því ráða að það veltur ekki á heiti samnings hvort 

hann teljist í raun vera lánssamningur eða leigusamningur heldur heildstæðu mati á efni hans 

og skilmálum og eftir atvikum hvort fyrir liggi frekari samningar um eignaréttartilfærslu í lok 

samningstíma. Jafnframt er það í höndum leigutaka að sanna að um það hafi verið samið að í 

lok leigutíma myndi hann eignast leigumun.22 

Innan eignaleiguviðskipta er fjölbreytni fjármögnunarleigusamninga hvað mest og ákvæði 

þeirra geta verið margvísleg.23 Er þessi tegund fjármögnunar algeng hjá lögaðilum þar sem 

við fjárfestingu í vélum, tækjum og fasteignum þarf leigutaki ekki að leggja til fjármagn fyrir 

öllu kaupverði leiguhlutar strax í upphafi. Sem dæmi um vélar og tæki sem lögaðilar hafa gert 

fjármögnunarleigusamning um má nefna Hrd. 12. september 2013 (87/2013) þar sem um var 
                                                
22 Nefna má til hliðsjónar nýlegan dóm Hrd. 3. apríl 2014 (717/2013) þar sem fjármögnunarleigutaki taldist ekki 

hafa sannað að samið hefði verið um í upphafi viðskipta að hann yrði eigandi leiguhlutar að loknum 
grunnleigutíma samnings. Var því ekki fallist á að samningurinn væri að efni til lánssamningur með ólögmætri 
tengingu greiðslna við gengi erlendra gjaldmiðla. 

23 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 28. 
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að ræða fjármögnunarleigusamninga um gólfhreinsivélar og Hrd. 12. júlí 2013 (460/2013) þar 

sem beltagrafa var fjármögnuð með fjármögnunarleigusamningi. Sem fyrr segir er bókhalds- 

og skattaleg meðferð fjármögnunarleigusamninga með öðrum hætti en þegar um 

kaupleigusamninga er að ræða. Samkvæmt þeirri skattframkvæmd sem gildir um meðferð 

fjármögnunarleigusamninga skulu leigugreiðslur gjaldfærðar sem frádráttarbær 

rekstrarkostnaður í skattskilum leigutaka. Viðkomandi leigumunur er ekki færður til eignar og 

samningurinn ekki til skuldar.24 Þá er virðisaukaskattur innheimtur af leigugjaldinu. 

Þrátt fyrir að leiguandlag sé eign eignaleigufyrirtækis eru ævinlega ákvæði í 

fjármögnunarleigusamningum um að áhættan af tjóni sem kann að verða á hinu leigða, eða 

tjóni sem leigumunur veldur, sé alfarið á ábyrgð leigutaka.25 

2.3.3 Rekstrarleiga 

Í lögum nr. 19/1989 um eignaleigustarfsemi var rekstrarleiga skilgreind með neikvæðum 

hætti, sem sú samningsaðstaða samkvæmt eignaleigusamningi að fyrir hendi sé eignaleiga 

sem hvorki telst vera fjármögnunarleiga né kaupleiga. Skilgreiningu á rekstrarleigu er ekki 

lengur að finna í gildandi rétti, eftir að lög um eignaleigustarfsemi voru felld úr gildi með 

gildistöku laga nr. 123/1993 um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði. Í 

athugasemdum við 3. gr. í frumvarpi því er varð að lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki 

kemur fram að rekstrarleiga sé ein tegund eignaleigu og er hugtakið skýrt með sama neikvæða 

hætti og í lögum nr. 19/1989. Í skrifum fræðimanna hefur komið fram að rekstrarleigu megi 

einnig kalla þjónustuleigu. Hefur leiguformið þá verið skilgreint sem svo að þar leigir 

framleiðandi eða seljandi leiguhlutar  (leigusali)  út  nánar  tiltekna  þjónustu  sem  munirnir  „láta 

í té“  og  getur   leigusali venjulega skipt um einstaka leigumun að eigin vild, til dæmis þegar 

nýrri og fullkomnari tegundir leysa eldri gerðir af hólmi. Er þá viðhaldsþjónusta frá hendi 

leigusala ávallt innifalin í samningnum.26 Þessi skilgreining getur þó ekki átt við rekstrarleigu 

því hefðbundnir rekstrarleigusamningar eru ávallt tímabundnir og óuppsegjanlegir og fela í 

sér þríhliða samningssamband á milli leigutaka, þess sem fjármagnar kaupin og þess sem 

selur leiguandlag ásamt tiltekinni þjónustu á samningstíma. Á samningstíma rekstrarleigu 

veitir seljandi leiguandlags leigutaka ýmsa samningsbundna þjónustu sem leigutaka er 

óheimilt að kaupa af öðrum, til dæmis viðgerðar-, viðhalds- og varahlutaþjónustu. Í lok 

samningstíma skilar leigutaki leiguandlagi almennt til seljanda sem kaupir það, enda hafa 
                                                
24 Ríkisskattstjóri:  „Ákvarðandi bréf nr. 014/1999 Fyrirspurn varðandi rekstrarleigusamninga 

(eignarleigusamninga)“  https://www.rsk.is/fagadilar/akvardandi-bref/beinir-skattar/nr/630. 
25 Sjá til dæmis: Hrd. 20. október 2011 (282/2011) og Hrd. 24. maí 2012 (652/2011). 
26 Páll Sigurðsson: „Fjármögnunarleiga  (Financial  Leasing)“, bls. 153-155. 
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seljandi og eignaleigufyrirtæki, samhliða undirritun rekstrarleigusamnings, samið um 

endurkaup seljanda á leiguandlagi af eignaleigufyrirtæki við lok samningstíma.27 Þess ber þó 

að geta að slíkt samkomulag er ekki skilyrði þess að samningur geti talist 

rekstrarleigusamningur. Getur samningur um rekstrarleigu allt eins verið með þeim hætti að 

leigumun sé skilað beint til þess aðila sem fjármagnaði kaupin og er eigandi leigumunar á 

samningstíma. 

Sem dæmi um hefðbundinn rekstrarleigusamning má nefna rekstrarleigu á bifreið þar sem 

samið er um fastar mánaðarlegar greiðslur í tiltekinn fjölda mánaða og rekstararkostnaður er 

innifalinn að hluta, til dæmis vátrygging, skoðun og reglubundið eftirlit. Leigutaki greiðir þó 

eldsneyti, skatta og gjöld hins opinbera auk viðhalds á búnaði sem slitnar við notkun, eins og 

bremsubúnað og rúðuþurrkur. Við lok samnings er bifreiðinni skilað til söluaðila sem metur 

ástand bifreiðar eftir fyrirfram ákveðnum mælikvörðum. Ef ástandið er í samræmi við 

skilmála samnings er leigutaki laus allra mála. Ef ástand bifreiðarinar er verra við skil en 

kveðið var á um í samningi, til dæmis rispur eða dældir á ytra byrði bifreiðar, þarf leigutaki að 

greiða þann kostnað sem fellur til við að koma bifreiðinni í það ástand sem kveðið var á um í 

skilmálum samnings.28 Þessi viðskipti eru fjármögnuð af eignaleigufyrirtæki enda, sem fyrr 

segir, fela rekstrarleigusamningar í sér þríhliða samningssamband. Því má segja að munurinn 

á þjónustuleigu og rekstrarleigu felist annars vegar í fjölda aðila sem koma að samningi og 

hins vegar í tímalengd samnings. Ef eignaleigufyrirtæki kemur að slíkri fjármögnun er um 

rekstrarleigu að ræða en ef framleiðandi eða seljandi leiguhlutar fjármagnar leiguna er um 

þjónustukaup að ræða. Rekstrarleigusamningar hafa fyrir fram ákveðinn leigutíma en 

þjónustuleigusamningar geta verið ótímabundnir með uppsagnarákvæði. 

Að skilgreina rekstrarleigu með neikvæðum hætti, það er að um sé að ræða eignaleigu sem 

hvorki telst fjármögnunarleiga né kaupleiga, eins og gert var í lögum nr. 89/1990 er ekki með 

öllu fullnægjandi. Helgast það meðal annars af því að á síðari árum hafa komið fram 

eignaleigusamningar sem eru hvorki um fjármögnunarleigu né kaupleigu en eru þó ekki um 

rekstrarleigu. Má þar nefna svo kallaða einkaleigu sem fjallað verður um næst. 

2.3.4 Einkaleiga 

Við gildistöku laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki voru einkaleigusamningar ekki komnir 

til sögunnar, sem skýrir hvers vegna hugtakið er hvorki nefnt í lögunum né meðfylgjandi 

                                                
27 Einar Hugi Bjarnason: „Gildissvið  VI.  kafla  laga  nr.  38/2001  um  vexti  og  verðtryggingu“, bls. 36.  
28 Ekki verður séð að fyrir dómstólum hafi aðilar deilt um uppgjör rekstrarleigusamninga um bifreið. Um 

uppgjör kaupleigusamninga sem hefur verið rift verður fjallað ítarlega í kafla 5. 
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lögskýringargögnum. Því hefur verið haldið fram af fræðimönnum að einkaleiga sé svo 

eðlislík eignaleigu að rétt sé að fella slíka samninga undir eignaleiguhugtakið.29 Heimild 

eignaleigufyrirtækja til að bjóða upp á einkaleigu fellur, með sama hætti og kaupleiga og 

rekstrarleiga, undir ákvæði 21. gr. laga nr. 161/2001 um fjármálafyrirtæki, sem fjallar um 

þjónustustarfsemi sem er í eðlilegum tengslum við starfsemi samkvæmt 20. gr. laganna.30 

Einkaleigusamningar eru þríhliða samningar milli leigutaka, eignaleigufyrirtækis og 

seljanda leiguandlags og eru samningarnir tímabundnir og óuppsegjanlegir. Oftast eru 

einkaleigusamningar gerðir um bifreið og bifreiðaumboð seljandi. Á samningstíma veitir 

seljandi ýmsa samningsbundna þjónustu við leiguandlag sem leigutaka er óheimilt að kaupa 

af öðrum, til dæmis viðgerðar-, viðhalds og varahlutaþjónustu.31 

Einkaleigusamninga á má greina í tvo flokka eftir því hver réttarstaða leigutaka er 

samkvæmt skilmálum leigusamnings í lok samningstíma. Annars vegar er um að ræða 

hefðbundna einkaleigu þar sem leigutaka ber, samkvæmt samningsskilmálum, að skila 

leiguandlagi til seljanda þegar samningstíma lýkur. Svipar þessari tegund einkaleigu því mjög 

til rekstrarleigu sbr. umfjöllun í kafla 2.3.3 og er vart um annan mun að ræða en á heiti 

samninga. Hins vegar er um að ræða svokallaða einkaleigu með kauprétti, þar sem kveðið er á 

um kauprétt leigutaka að leiguandlagi í lok samningstíma, gegn greiðslu fjárhæðar sem 

yfirleitt er fyrirfram ákveðin.32 Jafnframt hafa seljandinn og eignaleigufyrirtækið gert með sér 

samning þar sem seljandinn lofar að kaupa hið leigða af eignaleigufyrirtækinu sem tryggir sig 

þannig gegn endursöluáhættu leigumunar. Um slíkan samning var að ræða í Hérd. Rvk. 5. 

febrúar 2014 (E-3124/2012). Þar var deilt um hvort einkaleigusamningur með kauprétti milli 

einstaklings, Lýsingar hf. og bifreiðaumboðs væri í reynd leigu- eða lánssamningur í skilningi 

VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Skiptir niðurstaða dómsins því ekki 

máli í því samhengi sem hér er til skoðunar. Um var að ræða samning um bifreið þar sem 

einstaklingur var leigutaki, bifreiðaumboð var bæði seljandi og þjónustuaðili og Lýsing hf. 

var kaupandi bifreiðar og leigusali. Þá var tekið sérstaklega fram í samningnum að um væri að 

ræða kaupleigusamning á milli þessara þriggja aðila. Leigutaki lofaði að greiða mánaðarlegar 

greiðslur til þriggja ára og var í þeim greiðslum innifalin ákveðin þjónusta seljanda og heimild 

til að aka tiltekinn fjölda kílómetra. Samkvæmt samningnum bar leigutaka í lok samningstíma 

að skila bifreiðinni til seljanda, bifreiðaumboðsins, sem lofaði jafnframt að kaupa bifreiðina af 

                                                
29 Einar Hugi Bjarnason: „Gildissvið  VI.  kafla  laga  nr.  38/2001  um  vexti  og  verðtryggingu“, bls. 37. 
30 Alþt. 2002-2003, A-deild, bls. 1108. 
31 Einar Hugi Bjarnason:  „Gildissvið  VI.  kafla  laga  nr.  38/2001  um  vexti  og  verðtryggingu“, bls. 38. 
32 Einar Hugi Bjarnason:  „Gildissvið  VI.  kafla  laga  nr.  38/2001  um  vexti  og  verðtryggingu“, bls. 38. 
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Lýsingu hf. gegn greiðslu fyrir fram ákveðins innlausnargjalds. Í kauprétti leigutaka fólst hins 

vegar að við lok samnings hafði hann kost á að kaupa bifreiðina af bifreiðaumboðinu fyrir 

tiltekna   fjárhæð,  eftir  að   bifreiðin   hefði   verið   „innleyst“   frá  Lýsingu hf. Hvíldi því skylda á 

bifreiðaumboðinu til að kaupa bifreiðina af Lýsingu hf. við lok samnings en leigutaki átti hins 

vegar samningsbundinn rétt til að kaupa bifreiðina af bifreiðaumboðinu. 

2.4 Samanburður á tegundum eignaleigu 

Til glöggvunar á tegundum eignaleigu og því sem skilur þær að innbyrðis má miða við 

meðfylgjandi töflu. Hafa ber í huga að um einfaldaða samantekt er að ræða og geta 

eignaleigusamningar verið með ýmsum útfærslum og afbrigðum. 

        Einkaleiga 
  Kaupleiga Fjármögnunarleiga Rekstrarleiga Hefðbundin Kaupréttur 

Leigumunur: 
Oftast ökutæki. Einnig 
vélar, tæki, fasteignir 

o.fl. 

Ökutæki til 
atvinnurekstrar, vélar, 
tæki og tölvubúnaður. 

Ökutæki, 
tölvubúnaður, 
vélar og tæki. 

Oftast 
bifreiðir. 

Oftast 
bifreiðir. 

Leigutaki: 
Oftast einstaklingur í 

tilfelli ökutækja. 
Annars oftast lögaðili. 

Oftast lögaðili. 
Bæði 

einstaklingar 
og lögaðilar. 

Bæði 
einstaklingar 
og lögaðilar. 

Bæði 
einstaklingar 
og lögaðilar. 

Þjónusta: Ekki innifalin. Ekki innifalin. Innifalin. Innifalin. Innifalin. 

Lok 
samningstíma: 

Leigutaki eignast 
leigumun sjálfkrafa 

eða gegn 
lokagreiðslu. 

Leiga framlengist 
sjálfkrafa ef ekki hefur 

verið um annað 
samið. 

Leigumun 
skilað. 

Leigumun 
skilað. 

Kaupréttur 
við 

samningslok. 

 

3 Riftun kaupleigusamninga 

3.1 Almennt 

Í aðdraganda og kjölfar efnahagshrunsins veiktist gengi íslensku krónunnar umtalsvert 

gagnvart erlendum gjaldmiðlum. Gengisvísitala krónunnar, sem er vegið meðaltal af gengi 

gjaldmiðla helstu viðskiptalanda Íslands gagnvart krónunni, fór hæst í ríflega 240 í nóvember 

2008 en hafði verið á bilinu 100 til 130 frá seinni hluta árs 2002 til loka árs 2007.33 Frá 

ársbyrjun 2008 til loka árs 2009 lækkaði gengi krónunnar um 48% miðað við viðskiptavegið 

meðaltal og hækkuðu gengistryggðar skuldir heimila því umtalsvert.34 Sem dæmi má nefna að 

höfuðstóll bílalána hafði hækkað um meira en 50% frá lántöku til ársloka 2009 hjá um 

helmingi þeirra heimila sem eingöngu höfðu gengistryggð bílalán. Þá höfðu samanlagðar 
                                                
33 Gengisskráning Seðlabanka Íslands: http://www.sedlabanki.is/gengi/gengisskraning. 
34 Seðlabanki  Íslands,  „Fjármálastöðugleiki 2010:1“,  bls.  34. 
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eftirstöðvar íbúða- og bílalána um 12 þúsund heimila landsins hækkað um meira en 50% frá 

lántöku til ársloka 2009.35 Mikil veiking íslensku krónunnar jók greiðslubyrði af lánum og 

leigusamningum sem bundnir voru gengi erlendra gjaldmiðla. Mældust vanskil heimilanna, 

vegna annarra lána en húsnæðislána, 5,5% árið 2008 en voru komin upp í 13,1% árið 2010.36 

Í kjölfar efnahagshrunsins var tekist á um lögmæti gengistryggingar eignaleigusamninga, 

það er hvort eignaleigufyrirtækjum væri heimilt að binda lánsfjárhæð (leigufjárhæð) við gengi 

erlendra gjaldmiðla með vísan til 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. 

Var því óljóst hverjar væru réttar eftirstöðvar gengisbundinna eignaleigusamninga sem gerðir 

höfðu verið fyrir efnahagshrunið. Úr slíkum vafa var leyst að hluta í Hrd. 16. júní 2010 

(153/2010) en þar deildu einstaklingur og Lýsing hf. um hvort bílasamningur 

(kaupleigusamningur) þeirra á milli væri lánssamningur eða leigusamningur. Þá var deilt um 

það hvort samningurinn væri um skuldbindingu í erlendri mynt eða íslenskum krónum 

bundnum gengi erlendra gjaldmiðla og loks hvort slík gengistrygging, ef um hana væri að 

ræða, væri heimil að lögum. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom meðal annars fram að þegar 

samningurinn væri skoðaður í heild yrði að líta svo á að um væri að ræða lánssamning sem 

Lýsing hf. hefði kosið í orði kveðnu að klæða í búning leigusamnings. Í dóminum var helst 

litið til fimm atriða við þetta heildstæða mat. Í fyrsta lagi taldi Hæstiréttur að hugtakanotkun í 

samningnum og fylgiskjölum benti til þess að um væri að ræða lán frekar en leigusamning. Í 

öðru lagi að í samningnum væri gert ráð fyrir að leigutaki skyldi greiða vexti samhliða 

afborgunum. Slíkt tíðkaðist í lánssamningum en ætti engan veginn við í leigusamningum. Í 

þriðja lagi var í samningnum kveðið á um uppgjör samnings við riftun hans vegna vanefnda 

þar sem leigusali gæti allt að einu krafið gagnaðila um fullar greiðslur til loka samningstíma. 

Við riftun leigusamninga félli þó eðli máls samkvæmt niður skylda leigutaka til greiðslu 

áframhaldandi leigu þótt leigusali gæti eftir atvikum síðar krafið leigutaka um bætur vegna 

missis leigutekna. Í fjórða lagi benti Hæstiréttur á að í samningnum væri gengið út frá því að 

leigutaki yrði eigandi bifreiðar við lok samningstíma, án sérstakrar greiðslu. Í fimmta lagi 

taldi dómurinn að gæta yrði að því að leigutaki leitaði ekki til Lýsingar hf. til að taka á leigu 

bifreið í þess eigu heldur valdi hann bifreið og samdi um kaup á henni, þar á meðal verð og 

greiðslukjör, án þess að félagið kæmi þar nærri. Að öllu þessu virtu taldi dómurinn að leggja 

yrði til grundvallar að umþrættur kaupleigusamningur væri lánssamningur í skilningi VI. kafla 

laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Var Lýsingu hf. því óheimilt, með vísan til laga 

                                                
35 Seðlabanki  Íslands,  „Fjármálastöðugleiki 2009“,  bls.  45. 
36 Hagstofa  Íslands,  „Fjárhagsstaða heimilanna 2011“,  bls.  4. 
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um vexti og verðtryggingu að verðtryggja lánið í íslenskum krónum með því að binda það við 

gengi erlendra gjaldmiðla. Eftir að dómurinn féll var því ljóst að uppreiknaður höfuðstóll 

samningsins var lægri en eignaleigufyrirtækið hafði haldið fram og það sama gilti um 

samskonar samninga eignaleigufyrirtækja við aðra viðskiptavini. Hafði dómurinn því víðtæk 

áhrif. 

Sem fyrr segir varð aukning á vanskilum og greiðsluerfiðleikum í kjölfar 

efnahagshrunsins og brugðust eignaleigufyrirtækin við með ýmsum hætti. Eitt úrræði sem 

skuldurum stóð til boða var frestun greiðslna, eða svokölluð frysting, sem fól í sér að 

skuldarar gátu frestað afborgunum af lánum í erlendri mynt eða lánum með höfuðstól bundinn 

við gengi erlendra gjaldmiðla, að hluta eða öllu leyti í tiltekinn tíma. Meðal 

eignaleigufyrirtækjanna var misjafnt hvernig frestun greiðslna var útfærð og í hversu langan 

tíma skuldari mátti fresta greiðslum. Sum félaganna buðu skuldurum að greiða helming 

mánaðarlegra greiðslna en önnur buðu upp á að greiða einungis vexti í tiltekinn tíma. Öll 

eignaleigufyrirtækin settu þó það skilyrði að viðkomandi skuldari væri ekki þegar kominn í 

vanskil með greiðslur.37 Leigutakar sem voru þegar komnir í vanskil þegar þessi úrræði 

buðust eða komust í vanskil með greiðslur eftir að úrræðin stóðu ekki lengur til boða, gátu átt 

á hættu að leigusamningi þeirra væri rift með vísan til skilmála samnings. Í næstu köflum 

verður fjallað almennt um riftun gagnkvæms samnings og helstu reglur og lagaákvæði sem 

koma til skoðunar þegar samningi er rift. Þá verða skoðuð helstu ákvæði kaupleigusamninga 

um heimild leigusala til riftunar og raunveruleg dæmi nefnd. Því næst verður fjallað um þær 

riftunarheimildir sem leigutaki hefur samkvæmt skilmálum kaupleigusamninga og jafnframt 

verður fjallað um úrræði og heimildir leigutaka vegna vanefnda seljanda. 

3.2 Riftunarreglur laga um lausafjárkaup 

Frá fornu fari hefur það verið viðurkennd meginregla í rétti flestra þjóða að samninga eða aðra 

löggerninga skuli halda eða efna. Hefur verið talið að kenningin um skuldbindingargildi 

samninga sé kjarni samningaréttar sem allar aðrar reglur hans eru byggðar á. Þessi meginregla 

hefur lengi átt sér sess í réttarvitund Íslendinga og kemur meðal annars greinilega fram í 

ákvæðum Jónsbókar Kaupabálks 14 um að haldast skuli handsöluð mál. Áður fyrr var 

almenna reglan sú að samningar voru skuldbindandi eftir orðana hljóðan en í seinni tíð hefur 

undantekningum frá þessari meginreglu fjölgað. Nýrri viðhorf um réttláta eða félagslega 

hagkvæma niðurstöðu varðandi réttaráhrif samnings hverju sinni hafa þrengt til muna 

                                                
37 „Þurfa að vera í skilum til að hægt sé að semja“,  bls.  16. 
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gildissvið hinnar almennu skuldbindingarreglu. Því er nú talið að samningsaðilar verði að 

sýna hvor öðrum hæfilega tillitsemi við samningsgerð og ákvörðun samningskjara hverju 

sinni enda gætir tilhneigingar hjá dómstólum í þá átt að koma með tiltækum úrræðum í veg 

fyrir það að samningsákvæði leiði til þess að knésetja annan samningsaðila félagslega eða 

efnahagslega til einhliða hagsbóta fyrir gagnaðila.38  

Þrátt fyrir þá meginreglu samningaréttar að samninga skuli efna er sá möguleiki alltaf fyrir 

hendi að samningur verði einhverra hluta vegna ekki efndur eftir efni sínu. Ef samningsaðili 

efnir ekki skyldur sínar samkvæmt samningi getur gagnaðili að vissum skilyrðum uppfylltum 

gripið til þess ráðs að rifta samningi. Í skrifum fræðimanna kemur fram að í riftun gagnkvæms 

samnings felst að samningsaðili tekur, án þess að baka sér með því bótaskyldu, þá ákvörðun 

að samningurinn verði ekki efndur samkvæmt aðalefni sínu vegna vanefnda gagnaðila. Er 

hugtakið riftun til dæmis notað með þessum hætti í lögum um lausafjárkaup nr. 50/2000. 

Riftun lýsir sér samkvæmt þessu í því að efndir samnings eru felldar niður án aðvörunar af 

hálfu þess sem lýsir yfir riftun. Riftunaryfirlýsing er ákvöð sem, í samræmi við almennar 

reglur laga um ákvaðir, hefur réttaráhrif þegar hún kemur til viðtakanda. Fellur þá skylda 

beggja aðila til efnda in natura niður og er hvorugum aðila skylt að inna af hendi greiðslur 

samkvæmt samningnum ef þær eru ógreiddar. Hafi annar hvor aðila eða báðir aftur á móti 

greitt verður ekki farið með þær greiðslur sem bindandi efndir samnings og greiðslur þeirra 

ganga til baka. Af þessu leiðir að þegar gagnkvæmum samningi hefur verið rift á hvorugur 

samningsaðila rétt til þess að fá í hendur greiðslu samkvæmt samningum eða ígildi hennar.39 

Dæmi um þetta má finna í 1. mgr. 64. gr. laga um lausafjárkaup þar sem segir að þegar 

kaupum er rift falli niður skyldur aðila til að efna þau. Í 2. mgr. sömu greinar segir að hafi 

kaup verið efnd að fullu eða að hluta af hálfu samningsaðila má krefjast skila á því sem 

móttekið hefur verið og að aðili getur haldið því sem hann hefur móttekið þar til gagnaðili 

skilar því sem hann hefur tekið við. Riftun samnings útilokar ekki að samningsaðili sem lýsir 

yfir riftun geti samhliða riftun krafist skaðabóta vegna vanefnda gagnaðila. Til að skaðabóta 

verði krafist verður almennum bótaskilyrðum að vera fullnægt og þar með töldum áskilnaði 

um orsakasamband og sönnun tjóns.40 

Almennt er það meginskilyrði riftunar að um verulega vanefnd gagnaðila sé að ræða og er 

það í senn nauðsynlegt og nægjanlegt skilyrði til riftunar gagnkvæmra samninga samanber til 

dæmis 25. gr., 39. gr. og 54. gr. laga um lausafjárkaup. Í þessu felst meðal annars að 
                                                
38 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-25. 
39 Þorgeir Örlygsson: „Riftunarreglur  kaupalaga“,  bls.  224. 
40 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 72. 
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orsakasamband þarf að vera á milli hinnar verulegu vanefndar skuldara og þeirrar skerðingar á 

hagsmunum kröfuhafa sem er grundvöllur mats á riftunarheimild hans.41 Ekki er að finna 

almenna skráða lagareglu á sviði fjármunaréttar, sem gildir um allar tegundir samninga, og 

gerir verulega vanefnd að skilyrði riftunar. Þessi meginregla á sér þó stoð í margvíslegum 

lagaákvæðum og má þar nefna 25. gr. og 26. gr. laga um lausafjárkaup og ákvæði laga nr. 

75/1997 um samningsveð. Að auki á reglan sér örugga stoð í úrlausnum dómstóla.42 Rökin 

fyrir meginreglunni um verulega vanefnd sem skilyrði riftunar eru meðal annars þau að riftun 

er það úrræði við vanefnd gagnkvæms samnings sem hvað lengst gengur og valdið getur hvað 

mestri röskun á hagsmunum aðila. Í reglunni felst því nokkur vörn fyrir skuldara ef kröfuhafi 

ætlar að misnota þessa heimild, til dæmis vegna þess að samningur er honum að einhverjum 

ástæðum óhagstæður.43 Hvenær vanefnd telst veruleg getur verið matskennt. Því þarf að fara 

fram heildstætt mat á eðli vanefndar, hverskonar samningssamband er um að ræða, hugrænni 

afstöðu þess sem lýsir yfir riftun og áhrifum beitingar vanefndarúrræðisins á hagsmuni 

samningsaðila í samanburði við önnur úrræði sem til greina koma í tilefni vanefndar.44 Verður 

á þessum vettvangi ekki fjallað nánar um það heildstæða mat sem fara þarf fram þegar meta 

skal hvort vanefnd teljist veruleg. Helgast það fyrst og fremst af því að í kaupleigusamningum 

var ávallt um að ræða samningsbundin riftunarákvæði eins og fjallað verður um síðar. 

Almennt geta sérstök ákvæði í samningi um efndartíma eða afleiðingar vanefnda haft 

mikla þýðingu við mat á því við hvaða aðstæður samningi verður rift. Slík afdráttarlaus 

ákvæði, um að efnt sé á nákvæmlega tilsettum tíma, verður að virða og byggja ákvæði 1. mgr. 

25. gr. laga um lausafjárkaup á þeirri forsendu. Í veðsamningum eru oft ákvæði um heimild 

veðhafa til fyrirvaralausrar eindögunar skuldar ef brestur verður á greiðslu einnar afborgunar. 

Slík ákvæði geta verið hörð í garð skuldara og hefur því í dómaframkvæmd verið tilhneiging 

til að túlka slík ákvæði eftir orðanna hljóðann, að minnsta kosti ef greiðsludráttur er ekki 

verulegur og hefur ekki haft tjón í för með sér fyrir kröfuhafa.45 

Til riftunar gagnkvæms samnings þarf yfirleitt yfirlýsingu af hálfu þess sem vill rifta og 

hefur slík yfirlýsing bæði áhrif sem loforð og ákvöð, þannig að sá sem yfirlýsingu gefur fellur 

með henni frá rétti sínum til efnda og fellir jafnframt niður rétt gagnaðila til efnda. Hefur slík 

yfirlýsing réttaráhrif þegar hún er komin til viðtakanda og er bindandi fyrir báða aðila.46 

                                                
41 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 74. 
42 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls.78. 
43 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 80. 
44 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 81. 
45 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 85-86. 
46 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 76. 
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Almennt er það ekki skylda kröfuhafa að senda skuldara áminningu eða aðvörun áður en til 

riftunar kemur, ef slíkt ákvæði er ekki að finna í samningi aðila. Er það til að mynda 

meginregla laga um lausafjárkaup að kröfuhafi getur rift þótt hann hafi ekki sent aðvörun eða 

áskorun til skuldara um að komið sé fram yfir greiðslutíma. Frá þessari meginreglu má finna 

lögbundnar undantekningar, þar sem þeim sem riftir samningi er gert að veita slíka áminningu 

eða orðsendingu. Má þar nefna d-lið 1. mgr. 9. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð þegar 

eigandi eða veðsali misnotar í verulegum atriðum umráðarétt sinn yfir veðandlaginu eða 

vanefnir með öðrum hætti skyldur sínar samkvæmt 7. gr, um afnotarétt og viðhalds- og 

vátryggingarskyldu. Áður en eindögunar samkvæmt þessari heimild verður krafist skal 

veðhafi með hæfilegum fresti gera eiganda eða veðsala viðvart og gefa þeim kost á að efna 

skyldur sínar réttilega, nema frestur leiði til tjóns sbr. 2. mgr. 9. gr. laganna.47 

Umfjöllunin að framan miðast að mestu við þá stöðu þegar samkomulag hefur verið gert 

en afhending söluhlutar hefur ekki farið fram. Þegar söluhlutur hefur verið afhentur getur 

seljanda eða kaupanda söluhlutar verið heimilt að rifta kaupunum að tilteknum skilyrðum 

uppfylltum. Í lausafjárkaupum er meginreglan sú, þegar um önnur verðmæti en peninga er að 

ræða, að sá aðili sem afhendir greiðslu til gagnaðila án þess að gagngjald sé samtímis innt af 

hendi glatar rétti til riftunar.48 Þetta kemur fram í 4. mgr. 54. gr. laga um lausafjárkaup, þar 

sem segir að hafi kaupandi þegar veitt söluhlut viðtöku getur seljandi því aðeins rift 

kaupunum að hann hafi gert um það fyrirvara eða kaupandi hafnar hlutnum. Frá þessari 

meginreglu gildir því sú undantekning, sem fram kemur í greininni, að hafi samningur að 

geyma fyrirvara eða ákvæði um heimild seljanda til riftunar, þrátt fyrir afhendingu eða að 

kaupandi hafnar söluhlut, sé það nægjanleg riftunarheimild. Þá hefur það komið fram í 

skrifum fræðimanna að það sama gildi ef atvik eru að öðru leyti með þeim hætti að líta má 

svo á að seljandi hafi gert fyrirvara um riftunarrétt sinn, þrátt fyrir afhendingu sbr. 4. mgr. 54. 

gr. laga um lausafjárkaup eða ef ekki er hægt að bera afhendinguna fyrir sig þar sem hún er 

ógildanleg til dæmis á grundvelli misskilnings eða svika.49 Áskilnaður seljanda um rétt til að 

taka söluhlut til baka getur falist í ákvæðum samnings um eignarréttarfyrirvara sbr. VII. kafla 

laga um lausafjárkaup eða sem söluveð sbr. 35. gr. laga um samningsveð. Þar kemur fram að í 

tengslum við sölu lausafjár er heimilt að semja um veðrétt í hinu selda (söluveð) til tryggingar 

annað hvort a) kröfu seljanda til endurgjalds ásamt vöxtum og kostnaði eða b) láni sem þriðji 

maður hefur veitt kaupanda til greiðslu kröfu þeirrar sem nefnd er í a-lið, í heild eða að hluta, 
                                                
47 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 90-91. 
48 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 121. 
49 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 122. 
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enda hafi lánveitandi greitt lánsfjárhæðina beint til seljanda. Verður nánar fjallað um lög um 

samningsveð í kafla 4.4.3 

Þegar kaupandi söluhlutar hefur veitt hlutnum viðtöku útilokar það hann ekki frá því að 

rifta kaupum ef um verulega vanefnd seljanda er að ræða, nema því aðeins að líta megi á 

viðtöku hlutarins eða not hans í ákveðinn tíma án kvörtunar sem samþykki við ástandi 

hlutarins.50 Þessi heimild kaupanda í lausafjárkaupum, til að rifta kaupum þrátt fyrir að hafa 

veitt söluhlut viðtöku, leiðir af 1. og 2. mgr. 73. gr. laga um lausafjárkaup sbr. 1. mgr. 66. gr. 

sömu laga. Í 1. mgr. 73. gr. segir að hafni kaupandi söluhlut sem hann hefur veitt viðtöku skal 

hann á kostnað seljandans annast hlutinn á þann hátt sem sanngjarnt er miðað við aðstæður. Í 

2. mgr. er fjallað um slíka skyldu þegar söluhlutur hefur verið sendur til kaupanda til 

ráðstöfunar á ákvörðunarstað. Samkvæmt 1. mgr. 66. gr. laganna er kaupanda aðeins heimilt 

að rifta kaupum eða krefjast afhendingar á ný geti hann skilað hlutnum að öllu verulegu leyti í 

sama ástandi og hluturinn var í þegar kaupandi veitti honum viðtöku. Í orðalaginu að öllu 

verulegu leyti felst að smávægileg frávik hvað varðar ástand koma ekki í veg fyrir riftun, til 

dæmis slit hlutar við eðlilega notkun á þeim tíma sem um er að ræða.51 Við slíkar aðstæður 

má almennt ætla að kostnaður eða virðisrýrnun vegna eðlilegra slita og notkunar falli á 

kaupandann. Slík niðurstaða kemur fram í dómi Hrd. 14. febrúar 2002 (272/2001)52 þar sem 

málavextir voru þeir að einstaklingur keypti bifreið af SP-Fjármögnun hf. en bifreiðin hafði 

áður verið á kaupleigu. Skömmu eftir kaupin kom í ljós galli í framdrifi bifreiðarinnar sem var 

lagfærður, kaupanda að kostnaðarlausu. Um 4-5 mánuðum eftir kaupin lét kaupandi skoða 

bifreiðina. Við þá skoðun komu í ljós ýmsir gallar og hafði kaupandi samband við seljanda í 

kjölfarið og vildi rifta kaupunum. Ekki náðist samkomulag milli aðila um riftun og leitaði 

kaupandinn því til dómstóla. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um að bifreiðin hafi 

verið haldin göllum sem réttlættu riftun kaupanda. Kaupverð bifreiðarinnar var 3.300.000 

krónur53 og bar seljanda að endurgreiða kaupanda þá fjárhæð að frádregnum 200.000 krónum 

vegna notkunar kaupanda og slita á bifreiðinni frá kaupdegi til þess dags er hún var afskráð. 

                                                
50 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 125. 
51 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 126. 
52 Þess ber að geta að málsatvik áttu sér stað í gildistíð eldri laga um lausafjárkaup nr. 39/1922 sem voru að 

mestu samhljóða núgildandi lögum um lausafjárkaup í þeim efnum sem skiptu máli við þessa úrlausn. Má ætla 
að efnisleg niðurstaða yrði sú sama á grundvelli núgildandi laga um lausafjárkaup. 

53 Til hagræðis við lestur eru fjárhæðir í dómareifunum í ritgerðinni námundaðar þegar við á. 
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3.2.1 Gildissvið laga um lausafjárkaup 

Að framan hefur verið fjallað um almennar reglur um riftun samninga, heimild og skilyrði 

riftunar og fleira, aðallega með tilliti til laga um lausafjárkaup nr. 50/2000. Það er ekki 

augljóst við skoðun á gildissviði laga um lausafjárkaup hvort eignaleigusamningar falli undir 

gildissvið þeirra. Skoða þarf eðli mismunandi tegunda eignaleigusamninga við þetta mat. 

Um gildissvið laga um lausafjárkaup er fjallað í I. kafla laganna. Í 1. mgr. 1. gr. segir að 

lögin gildi um kaup að svo miklu leyti sem ekki er á annan veg mælt fyrir í lögum. Í 2. mgr. 1. 

gr. er tekið sérstaklega fram að lögin gildi ekki um fasteignakaup en lögin gildi um skipti eftir 

því sem við getur átt. Samningar um leigu eða önnur afnot hlutar falla því ekki undir 

gildissvið laganna. Ef samið hefur verið um leigu eða kaupleigu með rétti til handa 

(kaup)leigutaka til þess að kaupa hlutinn í lok leigutíma getur verið erfitt að greina á milli 

leigu og kaupa. Það leikur tæpast vafi á því að ákvæðum kaupalaganna verður beitt ef 

leigjandinn beitir rétti sínum til þess að kaupa. Engu að síður gilda ákvæði laganna ekki án 

fyrirvara um leigusambandið meðan rétturinn til kaupa hefur ekki verið notaður.54 Að þessu 

virtu má ljóst telja að rekstrarleigusamningar falla ekki undir gildissvið laga um 

lausafjárkaup, þar sem í rekstrarleigu skilar leigutaki hinu leigða skilyrðislaust í lok leigutíma. 

Fjármögnunarleigusamningar eru þess eðlis, sbr. umfjöllun í kafla 2.3.2, að 

eignarréttartilfærsla á sér ekki stað fyrirvaralaust að leigutíma loknum, án þess að til komi 

sérstakt samþykki eignaleigufyrirtækis sbr. niðurstöðu Hæstaréttar í Hrd. 13. mars 2014 

(638/2013) sem fjallað var um í fyrrnefndum kafla. Almennt eru fjármögnunarleigusamningar 

því eiginlegir leigusamningar sem falla utan gildissviðs laga um lausafjárkaup. Þó má geta 

Hrd. 20. október 2011 (282/2011) sem fjallað var um að framan, þar sem niðurstaðan var sú, 

að virtu heildstæðu mati á samningi aðila sem bar heitið fjármögnunarleiga, að um væri að 

ræða lán klætt í búning leigusamnings.  

Kaupleigusamningar eru, eins og áður hefur verið fjallað um, almennt ekki eiginlegir 

leigusamningar í skilningi laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu heldur lánssamningar 

sem eignaleigufyrirtækin kusu að klæða í búning leigusamnings. Sú niðurstaða dómstóla að 

kaupleigusamningar séu lánssamningar í skilningi vaxtalaga er ein og sér ekki nægjanleg til 

að fullyrða að slíkir samningar teljist lánssamningar í skilningi annarra laga og falli þannig til 

dæmis undir gildissvið laga um lausafjárkaup. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

lögum um lausafjárkaup kemur fram, í umfjöllun um 1. gr. frumvarpsins, að ef samið hefur 

verið um leigu eða kaupleigu með rétti til handa leigutaka eða kaupleigutaka til þess að kaupa 
                                                
54 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 816. 
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leiguhlut í lok leigutíma geti verið erfitt að greina á milli leigu og kaupa.55 Er núgildandi lög 

um lausafjárkaup nr. 50/2000 tóku gildi höfðu lögin að geyma sérstakar reglur um kaup þar 

sem neytendur áttu í hlut. Var til dæmis í 4. gr. kveðið á um neytendakaup, þar sem fram kom 

að í neytendakaupum væri ekki unnt að semja um eða bera fyrir sig kjör sem eru kaupanda 

óhagstæðari en leiðir af lögunum. Jafnframt var hugtakið neytendakaup skilgreint sem kaup 

þar sem seljandinn hefur atvinnu sína af sölu og söluhlutur er aðallega ætlaður til 

persónulegra nota. Síðar tóku gildi sérstök lög um neytendakaup nr. 48/2003 sem eru töluvert 

ítarlegri en þó um margt sama efnis og lög um lausafjárkaup.56 Við gildistöku laga um 

neytendakaup féllu jafnhliða brott flestar þær reglur laga um lausafjárkaup sem snéru að 

neytendakaupum. 

Hvað samninga um einkaleigu varðar þarf að skoða efni slíkra samninga áður en því er 

slegið föstu hvort þeir falla undir gildissvið laga um lausafjárkaup eða ekki. Áður hefur komið 

fram að til eru tveir mismunandi flokkar einkaleigusamninga, eftir því hver réttarstaða 

einkaleigutaka er samkvæmt skilmálum samnings við lok samningstíma. Annar flokkur 

samninganna hefur mjög svipað yfirbragð og rekstrarleiga og er leiguhlut skilað skilyrðislaust 

við lok leigutíma. Myndi slíkur einkaleigusamningur vafalítið falla utan gildissviðs laga um 

lausafjárkaup með sama hætti og rekstrarleigusamningar. Hinn flokkur einkaleigusamninga er 

þannig að almennt á leigutaki rétt til að kaupa hið leigða við lok leigutíma og er slíkur 

samningur um margt líkur kaupleigusamningi. Ekki hefur reynt á það fyrir Hæstarétti hvert 

raunverulegt inntak einkaleigusamnings með kauprétti er en í Hérd. Rvk. 5. febrúar 2014 (E-

3124/2012) sem fjallað var um hér áður var það niðurstaða dómsins, eftir heildstætt mat á efni 

samningsins, að þótt samningurinn bæri heitið einkaleigusamningur með kauprétti væri það 

heiti nafnið tómt. Yrði að líta svo á að Lýsing hf. hafi veitt lán til kaupa á bifreiðinni. Var því 

lagt til grundvallar að um væri að ræða lánssamning í skilningi laga um vexti og 

verðtryggingu nr. 38/2001. Má því telja að meta þurfi einkaleigusamninga með kauprétti með 

svipuðum hætti og kaupleigusamninga. 

Hafa ber í huga að þrátt fyrir að nánar þurfi að skoða efnisatriði samninga um kaupleigu 

og einkaleigu með kauprétti til þess að meta hvort samningarnir teljist leigusamningur eða 

lánssamningur í skilningi laga um lausafjárkaup, þá er eðli viðskiptanna þannig að ávallt er 

um söluviðskipti að ræða. Matið liggur í því hver telst raunverulegur kaupandi í skilningi 

                                                
55 Alþt. 1999-2000, A-deild, bls. 816. 
56 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 81-82. 
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laganna, eignaleigufyritækið eða sá sem kallast leigutaki í samningi, og eftir atvikum í 

skilningi laga um neytendakaup. 

3.2.2 Hvenær lög um neytendakaup koma til skoðunar 

Að framan hefur verið fjallað um gildissvið laga um lausafjárkaup og kom jafnframt fram að 

við gildistöku laga um neytendakaup nr. 48/2003 (hér eftir neytendakaupalög) féllu brott þær 

reglur laga um lausafjárkaup sem snéru að neytendakaupum. Það er því mikilvægt að fjalla í 

stuttu máli um það hvenær lög um neytendakaup koma til skoðunar umfram lög um 

lausafjárkaup. 

Að meginstefnu gilda sömu reglur um kaup, hvort heldur þau falla undir lög um 

lausafjárkaup eða neytendakaup.57 Hafa fræðimenn skipt frávikum neytendakaupalaga frá 

lögum um lausafjárkaup í þrennt. Í fyrsta lagi ákvæði sem fela í sér einföldun frá kaupalögum, 

í öðru lagi nýmæli sem rekja má til tilskipunar um neytendakaup og í þriðja lagi frávik á 

grundvelli neytendaverndarsjónarmiða.58 

Um fyrsta hóp ofangreindra frávika er bent á að allmörg ákvæði neytendakaupalaga fela í 

sér frávik frá lögum um lausafjárkaup. Má þar í fyrsta lagi nefna að reglurnar um afhendingu 

á söluhlut í II. kafla neytendakaupalaga eru einfaldari en í lausafjárkaupalögum þar sem ekki 

er gerður greinarmunur á tegundum kaupa. Í öðru lagi er í 16. gr. laga um neytendakaup 

heildstætt ákvæði um það hvenær söluhlutur telst gallaður en ekkert slíkt ákvæði er að finna í 

lögum um lausafjárkaup. Í þriðja lagi eru ákvæðin um umfang skaðabóta í 52. gr. 

neytendakaupalaga talsvert einfaldari en í lögum um lausafjárkaup.59 

Í öðrum hópi frávika, sem má rekja til tilskipunar um neytendakaup, felast nokkur nýmæli 

frá lögum um lausafjárkaup, sem byggjast á ákvæðum tilskipunar 99/44/EB um 

neytendakaup. Má þar nefna í fyrsta lagi ákvæði 2. mgr. 18. gr. neytendakaupalaga um að 

galli sem kemur upp innan sex mánaða frá áhættuflutningi teljist almennt hafa verið til staðar 

við áhættuflutning. Í öðru lagi má nefna reglu 4. mgr. 16. gr. neytendakaupalaga um það að 

þegar neytandi hefur lagt til efnivið í söluhlut. Í þriðja lagi má nefna ákvæði í 2. málsl. 1. 

mgr. 27. gr. neytendakaupalaga um tveggja mánaða lágmarksfrest neytanda til að leggja fram 

kvörtun vegna galla. Í fjórða lagi er það svo ákvæði 31. gr. neytendakaupalaga sem heimilar í 

                                                
57 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 110. 
58 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur, bls. 377. 
59 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur, bls. 377. 
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undantekningartilvikum afslátt þrátt fyrir að viðkomandi galli feli ekki í sér 

verðmætarýrnun.60 

Þriðji hópur frávika er á grundvelli neytendaverndarsjónarmiða. Sem dæmi um slík frávik 

má í fyrsta lagi nefna ákvæði 29. gr. neytendakaupalaga sem veitir neytanda kost á að velja á 

milli úrbóta og nýrrar afhendingar þegar söluhlutur er gallaður. Í öðru lagi má nefna ákvæði 

2.-4. mgr. 30. gr. neytendakaupalaga en þar eru ýmsar reglur um framkvæmd úrbóta og nýrrar 

afhendingar sem ekki er að finna í lögum um lausafjárkaup. Til dæmis hafi seljandi almennt 

ekki rétt til að bæta úr sama galla oftar en tvisvar sinnum. Í þriðja lagi er nefnt ákvæði 33. gr. 

neytendakaupalaga um að hlutlæg ábyrgð sé hinn almenni bótagrundvöllur vegna galla. Í 

fjórða lagi fela ákvæði 34. gr. neytendakaupalaga um tjón á öðrum munum að nokkru leyti í 

sér frávik frá lögum um lausafjárkaup. Í fimmta lagi fela ákvæði VIII. kafla 

neytendakaupalaga um afpöntun og skilarétt í sér frávik frá ákvæðum laga um lausafjárkaup 

enda er afpöntunarréttur neytanda ríkari í neytendakaupalögum auk þess sem sambærilegt 

ákvæði um skilarétt er ekki að finna í lögum um lausafjárkaup.61 

Eru sum framangreinda frávika þess eðlis að þau koma ekki til sérstakrar skoðunar í tilviki 

bifreiðakaupa á meðan önnur koma þar til álita. Getur það skipt kaupanda, eða leigutaka, 

verulegu máli hvort kaup hans á bifreið falli undir gildissvið laga um neytendakaup eða laga 

um lausafjárkaup ef bifreið reynist gölluð sbr. til dæmis Hérd. Rvk. 30. nóvember 2012 (E-

2938/2011) sem fjallað verður um í kafla 3.3.7. Þar var fallist á að kaup á bifreið með 

kaupleigusamningi féllu undir gildissvið laga um neytendakaup, þrátt fyrir að Lýsing hf. hefði 

í raun keypt þá bifreið sem talin var gölluð og leigt til neytandans. 

Þegar um kaup á bifreið er að ræða, sem síðar reynist gölluð, eru því nokkur atriði 

kaupanna sem þarf að skoða með tilliti til þess hvort lögskiptin falli undir gildissvið laga um 

neytendakaup. Má þar nefna atriði eins og aldur bifreiðar, hvort um er að ræða nýja bifreið 

keypta í bifreiðaumboði eða notaða bifreið keypta af einstaklingi og eftir atvikum fyrir 

milligöngu bifreiðasölu. Eins kemur til skoðunar hver raunverulegur kaupandi bifreiðar er ef 

hún er keypt með eignaleigusamningi, til dæmis kaupleigu. 

                                                
60 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur, bls. 378. 
61 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur, bls. 379-380. 
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3.3 Staða leigutaka gagnvart leigusala og seljanda 

3.3.1 Staðlaðir skilmálar kaupleigusamninga 

Í apríl 2010 sendi Fjármálaeftirlitið fjórum eignaleigufyrirtækjum, Avant hf., Íslandsbanka 

Fjármögnun, Lýsingu hf. og SP-Fjármögnun hf., fyrirspurn um hvernig uppgjöri 

kaupleigusamninga um bifreiðir væri háttað í kjölfar þess að samningum væri rift. Óskaði 

Fjármálaeftirlitið annars vegar eftir lýsingu á því ferli sem ætti sér stað við uppgjör vegna 

riftunar á kaupleigusamningum. Sérstaklega var óskað eftir upplýsingum um hvernig verðmat 

og uppgjör færi fram. Hins vegar spurði Fjármálaeftirlitið hvort uppgjör væri endurskoðað ef 

söluverð bifreiðar reyndist hærra en matsverð samkvæmt uppgjöri. Verður umfjöllun 

ritgerðarinnar að aftan meðal annars byggð á svörum þessara fjögurra eignaleigufyrirtækja til 

Fjármálaeftirlitsins. Með svörum sínum sendu Íslandsbanki Fjármögnun og Lýsing hf. afrit af 

samningsskilmálum sínum og verður umfjöllun meðal annars byggð á þeim, auk afrita af 

skilmálum kaupleigusamninga Avant hf. og SP-Fjármögnunar voru fengin úr málsgögnum í 

dómsmálum sem félögin áttu aðild að. Samningsskilmálana í heild má sjá í viðaukum aftast í 

ritgerðinni. 

 Í þessum fjórum kaupleigusamningum um bifreiðir voru samningsákvæðið almennt á 

þann veg að leigutaka bar að efna sinn hluta samnings gagnvart leigusala, það er að greiða 

mánaðarlegar leigugreiðslur, þrátt fyrir vanefnd seljanda, til dæmis ef bifreið var gölluð eða 

afhendingardráttur varð. Var almennt ekki kveðið á um rétt leigutaka til að rifta samningi 

gagnvart leigusala nema þá með vísan til almennra reglna íslensks réttar án þess að þær hafi 

verið tilgreindar nánar. Samhengisins vegna verða ákvæði umræddra kaupleigusamninga um 

vanefndarúrræði leigutaka birt orðrétt. Verður í kjölfarið fjallað um þýðingu þessara ákvæða 

og nefnd dæmi úr dómaframkvæmd. 

3.3.2 Avant62 

Um vanefndir seljanda er fjallað í 9. gr. bílasamnings Avant hf. þar sem segir:  

Reynist bifreið gölluð eða er ekki afhent á réttum tíma ber leigutaka að tilkynna leigusala það 
skriflega eða með öðrum jafn tryggilegum hætti, svo unnt sé að gera allar nauðsynlegar 
ráðstafanir gagnvart seljanda vegna vanefnda hans. Leigutaka ber að efna skuldbindingar sínar 
samkvæmt   samningi   þessum,   þar   með   talið   að   greiða   leigu   […]   þó   svo   að   seljandi   vanefni  
samning sinn við leigusala og/eða leigutaka. Komi til afsláttar, skaðabóta eða endurgreiðslu frá 
seljanda vegna vanefnda skal farið með það með eftirfarandi hætti:  
1) Leiði vanefndir seljanda til afsláttar á kaupverði eða skaðabóta úr hans hendi skal það koma 
leigutaka til góða í formi lækkaðrar leigu og á leigutaki ekki frekari rétt á hendur leigusala. 
2) Séu vanefndir seljanda svo verulegar, að rifta megi kaupum, skal leigusali taka þá ákvörðun 

                                                
62 Viðauki 1. 



 

31 

og tilkynna seljanda hana. Sé kaupum rift fer fram uppgjör milli leigutaka og leigusala skv. 
ákvæðum 17. gr. samnings þessa [um uppgjör].  

Leigutaki skal standa straum af öllum útgjöldum vegna lögfræðilegrar og/eða tæknilegrar 
þjónustu sem nauðsynleg er við kröfugerð á hendur seljanda, hvort sem er innan réttar eða utan 
og hvort sem krafa er gerð í nafni leigusala eða leigutaka í umboði leigusala. Leigutaki öðlast 
undir engum kringumstæðum kröfu á hendur leigusala vegna vanefnda seljanda. 

3.3.3 Íslandsbanki Fjármögnun63 

Í bílasamningi Íslandsbanka Fjármögnunar er fjallað um vanefndir seljanda eða þjónustuaðila 

í 8. gr. þar sem segir: 

Sé bifreið ekki afhent á réttum tíma eða reynist gölluð hvílir sú skylda á leigutaka að láta 
leigusala vita um það þegar í stað, með tryggilegum hætti, svo að unnt sé að skýra seljanda frá 
afhendingardrætti eða göllum á henni.  
Leigusali ber enga ábyrgð á tjóni leigutaka vegna vanefnda seljanda eða þeirra sem hann ber 
ábyrgð á vegna bifreiðarinnar, hvort heldur sem það stafar af galla eða ef bifreiðin er ekki afhent 
á réttum tíma o.s.frv. Leigutaki öðlast undir engum kringumstæðum kröfu á hendur leigusala 
vegna slíkra vanefnda.  
Leigutaka ber að efna skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum þar með talið að greiða 
leigu  […]  þó  svo  að  seljandi  vanefni  samning  sinn  við  leigusala  og/eða  leigutaka.  
Leiði vanefndir af hálfu seljanda til þess að rifta megi kaupunum skal leigusali taka ákvörðun 
um riftun og tilkynna seljanda hana. Sé kaupunum rift skal fara fram uppgjör á milli leigusala 
og leigutaka samkvæmt ákvæðum 16. gr. samnings þessa [um uppgjör]. Sé kaupum ekki rift, en 
skaðabætur greiddar eða afsláttur veittur af kaupverði, skal samningur þessi gilda áfram, en 
skaðabæturnar eða afslátturinn koma leigutaka að fullu til góða. Með hvaða hætti það gerist skal 
háð samþykki leigusala. Leigutaki skal standa straum af öllum útgjöldum vegna lögfræðilegrar 
og/eða tæknilegrar þjónustu sem nauðsynleg er við kröfugerð á hendur seljanda, hvort sem er 
innan réttar eða utan og hvort sem krafa er gerð í nafni leigusala eða í umboði leigusala. 

3.3.4 Lýsing64 

Í bílasamningi Lýsingar hf. er bæði að finna sérstakt ákvæði um uppsögn af hálfu leigutaka og 

ákvæði um vanefndir seljanda. Í 11. gr. um vanefndir seljanda stendur: 

Leigutaka ber að tilkynna Lýsingu hf. skriflega eða með öðrum jafn tryggilegum hætti, reynist 
bifreið gölluð, svo unnt sé að gera allar nauðsynlegar ráðstafanir gagnvart seljanda vegna 
vanefnda hans. Leigutaka ber að greiða leigu þó svo að seljandi vanefni samning sinn við 
Lýsingu hf. og/eða leigutaka. Leigutaki getur þó átt rétt til afsláttar, skaðabóta eða endurgreiðslu 
eftir því sem hér segir:  
a) Leiði vanefndir seljanda til afsláttar á kaupverði eða til skaðabóta úr hans hendi skal það 
koma leigutaka að fullu til góða í formi lækkaðrar leigu og á leigutaki ekki frekari rétt á hendur 
Lýsingu hf. að öðru leyti heldur samningur þessi gildi sínu.  
b) Séu vanefndir seljanda svo verulegar, að rifta megi kaupunum, skal Lýsing hf. taka þá 
ákvörðun og tilkynna seljanda hana. 

Um uppsögn af hálfu leigutaka var svo kveðið í 18. gr. bílasamningsins þar sem fram kom að 

samningurinn væri tímabundinn og óuppsegjanlegur af hálfu leigutaka og jafnframt gæti 
                                                
63 Viðauki 2. 
64 Viðauki 3. 
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leigutaki ekki skilað bifreiðinni til leigusala við lok samnings. Á hinn bóginn væri leigutaka 

hvenær sem er heimilt að greiða leigusamning upp í einu lagi og skyldi Lýsing hf. þá gefa út 

afsal fyrir bifreiðinni. 

3.3.5  SP-Fjármögnun65 

Um vanefnd seljanda er fjallað í 7. gr. bílasamnings SP-Fjármögnunar hf. þar sem segir: 

Sé bifreið ekki afhent á réttum tíma eða reynist gölluð hvílir sú skylda á leigutaka að láta SP 
vita um það þegar í stað með tryggilegum hætti, svo að unnt sé að skýra seljanda frá 
afhendingardrætti eða göllum á bifreiðinni. Leigutaki öðlast undir engum kringumstæðum kröfu 
á hendur leigusala vegna slíkra vanefnda. Leiði vanefndir af hálfu seljanda til þess að rifta megi 
kaupunum skal SP taka ákvörðun um riftun og tilkynna seljanda hana. Sé kaupunum rift skal 
fara fram uppgjör á milli SP og leigutaka skv. 1. og 3. tl. 16. gr. [um uppgjör]. 

Sé kaupunum ekki rift, en skaðabætur greiddar eða afsláttur veittur af kaupverði, skal samningur 
þessi gilda áfram, en skaðabæturnar eða afslátturinn koma leigutaka til góða. Með hvaða hætti 
það gerist skal háð samþykki SP. Leigutaki skal standa straum af öllum útgjöldum vegna 
lögfræðilegrar og/eða tæknilegrar þjónustu sem nauðsynleg er við kröfugerð á hendur seljanda, 
hvort sem er innan réttar eða utan og hvort sem krafa er gerð í nafni SP eða leigutaka í umboði 
SP.  

Leigutaka ber að greiða leigu þrátt fyrir vanefnd seljanda. 

3.3.6 Þýðing ákvæða um vanefnd seljanda 

Af framangreindu má sjá að ákvæðin eru að mestu áþekk. Kjarni þeirra er sá að þrátt fyrir að 

um vanefnd seljanda væri að ræða, til dæmis galla, kæmi það almennt ekki að sök fyrir 

samningssamband leigutaka og leigusala. Leigutaka bæri áfram að greiða leigugreiðslur og 

jafnframt að hafa samráð við leigusala í tilviki vanefndar. Ef til þess kæmi að seljandi greiddi 

skaðabætur eða veitti afslátt af kaupverði skyldi það almennt koma leigutaka til góða í formi 

lækkaðrar leigu. 

Ekki verður séð að leigutaka sé í samningunum veitt bein heimild til að krefjast riftunar, 

skaðabóta eða afsláttar af kaupverði án aðkomu leigusalans né heldur að lagt sé við því blátt 

bann en þó þarf leigutaki almennt að tilkynna leigusala ef bifreið reynist gölluð. Í öllum 

samningunum er svo kveðið á um að leigutaki beri allan þann kostnað sem hlýst af kröfugerð 

á hendur seljanda vegna galla, innan réttar eða utan, hvort sem krafan er gerð í nafni leigusala 

eða í nafni leigutaka í umboði leigusala. Að virtu þessu orðalagi í umboði leigusala mætti ætla 

að eignaleigufyrirtækin teldu aðkomu sína að kröfugerð nauðsynlega, hvort sem það er með 

beinum hætti þannig að eignaleigufyrirtæki geri, sem eigandi bifreiðar, kröfu á hendur 

seljanda eða með óbeinum hætti þannig að eignaleigufyrirtæki veiti leigutaka heimild, með 

                                                
65 Viðauki 4. 
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yfirlýsingu eða umboði, til að gera kröfu í eigin nafni. Sjá þó til hliðsjónar álit kærunefndar 

lausafjár- og þjónustukaupa 22. september 2008 (M-43/2008) þar sem einstaklingur fór fram 

á riftun kaupa á bifreið og endurgreiðslu kaupverðs vegna galla eða til vara greiðslu skaðabóta 

vegna tjóns sökum gallans. Bifreiðin var fjármögnuð með bílasamningi (kaupleigusamningi) 

og var álitsbeiðandi umráðamaður bifreiðar en eignaleigufyrirtæki kaupandi samkvæmt 

kaupsamningi. Ekki verður séð að eignaleigufyrirtækið hafi átt nokkra aðkomu að 

álitsbeiðninni fyrir kærunefndinni sem sagði meðal annars í niðurstöðu sinni að nefndin áliti 

að í því tilviki sem um ræddi skipti það ekki máli þótt skráður kaupandi bifreiðarinnar væri 

eignaleigufyrirtæki en ekki álitsbeiðandi. Hagsmunir eignaleigufyrirtækisins væru tryggðir 

samkvæmt fyrirliggjandi bílasamningi en álitsbeiðandi bæri hins vegar, sem umráðamaður 

bifreiðarinnar, réttur til að gæta hagsmuna sinna gagnvart seljanda bifreiðarinnar. Fjallaði 

kærunefndin því efnislega um álitaefnið. 

3.3.7 Krafa leigutaka um afslátt eða riftun vegna vanefndar seljanda 

Ekki verður séð að reynt hafi á það fyrir Hæstarétti hver réttmætur aðili kröfu er þegar deilt er 

um meintan galla í bifreið sem fjármögnuð var með kaupleigusamningi. Slík mál hafa hins 

vegar komið til kasta héraðsdómstóla og kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa, sem starfar 

á grundvelli 1. mgr. 99. gr. laga um lausafjárkaup. Ákveðins ósamræmis virðist gæta í 

niðurstöðum héraðsdómstóla í málum er varða þennan þátt. Verða hér rakin nokkur dæmi úr 

dómaframkvæmd. 

Í Hérd. Rvk. 30. nóvember 2012 (E-2938/2011) stefndi einstaklingur bifreiðaumboði 

vegna meints galla í bifreið og krafðist skaðabóta. Hafði stefnandi gert bílasamning þar sem 

fram kom að hann væri leigutaki, bifreiðaumboðið seljandi og Lýsing hf. leigusali. Bifreiðin 

bilaði þegar tæplega fjögur ár voru liðin frá kaupunum og leitaði stefnandi fyrst til 

kærunefndar um lausafjár- og þjónustukaup sem komst að þeirri niðurstöðu að 

bifreiðaumboðinu bæri að gera við bifreiðina á sinn kostnað auk þess að greiða útlagðan 

kostnað vegna flutnings hennar og bætur vegna afnotamissis. Hafnaði bifreiðaumboðið því að 

hlíta áliti kærunefndarinnar og höfðaði stefnandi því þetta mál. Byggði stefnandi kröfu sína á 

lögum um neytendakaup nr. 48/2003 og því að honum hafi verið heimilt að kvarta undan galla 

í allt að fimm ár frá afhendingu í samræmi við 2. málsl. 2. mgr. 27. gr. laganna. Stefndi, 

bifreiðaumboðið, krafðist sýknu og byggði meðal annars á því að lög um neytendakaup giltu 

ekki um lögskipti aðila. Byggði stefndi þá afstöðu á því að hann hafi ekki selt stefnanda 

bifreiðina heldur Lýsingu hf. sem væri enn skráður eigandi bifreiðarinnar. Lýsing hf. hefði 

atvinnu af því að fjármagna og hafa milligöngu um sölu á bifreiðum og fleiru og gæti ekki 
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talist neytandi í skilningi laganna. Gætu viðskiptin því ekki fallið að skilgreiningu 2. mgr. 1. 

gr. laga um neytendakaup þar sem fram kemur að með neytendakaupum sé átt við sölu hlutar 

til neytanda. Af þessum sökum ættu lög um lausafjárkaup að gilda um ágreiningsefnið og 

samkvæmt ákvæðum 2. mgr. 32. gr. þeirra laga geti kaupandi ekki borið fyrir sig galla á 

söluhlut eftir að tvö ár eru liðin frá því hann veitti söluhlut viðtöku. Ekki lá fyrir í málinu 

umboð eða yfirlýsing Lýsingar hf. þar sem stefnda var veitt heimild til að höfða umrætt mál 

vegna bifreiðar í þess eigu. Dómurinn taldi, eftir heildstætt mat á ákvæðum bílasamningsins, 

að yfirbragð réttarsambands stefnanda og Lýsingar hf. hefði í meginatriðum á sér einkenni 

lögskipta milli lánveitanda og lántaka. Að því virtu taldi dómurinn að líta yrði svo á að það 

hafi verið stefnandi sem keypti bifreiðina af stefnda en fjármagnaði kaupin með fyrrgreindum 

bílasamningi. Því hafi stefnandi verið neytandi við kaupin og stefndi haft atvinnu sína af sölu 

bifreiða. Um lögskiptin giltu því lög um neytendakaup nr. 48/2003. Niðurstaða málsins að 

öðru leyti var sú að stefnanda tókst ekki að færa sönnur á að orsök bilunarinnar mætti rekja til 

galla og var stefndi því sýknaður af kröfum stefnanda. Mat dómsins á réttarsambandi aðila 

með tilliti til ákvæða bílasamningsins var með mjög áþekkum hætti og mat Hæstaréttar á 

ákvæðum kaupleigusamninga í málum er varða ólögmæta gengistryggingu 

kaupleigusamninga sbr. til dæmis Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) og Hrd. 16. júní 2010 

(92/2010) sem fjallað var um áður. Var enda um að ræða sambærilegan kaupleigusamning og 

þann sem var til umfjöllunar í fyrrgreindum dómi Hæstaréttar nr. 153/2010. Ekki verður séð 

af héraðsdómi þeim er fjallað var um að framan, að stefndi, bifreiðaumboðið, hafi krafist 

sýknu vegna aðildarskorts, þrátt fyrir að hafa byggt vörn sína á því meðal annars að stefnandi 

væri ekki raunverulegur eigandi bifreiðarinnar heldur Lýsing hf., sem fjármagnaði kaupin og 

var jafnframt skráður eigandi bifreiðarinnar. 

Í Hérd. Rvk. 25. júní 2013 (E-3339/2012) krafðist stefndi sýknu vegna aðildarskorts 

stefnanda, sem var leigutaki bifreiðar sem stefndi hafði selt. Málsatvik voru þau að SP-

Fjármögnun hf. keypti bifreið af stefnda og gerði jafnframt kaupleigusamning um bifreiðina 

við stefnanda. Bifreiðin reyndist gölluð og krafðist stefnandi, leigutaki, af þeim sökum 

afsláttar af kaupverði bifreiðarinnar. Því hafnaði stefndi og leitaði leigutaki þá til kærunefndar 

lausafjár- og þjónustukaupa sem komst að þeirri niðurstöðu að leigutaki ætti rétt á afslætti af 

kaupverðinu vegna galla í bifreiðinni. Stefndi lét ekki til sín taka í málinu fyrir kærunefndinni 

og brást í engu við niðurstöðu hennar. Fyrir héraðsdómi krafðist stefndi sýknu vegna 

aðildarskorts. Byggði stefndi á því að stefnandi væri ekki réttur aðili að kröfunni. Hann væri 

ekki eigandi bifreiðarinnar og hefði ekki verið kaupandi hennar samkvæmt kaupsamningi 

heldur SP-Fjármögnun hf. sem væri ekki aðili málsins. Því hafi ekkert samningssamband 
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verið á milli stefnanda og stefnda vegna bifreiðarinnar. Dómurinn hafnaði þessari kröfu 

stefnda. Vísaði dómurinn meðal annars til þess að stefnandi hafi einn átt í samskiptum við 

seljanda vegna viðskiptanna og einnig þess að í kaupleigusamningnum hafi stefnandi 

vissulega verið skráður umráðamaður bifreiðar og SP-Fjármögnun hf. eigandi en gert hafi 

verið ráð fyrir því í samningnum að leigutaki gæti gert kröfu á hendur seljanda, innan réttar 

eða utan, í nafni SP-Fjármögnunar hf. eða í sínu nafni í umboði félagsins. Í málinu lá fyrir 

yfirlýsing eiganda kaupleigusamningsins66 þess efnis að stefnanda hafi verið heimilt að höfða 

málið í eigin nafni. Að auki hafði fullnaðaruppgjör farið fram á milli leigutaka, stefnanda, og 

leigusala eftir að málið var höfðað en áður en það var dómtekið. Var því sem fyrr segir kröfu 

stefnda um sýknu vegna aðildarskorts hafnað. Fróðlegt er að velta því upp hvort sama 

niðurstaða hefði orðið varðandi aðildina ef ekki hefði legið fyrir yfirlýsing skráðs eiganda 

bifreiðarinnar og ef ekki hefði þegar farið fram fullnaðarguppgjör. Til hliðsjónar má sjá Hérd. 

Reykn. 6. febrúar 2009 (E-2359/2007) sem var riftunarmál höfðað af umráðamanni bifreiðar 

gegn seljanda hennar til viðurkenningar á riftun á kaupum á bifreið. Í málinu lá fyrir umboð 

Lýsingar hf., sem var skráður eigandi bifreiðar, til handa leigutaka til höfðunar málsins. Í 

málinu reyndi ekki á aðildarskort og fékk það því efnislega meðferð. 

Í Hérd. Rvk. 6. febrúar 2009 (E-4533/2008) kröfðust stefndu að vísu ekki sýknu vegna 

aðildarskorts heldur kröfðust þess að málinu yrði vísað frá dómi. Engu að síður kom aðild til 

skoðunar. Málsatvik voru þau að einstaklingur og lögaðili áttu viðskipti með bifreiðir sem 

gengu þannig fyrir sig að gerð voru umráðaskipti á bifreiðunum og kaupverð annarrar 

bifreiðarinnar því að fullu greitt með afsali hinnar. Fóru þessi viðskipti fram með milligöngu 

bílasölu en kaupandi og þar með eigandi beggja bifreiða var Avant hf. Síðar vildi annar 

kaupanda rifta kaupunum og höfðaði mál gegn hinum kaupandanum og bílasölunni þar sem 

stefnandi krafðist þess að kaupunum yrði rift. Tók stefnandi fram í stefnu að heimild hefði 

fengist hjá Avant hf., eiganda bifreiðanna, til þessarar málshöfðunar án þess þó að leggja fram 

gögn því til stuðnings. Var málinu vísað frá dómi að kröfu stefndu þar sem kröfugerð stefnand 

var svo óskýr og villandi að ljóst þótti að niðurstaða byggð á henni væri ekki til þess fallin að 

leiða til lykta ágreining aðila. Þá vísaði dómarinn til þess að ekki lægi fyrir afstaða Avant hf., 

kaupanda og skráðs eiganda beggja bifreiða, í þeim viðskiptum sem voru til umfjöllunar, 

önnur en yfirlýsing stefnanda þess efnis í stefnu. Óljóst væri af málatilbúnaði stefnanda af 

hvaða ástæðum Avant hf. væri skráður kaupandi og eigandi bifreiðanna ef félagið hefði engra 

hagsmuna að gæta í málinu. Ekki yrði annað séð en að Avant hf. kynni að hafa hagsmuna að 
                                                
66 SP-Fjármögnun hafði á þessum tíma verið sameinuð Landsbankanum sem gaf út umrædda yfirlýsingu. 
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gæta í málinu og hefði því þurft að gefa því færi á að svara til sakar sbr. 2. mgr. 18. gr. laga 

nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Af þessum orðum dómsins verður ekki dregin önnur 

ályktun en sú að málinu hefði verið vísað frá dómi að sjálfsdáðum sökum aðildarskorts, ef 

kröfugerð stefnanda hefði ekki verið svo óskýr og villandi að það varðaði frávísun. 

Í Hérd. Rvk. 11. maí 2009 (E-2812/2008) var málinu hins vegar vísað frá dómi án kröfu, 

vegna aðildarskorts. Málsatvik voru þau að einstaklingur hafði keypt bifreið af bílasölu og 

voru kaupin fjármögnuð með kaupleigusamningi við SP-Fjármögnun hf. Eftir kaupin varð 

stefnandi var við ýmsar bilanir í bifreiðinni og taldi hana hafa verið haldna göllum við kaupin. 

Stefndi hann bílasölunni og forsvarsmanni hennar, þar sem endanlegar dómkröfur voru þær 

að staðfest yrði riftun á kaupsamningi aðila. Stefndu í málinu kröfðust sýknu en ekki var 

krafist frávísunar vegna aðildarskorts. Í niðurstöðu dómsins er fjallað um bílasamning 

stefnanda og SP-Fjármögnunar hf. og vísað til þess að stefnandi var leigutaki samkvæmt 

samningi og SP-Fjármögnun hf. leigusali og skráður eigandi bifreiðar. Jafnframt hafi það 

verið skýrt í samningnum að á meðan hann gilti héldist eignarrétturinn á bifreiðinni hjá SP-

Fjármögnun hf. Þá vísaði dómurinn í ákvæði 7. gr. skilmála samningsins sem fjallar um 

vanefndir seljanda og er hliðstætt því ákvæði sem fjallað er um að framan í kafla 3.3.5. Í 

skilmálunum kom fram að reyndist bifreið gölluð hvíldi sú skylda á leigutaka að láta SP-

Fjármögnun hf. vita um það þegar í stað. Jafnframt sagði að leiddu vanefndir af hálfu seljanda 

til þess að rifta mætti kaupunum tæki SP-Fjármögnun hf. ákvörðun um riftun og tilkynnti 

hana seljanda. Að þessu virtu taldi dómurinn ljóst að nauðsyn hefði borið til þess að SP-

Fjármögnun hf. stæði að málsókninni enda væri í málinu höfð uppi krafa sem með beinum 

hætti varðaði hagsmuni félagsins sem eiganda þeirrar bifreiðar sem um ræddi í málinu. Þar 

sem SP-Fjármögnun hf. var ekki veittur kostur á aðild að málinu var því vísað frá dómi á 

grundvelli 2. mgr. 18. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð einkamála. 

Af framangreindum dómum og úrskurðum er óhætt að fullyrða að ákveðins ósamræmis 

gætir í dómaframkvæmd hvað varðar aðild í málum er snúa að meintri vanefnd seljanda 

bifreiðar, þegar kaupandi er eignaleigufyrirtæki en kröfu er haldið fram af umráðamanni 

bifreiðar.67 Í fyrstnefnda dóminum, Hérd. Rvk. 30. nóvember 2012 (E-2938/2011), átti Lýsing 

hf. sem eigandi bifreiðar enga aðild að málinu en dómurinn taldi réttarsamband stefnanda og 

Lýsingar hf. bera með sér einkenni lögskipta milli lánveitanda og lántaka. Því taldi dómurinn 

aðild Lýsingar hf. að málinu ekki nauðsynlega. Næst var fjallað um dóm Hérd. Rvk. 25. júní 

                                                
67 Gera verður þann fyrirvara að samningarnir eru ekki birtir í heild sinni í dómunum og niðurstaða málanna 

getur að einhverju leyti skýrst af mismunandi ákvæðum samninga. 
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2013 (E-339/2012) þar sem stefndi krafðist sýknu vegna aðildarskorts. Fyrir lá yfirlýsing 

eiganda (kröfuhafa) kaupleigusamnings og taldi dómurinn það nægja til þess að málið fengi 

efnislega meðferð. Að auki lá fyrir að á meðan málið var rekið fyrir dómstólum fór fram 

fullnaðaruppgjör milli leigusala og leigutaka, sem var þá orðinn skráður eigandi bifreiðar. Í 

þriðja dóminum, Hérd. Reykn. 6. febrúar 2009 (E-2359/2007), hafði Lýsing hf., sem skráður 

eigandi bifreiðar, veitt leigutaka umboð til höfðunar málsins sem fékk efnislega málsmeðferð. 

Í fjórða málinu sem fjallað er um að framan, Hérd. Rvk. 6. febrúar 2009 (E-4533/2008), var 

málinu vísað frá vegna vanreifunar. Jafnframt kom fram í niðurstöðu héraðsdóms að Avant 

hf. hefði haft hagsmuna að gæta í málinu og hefði því þurft að gefa félaginu kost á að svara til 

sakar. Í málinu lá ekkert fyrir um afstöðu Avant hf. annað en yfirlýsing stefnanda um að hún 

hefði heimild félagsins til málshöfðunar. Í síðast greinda málinu, Hérd. Rvk. 11. maí 2009 (E-

2812/2008), var því vísað frá dómi án kröfu þar sem SP-Fjármögnun hf., sem eigandi 

bifreiðarinnar, átti hagsmuna að gæta en var ekki aðili máls. 

Í ljósi framangreinds ósamræmis væri, frá lögfræðilegu sjónarhorni, heppilegt ef 

sambærileg málsatvik og lýst er að framan kæmu til kasta Hæstaréttar sem myndi þá leysa úr 

því hvort aðild skráðs eiganda bifreiðar sé nauðsynleg á grundvelli 2. mgr. 18. gr. laga um 

meðferð einkamála og þá jafnframt hvort umboð eða jafnvel einföld yfirlýsing dugi svo 

skilyrði III. kafla um aðild og fyrirsvar í lögum um meðferð einkamála nr. 90/1989 séu 

uppfyllt. 

Í þessu samhengi þarf einnig að hafa í huga að eigi eignaleigufyrirtæki ekki beina aðild að 

dómsmáli sem fjallar um afslátt af kaupverði bifreiðar í þess eigu, eða skaðabætur vegna 

galla, getur það ekki gert kröfu um að sér verði greiddur afslátturinn eða skaðabæturnar, 

heldur fengi stefnandi greiðsluna samkvæmt dómsorði. Það væri því í höndum leigutaka að 

miðla fjárhæðinni til leigusalans svo hún kæmi til lækkunar leigu. Þetta getur skapað 

óheppilega stöðu fyrir eignaleigufyrirtækið, til að mynda ef uppi er ágreiningur milli þess og 

leigutaka um eftirstöðvar kaupleigusamnings vegna gengistryggingar sem áður hefur verið 

dæmd ólögmæt. Það gæti því verið heppilegra frá sjónarhóli eignaleigufyrirtækisins að vera 

aðili máls frá upphafi og gera kröfu um að sér verði greiddar bætur eða afsláttur. 

3.4 Riftunarheimild leigusala 

Í þeim fjórum bílasamningum sem voru skoðaðir var ávallt að finna nokkuð ítarlegar 

riftunarheimildir til handa leigusala, eignaleigufyrirtækinu. Riftunarheimild gat verið á 

grundvelli vangreiðslu leigutaka, sem er líklega sú riftunarheimild sem oftast er nýtt. Einnig 

voru ákvæði sem heimiluðu leigusala að rifta samningi við fjárhagslegar breytingar hjá 
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leigutaka, slæma meðferð á leigumun og fleira. Verða ákvæði samninganna fjögurra um riftun 

birt orðrétt í framhaldinu og því næst fjallað um dómaframkvæmd þar sem reynt hefur á riftun 

kaupleigusamninga. 

3.4.1 Avant68 

Um riftun er fjallað í 15. gr. bílasamnings Avant hf., þar sem segir að sé einhver af 

eftirfarandi ástæðum fyrir hendi teljist það veruleg vanefnd og er leigusala þá heimilt að rifta 

samningi án fyrirvara: 

1) Ef leigutaki innir ekki af hendi tilskildar greiðslur samkvæmt samningum á umsömdum 
gjalddögum og vanskil eru orðin 15 daga gömul.  
2) Ef leigusali hefur orðið að greiða vangreiddar bætur, gjöld eða sektir sem skráður eigandi er 
ábyrgur  fyrir  […] . 
3) Ef leigutaki fer illa með eða sinnir ekki reglubundnu viðhaldi á bifreiðinni eða hlítir að öðru 
leiti  [sic]  ekki  skilyrðum  […]  samnings  þessa.  
4) Ef leigutaki veitir ekki leigusala eða þeim sem hann tilgreinir aðgang að bifreiðinni sé þess 
óskað. 
5) Ef leigutaki flytur bifreiðina úr landi án skriflegs samþykkis leigusala.  
6) Ef bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta, gert er árangurslaust fjárnám hjá honum, hann 
óskar eftir greiðslustöðvun eða hann leitar eftir gerð nauðasamnings við skuldheimtumenn sína 
eða eftirgjöf skulda að öðru leyti.  
7) Ef fjárhagsstaða leigutaka (eða sé leigutaki félag með ótakmarkaðri ábyrgð, þá fjárhagsstaða 
félagsins eða fjárhagsstaða einhvers af eigendum þess) versnar til muna.  
8) Ef einhverjar þær breytingar eru gerðar á rekstri eða skipulagi hjá leigutaka er komið geta í 
veg fyrir að hann efni skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum.   
9) Ef leigusala er bannað eða félaginu gert illmögulegt að standa við samning þennan eða á 
leigusala leggjast verulegar kvaðir vegna samnings þessa.  

3.4.2 Íslandsbanki Fjármögnun69 

Í 14. gr. bílasamnings Íslandsbanka Fjármögnunar var fjallað um riftun. Þar sagði að leigusala 

væri heimilt að rifta samningi án fyrirvara ef eftirfarandi ástæður væru fyrir hendi: 

1) Ef leigutaki innir ekki af hendi tilskildar greiðslur samkvæmt samningnum á umsömdum 
gjalddögum eða vanefnir ákvæði samningsins að öðru leyti og sinnir ekki áskorun leigusala um 
greiðslu eða eftir atvikum úrbótum á öðrum vanefndum, innan 7 daga frá því áskorun er send af 
stað til leigutaka. Sé um vanefnd að ræða sem leigusali hefur ekki fengið vitneskju um (aðrar 
vanefndir en vanskil á greiðslu leigugjalds), er leigusala þó heimilt að rifta samningi 
fyrirvaralaust ef sýnt er að vanefndir hafa staðið lengur en í 7 dagar þegar þær berast til vitundar 
hans. 
2) Ef bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta, hann óskað eftir greiðslustöðvun eða hann leitar 
eftir gerð nauðasamnings við skuldheimtumenn sína eða eftirgjöf skulda að öðru leyti.  
3) Ef fjárhagsstaða leigutaka (eða sé leigutaki félag með ótakmarkaða ábyrgð, þá fjárhagsstaða 
félagsins eða fjárhagsstaða einhvers af eigendum þess) versnar til muna að mati leigusala, t.d. 
vegna samruna, skiptingu félags upp í fleiri félög, meirihluti hlutafjár skiptir um eigendur, 
nauðungarsölubeiðni á eignum leigusala o.fl.  

                                                
68 Viðauki 1. 
69 Viðauki 2. 
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4) Ef einhverjar þær breytingar eru gerðar á rekstri eða skipulagi hjá leigutaka er komið geta í 
veg fyrir að hann efni skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum.  
5) Ef leigusala er bannað eða félaginu gert illmögulegt að standa við samning þennan eða á 
leigusala leggjast verulegar kvaðir vegna samnings þessa.  
6) Ef leigutaki fer illa með eða sinnir ekki reglubundnu viðhaldi á bifreiðinni samkvæmt 10. 
grein samnings þessa.  
 
Um heimild leigutaka til að rifta samningi þessum gilda almennar reglur íslensks réttar. 

3.4.3 Lýsing70 

Um riftun var kveðið á um í 21. gr. bílasamnings Lýsingar hf. þar sem sagði að félaginu væri 

heimilt að rifta samningnum án fyrirvara ef leigutaki vanefndi eða bryti gegn einhverri grein 

samningsins. Í átta stafliðum voru svo nefnd dæmi um slíka vanefnd: 

a) Ef leigutaki innir ekki af hendi tilskyldar greiðslur samkvæmt samningi þessum á umsömdum 
gjalddögum eða Lýsing hf. hefur orðið að greiða vangreiddar bætur, gjöld eða sektir sem 
skráður eigandi er ábyrgur fyrir gagnvart 3ja  aðila  […].  
b) Ef leigutaki vanrækir að koma með bifreiðina til skoðunar skv. meðfylgjandi þjónustubók, 
vanrækir viðhald eða viðgerð á tjóni skv. samningnum eða hlítir að öðru leyti ekki skilyrðum 
12. gr. um meðferð á bifreiðinni.  
c) Ef leigutaki veitir ekki eiganda eða þeim sem hann tilgreinir aðgang að bifreiðinni sé þess 
óskað. 
d) Ef leigutaki flytur bifreiðina úr landi án skriflegs samþykkis leigusala.  
e) Ef leigutaki eða einhver annar er tekinn fyrir ölvun við akstur á bifreiðinni eða leigutaki 
sviptur ökuleyfi.  
f) Ef riftunarákvæði eiga við um aðra eignaleigusamninga eða lán milli Lýsingar hf. og 
leigutaka þá er Lýsingu hf. einnig heimilt að segja samningi þessum upp án fyrirvara séu 
eftirtaldar ástæður utan samnings þessa fyrir hendi:  
g) Ef bú leigutaka (eða ef leigutaki er félag með ótakmarkaðri ábyrgð, þá bú einhvers af 
eigendum þess) er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar nauðasamnings við 
skuldheimtumenn sína.  
h) Ef fjárhagsstaða leigutaka (eða ef leigutaki er félag með ótakmarkaðri ábyrgð, þá 
fjárhagsstaða einhvers af eigendum þess) versnar til muna. 

3.4.4 SP-Fjármögnun71 

Samkvæmt 14. gr. bílasamnings SP-Fjármögnunar hf. var félaginu heimilt að rifta 

leigusamningi einhliða án fyrirvara ef eftirgreindar ástæður væru fyrir hendi: 

1) Leigutaki innir ekki af hendi tilskildar greiðslur samkvæmt samningi á umsömdum 
gjalddögum og vanskil eru orðin 45 daga gömul.  
2) Leigutaki vanefnir ákvæði samningsins að öðru leyti, t.d. greiðir ekki sektir, skatta eða 
vátryggingar sem honum ber, og sinnir ekki áskorun SP um greiðslu eða úrbætur innan 7 daga 
frá því áskorun þar að lútandi er send til leigutaka.  
3) SP er óheimilt eða gert illmögulegt af hálfu hins opinbera, að standa við samning þennan eða 
ef á SP leggjast verulegar kvaðir, af hálfu sömu aðila vegna samnings þessa.  
4) Bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar nauðasamninga við 
skuldheimtumenn sína eða ef fjárhagsstaða leigutaka versnar frá undirritun samnings þessa 

                                                
70 Viðauki 3. 
71 Viðauki 4. 
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þannig að fyrirsjáanlegt sé að hann geti ekki staðið í skilum við SP.  
5) Leigutaki vanrækir eðlilegt viðhald bifreiðar og/eða verður uppvís að illri meðferð hennar. 
6) Leigutaki flytur bifreiðina úr landi.  

Um heimild leigutaka til að rifta samningi þessum gilda almennar reglur íslensks réttar. 

3.4.5 Þýðing ákvæða um riftunarheimild leigusala 

Af framangeindum ákvæðum má sjá að þau eru að miklu leyti efnislega samhljóma. Leigusala 

er veitt heimild til að rifta samningi ef leigutaki vanrækir eðlilegt viðhald á bifreið, 

fjárhagsstaða hans versnar til muna, bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar 

nauðasamninga, gert er árangurslaust fjárnám hjá honum og fleira. Í samningi Lýsingar hf. er 

kveðið á um að félaginu sé heimilt að rifta samningi ef leigutaki eða einhver annar er tekinn 

fyrir ölvun við akstur bifreiðarinnar eða ef leigutaki er sviptur ökuréttindum. Er höfundi ekki 

kunnugt um að á þetta riftunarákvæði hafi reynt í samningum Lýsingar hf. 

Ætla má að það riftunarákvæði sem helst hafi reynt á í kaupleigusamningum félaganna 

hafi varðað vanskil á leigugreiðslum. Misjafnt er hversu lengi vanskil gátu staðið þar til 

heimilt var að rifta samningi. Í tilviki SP-Fjármögnunar hf. voru það talin veruleg vanskil 

þegar 45 dagar voru liðnir frá gjalddaga. Hjá Avant hf. voru það 15 dagar og sjö dagar hjá 

Íslandsbanka Fjármögnun. Í tilviki Lýsingar hf. áskildi félagið sér rétt til að rifta samningi án 

fyrirvara ef brotið var gegn einhverju ákvæði hans eða hann vanefndur að einhverju leyti. Gat 

Lýsing hf. því samkvæmt skilmálum samnings rift honum samstundis ef leiga hafði ekki verið 

greidd á umsömdum gjalddaga. 

Ekki verður séð af dómaframkvæmd að oft komið til úrlausnar dómstóla hvort 

eignaleigufyrirtæki hafi verið heimilt að rifta samningi vegna vanefnda. Hefur þessa helst 

gætt í aðfararmálum þar sem eignaleigufyrirtæki krefjast þess að bifreið verði tekin með 

beinni aðfarargerð úr vörslum leigutaka og fengin sér. Í flestum tilvikum virðist leigutaki þá 

hafa borið því við að riftun hafi verið óheimil þar sem óljóst hafi verið hverjar raunverulegar 

eftirstöðvar samnings voru, án þess þó að geta þess hverjar hann teldi réttar eftirstöðvar 

samnings. Var því slíkri vörn jafnan ekki komið við en ítarlega verður fjallað um 

vörslusviptingar í næsta kafla. 

Þess eru þó dæmi að dómstólar hafi horft til ákvæða samnings við mat á því hvort heimilt 

hafi verið að rifta honum sbr. Hrd. 20. desember 2010 (663/2010) þar sem málsatvik voru þau 

að Lýsing hf. og tiltekið félag höfðu gert með sér kaupleigusamning um tölvustýrða 

járnabeygjuvél í september 2008. Var samningurinn gerður til fimm ára og fjárhæð hans í 

íslenskum krónum bundin gengi tveggja erlendra gjaldmiðla. Um ári síðar hætti leigutaki að 

greiða af samningnum en hafði fram að þeim tíma staðið í skilum með mánaðarlegar 
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leigugreiðslur. Gerði leigutaki Lýsingu hf. jafnframt grein fyrir því að hann teldi forsendur 

samnings brostnar og lagði fram tillögu að uppgjöri samnings. Lýsing hf. sendi á hinn bóginn 

aðvörun og lýsti loks yfir riftun samnings þann 22. desember 2009. Í lok maí 2010 barst 

héraðsdómi beiðni Lýsingar hf. um dómsúrskurð þess efnis að vélin yrði með beinni 

aðfarargerð tekin úr vörslum leigutaka og fengin Lýsingu hf. Var málið ekki tekið til 

úrskurðar fyrir héraðsdómi fyrr en í október 2010 en í millitíðinni höfðu fallið bæði dómur 

Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) og Hrd. 16. september 2010 (471/2010). Í fyrra málinu var 

dæmt að lög nr. 38/2001 heimiluðu ekki lánssamninga þar sem lánsfjárhæðin væri greidd út í 

íslenskum krónum en tryggð miðað við gengi erlendra gjaldmiðla. Í seinna málinu var dæmt 

að lánsfjárhæð í sambærilegum samingi og um ræddi skyldi, í stað gengistryggingar, vera 

óverðtryggð en bera vexti skv. 4. gr. sbr. 3. gr. laga nr. 38/2001 eftir nánar tilteknum leiðum. 

Lýsingu hf. og leigutaka greindi ekki á um að skilmálar samnings skyldu vera í samræmi við 

niðurstöður Hæstaréttar í máli nr. 471/2010.  

Þegar Lýsing hf. rifti samningi aðila þann 22. desember 2009 taldi félagið að ógreiddar 

væru tæplega 1.900.000 krónur samkvæmt skilmálum samnings, sem síðar voru dæmdir 

ólögmætir. Í málsmeðferð fyrir héraðsdómi var lagður fram endurútreikningur á 

samningsfjárhæð í samræmi við niðurstöðu Hæstaréttar í fyrrgreindum málum. Samkvæmt 

honum hafði leigutaki ofgreitt af samningnum, frá desember 2008 þar til hann hætti að greiða, 

tæplega 480.000 krónur. Leit Hæstiréttur til ákvæðis 28. gr. samningsins um riftun þar sem í 

a-lið 1. mgr. sagði um vanskil:  „Ef leigutaki innir ekki af hendi tilskildar greiðslur samkvæmt 

samningi þessum á umsömdum gjalddögum eða Lýsing hf. hefur orðið að greiða vangreiddar 

bætur eða gjöld eða sektir sem skráður eigandi er ábyrgur fyrir gagnvart 3ja aðila sbr. 22. 

gr. og 26. gr. samningsins. Vanskil lengri en 15 dagar telst riftunarákvæði.“ Leit dómurinn til 

þess að ofgreiðsla leigutaka hefði samkvæmt endurútreikningi myndað inneign hjá Lýsingu 

hf. allt fram til 20. nóvember 2009 og vísaði jafnframt til þess að ekki lægi fyrir hvort sú 

inneign ætti að bera vexti eða ekki og þá hver fjárhæð vaxta yrði. Taldi dómurinn Lýsingu hf. 

því ekki hafa sýnt fram á að leigutaki hafi verið í vanskilum með greiðslur fyrr en á næsta 

gjalddaga sem var 20. desember 2009. Samkvæmt fyrrgreindum b-lið þurftu vanskil greiðslna 

hins vegar að standa í 15 daga hið skemmsta til þess að riftun væri heimil. Lýsing hf. hefði 

því ekki sýnt fram á að sér hafi verið heimilt að rifta samningnum þann 22. desember 2009 og 

hafði félagið því ekki sýnt fram á að skilyrðum 1. mgr. 78. gr. laga um aðför nr. 90/1989 væri 

fullnægt. Var aðfararbeiðni Lýsingar hf. því hafnað. 

Í þessu máli skipti höfuðmáli að Lýsingu hf. tókst ekki að sýna fram á að sér hafi verið 

heimilt að rifta samningnum þar sem félagið gat ekki sýnt fram á leigutaki hefði verið í 
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vanskilum með greiðslur í 15 daga frá gjalddaga. Umræddur kaupleigusamningur er um margt 

áþekkur þeim kaupleigusamningi sem er til skoðunar í þessari ritgerð.72 Riftunarákvæði hans 

er að mestu leyti eins og riftunarákvæði í bílasamningi Lýsingar hf. sem fjallað var um í kafla 

3.3.4 að framan, nema að því leyti að þar er ekki að finna umræddan lokamálslið b-liðar, sem 

kveður á um að vanskil lengur en 15 daga teljist riftunarákvæði. Má því ætla að ef um hefði 

verið að ræða bílasamning Lýsingar hf., sambærilegan þeim sem fjallað er um í þessari 

ritgerð, í stað kaupleigusamnings um önnur tæki en bifreiðir, hefði niðurstaða Hæstaréttar 

verið á hinn veginn, það er að Lýsingu hf. hefði verið heimilt að rifta samningi þar sem 

félagið gat sýnt fram á að vanskil höfðu staðið í tvo daga þegar samningi var rift. 

Kröfu Lýsingar hf. um að bifreið yrði í kjölfar riftunar tekin með beinni aðfarargerð úr 

vörslum leigutaka var einnig hafnað í Hrd. 16. júní 2010 (347/2010). Málsatvik voru þau að 

Lýsing hf. og leigutaki gerðu í febrúar 2008 með sér gengistryggðan bílasamning (kaupleigu). 

Rifti félagið samningnum í nóvember 2009 vegna meintrar vangreiðslu leigutaka sem 

mótmælti riftuninni og taldi gengistryggingu samnings ólögmæta. Í ljósi þess taldi leigutaki 

sig vera búinn að ofgreiða samningsgreiðslur. Fyrir héraðsdómi var ekki fallist á málsvörn 

leigutaka og Lýsingu hf. heimilað að fá bifreiðina tekna úr vörslum leigutaka með beinni 

aðfarargerð. Leigutaki áfrýjaði málinu til Hæstaréttar sem birti úrskurð sinn sama dag og 

fyrrgreindan dóm Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) þar sem talið var óheimilt að binda greiðslur 

sambærilegs samnings við gengi erlendra gjaldmiðla. Með hliðsjón af þeim dómi taldi 

Hæstiréttur slíka óvissu hafa verið um ætluð vanskil leigutaka við riftun samnings að ekki 

væru uppfyllt skilyrði 78. gr. laga nr. 90/1989 um aðför. Var kröfu Lýsingar hf. því hafnað. 

Í þessu máli fjallaði dómurinn ekki jafn ítarlega um riftunarákvæði samningsins og í 

fyrrgreindum úrskurði en í ljósi dóms Hæstaréttar í máli nr. 153/2010 var talin óvissa um 

ætluð vanskil og því varhugavert að heimila beina innsetningargerð. 

 

  

                                                
72 Viðauki 3. 
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4 Vörslusvipting 

4.1 Almennt 

Í þeim kaupleigusamningum sem voru skoðaðir við gerð þessarar ritgerðar var ávallt að finna 

staðlað ákvæði um innköllun leigumuna eða skil hins leigða við riftun. Voru ákvæðin á þá 

leið að væri samningi rift bæri leigutaka að skila hinu leigða til leigusala eða á þann stað sem 

leigusali tilgreindi. Jafnan var að finna í samningunum ákvæði þess efnis að skilaði leigutaki 

ekki hinu leigða væri leigusala heimilt að taka til sín leigumun hvar sem til hans næðist á 

hvaða tíma sem er eða það sem í daglegu tali hefur verið kallað vörslusvipting. Voru þessir 

skilmálar að mestu efnislega samhljóma milli samninga eignaleigufyrirtækjanna en þó með 

örlítið mismunandi orðalagi. Í bílasamningi Lýsingar hf. sagði í 22. gr. að ef skuldari skilaði 

ekki bifreiðinni þrátt fyrir áskorun þar um, viðurkenndi hann með undirskrift sinni á 

samninginn rétt Lýsingar hf. til þess að taka til sín bifreiðina á hvaða tíma sem er og hvar sem 

til hennar næðist, án aðfarargerðar. Einnig kom fram að leigutaki veitti leigusala í þessu skyni 

fullan aðgang að geymslustað bifreiðarinnar.73 Aðrir kaupleigusamningar sem til skoðunar 

komu voru efnislega samhljóma nema í stað þess að taka fram að bifreiðin væri tekin án 

aðfarargerðar kom fram að hún yrði tekin án atbeina sýslumanns. 

Eins og áður hefur verið fjallað um færðist það í vöxt í kjölfar efnahagshrunsins að 

kröfuhafar riftu samningum og tækju aftur vörslu þeirra muna sem skuldarar höfðu gert 

leigusamning um. Ekki liggja fyrir opinberar upplýsingar um fjölda kaupleigusamninga sem 

var rift af hálfu eignaleigufyrirtækja og jafnframt liggja ekki fyrir opinberar upplýsingar um 

fjölda vörslusviptinga í kjölfar þess að samningum var rift. Fram kom í umsögn Lýsingar hf. 

um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum að mikill meirihluti þeirra leigutaka 

sem lentu í vanskilum með greiðslur væri reiðubúinn að skila leigumun og það væru einungis 

fáir aðilar sem virtust reiðubúnir að nýta sér leigumun á þess að greiða fyrir afnotin. Það væru 

því ekki mörg tilvik þar sem vörslusvipting þyrfti að eiga sér stað.74 Í svari Avant hf. við 

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins kom meðal annars fram að oftar en ekki væri leigumun ekki 

skilað til leigusala við riftun og því þyrfti að fara fram vörslusvipting til að nálgast 

leigumun.75 

                                                
73 Viðauki 3. 
74 Umsögn Lýsingar hf. um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum. 779. mál 140. lögþ. 2011-12. 

Erindi nr. 140 dbnr. 2667, bls. 2. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2667. 
75 Avant:  „Uppgjör  í  kjölfar  riftunar  á  kaupleigusamningum“.  Svar  við  fyrirspurn  Fjármálaeftirlitsins. 
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Með því að tryggja samningsbundinn rétt til vörslusviptingar í upphafi samningssambands 

sögðust fjármálafyrirtækin hafa haft svigrúm til að fjármagna hærra hlutfall af verðmæti hins 

leigða og með lægri vöxtum. Með því að semja um heimild til vörslusviptingar án atbeina 

dómstóla eða sýslumanns væri dregið úr hættu á því að veruleg rýrnun yrði á eign. Skattar og 

gjöld féllu þar að auki á leigumun á ábyrgð leigusala, á þeim tíma sem það tæki að fá skorið 

úr innsetningarmáli fyrir dómstólum eða sýslumanni. Um væri að ræða samninga á 

einkaréttarlegum grunni og ekkert hafi verið því til fyrirstöðu að viðsemjendur 

fjármálafyrirtækja veldu sér annað form á fjármögnun, til dæmis lán, ef þeir sættu sig ekki við 

ákvæði um vörslusviptingu án dómsúrskurðar.76 

Ekki var óumdeilt hvort eignaleigufyrirtækjum væri heimilt að taka með þessum hætti 

aftur vörslu þeirra muna sem leigutakar höfðu gert samning um. Voru munirnir sem fyrr segir 

endurheimtir á grundvelli staðlaðra ákvæða í lánaskilmálum leigusala. Í einhverjum tilvikum 

fékk leigutaki ekki vitneskju um vörslusviptinguna fyrr en eftir að hún hafði farið fram og 

þegar haft er í huga að vafi gat verið um réttmæti þeirra lánssamninga sem um tefldi verður 

vörslusvipting við slíkar aðstæður að teljast varasöm.77 Við þessu brugðust stjórnvöld meðal 

annars með lögum nr. 78/2012 um breytingu á innheimtulögum nr. 95/2008 sem tóku af allan 

vafa um að vörslusviptingar féllu undir gildissvið innheimtulaga. Við lögin bættist jafnframt 

ný grein sem kveður á um að innheimtuaðili skuli afla skriflegs samþykkis skuldara áður en 

lausafé er tekið úr vörslum hans, enda sé skuldari í vanskilum með afborganir eða 

lánskostnað. Liggi skriflegt samþykki skuldara fyrir vörslusviptingu ekki fyrir verður 

innheimtuaðili að leita aðfarar eftir reglum aðfararlaga nr. 90/1989. 

Í næstu köflum verður fjallað um helstu ákvæði fullnusturéttarfars sem koma til skoðunar 

við umfjöllun um vörslusviptingu. Fjallað verður um aðför eftir reglum aðfararlaga og lög um 

neytendalán. Breytingar á innheimtulögum verða skoðaðar ítarlega sem og lög um 

samningsveð. Þá verður fjallað um hvernig framkvæmd vörslusviptingar var háttað á því 

tímabili sem um ræðir og hvort og þá hvaða opinberu aðilar höfðu eftirlit með 

vörslusviptingum. Fyrst verður þó í stuttu máli fjallað um hugatakið vörslusvipting. 

                                                
76 Umsögn Lýsingar hf. um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum. 779. mál 140. lögþ. 2011-12. 

Erindi nr. 140 dbnr. 2667, bls. 2. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2667. 
77 Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum nr. 95/2008, 140. lögþ. 2011-12, þskj. 1292, 779. mál, bls. 

1. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/140/s/1292.html. [Sótt á vefinn 24.2.2014]. 
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4.2 Hugtakið vörslusvipting 

Ekki er að finna skilgreiningu á hugtakinu vörslusvipting í lögum en engu að síður hefur 

hugtakið verið að finna í lögum um nokkra tíð, þar sem alla jafnan hefur verið átt við tiltekna 

framkvæmd í skjóli opinbers valds, til dæmis sýslumanns (áður fógeta). Má þar nefna sem 

dæmi gjaldþrotalög nr. 6/1978, sem eru fallin úr gildi, þar sem fógeta var í 2. mgr. 8. gr. falið 

að framkvæma vörslusviptingu vegna fógetagerðar í ákveðnum tilvikum. Af nýlegum lögum 

má sem dæmi nefna lög um velferð dýra nr. 55/2013 þar sem fjallað er um vörslusviptingu og 

haldlagningu dýra í 37. gr. Kemur þar fram að Matvælastofnun sjái um framkvæmd 

vörslusviptingar dýra en sé jafnframt heimilt að leita aðstoðar lögreglu. Lögfræðiorðabók 

skilgreinir hugtakið sem réttargerð sem felst í því að taka vörslur einhvers af manni þegar 

hann telst ekki (lengur) hafa rétt til varslanna.78 Í réttargerð felst aðkoma opinberra aðila. 

Á síðari árum hefur vörslusviptingarhugtakið í daglegu tali verið notað jafnt um 

réttargerðir sem fram fara í skjóli opinbers valds og um þau tilvik þar sem endurheimt muna 

fer fram á grundvelli einkaréttarlegra samninga, án aðkomu opinbers valds. Dæmi um slíkt er 

þegar eignaleigufyrirtæki, sem rift hefur eignaleigusamningi á grundvelli samningsskilmála, 

felur einkaaðila að nálgast bifreið eða annan leigumun. 

Á þessum vettvangi verður ekki tekin afstaða til þess hvort rétt sé að ræða um 

vörslusviptingu þegar slík framkvæmd fer fram án opinbers valds. Hugtakið verður notað í 

þeim skilningi að um sé að ræða endurheimt leigumunar samkvæmt skilmálum 

eignaleigusamnings, hvort heldur sem endurheimt er á grundvelli aðfararheimildar eða í 

höndum einkaaðila. 

4.3 Aðfarargerðir í fullnusturéttarfari 

4.3.1 Lög um aðför 

Fullnustugerð er valdbeitingarathöfn, sem hið opinbera grípur til í því skyni að þvinga fram 

efndir á skyldu manns eða lögpersónu, sem hlutaðeigandi vill ekki verða við af fúsum vilja 

eða getur ekki orðið við.79 Helstu flokkar fullnustugerða eru fimm talsins: Aðfarargerðir, 

bráðabirgðagerðir, nauðungarsala, gjaldþrotaskipti og opinber skipti á dánarbúi.80 Um 

aðfarargerðir er fjallað í lögum um aðför nr. 90/1989 (hér eftir aðfararlög). Eftir fræðilegum 

venjum og með tilliti til ákvæða aðfararlaga er hægt að greina aðfarargerðir í þrjá 

                                                
78 Páll Sigurðsson: Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 499. 
79 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 19. 
80 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 22-23. 
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meginflokka: Fjárnám, aðför til fullnustu kröfu um annað en peningagreiðslu og beinar 

aðfarargerðir.81 Í 1. mgr. 1. gr. aðfararlaga eru taldar upp, í ellefu töluliðum, heimildir sem 

gera má aðför fyrir til fullnustu kröfum. Heimildir þessar kallast aðfararheimildir og snúa að 

þeim eiginleikum sem krafa þarf að vera búin til að fullnægja megi henni með aðför, til 

dæmis að dómur hafi gengið um kröfu, sátt hafi verið gerð um hana eða hún sé af ákveðinni 

tegund.82 Auk þessara ellefu aðfararheimilda varða 2. og 3. mgr. 1. gr. laganna líka heimildir 

til aðfarar. Þá ber að nefna að í athugasemdum með frumvarpi því er varð að aðfararlögum er 

sérstaklega tekið fram að 1. gr. aðfararlaga er ekki ætlað að afnema eða skilyrða sérstök 

fyrirmæli annarra laga um aðfararhæfi tiltekinna heimilda.83 Það er því ekki útilokað að mælt 

sé fyrir aðfararheimild í öðrum lögum en aðfararlögum. Sem dæmi um þetta má nefna 1. mgr. 

13. gr. laga nr. 53/1989 um samningsbundna gerðardóma, þar sem kveðið er á um heimild til 

aðfarar til fullnustu kröfu samkvæmt úrlausn samningsbundins gerðardóms eða sátt sem 

kemst á fyrir honum. 

Í 3. mgr. 1. gr. aðfararlaga eru fyrirmæli um þá tegund aðfarargerðar sem kallast bein 

aðfarargerð og fer ekki fram með stoð í almennu reglunum í 1. mgr. 1. gr. laganna. Skilyrði 

beinnar aðfarargerðar koma ekki fram í 3. mgr. 1. gr. aðfararlaga heldur er vísað í reglur um 

þær í 12. kafla laganna sem er undir fyrirsögninni útburðar- og innsetningargerðir án 

undangengins dóms eða réttarsáttar. Er heimild til að leita slíkrar aðfarargerðar lýst þannig í 1. 

mgr. 78. gr. aðfararlaga að hún sé fyrir hendi ef manni er með ólögmætum hætti aftrað að 

neyta réttinda, sem hann telur sig eiga til umráða yfir einhverju og fullnægja mætti með aðför 

samkvæmt 72. eða 73. gr. laganna ef dómsúrlausn eða sátt væri fyrir hendi um þau. Svo þetta 

verði gert þurfa réttindin að vera svo ljós að hægt sé að færa sönnur fyrir þeim með gögnum 

sem afla má samkvæmt 83. gr. laganna í dómsmáli um heimild til aðfarar.84 Af tilvísun til 72. 

og 73. gr. laganna má ráða að bein aðfarargerð komi aðeins til álita til að fylgja eftir skyldu til 

að láta af hendi umráð yfir einhverju. Nánar tiltekið þá verður skyldan annað hvort að snúa að 

því að láta af umráðum yfir fasteign sbr. 72. gr. eða því að láta af hendi umráð yfir einhverju 

öðru áþreifanlegu sbr. 73. gr. laganna. Er venjan sú að ræða um útburðargerðir í fyrrnefndu 

tilvikunum en innsetningargerðir í þeim síðar nefndu.85 Þegar framangreint er tekið saman má 

                                                
81 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 30. 
82 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 797-798. 
83 Alþt. 1988-1989, A-deild, bls. 812. 
84 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 209. 
85 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 212-213. Vakin hefur verið athygli á að þessi heiti á undirflokkum 

beinna aðfarargerða séu ekki fyllilega nákvæm né heldur skilin á milli þeirra. Útburður í bókstaflegum 
skilningi er ekki óhjákvæmilegur þáttur í aðfarargerð skv. 72. gr. sbr. 78. gr. aðfararlaga. Að sama skapi fer 
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skilgreina innsetningargerð sem fullnustugerð til að veita gerðarbeiðanda umráð annars en 

fasteignar sem honum er með ólögmætum hætti aftrað að neyta réttinda yfir, með því að taka 

það sem gerðin beinist að úr umráðum gerðarþola og afhenda gerðarbeiðanda. 

Krafa gerðarbeiðanda um beina aðfarargerð verður að fullnægja ákveðnum skilyrðum 

varðandi efni svo henni verði fylgt eftir. Eru þessi skilyrði þess efnis að þau eru almennt 

uppfyllt þegar um er að ræða aðfararbeiðnir vegna kaupleigusamninga um bifreiðir, það er 

kröfu eignaleigufyrirtækis um að bifreið verði tekin úr vörslum leigutaka og fengin 

gerðarbeiðanda, eignaleigufyrirtækinu. Er þar sannarlega um að ræða áþreifanlegan hlut og 

krafan þess efnis að henni er hægt að fullnægja við gerðina samkvæmt aðalefni sínu. Verður 

því ekki fjallað ítarlega um þessi almennu skilyrði heldur gengið út frá því að þegar um er að 

ræða aðfararbeiðni vegna kaupleigusamnings um bifreið séu skilyrðin uppfyllt. Þessu til 

viðbótar verður aðfararbeiðni þó einnig að fullnægja ákveðnum réttarfarslegum skilyrðum 

sem nánar eru tiltekin í áskilaði 1. mgr. 78. gr. aðfararlaga þar sem segir að réttindi 

gerðarbeiðanda verði að vera svo ljós að sönnur verði færðar fyrir þeim með gögnum sem 

aflað verður samkvæmt 1. mgr. 83. gr. Þar sem alltaf þarf á fyrstu stigum að leggja beiðni um 

beina aðfarargerð fyrir héraðsdóm sem fer með málið samkvæmt 13. kafla aðfararlaga, er ljóst 

að héraðsdómari verður að jafnaði að hafna slíkri beiðni ef hann telur varhugavert að gerðin 

nái fram að ganga á grundvelli þeirra gagna sem koma má að í slíku máli, sbr. lokaorð 3. mgr. 

83. gr. laganna. Snúa réttarfarslegu skilyrðin samkvæmt þessu að því að réttmæti 

umráðakröfu gerðarbeiðanda verður að vera auðsannað og hafið nægjanlega yfir vafa til að 

fullnægja kröfum 3. mgr. 83. gr. Má því segja að ef réttindi kröfuhafa eru á annað borð þess 

efnis að til álita komi að fylgja þeim eftir með beinni aðfarargerð, þarf þessum 

skýrleikakröfum að vera fullnægt svo honum sé sú leið fær.86 

Af niðurlagsorðum 1. mgr. 83. gr. má sjá að átt er við að gerðarbeiðandi verður að 

meginreglu að sanna að hann njóti þeirra umráðaréttinda sem hann krefst fullnustu á með 

gerðinni, og eftir atvikum hvers efnis þau séu, með öðrum sönnunargögnum en framburði 

vitnis, matsgerð eða skoðunargerð.87 Í aðfararmálum er varða kaupleigusamninga um bifreiðir 

getur gerðarbeiðandi alla jafnan lagt fram vottorð úr ökutækjaskrá sem staðfestir að hann sé 

skráður eigandi bifreiðar en gerðarþoli skráður umráðamaður hennar. Að sama skapi er 

kaupleigusamningur milli aðila hluti málsgagna og sýnir hann að umráð gerðarþola eru byggð 

                                                                                                                                                   
innsetningargerð ekki endilega fram í bókstaflegum skilningi og er því nær lagi að ræða um afhendingu en 
innsetningu. Sjá sömu heimild. 

86 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 217-222. 
87 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 223. 
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á þeim samningi. Almennt getur því slíkt vottorð úr ökutækjaskrá, sem staðfestir eignarhald 

gerðarbeiðanda, eitt og sér ekki fært sönnur á réttmæti þess að gerðarbeiðanda verði afhent 

bifreiðin með beinni aðfarargerð. Verður því eitthvað meira að koma til, oftast að 

gerðarbeiðandi reynir að sýna fram á að kaupleigusamningur milli aðila sé ekki gildur þar sem 

honum hafi verið rift. Í skýrleikakröfunum felst einnig að við beina aðfarargerð gildir sá 

almenni áskilnaður, sem kemur fram í 3. mgr. 83. gr. um að öðru jöfnu eigi að synja um 

gerðina ef það verður talið varhugavert að láta hana fara fram á grundvelli gagna, sem koma 

má að samkvæmt 1. mgr. sömu greinar í máli um aðfararbeiðni. Beinast fyrirmæli þessa 

ákvæðis að þeim tilvikum einum þar sem takmarkanir á heimildum til sönnunarfærslu valda 

því að héraðsdómari telji varhugavert að treysta á réttmæti þeirrar myndar, sem dregin hefur 

verið upp í málinu af atvikum að baki því.88 

Að framan hefur umfjöllunin um beinar aðfarargerðir og réttarfarsleg skilyrði fyrir beinum 

aðfarargerðum miðast við þá málsmeðferð sem beiðnirnar hljóta samkvæmt 13. kafla 

aðfararlaga og efnisleg skilyrði og skýrleikakröfur sem gera má til beinna aðfarargerða. Sem 

fyrr segir var í þeim kaupleigusamningum sem fjallað er um í ritgerðinni ávallt að finna 

ákvæði sem heimiluðu kaupleigusala, eignaleigufyrirtækjum, að vörslusvipta bifreiðum án 

aðfarargerðar og án atbeina sýslumanns. Í skrifum fræðimanna hefur því algjörlega verið 

hafnað að aðfararheimild geti stuðst við ákvæði í samningi milli aðila án þess að fyrir hendi sé 

jafnframt lagaheimild. Um slíka skerðingu á meginreglunni um samningafrelsi verða ekki 

fundin nein bein fyrirmæli í lögum en hafa verður í huga að aðfarargerðir eru 

þvingunaraðgerðir handhafa ríkisvalds, sem opinberar reglur gilda um, og fara þær því ekki 

eftir einkaréttarlegum reglum sem eru almennt á forræði einstaklinga. Aðfarargerðir og aðrar 

fullnustugerðir voru í upphafi úrræði til að fylgja eftir kröfu samkvæmt dómsúrlausn eða sátt 

og er því nærtækt að ætla að byggt hafi á þeirri hugmynd að ríkið beitti ekki valdi til að fylgja 

eftir kröfu nema vissa um réttmæti hennar væri áður fengin með úrlausn dómstóls eða 

samnings fyrir dómstóli. Í seinni tíð hefur verið vikið frá grunnreglunni um nauðsyn 

dómsúrlausnar eða sáttar þannig og hefur þannig ákveðið réttarfarshagræði verið veitt með 

heimildum til aðfarar fyrir vissum kröfum án slíks undanfara. Er þessar heimildir að meðal 

annars að finna í 1. gr. aðfararlaga. Að þessu virtu verður almennt ekki önnur ályktun dregin 

en sú að enn sé byggt á grunnreglunni um að aðför fari einungis fram til að fullnægja skyldu 

samkvæmt dómsúrlausn eða dómsátt og til að víkja frá þeirri reglu þurfi sérstaka lagaheimild 

                                                
88 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 230. 
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sem löggjafinn veitir í trausti þess að réttmæti vissra tegunda krafna sé nægjanlega öruggt til 

að fylgja megi þeim strax eftir með aðför.89 

4.3.2 Breyting á innheimtulögum 

Í júlí 2012 var gerð breyting á innheimtulögum nr. 95/2008 með lögum nr. 78/2012. Var 

hugtakinu vörslusvipting bætt inn í ákvæði 2. mgr. 1. gr. innheimtulaga og þannig tekinn af 

allur vafi um að vörslusviptingar falli undir gildissvið þeirra. Hafði þetta í för með sér að þeir 

aðilar sem séð höfðu um vörslusviptingar fyrir eignaleigufyrirtækin þurftu að uppfylla ákvæði 

II. kafla innheimtulaga, um skilyrði til að mega stunda innheimtu, þar með talið að fá 

innheimtuleyfi. 

Forsaga breytingarinnar var sú að með auknum vanskilum í kjölfar efnahagshrunsins 

haustið 2008 færðist það í vöxt við innheimtu krafna að kröfuhafar tóku sjálfir aftur vörslu 

muna sem gerður hafði verið samningur um leigu á. Fór þetta fram á grundvelli 

samningsákvæða sem heimiluðu leigusala að færa leiguhlut úr vörslum leigutaka ef leigutaki 

neitaði að afhenda hið leigða eftir riftun samnings. Í sumum tilvikum afhenti leigutaki hið 

leigða eftir riftun og kom þá ekki til vörslusviptingar en í öðrum tilvikum afhenti leigutaki 

ekki leigumun til leigusala þrátt fyrir riftun samnings og var hinu leigða þá gjarnan 

vörslusvipt. Í einhverjum tilvikum var uppi vafi um réttmæti þeirra lánssamninga sem 

vörslusvipting byggði á og var vörslusvipting við slíkar aðstæður talin varasöm.90 

Þá var nýju ákvæði bætt við innheimtulögin, sem er núgildandi 6. gr. a, þar sem fram 

kemur að innheimtuaðili skuli afla skriflegs samþykkis skuldara áður en lausafé er tekið úr 

vörslum hans, enda sé skuldari í vanskilum með afborganir eða lánskostnað. Liggi slíkt 

samþykki ekki fyrir verður innheimtuaðili að leita aðfarar eftir reglum aðfararlaga nr. 

90/1989. Er þarna verið að árétta að vörslusvipting með þessum hætti er ekki heimil nema 

með skriflegu samþykki umráðamanns eignar, enda byggi hann umráð sín á gildum 

löggerningi eða heimild. Var sérstaklega tekið fram í athugasemdum með frumvarpi til 

breytinga á innheimtulögum að hér væri um ófrávíkjanleg ákvæði að ræða og því ekki hægt 

að víkja frá því í samningum kröfuhafa og skuldara. Þessi breyting var ekki talin ganga á rétt 

kröfuhafa þar sem þeim stóð enn sem fyrr til boða að leita innsetningar með beinni aðför í 

hinu leigða ef skuldari neitaði að láta af hendi vörslu lausafjár. Að auki þá yrði almennt ekki 

talið hægt með almennum hætti og fyrir fram að afsala sér rétti til þess að leita til dómstóla 

                                                
89 Markús Sigurbjörnsson: Aðfarargerðir, bls. 105-106. 
90 Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum nr. 95/2008, 140. lögþ. 2011-12, þskj. 1292, 779. mál, bls. 

1. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/140/s/1292.html. [Sótt á vefinn 24.2.2014]. 
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með ágreining og að almennt væri ekki heimilt að semja um slíkar þvingunaraðgerðir fyrir 

fram.91 Þá var Fjármálaeftirlitinu veitt heimild til að leggja stjórnvaldssektir á hvern þann sem 

það hefur eftirlit með og brýtur gegn fyrrnefndu ákvæði um skriflegt samþykki leigutaka fyrir 

vörslusviptingu. 

Voru þessar breytingar á innheimtulögum í samræmi við tilmæli innanríkisráðherra ári 

fyrr, þar sem ráðherra varaði við lögbrotum vegna vörslusviptinga. Tilefni tilmælanna var 

ábending Samtaka lánþega um meintar ólögmætar vörslusviptingar eignaleigufyrirtækja án 

skýrrar aðfararheimildar. Benti ráðherra á að teldi einhver sig eiga skýlausan rétt á að fá 

umráð eignar, sem væri í vörslu annars, þyrfti sá hinn sami almennt að leita til opinbers aðila 

til að fá heimild sína staðfesta. Slíkt væri unnt að gera með skjótum hætti á grundvelli 78. gr. 

aðfararlaga. Dómari tæki afstöðu til þess hvort réttur gerðarbeiðanda væri svo ótvíræður að 

heimila mætti honum umráð hlutarins en hafnaði beiðninni ef varhugavert væri talið að láta 

gerðina ná fram að ganga á grundvelli þeirra sönnunargagna sem heimilt væri að afla í slíku 

aðfararmáli.92 

Ekki liggur fyrir opinber tölfræði þess efnis en ætla má að eftir gildistöku fyrrgreindra 

ákvæða í innheimtulögum í júní 2012 hafi vörslusviptingar á grundvelli samningsákvæða 

eignaleigusamninga, án aðfarargerða eða atbeina sýslumanns, að mestu verið hætt. Þá voru 

liðin nærri fjögur ár frá því að bera fór á auknum vanskilum á láns- og leigusamningum sem 

voru með fjárhæðir bundnar gengi erlendra gjaldmiðla. 

4.3.3 Mótmæli hagsmunaaðila við breytingu á innheimtulögum 

Þegar frumvarp til laga nr. 78/212 um breytingu á innheimtulögum lá fyrir og fékk efnislega 

meðferð hjá Alþingi sendu Lýsing hf. og Samtök fjármálafyrirtækja inn umsagnir þar sem 

gerðar voru athugasemdir við breytinguna og henni mótmælt. Lýsing hf. gerði meðal annars 

athugasemd við það að í frumvarpinu væri því haldið fram að unnt væri að ná umráðum tækis 

með skjótum hætti á grundvelli 78. gr. laga um aðför. Taldi félagið ummælin ekki eiga sér 

raunverulega stoð því mál af þessum toga gætu tekið marga mánuði í dómskerfinu áður en 

niðurstaða fengist. Almennt mætti gera ráð fyrir að það tæki aldrei minna en þrjá til sex 

                                                
91 Frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum nr. 95/2008, 140. lögþ. 2011-12, þskj. 1292, 779. mál, bls. 

1. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/140/s/1292.html. [Sótt á vefinn 24.2.2014]. 
92 „Innanríkisráðherra varar við lögbrotum vegna vörslusviptinga“, 

http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27201. Þess ber að geta að þrátt fyrir titil tilmælanna þá er ekki 
tekin bein afstaða til þess í efnistexta þeirra hvort vörslusvipting með þessum hætti sé ólögmæt. 



 

51 

mánuði að fá niðurstöðu en oft mætti búast við enn lengri tíma. Þegar úrskurður loks fengist 

gæti tekið annan eins tíma að fá eign vörslusvipt.93 

Frá árinu 2007 hafa dómstólar birt á vefsvæði sínu 22 úrskurði í aðfararmálum sem varða 

kröfu eignaleigufyrirtækis um að leigumunir, samkvæmt kaupleigu eða fjármögnunarleigu, 

verði með beinni aðfarargerð teknir úr vörslum leigutaka og afhentir sér. Var Lýsing hf. 

gerðarbeiðandi í 18 þessara mála. Níu úrskurðum var áfrýjað til Hæstaréttar. Í meðfylgjandi 

töflu má sjá hve mörg mál bárust dómstólunum ár hvert. Ekkert mál er varðar beina 

aðfarargerð vegna bifreiðar hafði verið birt á vefsvæði héraðsdómstólanna í apríl 2014. 

Ár 

Fjöldi 
aðfararbeiðna 
héraðsdómar 

Fjöldi 
aðfararbeiðna 

Hæstiréttur 
2014 0 2 
2013 7 3 
2012 8 0 
2011 1 1 
2010 5 3 
2009 1 0 

  22 9 

 

Að meðaltali liðu 156 dagar frá því aðfararbeiðni barst héraðsdómi þar til úrskurður var 

birtur eða ríflega fimm og hálfur mánuður.94 Þremur úrskurðum var áfrýjað til Hæstaréttar 

árið 2010, einum árið 2011, þremur árið 2013 og það sem af er þessu ári hafa fallið tveir 

úrskurðir í Hæstarétti. Í þessum níu málum hefur Hæstiréttur komist að niðurstöðu að 

meðaltali 35 dögum eftir úrskurð héraðsdóms. Ef horft er til þess hve langur tími líður frá því 

aðfararbeiðni berst héraðsdómi þar til Hæstiréttur kemst að niðurstöðu hefur ferlið tekið 207 

daga að meðaltali eða um sjö mánuði. Skemmst hefur allt ferlið, frá því aðfararbeiðni barst 

héraðsdómi þar til úrskurður lá fyrir, tekið 58 daga. Lengst hefur það tekið 239 daga.95 

                                                
93 Umsögn Lýsingar hf. um frumvarp til laga um breytingu á innheimtulögum. 779. mál 140. lögþ. 2011-12. 

Erindi nr. 140 dbnr. 2667, bls. 3. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2667. 
94 Í tveimur málanna kemur ekki fram hvenær aðfararbeiðni barst héraðsdómi og er þeim því óhjákvæmilega 

sleppt úr útreikningi. 
95Einn  úrskurður  héraðsdóms  er  það  sem  í  tölfræði  kallast  „útlagi“  (e.  outlier)  og  er  afbrigðilegur  að  því  leyti  að  

málsmeðferð fyrir héraðsdómi tók verulega langan tíma eða 518 daga, ríflega 17 mánuði. Þennan langa tíma 
má rekja til ýmissa þátta eins og dóma Hæstaréttar í júní og september 2010 sem breyttu forsendum og deilum 
um endurútreikning eftirstöðva o.fl. Úrskurðurinn hefur veruleg áhrif á útreikning og gefur ranga mynd af 
heildarniðurstöðunni og er því sleppt í útreikningi. Úrskurðurinn er þó til marks um að aðfararmál geta dregist 
á langinn. 
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Af málunum 22 hefur aðfararbeiðni þrívegis verið hafnað en samþykkt í 19 skipti. Í eitt 

skipti hefur aðfararbeiðni verið hafnað í héraðsdómi án þess að úrskurði sé áfrýjað til 

Hæstaréttar. Í tvö skipti af níu hefur Hæstiréttur hafnað aðfararbeiðni. Var um að ræða þá tvo 

úrskurði sem fjallað var um í kafla 3.4.5 að framan, Hrd. 16. júní 2010 (347/2010) og Hrd. 

20. desember 2010 (663/2010). 

Frá því mál var tekið fyrir til úrskurðar í héraðsdómi þar til úrskurður lá fyrir leið almennt 

ekki langur tími eða um 32 dagar að meðaltali. Minnst liðu fjórir dagar frá fyrirtöku til 

úrskurðar en mest voru dagarnir 87. Ítarlegt yfirlit yfir hvert þessara mála má sjá í töflu í 

viðhengi 5. 

Framangreind tölfræði er einungis byggð á þeim úrskurðum sem birtir hafa verið á 

vefsvæðum dómstólanna og gefur vísbendingar um ferlið og þann tíma sem það tekur að afla 

úrskurðar í aðfararmálum sem þessum. Hafa þarf þó í huga að ef gerðarþoli hreyfir ekki 

andmælum við kröfu um beina aðfarargerð og heldur ekki uppi vörnum tekur málsmeðferð 

almennt mun skemmri tíma en í þeim málum sem fjallað er um að framan. Má jafnframt gera 

ráð fyrir að úrskurðir í slíkum aðfararmálum séu alla jafnan ekki birtir á vefsvæði 

dómstólanna. Til að fá nákvæmari niðurstöður þyrfti þó að gera ítarlegri rannsóknir og afla 

frekari upplýsinga frá héraðsdómstólum. 

Sem fyrr segir tekur það að jafnaði um fimm og hálfan mánuð að afla aðfararheimildar 

fyrir héraðsdómi og gera má ráð fyrir ríflega mánuði til viðbótar ef úrskurðinum er áfrýjað til 

Hæstaréttar. Hafa ber þó í huga að áfrýjun til Hæstaréttar frestar að meginreglu ekki 

aðfarargerð og eru þess dæmi að áfrýjun sé vísað frá Hæstarétti, þar sem gerðin hefur þegar 

farið fram og áfrýjandi hefur því ekki lengur lögvarða hagsmuni af því að úrskurður komi til 

endurskoðunar sbr. Hrd. 3. október 2011 (511/2011). 

Að ofangreindu virtu er að einhverju leyti hægt að taka undir málflutning Lýsingar hf. sem 

vitnað var í að framan, að það taki þrjá til sex mánuði að fá úrskurð um aðfararbeiðni. Þó ber 

að hafa í huga að málsmeðferðartíminn helgast meðal annars af ágreiningi aðila og í þeim 

úrskurðum sem fjallað er um að framan eru bæði dæmi um að gerðarþola og gerðarbeiðanda 

hafi verið veittur frestur til að afla nánari gagna. Tafir á málsmeðferð má því ekki alltaf 

einungis rekja til gerðarþola. 

Ekki var skoðað sérstaklega hver málsmeðferðartíminn hjá sýslumanni er, það er hversu 

langan tíma það tekur sýslumann að framkvæma innsetningu. 



 

53 

4.4 Neytendalöggjöf 

4.4.1 Lög um neytendalán 

Kaupleigusamningar hafa fallið undir lög um neytendalán frá því slík lög tóku fyrst gildi í 

október 1993 með lögum nr. 30/1993 um neytendalán. Með aðild að Evrópska 

efnahagssvæðinu þurfti að aðlaga íslenska löggjöf að reglum Evrópubandalagsins. Hluti af 

þeirri aðlögun voru lög nr. 30/1993 sem innleiddu tilskipun ráðsins 87/102/EBE um 

samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi neytendalán. Að 

auki var höfð hliðsjón af dönskum og sænskum frumvörpum um lánssamninga þegar 

frumvarp til laga nr. 30/1993 var samið. Tilgangur tilskipunar 87/102/EBE og laga nr. 

30/1993 var meðal annars að samræma reglur í löggjöf aðildarríkja á sviði neytendalána, 

einkum reglur um upplýsingagjöf við lánveitingu, auk þess að tryggja neytendum sem mesta 

vernd. Löggjöf á sviði neytendalána var nokkuð ólík í aðildarríkjunum sem gat leitt til 

röskunar á samkeppni á neytendalánamarkaði og misjafnrar stöðu neytenda á milli 

aðildarríkja.96 

Í 1. mgr. 2. gr. laga nr. 30/1993 var kveðið á um að leigusamningar féllu ekki undir 

gildissvið laganna, en þó skyldu eignaleigusamningar, eins og þeir voru skilgreindir í lögum 

um eignarleigustarfsemi nr. 89/1989, falla undir gildissvið laganna. Samkvæmt þessum fyrstu 

neytendalánalögum var neytandi skilgreindur sem einstaklingur sem í viðskiptum, sem lögin 

náðu til, tók lán eða keypti vöru eða þjónustu gegn endurgjaldi, enda voru viðskiptin ekki 

gerð í atvinnuskyni sbr. a-lið 1. mgr. 4. gr. 

Þegar frumvarp til þessara fyrstu laga um neytendalán var lagt fram var sérstaklega tekið 

fram að við endurheimt eignarréttar þyrfti atbeina sýslumanns. Var 23. gr. frumvarpsins orðuð 

svo: 

Lánveitandi getur endurheimt hlut á grundvelli kaupsamnings með atbeina sýslumanns ef 
kaupsamningurinn uppfyllir eftirtalin skilyrði: 

1. Kaupsamningurinn skal vera undirritaður af lántakanda og honum hefur verið afhent eintak af 
samningnum. 
2. Kaupsamningurinn verður að kveða á um eignarréttarfyrirvara. Þrátt fyrir samþykki 
lántakanda er ekki heimilt að endurheimta hlut ef hann er undanþeginn aðför að lögum. 

Nokkrar breytingar voru gerðar á frumvarpinu í meðförum Alþingis og efnahags- og 

viðskiptanefndar. Meðal annars voru sameinaðir í einn kafla, kafli um kaup með 

eignarréttarfyrirvara og kafli um endurheimt eignarréttar og þannig leitast við að einfalda 

                                                
96 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 34. 
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reglurnar. Að auki var fyrrgreind 23. gr. frumvarpsins um endurheimt hlutar með atbeina 

sýslumanns felld brott þar sem óþarft þótti að hafa sérstakar reglur um aðför í lögunum.97 Í 

lögskýringargögnum má sjá að Verslunarráð Íslands gerði þó nokkrar athugasemdir við 

framlagt frumvarp og taldi frumvarpið hafa víðtækara gildissvið og leggja mun meiri skyldur 

á herðar íslenskum aðilum en tilskipanir Evrópubandalagsins (EB) gæfu tilefni til. Yrði 

íslensku atvinnulífi íþyngt með þessu og hætt væri við að samkeppnisstaða þess versnaði og 

verð hækkaði. Gerði Verslunarráð því tillögur að ýmsum breytingum á lögunum, þar á meðal 

að fyrrnefndir kaflar yrðu sameinaðir og einfaldaðir og kom þar jafnframt fram að óþarft væri 

að setja sérstakar aðfararreglur í lögin.98 Ekki verður séð annað en að tillaga ráðsins um 

breytingar á fyrrnefndum köflum hafi verið tekin óbreytt inn í frumvarpið og jafnframt felldar 

brott þær greinar sem Verslunarráð taldi óþarfar. Þegar lög nr. 30/1993 tóku gildi hljóðaði 1. 

mgr. 19. gr. um kaup með eignarréttarfyrirvara svo: 

Ef söluhlutur er seldur með eignarréttarfyrirvara getur lánveitandi endurheimt hlutinn á 
grundvelli skriflegs kaupsamnings þar sem skýrt er kveðið á um eignarréttarfyrirvarann. 
Skilyrði endurheimtunnar er að neytandi sé í vanskilum með afborganir eða lánskostnað. 

Var því ekki kveðið á um að við endurheimt hlutar þyrfti atbeina sýslumanns eða að 

endurheimt skyldi fara fram með aðfarargerð. Um hugtakið eignarréttarfyrirvari verður fjallað 

í næsta kafla. 

Ekki leið á löngu þar til lögin voru endurskoðuð því eftir gildistöku þeirra komu fljótt í 

ljós ýmis vandkvæði við framkvæmd þeirra. Til að mynda var ekkert ákvæði í lögunum um 

eftirlit með framkvæmd þeirra og ekkert ákvæði var að finna um heimild til ráðherra til að 

útfæra nánar ákvæði laganna. Þá var notkun hugtaka í lögunum ónákvæm og þau jafnvel ekki 

að fullu samræmd innan laganna og sum ákvæði þóttu beinlínis óljós.99 Var því skipaður 

starfshópur til að fara yfir þau ákvæði sem valdið höfðu vandkvæðum í framkvæmd og leggja 

til breytingatillögur. Skilaði starfshópurinn af sér breytingartillögu sem var felld inn í lög um 

neytendalán og þau gefin út breytt, sem lög nr. 121/1994 um neytendalán. 

Eignaleigusamningar féllu áfram undir gildissvið laganna en skilgreiningu á 

eignarréttarfyrirvara hafði verið breytt. 

Um sex árum eftir gildistöku laganna voru gerðar allnokkrar breytingar á þeim á ný. 

Framboð á lánum til neytenda hafði aukist verulega á þessum tíma og heildarfjárhæð 

                                                
97 Nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar um frumvarp til laga um neytendalán. Þskj. 841, 14. mál, 116. lögþ. 

1992-93. 
98 Umsögn Verslunarráðs Íslands um frumvarp til laga um neytendalán. 14. mál, 116. lögþ. 1992-93. Dbnr. 89 og 

232. 
99 Alþt. 1993-1994, A-deild, bls. 2940. 
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einstakra lána hækkað mikið og fleira. Með lögum nr. 179/2000 um breytingu á lögum nr. 

121/1994 var fellt brott ákvæði sem undanskildi lánssamninga að hærri fjárhæð en 1.500.000 

krónum, fasteigna- og yfirdráttarlán voru felld undir gildissvið laganna og smávægilegar 

breytingar gerðar sem voru til þess fallnar að styrkja framkvæmd laganna. Þá var ákvæði d-

liðar 1. mgr. 2. gr. laga um neytendalán breytt á þann veg að vísað var til laga um 

lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði, um skilgreiningu á eignaleigusamningum 

í stað þess að vísa í lög um eignarleigustarfsemi sem voru fallin brott.100 Árið 2008 var enn á 

ný gerð breyting á gildandi lögum um neytendalán. Með lögum nr. 63/2008 um breytingu á 

lögum nr. 121/1994 um neytendalán voru gerðar ýmsar breytingar, svo sem á gjaldtöku vegna 

óheimils yfirdráttar á veltureikningi og á upplýsingaskyldu lánveitanda. Þá voru breytingar 

gerðar á gjaldskrá og ákvæði um uppgreiðslugjald. Engar breytingar áttu sér stað í samhengi 

við það sem hér er til skoðunar, það er kaupleigusamninga og vörslusviptingar. 

Núgildandi lög um neytendalán nr. 33/2013 tóku gildi í nóvember 2013 og féllu þá 

jafnframt úr gildi eldri lög um sama efni. Með lögunum var innleidd tilskipun Evrópuþingsins 

og ráðsins 2008/48/EB um lánasamninga fyrir neytendur. Í skýrslu sem framkvæmdarstjórn 

Evrópusambandsins vann kom í ljós að umtalsverður munur var á milli aðildarrikja hvað 

varðaði neytendalán, sem gæti haft áhrif á framboð og eftirspurn eftir vöru og þjónustu og 

skekkt samkeppnisstöðu aðildarríkja. Í ljósi niðurstöðu skýrslunnar og þeirrar þróunar sem 

hafði orðið á lánamarkaði, meðal annars með fjölbreyttara úrvali lánsafurða, var regluverk 

Evrópusambandsins um veitingu neytendalána endurskoðað. Afrakstur þeirrar endurskoðunar 

var tilskipun 2008/48/EB sem var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið árið 

2009 og eldri tilskipun 87/102/EBE jafnframt felld úr gildi. Tilgangur tilskipunarinnar var 

sem fyrr að auka neytendavernd og að tryggja samræmd lagaumhverfi við veitingu 

neytendalána.101 

Eins og fyrri lög um neytendalán taka lögin til eignaleigusamninga skv. d-lið 1. mgr. 3. gr. 

þar sem segir að lögin gildi um eignaleigusamninga um lausafé og fasteignir. Í athugasemdum 

við 3. gr. frumvarps til laga nr. 33/2013 voru kaup-, fjármögnunar- og rekstrarleigusamningar 

nefndir sem dæmi um eignaleigusamninga sem féllu undir gildissvið laganna. Kom þar einnig 

fram að um væri að ræða smávægilega breytingu á orðlagi frá eldri lögum um neytendalán, 

þar sem vísað var til laga um lánastofnanir aðrar en viðskiptabanka og sparisjóði, varðandi 

                                                
100 Frumvarp til laga um neytendalán, 141. lögþ. 2012-13, þskj. 228, 220. mál, bls. 30. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html. [Sótt á vefinn 17.2.2014]. 
101 Frumvarp til laga um neytendalán, 141. lögþ. 2012-13, þskj. 228, 220. mál, bls. 30. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html. [Sótt á vefinn 17.2.2014]. 
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skilgreiningu á eignaleigu. Þá er í athugasemdunum vísað til skilgreiningar á eignaleigu í 

lögum um fjármálafyrirtæki, þar sem eignaleiga er skilgreind  sem  „leigustarfsemi með lausafé 

eða fasteignir þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða gegn umsömdu leigugjaldi í 

tiltekinn lágmarksleigutíma“  sbr.  3. tölul. 1. mgr. 3. gr. og tekið fram að valin hafi verið sú 

leið í frumvarpi til laga um neytendalán að ákvæðið nái til eignaleigusamninga einstaklinga 

um lausafé, óháð því hvernig fer um skil hins leigða við lok samnings. Helgaðist þetta af því 

að þörf neytanda fyrir upplýsingar um greiðslubyrði og árlega hlutfallstölu kostnaðar og 

fleira, telst nánast hin sama eins og þegar um almenn lán ræðir. Gildir þá einu hvort neytandi 

hafi rétt eða skyldu til að kaupa hið leigða við samningslok.102 

Við þinglega meðferð frumvarpsins103 kom fram gagnrýni á orðalag d-liðar 1. mgr. 3. gr., 

sem kveður á um að eignaleigusamningar falli undir gildissvið laganna. Var það talið of 

víðtækt.104 Í tilskipun 2008/48/EB, sem er innleidd með lögunum, er kveðið á um að hún taki 

ekki til þeirra eignaleigusamninga þar sem neytandi fær hvorki sjálfkrafa né heldur valkvæðan 

rétt til að eignast lausafé eða fasteign samkvæmt eignaleigusamningi og ekki heldur 

samkvæmt einhliða yfirlýsingu leigusala eða samkvæmt hliðarsamningi aðilanna sbr. d-lið 2. 

gr. tilskipunar 2008/48/EB. Af þessu orðalagi ákvæðisins má sjá að markmið þess er að fella 

utan gildissviðs tilskipunarinnar þá tegund eignaleigusamninga þar sem réttur myndast aldrei 

hjá lántaka til að eignast hið leigða. Var sú leið farin í Danmörku, bæði í eldri 

neytendalánalögum og nýjum lögum um neytendalán sem tóku gildi 10. apríl 2014, að láta 

leigu- og eignaleigusamninga falla utan gildissviðs laganna ef samningur gerði ekki ráð fyrir 

að leigutaki yrði eigandi leiguhlutar í samningslok. 

Sem dæmi um eignaleigusamning sem fellur utan gildissviðs tilskipunarinnar en er innan 

gildissviðs laga nr. 33/2013 er rekstrarleiga, sem fjallað var um í kafla 2.3.3. Í rekstrarleigu 

skuldbindur leigutaki sig til leigja lausafé í ákveðinn lágmarkstíma og að þeim tíma liðnum er 

leiguhlut skilað til leigusala. Kaupleigusamningar falla undir gildissvið tilskipunarinnar því í 

slíkum eignaleigusamningum er ávallt að finna skilmála þess efnis að leigutaki verður eigandi 

hins leigða að leigutíma loknum, ýmist sjálfkrafa eða gegn greiðslu tiltekinnar fjárhæðar. Sé 
                                                
102 Frumvarp til laga um neytendalán, 141. lögþ. 2012-13, þskj. 228, 220. mál, bls. 30. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html. [Sótt á vefinn 17.2.2014]. 
103 Frumvarpið var upphaflega lagt fram á 140. löggjafarþingi 2011-12. Þar sem gekk málið til efnahags- og 

viðskiptanefndar eftir 1. umræðu Alþingis og dagaði uppi hjá nefndinni eftir að leitað hafði verið umsagna 
hagsmunaaðila. Var frumvarpið lagt fram á ný á 141. löggjafarþingi 2012-13 þar sem það hlaut afgreiðslu og 
varð að lögum nr. 33/2013. Við þá þinglegu meðferð var meðal annars stuðst við umsagnir frá fyrra 
löggjafarþingi. 

104 Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um neytendalán. 704. mál 140. lögþ. 2011-12. Erindi nr. 140 
dbnr. 2362, bls. 1. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2362. 
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ekki að finna slíkt ákvæði um eignarréttaryfirfærslu í lok samningstíma myndi slíkur 

samningur ekki teljast til kaupleigu. Eins og áður segir var valin sú leið á Íslandi að láta lög 

um neytendalán ná til eignaleigusamninga neytenda um lausafé og fasteignir, óháð því 

hvernig fer um skil hins leigða við lok samnings. Falla þannig allar þær tegundir eignaleigu 

sem fjallað er um í kafla 2.3 undir gildissvið núgildandi laga um neytendalán rétt eins og 

slíkir samningar féllu undir gildissvið eldri laga um sama efni. 

4.4.2 Eignarréttarfyrirvari 

Í VII. kafla núgildandi laga um neytendalán nr. 33/2013 er fjallað um kaup með 

eignarréttarfyrirvara og endurheimt eignarréttar sé neytandi í vanskilum með afborganir eða 

lánskostnað. Er kaflinn að mestu samhljóða V. kafla eldri laga um neytendalán nr. 121/1994 

utan þess að nú kemur fram í 1. mgr. 23. gr. að endurheimt hlutar skuli fara fram með 

aðfarargerð ef ekki næst samkomulag um afhendingu. Í eldri lögum var ákvæðið hins vegar 

ekki orðað með þeim hætti að aðfarargerð þyrfti að koma til. Í athugasemdum við VII. kafla í 

frumvarpi til laga nr. 33/2013 kemur fram að tilskipun 2008/48/EB nái ekki til kaupa með 

eignarréttarfyrirvara með beinum hætti. Hins vegar segi í formálsorðum tilskipunarinnar að 

þegar neytandi fellur frá lánssamningi sem tengist vöru sem hann hefur fengið, einkum þegar 

um er að ræða kaup með afborgunum eða eignaleigusamning þar sem kveðið er á um 

kaupskyldu, hafi tilskipunin þann fyrirvara að aðildarríki geta sett reglur um atriði sem varða 

skil á vörunni og um slíka eignaréttarfyrirvara.105 Hugtakið eignarréttarfyrirvari er skilgreint 

svo í b-lið 5. gr. laganna: „Þegar við kaup á hlut er samið um að lánveitandi sé eigandi hlutar 

þar til andvirði hans er að fullu greitt samkvæmt lánssamningi og að lánveitandi geti 

endurheimt hlutinn ef kaupandi uppfyllir ekki skyldur sínar samkvæmt samningi.“  Er þessi 

skilgreining að mestu efnislega samhljóma skilgreiningu í eldri lögum, utan þess að nú segir 

að lánveitandi geti endurheimt hlut en áður sagði að hann gæti tekið vöru til sín. 

Við þinglega meðferð frumvarpsins benti Neytendastofa á að í eignarréttarfyrirvara fælist 

í reynd ekki alltaf að lánveitandi væri áfram raunverulegur eigandi hins selda heldur að 

fyrirvari væri gerður við eignarhald kaupanda uns búið væri að greiða samningsbundnar 

greiðslur. Þetta væri eins konar veðréttur af hálfu lánveitanda ef vanskil verða. Ef lánveitandi, 

seljandi, er áfram skráður eigandi hlutar eins og í tilviki eignaleigu þá sé ekki um fyrirvara á 

eignarhaldi að ræða því hluturinn héldist í eigu lánveitanda. Þegar gerður væri kaupsamningur 

með eignarréttarfyrirvara færi fram „afsal“   í   upphafi, þegar gerður væri samningur með 
                                                
105 Frumvarp til laga um neytendalán, 141. lögþ. 2012-13, þskj. 228, 220. mál, bls. 45. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html. [Sótt á vefinn 17.2.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/141/s/0228.html
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eignarréttarfyrirvara en við kaupleigu færi afsal fram í lok leigutíma gegn fyrirfram ákveðinni 

greiðslu. Að óbreyttu orðalagi b-liðar 5. gr. frumvarpsins myndu kaupleigusamningar ekki 

falla undir ákvæði 23. gr. frumvarpsins um kaup með eignarréttarfyrirvara, með sama hætti og 

slíkir samningar féllu ekki undir sambærilegt ákvæði 19. gr. þágildandi laga um neytendalán 

nr. 121/1994. Ekkert væri því til fyrirstöðu að skilgreina hugtakið í lögunum á þann hátt að 

undir eignarréttarfyrirvara féllu leigusamningar vegna afnota af hlut þegar markmið samnings 

er að lánveitandi verði eigandi hlutar í lok samnings.106 Í dönsku neytendalánalögunum (d. 

kreditaftaleloven) nr. 347/2014,107 sem innleiða sömu tilskipun 2008/48/ESB, er 

eignarréttarfyrirvari skilgreindur þannig að undir hugtakið falla einnig leigusamningar um 

afnot af hlut, þar sem markmið með samningnum er að leigutaki verði eigandi hlutar. Þannig 

segir í 16. tölul. 1. mgr. 4. gr. laganna:  

Som køb med ejendomsforbehold anses også en aftale, der er betegnet som lejekontrakt, eller 
hvorefter betalingen i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af tingen, såfremt det må antages 
at have været meningen, at modtageren af tingen skal blive ejer af den. 

Neytendastofa taldi bagalegt að ákvæði frumvarpsins tæki óbreytt gildi, sérstaklega þegar 

haft væri í huga að reynt hefði á þessi atriði í kjölfar efnahagshrunsins, það er endurheimt 

hlutar á grundvelli eignaleigusamnings, enda næðu ákvæði þágildandi laga um neytendalán 

nr. 121/1994 aðeins til eignarréttarfyrirvara.108 Er þessi athugasemd Neytendastofu í samræmi 

við niðurstöðu í úrskurði áfrýjunarnefndar neytendamála 15. september 2011 (9/2011) þar 

sem áfrýjunarnefndin staðfesti ákvörðun Neytendastofu. Málsatvik voru þau að kærandi sendi 

Neytendastofu fjögur erindi sem snéru öll að ákvæðum í bílasamningi milli kæranda og 

eignaleigufyrirtækis. Tvö erindanna vörðuðu ákvæði samnings um uppgjör við riftun og taldi 

kærandi þau ekki standast 2. og 5. mgr. 19. gr. laga um neytendalán. Hvað þessi tvö erindi 

varðar komst Neytendastofa að þeirri niðurstöðu að 19. gr. laga um neytendalán nr. 121/1994 

tæki ekki til umrædds samnings þar sem ekki hafi verið um eignarréttarfyrirvara að ræða í 

skilningi ákvæðisins. Samkvæmt f-lið 4. gr. sömu laga var eignarréttarfyrirvari skilgreindur 

svo: „Þegar við kaup á vöru er samið um að lánveitandi sé eigandi söluvöru þar til andvirði 

hennar er að fullu greitt samkvæmt lánssamningi og að lánveitandi geti tekið vöruna til sín ef 

neytandi stendur ekki við skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum“.   Í   bílasamningum  

hafi hins vegar komið skýrt fram að eignarréttur á bifreiðinni héldist hjá eignaleigufyrirtækinu 

                                                
106 Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um neytendalán. 704. mál 140. lögþ. 2011-12. Erindi nr. 140 

dbnr. 2362, bls. 3. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2362. 
107 Hugtakið var skilgreint með sama hætti í eldri lögum um neytendalán. 
108 Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um neytendalán. 704. mál 140. lögþ. 2011-12. Erindi nr. 140 

dbnr. 2362, bls. 3. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2362. 
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á meðan samningurinn gilti. Taldi Neytendastofa því að eignarréttarfyrirvari ætti einungis við 

þegar eignarréttur færðist að öllu leyti til kaupanda við afhendingu þrátt fyrir að kaupverðið 

hafi ekki verið að fullu greitt og seljandi hafi ekki tryggt sér rétt að söluhlutnum með veði eða 

öðrum sambærilegum hætti. Féllst kærunefndin á þessa röksemd Neytendastofu og staðfesti 

niðurstöðuna. 

Ábendingar Neytendastofu komu til skoðunar hjá efnahags- og viðskiptaráðuneytinu sem 

taldi ekki tilefni til að breyta orðlagi b-liðar 5. gr. Sagði í umsögn ráðuneytisins að hingað til 

hefði ekki verið fjallað um uppgjör á eignaleigusamningum í íslenskum lögum og ætti slík 

umfjöllun ekki heima í lögum um neytendalán. Jafnframt kom fram að ef á annað borð ætti að 

útvíkka hugtakið væri óskynsamlegt með tilliti til sanngirnissjónarmiða að orða ákvæðið með 

þeim hætti að einungis ein tegund eignaleigu, kaupleiga, félli þar undir en ekki aðrar tegundir 

eignaleigu eins og fjármögnunar- og rekstrarleiga. Ekki ætti að setja sérreglu í lög um 

neytendalán um endurheimtur og uppgjör leiguhlutar einungis vegna þess að í einum samning 

sé þess krafist að leigutaki kaupi leiguhlut við lok leigutíma en í öðrum ekki rætt um kaup eða 

kaup valkvæð. Oft væru leiguhlutir leigðir til langs tíma og í raun gert ráð fyrir að leiguhlutur 

afskrifaðist að fullu á leigutímanum og yrði ónýtur/verðlaus við lok hans.109 Að ofansögðu 

virtu er ljóst að kaupleigusamningar falla ekki undir ákvæði VII. kafla um kaup með 

eignarréttarfyrirvara og endurheimt eignarréttar í núgildandi lögum nr. 33/203 um 

neytendalán. Eins er ljóst að kaupleigusamningar féllu ekki undir efnislega sambærilegan 

kafla í eldri lögum um neytendalán nr. 121/1994. Þegar kaupleigusamningi er rift koma 

ákvæði VII. kafla laga um neytendalán því ekki til skoðunar er deilt er um lögmæti 

vörslusviptingar á grundvelli ákvæða eignaleigusamnings.  

4.4.3 Lög um samningsveð 

Með lögum um samningsveð nr. 75/1997 (hér eftir samningsveðlög) voru í fyrsta sinn 

innleiddar í íslenskan rétt heildstæðar lagareglur um það tryggingarúrræði sem lögin nefna 

söluveð en er einnig þekkt undir heitinu eignarréttarfyrirvari. Eignaréttarfyrirvari hafði lengi 

tíðkast í viðskiptum hér á landi og gildi slíks fyrirvara verið viðurkennt í dómaframkvæmd. 

Settum réttarreglum um eignarréttarfyrirvara var ekki til að dreifa, utan ákvæða í V. kafla 

þágildandi laga um neytendalán nr. 121/1994 samanber fyrri umfjöllun. Samkvæmt 

samningsveðlögum er söluveð veðréttur í söluhlut til tryggingar láni sem seljandi eða annar 

lánveitandi hefur veitt vegna kaupanna. Af ákvæðum 42. gr. laganna leiðir að þau gilda um öll 
                                                
109 Minnisblað efnahags- og viðskiptaráðuneytis vegna umsagna um frumvarp til laga um neytendalán. 220. mál 

141. lögþ. 2012-13. Dbnr. 2639, bls.2. http://www.althingi.is/pdf/erindi/?lthing=140&dbnr=2639. 
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tilvik þar sem slíkt lán hefur verið veitt og seljandi eða lánveitandi áskilið sér eignarrétt að 

söluhlutnum uns lánið er greitt eða áskilið sér rétt til að taka hlutinn við greiðslufall. Það gildi 

því einu hvort aðilar nefni réttindin söluveð, eignarréttarfyrirvara eða eitthvað annað.110 

Af orðalagi 35. gr. samningsveðlaga leiðir að söluveð verður að byggja á samningi aðila 

og getur seljandi því ekki einhliða áskilið sér söluveð í hinu selda. Samkvæmt 1. mgr. 38. gr. 

laganna er það skilyrði réttarverndar söluveðssamnings að samningur sé gerður skriflega og í 

síðasta lagi samtímis afhendingu söluhlutar til kaupanda. Er þessu ákvæði annars vegar ætlað 

að auðvelda sönnun og hins vegar að koma í veg fyrir málamyndagerninga.111 

Kaupleigusamningar eru ávallt skriflegir og þar jafnframt kveðið á um að eignaleigufyrirtæki 

sé eigandi leigumunar þar til síðasta greiðsla hefur átt sér stað og eftir atvikum tiltekin 

lokagreiðsla. Koma þessi ákvæði samningsveðlaga því ekki í veg fyrir að kaupleigusamningar 

falli undir gildissvið laganna. 

Þegar vanskil verða á greiðslu krafna sem söluveð tryggir á söluveðhafi tveggja kosta völ 

til að gera veðrétt sinn gildandi skv. 4. mgr. 38. gr. samningsveðlaga. Annars vegar getur 

hann rift söluveðsamningi samkvæmt heimild í samningnum eða á grundvelli almennra reglna 

og getur þá krafist afhendingar hins veðsetta úr hendi veðsala. Í athugasemdum við frumvarp 

það er varð að samningsveðlögum kom fram að um kröfu söluveðhafa um afhendingu hins 

selda,  eftir  atvikum  með  aðstoð  sýslumanns,  fari  „samkvæmt þeim reglum, sem hingað til hafa 

verið taldar gilda í þeim efnum.“112 Hins vegar á söluveðhafi þann kost að krefjast 

nauðungarsölu á hinu veðsetta án undangengins dóms, sáttar eða aðfarar eftir sömu reglum og 

gilda um slíka sölu samkvæmt lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991 enda hafi hann áskilið 

sér þá heimild í söluveðssamningi. Af því leiðir að áður en nauðungarsölu verður krafist og 

eftir að krafa er komin á gjalddaga skal veðhafi beina greiðsluáskorun til veðsala eftir reglum 

9. gr. laga um nauðungarsölur.113 Með tilvísun í þær reglur „sem hingað til hafa verið taldar 

gilda í þeim efnum“, er vísast átt við reglur fullnusturéttarfars, það er reglur aðfararlaga nr. 

90/1989.  

Kaupleigusamningar eru ekki þess eðlis að geta fallið undir fyrrgreind ákvæði. Ekki er um 

að ræða að seljandi, leigusali, hafi veðrétt í bifreiðinni heldur er eignarhaldið áfram hjá 

leigusala uns kaupleigusamningur er uppgreiddur. Í 42. gr. samningsveðlaga er hins vegar 

fjallað um rétt sem jafna má til söluveðs. Kemur þar fram að ef seljandi eða sá sem veitt hefur 

                                                
110 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur. bls. 335-3366. 
111 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2182. 
112 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2183. 
113 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2183. 
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lán til kaupa á hlut hefur áskilið sér eignarrétt í hinu selda þar til kaupverðið eða lánið er að 

fullu greitt, eða rétt til þess að taka hlutinn við greiðslufall, skal með slíkan samning farið eins 

og um söluveðssamning sé ræða. Af ákvæðinu leiðir að þegar samið hefur verið um 

tryggingarréttindi sem eru efnislega sambærileg söluveði, ber með slíka samninga að fara sem 

samninga um söluveð og gilda þá um slíka samninga ákvæði 35.-41. gr. samningsveðlaga.114 

Við mat á því hvort um sé að ræða ákvæði í samningi sem eru efnislega sambærileg söluveði 

skiptir höfuðmáli hvort lögskipti aðila fela í sér sölu, sbr. orðalag ákvæðisins. Sé um sölu að 

ræða gildir einu hvort aðilar hafi kosið að kalla tryggingaréttindi seljanda 

eignarréttarfyrirvara, riftunarrétt eða því um líkt.115 Í skrifum fræðimanna hefur komið fram 

að þrátt fyrir að við setningu laga um samningsveð hafi ekki verið gerðar breytingar á 

þágildandi lögum um neytendalán nr. 121/1994, sem notuðu hugtakið eignarréttarfyrirvari, 

væri engu að síður ljóst af ákvæðum 42. gr. samningsveðlaga að með þá samninga sem um 

ræðir í lögum um neytendalán skyldi farið samkvæmt reglum samningsveðlaga um 

söluveð.116 Af þessu má draga þá ályktun að um áskilnað leigusala að eignarrétti í bifreið þar 

til kaupleigusamningur er upp greiddur fari eftir ákvæðum G. kafla samningsveðlaga þar sem 

í 38. gr. er fjallað um endurheimt og fullnustu. Í síðari málslið 4. mgr. kemur fram að rifti 

veðhafi söluveðssamningi samkvæmt heimild í veðsamningi eða á grundvelli almennra reglna 

getur hann krafist afhendingar hins veðsetta úr hendi veðsala. Sé komist að þeirri niðurstöðu 

að eignarréttarfyrirvari, eins og hann er útfærður í kaupleigusamningum, falli undir G. kafla 

samningsveðlaga um söluveð verður jafnframt að ætla að síðari málsliður 4. mgr. 38. gr. 

samningsveðlaga gildi um kaupleigusamninga þannig að leigusali verði að krefjast 

afhendingar hins veðsetta úr hendi veðsala. Leigusali yrði þar með að krefjast afhendingar 

bifreiðar úr hendi leigutaka með aðfarargerð en ekki að sækja rétt sinn á grundvelli 

samningsákvæða með aðstoð einkaaðila. 

Í hefðbundnu aðfararmáli, þar sem eignaleigufyrirtæki krefst þess í kjölfar riftunar 

eignaleigusamnings að fá leigumun sér afhentan með beinni aðfarargerð, reynir því almennt 

ekki á það hvort lög um samningsveð eigi við um eignarrétt og fyrirvara á honum í samningi. 

Ekki verður séð af dómaframkvæmd að það hafi komið til úrlausnar dómstóla hvort 

eignaleigufyrirtæki hafi verið heimilt að vörslusvipta bifreið án aðfarargerðar í kjölfar riftunar 

kaupleigusamnings. Það hefur hins vegar komið til skoðunar dómstóla og úrskurðarnefnda 

                                                
114 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2184. 
115 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur. bls. 353. Sjá einnig Jens Edvin A. Skøghoy: Panteloven með kommentarer, bls. 

361. 
116 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur. bls. 353. 
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hvort aðför og riftun hafi verið heimil þar sem leigutaki hafði fengið umsókn sína um 

greiðsluaðlögun samþykkta hjá umboðsmanni skuldara, en samkvæmt 11. gr. laga nr. 

101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga er óheimilt að gjaldfella skuld og krefjast eða taka 

á móti greiðslum á meðan frestun greiðslna stendur yfir. 

Í úrskurði úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki 16. desember 2011 

(40/2011) var ekki fallist á að lög um samningsveð ættu við um kaupleigusamning. Málsatvik 

voru þau að Lýsing hf. rifti bílasamningi (kaupleigu) eftir að umboðsmaður skuldara 

samþykkti umsókn leigutaka um greiðsluaðlögun og krafðist þess að leigutaki afhenti 

bifreiðina eigi síðar en fimm virkum dögum frá riftuninni. Leigutaki skilaði bifreiðinni en 

leitaði síðar til úrskurðarnefndarinnar og vildi að riftun samningsins yrði úrskurðuð ólögmæt. 

Taldi leigutaki að ekki hafi verið heimilt að rifta samningnum því samkvæmt a-lið 1. mgr. 11. 

gr. laga nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun væri kröfuhöfum ekki heimilt að krefjast eða taka á 

móti greiðslu á kröfum á meðan frestun greiðslna stæði yfir. Jafnframt væri samkvæmt b-lið 

sömu greinar óheimilt að gjaldfella skuldir samkvæmt samningsbundnum heimildum. Vísaði 

leigutaki jafnframt til dóms Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) þar sem sambærilegur 

bílasamningur var í raun talinn lánssamningur en ekki leigusamningur í skilningi VI. kafla 

laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Niðurstaða úrskurðarins skiptir ekki máli í því 

samhengi sem hér er til umfjöllunar að öðru leyti en því að taka þurfti afstöðu til þess hvort 

bílasamningur aðila væri í raun um lán eða leigu á bifreið. Meirihluti úrskurðarnefndarinnar 

(þrír meðlimir) benti á að Lýsing hf. væri skráður eigandi bifreiðarinnar og að leigutaki myndi 

ekki eignast bifreiðina sjálfkrafa þegar allar greiðslur samkvæmt samningi hefðu verið inntar 

af hendi heldur stæði leigutaka til boða að kaupa bifreiðina gegn greiðslu 1.000 króna. Þá 

sagði meirihlutinn ljóst að sem skráður eigandi bæri Lýsing hf. endanlega ábyrgð á greiðslu 

opinberra gjalda af bifreiðinni auk þess sem félagið bæri sem eigandi endanlega ábyrgð á tjóni 

sem bifreiðin gæti valdið. Í ljósi þessa yrði ekki talið að um væri að ræða samning með 

eignarréttarfyrirvara sem ákvæði samningsveðlaga ættu við um. Minnihluti nefndarinnar 

(tveir meðlimir) var þessu ósammála og benti á að í samræmi við niðurstöðu í Hrd. 16. júní 

2010 (92/2010), sem leigutaki vísaði í, yrði ekki hjá því komist að telja umræddan 

bílasamning lánssamning um kaup en ekki leigu. Með vísan til þess taldi minnihlutinn ákvæði 

um 1.000 króna lokagreiðslu einungis vera til málamynda. Aðilar hefðu í raun gert með sér 

samning um að Lýsing hf. fjármagnaði kaup leigutaka á umræddri bifreið og Lýsing hf. hefði 

áskilið sér eignarrétt að henni þar til lánið væri greitt að fullu. Lýsing hf. væri því í raun ekki 

eigandi bifreiðarinnar heldur lánveitandi sem hefði til málamynda gert fyrirvara um rétt til 

hins selda sem jafna mætti til söluveðs í skilningi 42. gr. laga um samningsveð nr. 75/1997. 
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Í Hérd. Vestl. 1. október 2013 (A-39/2012) voru málsatvik með svipuðum hætti. Lýsing 

hf. vildi fá tvær bifreiðir teknar með beinni aðfarargerð úr vörslum leigutaka sem hafði þá 

fengið samþykkta umsókn um greiðsluaðlögun hjá umboðsmanni skuldara. Fyrir dómi byggði 

leigutaki vörn sína meðal annars með svipuðum hætti og lýst var í framangrendum úrskurði, 

að um væri að ræða lánssamninga íklædda búningi leigusamninga og eignarhald Lýsingar hf. 

væri því einungis til málamynda þar til lánin yrðu að fullu endurgreidd. Því væri um lán að 

ræða með rétti sem jafna mætti til söluveðs samkvæmt 1. mgr. 42. gr. samningsveðlaga nr. 

75/1997. Dómurinn féllst ekki á þá málsástæðu leigutaka að samningur aðila væri í raun 

lánssamningur sem gæti ekki orðið grundvöllur beinnar aðfarargerðar. Vísaði dómurinn 

meðal annars í 8. gr. samningsins þar sem sagði að Lýsing hf. væri eigandi bifreiðarinnar og 

var þar jafnframt kveðið á um með hvaða hætti eignarréttur að bifreiðinni gæti færst yfir til 

leigutaka. Þá vísaði dómurinn í fyrirliggjandi útprentun úr ökutækjaskrá og sagði með 

hliðsjón af henni óumdeilt að Lýsing hf. væri eigandi bifreiðarinnar en leigutaki væri 

umráðamaður. Gæti þessi málsástæða leigutaka því ekki leitt til þess að beiðni Lýsingar hf. 

um beina aðfarargerð yrði hafnað. Skiptir niðurstaða málsins að öðru leyti ekki máli í því 

samhengi sem hér er til skoðunar. 

4.5 Framkvæmd vörslusviptinga 

Við riftun eignaleigusamninga voru eignaleigufyrirtækjunum þrjár leiðir færar við endurheimt 

á vörslum leigumunar. Í fyrsta lagi að leigutaki skilaði leigumun til leigusala í samræmi við 

ákvæði samnings. Í öðru lagi að fela vörslusviptingarfyrirtæki að nálgast leigumun og 

afhenda sér, ef leigutaki skilaði honum ekki af sjálfsdáðum.117 Var slík framkvæmd jafnan 

byggð á heimild í ákvæðum samnings, eins og fjallað var um í upphafi 4. kafla. Í þriðja lagi 

gátu eignaleigufyrirtækin náð umráðum leigumunar á grundvelli 78. gr. laga um aðför nr. 

90/1989, eins og fjallað var um í kafla 4.3.1. Ekki liggja fyrir opinberar upplýsingar um fjölda 

tilvika þar sem vörslusviptingarfyrirtæki vörslusvipti bifreið eða öðrum leigumun í kjölfar 

þess að eignaleigusamningi var rift. Þó má ráða að einhver fjöldi slíkra vörslusviptinga hafi 

átt sér stað, í ljósi þess að innanríkisráðherra sá ástæðu til þess að gefa út tilmæli til 

eignaleigufyrirtækja og benda á að teldi einhver sig eiga skýlausan rétt á að fá umráð eignar 

sem væri í vörslum annars þyrfti sá hinn sami almennt að leita til opinbers aðila og fá heimild 

                                                
117 SP-Fjármögnun  hf.:  „Uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum, tilvísun yðar 2010040005“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
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sína staðfesta.118 Auk þess sá löggjafinn ástæðu til að bregðast við með lagasetningu þar sem 

innheimtulögum nr. 95/2008 var breytt á þann veg að hugtakinu vörslusvipting var bætt inn í 

ákvæði 2. mgr. 1. gr. og þannig tekinn af allur vafi um að vörslusvipting félli undir gildissvið 

laganna. 

Stjórnvöld höfðu einnig áhyggjur af því að í sumum tilvikum gat verið vafi um réttar 

eftirstöðvar samnings og því væri mikilvægt að til kasta dómstóla kæmi að meta þann vafa og 

eftir atvikum heimila aðför eða hafna henni. Að framan voru nefndir tveir dómar Hæstaréttar 

þar sem aðfararbeiðni Lýsingar hf. var hafnað, annars vegar þar sem ekki þótti sýnt að riftun 

samnings hefði verið í samræmi við skilmála samnings sbr. Hrd. 20. desember 2010 

(663/2010) og hins vegar þar sem dómurinn taldi óvissu um eftirstöðvar samnings slíka að 

ekki væri hægt að fallast á aðfararbeiðni sbr. Hrd. 16. júní 2010 (347/2010). 

Áhyggjur þessar voru ekki að ástæðulausu enda eru dæmi um að tækjum hafi verið 

vörslusvipt í kjölfar riftunar eignaleigusamnings en síðar hafi komið í ljós að leigutaki hafði 

við riftun ofgreitt leigugreiðslur. Má nefna sem dæmi Hérd. Rvk. 5. desember 2013 (E-

4082/2012) þar sem Íslandsbanki hf., sem hafði tekið yfir réttindi og skyldur Glitnis banka 

hf., var dæmdur til að endurgreiða einstaklingi innheimtukostnað vegna 

fjármögnunarleigusamnings sem hafði verið rift, þegar leigutaki hafði í raun ofgreitt. 

Málavextir voru þeir að einstaklingur keypti vörubifreið í október 2004 með 

eignaleigusamningi þar sem Glitnir banki hf. var leigusali. Í desember 2010 var bifreiðin, í 

kjölfar vörslusviptingar, seld frjálsri sölu á 6.250.000 krónur, þar sem hluta söluandvirðis var 

ráðstafað til greiðslu innheimtukostnaðar vegna samningsins og afganginum var ráðstafað til 

greiðslu inn á eftirstöðvar hans. Síðar viðurkenndi leigusali að lánsfjárhæð hafi verið í 

íslenskum krónum bundin gengi erlendra gjaldmiðla með ólögmætum hætti. Voru eftirstöðvar 

samnings endurreiknaðar í apríl 2011 þar sem niðurstaðan var sú að skuld leigutaka nam 

tæplega 140.000 krónum. Í október 2012 voru eftirstöðvarnar endurreiknaðar á ný og þá var 

niðurstaðan sú að leigutaki hafði ofgreitt sem nam nærri 2.700.000 krónum, sem hann fékk 

endurgreiddar frá bankanum. Leigutaki stefndi Íslandsbanka hf. þar sem endanleg dómkrafa 

hans var að sér yrðu endurgreiddar ríflega 340.000 krónur, sem var sú fjárhæð sem dregin var 

frá söluverðmæti vörubifreiðarinnar vegna innheimtukostnaðar, það er nauðungarsölugjalds 

og vörslusviptingar- og lögmannskostnaðar. Byggði stefnandi kröfu sína á því að stefnda hafi 

ekki verið heimilt að innheimta þennan kostnað þar sem meint vanskil hafi grundvallast á 

                                                
118 „Innanríkisráðherra varar við lögbrotum vegna vörslusviptinga“,  

http://www.innanrikisraduneyti.is/frettir/nr/27201. 
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ólögmætri gengistryggingu samningsins. Dómurinn taldi að stefnda hefði mátt vera ljóst að 

ákvæði samnings um gengistryggingu brutu í bága við 13. sbr. 14. gr. laga nr. 38/2001 um 

vexti og verðtryggingu og hefðu því ekki verið skuldbindandi fyrir stefnanda. Sagði dómurinn 

að stefndi yrði að bera hallann af grandsemi sinni og með vísan til þess yrði að leggja 

sönnunarbyrði á hann fyrir því að komið hefði til vanskila og sölu bifreiðarinnar án hinnar 

ólögmætu gengistryggingar. Hafi stefndi ekki fært sönnur fyrir því að hækkun skuldar og þar 

með afborgana vegna gengistryggingar hafi ekki leitt til sölu. Var Íslandsbanki hf. því 

dæmdur til að endurgreiða stefnanda innheimtukostnaðinn ásamt dráttarvöxtum. 

Höfundi er ekki kunnugt um hvort þessum dómi hafi verið áfrýjað til Hæstaréttar. Væri 

áhugavert að fá niðurstöðu fyrir æðri dómstóli. Ef Hæstiréttur myndi staðfesta þessa 

niðurstöðu gæti það verið fordæmisgefandi fyrir sambærilega samninga og aðstæður, þar sem 

einstaklingar og lögaðilar hafa greitt vörslusviptingar- og innheimtukostnað þegar samningi 

var rift, en síðar hefur komið í ljós að viðkomandi hafði við riftun ofgreitt af samningnum. 

4.6 Eftirlit með vörslusviptingum 

Þegar deilt var um lögmæti vörslusviptingar eftir framkvæmd hennar, litu ýmsir svo á að 

um einkaréttarlegan ágreining væri að ræða, sem leysa bæri úr í einkamáli fyrir dómstólum. 

Var þetta í samræmi við leiðbeinandi reglur embættis lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu, 

sem sögðu að vísa bæri frá kærum, á hendur eignaleigufyrirtækjum og félögum sem höfðu 

vörslusvipt í umboði þeirra, fyrir þjófnað, nytjastuld, gertæki og önnur slík brot. Voru 

reglurnar gefnar út með hliðsjón af niðurstöðu ríkissaksóknara í tilefni þess að 

lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu hafði vísað frá kæru á hendur þeim sem staðið höfðu 

að vörslusviptingum. 119 Í þessu samhengi væri fróðlegt að sjá hvort ríkislögreglustjóri kæmist 

að sömu niðurstöðu, ef um væri að ræða leigu á fasteign þar sem í leigusamningi væri heimild 

til leigusala til að bera leigutaka úr húsnæði ef vanskil yrðu á leigugreiðslum. 

Þá taldi Fjármálaeftirlitið að vörslusvipting tilgreindra vörslusviptingaraðila í umboði 

eignaleigufyrirtækja bryti ekki gegn innheimtulögum áður en þeim var breytt með lögum nr. 

78/2012. Í tveimur úrskurðum Persónuverndar kemur fram að Persónuvernd átti í samskiptum 

við Fjármálaeftirlitið um hvort tilgreind vörslusviptingarfélög hefðu leyfi til 

innheimtustarfsemi og hvort um lögmæta starfsemi væri að ræða, það er að vörslusvipta 

bifreiðum og öðrum leigumunum á grundvelli samningsskilmála án aðkomu opinberra aðila, 

                                                
119 „Svar  innanríkisráðherra  við  fyrirspurn  Eyglóar  Harðardóttur  um  vörslusviptingar  fjármálafyrirtækja  á  
bifreiðum“,  140.  lögþ.2011–12. Þskj. 719 - 311. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/140/s/0719.html. [Sótt á vefinn 11.3.2014]. 
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sbr. úrskurð Persónuverndar 13. júní 2012 (2011/931) og úrskurð Persónuverndar 25. janúar 

2013 (2011/1306). Í fyrri úrskurðinum benti Fjármálaeftirlitið á að 58. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 gerði ráð fyrir því að fjármálafyrirtæki gætu falið öðrum að 

vinna fyrir sig ákveðin verk. 

Þá sagði Fjármálaeftirlitið að lögum samkvæmt mættu fjármálafyrirtæki og aðrir 

eftirlitsskyldir aðilar eingöngu fela slík verk aðilum sem hefðu til þess starfsleyfi 

Fjármálaeftirlitsins eða aðilum sem undanskildir væru innheimtulögum sbr. 2. mgr. 3. gr. 

laganna. Þá benti Fjármálaeftirlitið á að samkvæmt gildissviði innheimtulaga tæku þau til 

frum- og milliinnheimtu gjaldfallina peningakrafna fyrir aðra eða vegna eigin starfsemi. Með 

fruminnheimtu væri átt við sendingu innheimtuviðvörunar skv. 7. gr. laganna og með 

milliinnheimtu væri átt við innheimtuaðgerðir sem hefjast eftir að skuldari hefur fengið 

innheimtuviðvörun og áður en löginnheimta hefst sbr. 2. mgr. 1. gr. laganna. Ef 

vörslusviptingaraðili stundaði innheimtu sem félli undir innheimtulög bæri honum að sækja 

um innheimtuleyfi til Fjármálaeftirlitsins. Niðurstaða skoðana Fjármálaeftirlitsins væri sú að 

ekki væri tilefni til að grípa til aðgerða enda ekki vísbendingar um að 

vörslusviptingaraðilarnir væru að stunda starfsleyfisskylda starfsemi á grundvelli 

innheimtulaga eða annarra laga sem heyra undir verksvið Fjármálaeftirlitsins. 

Þegar síðarnefndi úrskurður Persónuverndar féll höfðu lög nr. 78/2012 um breytingu á 

innheimtulögum tekið gildi. Í samskiptum Persónuverndar og Fjármálaeftirlitsins við vinnslu 

úrskurðarins kemur fram að það hafi verið túlkun Fjármálaeftirlitsins fyrir breytingu á 

innheimtulögum að vörslusvipting sem slík félli ekki undir frum- eða milliinnheimtu og væri 

því ekki um að ræða leyfisskylda starfsemi samkvæmt lögum. Með breytingu á 

innheimtulögum hafi gildissvið laganna verið útvíkkað þannig að það tæki einnig til 

fyrirtækja sem annast vörslusviptingar fyrir aðra og nú þyrftu slík fyrirtæki því að fá 

innheimtuleyfi hjá Fjármálaeftirlitinu og uppfylla að öðru leyti skilyrði laganna.  

Eins og fjallað hefur verið um að framan falla eignaleigusamninga undir gildissvið laga 

um neytendalán nr. 33/2013 sbr. d-lið 1. mgr. 3. gr. og áður d-lið 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

121/1994. Samkvæmt 1. mgr. 29. gr. laganna annast Neytendastofa eftirlit með ákvæðum 

þeirra. Var það mat Neytendastofu að í tilviki vörslusviptingar sem hafði þegar verið 

framkvæmd væri um að ræða einkaréttarlegan ágreining sem væri ekki á færi Neytendastofu 
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að hafa afskipti af heldur yrði að leysa úr slíkum ágreiningi fyrir dómstólum. Var því öllum 

erindum er vörðuðu vörslusviptingu hafnað.120 

Að framansögðu má því draga þá ályktun að vörslusviptingar einkaaðila eins og þær voru 

framkvæmdar fyrir breytingu á innheimtulögum í júní 2012 hafi sætt litlu ef nokkru eftirliti. 

Fjármálaeftirlitið taldi slíka starfsemi ekki falla undir gildissvið innheimtulaga og þar af 

leiðandi ekki leyfisskylda. Þegar vörslusvipting hafði átt sér var það mat lögreglunnar, 

ríkislögreglustjóra og Neytendastofa að um væri að ræða einkaréttarlegan ágreining sem yrði 

einungis skorið úr um fyrir dómstólum. Eftir að lögum um innheimtu var breytt á þann veg að 

tekinn var af allur vafi um að vörslusvipting teldist leyfisskyld innheimta verður að ætla að 

starfsemin hafi lagst af í þeirri mynd sem var fram að breytingu. 

5 Uppgjör kaupleigusamninga sem hefur verið rift 
Almennt er að finna í kaupleigusamningum nokkuð ítarleg ákvæði um hvernig uppgjöri skuli 

háttað verði samningi rift. Við slíkt uppgjör er söluverðmæti bifreiðar áætlað og frá því 

dreginn áætlaður og útlagður kostnaður vegna innheimtu, viðgerða, riftunar og þess háttar. Í 

þeim fjórum kaupleigusamningum sem voru skoðaðir við gerð þessarar ritgerðar var að finna 

nokkuð ítarlega skilmála um uppgjör í kjölfar riftunar. Verður í næstu köflum fjallað um 

þessa skilmála og eftir atvikum úrlausnir dómstóla og úrskurðar- og kærunefnda. Þá verður 

umfjöllunin að hluta byggð á svörum eignaleigufyrirtækjanna við fyrirspurn 

Fjármálaeftirlitsins, sem fjallað var um í kafla 3.3.1. Samhengisins vegna verður byrjað á að 

fjalla um uppgjörsákvæði þeirra fjögurra kaupleigusamninga sem sérstaklega voru skoðaðir. 

Verða ákvæðin birt því sem næst orðrétt upp úr samningunum og eftir atvikum túlkuð og 

skýrð. Því næst verður fjallað um með hvaða hætti matsvirði bifreiðar var fundið og hvað kom 

til frádráttar. Þá verður fjallað um þau úrræði sem leigutaka stóðu til boða gerði hann 

athugasemd við fjárhæð uppgjörs og það þegar bifreið var seld á hærra verði en matsvirði 

hennar hljóðaði á um. Í lokin verður svo fjallað um viðbrögð Fjármálaeftirlitsins í kjölfar 

svara eignaleigufyrirtækjanna við fyrirspurn þess. 

                                                
120 Þórunn Anna Árnadóttir, sviðsstjóri (munnleg heimild 4. apríl 2014). 
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5.1 Staðlaðir skilmálar um uppgjör í kaupleigusamningum 

5.1.1 Avant121 

Í 17. gr. bílasamnings Avant hf. er kveðið á um uppgjör í kjölfar riftunar. Þar segir að uppgjör 

við lok samnings sem er rift, vegna vanefnda seljanda, slæmrar meðferðar eða tjóns á 

leiguhlut eða vegna annarra riftunarheimilda, skuli fara fram með eftirfarandi hætti: 

1)  Leigutaki  skal  greiða  allar  gjaldfallnar  leigugreiðslur  […]  ásamt  dráttarvöxtum  […].  
2) Leigutaki skal greiða allar ógjaldfallnar leigugreiðslur  […]    
3) Leigutaki skal greiða kostnað [vegna riftunar], að viðbættum öllum útgjöldum samkvæmt 
öðrum ákvæðum samningsins á hverjum tíma, þar með talin vátryggingariðgjöld, bifreiðagjöld 
og allir aðrir skattar og gjöld vegna bifreiðarinnar, hugsanlegar bætur sem leigusali hefur þurft 
að greiða þriðja aðila vegna reksturs bifreiðarinnar, kostnaður vegna riftunar samningsins, þar 
með talinn kostnaður vegna mats á bifreiðinni og innheimtukostnaður.   
4) Dráttarvextir reiknast af töluliðum 2-3 hér að framan hafi uppgjör ekki farið fram innan 15 
daga frá því að samningi var rift eða honum að öðru leyti slitið.  
5) Leigutaka ber að greiða sérstakt uppgjörsgjald samkvæmt gjaldskrá leigusala eins og hún er á 
hverjum tíma.  
6) Leigutaki skal greiða bætur fyrir það tjón sem leigusali kann að verða fyrir vegna þess að 
samningnum er slitið eða honum rift fyrir lok samningstímans. […] 

Frá kröfu leigusala samkvæmt töluliðum 2.-6. fyrstu málsgreinar greinar þessarar ber að draga 
verðmæti bifreiðarinnar. Miða skal við staðgreiðsluverðmæti (uppítökuverð) bifreiðar skv. 
viðmiðunarverðskrá bílaumboðanna að frádregnum öllum kostnaði sem þarf að greiða til að 
koma henni í verð svo sem nauðsynleg þrif, skoðun, sölulaun, viðgerð, matskostnaður auk 15% 
affalla af staðgreiðsluverðmæti og 3% sölulauna bifreiðasala auk annars kostnaðar sem 
tilgreindur er í 16. gr. [um afhendingu bifreiðar við riftun].  
  
Verði ágreiningur um mat á verðmæti bifreiðar og/eða viðgerðarkostnað og aðilar ná ekki 
samkomulagi má leigusali selja bifreiðina beint á opinberu uppboði hjá sýslumanninum í 
Reykjavík skv. 8. gr. laga nr. 90/1992, í því ástandi sem hún er í, enda hafi leigutaki mótmælt 
matinu eða uppgjörinu skriflega innan 7 daga frá því honum mátti vera það kunnugt. Að öðrum 
kosti telst hann við það bundinn.  
 

Samantekið má segja að í þessu ákvæði felist að verði samningi rift þurfi leigutaki að 

greiða gjaldfallnar mánaðarlegar greiðslur sem og þær leigugreiðslur sem samkvæmt 

greiðsluáætlun samnings eru ógjaldfallnar. Auk þess skal leigutaki greiða allan útlagðan 

kostnað vegna riftunar svo sem vörslusviptingar- og innheimtukostnað, skatta og gjöld vegna 

bifreiðar, vátryggingariðgjöld og kostnað vegna mats á bifreið og eftir atvikum reiknast 

dráttarvextir á fjárhæðir. Til frádráttar kemur matsvirði bifreiðar eins og það er þegar frá hefur 

verið dreginn ýmis kostnaður eins og þrif, skoðun, 3% sölulaun, viðgerð, matskostnaður auk 

15% affalla. 

                                                
121 Viðauki 1. 
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5.1.2 Íslandsbanki Fjármögnun122 

Um uppgjör samnings í kjölfar riftunar er fjallað í 16. gr. bílasamnings Íslandsbanka 

Fjármögnunar. Þar segir að sé samningi rift af hálfu leigusala eða honum slitið með öðrum 

hætti á samningstíma beri leigutaka að standa skil á greiðslum þeim sem taldar eru upp í fimm 

töluliðum. Er í töluliðunum ýmist vísað í aðra töluliði eða í aðrar greinar og liði samnings, svo 

erfitt getur verið að átta sig á inntaki greinarinnar. Verður ekki hjá því komist að birta 

töluliðina fimm orðrétta auk 2. mgr. 16. gr. 

1) Greiðslum samkvæmt lið 4 samanber 2. grein samnings þessa, sem fallnar eru á gjalddaga, 
ásamt dráttarvöxtum samkvæmt 5. grein samningsins.  
2) Leigugreiðslu þeirri, sem greind er í lið 4 svo reiknaðri sem í annarri grein samnings þessa 
segir, margfaldaðri með þeim fjölda sem eftir standa að frádregnum vaxtahluta þeirra. Til 
viðbótar ber leigutaka að greiða lokagreiðslu sem greind er í lið 4 svo reiknaðri sem í 2. grein 
samnings þessa segir. Einnig ber að greiða sérstakt uppgjörsgjald samkvæmt gjaldskrá leigusala 
eins og hún er á hverjum tíma.  
3) Kostnaði samkvæmt 15. grein samnings þessa, að viðbættum öllum útgjöldum samkvæmt 
öðrum ákvæðum samningsins á hverjum tíma, þar með talinn [sic] vátryggingariðgjöld, 
bifreiðagjöld, þungaskattur og allir aðrir skattar og gjöld vegna bifreiðarinnar, kostnaður vegna 
riftunar samningsins, þar með talinn kostnaður vegna mats á bifreiðinni og innheimtukostnaðar. 
4) Dráttarvöxtum af greiðslum samkvæmt töluliðum 2-3 hér að framan frá og með þeim degi að 
tilkynning um riftun var komið til leigutaka eða samningnum var með öðrum hætti slitið. 
5) Bótum fyrir það tjón sem leigusali kann að verða fyrir vegna þess að samningnum er sagt upp 
eða honum rift fyrir lok samningstímans. Segi leigusali upp samningnum á grundvelli 5. töluliðs 
1. málsgreinar 14. greinar á hann þó ekki rétt á bótum samkvæmt þessum tölulið.  

Frá kröfu leigusala samkvæmt töluliðum 1.- 5. fyrstu málsgreinar þessarar ber að draga 
verðmæti bifreiðarinnar. Miða skal við það staðgreiðsluverðmæti sem ætla má að bifreiðin hafi í 
kaupum og sölum á frjálsum markaði að frádregnum öllum kostnaði sem leigusali þarf að greiða 
til að koma henni í verð svo sem nauðsynleg þrif, skoðun, sölulaun, viðgerðir, matskostnað og 
þess háttar. Þegar leigusali hefur metið bifreiðina skal matsverðið tilkynnt leigutaka skriflega. 
Geri leigutaki ekki skriflega athugasemd innan fimm daga frá dagsetningu tilkynningar skal líta 
svo á að matið sé samþykkt. Berist skrifleg athugasemd við matsverðið frá leigutaka innan 
tilskilins frests og ekki næst samkomulag um matsverðið er leigutaka heimilt að leysa bifreiðina 
til sín gegn greiðslu matsverðsins eða kveða til dómkvadda matsmenn samkvæmt IX. kafla laga 
nr. 91/1991 á sinn kostnað. Leigusali áskilur sér rétt til að krefjast yfirmats og eftir atvikum 
hnekkja mati dómkvaddra matsmanna fyrir dómstólum, ef hann sættir sig ekki við niðurstöðu 
hins/hinna dómkvadda/dómkvöddu matsmanna. 

Ber leigutaka því að greiða gjaldfallnar mánaðarlegar greiðslur ásamt dráttarvöxtum auk 

þeirra greiðslna sem ekki eru gjaldfallnar samkvæmt greiðsluáætlun en þó án vaxtahluta 

þeirra. Því næst eru talin upp ýmis útgjöld sem leggjast við eftirstöðvar eins og 

vátryggingariðgjöld, bifreiðagjöld, skattar og opinber gjöld og kostnaður vegna riftunar, mats 

á bifreið og innheimtukostnaður. Frá eftirstöðvum samnings dregst áætlað 

staðgreiðsluverðmæti bifreiðar á frjálsum markaði að frádregnum kostnaði við að koma 

                                                
122 Viðauki 2. 
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bifreið í verð, svo sem vegna þrifa, skoðunar, sölulauna, viðgerða og matskostnaðar. Í 

skilmálum þessa kaupleigusamnings er ekki að finna ákvæði um hlutfallslegan frádrátt eða 

afföll. 

5.1.3 Lýsing123 

Um uppgjör í kjölfar riftunar er fjallað í 23. gr. kaupleigusamnings Lýsingar hf. Þar segir að 

uppgjör milli Lýsingar hf. og leigutaka vegna loka samnings sem rift hefur verið skuli fara 

fram með eftirfarandi hætti: 

1) Leigutaki skal greiða allar gjaldfallnar  leigugreiðslur  […]  ásamt  dráttarvöxtum  […]  
2) Leigutaki skal greiða alla ógjaldfallna leigu  […].  
3) Leigutaki skal greiða allan kostnað samkvæmt 22. gr. [um innköllun bifreiðar] svo og vegna 
riftunar samnings og innheimtuaðgerða, ásamt skaðabótum vegna tjóns er Lýsing hf. kann að 
verða fyrir vegna þess að samningi er rift fyrir lok leigutíma.  
4) Dráttarvextir reiknast af liðum 2-3 hafi uppgjör ekki farið fram innan 15 daga frá því 
samningi var sagt upp eða honum rift.  

Frá greiðslu leigutaka til Lýsingar hf. skv. tl. 2-4 hér að framan, skal draga kauptilboð í 
bifreiðina (uppítökuverð) skv. viðmiðunarverðskrá bílaumboðanna, Bíló, auk 15% 
viðbótaraffalls á viðmiðunarverð og áætlaðan viðgerðarkostnað skv. niðurstöðu 
ástandsskoðunar auk 3% sölulauna og annars kostnaðar sem tilgreindur er í 22. gr. Verði 
ágreiningur um matið og/eða viðgerðarkostnað og aðilar ná ekki samkomulagi, má leigusali láta 
selja bifreiðina beint á opinberu uppboði hjá sýslumanninum í Reykjavík, Hafnarfirði eða 
Kópavogi skv. 8. gr. laga nr. 91/1991, í því ástandi sem hún er í, enda hafi leigutaki mótmælt 
matinu eða uppgjörinu skriflega innan 7 daga frá því honum mátti vera það kunnugt. Að öðrum 
kosti telst hann við það bundinn. 

Leigutaki skal í samræmi við ofangreint ákvæði greiða gjaldfallnar og ógjaldfallnar 

greiðslur auk kostnaðar sem fellur til við innköllun bifreiðar, svo sem vegna flutnings, 

vátrygginga, ástandsskoðunar, þrifa og viðgerða. Eftir atvikum reiknast á fjárhæðir 

dráttarvextir. Frá uppgjörsfjárhæð skal draga viðmiðunarverð bifreiðar eins og það er eftir að 

frá því hefur verið dreginn áætlaður viðgerðarkostnaður, 3% sölulaun og 15% afföll. 

5.1.4 SP-Fjármögnun124 

Kveðið er á um uppgjör í 16. gr. kaupleigusamnings SP-Fjármögnunar hf. Þar segir að sé 

samningnum rift af hálfu SP-Fjármögnunar hf. eða honum með öðrum hætti slitið á 

samningstíma beri leigutaka að standa félaginu skil á eftirfarandi greiðslum: 

1.  Greiðslum  […]  sem  fallnar  eru  í  gjalddaga,  ásamt  dráttarvöxtum  til  greiðsludags  […]    
2. Ógjaldföllnum höfuðstól ásamt sérstöku uppgreiðslugjaldi skv. gjaldskrá SP sem er 0% - 3% 
m.v. eftirstöðvar samningsins við samningsslit. Til viðbótar ber leigutaka að greiða lokagreiðslu 
í lok samningstíma sem tilgreind er í lið III svo reiknaðri sem segir í 2. gr.   

                                                
123 Viðauki 3. 
124 Viðauki 4. 
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3. Kostnaði skv. 15. gr. [um afhendingu hins leigða við riftun], að viðbættum öllum útgjöldum 
sem SP hefur orðið fyrir vegna samnings þessa samkvæmt öðrum ákvæðum hans, s.s. kostnaður 
vegna innheimtuaðgerða, tryggingariðgjalds, bifreiðagjalda, þungaskatts, sektargreiðslna, bóta 
til þriðja aðila, matskostnaðar o.fl.  
4. Dráttarvöxtum af greiðslum skv. 2. og 3. tl. hér að framan frá og með þeim degi er 
tilkynningu um riftun var komið til leigutaka eða samningnum var með öðrum hætti slitið.  
5. Bótum fyrir það tjón sem SP kann að verða fyrir vegna þess að samningnum er sagt upp eða 
honum rift fyrir lok samningstíma. […] 

Frá kröfu SP skv. 1.-5. tl. 1. mgr. skal, þegar skil bifreiðar hefur átt sér stað skv. 15. gr., krefjist 
SP skila á bifreiðinni, draga frá verðmæti bifreiðarinnar eins og það reynist samkvæmt 
eftirfarandi reglu: Ástandsskoðun er gerð á bifreið þar sem metinn viðgerðarkostnaður hennar 
og annar kostnaður, sem fellur til vegna bifreiðar fram að fullnaðaruppgjöri, s.s. bifreiðagjöld, 
tryggingariðgjöld, flutningar og sektir, er lagður ofan á heildarskuld samningsins. Uppítökuverð 
sambærilegrar bifreiðar í eðlilegu ástandi er fengið úr viðurkenndu verðmatskerfi 
Bílgreinasambandsins, af þeirri upphæð er tekinn 15% áætlaður kostnaður fram að sölu 
bifreiðar, eftirstöðvar uppítökuverðs eru svo dregnar frá heildarskuld samnings. Hafi leigutaki 
ekki mótmælt ofangreindu mati eða uppgjöri skriflega innan 7 daga frá því matið var 
sannanlega sent til hans, á uppgefið heimilisfang, skal litið á það sem samþykkt. Ef mótmæli 
berast er SP heimilt að láta selja bifreiðina á uppboði hjá sýslumanninum í Reykjavík í óbreyttu 
ástandi frá skilum hennar. 

Uppgjörsákvæðin eru að mestu sambærileg þeim sem fyrr hefur verið fjallað um. 

Leigutaki skal greiða gjaldfallnar og ógjaldfallnar greiðslur. Þá ber honum að greiða þann 

kostnað sem hlýst af riftun samnings svo sem vegna innheimtu, tryggingariðgjalda, 

matskostnaðar og skatta og gjalda hins opinbera. Að auki skal leigutaki greiða sérstakt 

uppgreiðslugjald samkvæmt gjaldskrá félagsins sem er á bilinu 0-3%. Til frádráttar kemur 

áætlað verðmæti bifreiðar þegar dregin hafa verið frá 15% afföll vegna áætlaðs kostnaðar 

leigusala fram að sölu bifreiðar. 

5.1.5 Samantekt 

Eins og sjá má af ákvæðunum hér að framan eru þau oft og tíðum nokkuð ítarleg og til þess 

fallin að tryggja að bæði útlagður og áætlaður kostnaður vegna riftunar lendi á leigutaka en 

ekki leigusala, jafnvel án tillits til þess hver raunverulegur kostnaður eða tjón leigusala er. Þá 

er í öllum samningum að finna áskilnað leigusala til bóta úr hendi leigutaka vegna þess tjóns 

sem leigusali kann að verða fyrir sökum þess að samningi er rift fyrir lok samningstíma. Má 

ætla að slíkt ákvæði sé ákveðinn varnagli ef vera skyldi að tiltekin útgjöld eða kostnaður félli 

ekki undir þá liði sem fyrir eru í samningi. 

Óalgengt er að deilt sé um uppgjörshluta kaupleigusamninga eina sér. Algengari eru deilur 

um réttar eftirstöðvar samnings, hvort heldur honum hafi verið rift eða ekki, og hvort heimilt 

hafi verið að binda fjárhæð samnings við gengi erlendra gjaldmiðla. Þegar dómstólar höfðu 

slegið því föstu að slík gengistrygging væri óheimil var í kjölfarið deilt um hvernig 

endurreikna bæri höfuðstól samninga sem reyndust vera með ólögmæta gengistryggingu. Þó 
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eru dæmi þess að dómsmál hafi fyrst og fremst snúist um tiltekna þætti uppgjörs 

kaupleigusamninga í kjölfar riftunar og jafnframt hafa slíkar deilur verið hluti af dómsmálum 

er snéru að ólögmæti gengistryggingar. Verður sú dómaframkvæmd skoðuð í næstu köflum 

og fjallað sérstaklega um nokkra uppgjörsþætti sem valdið hafa deilum. 

5.2 Matsvirði bifreiðar 

5.2.1 Viðmiðunarverðskrá bílaumboðanna 

Í þremur af samningunum fjórum sem fjallað var um hér að framan er vísað til þess að 

verðmæti bifreiðar skuli fundið samkvæmt viðmiðunarverðskrá bílaumboðanna eða 

viðurkenndu verðmatskerfi Bílgreinasambandsins. Er um að ræða tilvísun í sama gagnagrunn. 

Bílgreinasambandið er samtök atvinnurekenda í sölu ökutækja, vöru og þjónustu þeim 

tengdum og eru í sambandinu eru á annað hundrað fyrirtæki sem starfa við sölu, þjónustu og 

viðhald bifreiða.125 Heldur Bílgreinasambandið í samvinnu við bílaumboðin gagnagrunn yfir 

verð notaðra bifreiða sem eru byggð á viðmiðunarverði og raunverði þar sem við á, þar sem 

söluaðilar skrá söluverð seldra bifreiða í gagnagrunninn. Verðin eru birt á vefsvæði sem 

aðgengilegt er öllum og hefur þetta leitt af sér aukið gagnsæi við verðlagningu notaðra bíla á 

Íslandi.126 Í þennan gagnagrunn vísa eignaleigufyrirtækin með mismunandi orðalagi í 

samningum sínum. Sum vísa í verðmatskerfi Bílgreinasambandsins og er það kallað Bíló. 

Önnur vísa í viðmiðunarverðskrá bílaumboðanna. Hvað sem öðru líður er sem fyrr segir í 

þremur af fyrrnefndum fjórum kaupleigusamningum kveðið á um að viðmiðunarverð eða 

svokallað uppítökuverð skuli fengið úr þessum tiltekna gagnagrunni. Frá því verði skal svo 

draga ýmsan kostnað. 

Þessi hluti ákvæða kaupleigusamninga um uppgjör er almennt ekki til þess fallinn að 

valda miklum deilum. Yfirleitt þarf ekki að velkjast í vafa um tegund bifreiðar, árgerð hennar 

eða hve marga kílómetra henni hefur verið ekið og því má oftast með auðveldum hætti nálgast 

viðmiðunarverð bifreiðar í gagnagrunninum. Þó ber að hafa í huga að sé um fágæta bifreið að 

ræða, til dæmis fornbíl, getur verið að gagnargrunnurinn hafi litlar eða engar upplýsingar um 

viðmiðunarverð bifreiðarinnar að geyma. Ekki verður séð af dómaframkvæmd að deilt hafi 

verið um verðmæti bifreiðar hverrar viðmiðunarverðmat var ekki að finna í gagnagrunninum. 

Hins vegar hefur verið deilt um verðmati sem einhverra hluta vegna var ekki fengið úr 

þessum tiltekna gagnagrunni þrátt fyrir ákvæði samnings þar um. Í Hrd. 20. apríl 2010 

                                                
125 „Saga  Bílgreinasambandsins“,  http://www.bgs.is/um-bgs/saga. 
126 „Viðmiðunarverð“,  http://www.avant.is/Bilavefur/Vidmidunarverd. 
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(192/2010) stefndi SP-Fjármögnun hf. leigutaka og ábyrgðarmanni vegna uppgjörs 

kaupleigusamnings sem félagið hafði rift vegna vanskila. Stefndu kröfðust frávísunar þar sem 

málatilbúnaður stefnanda væri vanreifaður og skilyrðum 1. mgr. 80. gr. laga um meðferð 

einkamála nr. 91/1991 væri ekki fullnægt. Frávísunarkröfu sína byggðu stefndu á því að 

stefnufjárhæðin væri vanreifuð, fjárhæðir órökstuddar og ómögulegt að átta sig á þeim og því 

erfitt að koma við vörnum í málinu. Meðal þess sem stefndu vísuðu í, frávísunarkröfu sinni til 

stuðnings, var að í stefnu væri greint frá því að fyrir lægi mat Bílgreinasambandsins á 

verðmæti bifreiðarinnar en þegar gögn málsins væru skoðuð kæmi í ljós að ekkert slíkt lægi 

fyrir. Hins vegar lægi fyrir mat starfsmanns bílaumboðs þar sem hann mat bifreiðina á 

svonefndu uppítökuverði. Að vísa í mat Bílgreinasambandsins að þessu leyti væri bæði 

villandi og bersýnilega rangt. Dómurinn féllst á frávísunarkröfu stefndu þar sem stefnandi 

þótti ekki hafa lagt málið upp með nægjanlega skýrum hætti og ekki lagt þann grundvöll að 

málinu sem nauðsynlegur væri til þess að efnisdómur yrði á það lagður. Málatilbúnaður 

stefnanda þótti þannig vera til þess fallinn að takmarka möguleika stefndu á að halda uppi 

vörnum í málinu. Dómurinn vísaði ekki sérstaklega í verðmat bifreiðarinnar í niðurstöðu sinni 

svo ekki verður dregin nein ályktun af niðurstöðunni hvað það varðar. Hefði málið fengið 

efnislega meðferð fyrir dómi má ætla að til ítarlegrar skoðunar hefði komið hvort SP-

Fjármögnun hf. hafi verið heimilt að byggja verðmat bifreiðar á mati starfsmanns 

bifreiðaumboðs þrátt fyrir skýrt ákvæði samnings um að notast skyldi við viðurkennt 

verðmatskerfi Bílgreinasambandsins. 

Í Hérd. Rvk. 6. september 2010 (E-11364/2009) var einnig deilt um uppgjör 

kaupleigusamnings sem rift hafði verið. SP-Fjármögnun hf. stefndi einstaklingi og krafðist 

greiðslu uppgjörsfjárhæðar auk dráttarvaxta. Hér var um að ræða nokkuð skýra kröfu sem gaf 

ekki ástæðu til frávísunar. Eingöngu var uppi ágreiningur milli aðila um hvaða verðmat 

bifreiðarinnar ætti að leggja til grundvallar í uppgjöri aðila. Félagið hafði rift samningnum 

vegna vanskila og í kjölfarið var bifreiðinni vörslusvipt. Í málinu kemur fram að matsverð 

bifreiðarinnar, sem uppgjör stefnanda byggði á, hafi grundvallast á mati nafngreinds 

starfsmanns bílaumboðs. Kom þar fram að ásett verð bifreiðarinnar var 3.730.000 krónur en 

uppítökuverð hennar 3.090.000 krónur eða 2.781.000 krónur að frádregnum 10% vegna 

tjónaferils bifreiðarinnar. Stefndi mótmælti ekki uppgjörinu innan þess frests sem hann hafði 

samkvæmt samningi en gerði athugasemd við verðmat bifreiðarinnar í greinargerð við 

meðferð málsins fyrir dómi. Þar kvaðst stefndi hafa auglýst bifreiðina til sölu á 3.900.000 

krónur um tveimur mánuðum fyrir riftun og hafi það verið nálægt þeirri fjárhæð sem 

umboðsaðili bifreiðarinnar kvað vera línuverð sambærilegra bifreiða. Byggði stefndi 
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málsvörn sína á að verðmæti bifreiðarinnar við riftun samnings hafi því verið fyrrnefnd 

fjárhæð en til vara 3.730.000 krónur sem var ásett verð samkvæmt því mati sem var unnið 

fyrir stefnanda. Í niðurstöðu dómsins er vísað í 15. gr. kaupleigusamnings aðila þar sem segir 

meðal annars um uppgjör í 2. mgr.:  „Uppítökuverð sambærilegrar bifreiðar í eðlilegu ástandi 

er fengið úr viðurkenndu verðmatskerfi Bílgreinasambandsins“ og segir svo að í ljósi 

tilvitnaðrar greinar sé það samningsbundið að leggja skuli uppítökuverð bifreiðar til 

grundvallar í uppgjöri aðila. Í málinu liggi fyrir að stefnandi fékk bifreiðina verðmetna af 

nafngreindum starfsmanni bílaumboðs sem er systurfyrirtæki þess bílaumboðs sem er 

umboðsaðili bifreiðarinnar og hafi hann metið uppítökuverðið 2.781.000 krónur. Sagði 

dómurinn svo að samkvæmt samningi aðila bæri að leggja uppítökuverð bifreiðar til 

grundvallar uppgjöri. Þar sem þau verð sem stefndi byggði á væru ekki uppítökuverð yrðu 

þau ekki lögð til grundvallar og því yrði að leggja mat þessa nafngreinda starfsmanns til 

grundvallar, enda hefði því ekki verið hnekkt. Var því stefnukrafa SP-Fjármögnunar hf. tekin 

til greina. 

Athyglisvert er að dómurinn vísar til ákvæðis samnings um að notast skuli við svokallað 

uppítökuverð, sem lýtur nánar skilgreindum frádrætti samkvæmt 15. gr. samningsins, í stað 

þess að hafa hliðsjón af síðari hluta tilvitnaðrar setningar í 2. mgr. þar sem skýrt kemur fram 

að uppítökuverð skuli fengið úr viðurkenndu matskerfi Bílgreinasambandsins. Eins og áður 

hefur komið fram er þar um að ræða einfalda og fljótlega leið sem skilar óumdeildri 

niðurstöðu. Það að starfsmaður bifreiðaumboðs verðmeti bifreið og nefni niðurstöðuna 

uppítökuverð ætti almennt ekki að geta komið í stað þessa skýra ákvæðis samnings, nema 

leigutaki mótmæli ekki verðmatinu. Ekki verður þó séð af gögnum málsins að stefndi hafi í 

málsvörn sinni vísað sérstaklega í viðmiðunarverð Bílgreinasambandsins sem hið rétta 

uppítökuverð heldur hafi hann vísað til þess að stefnandi hefði átt að fá umboðsaðila 

bifreiðarinnar til að verðmeta bifreiðina en ekki systurfyrirtæki umboðsins. Í dóminum kemur 

heldur ekki skýrlega fram hvaðan fjárhæðin 3.730.000 krónur, sem sögð er ásett verð 

bifreiðar, er fengin. Hafi verðmat verið fengið úr gagnagrunni Bílgreinasambandsins verður 

að ætla að þá fjárhæð hefði átt að leggja til grundvallar sem uppítökuverð bifreiðarinnar eins 

og skilmálar samnings kveða á um. 

Eins má benda á dóma Hérd. Rvk. 30. janúar 2013 (E-715/2012) og Hérd. Rvk. 30. janúar 

2013 (E-716/2012) sem vörðuðu eftirstöðvar tveggja sambærilegra kaupleigusamninga milli 

einstaklings og SP-Fjármögnunar hf., sem rift hafði verið um mitt ár 2009. Gerði leigutaki 

ekki athugasemdir við uppgjör innan tilskilins samningsbundins frests sem var sjö dagar. 

Leigutaki gerði hins vegar athugasemd við uppgjörið í greinargerð sem var lögð fram í apríl 
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2012. Benti hann á að á þeim tíma er greinargerð var samin, tæplega þremur árum eftir 

uppgjör, væri ásett verð sambærilegra bifreiða hjá bílasölum annars vegar um 3.500.000 

krónur og hins vegar um 2.500.000 krónur. Bifreiðirnar hefðu hins vegar í uppgjöri verið 

metnar á 2.000.000 krónur og 1.200.000 krónur og ólíklegt mætti telja að bifreiðirnar hefðu 

hækkað í verði á þessum tíma. Taldi leigutaki að eftirstöðvar skulda sinna ættu því að lækka 

sem næmi þessum mismun. Um þetta sagði dómurinn að leigutaki hefði ekki mótmælt 

uppgjörum fyrr en með fyrrgreindri greinargerð. Hafi hann haft athugasemdir við verðmat 

bifreiðanna eða að verðmæti þeirra hafi ekki verið byggt á verðmatskerfi 

Bílgreinasambandsins hafi honum borið að gera athugasemdir við það innan tilskilins tíma í 

samræmi við samning aðila. 

Erfitt er að gera sér grein fyrir því af lestri þessara dóma hvort verðmat bifreiðanna hafi 

verið með réttum hætti, það er í samræmi við samningsákvæði. Verður hins vegar að taka 

undir niðurstöðu dómanna að mótmæli stefnda um þremur árum eftir að uppgjör átti sér stað 

hafi verið of seint fram komin. Athyglisvert væri að sjá hvernig dómstólar myndu leysa úr 

sambærilegum málsatvikum ef mótmæli leigutaka kæmu fyrr fram en þó eftir þann frest sem 

samningur kveður á um. 

5.2.2 Ástandsskoðun 

Þegar bifreið var komin í umsjá leigusala í kjölfar riftunar var hún ástandsskoðuð hjá óháðum 

skoðunaraðila. Þar var lagt mat á ástand bifreiðar með tilliti til árgerðar, tegundar og 

notkunar. Ef viðgerða var þörf var kostnaður áætlaður og dreginn frá verðmati bifreiðar eins 

og það var í viðmiðunarverðskrá Bílgreinasambandsins. Í svörum við fyrirspurn 

Fjármálaeftirlitsins var meðal annars nefnt að gera þyrfti við það sem ekki væri í lagi,127 og að 

koma þyrfti bifreið í söluhæft ástand sem fæli í sér að bifreið stæðist lögbundna aðalskoðun 

og að útlit bifreiðar og ástand væri innan eðlilegra marka miðað við aldur, tegund, gerð og 

notkun.128 Er því um að ræða nokkuð huglæga mælikvarða eins og að ástand bifreiðar sé 

innan eðlilegra marka miðað við aldur. 

Sem dæmi um niðurstöðu ástandsskoðunar og áætlaðs viðgerðarkostnaðar má nefna 

úrskurð úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki 4. apríl 2013 (177/2012) þar sem 

fram kom að skoðun ökutækis hefði leitt eftirfarandi í ljós og væri áætlaður 

viðgerðarkostnaður 264.996 krónur: 
                                                
127 SP-Fjármögnun  hf.:  „Uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum, tilvísun yðar 2010040005“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
128 Íslandsbanki  Fjármögnun:  „Fyrirspurn vegna uppgjörs í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
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1. Lakk rispað eða skemmt.  
2. Hjólbarði slitinn, sumarhjólbarðar.  
3. Hjólkopp vantar eða skemmdur þrjá (miðjur í felgur).  
4. Olíustaða í gírkassa sjálfskiptingar undir lágmarki, þarf að skoða nánar.  
5. Skráningarmerki skemmt eða ónýtt að framan.  
6. Þjónustubók/smurbók ekki til staðar.  
7. Einn lykill. 

Í ákvæðum samninganna er einungis kveðið á um að ástand bifreiðar skuli skoðað en 

ekkert er fjallað um hvernig slík skoðun skuli fara fram, það er hvaða viðmið verði lögð til 

grundvallar. Mat á ástandi bifreiðar getur að hluta til verið huglægt og óvíst hvaða áhrif 

mismunandi skemmdir og bilanir hafi á söluverð bifreiðar og sér í lagi hvort kostnaður við 

viðgerð sé meiri en sem nemur væntri lækkun söluverðs þegar viðgerð hefur ekki átt sér stað. 

Verður því að teljast óheppilegt að byggja endanlegt uppgjör aðila á slíku mati í stað þess að 

endanlegt uppgjör eigi sér stað þegar bifreið hefur verið seld. Um það verður fjallað síðar í 

ritgerðinni.  

5.2.3 Fastur frádráttur frá verðmati bifreiðar 

Í kaupleigusamningum Íslandsbanka Fjármögnunar, Lýsingar hf. og SP-Fjármögnunar hf. er 

kveðið á um í uppgjörsskilmálum að, til viðbótar við frádreginn kostnað, draga skuli 15% frá 

verðmati bifreiðar. Er ýmist rætt um afföll, viðbótarafföll eða áætlaðan kostnað í 

samningunum. Í svari Lýsingar til Fjármálaeftirlitsins kemur fram að félagið hafi í flestum 

tilvikum samningsbundna heimild til að draga frá 15% aukaafföll vegna kostnaðar og 

óhagræðis en þessi heimild sé einungis nýtt í undantekningartilvikum.129 Er þetta ekki í 

samræmi við ákvæði samnings Lýsingar hf. sem hér kom til skoðunar þar sem skýrt kemur 

fram í 2. mgr. 22. gr. að draga skuli 15% viðbótarafföll frá uppítökuverði bifreiðar.130 Í svari 

SP-Fjármögnunar hf. til Fjármálaeftirlitsins segir að afföllinn séu frádráttur til að mæta 

kostnaði sem á eftir að falla til, svo sem vátryggingariðgjöld, bifreiðagjöld, sölulaun og þess 

háttar.131 Í kaupleigusamningum Lýsingar hf. og Avant hf. er svo kveðið á um 3% frádrátt 

vegna sölulauna til viðbótar 15% frádrætti vegna affalla. 

Eftir því sem bifreið er verðmætari verða afföll eðli máls samkvæmt meiri og getur verið 

um þó nokkra fjárhæð að tefla sbr. til dæmis Hérd. Rvk. 6. september 2010 (E-11364/2009) 

sem fjallað var um að framan. Þar var uppítökuverð bifreiðar tæplega 2.800.000 krónur og af 

                                                
129 Lýsing  hf.:  „Svar við fyrirspurn FME dags. 9. apríl 2010 – tilvísun FME 2010040005“.  Svar  við  fyrirspurn  

Fjármálaeftirlitsins. 
130 Viðauki 3. 
131 SP-Fjármögnun  hf.:  „Uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum, tilvísun yðar 2010040005“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
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þeirri fjárhæð var dreginn 15% áætlaður kostnaður sem nam nærri 420.000 krónum. Í Hrd. 16. 

júní 2010 (92/2010) nam fjárhæðin 360.000 krónum og var sögð til greiðslu bifreiðagjalda, 

þrifa, tryggingagjalda og annarrar umsýslu þar til tækist að selja bifreiðina. Fallið var frá 

þeirri kröfu í aðalmálsmeðferð fyrir héraðsdómi án þess að fram kæmi hverju það sætti. Í Hrd. 

20. apríl 2010 (192/2010) kom fram að verðmat Bílgreinasambandsins miðað við aldur og 

akstur bifreiðar hafi verið 5.750.000 krónur. Frá þeirri fjárhæð höfðu svo verið dregin 15% 

eða 862.500 krónur, vegna bifreiðagjalda, þrifa, tryggingargjalds og annarar umsýslu þar til 

stefnanda tækist að selja bifreiðina. Leigutaki hafði keypt bifreiðina með kaupleigusamningi 

ári áður en uppgjörið fór fram á 10.900.000 krónur. Í greinargerð sinni fyrir dómi taldi 

leigutaki verðmat Bílgreinasambandsins ekki liggja fyrir eins og kveðið væri á um í samningi 

aðila og leigusali héldi fram, heldur væri fyrrgreint verðmat fengið frá starfsmanni 

bifreiðaumboðs. Eins og greint hefur verið frá áður var málinu vísað frá dómi vegna 

vanreifunar og fékk því ekki efnislega meðferð. Engu að síður er ljóst að hefði málið fengið 

efnislega meðferð og fallist hefði verið á þær varnir leigutaka að notast skyldi við verðmat 

Bílgreinasambandsins, sem var hærra en verðmat í uppgjöri, hefðu 15% afföllin orðið meiri 

en 862.500 krónur. 

Þau útgjöld sem afföllunum er ætlað að mæta endurspegla ekki verðmæti bifreiðarinnar, 

það er að raunútgjöld séu í réttu hlutfalli við verðmæti bifreiðar. Til að mynda miðast fjárhæð 

bifreiðagjalds við losun koltvísýrings (CO2) og þyngd ökutækis sbr. 2. gr. laga um 

bifreiðagjald nr. 39/1988. Vátryggingarskylda hvílir á eiganda ökutækis eða þeim sem hefur 

varanleg umráð þess vegna greiðslna á bótakröfu vegna tjóns sem hlýst af notkun ökutækisins 

sbr. 91.- 93. gr. umferðarlaga nr. 50/1987. Eðli þessarar tryggingar er að bæta það tjón sem 

hlýst af notkun ökutækisins og ekki er ástæða til að ætla að samhengi sé á milli tjóns sem 

hlýst af notkun ökutæks og verðmæti þess. Ræðst iðgjald skylduvátryggingar því að litlu ef 

nokkru leyti af verðmæti bifreiðar. Að auki getur verið um að ræða valfrjálsa 

viðbótartryggingu, svokallaða kaskótryggingu, sem bætir tjón á eigin ökutæki þegar eigandi 

eða ökumaður á sjálfur sök á óhappinu, ef ökutækið verður fyrir utanaðkomandi tjóni eða ef 

ökutækinu er stolið.132 Eðlilega má ætla að iðgjald slíkrar tryggingar taki að einhverju leyti 

mið af verðmæti ökutækis. Þá er óhætt að fullyrða að kostnaður vegna þrifa á bifreið ræðst 

ekki af verðmæti hennar á markaði heldur fyrst og fremst af stærð bifreiðar. Að framansögðu 

er óhætt að telja að þau útgjöld sem föstum hlutfallslegum frádrætti er ætlað að standa straum 

af ráðast ekki nema að litlu leyti af verðmæti bifreiðar. 
                                                
132 „Kaskó  tryggingar“:  http://www.vis.is/einstaklingar/tryggingar/billinn/kasko. 
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5.2.4 Ósanngjarnir samningsskilmálar 

Í ljósi þess sem að framan greinir má ætla að sú fjárhæð sem kemur til frádráttar 

uppítökuverði bifreiðar við uppgjör kaupleigusamnings endurspegli almennt einungis að litlu 

leyti þann raunverulega kostnað eða útgjöld sem frádrættinum er ætlað að tryggja. Hafa þarf 

þó í huga að taki langan tíma að selja bifreið að loknu uppgjöri geti fallið til ýmis óbeinn 

kostnaður eins og fjármagnskostnaður, það er kostnaður við að eiga fjármagn bundið í bifreið 

sem ekki er í notkun og skilar því engum tekjum. Má því velta fyrir sér hvort skilmálar 

kaupleigusamninga um fastan hlutfallslegan frádrátt við uppgjör geti talist ósanngjarnir 

samningsskilmálar gagnvart leigutaka. Í umfjöllun fræðimanna hefur komið fram að til langs 

tíma hafi í íslenskum og norrænum samningarétti verið byggt á meginreglunni um 

samningafrelsi en í skjóli hennar sé ætíð sú hætta fyrir hendi að sá aðili sem telja má að hafi 

sterkari stöðu við samningsgerðina nýti sér þá stöðu til að knýja fram samningsskilmála sem 

eru einhliða honum til hagsbóta. Þessi hætta hefur aukist við notkun staðlaðra 

samningsskilmála, það er skilmála sem seljandi vöru eða þjónustu hefur samið eða látið semja 

fyrirfram án samráðs við væntanlega viðsemjendur. Er þessi hætta einkum fyrir hendi þegar 

um er að ræða samninga á milli neytenda og atvinnurekenda, þar sem möguleikar neytenda til 

þess að hafa áhrif á viðkomandi samning eru mjög takmarkaðir.133 Í lögum um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir samningalög) er að finna ýmsar reglur um 

ógildingu samninga. Flest eru ógildingarákvæðin almenn og taka því til samninga almennt en 

eru ekki bundin við samninga milli neytenda og atvinnurekenda. Má þar meðal annars nefna 

ógildingarregluna í 36. gr. sem kveður á um að samningi megi víkja til hliðar í heild eða að 

hluta, eða breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann 

fyrir sig. Þrátt fyrir að ákvæðið sé almennt orðað var því jafnframt ætlað að sporna við 

ósanngjörnum samningsskilmálum í samningum neytenda og atvinnurekenda.134 Með lögum 

nr. 14/1995 voru innleidd ný ákvæði í samningalögin, í 36. gr. a-d, sem taka sérstaklega til 

samninga milli neytenda og atvinnurekenda. Eru ákvæðin hluti af tilskipun 93/13/EBE um 

ósanngjarna skilmála í neytendasamningum sem var innleidd í íslenskan rétt með 

fyrrgreindum lögum nr. 14/1995 um breytingu á samningalögum. Í 36. gr. c samningalaga er 

að finna reglu sem lýtur að ógildingu samningsskilmála sem ekki hefur verið samið um 

sérstaklega, þegar annar samningsaðila er neytandi og samningur er liður í starfsemi hins 

aðilans. Kemur þar meðal annars fram í 3. mgr. að samningur teljist ósanngjarn stríði hann 

                                                
133 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 63. 
134 Alþt. 1985-86, A-deild, bls. 2158. 
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gegn góðum viðskiptaháttum og raski til muna jafnvægi milli réttinda og skyldna 

samningsaðila, neytanda í óhag. Mat á því hvað telst ósanngjarn samningur er svo í höndum 

dómstóla. Neytendaákvæði samningalaga eru talsvert flókin. Efnisatriði þeirrar réttarverndar 

sem ákvæðin veita eru nokkuð tormelt auk þess sem ekki er alltaf augljóst hvort 

samningsaðilar falli undir gildissvið ákvæðanna. Af dómaframkvæmd má sjá að ákvæðin 

virðast hafa óverulega sjálfstæða þýðingu.135 

Í íslenskri dómaframkvæmd hefur ekki reynt á það sérstaklega hvort samningsbundið 

ákvæði um fastan hlutfallslegan frádrátt við uppgjör kaupleigusamnings telst ósanngjarnt í 

skilningi 36. gr. eða 36. gr. c samningalaga. Kæmi slíkt ákvæði til úrlausnar dómstóla væri 

áhugavert að sjá hver niðurstaðan yrði. Gera má ráð fyrir að máli skipti að leigusali gæti sýnt 

fram á að fjárhæðin endurspeglaði þann kostnað eða tap sem félagið bæri af uppgjörinu. Að 

öðrum kosti má leiða að því líkum að dómstólar kæmust að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að 

kröfuhafi gæti átt rétt til bóta vegna riftunar samnings væri engu að síður ósanngjarnt 

gagnvart skuldara að krefja hann um greiðslu tiltekins hlutfalls af verðmæti bifreiðar við 

riftun án þess að félagið sýndi fram á tjón sitt í því samhengi. Til hliðsjónar má sjá UfR. 2002, 

bls. 706. Þar hafði einstaklingur keypt notaða bifreið og greitt kaupverðið annars vegar með 

bifreið sinni og hins vegar með lánssamningi. Kaupsamningurinn var staðlaður 

kaupsamningur gerður af félagi danskra bifreiðasala. Í honum var meðal annars að finna 

ákvæði sem heimilaði seljanda að krefjast skaðabóta sem næmu 10% af kaupverði bifreiðar ef 

kaupandi rifti kaupunum með ólögmætum hætti. Nokkrum dögum eftir undirritun 

kaupsamnings rifti kaupandi kaupsamningi og í samræmi við ákvæði kaupsamnings krafðist 

seljandinn bóta sem námu 10% af kaupverði vegna ólögmætrar riftunar. Vék Hæstiréttur 

Danmerkur umræddu ákvæði samningsins til hliðar sem ósanngjörnu á grundvelli 38. gr. c 

dönsku samningalaganna sbr. 36. gr. sömu laga. Um er að ræða ákvæði sambærileg við 36. gr. 

c íslensku samningalaganna og voru þessi ákvæði dönsku samningalaganna einnig innleidd 

með tilskipun 93/13/EBE. Tók dómurinn fram að seljandinn gæti átt rétt til greiðslu bóta eftir 

almennum reglum kröfuréttar en ekki hafi verið nægjanlega sýnt fram á að seljandi hafi orðið 

fyrir tjóni vegna riftunar kaupsamnings og þá hvert tjónið var. Því var ekki fallist á kröfu 

seljanda um bætur vegna ólögmætrar riftunar kaupsamnings.136 

                                                
135 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 73. 
136 Sjá einnig UfR. 2004, bls. 2876 þar sem seljandi bifreiðar gat sannað að hafa orðið fyrir tjóni við riftun 

samnings, sem nam nokkurn veginn upphæð skaðabóta. Taldi Hæstiréttur því ákvæði um skaðabætur, sem 
námu 10% af verðmæti bifreiðar við ólögmæta riftun kaupanda, vera í lagi. 
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5.3 Mótmæli leigutaka við uppgjörsfjárhæð 

Þegar öllu því ferli sem lýst er hér að framan var lokið, það er þegar búið var að verðmeta 

bifreið og draga frá áætlaðan viðgerðarkostnað, fastan hlutfallslegan frádrátt, útlagðan 

kostnað við vörslusviptingu og fleira, fékk leigutaki sent yfirlit yfir uppgjör til staðfestingar. 

Samkvæmt skilmálum þeirra samninga sem fjallað er um að framan þurfti leigutaki að skila 

skriflegri athugasemd innan fimm til sjö daga frá því honum var birt uppgjörið eða mátti vera 

það kunnugt. Að öðrum kosti var leigutaki veita samþykki með þögn sinni. Almennt var í 

samningunum að finna sambærileg ákvæði, þess efnis að gerði leigutaki athugasemd við 

fjárhæð uppgjörs eða tiltekna þætti þess og ekki næðist samkomulag um það væri leigusala 

heimilt að selja bifreiðina á uppboði hjá sýslumanninum í Reykjavík á grundvelli 8. gr. laga 

um nauðungarsölu nr. 90/1991. Í samningi SP-Fjármögnunar hf. er þó enginn fyrirvari gerður 

um samkomulag heldur segir einungis að ef mótmæli berast sé félaginu heimilt að láta selja 

bifreiðina á uppboði hjá sýslumanninum í Reykjavík í óbreyttu ástandi frá skilum hennar. Af 

svörum eignaleigufyrirtækjanna við fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins má ráða að reynt sé að ná 

samkomulagi mótmælir leigutaki uppgjöri, áður en gripið er til þess ráðs að selja bifreiðina á 

uppboði. Í svari Íslandsbanka Fjármögnunar kom meðal annars fram að leigutaka byðist að 

leysa til sín bifreiðina á hinu tilkynnta matsverði eða að benda á kaupanda sem tilbúinn væri 

að kaupa hana á hagfelldara verði.137 Í svari Lýsingar hf. sagði að kæmu fram mótmæli við 

augljósum villum í uppgjöri yrðu þær leiðréttar. Ef deilt væri um viðgerðarkostnað þá væru 

þess dæmi leigutaki annaðist sjálfur viðgerðina, það er lét gera við bifreið á viðurkenndu 

verkstæði á eigin kostnað.138 

Sem fyrr segir hafa deilur um fjárhæð uppgjörs kaupleigusamninga einar og sér ekki ratað 

oft á borð dómstóla til úrlausnar. Slíkar deilur hafa heldur verið hluti málsvarnar leigutaka í 

dómsmálum er snúið hafa að lögmæti gengistryggingar og hvernig beri að endurreikna 

eftirstöðvar lána með ólögmætri gengistryggingu. Þó er að finna dóma þar sem eingöngu var 

deilt um eftirstöðvar slíkra samninga. Er þar helst um að ræða dómsmál þar sem 

eignaleigufyrirtæki hafa stefnt leigutaka til greiðslu eftirstöðva samnings og þá hafi leigutaki í 

málsvörn sinni gert athugasemdir við uppgjörið. Má þar nefna dóma Hérd. Rvk. 30. janúar 

2013 (E-715/2012) og Hérd. Rvk. 30. janúar 2013 (E-716/2012) sem fjallað var um að 

framan. Í báðum tilvikum var einstaklingi stefnt til greiðslu eftirstöðva kaupleigusamninga 

                                                
137 Íslandsbanki  Fjármögnun:  „Fyrirspurn vegna uppgjörs í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
138 Lýsing  hf.:  „Svar við fyrirspurn FME dags. 9. apríl 2010 – tilvísun FME 2010040005“.  Svar  við  fyrirspurn  

Fjármálaeftirlitsins. 
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sem SP-Fjármögnun hf. hafði rift. Leigutaki mótmælti ekki uppgjöri kaupleigusamninganna 

fyrr en með greinargerð sinni um þremur árum eftir að uppgjörið átti sér stað. Taldi dómurinn 

að mótmæli leigutaka við uppgjöri væru of seint fram komin og tók þau ekki til greina. Af 

þessum dómum verður ekki dregin nein ályktun önnur en sú að ljóst er að ekki er hægt að ætla 

skuldara nærri þrjú ár til að gera athugasemd við uppgjör kaupleigusamnings þegar honum er 

veittur sjö daga frestur til þess samkvæmt ákvæðum samningsins. Í Hérd. Rvk. 12. mars 2009 

(E-4285/2008) varð útivist af hálfu stefnda er aðalmeðferð átti að fara fram og nýtti stefnandi 

sér heimild til að skila skriflegri sókn. Verður því ekki ráðið af dóminum hvort stefndi hafi 

mótmælt uppgjörinu í heild eða tilteknum fjárhæðum þess. Um var að ræða kaupleigusamning 

vegna bifhjóls og hafði samningi verið rift. Verðmat bifhjólsins var fengið frá tiltekinni 

bifhjólaverslun og frá matsverði dregin 15% samkvæmt ákvæðum samnings. Sagði í 

niðurstöðu dómsins að málsatvikalýsing hefði fullnægjandi stoð í gögnum málsins og stefnda 

hefði verið veittur sjö daga frestur til að gera athugasemdir við uppgjörið. Var stefndi því 

dæmd til að greiða SP-Fjármögnun hf. stefnufjárhæð. 

5.4 Söluverð bifreiðar á frjálsum markaði eftir riftun samnings 

Almennt má ætla að ekki líði langur tími frá því bifreið er komin í vörslu leigusala í kjölfar 

riftunar þar til leigutaki fær senda tilkynningu um uppgjör. Má ætla að þetta tímabil sé mælt í 

vikum fremur en mánuðum og því líklegt að við uppgjör sé bifreið enn í eigu leigusala og að 

viðgerð hafi almennt ekki farið fram. Er uppgjörið því að nokkru leyti byggt á áætluðum 

fjárhæðum og má til að mynda nefna kostnað vegna viðgerða sem alls óvíst er hvort 

framkvæmdar verði. Þegar bifreið er loks seld á frjálsum markaði getur söluverð því verið 

annað en matsverð samkvæmt uppgjöri. Getur til dæmis verið um að ræða að söluverð 

bifreiðar reynist hærra en viðmiðunarverð Bílgreinasambandsins. Þá getur komið til frádráttar 

áætlaður viðgerðarkostnaður þrátt fyrir að mögulegt sé að bifreið verði seld í óbreyttu ástandi 

frá riftun, á frjálsum markaði, á hærra verði en sem nemur verðmati að frádregnum 

viðgerðarkostnaði. Að sama skapi er mögulegt að söluverð bifreiðar reynist einhverra hluta 

vegna lægra en matsvirði hennar samkvæmt uppgjöri, til dæmis ef bifreið reynist gölluð eða 

biluð án þess að slíkt hafi komið fram í ástandsskoðun. Er þá almennt að finna ákvæði í 

samningum þess efnis að ef viðgerðarkostnaður fellur á leigusala vegna leyndra galla eða 

vanhirðu, sem leigutaki vissi um eða mátti vita um en sagði ekki frá við skil, eigi leigusali 

endurkröfurétt á hendur leigutaka. Að framangreindu virtu er eðlilegt að velta fyrir sér hvort 

og þá hvaða áhrif það hafi á uppgjör aðila ef leigusali selur bifreið á hærra verði en matsvirði 

hennar hljóðar á um samkvæmt uppgjöri. 
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Í skilmálum kaupleigusamninga eignaleigufyrirtækjanna er ekki kveðið á um annað en að 

uppgjör aðila sé endanlegt. Er því ekki gert ráð fyrir að það komi leigutaka til góða ef bifreið 

er síðar seld á hærra verði en matsvirði hennar var samkvæmt uppgjöri eða að eftirstöðvar 

samkvæmt uppgjöri hækki, ef söluverð bifreiðar reynist lægra en matsvirði. Í fyrirspurn 

Fjármálaeftirlitsins eignaleigufyrirtækja fjögurra voru félögin meðal annars spurð hvort 

uppgjör væri endurskoðað þegar bifreið væri seld á hærra verði en matsverð hennar hljóðaði á 

um samkvæmt uppgjöri. Avant hf. kvaðst ekki telja nauðsynlegt að endurskoða áður gerð 

uppgjör. Félagið tæki frá riftunardegi á sig allan kostnað vegna leigumunar, þar með talinn 

fjármagnskostnað, og alla áhættu vegna hugsanlegra verðbreytinga.139 Íslandsbanki 

Fjármögnun sagði ekki algengt að um veruleg frávik frá matsvirði og raunverulegu söluverði 

væri að ræða. Slík tilfelli væru skoðuð sérstaklega en í flestum tilvikum væri matsverð hærra 

en raunverulegt söluverð. Meginreglan væri því sú hjá félaginu að endurskoða ekki uppgjör 

eftir að sala bifreiðar hefði átt sér stað. Félagið bæri auk þess allan kostnað við umsýslu 

bifreiðar frá því vörsluskipti færu fram þar til hún væri seld, þar með talinn flutningskostnað, 

bifreiðagjöld og tryggingagjöld, auk rekstrarkostnaðar vegna dekkjaskipta, þrifa, geymslu, 

eldsneytis og viðgerðarkostnað sem félli til vegna notkunarleysis bifreiðar. Með því að loka 

málinu þegar leigutaki hafi samþykkt matsverð lægi staða leigutaka fyrir varðandi endanlegar 

eftirstöðvar á útistandandi kröfum.140 Lýsing hf. svaraði þessum hluta fyrirspurnar 

Fjármálaeftirlitsins ekki sérstaklega en vísaði þó til þess að ef deilt væri um markaðsverð 

bifreiðar hefðu forstöðumenn eignaumsýslu félagsins heimild til að samþykkja að 

viðskiptamaður fengi að njóta góðs af söluverði umfram matsverð.141 Hjá SP-Fjármögnun hf. 

kom hins vegar fram að endurskoðun uppgjörs með svokölluðu söluuppgjörsbréfi hefði verið 

framkvæmd vegna allra riftana frá október 2008. Fram að þeim tíma hafi uppgjörsbréf verið 

endanlegt uppgjör eins og skilmálar samnings kveða á um.142 

Af dómaframkvæmd verður ekki séð að höfðuð hafi verið sérstök dómsmál um þá kröfu 

að uppgjöri yrði breytt á þann hátt að miðað yrði við söluverðmæti bifreiðar í stað áætlaðs 

verðmætis hennar. Hins vegar hafi það í nokkur skipti verið hluti af málsvörn leigutaka í 

dómsmálum sem hafa verið höfðuð til greiðslu eftirstöðva eignaleigusamnings. Í nýlega 

                                                
139 Avant:  „Uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum“. Svar við fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
140 Íslandsbanki  Fjármögnun:  „Fyrirspurn vegna uppgjörs í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
141 Lýsing  hf.:  „Svar við fyrirspurn FME dags. 9. apríl 2010 – tilvísun FME 2010040005“.  Svar  við  fyrirspurn  

Fjármálaeftirlitsins. 
142 SP-Fjármögnun  hf.:  „Uppgjör í kjölfar riftunar á kaupleigusamningum, tilvísun yðar 2010040005“.  Svar  við  

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins. 
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föllnum Hérd. Rvk. 2. apríl 2014 (E-527/2013) var dómkrafa Lýsingar hf. lækkuð við rekstur 

málsins, sem nam mismuni á söluverði vörubifreiðar og matsvirði hennar eins og það var 

samkvæmt uppgjöri aðila.143 Málsatvik voru þau að Lýsing hf. krafðist greiðslu eftirstöðva 

vegna fjármögnunarleigusamnings um vörubifreið, sem hafði verið rift. Fram kom að verðmat 

vörubifreiðarinnar, sem kom til frádráttar eftirstöðvum skuldar, var um 340.000 krónur að 

frádregnum áætluðum viðgerðarkostnaði. Í málinu var aðallega ágreiningur um það verð sem 

vörubifreiðin var metin á í uppgjöri stefnanda við stefnda. Kvaðst stefndi ekki hafa gert neinar 

athugasemdir við uppgjörið fyrst eftir að það var birt honum. Síðar hafi honum þó borist þær 

upplýsingar að vörubifreiðin hafi verið seld nafngreindu félagi á hátt í tvær milljónir króna og 

taldi stefndi að hann ætti að njóta þess söluverðs í uppgjöri og skoraði á stefnanda að leggja 

fram gögn um sölu vörubifreiðarinnar til þessa félags. Lýsing hf. lagði fram gögn sem sýndu 

að vörubifreiðin hafði í millitíðinni verið seld á 480.000 krónur til annars nafngreinds félags 

og lækkaði kröfu sína sem nam mismuni á söluverði og matsvirði eða um tæplega 140.000 

krónur. Kom því aldrei fram í málinu hvort rétt reyndist hjá leigutaka að bifreiðin hafi síðar 

verið seld fyrir fyrrgreinda fjárhæð. 

Í Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) lækkaði Lýsing hf. dómkröfu sína frá því sem hún hafði 

verið fyrir héraðsdómi. Lýsing hf. stefni tveimur einstaklingum til greiðslu in solidum 

eftirstöðva kaupleigusamnings um bifreið, sem hafði verið rift. Áður en málið var höfðað 

sendi Lýsing hf. leigutaka tillögu að uppgjöri þar sem eftirstöðvar hljóðuðu upp á um 600.000 

krónur. Fyrir héraðsdómi krafðist félagið greiðslu tæplega 470.000 króna í samræmi við 

framlagt uppgjör samnings en þar var bifreiðin verðmetin á 15.000 krónur, þegar dreginn 

hafði verið frá áætlaður kostnaður vegna viðgerða. Fyrir Hæstarétti féll Lýsing hf. frá ýmsum 

kröfuliðum og tók jafnframt tillit til þess að bifreið hafði verið seld fyrir 150.000 krónur og 

lækkaði kröfu sína sem nam söluverðinu og var endanleg krafa þá ríflega 290.000 krónur. 

Ekki er hægt að ráða af dóminum hvers vegna Lýsing hf. ákvað að taka tillit til söluverðs 

bifreiðarinnar á áfrýjunarstigi en bifreiðin var seld rétt um fjórum mánuðum áður en félagið 

stefndi málinu fyrir dóm. Að sama skapi verður ekki með góðum hætti ráðið af dóminum 

hvernig á því standi að endanleg krafa fyrirtækisins nam innan við helmingi þeirrar kröfu sem 

fyrsta uppgjör félagsins hljóðaði upp á. Í Hrd. 16. september 2010 (471/2010) tók Lýsing hf. 

hins vegar mið af söluverðmæti bifreiðar við frádrátt í uppgjöri vegna kaupleigusamnings sem 

                                                
143 Málið varðar uppgjör á fjármögnunarleigusamningi en uppgjörið var með sambærilegum hætti og uppgjör 

kaupleigusamninga. 
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hafði verið rift. Verður ekki ráðið af þessum tveimur dómum hver ástæða þessa ósamræmis 

var. 

Málavextir í úrskurði úrskurðarnefndar um viðskipti við fjármálafyrirtæki 4. apríl 2013 

(177/2012) voru ekki með öllu sambærilegir því máli sem fjallað er um hér að framan vegna 

þess að hér hafði Lýsing hf. gefið leigutaka loforð um að það kæmi honum til góða við 

uppgjör ef bifreið yrði seld á hærra verði en matsverð bifreiðar. Atvik máls voru þau að 

einstaklingur gerði kaupleigusamning til fjögurra ára við Lýsingu hf. seinni hluta árs 2005. Í 

kjölfar dóma Hæstaréttar í júní og september 2010 og setningar laga nr. 151/2010 um aðgerðir 

í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins og fleira í 

desember 2010, endurreiknaði Lýsing hf. eftirstöðvar umrædds samnings og hætti leigutaki í 

kjölfarið að greiða leigugreiðslur samkvæmt samningi. Um mitt ár 2011 var samningnum rift 

af hálfu Lýsingar hf. og bifreiðinni vörslusvipt þá um haustið. Í uppgjöri aðila í byrjun árs 

2012 var virði bifreiðarinnar metið á um 700.000 krónur. Áætlaður viðgerðarkostnaður, 

tæplega 440.000 krónur, kom til lækkunar á eftirstöðvum og var skuld leigutaka samkvæmt 

uppgjöri því ríflega 330.000 krónur. Við skil leigumunar var leigutaka tjáð að tekið yrði tillit 

til þess ef söluvirði bifreiðar yrði hærra en matsvirði hennar. Frá maí 2012, eftir að leigutaka 

var ljóst að bifreiðin hafði verið seld, fram í lok september átti lögmaður leigutaka í 

ítrekuðum bréfaskriftum við Lýsingu hf. þar sem óskað var eftir gögnum er vörðuðu sölu 

bifreiðarinnar. Þau bárust að hluta í september sama ár þegar leigutaki fékk sent leiðrétt 

uppgjör þar sem viðgerðarkostnaður hafði verið lækkaður úr 265.000 krónum í 210.000 

krónur og jafnframt hafði matsvirði bifreiðarinnar hækkað umfram breytingu á áætluðum 

viðgerðarkostnaði og var orðið tæplega 515.000 krónur. Eftirstöðvar samningsins samkvæmt 

leiðréttu uppgjöri voru engar, það er 0 krónur. Þar sem Lýsing hf. neitaði að veita leigutaka 

upplýsingar um raunverulegt söluverð bifreiðarinnar skaut leigutaki málinu til 

úrskurðarnefndarinnar með kvörtun þar sem þess var krafist að leigutaki fengi aðgang að 

öllum þeim gögnum sem stóðu að baki kröfu Lýsingar hf. á hendur leigutaka, það er afrit af 

reikningum vegna viðgerða á bifreið og gögn er vörðuðu sölu hennar. Nefndin taldi sannað að 

leigutaka hefði verið lofað að í uppgjöri aðila yrði miðað við söluverð bifreiðarinnar en ekki 

viðmiðunarverð bifreiðaumboðanna samkvæmt ákvæðum samnings. Sagði nefndin að um 

bindandi loforð væri að ræða sem bæri að standa við samanber meginreglu samningaréttar um 

skuldbindingargildi loforða. Var niðurstaðan sú að Lýsing hf. skyldi afhenda leigutaka gögn 

um ráðstöfun bifreiðarinnar eftir að hún kom í vörslu félagsins og skyldu gögnin bera með sér 

það verðmæti sem lagt var til grundvallar í þeim viðskiptum. Kröfu leigutaka um afrit af 

reikningum vegna útlagðs kostnaðar var vísað frá þar sem ekki þótti sýnt að krafan hefði áður 
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verið borin upp við Lýsingu hf. Því voru skilyrði 5. greinar samþykkta fyrir úrskurðarnefnd 

um viðskipti við fjármálafyrirtæki ekki uppfyllt, það er skilyrðið um að krafa hafi áður verið 

borin upp við fjármálafyrirtæki sem hefur hafnað henni eða ekki hefur tekist að leysa málið 

með sátt innan fjögurra vikna frá því viðskiptamaður lagði málið fyrir fjármálafyrirtækið. 

Að framansögðu er ljóst að samkvæmt skilmálum kaupleigusamninga er almennt ekki gert 

ráð fyrir öðru en að áætlað verðmat bifreiða sé endanlegt verð, sem kemur til frádráttar 

eftirstöðvum höfuðstóls kaupleigusamninga. Utan SP-Fjármögnunar hf. töldu 

eignaleigufyrirtækin ekki ástæðu til að endurskoða uppgjör milli aðila þegar bifreið hafði 

verið seld. Báru félögin ýmist fyrir sig að oftast væri lítill eða óverulegur verðmunur eða að 

verðmunurinn, væri hann til staðar, hafi gengið upp í ýmsan kostnað eignaleigufyrirtækjanna, 

svo sem fjármagnskostnað, tryggingar og fleira.  

Af þeim dómum sem nefndir hafa verið að framan og í fyrri umfjöllun er ljóst að um getur 

verið að ræða þó nokkra fjárhæð, það er þá fjárhæð jafngildir mismuni á áætluðum kostnaði 

og áætluðu söluverðmæti annars vegar og því sem í raun reynist hins vegar. Ef um verðmæta 

bifreið er að ræða geta 15% afföllin hæglega numið töluverðum fjárhæðum, sbr. Hrd. 20. 

apríl 2010 (192/2010) þar sem fjárhæðin nam 862.000 krónum. Þá er einnig mögulegt að 

bifreið sé seld á hærra verði en verðmat gerði ráð fyrir í uppgjöri. Er slík niðurstaða ekki í 

samræmi við þær meginreglur kröfuréttar, sem fjallað var um fyrr í þessari ritgerð, að við 

riftun samnings skuli við uppgjör milli aðila reyna að komast sem næst því að þeir verði 

jafnsettir og ef viðskiptin hefðu ekki átt sér stað sbr. lög um neytendalán nr. 33/2013 og áður 

nr. 121/1994 eða að seljandi fái greiddar bætur fyrir það tjón sem hann hefur sannarlega orðið 

fyrir sbr. lög um lausafjárkaup nr. 50/2000. Má til viðbótar einnig nefna meginreglur laga um 

neytendakaup nr. 48/2003 sbr. XI. kafla um sameiginlegar reglur um skaðabætur þar sem 

meðal annars kemur fram í 1. mgr. 52. gr. að skaðabætur vegna vanefnda af hálfu annars 

samningsaðila skulu svara til þess tjóns sem gagnaðili bíður vegna vanefndanna. 

5.5 Viðbrögð Fjármálaeftirlitsins 

Í kjölfar svara eignaleigufyrirtækjanna við fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins, þar sem tekið var til 

skoðunar hvernig framkvæmd uppgjörs væri háttað í kjölfar riftunar kaupleigusamninga um 

bifreiðir, gaf eftirlitið út dreifibréf til fjármálafyrirtækja sem höfðu leyfi til eignaleigu. Í 

dreifibréfinu kom fram að af svörum eignaleigufyrirtækjanna mætti ráða að það væri 

mismunandi milli eignaleigufyrirtækja hvort uppgjör væri endurskoðað við framangreindar 

aðstæður. Af því tilefni vakti Fjármálaeftirlitið athygli á 1. mgr. 19. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 þar sem fram kemur að fjármálafyrirtæki skuli starfa í 
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samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði. Það væri mat 

Fjármálaeftirlitsins að það samrýmdist eðlilegum og heilbrigðum viðskiptaháttum að skuldari 

nyti góðs af þeim hagnaði sem myndaðist þegar bifreið væri seld á hærra verði en matsverð 

hennar hljóðaði á um samkvæmt uppgjöri. Með vísan til þessa var því beint til 

fjármálafyrirtækja sem höfðu leyfi til eignaleigu samkvæmt 3. tölul. 1. mgr. 3. gr. laganna að 

yfirfara starfshætti sína með framanritað í huga.144 

Vart verður dreifibréf Fjármálaeftirlitsins túlkað með öðrum hætti en að eftirlitið hafi hið 

minnsta talið vafa leika á því hvort framkvæmd eignaleigufyrirtækjanna við uppgjör 

kaupleigusamninga væri í samræmi við ákvæði 1. mgr. 19. gr. laga um fjármálafyrirtæki, um 

eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Eins má ætla að eftirlitið hafi ekki talið ástæðu til að 

aðhafast frekar en með því einu að senda út almennt dreifibréf með vinsamlegum tilmælum. 

Er það jafnframt mat höfundar að almennt sé óhætt að telja að eignaleigufyrirtækin hafi ekki 

öll orðið við þeim tilmælum Fjármálaeftirlitsins að láta skuldara njóta góðs af þeim hagnaði 

sem myndast þegar bifreið er seld á hærra verði en matsverð hljóðar á um í uppgjöri. 

Sérstaklega þegar haft er í huga að dreifibréf Fjármálaeftirlitsins er dagsett 30. ágúst 2010 og 

að sumir dómar og úrskurðir sem reifaðir eru í ritgerðinni hafa fallið síðar og gefa til kynna að 

framkvæmdin hafi ekki verið í samræmi við tilmæli Fjármálaeftirlitsins sbr. til dæmis Hérd. 

Rvk. 2. apríl 2014 (E-527/2013) og áhugaverður úrskurður úrskurðarnefndar um viðskipti við 

fjármálafyrirtæki 4. apríl 2013 (177/2012). 

 

6 Samantekt og lokaorð 
Þessi ritgerð tekur til skilmála og efnistaka kaupleigusamninga um bifreiðir ásamt því að 

fjalla um riftun slíkra samninga, uppgjör þeirra og framkvæmd vörslusviptinga. Skoðaðir voru 

sérstaklega samningsskilmálar fjögurra eignaleigufyrirtækja og rýnt í svör þeirra við 

fyrirspurn Fjármálaeftirlitsins um hvernig staðið væri að riftun og uppgjöri. Samhliða 

umfjölluninni var dómaframkvæmd skoðuð og meðal annars kannað hvernig aðild hefur verið 

háttað í dómsmálum vegna bifreiða sem fjármagnaðar voru með kaupleigu. Ýmislegt bendir 

til þess að staða leigusala og leigutaka hafi verið ójöfn og að almennt hafi hallað á leigutaka í 

uppgjöri milli aðila. 

                                                
144 „Dreifibréf  til  fjármálafyrirtækja  sem  hafa  leyfi  til  eignaleigu“,  http://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-

tilkynningar/frettir/nr/678. 
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Eignaleigufyrirtækin fjögur reyndust öll vera með nokkuð ítarlega samningsskilmála sem 

heimiluðu þeim að rifta bílasamningum, til dæmis þegar vanskil urðu á greiðslum. Að sama 

skapi var leigutaka nær ómögulegt að rifta samningi, nema á grundvelli almennra reglna. Í 

bifreiðaviðskiptum kemur það reglulega fyrir að kaupandi telur bifreið haldna galla. Í 

kaupleiguviðskiptum getur það valdið vafa hver telst raunverulegur kaupandi bifreiðar og 

getur það skipt máli, til dæmis þegar meta þarf hvort kaupin falli undir gildissvið laga um 

neytendakaup, sem almennt veita neytendum vernd. Að sama skapi virðist óljóst hvort 

leigutaka sé heimilt að höfða mál í eigin nafni á hendur seljanda bifreiðar til riftunar, 

skaðabóta eða afsláttar af kaupverði. Hefur dómaframkvæmd hvað þetta varðar verið 

misvísandi. Í ritgerðinni voru nefnd dæmi þess að aðild eignaleigufyrirtækis að dómsmáli var 

í einu tilviki talin nauðsynleg og í öðru talin óþörf. Enn hefur slíkt mál ekki komið til kasta 

Hæstaréttar og því má segja að ákveðin óvissa ríki hvað þetta varðar. 

Í kjölfar riftunar kaupleigusamnings ber leigutaka að skila bifreiðinni til leigusala. Ef hann 

gerði það ekki var bifreiðinni almennt vörslusvipt án aðfarargerðar. Fræðimenn hafa talið að 

ekki sé heimilt að semja sig frá lögum um aðför nr. 90/1989. Opinberir eftirlitsaðilar töldu að 

um einkaréttarlegan ágreining milli leigutaka og eignaleigufyrirtækisins væri að ræða sem 

yrði að leysa úr fyrir dómstólum. Á þetta álitaefni hefur þó ekki reynt fyrir dómstólum og 

mun líklega aldrei gera af tvennum ástæðum. Aðallega vegna þess erfitt getur reynst leigutaka 

að sýna fram á að vörslusvipting hafi valdið honum tjóni, en það er þó síður en svo útilokað. 

Síðari ástæðan er sú að eftir að innheimtulögum nr. 95/2008 var breytt getur vörslusvipting 

ekki lengur farið fram án aðfarargerðar, nema með skriflegu samþykki leigutaka. 

Vörslusvipting fer því ekki lengur fram með fyrrgreindum hætti. 

Það er mat höfundar að samningsákvæði sem þessi, sem veita leigusala heimild til að 

endurheimta réttindi sem hann telur sig eiga, séu varasöm. Enda hafi dómar fallið sem leitt 

hafa líkum að því að eignaleigufyrirtækin hafi í raun ekki alltaf haft þær heimildir sem þau 

töldu sig hafa til vörslusviptingar samkvæmt ákvæðum samnings. Leigutakar virtust samt sem 

áður varnarlausir gagnvart vörslusviptingum jafnvel þrátt fyrir að hafa ekki talið sig vera í 

vanskilum. Þess eru dæmi að endurreiknaðar eftirstöðvar samnings hafi sýnt að skuldarar 

höfðu ekki verið í vanskilum þegar þeir voru vörslusviptir bifreiðum sínum. Þess eru einnig 

dæmi að eignaleigufyrirtæki hafi borið að endurgreiða leigutaka innheimtukostnað því 

samningur var ekki í vanskilum er honum var rift. Má draga þá ályktun að leigutakar sem 

reyndust við endurútreikning hafa ofgreitt samning geti við tilteknar aðstæður átt rétt til 

endurgreiðslu innheimtukostnaðar úr hendi leigusala. 
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Þegar innheimtulögum var breytt mótmælti eitt eignaleigufyrirtækjanna vegna þess tíma 

sem almennt tæki að fá aðfararheimild fyrir dómstólum. Í ritgerðinni var skoðað hvað hæft 

væri í þessari staðhæfingu. Skoðaðar voru 22 úrskurðir í aðfararmálum þar sem leigutaki tók 

til varnar og tók málsmeðferð að meðaltali fimm og hálfan mánuð. Ekki voru tekin til 

sérstakrar skoðunar þau aðfararmál þar sem leigutaki tók ekki til varnar og tóku almennt 

aðeins nokkra daga eða vikur. Er það mat höfundar að það réttaröryggi sem felst í því að 

dómstólar meti hvort varhugavert sé að gerð nái fram að ganga sé því í reynd mikilvægara en 

sá hóflegi tími sem málsmeðferð tekur. 

Sem fyrr segir höfðu leigutakar fá úrræði þegar þeir höfðu verið vörslusviptir bifreiðum. 

Fjármálaeftirlitið og Neytendastofa töldu sig ekki hafa valdheimildir til að bregðast við. 

Ríkissaksóknari taldi ekki um refsiverðan verknað að ræða og var því kærum til lögreglu 

vegna vörslusviptingar vísað frá. Taldi ríkislögreglustjóri að um væri að ræða einkaréttarlegan 

samning sem leysa bæri úr í einkamáli fyrir dómstólum. Í þessu samhengi var því velt upp að 

fróðlegt yrði að sjá hvort ríkislögreglustjóri kæmist að sömu niðurstöðu ef um væri að ræða 

leigu á fasteign þar sem í leigusamningi væri heimild til leigusala til að flytja leigutaka úr 

húsnæði ef vanskil yrðu á leigugreiðslum. 

Í þeim fjórum kaupleigusamningum sem komu til skoðunar voru uppgjörsákvæðin nokkuð 

ítarleg og til þess fallin að tryggja að leigutaki bæri allan kostnað við riftun og uppgjör og 

eftir atvikum vörslusviptingu, kostnað sem alls óvíst var að myndi nokkurn tímann falla á 

eignaleigufyrirtækið. Samkvæmt almennum reglum er eðlilegt að skuldari beri þann kostnað 

sem hlýst af riftun vegna vanefnda skuldara. Af ákvæðum kaupleigusamninganna og 

dómaframkvæmd verður þó ekki annað ráðið en að leigutakar hafi jafnvel borið ríflega þann 

kostnað sem hlaust af riftun, án þess að fyrirtækin hafi þurft að sanna tjón sitt. Það er því ekki 

útilokað að eignaleigufyrirtækin hafi í einhverjum tilvikum hagnast á kostnað leigutaka. Í 

þessu samhengi kom þrennt til skoðunar. Í fyrsta lagi virðist sem verðmat hafi ekki alltaf 

verið framkvæmt í samræmi við ákvæði bílasamnings og jafnvel hafi í einhverjum tilfellum 

verið notast við lægra verðmat. Í öðru lagi kom til frádráttar matsvirði bifreiðar áætlaður 

viðgerðarkostnaður jafnvel án þess að viðgerð færi fram. Í þriðja lagi var í þremur af fjórum 

kaupleigusamningum kveðið á um fastan 15% frádrátt frá verðmati bifreiðar. Færð voru fyrir 

því rök að slík ákvæði, um fastan hlutfallslegan frádrátt án þess að sýnt sé fram á raunverulegt 

tjón, teldust ósanngjarnir samningsskilmálar í skilningi samningalaga. Samningsákvæði sem 

þessi geta leitt til þess að kröfuhafi hagnist á kostnað skuldara. Verður fróðlegt að sjá hvort 

þetta muni koma til kasta dómstóla í framtíðinni. 
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Leigutaki hafði aðeins nokkra daga til að gera athugasemd við uppgjör eftir að það barst 

honum. Gerði hann það höfðu eignaleigufyrirtækin almennt heimild til að selja bifreiðina á 

opinberu uppboði og láta söluandvirði hennar renna til lækkunar á eftirstöðvum. Félögin 

sögðust þó almennt bregðast við athugasemdum, til dæmis ef um væri að ræða augljósar villur 

í uppgjörsútreikningum. 

Útreikningar uppgjörs tóku oftast nær skamman tíma og almennt má ætla að þeir hafi farið 

fram áður en bifreið var seld á almennum markaði. Þrjú af fjórum eignaleigufyrirtækjum 

sögðust ekki hafa séð ástæðu til að endurskoða uppgjörið ef bifreið seldist á hærra verði en 

verðmat hennar var í uppgjöri aðila. SP-Fjármögnun hf. kvaðst gera svokallað söluuppgjör þar 

sem leigutaki nyti góðs af því ef söluverð bifreiðar reyndist hærra en matsvirði samkvæmt 

uppgjöri. Fjármálaeftirlitið taldi ástæðu til að senda út almennt dreifibréf til fjármálafyrirtækja 

og árétta að fjármálafyrirtækjum bæri að starfa í samræmi við eðlilega og heilbrigða 

viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði. Í því ljósi væri það mat Fjármálaeftirlitsins að 

skuldari ætti að njóta góðs af því ef hagnaður myndaðist við sölu bifreiðar. Var því beint til 

fjármálafyrirtækja að yfirfara starfshætti sína með framangreint í huga. 

Af þessu verður ekki dregin önnur ályktun en sú að Fjármálaeftirlitið hafi talið uppgjör 

þessara þriggja eignaleigufyrirtækja ekki vera í samræmi við þá meginreglu laga um 

fjármálafyrirtæki að þau starfi í samræmi við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti. Tilmæli 

Fjármálaeftirlitsins voru send út í ágúst 2010. Af síðari dómaframkvæmd verður ekki séð að 

eignaleigufyrirtækin hafi brugðist við þessum tilmælum.  

Ekki verður séð að eitthvað standi því í vegi að eignaleigufyrirtækin leiðrétti uppgjör 

þegar bifreið hefur verið seld á almennum markaði. Almennt má ætla að þegar bifreið er seld, 

hvort sem það tekur vikur eða mánuði, sé leigutaki enn í skuld við eignaleigufyrirtækið. Það 

ætti því ekki að vera erfiðleikum háð að lækka höfuðstól eftirstöðva eða eftir atvikum hækka 

hann. Slíkt verklag teldist ekki einungis vera í samræmi við eðlilega og heilbrigða 

viðskiptahætti heldur væri það einnig í samræmi við meginreglur laga um riftun og uppgjör, 

að aðilar komist sem næst því að vera eins settir og hefði samningur ekki komist á. Það geta 

ekki talist eðlilegir og heilbrigðir viðskiptahættir ef eignaleigufyrirtæki hagnast á því að rifta 

samningi. 
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