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Ágrip 

Í lokaverkefni þessu er fjallað um forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum og réttarvernd hans. 

Byrjað er á því að skoða staðsetningu forkaupsréttar í fræðikerfi lögfræðinnar og því næst 

verður hugtakið forkaupsréttur og önnur meginhugtök ritgerðarinnar skilgreind. Litið 

verður til friðhelgi eignarréttar og hvernig forkaupsréttur nýtur slíkrar verndar með tilliti 

til stjórnarskrár lýðveldisins Íslands og Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE). Fjallað 

verður nánar um forkaupsrétt, takmarkanir eignarráða yfir fasteignum, tilgang og stofnun 

forkaupsréttar, skilyrði fyrir því að forkaupsréttur verður virkur ásamt því hvernig 

forkaupsrétti lýkur eða er felldur brott. Greint verður ítarlega frá þinglýsingu 

forkaupsréttar með sérstakri áherslu á skráningu og sönnun réttarins og skilyrði þess. Þá 

verður forkaupsréttur í fasteignaviðskiptum sérstaklega skoðaður í kafla um löggjöf 

varðandi fasteignakaup og í næsta kafla þar eftir þáttur fasteignasala og lögmanna í 

fasteignaviðskiptum með tilliti til forkaupsréttar. Síðasti kafli ritgerðarinnar fjallar um 

forkaupsrétt í norskum rétti. Í lokin verður niðurstaða ritgerðarinnar vegna 

rannsóknarspurningarinnar sett fram. 

Abstract 

In this final theses the main topic will be pre-emption right in connection with real estate 

(property) business and the legal protection thereof. The thesis will begin by reviewing 

the position of pre-emption right in the Icelandic law system and then the term of pre-

emption and other key terms of this thesis will be defined in connection with the topic. 

Property rights and how the exercise of pre-emption right is protected by the Icelandic 

Constitution and the European Convention on Human Rights (ECHR) will be studied. 

Furthermore an in-depth look will be taken at pre-emption right, restrictions for owning 

real estate, purpose and establishment of pre-emption right, conditions that need to be 

met in order to activate pre-emption right and how pre-emptive right is completed or 

repealed. A close observation will be made to the registration and evidencing of pre-

emptive right with focus on official registration of pre-emption right and the conditions 

thereof. An examination will be made on pre-emption right in real estate handling with 

reference to the Icelandic real estate purchase legislation and in the following chapter on 

legislation relating to the role of real estate agents and Lawyers in this regard. The last 

chapter of the thesis will highlight pre-emption right within Norwegian property laws. 

Finally, a conclusion of the thesis main research question will be drawn. 



 
 

 

  



 
 

 

Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS einingar og er lokaverkefni til ML gráðu í lögfræði við 

lögfræðisvið Háskólans á Bifröst. Ritgerðin ber heitið:  

Hver er réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum? 

Upphaf þess að höfundur ákvað að skrifa um forkaupsrétt í lokaritgerð sinni til ML gráðu 

í lögfræði var fengin þegar hann hlýddi á málflutning vegna dómsmáls Hrd. 6. maí 2010 

(570/2009) við Hæstarétt Íslands. Málið þótti höfundi ákaflega áhugavert í ljósi þess 

hvernig hugtakið forkaupsréttur getur verið túlkað á mismunandi vegu, á meðal 

leikmanna í fasteignaviðskiptum. Höfundi varð fljótlega ljóst að hugtakið forkaupsréttur 

er æði oft umdeilt meðal aðila í fasteignaviðskiptum. Margar spurningar spruttu upp 

vegna umfjöllunarefnisins, hver er virkileg réttarvernd forkaupsréttar? Er löggjöf um 

forkaupsrétt nógu skýr? Hvernig verður forkaupsréttur til? Hvernig er rétturinn nýttur? 

Hve lengi gildir forkaupsréttur? Væri hægt að auka réttarvernd forkaupsréttar og svo 

framvegis. 

Gerð verður grein fyrir gildandi rétti með skýringu á viðeigandi réttarheimildum. Verður 

greining efnisins meðal annars byggð á ákvæðum úr settum lögum, dómum Hæstaréttar 

Íslands, mannréttindadómstóls Evrópu og skrifum fræðimanna um efnið.  

Þá er það von höfundar að ritgerðin muni reynist lesanda áhugaverð og komi til með að 

auka áhuga og innsýn hans á hugtakinu forkaupsrétti í fasteignaviðskiptum. 

Höfundur vill hér með koma á framfæri kærum þökkum til Andreu Jóhannsdóttur hjá 

bókasafni Háskólans á Bifröst fyrir góða aðstoð við öflum heimilda og Aagot Vigdísi 

Óskarsdóttur leiðbeinanda fyrir góðar og gagnlegar ábendingar við vinnslu 

ritgerðarinnar.  

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég er eini höfundur þessa lokaverkefnis sem er afrakstur eigin 

rannsókna og er ritgerðin sem slík í fullu samræmi við reglugerð og kröfur Háskólans á 

Bifröst um vinnslu lokaritgerða á meistarastigi.  

 

Skrif ritgerðarinnar og öflun skriflegra heimilda miðast við það réttarástand eins og það 

er við miðjan desember 2014.  
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1. Inngangur 

1.1. Tilgangur ritgerðarinnar 

 

Tilgangurinn með skrifum á ritgerðinni er að sýna fram á að höfundur geti unnið og klárað 

fræðilegt verkefni, sem bætir þekkingu hans og þjálfun í lögfræðilegum viðfangsefnum. 

Höfundur valdi umfjöllunarefnið í samráði við kennara með það fyrir augum að ritgerðin 

fæli í sér sjálfstæða umfjöllun um vel afmarkað viðfangsefni. Ætlunin með ritgerðinni er 

að skoða hver réttarvernd forkaupsréttar er í fasteignaviðskiptum. 

1.2. Fræðasvið ritgerðarinnar 

 

Helstu lögfræðilegu réttarsvið sem ritgerðin verður byggð á eru fjármunaréttur, 

eignaréttur, fasteignaréttur, þinglýsingarréttur og norskur fasteigna- og eignaréttur. 

1.3. Rannsóknarspurningin 

 

Heiti ritgerðarinnar og rannsóknarspurningin, sbr. það sem kemur fram í formála 

ritgerðarinnar er eftirfarandi:  

Hver er réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum? 

Mun höfundur leitast við að svara rannsóknarspurningunni með sem skýrustum hætti í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar. 

1.4. Efnisafmörkun og umfjöllun 

 

Efni ritgerðarinnar mun fyrst og fremst byggjast á heimildum úr ritum fræðimanna á sviði 

eignaréttar og dómum íslenskra dómstóla. Greint verður mjög stuttlega frá vernd 

eignarréttar skv. Mannréttindasáttmála Evrópu og stjórnarskrá lýðveldisins Íslands með 

tilliti til forkaupsréttar. Fjallað verður sérstaklega um svokölluð fasteignakaupalög í 

tengslum við forkaupsrétt. Skoðaður verður frá þáttur fasteignasala og lögmanna í 

fasteignaviðskiptum og þann lagaramma sem þessir aðilar skulu starfa eftir hérlendis með 

sérstöku tilliti til réttarverndar forkaupsréttar. Skrifaður verður sérstakur kafli um 

þinglýsingar forkaupsréttar. Höfundur mun einnig greina frá reglum norsks réttar um 

forkaupsrétt ásamt því að skoða rit eftir norska fræðimenn til frekari skýringa á 

viðfangsefninu.  
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Forkaupsréttur getur komið víða til í viðskiptum meðal einstaklinga, opinberra aðila sem 

og annarra lögaðila. Svo dæmi séu nefnd um löggerninga þar sem forkaupsréttur kemur 

að sögu, má benda á viðskipti með hlutabréf, verðbréf og lausafé. Verður í ritgerðinni þó 

einungis fjallað um forkaupsrétt í tengslum við fasteignaviðskipti líkt og heiti 

ritgerðarinnar og rannsóknarspurningin ber með sér. 

1.5. Aðferðafræði 

 

Höfundur ritgerðarinnar mun notast við eftirfarandi þætti til að komast að niðurstöðu: 

 Skilgreiningu á rannsóknarefni 

 Val á rannsóknarleið 

 Heimilda- og gagnaöflun 

 Upplýsinga- og gagnagreiningu 

 Samantekt og niðurstöður settar fram 

 Hvernig hugtakið forkaupsréttur og önnur lykilhugtök tengd umfjöllunarefninu 

eru skilgreind meðal fræðimanna og í settum lögum 

 Grundvöll forkaupsréttar í fasteignakaupum 

 Tilgangur og stofnun forkaupsréttar  

 Greining á ákvæðum um forkaupsrétt í lögum um fasteignakaup 

 Sönnun og skráning forkaupsréttar, ásamt því hvernig þinglýsingu er háttað vegna 

forkaupsréttar 

 Hvaða þýðingu þinglýsing forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum hefur og hvort 

þinglýsing sé nauðsynleg eða ekki 

 Aðkoma, skyldur og ábyrgð fasteignasala vegna fasteignakaupa í sérstökum 

tengslum við viðfangsefnið 

 Tilgangur og mikilvægi söluyfirlita í fasteignaviðskiptum 

 Forkaupsréttur og friðhelgi eignarréttar (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og 

Mannréttindasáttmáli Evrópu) 

 Norskur fasteignakauparéttur með tilliti til forkaupsréttar 

Markmið höfundar eru: 

 Að vinna verkefnið með það að leiðarljósi að það sé vel upp sett, fræðilegt, 

áreiðanlegt og það nýtist lesandanum vel 

 Beita viðurkenndri fræðilegri nálgun á viðfangsefnið  

 Að leggja áherslu á vönduð vinnubrögð svo sem ábyggilega tilgreiningu heimilda 

og gagna 

 Viðfangsefnið verði skilgreint og afmarkað 

 Hugtök verði skýrð greinilega 

 Að tileinka sér á sem raunhæfastan hátt námsefni í þeim námsgreinum sem 

tengjast verkefninu 
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 Að leggja áherslu á gagnrýna meðferð og túlkun heimilda sem notaðar eru við 

uppbyggingu verkefnisins 

Farið verður með heimildir og tilvísanir í þær í samræmi við 1. mgr. 14. gr. höfundalaga 

nr. 73/1972. Við skráningu heimilda mun höfundur fylgja reglum APA staðalsins. Að öðru 

leyti verður ritgerðin rituð af höfundi á þann hátt og eftir fremsta megni þannig að hún 

uppfylli skilyrði Háskólans á Bifröst, sbr. gæðahandbók skólans (F230b) og leiðbeiningar 

um heimildatilvísanir í lögfræði (vinnuskjal 1.0).1 

  

                                                           
1 Sjá nánari upplýsingar um gæðahandbók skólans (F230b) á: http://www.bifrost.is/Files/Skra_0055665.pdf. 
Leiðbeiningar og reglur um lokaritgerðir í meistaranámi lögfræðisviðs Háskólans á Bifröst MA/ML ritgerðir. 
Leiðbeiningaskjal um heimildatilvísanir í lögfræði (vinnuskjal 1.0) má finna á: 
http://www.bifrost.is/files/Skra_0064114.pdf  

http://www.bifrost.is/Files/Skra_0055665.pdf
http://www.bifrost.is/files/Skra_0064114.pdf
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2. Staðsetning forkaupsréttar í fræðikerfi lögfræðinnar  

Löng hefð er fyrir því að greina í lögfræði og lögfræðiritum, réttarreglurnar og 

viðfangsefni þeirra í ákveðin svið, og er almenn umfjöllun um það verkefni sérstakrar 

fræðigreinar sem oftast er nefnd almenn lögfræði. Það tíðkast einnig hér á landi að greina 

í upphafi fræðirita, tiltekin svið lögfræðinnar sem fjalla á um og staðsetja í fræðikerfinu, 

lýsa viðfangsefnum tiltekins sviðs og jafnframt að skýra helstu heiti og hugtök sem við 

sögu koma í ritinu. Verður slíkt gert í þessari ritgerð. Flokkun réttarreglnanna í ákveðin 

svið og undirgreinar þjónar ýmsum tilgangi. Slík flokkun stuðlar að ákveðnu verklagi sem 

nýtist vel þegar fengist er við lögfræðileg úrlausnarsefni. Slík flokkun veitir betra yfirlit 

um viðfangsefni réttarins í heild sinni. Þó ber að hafa í huga að slík flokkun verður aldrei 

fyllilega nákvæm eða algild. Einkaréttinum er almennt skipt sem fræðasvið niður í fjögur 

meginsvið, þ.e. persónurétt, erfðarétt, sifjarétt og fjármunarétt. Fjármunarétti sem 

fræðigrein er síðan skipt í fleiri undirgreinar, en slík skipting er engan veginn samræmd. 

Ein slík skipting byggir á því að fjármunaréttur sem fræðasvið skiptist í samningarétt, 

skaðabótarétt, kröfurétt og eignarétt. Kröfurétti er skipt í almennan hluta og sérstakan 

hluta, og eignaréttinum er skipt í fleiri undirgreinar. Megineinkenni þeirra réttarreglna 

sem tilheyra þessu réttarsviði er það að þær varða fyrst og fremst réttarsambönd þar sem 

fjárhagsleg verðmæti eða fjárhagsleg markmið skipta meginmáli. Það hefur verið talið til 

megineinkenna fjárréttinda eða fjármunaréttinda að þau hafa fjárhagslegt gildi, sem þýðir 

að þau séu metin til fjár á peningalegan mælikvarða, og að þau eru færanleg frá einum 

aðila til annars, þ.e. aðilaskipti geta orðið á þeim. Um fjármunaréttindi getur samt verið 

að ræða, þótt hvorugu þessara skilyrða sé til að dreifa.2  

2.1. Eignarréttur – Bein og óbein eignarréttindi 

 

Lagt hefur verið til grundvallar að eignarréttindi skiptast í fyrsta lagi í beinan eignarrétt 

eða eignarrétt í þrengri merkingu, sem svo er stundum nefndur, í annan stað óbein eða 

takmörkuð eignarréttindi, í þriðja lagi kröfuréttindi og í fjórða lagi hugverka- og 

auðkennaréttindi. Skv. þessari flokkun telst forkaupsréttur til óbeinna og eða 

takmarkaðra eignarréttinda, sjá neðangreinda töflu til frekari skýringar. 3 

                                                           
2 Þorgeir Örlygsson. (2006). Bls. 37-40. 
3 Þorgeir Örlygsson. (2006). Bls. 40. Skýringartafla er byggð á sambærilegri töflu sem sýnd er í bókinni Veðréttur 
(2006), eftir Þorgeir Örlygsson. Sjá bls. 40. 
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Annarskonar greining er til þar sem eignarréttindum er skipt í hlutaréttindi, kröfuréttindi 

og hugverka- og auðkennaréttindi, byggir sú greining alfarið á því að hvers konar andlög 

eða verðmæti eiga í hlut. Hlutaréttur grundvallast fyrst og fremst á réttarreglum um 

fasteignir og lausafé. Samhliða því er lagt til grundvallar að menn geti átt bæði óbein og 

bein eignarréttindi að þessum verðmætum. Sjá eftirfarandi töflu til frekari skýringar.4 

 

Eignarréttur (beinn eignarréttur) hefur verið skilgreindur þannig að hann sé einkaréttur 

ákveðins aðila, eigandans, til þess að ráða yfir tilteknum hlut eða tilteknu verðmæti. Þessi 

einkaréttur takmarkast af lögum og takmörkuðum eða óbeinum réttindum annars aðila, 

sem stofnað hefur verið til yfir hlutnum. Í þessu sambandi hefur verið talið mestu máli 

skipta að heimildir eiganda séu fyrir hendi, ef færi gefst til nýtingar og ráðstafana með 

nýjum hætti, og að heimildirnar víkki að því marki, sem takmarkanir falla niður. Felst í 

þessu m.a. að ljúki afnotarétti eða veðrétti tiltekins aðila yfir eign eða sá réttur þrengist, 

rýmkast réttur eigandans að sama skapi, og þegar lög falla úr gildi, sem hafa takmarkað 

                                                           
4 Þorgeir Örlygsson. (2006). Bls. 40. Skýringartafla er byggð á sambærilegri töflu sem sýnd er í bókinni Veðréttur 
(2006), eftir Þorgeir Örlygsson. Sjá bls. 41. 
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nýtingu eignandans með einhverjum hætti, víkkar einkaréttur eigandans, enda komi ekki 

nýjar takmarkanir í stað hinna fyrri. Óbein eða takmörkuð eignarréttindi eru margvísleg, 

og flokka má þau með ýmsum hætti. Helstu flokkar þeirra eru venjulega taldir vera 

afnotaréttindi, veðréttindi, ítaksréttindi, haldsréttur, afgjaldsskyldur, forkaupsréttur og 

kaupréttur og réttur skv. kyrrsetningargerð.5 

3. Hugtakið „forkaupsréttur“ skilgreint 

Forkaupsréttur (n. forkjøpsrett, e. pre-emption right) telst vera óbein eignarréttindi sem er 

að sumu leyti hliðstæður kauprétti (stundum nefndur innlausnarréttur)6. Um 

innlausnarrétt segir Gaukur Jörundsson: „Innlausnarréttur er oft notaður í sömu 

merkingu og kaupréttur [...], en virðist vera bundinn við ákveðin tilvik, svo sem þegar 

eigandi lands gefur heimild til að kaupa ítök, sem annar á í land, eða á rétt að taka þau 

eignarnámi“.7 Forkaupsréttur og kaupréttur eru hliðstæð réttindi að því leyti að rétthafi 

þeirra getur orðið eigandi þeirrar eignar sem undirorpin er þessum óbeinu 

eignarréttindum. Mismunurinn liggur í því með hvaða hætti þau verða virk.8  

Kaupréttur er réttur aðila „til að kaupa eign óháð því, hvort eignandi eignarinnar hefur 

tekið ákvörðun um sölu“.9 Virkjun kaupréttarins er þannig háð frumkvæði 

kaupréttarhafa, öfugt við það sem á við með forkaupsrétt. 

Gaukur Jörundsson segir að í kauprétti „...felst, að kaupréttarhafinn getur á eindæmi sitt 

ákveðið að kaupa þá eign, sem kauprétti hans er háð, án tillits til þess, hvort eigandi 

hennar vill selja“.10 

3.1. Hugtakið „forkaupsréttur“ - skilgreiningar 

 

Víða má finna lögfræðilega skilgreiningu á hugtakinu „forkaupsréttur“. Í Lögfræðiorðabók 

                                                           
5 Þorgeir Örlygsson. (2006). Bls. 41-42. 
6 Innløsningsrett á norsku máli. 
7 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 220. Gaukur segir að merking orðsins innlausnarréttur sé önnur en lögð 
er í orðið løsningsret í norsku og dönsku lagamáli. Styður Gaukur þennan merkingarmun á ritum Tolstrup: 
Forkøbsret og koncession, bls. 28, og Brækhus-Hærem: Norsk tingsrett, bls. 299-300. 
8 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 156.  
9 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 156. Viðar Már Matthíasson byggir skilgreiningu forkaupsréttar á 
eftirfarandi ritum; Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I, bls. 7 og Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, bls. 30. 
10 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 227. 
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(Páll Sigurðsson ritstj.) með skýringum sem kom út árið 2008, er forkaupsréttur skýrður 

þannig: 

„Réttur til að ganga inn í kaup um tiltekna eign annars manns, þegar sá maður vill selja 

hana. Almennt á þá forkaupsréttarhafinn rétt á að fá eignina með sömu kjörum, að því 

er verð og greiðsluskilmála snertir, og sá átti að fá sem í boði var sem kaupandi. F. 

verður ekki aðeins virkur ef selja skal alla eignina heldur einnig hluti hennar skal 

seldur eða viðkomandi eign skal seld með öðrum eignum. F. getur hvort heldur sem 

er byggt á lagaákvæðum eða löggerningi. => jus protimiseos.“11 

Gaukur Jörundsson skilgreinir forkaupsrétt með eftirfarandi hætti: 

„Með forkaupsrétti er átt við rétt aðila til að kaupa eign, sem eigandinn selur, oftast 

með sömu skilmálum og í kaupsamningi eigandans og viðsemjanda hans“.12 

Viðar Már Matthíasson styðst við eftirfarandi skilgreiningu forkaupsréttar í bók sinni 

Fasteignir og fasteignakaup sem kom út árið 2008, sem segir forkaupsrétt vera: 

„rétt aðilja til þess, með vissum skilyrðum að kaupa eign, ef eigandi hennar ákveður 

að selja, og í undantekningartilvikum annars konar aðiljaskipti en sölu.“13 

Í lögfræðihandbókinni eftir Björn Þ. Guðmundsson er hugtakið forkaupsréttur skilgreint 

á eftirfarandi veg:  

„Forkaupsréttur er réttur manns til að ganga inn í kaup um tiltekna eign annars 

manns, þegar sá maður vill selja hana. Forkaupsréttarhafi á þá rétt á að fá eignina með 

sömu kjörum, að því er verð og greiðsluskilmála snertir, og sá átti að fá, sem í boði var 

sem kaupandi. F. nær ekki aðeins til þess, að eignin sé öll seld, heldur og til hluta 

hennar. Ef t. d. eign, sem f. er að, er seld ásamt öðrum eignum, þannig, að þær væru 

allar keyptar sem ein heild, myndi forkaupsréttarhafi samt geta neytt f. síns að henni, 

og þá gegn því að greiða tiltölulegan hluta af heildarverðinu, hafi það verið ákveðið í 

einu lagi, eða það verð, sem aðilar hafa sett á eign þá, sem hann á f. að, hafi þeir 

verðlagt hana sérstaklega. F. getur bæði átt sér stað um fasteignir og aðrar eignir og 

getur bæði byggzt á lögum (t.d. l. um → byggingarsamvinnufélög) og samningum. Ef f. 

að fasteign, skrásettu skipi eða loftfari er byggður á samningi, þarf að þinglýsa honum, 

til þess að hann njóti verndar gegn skuldheimtumönnum og grandlausum 

viðskiptamönnum hins virka eiganda.„14 

Eins og sjá má út frá ofangreindum skilgreiningum þá eru þær nokkuð svipaðar og inntak 

þeirra mjög sambærilegt. Nánar verður fjallað um skilgreiningar þessar síðar í ritgerðinni. 

                                                           
11 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Bls. 135. Við færsluna um forkaupsrétt í Lögfræðiorðabók með skýringum er 
einnig vísað frekar til ritsins Eignaréttur eftir Ólaf Lárusson. 
12 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 219. 
13 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 156. 
14 Björn Þ. Guðmundsson. (1973). Bls. 131. 
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3.1.1. Norsk skilgreining á forkaupsrétti 

 

Í norskum rétti fellur hugtakið forkaupsréttur (n. forkjøpsrett) undir lausnarrétt15 (n. 

løsningsrett). Lausnarréttur er fjölbreytt fyrirbæri (n. mangfoldig fenomen) í norskum 

rétti þar sem forkaupsréttur er talin vera mikilvægasta fyrirbærið. Á hugtakið 

forkaupsréttur í norskum rétti bæði við beinan og óbeinan eignarrétt (n. begrensede 

rettigheter) sem innlausnarrétti er háður. Skilgreiningar í norskum rétti eru ekki einhlítar 

en með gildistöku laga um lausnarrétt í Noregi sem eru númer 64/1994 (Lov om 

løysingsrettar) var lausnarréttur (og forkaupsréttur) skilgreindur, með tilliti til 

fasteignarréttar. Sú skilgreining hljóðar þannig:  

„Med løysingsrett er meint den rett nokon har til å overta ein fast eigedom seinare, 

når eigedomen likevel skiftar eigar, elller til eit anna tidspunkt. Ein løysingsrett sem 

berre kan gjerast gjeldande når eigedomen vert avhend eller skiftar eigar på annan 

måte, er kalla forkjøpsrett.“ 

Með snörun höfundar hljóðar skilgreiningin svona á íslensku: 

„Með lausnarrétti er átt við rétt aðila til að yfirtaka fasteign síðar, þegar eignin skiptir 

um eigendur eða við annað tímamark. Lausnarréttur sem er aðeins hægt að neyta við 

afhendingu eignarinnar eða við annars konar eigandaskipti, nefnist forkaupsréttur.“ 

Lausnarréttur er hugtak sem skilgreina má vítt, þar með talinn er forkaupsréttur álitinn 

vera sérstæður réttur innan lausnarréttar, en jafnfram sá mikilvægasti. Sem dæmi má 

nefna gjenkjøpsrett sem er endurkaupsréttur og fellur einnig undir hugtakið lausnarrétt.16 

3.2. Skilgreining forkaupsréttar í settum lögum 

 

Lagaákvæði um forkaupsrétt er að finna í hinum ýmsu lögum sem nú eru í gildi.17 Hér má 

nefna sem dæmi ákvæði 9. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/200218, sem varða þetta efni. 

3.3. Hugtakið fasteign 

 

Hugtakið fasteign er skilgreint í 2. gr. fkpl. með eftirfarandi hætti: „Fasteign samkvæmt 

lögum þessum telst vera afmarkaður hluti lands, ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og 

                                                           
15 Snörun höfundar á norska orðinu løsningsrett. 
16 Thor Falkanger. (2011). Bls. 61-62. 
17 Þess má hér geta að sé orðið forkaupsréttur slegið inn [þann, 15. nóvember 2014] sem leitarorð í textaleit í 
lagasafni Alþingisvefjarins, er niðurstaðan 25 tilvísanir í lagabálka.  
18 Lög um fasteignakaup, nr. 40/2002 eru hér eftir skammstöfuð fkpl. eða vísað í þau sem fasteignakaupalögin, 

eftir því sem við á. 
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ólífrænum, og mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt. Með fasteign er einnig átt við 

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

Matthíasson telur að styðja beri við þessa skilgreiningu með hliðsjón af réttarframkvæmd 

síðustu áratuga.19  

Norsk skilgreining á hugtakinu fasteign er að finna í 1. mgr. 1. gr. norsku laganna um 

fasteignakaup (Lov om avhending af fast eigedom (avhendingslova)), en snarað yfir á 

íslensku hljóðar sú skilgreining svona: „[...] Fasteign samkvæmt lögum þessum er land, 

byggingar og annað sem varanlega er við landið skeytt. Lögin gilda um yfirfærslu 

eignarhlutar í fasteign, eignarhlutar í fjöleignarhúsi og lóðarleigusamningum.“20  

3.4. Hugtakið réttarvernd 

 

Til að skýra inntak og eðli rannsóknarspurningarinnar með enn ítarlegri hætti, er við hæfi 

að líta til þess hvað orðið „réttarvernd“ þýðir og hver merking þess hugtaks er í lögfræði. 

Í Lögfræðiorðabókinni er orðið skýrt á eftirfarandi hátt; „Sú vernd sem löggjöfin, 

dómstólakerfið og stjórnsýslukerfið veitir einstaklingum og lögpersónum varðandi 

persónulegt öryggi og eignir sem og hvers konar mannréttindi.“21  

Líkt og rannsóknarspurning ritgerðarinnar segir til um, þá er ætlunin að skoða hvaða 

réttarvernd eða vernd það er sem löggjöfin veitir aðilum sem njóta forkaupsréttar. Eftir 

atvikum verður sú réttarvernd skoðuð út frá sjónarhóli gagnaðila forkaupsréttarhafa eða 

jafnvel áhrifum á þriðja mann í slíku sambandi.  

4. Friðhelgi eignarréttar og forkaupsréttur 

Eignarrétturinn er friðhelgur skv. 72. gr. stjórnarskrárinnar22, en í þeirri lagagrein segir 

að engan megi skylda til þess að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þurfi 

til þess lagaboð og komi fullt verð fyrir. Þessi grein hefur verið næstum óbreytt frá því hún 

kom inn í 50. gr. stjórnarskrárinnar23 og þá þýdd úr 82. gr. dönsku grundvallarlaganna. 

                                                           
19 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 69-71. 
20 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 77. Norska skilgreiningin er svohljóðandi: „Som fast eigedom vert rekna 
grunn og bygningar, og elles andre innretninger som er varig forbundne med grunnen. Lova gjeld og avhending 
av sameigepart i fast eigedom, av eigarseksjon (eigarleilegheit m. m.) og av tomtefesterett.“ 
21 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Bls. 346. 
22 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, hér eftir skammstöfuð stjskr. eða vísað í hana sem 
stjórnarskráin, eftir því sem við á. 
23 Stjórnarskrá um hin sjerstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 1874. 
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Ekki var talin ástæða til að breyta lagaákvæðinu að neinu leyti við gildistöku 

mannréttindaákvæðanna árið 199524 enda til í dómasafni ótal margir dómar um friðhelgi 

eignarréttar skv. stjórnarskránni og þótti því óþarft að skýra lagaákvæðið frekar.25 Þá er 

heimilt skv. sérákvæði í 2. mgr. 72. gr. stjskr. að takmarka rétt erlendra aðila til að eiga 

réttindi yfir fasteignum á Íslandi eða hlut í atvinnufyrirtæki hér á landi. Þetta 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar er vísiregla sem skírskotar til mælikvarða sem 

dómara ber að hafa við úrlausn máls og reiknað er með að dómarinn þekki og geti haft 

stoð að. Eyvindur G. Gunnarsson segir að frá þessu megi ráða að hugtakið eignarréttur sé 

afstætt og taki breytingum í tímans rás.26 Eignarréttur nýtur einnig verndar 1. gr. 1. 

viðauka Mannréttindasáttmála Evrópu.27 Í þeirri grein segir: 

 Öllum mönnum og lögaðilum ber réttur til að njóta eigna sinna í friði. Skal engan svipta 

eign sinni, nema hagur almennings bjóði og gætt sé ákvæða í lögum og almennra 

meginreglna þjóðaréttar. 

 

 Eigi skulu þó ákvæði undanfarandi málsgreinar á nokkurn hátt rýra réttindi ríkis til þess 

að fullnægja þeim lögum sem það telur nauðsynleg til þess að geta haft hönd í bagga um 

notkun eigna í samræmi við hag almennings eða til þess að tryggja greiðslu skatta eða 

annarra opinberra gjalda eða viðurlaga. 

Eignarréttarhugtaki mannréttindasáttmálans hefur verið gefin rúm merking, þannig 

hefur Mannréttindadómstóll Evrópu talið að til eignarréttar teljist viðurkennd borgaraleg 

eignarréttindi eða hagsmunir, þ.m.t. lausafé, hlutabréf, kröfuréttindi og hugverkaréttindi. 

Undir ákvæðið falla einnig óbein eignarréttindi, m.a. yfir fasteignum og þar með því 

forkaupsréttur líka. Tíðkast þá samsvarandi víðtæk túlkun í íslenskum rétti. Undir 

eignarréttarhugtakið falla ýmis réttindi og réttmætar væntingar, svo sem leyfisveitingar 

til handa aðilum sem stunda tiltekna starfsemi, hafi leyfisveitingin gefið leyfishafanum 

réttmætar væntingar til þess að leyfið stæði eða til þess að stunda áfram viðkomandi 

starfsemi.28 Samkvæmt þeim dómum sem kveðnir hafa verið upp af Mannréttindadómstól 

Evrópu má sjá að ákvæði 1. gr. samningsviðauka nr. 1 felur í sér þrjár reglur.  

                                                           
24 Lög nr. 97 frá 28. júní 1995 stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, 
með síðari breytingum. Almennt nefnd „mannréttindaákvæðin“ í tengslum við núgildandi stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands. 
25 Björg Thorarensen. (2008). Bls. 440. 
26 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Bls. 376. 
27 Mannréttindasáttmáli Evrópu var lögfestur á Íslandi með lögum nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála 
Evrópu. Skammstafaður MSE. 
28 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Bls. 376. 
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1) Fyrsta reglan er almenn meginregla sem tryggir mönnum rétt til að njóta eigna 
sinna í friði, sbr. fyrri málslið 1. mgr. 

2) Önnur reglan tekur til sviptingar eigna og setur ákveðin skilyrði fyrir slíkri 
skerðingu, sbr. síðari málslið 1. mgr. 

3) Þriðja reglan tryggir ríkinu m.a. rétt til að setja reglur í þágu almannahagsmuna um 
nýtingu eigna, sbr. 2. mgr. 

Tvær seinni reglurnar taka til sérstakra tegunda eignarskerðinga og ber að túlka þær í 

ljósi fyrstu reglunnar. Fyrsta reglan hefur þó sjálfstæða þýðingu að því leyti að skerðingar 

sem ekki falla undir tvær síðari reglurnar falla undir hana. Lagastoð þarf að vera fyrir 

hendi þegar eignarskerðing á sér stað og þarf slík skerðing að þjóna almannahagsmunum. 

Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið að auk þeirra skilyrða sem beinlínis verða lesin 

úr orðalagi ákvæðanna verði skerðing að fullnægja kröfum meðalhófsreglunnar. 

Meðalhófsreglan felur í sér að eignaskerðingin má ekki raska því réttláta jafnvægi sem 

ríkja skal á milli almannaþarfa og verndar eignarréttar. MSE verndar tiltekin efnisréttindi 

og réttarfarsleg réttindi. Ákvæði 6. gr. MSE, tryggja einstaklingum rétt til réttlátrar 

málsmeðferðar fyrir dómstólum. Ákvæði 13. gr. MSE mælir fyrir um að sérhver sá sem á 

er brotinn réttur eða frelsi hans skert, sem lýst er í samningnum, skuli eiga raunhæf 

úrræði til að ná rétti sínum fyrir handhafa opinbers valds og gildi einu þótt opinberir 

embættismenn hafi framið brotið. Ekki er þó allt talið í þessum efnum, því önnur réttindi 

sáttmálans hafa verið talin fela í sér kröfur í sömu átt, þ.e. þau tryggja einstaklingum 

ákveðin réttarfarsúrræði og réttarvernd við málsmeðferð. Þessar kröfur beinast ekki 

einungis að meðferð máls fyrir dómstólum heldur einnig fyrir stjórnvöldum.29 

Eitt dæmi um mál er varðar forkaupsrétt sem lagt hefur verið fyrir Mannréttindadómstól 

Evrópu má nefna mál MDE, Hentrich gegn Frakklandi, 22. september 1994 (13616/88). Í 

málinu kvartaði Hentrich vegna beitingar franskra skattyfirvalda á forkaupsrétti, sem 

svipti hana fasteign sem hún hafði keypt í Frakklandi. Samkvæmt frönskum lögum veittu 

þau þarlendum skattyfirvöldum forkaupsrétt þegar þau töldu söluverð fasteigna vera 

óeðlilega lágt. Tilgangur umrædds lagaákvæðis var að sporna við skattsniðgöngu franskra 

skattaðila. Heimilt var að neyta forkaupsréttarins gegn greiðslu söluverðs að viðbættu 

10% aukagjaldi (e. supplementary payment). Heimild þessi var einnig ætluð til þess að 

tryggja fulla og rétta greiðslu viðeigandi gjalda til franska ríkisins við sölu fasteigna.  

                                                           
29 Guðrún Gauksdóttir. (2000). Bls. 210-211. 
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MDE taldi í fyrsta lagi að ekki hefði verið fullnægt því skilyrði fyrir eignarsviptingu (e. 

deprivation) að skerðingin hefði stoð í lögum.  

Fyrirkomulag fransks réttar um forkaupsrétt gæfi ekki út af fyrir sig tilefni til gagnrýni af 

hálfu dómsins en sama ætti ekki við þegar ákvörðun um hvort réttarins yrði neytt væri 

háð mati og málsmeðferðin ekki réttlát. Dómurinn taldi að í máli þessu hefði beiting 

forkaupsréttarins verið handahófskennd, að hún hafi varla verið fyrirsjáanleg og lámarks 

réttarfarslegs öryggis hefði ekki verði gætt. Ákvörðun um forkaupsrétt væri ekki lögmæt 

þegar einstaklingnum væri ekki tryggður réttur til andmæla (e. adversarial proceedings) 

sem væri í samræmi við meginregluna um jafnræði málsaðila fyrir dómi (e. equlity of 

arms), sem gerðu kæranda kleift að færa fram sínar röksemdir varðandi vanmat á 

verðmæti fasteignarinnar og á afstöðu franskra skattyfirvalda. MDE taldi að öll þessi atriði 

hefðu ekki verið fyrir hendi í umræddu máli.  

Í annan stað taldi dómstóllinn að réttlát jafnvægi þyrfti að vera milli verndar eignarréttar 

og almannahagsmuna. Dómurinn benti líka á það að yfirvöld neyttu forkaupsréttarins 

sjaldan og varla með fyrirsjáanlegum hætti, skattyfirvöld hefðu aðrar hentugar aðferðir 

til að draga úr skattsvikum, heldur en að beita forkaupsrétti á þennan hátt. Niðurstaða 

MDE var með hliðsjón af öllum atvikum málsins, að Hentrich hefði borið óhóflega og 

einstaklingsbundna byrði sem aðeins væri lögmæt ef kærandi hefði haft völ virkra úrræða 

gegn ákvörðuninni. 

Málið sýnir mikilvægi þess að ríki beiti ekki rétti sínum með handahófskenndum hætti og 

mikilvægi þess að borgarar fái að njóta réttlátar málsmeðferðar. Í þessu tiltekna máli var 

það franska ríkið sem hafði forkaupsréttinn í samræmi við frönsk skattalög og sú 

réttarvernd sem rétturinn veitir er háður því að ríkið beiti honum í samræmi við 

viðurkenndar meðalhófs- og jafnræðisreglur MSE. 

Að lokum má til hliðsjónar geta ákvörðunar MNE30, Þórður Thors gegn Íslandi, 17. janúar 

1996 (24428/94). Það mál er sprottið er af dómsmálinu Hrd. 1993, bls. 1820 (147/1991). 

Fyrir MNE var kvartað yfir beitingu forkaupsréttar skv. þágildandi jarðalögum. Verð á 

jörðinni Kolviðarnesi sem kærandi átti hafði verið ákvarðað af dómkvöddum 

matsmönnum og var langt frá því verði sem upphaflegir kaupendur vildu greiða fyrir 

jörðina og því verði sem kærandi var reiðubúinn að selja hana á. Tók 

                                                           
30 (MNE) Mannréttindanefnd Evrópu. 
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mannréttindanefndin fram að fjárhæðin sem kærandi fékk greidda fyrir jörðina væri 

miðuð við það markaðsverð sem ætlað var. Ekki hefðu verið færð viðhlítandi rök fyrir því 

að réttra reglna hefði ekki verið gætt við verðmatið og telja yrði því verðið í sanngjörnu 

samhengi við verðmæti hinnar umdeildu jarðar. Með hliðsjón af framangreindu og tilliti 

til þeirrar áhættu sem kærandi tók þegar hann seldi jörðina Kolviðarnes á því verði sem 

hann samþykkti við upphaflega kaupendur væri ekki hægt að telja að kærandi hefði þurft 

að bera óhóflega og einstaklingsbundna byrði. 

Vegna afmörkunar á umfjöllunarefni ritgerðarinnar eru þessi tvö mál eru hér einungis 

valin og sett fram í dæmaskyni til þess að sýna fram á meðferð slíkra mála fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu (MDE) og Mannréttindanefndar Evrópu (MNE).  

5. Nánar um forkaupsrétt  

Að jafnaði er talið að forkaupsréttur geti annað hvort átt sér stoð í settum lögum eða í 

samningi. Gilda því um forkaupsréttinn fyrst og fremst þær reglur, sem í heimildarlögum 

eða samningi greinir. Þess ber að geta að þótt forkaupsréttur eigi sér stoð í lögum eða í 

samningi þá getur þar oft verið um að ræða frávik frá almennum reglum um 

forkaupsrétt.31 Í þessum og öðrum köflum ritgerðarinnar verða nokkur frávik frá 

almennum reglum skoðuð. 

5.1. Takmarkanir eignarráða yfir fasteignum 

 

Við sölu á eign kemur forkaupréttur til greina og veitir rétthafanum aðeins rétt til þess að 

ganga inn í kaup um eignina ef eigandinn vill eða getur selt hana. Þar af leiðandi ríkir alltaf 

óvissa um það hvort forkaupsréttarhafi fái nokkurn tíma tækifæri til þess að njóta 

réttarins yfir höfðuð. Forkaupsrétturinn setur þannig umráðarétti eiganda litlar 

takmarkanir. Þrátt fyrir tilvist forkaupsréttarins getur eigandinn notfært sér eignina með 

hefðbundnum hætti eða leyft öðrum að nota hana án þess að forkaupsréttarhafi hafi 

nokkuð um það að segja. Þá má ætla að eigandi geti ráðstafað eign sem háð er 

forkaupsrétti, með leigusamningi jafnvel þótt leigan væri með óhefðbundnum kjörum, svo 

                                                           
31 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 220. 
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fremi sem ráðstöfunin yrði ekki talin jafngilda sölu og talin gerð í því skyni að fara kringum 

forkaupsréttinn.32  

5.2. Tilgangur forkaupsréttar 

 

Ýmsar ástæður geta leitt til þess að aðilar komist að samkomulagi um að stofna til 

forkaupsréttar með samningi sín á milli. Til dæmis má nefna að eigendur húss geta komið 

sér saman um að þeir eigi forkaupsrétt af eignarhlutum hvors annars í húsinu. 

Tilgangurinn með slíku samkomulagi gæti t.d. verið sá að aðrir eigendur hússins hafi 

möguleika á að stjórna því hverjir flytjist í húsið þegar einn úr eigandahópnum ákveður 

að selja sinn eignarhluta. Tilgangurinn er oftar en ekki viðskiptalegs eðlis, þ.e.a.s. að aðilar 

samkomulags um forkaupsrétt sjá fjárhagslegan akk í því að ná slíku samkomulagi. Gestur 

Óskar Magnússon nefnir það í grein sinni Forkaupsréttur að það sé algengur 

misskilningur hjá eigendum í smærri fjölbýlishúsum að hver eigandi um sig hafi 

forkaupsrétt að eignarhluta annarra eigenda. Slíkur réttur stofnist aðeins á grundvelli 

samninga eða með lögum eins og áður hefur verið nefnt.33  

Með lögbundnum forkaupsrétti felst í senn almenn takmörkun eignarréttar og óbein 

eignarréttindi tiltekins aðila. Sé leitarorðið forkaupsréttur slegið á leitarstreng lagasafns 

Alþingisvefjarins34 er niðurstaðan alls 25 tilvísanir til mismunandi lagabálka. Í settum 

lögum er misjafnt hverjum er veittur forkaupsréttur, en oftast er það þó ríkið eða 

einstakar stofnanir þess. Sveitarfélögum getur líka verið veittur slíkur réttur skv. lögum. 

Dæmi um forkaupsrétt sveitarfélaga má finna í 49. gr. skiplagslaga nr. 123/2010, en 

greinin veitir sveitarstjórnum forkaupsrétt að fasteignum sem henni er nauðsynlegt að fá 

umráð yfir til að framkvæma skipulag við gildistöku skipulagsáætlana. Annað glöggt dæmi 

um forkaupsrétt hins opinbera skv. lögum er 41. gr. núgildandi jarðalaga nr. 81/2004. Í 

41. gr. jarðalaga eru ákvæði þess efnis að skylt sé að veita ríkissjóði forkaupsrétt að 

ríkisjörðum sem áform eru um sölu á eða hluta jarðar sem seld hefur verið ábúanda eða 

sveitarfélagi, stofnun eða fyrirtæki þess, sbr. 35. og 36. gr. jarðalaga. 

Álykta mætti að tilgangur lagaákvæða um forkaupsrétt í settum lögum sem tengjast 

fasteignum og viðskiptum með þær, sé annars vegar að tryggja almannahagsmuni og hins 

                                                           
32 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Bls. 409. 
33 Gestur Óskar Magnússon. (2006). Forkaupsréttur, grein gefin út á vegum Húseigandafélagsins. Bls. 1. 
34 Miðað við leit framkvæmda þann 26. október 2014 á leitarstreng www.althingi.is. 
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vegar sá að eyða réttaróvissu um framkvæmd viðskipta með fasteignir þar sem 

forkaupsrétti bregður fyrir. Dæmi um slíkt má nefna úr athugasemdum við lagafrumvarp 

sem varð að lögum um fasteignakaup nr. 40/2002, sjá nánar hér:  

„Þá eru ákvæði um fyrirvara og brottfall kaupsamnings ef atvik, sem fyrirvari 
skírskotar til, ganga ekki eftir og forkaupsrétt, en markmið þessara ákvæða er að eyða 
réttaróvissu sem verið hefur um þessi efni, m.a. leitt ítrekað til ágreiningsmála fyrir 
dómstólum.” 

Einnig er tekið fram í athugasemdum við frumvarpið, nánar tiltekið við grein nr. 9, 

eftirfarandi: 

„Ákvæði þessarar greinar er sett í frumvarpið eftir ábendingum frá Félagi 

fasteignasala, vegna þeirrar óvissu sem oft hefur komið upp þegar forkaupsréttur er 

á fasteign, en ekki ákveðið í skilmálum í lögum eða samningi um hann hvenær svara 

beri tilboði um að neyta forkaupsréttar. Nauðsynlegt er að útrýma slíkri óvissu. [...] 

Fresturinn, 15 dagar, ætti að vera nægur fyrir forkaupsréttarhafann en vart er hægt 

að hafa hann lengri þegar litið er til hagsmuna kaupanda. Það eru einnig hagsmunir 

seljanda að fá sem fyrst úr þessu skorið og hagsmunir samfélagsins af því að viðskiptin 

gangi sem hindrunarlausast.”35 

 
Hér er sem sagt hnykkt á nauðsyn þess, að hafa svar við forkaupsréttarboði skriflegt, 

þannig að réttaröryggi aðila (bæði forkaupsréttarhafa og kaupanda) sé frekar tryggt og 

fyrirbyggja óþörf dómsmál. 

Þá má hér nefna áhugavert dæmi þar sem setja átti í lög ákvæði um forkaupsrétt 

sveitarfélaga í þágu sameiginlegra hagsmuna íbúa sveitarfélags. Dæmi um þetta er að 

finna í greinargerð með frumvarpi til núgildandi jarðalaga nr. 81/2004 en þar segir: 

„Ákvæðin um forkaupsrétt sveitarfélaga eru í þingskjölum með framangreindum 

lögum rökstudd með því að verið sé að sporna gegn því að jarðir sem hæfar séu til 

búreksturs falli í hendur svokallaðra jarðabraskara eða annarra aðila sem ekki 

hyggjast taka þær til búreksturs og landbúnaðarnytja að öðru leyti án tillits til þess 

hvort og hvaða röskun það kunni að hafa í för með sér fyrir byggðarlagið. Á síðari 

árum hafa þær raddir hins vegar orðið háværari að þessi rök séu ekki nægilega rétthá 

gegn eignarrétti jarðeigenda og rétti þeirra til að ráðstafa eignum sínum á þann veg 

sem þeir sjálfir kjósa, svo og rétti annarra til að kaupa slíkar jarðir og nýta án afskipta 

sveitarfélagsins. Ljóst er að þessar reglur geta verið afar íþyngjandi og eiga oft ekki 

vel við hér á landi auk þess sem ekki er fullljóst hvort þær samrýmast nútímalöggjöf 

og samningum sem Ísland hefur gert á alþjóðavettvangi. Hér er því farin sú leið að 

takmarka heimildir sveitarfélaga til að neyta forkaupsréttar á þann veg að skilyrði 

fyrir því að sveitarfélög geti neytt forkaupsréttar séu þau að sveitarfélagi sé þörf á að 

fá umráðarétt yfir jörð, jarðahluta eða öðru landi sem á að selja til að nýta fyrir 

                                                           
35 Frumvarp til laga um fasteignakaup, þskj. 291, 253. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html. [Sótt á vefinn 27.10.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html
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starfsemi sveitarfélagsins eða til sameiginlegra nota fyrir íbúa sveitarfélagsins. Með 

sameiginlegum hagsmunum íbúa sveitarfélags er hér átt við hagsmuni margra og 

jafnvel meiri hluta íbúa sveitarfélags. T.d. gæti þetta átt við ef þörf er á landi í 

sveitarfélaginu undir afrétt sem gert er ráð fyrir að nokkur fjöldi íbúa sveitarfélagsins 

nýti.“36 

 

Framangreint ákvæði var hinsvegar fellt úr frumvarpinu og er ekki að finna í núgildandi 

jarðalögum. Engu að síður er áhugavert að skoða þau rök sem fram komu í frumvarpinu 

um forkaupsrétt sveitarfélaga, en þar átti að skerða samningsfrelsi seljanda jarða í þágu 

sameiginlegra hagsmuna íbúa sveitarfélaga. Í nefndaráliti með frumvarpi til núgildandi 

jarðalaga kom eftirfarandi fram: 

 

„Þá er einnig lagt til að ákvæðið um forkaupsrétt sveitarfélaga verði fellt brott með 

sömu athugasemdum og eignarnámsheimild landbúnaðarráðherra enda verði ekki 

séð, að teknu tilliti til hlutverks sveitarfélaga, að þeim sé þörf að vera með svo víðtæka 

eignarnámsheimild í jarðalögum þar sem fyrir eru heimildir í öðrum lögum, svo sem 

í skipulags- og byggingarlögum. Þá felur ákvæðið í sér mjög víðtækt inngrip í 

samningsfrelsið sem ekki verður séð að sé nauðsynlegt nema brýnir 

almannahagsmunir krefjist þess.“37 

 

Því virðist skv. nefndarálitinu að löggjafinn hafi ekki séð nauðsynlega ástæðu til þess að 

skerða samningsfrelsi seljanda jarða í þágu sameiginlegra hagsmuna íbúa sveitarfélaga 

nema brýnir almenningshagsmunir krefjist þess.  

Samkvæmt framangreindu má segja að tilgangur forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum 

geti komið til af ýmsum ástæðum, að mestu þó vegna viðskiptalegra hagsmuna aðila. 

Tilgangur lögbundins forkaupsréttar kemur oftast til vegna almannahagsmuna og með 

það að markmiði að eyða réttaróvissu. 

5.3. Stofnun forkaupsréttar 

 

Forkaupsréttur að eign hefur að jafnaði annað hvort stoð í samningi eða settum lögum, 

líkt og áður hefur fram komið. Um forkaupsréttinn gilda að sjálfsögðu fyrst og fremst þær 

reglur sem í heimildarlögum eða samningi greinir og þess ber að geta að þar getur oft 

verið um að ræða frávik frá almennum reglum um forkaupsrétt. 

                                                           
36 Frumvarp til jarðalaga, þskj. 1194, 783. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/130/s/1194.html. [Sótt á vefinn 27.10.2014]. 
37 Nefndarálit um frumvarp til jarðalaga, þskj. 1753, 783. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/130/s/1753.html. [Sótt á vefinn 17.11.2014]. Skáletrun höfundar. 

http://www.althingi.is/altext/130/s/1194.html
http://www.althingi.is/altext/130/s/1753.html
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Það er algengt að forkaupsréttur sé veittur forkaupsréttarhafa með samningi. Gaukur 

Jörundsson segir að það sé af sumum talið að skýra verði slíkan samning fremur þröngt í 

þeim skilningi að hann leggi ekki önnur höft á eignarráð eigandans en þau sem ráða má 

með sæmilegri vissu af samningnum. Ef vafi leiki á hvort með samningi er veittur 

kaupréttur eða forkaupsréttur er réttara að telja að aðeins sé um forkaupsrétt að ræða, 

en niðurstaða skýringar hlýtur samt þó að ráðast mjög af atvikum hverju sinni.38 

Sem áður segir er í settum lögum víða að finna ákvæði, sem annað hvort mæla beinlínis 

fyrir um forkaupsrétt í tilteknum tilvikum eða veita heimild til að áskilja hann, þegar 

tiltekin skilyrði eru fyrir hendi. Verða nokkur dæmi þess skoðuð hér síðar.39 

5.4. Skilyrði fyrir því að forkaupsréttur verði virkur 

 

Yfirleitt er forkaupsréttarhafa heimilt að kaupa eign þá sem forkaupsréttinum er háð, með 

sömu skilmálum og eigandinn hefur komist að með kaupsamningi við annan mann. 

Skilyrði þess að forkaupsréttarhafinn geti neytt heimildar sinnar eru skv. þessu að jafnaði 

þau, að eigandi eignarinnar hafi ákveðið að selja hana tilteknum kaupanda. Gjarnan er þá 

sagt að forkaupsrétturinn verði „virkur”.40 Sem dæmi sem valið er af handahófi um deilu 

aðila hvort forkaupsréttur hafi orðið virkur eða ekki má benda á Hrd. 6. maí 2010 

(570/2009). Í því máli deildu aðilar um hvort færsla fasteignar til hlutafélags 

fasteignareigenda hefði gert forkaupsréttarákvæði í samningi „virk“ eða ekki. Þessi dómur 

verður reifaður ítarlega hér síðar. 

Hér að neðan verður fjallað um nokkur skilyrði forkaupsréttar til þess að varpa ljósi á það 

hvernig forkaupsrétturinn virkjast. 

5.4.1. Sala 

 

Eðli málsins skv. er algengast að forkaupsréttur virkist við sölu tiltekinnar eignar sem 

forkaupsrétturinn gildir um. Í þessum undirkafla verður virkjun forkaupsréttar við sölu 

skoðuð frá nokkrum sjónarhornum. 

Gaukur Jörundsson segir í riti sínu Eignaréttur II, að athuga þurfi hvort forkaupsréttur 

verði jafnan virkur við sölu eignarinnar og einnig hvort hann kunni að verða virkur, þegar 

                                                           
38 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 220. 
39 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 220. 
40 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 221. 
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aðilaskipti verða með öðrum hætti.41 Varðandi það sem Gaukur nefnir um „aðilaskipti með 

öðrum hætti“ þá er því ljósi fróðlegt að líta til Hrd. 13. febrúar 2014 (598/2013), þar sem 

segir orðrétt í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var í Hæstarétti: 

„Þá byggir stefndi á því að jafnvel þótt í framangreindu ákvæði leigusamnings felist 

forkaupsréttur hafi hann ekki orðið virkur við yfirfærslu eignaréttar að fasteigninni 

til hans þar sem ekki hafi verið um eiginlega sölu að ræða heldur heildstætt 

skuldauppgjör 1804 Holding ehf. við stefnda. Á þessa málsástæðu verður ekki fallist. 

Fyrir liggur að gerður var kaupsamningur og afsal um eignina og eignarhald fluttist 

frá seljanda til kaupanda. Um kaupverð var samið og fyrir liggur að það var greitt, þ.e. 

ekki var um gjafagerning að ræða og því er ekki haldið fram í málinu að kaupverð 

eignarinnar hafi verið undir markaðsverði hennar á kaupdegi. Það hefur ekki áhrif á 

rétt stefnanda þótt upplýst sé að stefndi hafi keypt fleiri eignir en þá sem háð var 

forkaupsrétti af seljanda á sama tíma.“ 

 

Dómurinn féllst ekki á þá málsástæðu stefnda, að í ákvæði leigusamningsins felist 

forkaupsréttur sem ekki hafi orðið virkur við yfirfærslu eignarréttar að fasteigninni. Í 

dóminum var talið að forkaupsrétturinn hefði orðið virkur þótt yfirfærsla eignaréttar 

hefði verið hluti af heildstæðu skuldauppgjöri H ehf. við H2 ehf., enda hafði verið gerður 

kaupsamningur og afsal um eignina og ekki um gjafagerning að ræða. 

 

Viðar Már Matthíasson ritar um það í bók sinni Fasteignir og fasteignakaup að 

forkaupsréttur stofnist ekki fyrr en bindandi kaupsamningur er á kominn milli aðila, enda 

felist rétturinn í því að ganga inn í skilmála kaupsamnings, sem þegar hefur verið stofnað 

til. Samningur teljist vera stofnaður í skilningi fasteignakaupalaganna þegar skriflegt 

tilboð um tiltekið söluandlag sem er háð forkaupsrétti, hefur verið samþykkt með áritun 

tilboðsmóttakanda, sbr. 7. gr. fkpl. Telur Viðar Már að forkaupsréttarhafi verði ekki 

skyldur til að taka afstöðu til þess, hvort hann neyti réttar síns fyrr en ljóst er hvort 

kaupsamningur hefur komist á meðal aðila.42  

Komið hafa upp dómsmál þar sem deilt hefur verið um hvort um raunverulega sölu á eign 

hefur verið að ræða eða ekki. Sem dæmi um slíkt má nefna Hrd. 6. maí 2010 (570/2009).  

Í málinu var fasteigninni að Síðumúla 2, Reykjavík þinglýst á nafn D ehf með 

yfirlýsingum dagsettum í maí 2007. Hafði eignin áður verið í eigu bræðranna H og R. 

Í hinum þinglýstu yfirlýsingum kom fram að þann 18. apríl 2002 hefði eignarhald á 

fasteigninni flust frá H og R til K ehf. og D ehf. K ehf. og D ehf. voru síðar sameinuð í 

                                                           
41 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 221. 
42 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 162. 
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eitt félag, D ehf. Í dómsmálinu krafðist leigjandi fasteignarinnar S ehf. að viðurkennt 

yrði með dómi að forkaupsréttur hans hefði orðið virkur við framsal H og R á 

eignarhlutum sínum í fyrrgreindri fasteign. Kom fram í dómi Hæstaréttar að 

samkvæmt leigusamningi aðila skyldi S ehf. hafa forkaupsrétt á hinni leigðu fasteign 

ef ákveðið yrði að selja hana á meðan leigutímanum stæði. Yfirfærsla eignarréttarins 

að húsnæðinu, sem aðilar miðuðu við að átt hefði sér stað 18. apríl 2002, á hlut hvors 

þeirra um sig í fasteigninni til einkahlutafélags sem sá hinn sami átti að fullu, gegn 

endurgjaldi sem eingöngu fólst í hlutum í félaginu, taldi dómurinn ekki vera sala í 

skilningi framangreinds samningsákvæðis sem var í gildi milli aðilanna. H, R og D ehf., 

voru því sýknuð af viðurkenningarkröfu um forkaupsrétt S ehf.  

Skilja má niðurstöðu dómsins þannig að þegar eignarhald fasteignar er yfirfært milli 

eiganda með þinglýstri yfirlýsingu þannig að rekstrarformi sé breytt sbr. 56. gr. laga um 

tekjuskatt nr. 90/200343, að þá sé ekki um eiginlega sölu eignarinnar að ræða í skilningi 

tekjuskattslaganna. Téð 56. gr. tsl., kveður á um yfirfærslu einstaklingsrekstrar í 

einkahlutafélag, sem tekur við öllum eignum og skuldum atvinnurekstrarins og hefur með 

höndum sams konar rekstur eða starfsemi. Við slíka yfirfærslu einstaklingsrekstrar í 

einkahlutafélag skv. 56. gr. tsl., fær eigandi rekstrarins eingöngu hluti í félaginu sem 

gagngjald fyrir yfirfærðar eignir og skuldir rekstrarins, líkt og D ehf. gerði í framangreindu 

dómsmáli. Hæstiréttur áréttar framantalið í dómsorði sínu en þar segir orðrétt:  

“Eins og greinir í hinum áfrýjaða dómi var samið 26. maí 1999 um þá breytingu á 

leigusamningi áfrýjanda og stefndu Hafsteins og Hreins að áfrýjandi skyldi hafa 

forkaupsrétt að hinu leigða húsnæði ,,ef ákveðið verður að selja það á leigutímanum.“ 

Hið leigða var þá að hálfu í eigu stefnda Hafsteins og að hálfu í eigu stefnda Hreins. 

Yfirfærsla eignarréttar að húsnæðinu, sem aðilar miða við að átt hafi sér stað 18. apríl 

2002, á hlut hvors þeirra um sig til einkahlutafélags sem sá hinn sami átti að fullu, 

gegn endurgjaldi sem eingöngu fólst í hlutum í félaginu, telst ekki sala í skilningi 

framangreinds samningsákvæðis. Ákvæði 56. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt hefur 

ekki þýðingu við túlkun á forkaupsréttarákvæðinu.”44 

 

Með hliðsjón af þessu máli hefur höfundur velt fyrir sér spurningunni um það hvort 

eigendum fasteigna sé það mögulegt að víkja sér undan forkaupsrétti, þegar eignarhald 

fasteignar er færð yfir á lögaðila skv. heimild 56. gr. tsl. um yfirfærslu einstaklingsrekstrar 

í einkahlutafélag. Má segja að sú spurning hafi orðið kveikjan að því hjá höfundi að fjalla 

um réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum. En með hliðsjón af hugleiðingum 

um réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum þá hlýtur sú spurning að vera 

eðlileg. Dómurinn tekur þó skýrlega allan vafa af um það sbr. framangreinda tilvitun í 

                                                           
43 Lög um tekjuskatt, nr. 90/2003, verða hér eftir skammstöfuð tsl., eða nefnd tekjuskattslög eftir því sem við á. 
44 Skáletrun höfundar. 
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dóminn. Dómurinn bendir sérstaklega á að ekki sé um makaskipti né fasteignakaup að 

ræða í skilningi laga um fasteignakaup nr. 40/2002. Með tilvitnun í skrif Gauks 

Jörundssonar sem þegar hefur komið fram í kafla 5.3. þar sem hann segir að það sé af 

sumum talið að skýra verði forkaupsréttarsamning fremur þröngt í þeim skilningi að hann 

leggi ekki önnur höft á eignarráð eigandans en þau sem ráða má með sæmilegri vissu af 

samningnum. Því mætti álykta sem svo að ekki hafi verið lögð slík höft á eignarráð eigenda 

fasteignarinnar að Síðumúla 2 í framangreindum dómi Hæstaréttar45, þannig að þeir hafi 

ekki hafi ekki mátt færa tiltekna fasteign í einkahlutafélag í þeirra eigu, sbr. 

heimildarákvæðið í 56. gr. tsl.  

5.4.2. Forkaupsréttur og nauðungarsala 

 

Þegar fasteign sem háð er forkaupsrétti er seld nauðungarsölu geta komið upp 

ágreiningsmál um það hvort forkaupsréttarhafi geti gengið inn í hæsta boð á grundvelli 

réttar síns eða hvort staðan verði öðruvísi fyrir hann í slíku tilfelli. Viðar Már segir í bók 

sinni Fasteignir og fasteignakaup að almennt verður að telja, að forkaupsréttur verði 

virkur við nauðungarsölu, svo sem við önnur aðiljaskipti að fasteign, sbr. Hrd. 1949, bls. 

11 (132/1948),46 en í því máli varð niðurstaðan sú.47 Gaukur Jörundsson segir að skv. eldri 

nauðungaruppboðslögum nr. 57/1949 hafi meginreglan verið sú að forkaupsréttur verði 

ekki virkur við sölu á nauðungaruppboði, nema undantekning hafi verið gerð í sérstökum 

lögum.48  

Samkvæmt 11. gr. norsku forkaupsréttarlaganna49 verður forkaupsréttur virkur skv. 

úrskurði um sölu fasteignar. 

Í núgildandi lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991, segir í 5. mgr. 32. gr. að „Kaupréttur, 

forkaupsréttur, endurkaupsréttur eða innlausnarréttur veitir ekki rétt til að ganga inn í 

boð sem annar maður gerir í eignina nema svo sé sérstaklega mælt í lögum.“.  

Þá er hér áhugavert að skoða Hrd. 13. febrúar 2014 (598/2013), þar sem segir í niðurstöðu 

héraðsdóms sem staðfest var í Hæstarétti. 

                                                           
45 Hrd. 6. maí 2010 (570/2009). 
46 Hrd. 1949, bls. 11 (132/1948) er reifaður síðar í ritgerðinni, sjá kafla 6.1. 
47 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 163. 
48 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 222. 
49 Sjá nánari umfjöllun í kafla 9.4. 
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„Þá er heldur ekki hald í þeirri málsástæðu stefnda að sölunni verði ekki jafnað við 

hefðbundna sölu þar sem án skuldauppgjörsins hefði stefndi leitað fullnustu í kröfum 

sínum með nauðungarsölu. Ekki verður séð hvaða áhrif möguleg nauðungarsala hefði 

haft á rétt stefnanda og í því sambandi rétt að hafa í huga að forkaupsréttur fellur ekki 

niður þótt eign sé seld nauðungarsölu.“ 

Dómurinn staðfestir í dómsorði sínu að forkaupsréttur fellur ekki niður þó eign sé 

mögulega seld nauðungarsölu, sem er þó ekki það sama og hann verði virkur við 

nauðungarsölu. 

5.4.3. Forkaupsréttur og nauðungarsala jarða 

 

Í fyrstu ber hér að líta til núgildandi jarðalaga nr. 81/2004, nánar tiltekið í 28. gr., en þar 

segir: 

„Ef jarðir eða aðrar fasteignir sem lög þessi gilda um eru seldar við nauðungarsölu 

geta forkaupsréttarhafar skv. 27. gr. gengið inn í hæsta boð, enda tilkynni þeir það 

áður en lokið er að leita boða í eignina við nauðungarsölu eða innan fimm sólarhringa 

frá því að þeim er kynnt kauptilboð sem aflað er við nauðungarsölu á almennum 

markaði.“ 

Í 29. gr. jarðalaga er að finna upptalningu á þeim upplýsingum sem koma eiga fram í 

skriflegu forkaupsréttartilboði. Þá skulu forkaupsréttarhafar skv. 29. gr. jarðalaga svara 

skriflega og afdráttarlaust innan 30 daga eftir að forkaupsréttartilboð barst hvort þeir 

hyggist neyta forkaupsréttar. Sjá nánar í Hrd. 2002, bls. 3934 (512/2002) um framangreind 

ákvæði jarðalaga. Í málinu var forkaupsréttartilboði svarað af hálfu 

forkaupsréttarhafanna, en þó ekki afdráttarlaust þar sem krafa var gerð um um 

dómkvaðningu matsmanns til að meta verð jarðarinnnar sem forkaupsréttarhafar töldu 

vera óviðunandi. Ágreiningur reis milli aðila hvort forkaupsréttarhafar hefðu gætt 

tímafrests skv. þágildandi jarðalögum. Dómurinn féllst ekki á það að 

forkaupsréttarhafarnir hefðu glatað rétti sínum að neyta forkaupsréttarins. Hinsvegar 

taldi dómurinn að forkaupsréttarhafarnir ættu ekki rétt á dómkvaðningu matsmanns til 

þess að meta verðmæti jarðarinnar á grundvelli þágildandi jarðalaga þar sem jörðin væri 

seld nauðungarsölu. 

Aðilarnir G, M og S áttu ásamt þremur öðrum aðilum jörðina K. Ábúendur jarðarinnar 

voru J og Þ. G, M og S kröfðust þess að fram færi nauðungarsala á eigninni með uppboði 

til að slíta sameigninni. M og G voru hæstbjóðendur á nauðungaruppboðinu með boð 

að upphæð kr. 10.500.000. Þá lýstu J og Þ því yfir að þau myndu neyta forkaupsréttar 

síns skv. 2. mgr. 30. gr. þágildandi jarðalaga, nr. 65/1976, en töldu þau á hinn bóginn 

að verðið væri óviðunandi og að þau myndu gera kröfu um dómkvaðningu 
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matsmanna til þess að meta verðmæti jarðarinnar skv. 34. gr. þágildandi jarðalaga. 

Reis ágreiningur milli aðila um hvort J og Þ ættu forkaupsrétt, einkum af því að þau 

hafi ekki gætt tímafrests og tilkynnt of seint um það á uppboðinu. Ekki var fallist á að 

þau hefðu glatað rétti sínum til að neyta forkaupsréttar síns. Á hinn bóginn var talið 

að réttur sá sem mælt var fyrir um í 34. gr. þágildandi jarðalaga um dómkvaðningu 

matsmanna til þess að meta verðmæti jarðarinnar ætti ekki við þegar jörð væri seld 

nauðungarsölu. Ákvæðinu væri ætlað að sporna við því að unnt væri að komast 

framhjá forkaupsrétti með málamyndagerningum eða rangri tilgreiningu kaupverðs. 

Slíkar aðstæður væru ekki fyrir hendi þegar jörð væri seld nauðungarsölu og gætu því 

J og Þ, sem ættu forkaupsrétt, ekki reist kröfu um mat á réttu verðmæti jarðarinnar á 

þessari grein jarðalaga. Ákvörðun sýslumanns þess efnist að staðfesta frumvarp til 

úthlutungar söluverðs jarðarinnar K var felld úr gildi. Lagt var fyrir sýslumanninn að 

samþykkja boð M í eignina að fjárhæð kr. 10.500.000 og byggja frumvarp til 

úthlutunar á söluverði eignarinnar á því boði. 

Sjá einnig Hrd. 16. maí 2006 (235/2006) þar sem deilt var um forkaupsrétt við 

nauðungarsölu jarðar. 

Jörðin B var seld á nauðungarsölu samkvæmt 8. gr. nauðungarsölulaga þann 12. apríl 

2005. H tilkynnti að hann hygðist nýta sér forkaupsrétt sinn til jarðarinnar 23. janúar 

2006. SIB átti hæsta boð á nauðungarsöluuppboðinu. H gat ekki sætt sig við uppboðið 

og krafðist fyrir dómi að það yrði fellt úr gildi. Taldi h að faðir hans JMJ hafi ætlað 

honum jörðina og benti á ströng ákvæði ábúðarlaga um erfðarétt elsta sonar sem og 

þess sem ábúðarrétt hefur. Þá hélt H því fram að hann uppfyllti ákvæði 27. gr. 

jarðalaga, þar sem hann hafi verið skráður bóndi á jörðinni og nýtti hana undir 

búskap. Talið var að hafi H, sem ábúandi, átt forkaupsrétt að jörðinni hafi honum borið 

að lýsa því yfir að hann ætlaði að nýta sér þann rétt áður en lokið var að leita boða í 

jörðina, sbr. 28. gr. jarðalaga. Var kröfu H því hafnað. 

Með hliðsjón af Hrd. 16. maí 2006 (235/2006) má vísa til skrifa Eyvindar G. Gunnarssonar 

þar sem hann segir að forkaupsréttarhafi þurfi að gæta að formlegum og efnislegum 

skilyrðum fyrir beitingu forkaupsréttarins. Að því er formreglur varðar þarf 

forkaupsréttarhafi að gæta að þeim fresti sem hann hefur til að neyta forkaupsréttarins. 

Líði fresturinn án þess að hann taki afstöðu til forkaupréttarins, fellur hann niður.50 Það 

því mjög mikilvægt fyrir forkaupsréttarhafa að gæta tímafresta sbr. 29. gr. jarðalaga til 

þess að réttarvernd forkaupsréttarins haldist honum.  

                                                           
50 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 408-409. 
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5.5. Forkaupsréttarhafi neytir ekki forkaupsréttarins. Upplýsingaskylda 

eigandans 

 

Til þess að tryggja réttarvernd forkaupsréttar er lykilatriði að upplýsingaskyldu eiganda 

fasteignarinnar sé réttilega aðgætt. Í þeim tilvikum þar sem forkaupsréttarhafi ákveður 

að neyta ekki forkaupsréttar síns er eigandanum frjálst að gera þau kaup sem 

forkaupsréttarhafinn átti rétt á að ganga inn í. Líði sá frestur sem forkaupsréttarhafa var 

réttilega gefinn án þess að hann gangi inn í kaupin eða taki afstöðu til þeirra, fellur 

forkaupsrétturinn niður. Hins vegar ef söluskilmálum er breytt frá því sem 

forkaupsréttarhafa stóð til boða er meginreglan sú að bjóða verði forkaupsréttarhafa að 

ganga inn í kaupin svo breytt, nema sérstök atvik réttlæti breytinguna. Skilyrði er þó að 

ekki geti talist hætta á að verið sé að fara í kringum forkaupsréttinn. Sé sala á eign sem 

háð er forkaupsrétti fyrirhuguð af hálfu eigenda hennar, er honum skylt að láta 

forkaupsréttarhafa vita um söluna og gera grein fyrir viðkomandi söluskilmálum.51  

5.6. Kröfugerð forkaupsréttarhafa vegna forkaupsréttar  

 

Í þeim tilvikum þar sem forkaupsréttarhafi stendur frammi fyrir því að hann hafi ekki átt 

kost á því að neyta forkaupsréttarins, eru honum ýmsar leiðir færar til að leita réttar síns. 

Í slíkum tilvikum reynir á kröfugerð forkaupsréttarhafa á hendur eiganda. Viðar Már 

nefnir dæmi um Hrd. 1975, bls. 973 (63/1973) þar sem var fallist á kröfu 

forkaupsréttarhafa um „riftun“ kaupsamnings og þeim heimilað að ganga inn í 

kaupsamninginn. Þrátt fyrir niðurstöðu þess dóms, er ekki hægt að líta á það sem svo að 

riftun sé réttarúrræði sem hér komi til álita, fyrst og fremst vegna þess að riftun sem slík 

er viðbragð samningsaðila um vanefnd viðsemjanda hans, en ekkert slíkt kom til í 

framantöldu dómsmáli. Úrræði forkaupsréttarhafa getur verið að krefjast ógildingar á 

tilteknum kaupsamningi og að seljandi verði dæmdur til að gera við sig kaupsamning, sbr. 

Hrd. 1993, bls. 1820 (147/1991). Einnig eru til dæmi þess að forkaupsréttarhafi höfði 

viðurkenningarmál vegna réttarins og að seljanda verði skylt að gera við sig samning á 

tilteknum kjörum sbr. Hrd. 1998, bls. 3771 (107/1998). Í því máli var fallist á fyrri kröfu 

forkaupsréttarhafans, en síðari vísað frá, þar sem kjörin voru ekki nægilega skýr. Úr því 

var þó bætt með Hrd. 2000, bls. 1017 (386/1999). Í þessum dómum var ekki höfð uppi 

sjálfstæð ógildingarkrafa og virðist hennar ekki hafa verið þörf að áliti Hæstaréttar. Viðar 

                                                           
51 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 409. 
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Már Matthíasson segir að af þessu megi draga þá ályktun að fullnægjandi sé að krefjast 

viðurkenningar á forkaupsrétti og krefjast þess að forkaupsréttarhafi fái að ganga inní 

þann samning sem fyrir liggur. Sé aðeins höfð krafa uppi um að seljandi geri kaupsamning 

tiltekins efnis, sem reist er á þeim málsástæðum að fyrir hendi sé forkaupsréttur um 

fasteign ætti það að nægja, enda felst í því sú krafa að forkaupsrétturinn sé 

viðurkenndur.52 Í Hrd. 10. desember 2009 (195/2009) var viðurkenningarkrafa um 

forkaupsrétt tekin til greina: 

Einkahlutafélagið H seldi K fasteign með afsali dags., 29. maí 2007. A ehf. krafðist þess 

að viðurkennt yrði með dómi að hann nyti forkaupsréttar að tilteknum hluta fasteignarinnar 

samkvæmt sameignar- og eignaskiptasamningi sem þinglýst var á eignina árið 1972. Í dómi 

Hæstaréttar kom fram að með dómi réttarins í öðru máli, (mál nr. 586/2007), milli sömu 

aðila, hefði sýslumanni verið gert skylt að kröfu A ehf. að afmá afsal H ehf. til handa K og 

M, úr þinglýsingabók. Hæstiréttur hefði í því máli komist að þeirri niðurstöðu að 

forkaupsréttur A ehf. væri ekki niður fallinn en með því hefðu dómstólar tekið efnislega 

afstöðu til þess hvort forkaupsréttur A væri fyrir hendi í lögskiptum aðila vegna afsalsins 

29. maí 2007. Með hliðsjón af því hvernig H ehf., K og M höguðu málflutningi sínum í 

fyrra málinu yrði að telja að þeir hefðu ráðstafað sakarefninu þannig gagnvart A ehf., að 

þeir gætu ekki nú haft uppi nýjar málsástæður því til stuðnings að A ehf. nyti ekki 

forkaupsréttar við sölu eignarinnar. Viðurkenningarkrafa A ehf. var tekin til greina. 

 

Sjá einnig Hrd. 6. júní 2008 (290/2008), en þar skorti uppá skýrleika kröfu fyrir dómi og var 

málinu vísað frá vegna þess.  

Í málinu kröfðust B og fl. þess að viðurkenndur yrði forkaupsréttur þeirra við sölu S og E 

á tilgreindum hlut í jörðinni F, til S og E. Kröfðust B og fl. þess að S og E yrði gert að selja 

og afsala eignarhlutanum til þeirra í hlutfalli við eignarhluta þeirra í jörðinni. Í úrskurði 

héraðsdóms, sem staðfestur var í Hæstarétti, sagði að sú kröfugerð B og fl., þar sem krafist 

er annars vegar viðurkenningar forkaupsréttar, en ekki tilgreint hversu hátt hlutfall hins 

selda B og fl. ætti rétt á að fá, og hins vegar sölu og útgáfu afsals eftir eignarhlutföllum sem 

ekki koma fram í kröfugerðinni hver séu, uppfylli ekki skilyrði um skýrleika kröfu fyrir 

dómi skv. lögum nr. 91/1991, málinu var því vísað frá dómi. 

 

Eðli málsins samkvæmt þarf kröfugerð í dómsmálum ætíð að vera skýr, ótvíræð og í samræmi 

við gildandi réttarfarslög til þess að hægt sé að gæta réttar aðila. Forkaupsréttarhafi sem telur 

sig ekki hafa átt kost á að neyta réttar síns getur skv. framantöldu krafist ógildingar og að 

seljandi verði dæmdur til að gera við hann kaupsamning, krafist viðurkenningar vegna 

forkaupsréttarins og að seljanda verði gert að gera kaupsamning á tilteknum kjörum eða 

krefjast viðurkenningar á forkaupsrétti og að forkaupsréttarhafi fái að ganga inní þann 

                                                           
52 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 163-164. 
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samning sem fyrir lá. Sem áður segir virðist forkaupsréttarhafi ekki þurfa að krefjast 

ógildingar. Fullnægjandi sé að krefjast viðurkenningar á forkaupsrétti og að 

forkaupsréttarhafi fái að ganga inní þann samning um eignina sem fyrir lá. 

5.7. Vafi um ákvörðun kaupverðs í forkaupsréttarmálum 

 

Sú spurning getur vaknað um hvernig skal ákvarða verð í forkaupsréttarmálum þar sem 

vafi leikur á um hver sú upphæð skal vera, því til hliðsjónar hér má nefna Hrd. 2001, bls. 

2975 (154/2001) (Bárugata 2). Í málinu var m.a. haldið fram að kaupverðið hefði verið 

ákveðið lægra en verðmæti hússins vegna þess hver kaupandinn var og hvort sjónarmið 

seljanda því tengdu um að örlæti jafnvel víki forkaupsrétti frá þegar svo ber við. 

Í jarðalögum eru og hafa verið ákvæði um úrræði sem heimila forkaupsréttarhafa að óska 

eftir mati dómkvaddra manna á því, hvert hæfilegt söluverð jarðar væri og neyta réttar 

síns miðað við það, sbr. Hrd. 1993, bls. 1820 (147/1991). Í 34. gr. eldri jarðalaga var skilyrði 

þess að heimilt væri að óska mats dómkvaddra manna orðað svo, að „ [...] tilgreint 

kaupverð er óeðlilega hátt eða skilmálar ósanngjarnir miðað við almennar 

viðskiptavenjur þannig að ætla má að gert sé í því skyni að halda forkaupsréttarhafa frá 

að neyta réttar síns.“. Í núgildandi jarðalögum, sbr. 1. mgr. 30. gr. laga nr. 81/2004, eru 

sett þrengri skilyrði, þ.e. þar er áskilið að kaupverð fasteignar, sem forkaupsréttur gildir 

um, „sé bersýnilega ósanngjarnt“ til að heimilt sé að óska mats dómkvaddra manna. Séu 

skilyrði fyrir hendi til forkaupsréttarhafa til þess að óska dómkvaðningar matsmanna til 

að meta hæfilegt söluverð fasteignar, ber skv. niðurlagsákvæði 1. mgr. 9. gr. fkpl. að fara 

eftir reglum 34. gr. eldri jarðalaga. Í því felst m.a. að krefjast skuli mats innan fimmtán 

daga frá því að tilboð um að neyta forkaupsréttar barst og að matsgerð skuli lokið innan 

þriggja vikna þar frá. Eftir það tímamark hefur forkaupsréttarhafi eina viku til að ákveða, 

hvort hann neytir réttar síns eða ekki. 

Framantöldum lagaákvæðum verður ekki beitt um samningsbundin forkaupsrétt, sbr. 

Hrd. 2000, bls. 3507 (118/2002). Hæstiréttur hefur hnykkt á því með dómi í Hrd. 2002, bls. 

3934 (512/2002), að þessi ákvæði eigi ekki við þegar fasteign sem háð er forkaupsrétti er 

seld nauðungarsölu. Í 1. mgr. 9. gr. fkpl. er ekki að finna sambærilegar reglur um heimild 

til þess að óska dómkvaðningar matsmanns til að meta hæfilegt söluverð, þótt 

forkaupsréttarhafinn telji sig hlunnfarinn vegna þess að tilgreint verð er of hátt. Ákvæðið 

gildir aðeins um heimild til að fá dómkvadda menn til að meta hæfilegt söluverð þegar um 
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makaskipti er að ræða og ekki er tilgreint hvernig fasteign sé metin til peningaverðs. Viðar 

Már Matthíasson segir að af orðalagi ákvæðisins sýnist þó mega ráða að 

forkaupsréttarhafi þurfi ekki að una tilgreindu verði með vísan í orðalagið „Hefur þá 

rétthafi heimild til að kaupa fasteignina því verði eða matsverði.“ Þannig er hugsanlegt að 

túlka megi ákvæðið svo, að þótt verð þeirrar fasteignar, sem um ræði, sé tilgreint þurfi 

forkaupsréttarhafi ekki að una því, ef hann telur það ósanngjarnt.53 

Þá má spyrja hvaða valkosti eða úrræði sá aðili hefur sem nýtur samningsbundins 

forkaupsréttar ef hann telur tilgreint verð fasteignar of hátt eða jafnvel óeðlilega hátt 

miðað við almennt markaðsverð. Í slíkum tilfellum þar sem um samningsbundinn 

forkaupsrétt er að ræða er ekki að finna lögbundinn rétt forkaupsréttarhafa til að fá 

dómkvadda menn til þess að meta hæfilegt söluverð. Forkaupsréttarhafi á þó kost á því 

að ganga að boðnu verði skv. skilmálum kauptilboðs og geti þá látið á það reyna hvort 

hann geti krafist mismunarins á hinu meinta ofverði og raunvirði að hans mati með kröfu 

um endurgreiðslu á hendur seljanda. Ætla má að forkaupsréttarhafinn taki á sig þá áhættu 

að slík krafa um endurgreiðslu geti ekki gengið eftir, enda hvílir þá sönnunarbyrðin á 

honum að sanna hina óréttmætu auðgun sem hið háa kaupverð felur í sér.54 Sjá einnig 

nánar í Hrd. 2003, bls. 2693 (39/2003), sá dómur tengist hinu margnefnda Bárugötumáli 

og er kveðið upp í kjölfar þess. Í málinu kröfðust stefnendur þess mismunar sem var á 

kaupverði og markaðsvirði fasteignarinnar sem staðfest var að skv. mati dómkvaddra 

manna. Talið var að seljandi fasteignarinnar hafi selt stefnendum fasteignina undir 

markaðsvirði til að styðja mannúðarstarfsemi þeirra. Vegna ákvörðunar 

forkaupsréttarhafa að ganga inn í kaupin hafi stefnendur beðið tjón sem nam mismun 

kaupverðs og staðfestu markaðsvirði og að sama skapi hafi forkaupsréttarhafinn (stefndi) 

hagnast á kostnað stefnenda. Hafi sú auðgun verið óréttmæt. Hæstiréttur tók kröfu 

stefnenda til greina og var stefnda gert að greiða kr. 4.500.000,-, sem talin var vera 

mismunur kaupverðs og staðfests markaðsvirðis. Á slíka kröfu reyndi einnig í Hrd. 2005, 

bls. 3132 (75/2005), en sýknað þar sem ekki var sannað að um óréttmæta auðgun seljanda 

hefði verið að ræða. Í Hrd. 1996, bls. 1089 (339/1089) litið svo á að forkaupsréttarhafar 

hefðu hafnað tilboði um að neyta forkaupsréttar síns þar sem þeir hefðu ekki gert nóg í að 

                                                           
53 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 160. 
54 Sjá frekari umfjöllun um óréttmæta auðgun í tengslum við of hátt verð í forkaupsréttarmáli, má benda á bls. 
760-761 í kaflanum Bein krafa. Um rétt kaupanda fasteignar til að hafa uppi kröfu gegn viðsemjanda seljanda 
eða öðrum fyrri samningsaðilum, eftir Viðar Má Matthíasson, Úlfljótur – 60 ára afmælisrit, 3. tbl. 60. árg. 2007. 
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sannreyna eðlilegt verð fyrir landið. Í stað þess hefðu þeir boðið verð sem var fjarri lagi 

sjá nánar hér: 

Í tók land eignarnámi þar á meðal tæplega 16 hektara land og var landið í eigu nokkur 

aðlægra jarða. Þegar samið var um eignarnámsbætur þá var einnig samið um að ef Í 

vildi selja eða afhenda eitthvað af hinu eignarnumda landi, ættu jarðeigendur þeir sem 

um ræðir sameiginlegan forkaupsrétt að því landi sem selja ætti eða afhenda. 

Nokkrum árum síðar bauð Í, jarðeigendunum að kaupa umrætt land, úr hinu 

eignarnumda landi á matsverði fyrir tiltekið verð á hvern hektara. Tilboðið var síðar 

ítrekað. Höfnuðu jarðeigendurnir tilboðinu og töldu eðlilegt verði miklu lægra. 

Nokkru síðar gerði Í leigusamning við R um landið til 75 ára. Landeigendur höfðuðu 

mál og kröfðust ógildingar á leigusamninginum og að viðurkenndur yrði 

forkaupsréttur þeirra að landinu fyrir tiltekið verð, sem var mun lægra en það sem Í 

upphaflega bauð. Talið var að jarðeigendurnir hefðu ekki sýnt fram á að verðið sem Í 

upphaflega bauð hefði verið of hátt. Þá sagði að jarðeigendurnir hefðu ekki gert nóg í 

því að sannreyna hvert eðlilegt verð fyrir landið væri, heldur boðið verð sem var fjarri 

lagi. Líta yrði svo á það að þeir hefðu hafnað tilboði Í um að neyta forkaupsréttar síns. 

Í var því sýknað af kröfum jarðeigenda. 

Að lokum má hér nefna mál þar sem deilt var um hvort forkaupsréttarhafi væri rétt að 

greiða umsamda þóknun sem kaupandi hafði skuldbundið sig til að greiða, sbr. Hrd. 1999, 

bls. 4504 (224/1999) sem reifaður hefur verið í ritgerð þessari. Talið var í því máli að 

forkaupsrétthafarnir væru ekki bundnir við annað en það sem fram kom í kauptilboði 

kaupandans sem þeir fengu afhent frá eiganda eignarinnar og þeir töldu sig eiga rétt á að 

ganga inn í. Ekki var talið unnt að knýja forkaupsréttarhafana til þess að undirgangast 

skyldu til að greiða sölukostnað sem væri innifalinn í verði eignarinnar við sölu hennar og 

með hefðbundnum hætti. Þannig þurfa forkaupsréttarhafar ekki að taka á sig meiri eða 

frekari skyldu en sem fram kemur í samningi eða lögum.  

5.8. Getur seljandi hætt við sölu fasteignar? 

 

Gera má ráð fyrir að forkaupsréttarhafa sé ætluð sönnunarbyrðin um það að seljandi og 

kaupandi hafi ákveðið að samningur skuli ganga tilbaka ef forkaupsréttarhafi hygðist 

neyta réttar síns. Viðar Már segir að ljóst hafi verið í sumum tilvikum að seljandi fasteignar 

hefði ekki hug á að selja eign sína ef forkaupsréttar yrði neytt af hálfu forkaupsréttarhafa. 

Dæmi eru um að seljandi og kaupandi ákveði að samningur skuli ganga til baka, þegar 

upplýst hefur verið að forkaupsréttarhafi hyggist neyta réttar síns. Almennt hefur verið 

litið svo á, að þetta sé seljanda og kaupanda ekki heimilt og geti því forkaupsréttarhafi 

knúið fram efndir á samningi á grundvelli forkaupsréttar síns, þrátt fyrir framangreinda 

afstöðu samningsaðila, sbr. Hrd. 1943, bls. 418 (61/1943) og Hrd. 1947, bls. 72 (44/1943) 
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sem Viðar Már nefnir máli sínu til stuðnings.55 Gera má ráð fyrir að eigandi eignar og 

kaupandi geti að sjálfsögðu hætt við fyrirhuguð kaup séu þau ekki réttilega komin á með 

samþykki kauptilboðs, enda er það forsenda þess að forkaupsréttur verði virkur, þ.e.a.s. 

við samþykkt kauptilboðs um viðkomandi eign sem háð er forkaupsrétti. 

5.9. Annað selt en forkaupsréttur tekur nákvæmlega til 

 

Við sölu tiltekinnar eignar eða eigna sem háðar eru forkaupsrétti og einungis hluti þeirra 

er seldur, má almennt ætla að forkaupsrétturinn til þessa hluta verði virkur. Þegar í einu 

lagi er selt meira en það sem forkaupsrétturinn tekur til verður með sama hætti að telja 

það vera meginreglu að forkaupsréttarhafinn þurfi aðeins að kaupa það sem er háð 

forkaupsrétti hans en ekki aðrar eignir.56 Viðar Már nefnir dóminn Hrd. 1998, bls. 3771 

(107/1998): 

Leigutaki að tveimur einingum jarðhæðar húss við Fjarðargötu sem samið hafði um 

forkaupsrétt að þeim hlutum sem hann leigði. Eigandi jarðhæðarinnar seldi alla 

hæðina í einu lagi, sem var tók til fleiri eininga en leigutakinn leigði og átti 

forkaupsrétt að. Krafðist leigutakinn þess að viðurkenndur yrði forkaupsréttur hans 

að þeim eignarhlutum er hann leigði, en seljandinn taldi að hann yrði að kaupa alla 

hæðina. Féllst dómurinn á málsástæður leigutakans um að hann gæti neytt 

forkaupsréttar að þeim tveimur eignarhlutum sem hann leigði og hafði sérstaklega 

samið um forkaupsrétt að. 

Viðar Már nefnir einnig sérstakt dæmi úr dómaframkvæmd þar sem vikið er frá 

framangreindri meginreglu um að forkaupsréttarhafi þurfi aðeins að kaupa það sem háð 

er forkaupsrétti hans. Þetta sérstaka dæmi er Hrd. 1952, bls 114 (55/1951). Í því máli er 

vikið frá téðri meginreglu og skírskotað til þess að seljandi hefði haft af því verulega 

hagsmuni að selja meira en það sem forkaupsrétturinn tók til. Viðar Már telur að þessi 

dómur heyri til algerrar undantekningar.57  

Hér má einnig nefna Hrd. 2006, bls. 1211 (108/2006), í því máli var deilt um hvort 

forkaupsréttur væri yfirleitt fyrir hendi, hve víðtækur hann kynni að vera, hvort hann nyti 

réttarverndar og hvort kaupandi hafi verið grandsamur um réttinn. Þótti vera ljóst 

orðalag hins umdeilda forkaupsréttarákvæðis var óljóst um það hve víðtækur rétturinn 

var, enda var réttinn að finna í leigusamningi um hluta eignarinnar. Því var óljóst hvort 

                                                           
55 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 162-163. 
56 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 163. 
57 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 163. 
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forkaupsrétturinn næði til allrar eignarinnar eða einungis hluta eignarinnar. Þá var álita 

mál, hvort gætt hafi verið þinglýsingareglna, en forkaupsréttur er almennt um 

réttarvernd háður þinglýsingu líkt og fjallað verður ítarlega um síðar í ritgerð þessari. Í 

þessu máli má segja að stefnandi hafi í það minnsta fært fram veigamikil rök fyrir 

réttindum sínum.58  

I gerði kauptilboð í fasteign sem áritað var um samþykki seljanda. Síðar þann dag 

tilkynnti sölumaður I að eignin sem I hefði gert kauptilboð í væri háð forkaupsrétti. 

Skiptist byggingin sem tilheyrði fasteigninni í íbúð, verslunarhluta og bílskúr sem 

hafði sér hvert fastanúmer í fasteignaskrá. Þ var með tæpan helming verslunarhluta 

byggingarinnar á leigu og átti Þ forkaupsrétt á „öllu húsnæðinu“ skv. leigusamningi. Í 

kjölfarið höfðaði I mál á hendur seljandanum, forkaupsréttarhafanum Þ og 

viðsemjenda hennar Ö. Krafðist I þess að afsal yrði gefið út sér til handa. Deildu aðilar 

málsins um hvort réttur Þ hefði fallið niður og hve víðtækur sá réttur hefði verið. I 

byggði kröfu sína á því að forkaupsréttur Þ nyti ekki verndar gagnvart rétti sínum skv. 

hinu samþykkta kauptilboð, þar sem Þ hefði ekki þinglýst rétti sínum sem sérstakri 

kvöð á fasteignina, heldur látið sitja við að geta hans í þinglýstum leigusamningi um 

hluta af einum eignarhluta fasteignarinnar. Þar sem seljendur hafi samþykkt 

kauptilboð I án þess að gera fyrirvara um forkaupsrétt Þ, sem ekki hafi verið þinglýst 

sem kvöð á eignina í samræmi við 11. gr. þl., héldi forkaupsrétturinn ekki gildi sínu 

gagnvart rétti I skv. hinu samþykkta kauptilboði, sbr. 1. mgr. 29. gr. þl.  

I reisti ýtrustu kröfu sína á því að forkaupsrétturinn hefði ekkert gildi gagnvart 

honum, en vara- og þrautarvarakrafa byggðust á því að forkaupsrétturinn hefði ekki 

tekið til annarra hluta fasteignarinnar en þess sem Þ hafði á leigu, eða í mesta lagi til 

verslunarhúsnæðisins. Seljendur kváðu Þ hafa átt forkaupsrétt að allri fasteigninni og 

samþykki þeirra á kauptilboði I hefði á engan hátt raskað þeim rétti. Þá deildu aðilar 

jafnframt um hvort I hefði verið kunnugt um forkaupsréttinn. Í úrskurði héraðsdóms 

var á því byggt að I hefði ekki fært fram nægileg rök fyrir kröfu sinni til að fullnægja 

skilyrðum 28. gr. þinglýsingalaga til að taka kröfu hans til greina. Hæstiréttur taldi að 

þegar litið væri til þeirra atriða, sem fram væru komin um ágreiningsefni, mætti telja 

fullnægt skilyrðum til að fallist verði á kröfu IB ehf. um þinglýsingu stefnunnar skv. 1. 

mgr. 28. gr. þinglýsingalaga. 

Út frá hugleiðingum um meira, minna eða annarra hluta fasteigna sem seldir eru og 

forkaupsréttur tekur til, þá er áhugavert að líta til 3. kafla ritgerðarinnar um skilgreiningar 

á hugtakinu forkaupsrétti. Í skilgreiningu Björns Þ. Guðmundssonar um forkaupsrétt í 

kafla 3.1. má sjá að hann telur forkaupsréttinn nái til þess hluta sem kaupandi átti að fá og 

sem í boði var. Forkaupsrétturinn nái ekki aðeins til þess að eignin sé öll seld, heldur og 

til hluta hennar. Hann nefnir dæmi að ef t.d. eign, sem forkaupsréttur er að, er seld ásamt 

öðrum eignum, þannig, að þær væru allar keyptar sem ein heild, myndi forkaupsréttarhafi 

                                                           
58 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 241. 
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samt geta neytt forkaupsréttar síns að henni, og þá gegn því að greiða tiltölulegan hluta af 

heildarverðinu, hafi það verið ákveðið í einu lagi, eða það verð, sem aðilar hafa sett á eign 

þá, sem hann á forkaupsrétt að, hafi þeir verðlagt hana sérstaklega. Skilgreining 

Lögfræðiorðabókarinnar sem einnig kemur fram í 3. kafla ritgerðarinnar fjallar einnig um 

hluta eignar sem um ræðir að hverju sinni. Í þeirri skilgreiningu segir að forkaupsréttur 

verði ekki aðeins virkur ef selja skal alla eignina heldur einnig hluti hennar skal seldur eða 

viðkomandi eign skal seld með öðrum eignum.  

Þessi dómur verður aftur skoðaður nánar í kafla 8.4.1. um söluyfirlit, þá sérstaklega um 

skýrleika og umfang upplýsinga sem koma skulu fram í söluyfirliti fasteignasala. 

Að lokum má einnig vísa í Hrd. 19. mars 2009 (470/2008) til að varpa ljósi á 

umfjöllunarefnið í undirkafla þessum. Í málinu er fjallað um fleiri hluta húseignar en 

forkaupsréttur rétthafans tók til. 

F höfðaði viðurkenningarmál á hendur B, V og A með kröfu um viðurkenningu á 

forkaupsrétti sínum að eignarhluta í húseign nokkurri í tilefni af sölu fleiri hluta 

hennar en forkaupsréttur hans tók til. Þá gerði F einnig kröfu um að B yrði gert að gefa 

út afsal fyrir eignarhlutanum gegn greiðslu tilgreindrar fjárhæðar. Kröfu F um 

viðurkenningu á forkaupsrétti hans tekin til greina. F miðaði fram boðið kaupverð við 

hlutfall af heildarverði kauptilboðsins á grundvelli hlutfallstölu eignarhlutanna í allri 

fasteigninni. B, V og A mótmæltu þessu og töldu að þessi tiltekni eignarhluti hefði 

verið hlutfallslega verðmætari en aðrir hlutar þess sem kauptilboðið tók til. Þeir höfðu 

ekki með matsgerð eða á annan hátt sannað að svo væri og því var þessum mótmælum 

þeirra hafnað. Staðfest var niðurstaða hins áfrýjaða héraðsdóms um skyldu B til að 

gefa út afsal fyrir eignarhlutanum gegn því endurgjaldi sem þar greindi. 

5.10. Má framselja forkaupsrétt? 

 

Það er matsatriði hvort forkaupsréttur sé framseljanlegur eða þá að hann sé 

framseljanlegur að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Væntanlega er slíkt mat háð efni 

samnings um forkaupsrétt. Almennt er talið að forkaupsréttur sem sé lögbundinn og er 

að jafnaði veittur af stjórnvöldum, teljist vera ekki vera framseljanlegur. Meginreglan er 

sú að forkaupsréttur sé persónulegur réttur sem verði ekki framseldur og falli niður við 

andlát forkaupsréttarhafa.59 Þá getur aðgerðarleysi forkaupsréttarhafa, traustfang og 

jafnvel forsendubrestur leitt til sömu niðurstöðu. Vanefnd forkaupsréttarhafa á samningi 

um forkaupsrétt getur sennilega leitt til brottfalls réttarins. Þó er engu að síður algengt að 

                                                           
59 Sjá einnig í Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 226. 
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forkaupsréttur sé bundinn við tiltekna eign eða eignarhluta og verði því framseldur með 

viðkomandi eign.60  

Í Hrd. 14. desember 2006 (180/2006) snérist deila aðila að því hvort um framsal 

forkaupsréttar væri að ræða. 

I var ábúandi jarðarinnar Þ, krafðist þess að B, V og VB sf. yrðu dæmd til að viðurkenna 

forkaupsrétt hennar að jörðinni vegna framsals jarðarinnar til VB ehf. I krafðist einnig 

að VB ehf. yrði gert að þola ógildingu á framsalinu. VB sf. eignaðist jörðina Þ árið 1965, 

en árið 1996 var stofnað einkahlutafélagið VB ehf. um eignarhald jarðarinnar. 

Eigendur sameignarfélagsins VB greiddu fyrir hluti sína í einkahlutafélaginu VB hver 

með sinni eign í því. Í málinu var vísað til þess að forkaupsréttur samkvæmt 

jarðalögum nr. 65/1976 og núgildandi jarðalögum nr. 81/2004 yrði ekki virkur við 

það að greitt væri með hlut í sameignarfélagi fyrir hlut í hlutafélagi með þessum hætti 

eða í raun við breytingu á félagsformi um eignarhald á jörð. Var því ekki fallist á kröfur 

I. 

Með hliðsjón af umfjöllun í þessum kafla um framsal forkaupsréttar er fróðlegt að líta aftur 

til Hrd. 6. maí 2010 (570/2009). Í málinu kom fram að með yfirlýsingu um yfirfærslu 

eignaréttar að á hlut hvors eigenda eignarinnar um sig til einkahlutfélags sem sömu aðilar 

áttu að fullu, gegn endurgjaldi sem eingöngu fólst í hlutum í félaginu, teldist sem slík ekki 

sala í skilningi ákvæðis samnings sem gerður var milli eigenda eignarinnar. Slíkt framsal 

á eignarhlutum eigenda fasteignarinnar hafði því ekki áhrif á forkaupsréttinn.  

Sem áður segir er það matsatriði að hverju sinni hvort forkaupsréttur sé framseljanlegur 

eða ekki, sérstaklega þegar um samningsbundinn forkaupsrétt er að ræða. 

5.11. Hvernig og hvenær lýkur forkaupsrétti 

 

Forkaupsréttarhafi getur til dæmis ákveðið að neyta ekki forkaupsréttarins, sbr. kafla 5.5. 

Hafi upplýsingaskyldu eiganda verið réttilega gætt og forkaupsréttarhafi tekur ekki 

afstöðu til réttar síns má telja að hann sé fallinn niður. Ýmsar aðrar ástæður geta komið 

til þannig að forkaupsréttur falli niður. Forkaupsréttur getur fallið niður fyrir 

aðgerðarleysi rétthafans, traustfang, forsendubrest, vanefnd samnings þess er liggur að 

baki forkaupsrétti og fleira.61 Í þessu ljósi er því áhugavert að líta aftur til Hrd. 13. febrúar 

2014 (598/2013), þar sem segir í niðurstöðu héraðsdómsins: „Þá er haldlaus sú 

málsástæðu stefnda að vangreiðsla stefnanda á húsaleigu til stefnda eftir að hann keypti 

                                                           
60 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 409-410. 
61 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 409-410. 
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eignina geti leitt til þess að forkaupsréttur stefnanda hafi fallið niður.“ Í málinu hnykkir 

dómurinn á því að ekki sé hægt að bera fyrir sig vangreiðslu húsaleigu sem ástæðu þess 

að forkaupsréttur geti fallið niður. 

Þá skal einnig litið til Hrd. 1999, bls. 4504 (224/1999) en í málinu reyndi á túlkun samnings 

um forkaupsrétt, hvort hann gilti við fyrstu sölu á eignarhluta í húsinu eða ekki.  

Þ byggði fjögurra hæða hús á árunum 1976 til 1978. Árið 1979 seldi Þ, veitingahúsi 

þriðju hæð hússins og var í afsali vegna sölunnar svohljóðandi ákvæði „Aðiljar hafa 

gagnkvæman forkaupsrétt að húseigninni Skólavörðustígur 14.“ Var afsali þessu 

þinglýst. 1982 keyptu S og J þriðju hæðina af veitingahúsinu og tekið var fram í þeim 

kaupsamningi „Kvöð er um gagnkvæman forkaupsrétt, sjá nr. 4765/79.“ Samhljóða 

ákvæði var í afsali. Þ áritaði skjöl vegna kaupanna um að hann félli frá forkaupsrétti 

sínum. Sala fór fram á eignarhluta í kjallara og fyrstu hæð á árinu 1997 og var S og J 

boðinn forkaupsréttur en þeir höfnuðu honum. Var tiltekið í kaupsamningi að kvöð 

væri um gagnkvæman forkaupsrétt. Í mars 1998 gerði kona tilboð í skrifstofuhúsnæði 

á annarri hæð hússins. Í kaupsamningi vegna þessa var einnig ákvæði um hinn 

gagnkvæma forkaupsrétt. Þegar S og J var afhent kauptilboðið og boðinn 

forkaupsrétturinn árituðu þeir tilboðið um að þeir gengju inn í það sem 

forkaupsrétthafar. Skv. ákvæðum kauptilboðsins átti að greiða kaupverðið sem var 

kr. 8.5 milljónir með peningum, kr. 7.7 milljónir og með aflýsingu veðskuldar á öðrum 

eignarhluta í húsinu sem Þ átti. Þ neitaði að ganga frá samningi þótt svo S og J hefðu 

lýst því yfir að þeir hugðust nýta forkaupsréttinn. Dró Þ í efa að forkaupsrétturinn 

tæki til annarra eignarhluta í húsinu en þess, sem S og J keyptu upphaflega, auk þess 

sem aðrir eigendur eignarhluta í húsinu hlytu þá einnig að eiga forkaupsrétt. Þ bar 

einnig fyrir sig að kona sú sem kauptilboðið hafi gert, hafi skuldbundið sig til þess að 

greiða söluþóknun vegna kaupanna, en því höfnuðu S og J. Þeir gætu ekki gengið inn í 

samninginn á öðrum kjörum en þeim, sem kaupandinn hefði samið um Talið var að S 

og J ættu forkaupsrétt að eigninni, enda hafi orðalag forkaupsréttarákvæðisins í 

samningi þeirra upphaflega ekki tekið til þess að forkaupsrétturinn væri 

persónulegur eða hann væri bundinn við fyrstu sölu eignarhluta í húsinu. Talið var að 

S og J væru ekki bundnir við annað en það sem fram kom í kauptilboði konunnar sem 

þeir fengu afhent frá Þ og því væri ekki unnt að knýja þá til þess að undirgangast 

skyldu til að greiða sölukostnað sem væri innifalinn í verði eignarinnar við sölu 

hennar og með hefðbundnum hætti. Kröfur S og J voru samþykktar. 

Viðar Már Matthíasson segir að litið hafi verið svo á að forkaupsréttur, einnig 

samningsbundinn forkaupsréttur sé réttur sem sé ekki bundinn við eina tiltekna sölu, 

nema sérstaklega sé kveðið á um það í samningi. Nefnir hann Hrd. 1999, bls. 4504 

(224/1999) (sjá framangreinda reifun) þar sem hnykkt hafi verið á þessu. Ekki séu ákvæði 

í lögum um brottfall forkaupsréttar, þótt yfirleitt verði að telja að samningsbundnum 
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forkaupsrétti sé yfirleitt ekki ætlaður langur gildistími.62 Þess má geta að skv. norsku 

forkaupsréttarlögunum (Lög um innlausnarréttindi)63 er mælt fyrir um þá meginreglu, að 

slík réttindi skuli falla niður að 25 árum liðnum frá því til þeirra var stofnað. Hugleiða má 

þá spurningu fyrir sér hvort ekki sé nauðsyn að innleiða slíka reglu um gildistíma í 

íslenskan rétt til að greiða úr málum þar sem deilt er um lok forkaupsréttar þar sem 

ákvæðum um lok forkaupsréttar í samningi sleppir. Það er mat höfundar að svo ætti að 

vera. 

5.11.1. Brottfall forkaupsréttar við andlát 

 

Hvað verður um forkaupsrétt við andlát forkaupsréttarhafa? Gaukur Jörundsson og 

Eyvindur G. Gunnarsson telja að forkaupsréttur sé persónulegur réttur sem falli niður við 

andlát forkaupsréttarhafa.64 Í Hrd. 13. desember 2007 (210/2007), var deilt um gildi 

forkaupsréttar eftir andlát forkaupsréttarhafa. 

Deila aðila málsins snérist að túlkun ákvæða í samningum um kaup S á nokkrum 

jörðum þar sem kveðið var á um að seljandinn, E, „og síðar afkomendur hans“ ættu 

forkaupsrétt að jörðunum. Í dómi Hæstaréttar var talið að tveimur sonum E, þeim Þ 

og P, hefði ekki tekist að sanna að það hafi verið forsenda af hálfu E að skilja bæri 

ákvæðin þannig að ef hann vildi ekki nýta sér forkaupsréttinn ættu afkomendur hans 

þann rétt. Í dóminum kom fram að við skýringu ákvæða um afmörkun og útfærslu 

forkaupsréttar yrði jafnan að leggja til grundvallar að þau legðu ekki önnur höft á 

eignarráð eiganda en þau sem ráða mætti með sæmilegri vissu af samningi með 

orðskýringu. Með hliðsjón af því og með vísan til þess hvernig mál þetta væri vaxið 

þótti rétt að túlka hin umdeildu ákvæði svo að seljandinn hefði átt forkaupsrétt að 

jörðunum meðan hann lifði en að honum gegnum afkomendur og erfingjar hans. E var 

á lífi þegar S gerði samning við F ehf. um kaup á jörðunum árið 2006 og áttu P og Þ því 

ekki forkaupsrétt að jörðunum eftir að það lá fyrir að E vildi ekki nýta sér þennan rétt. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar segir orðrétt: „Forkaupsréttur er íþyngjandi fyrir eiganda þar 

sem hann setur ákveðnar hömlur á ráðstöfunarrétt eignar. Við skýringu ákvæða er lúta 

að afmörkun og útfærslu forkaupsréttar verður jafnan að leggja til grundvallar að þau 

leggi ekki önnur höft á eignarráð eiganda en þau sem ráða má með sæmilegri vissu af 

samningi með orðskýringu. Af þessu athuguðu og með vísan til þess hvernig mál þetta 

er vaxið þykir bera að skýra fyrrnefnd ákvæði kaupsamninga og afsala um forkaupsrétt 

svo að seljandinn Eggert Lárusson hafi átt forkaupsrétt meðan hann lifði en að honum 

gengnum afkomendur og erfingjar hans. Þar sem Eggert var á lífi er forkaupsrétturinn 

varð virkur og hann féll frá honum með áritun á kaupsamning 21. júlí 2006 öðluðust 

áfrýjendur ekki forkaupsrétt.“. 

                                                           
62 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 162. 
63 Løysingsrettsloven nr. 64/1994.  
64 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 410 og Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 226. 
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5.11.2. Getur forkaupsréttur orðið andlag arfs? 

 

Gaukur Jörundsson segir að forkaupsréttur verði ekki virkur við eigendaskipti sem verða 

fyrir erfðir. Þó nefnir hann að undantekning frá þessari reglu geti falist í lögum og nefnir 

hann 2. mgr. 26. eldri jarðalaga nr. 65/1976 máli sínu til stðunings.65  

Túlka má 2. málsl. 2. mgr. 6. gr. laga um byggingarsamvinnufélög nr. 153/1998 sem svo 

að forkaupsréttur geti orðið andlag arfs. Skv. lagagreininni skulu ekkja eða ekkill látins 

félagsmanns, börn hans og tengdabörn hafa forkaupsrétt af tiltekinni eign, með því 

skilyrði þó að þau gerist félagsmenn í viðkomandi byggingarsamvinnufélagi. 

6. Þinglýsing forkaupsréttar 

Það er mikilvægt fyrir forkaupsréttarhafa að geta sannað tilvist slíks réttar.66 Gildir það 

um forkaupsrétt líkt og önnur óbein eignarréttindi að rétthafi þeirra þarf að tryggja 

hagsmuni sína gagnvart grandlausum þriðja manni. Meginreglan er sú að þinglýsa eigi 

samningsbundnum forkaupsrétti að fasteignum og skráningarskyldu lausafé. Ef hinsvegar 

forkaupsréttur er lögbundinn þarf rétthafi forkaupsréttar ekki að gæta sérstakra 

tryggingarráðstafana til verndar rétti sínum gagnvart skuldheimtumönnum og 

viðsemjendum eignandans þar sem lagaákvæðin um slíkan rétt eiga að vera öllum 

aðgengileg og skýr.67  

Í þessum 6. kafla ritgerðarinnar verður litið nánar til þess hvernig forkaupsréttarhafi 

getur sannað tilvist og gætt þeirra réttinda sem hann telur sig vera rétthafa að. Segja má 

að þinglýsing sé stór og þýðingarmikill þáttur í fasteignaviðskiptum og til þess fallin að 

tryggja betur réttarvernd forkaupsréttar. Kaflanum um þinglýsingu forkaupsréttar verður 

skipt í þrjá meginhluta, sem eru í fyrsta lagi þinglýsing samningsbundins forkaupsréttur, 

í annan stað almenn umfjöllun um þinglýsingu forkaupsréttar og áhrifum hennar, að 

                                                           
65 Gaukur Jörundsson. (1982-1983). Bls. 223. Þess má geta að í 31. gr. núgildandi jarðalaga nr. 81/2004 er 
kveðið á um undanþágur frá forkaupsrétti ábúenda jarða. 
66 Í Hrd. 25. september 2008 (652/2007) taldi dómurinn að B væri ekki hægt að færa sönnur um að hann hefði 

ábúðarrétt til 7. ára þannig að hann gæti átt forkaupsrétt. Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. jarðarlaga nr. 65/1976 sem 
voru í gildi þegar lögskipti áttu sér stað, gat sá sem setið hafði á jörðinni í 10 ár eða lengur fengið forkaupsrétt á 
undan sveitarstjórn, tæki hann jörðina til ábúðar. Í 27. gr. núgildandi jarðarlaga er tímamarkið 7 ár eða lengur. 
Var ekki um nein veruleg vafaatriði er að ræða í þessu máli. Eins og fram hefur komið er meginreglan sú að 
forkaupsrétturinn verður virkur við sölu eignar, en hann verður almennt ekki virkur við aðilaskipti með öðrum 
hætti, t.d. við skipti eignar, gjafir, erfðir, eignarnám og búskipti hjóna. 
67 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 410. 
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lokum verður greint frá lögbundnum forkaupsrétti sem almennt er talið vera 

ónauðsynlegt að þinglýsa. 

6.1. Þinglýsing samningsbundins forkaupsréttar 

 

Forkaupsréttur sem er tilkominn vegna samnings milli aðila eða vegna einhliða 

ákvörðunar fasteignareiganda er nauðsynlegt að þinglýsa, segir Viðar Már í bókinni 

Fasteignir og fasteignakaup. Þannig nýtur rétturinn verndar gagnvart grandlausum þriðja 

manni.68 Undir þetta sjónarmið taka aðrir fræðimenn, eins og vikið verður nánar að í 

þessum kafla. 

Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson segja í bók sinni Þinglýsingalög skýringarrit 

að ekki sé að finna almenna reglur sem skylda menn til þess að þinglýsa réttindum sínum 

sem samningsbundin eru. Aftur á móti geti vanræksla í þeim efnum leitt til þess, að 

réttindi glatist. Þeir eru jafnframt þó sammála Viðari Má að þinglýsa skuli 

samningsbundnum eignarréttindum, líkt og áður hefur komið fram.69  

Hins vegar má aftur nefna sem dæmi Hrd. 1949, bls. 11 (132/1948), þar sem ekki var talið 

að forkaupsréttur hefði glatast þótt hann væri ekki þinglesinn, sjá nánar hér: 

V seldi O kjallaraíbúð í húsi við Eskihlíð 11, Reykjavík. Í afsali kom eftirfarandi fram:  

„[k]aupandi nýtur forkaupsréttar að kjallaraíbúð í húsinu sínu fyrir kr. 60-65 þúsund, 

er seljandi flytur úr íbúðinni, þegar lokið er smíði hússins nr. 6 við Blönduhlíð“  

 

Opinbert uppboð á kjallaraíbúðinni fór fram síðar. Talið var í úrskurði uppboðsréttar 

sem staðfestur var í Hæstarétti að samkvæmt nefndu ákvæði ætti O kauprétt að 

kjallaraíbúðinni fyrir 65.000 krónur og að kauprétturinn orðinn virkur þegar fram 

hafði farið opinbert uppboð á eigninni. Kom fram í dómi Hæstaréttar að ekki yrði 

heldur talið að réttur O hefði glatast þótt honum hefði ekki verið þinglýst, þar sem þar 

sem þeir sem hagsmuna hefðu að gæta við uppboðið hefðu vitað um réttinn. 

Í ofangreindum úrskurði uppboðsréttar sem síðar var staðfestur í Hæstarétti kemur fram 

að ekki verði talið að réttur O hafi glatast þótt hann væri ekki þinglesinn, þar sem þeir sem 

hagsmuna höfðu að gæta við uppboðið vissu um hann. Líta mætti því á það sem svo að 

grandsemi aðila um forkaupsrétt nægi fram yfir réttaráhrif þinglýsingar, skv. 

úrskurðarorði dómara. Í úrskurðinum kemur fram undantekning frá þeirri meginreglu 

sem Viðar Már nefnir um að þinglýsa beri forkaupsrétti nauðsynlega til að rétturinn njóti 

                                                           
68 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 157. Nánar verður fjallað um þinglýsingu forkaupsréttar í kafla 6.2. 
69 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 31. 
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verndar gagnvart grandlausum þriðja manni.70 Deila má svo um fordæmisgildi dóms 

Hæstaréttar sem er orðinn 65 ára gamall, en Viðar Már sá greinilega ástæðu til þess að 

tíunda dóminn í riti sínu.71  

Viðar Már Matthíasson gerir þann fyrirvara að forkaupsréttarhafi geti notið vafa um 

grandleysi kaupanda, sem dæmi um það nefnir hann Hrd. 2001, bls. 2975 (154/2001) 

(Bárugata 2) sem verður títt nefndur í ritgerð þessari.72 Sjá nánar um það hér: 

SJ seldi fasteignina við Bárugötu 2 í Reykjavík þann 8. nóvember 2000 til SK. Ekki var 

gætt forkaupsréttar við sölu fasteignarinnar sem kveðið var á í afsali dagsettu 15. 

janúar 1981 til SJ. Í téðu afsali áttu A og systkini hennar forkaupsrétt að Bárugötu 2 ef 

SJ hygðist selja fasteignina síðar. Veðbókarvottorð dagsett 1. nóvember 2000 lá 

frammi við gerð fyrrgreinds kaupsamnings, en í því var forkaupsréttarins ekki getið 

en þar var tilvísun gerð í þinglýsinganúmer fyrrgreinds afsals. Kom það í ljós að 

athugasemd um forkaupsréttinn var ekki færð í þinglýsingabók. A og systkini hennar 

kröfðust þess að viðurkenndur yrði forkaupsréttur þeirra og að SJ skyldi selja og 

afsala fasteigninni við Bárugötu 2 með sömu kjörum og kaupsamningur milli SJ og SK 

sagði til um. Var talið að SJ hefði við söluna til SK verið grandsamur um þinglýstan 

forkaupsrétt A og systkina hennar og að þau hefðu ekki haft tækifæri til þess að nýta 

réttinn þar sem fasteignin var ekki auglýst. Fallist var á kröfur A og systkina hennar.  

Sem áður segir gildir sú meginregla um samningsbundinn forkaupsrétt að fasteignum, að 

þinglýsa þarf réttinum.73 Þess má hér geta að viðsemjendur rýma aðeins brott 

ósamrýmanlegum óþinglýstum réttindum að þeir hafi sjálfir látið þinglýsa 

eignarréttindum sínum og að þeir hafi verið grandlausir um tilvist eldri eignarréttinda, 

sbr. 19. og 29. gr. þl. Mikilvægi reglunnar megi lýsa þannig með eftirfarandi dæmi: 

Eftir að A selur B fasteign gerir C, sem er skuldheimtumaður seljandans A, fjárnám í eigninni, 

sem B var nýbúinn að kaupa. Einnig má hugsa sér að A, sem áður hefur selt B fasteign, selji 

C, sem er grandlaus, sömu eign. Hafi B ekki látið þinglýsa rétti sínum samkvæmt 

kaupsamningi, gengur réttur C fyrir rétti B í báðum þessum tilvikum. 

Frá meginreglunni um nauðsyn þinglýsingar eru undantekningar varðandi framsal 

veðbréfs, skammvinn afnotaréttindi að fasteignum og lögveðsréttindi, sbr. 30.-32. gr. þl. 

                                                           
70 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 157. 
71 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 163. 
72 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 157. 
73 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 410. Samræmist þetta skoðun Viðars Más 
Matthíassonar líka, sbr. framangreint. 
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Það er hins vegar skilyrði að aðili, sem fær réttindi skv. eignarnámsgerð eða fyrir hefð, 

þinglýsi þeim rétti.74  

Gestur Óskar Magnússon segir í grein sinni Forkaupsréttur að þegar stofnað er til 

forkaupsréttar með samningi er það fyrst og fremst orðalag samningsins sem ræður því 

hvert efni réttarins er í því tilviki. Ef samningurinn er fáorður eða orðaður óljóslega, er 

meiri hætta á að ágreiningur rísi um hvað nákvæmlega felist í forkaupsréttinum í það 

skiptið. Almennar reglur um forkaupsrétt geti vissulega komið til hjálpar þegar slíkur 

ágreiningur rís. Gestur Óskar nefnir dæmi um að meðal ágreiningsefna sem megi hæglega 

koma í veg fyrir með því að vanda til samningsgerðar er að kveðið sé skýrt á um hvort 

forkaupsrétturinn sé bundinn persónulega við tiltekinn mann eða menn eða að hann fylgi 

ákveðinni íbúð í húsinu óháð því hver sé eigandi hennar. Í annan stað að með sem 

skýrustum hætti komi fram hvort forkaupsrétturinn eigi aðeins að vera til staðar við 

fyrstu sölu á fasteigninni og falli þá niður eða að honum sé ætlað að hvíla á eigninni um 

ókomna framtíð. Ef forkaupsréttarhafi eigi að njóta annarra kjara en fyrirliggjandi 

kauptilboð kveður á um verður að hafa verið um það sérstaklega samið þegar til 

forkaupsréttarins var stofnað. Þegar forkaupsréttur að fasteign er veittur samningi er 

rétthafa hans nauðsynlegt að sjá til þess að þinglýsa honum til að tryggja rétt sinn 

gagnvart þeim sem síðar kaupa tiltekna eign.75 

Eins og Gestur Óskar nefnir hér að framan, er mikilvægt að vanda til samningsgerðar og 

að um forkaupsréttinn sé skýrlega orðað þannig að hættan sé minni að til ágreinings milli 

aðila komi. Með tilliti til þess er fróðlegt að skoða Hrd. 13. febrúar 2014 (598/2013), en í 

niðurstöðu héraðsdómsins í málinu kemur fram eftirfarandi: 

„Í máli þessu er deilt um það hvort stefnandi eigi forkaupsrétt að verslunarhúsnæðinu 

að Faxafeni 11. Óumdeilt er að stefnandi tók á leigu umrætt verslunarhúsnæði af 

þáverandi eiganda þess, 1804 Holding ehf., með samningi dags. 30. september 2008. 

Samningi þessum var þinglýst. Í 1. gr. hans er kveðið á um rétt stefnanda sem um er 

deilt í málinu en þar segir: „Áformi leigusali að selja hið leigða, skuldbindur hann sig 

til að bjóða leigutaka fyrst að kaupa eignina á eðlilegu markaðsverði skv, mati löggiltra 

fasteignasala.“ Í forkaupsrétti felst réttur aðila til þess, með vissum skilyrðum, að 

kaupa eign, ef eigandi hennar ákveður að selja og í undantekningartilvikum við annars 

konar aðilaskipti en sölu. Það ræður ekki úrslitum um rétt þennan hvort hann sé 

nefndur forkaupsréttur í samningi aðila, svo sem stefndi byggir á.76 Í forkaupsrétti felst 

                                                           
74 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 31-32. 
75 Gestur Óskar Magnússon. (2006). Forkaupsréttur, grein gefin út á vegum Húseigandafélagsins. Bls. 1-2. 
76 Skáletrun höfundar 
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réttur til að ganga inn í kaup sem gerð hafa verið, venjulega á þeim kjörum sem 

kaupsamningur kveður á um en ákvörðun kaupsverðs getur þó verið með ýmsum 

öðrum hætti.“ 

Það sem að mati höfundar er áhugavert við niðurstöðu héraðsdóms (sem staðfest var með 

dómi Hæstaréttar) er að það ráði ekki úrslitum um réttinn að hann sé nefndur 

forkaupsréttur í samningi aðila. En augljóslega má minnka hættu þess að aðilum greini á 

um forkaupsrétt, sé um hann skýrlega orðað í samningi þeirra, líkt og Gestur Óskar nefnir 

sbr. framangreint.  

Samkvæmt Thor Falkanger getur samningsbundinn forkaupsréttur (n. kontraktsmessig 

forkjøpsrett) í norskum rétti verið stofnaður vegna ólíkra ástæðna, sem eru helstar, vegna 

samnings, ákvæði erfðaskráa eða lögum samkvæmt. Í mjög mörgum tilfellum sé 

forkaupsréttur samningsbundinn og sem slíkan eigi að túlka út frá efni samningsins. Í 

norsku forkaupsréttarlögunum77 koma fram viðbótarreglur til skýringar ef um er að ræða 

samningsbundinn forkaupsrétt, en í 4. gr. laganna kemur fram að „Ákvæði laganna verði 

vikið frá með samningi eða annarri lagaheimild þegar annað er ekki sérstaklega tekið 

fram.“ (n. „Føresegnene i lova kan fråvikast i avtale eller anna rettsgrunnlag når ikkje noko 

anna er særskilt sagt.“).78 

Ætla má að í hverju tilfelli borgi sig að þinglýsa samningsbundnum forkaupsrétti til þess 

að tryggja réttarvernd hans. 

6.2. Um þinglýsingu forkaupsréttar 

 

Sem áður segir er það mikilvægur þáttur við stofnun beinna og óbeinna eignarréttinda 

yfir fasteignum og lausafé að geta gengið úr skugga um hverjir eiga réttindi yfir eigninni. 

Jafnframt er þeim sem stofna til slíkra réttinda mikilvægt að réttindi þeirra öðlist þá 

réttarvernd sem stefnt var að með löggerningi.79 Í þessum kafla verður þinglýsing skoðuð 

nánar og réttaráhrif hennar. 

Í Lögfræðiorðabókinni er þinglýsing skilgreind þannig:  

„Embættisathöfn -> þinglýsingarstjóra (-> sýslumanns) fólgin í opinberri skráningu 

réttinda yfir tilteknum eignum til þess að þau njóti réttarverndar gagnvart þriðja 

manni. Þ. fer fram með þeim hætti að meginatriði úr skjali því sem þinglýsa á eru færð 

                                                           
77 Lov om løysingsrettar nr. 64/1994. Einnig nefnd Løsningsrettsloven. 
78 Thor Falkanger. (2011). Bls. 62. 
79 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 167-168. 
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í þinglýsingabók auk dagsetningar dagbókarfærslu. Þá er skjal hefur verið fært í 

þinglýsingabók ritar þinglýsingarstjóri vottorð um þ. á eintök skjalsins. Um þ. gilda 

þinglýsingalög 39/1978. Sjá einnig réttaráhrif þinglýsingar“80 

Í framangreindri skilgreiningu er vísað til hugtaksins réttaráhrif þinglýsingar, en um það 

segir í Lögfræðiorðabókinni: 

„Áhrif þinglýsingar að lögum. Réttindum yfir -> fasteign skal -> þinglýsa til þess 
að þau haldi gildi gagnvart þeim er byggja rétt sinn á samningum um eignina 
og gegn skuldheimtumönnum eiganda eða annars rétthafa að eign. Stofnun -> 
afnotaréttar og framsal á afnotarétti er ekki háð þinglýsingu. Sá er hlýtur 
réttindi með samningi við -> þinglýstan eiganda að eign þarf ekki að sæta þeirri 
mótbáru að heimildarbréf fyrirrennara hans sé ógilt, ef hann var grandlaus um 
ógildisatvikið er hann öðlaðist réttinn. Sbr. 29., 31. og 33. gr. þinglýsingalaga 
39/1978. Sjá einnig þinglýsing.“81 

Þegar viðskipti eiga sér stað og stofnað til réttinda, er það gert í flestum tilvikum án 

atbeina hins opinbera, hinsvegar getur aðild hins opinbera að skráningu eignarréttinda 

verið nauðsynleg til þess að tryggja framsalshafa sönnun um skráningu réttindanna. 

Framsalshafi réttinda tryggir sönnun um stofnun réttinda með þinglýsingu, en með því að 

þinglýsa réttindunum er átt við opinbera skráningu skjala er varða réttindi yfir tilteknum 

eignum og eru ákveðin réttaráhrif tengd við þessa skráningu.82 Fyrir fasteignakaupendur 

er afar mikilvægt að geta verið þess fullvissir um hvort seljandi sé hinn rétti eigandi 

viðkomandi fasteignar og hvort aðrir aðilar geti mögulega átt réttindi yfir eigninni, t.d. 

veðrétt. Kaupendur fasteigna þurfa líka að geta tryggt að réttindi þeirra fái réttarvernd 

gagnvart þriðja manni (skuldheimtumönnum fyrri eiganda og öðrum viðsemjendum 

hans). Hlutverk reglna um þinglýsingar er að tryggja kaupendum og öðrum rétthöfum að 

þeir öðlist þann rétt sem stefnt var að með samningi, t.d. kaupsamningi um fasteign. 

Fasteignaviðskiptum er tryggt öryggi með þinglýsingu, þ.e. með opinberri skráningu 

skjala sem varða réttindi yfir tilteknum eignum aðila. Ákveðin réttaráhrif tengjast 

skráningunni sem felast í aðallega í því að þinglýsing veitir réttarvernd gagnvart þriðja 

manni. Þrátt fyrir það að þinglýsing afli réttindum til verndar gagnvart þriðja manni, þá 

hefur hún enga þýðingu milli samningsaðilanna sjálfra. Skuldbindingargildi samnings er 

alltaf óháð því hvort samningnum sé þinglýst eða ekki. Þinglýsing samnings sem er ógildur 

                                                           
80 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Bls. 510. Þinglýsingalög nr. 39/1978, hér eftir skammstöfðu þl. eða nefnd 
þinglýsingalög eftir atvikum. Þess má geta að sérstök lög gilda um skráningu eignarréttinda yfir flugvélum og 
öðrum loftförum, sem eru lög nr. 21/1966 um skrásetningu réttinda í loftförum. 
81 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Bls. 343. 
82 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 168. 
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bætir ekki úr slíkum annmarka.83 Þinglýsing er skilyrði réttarverndar gagnvart síðari 

viðsemjendum eiganda, það er þeim aðilum sem reisa rétt sinn yfir eign á samningi og 

gagnvart skuldheimtumönnum eiganda.84 

Sú meginregla hefur lengi gilt í íslenskum rétti að aðili sem fær réttindi með samningi við 

eiganda getur útrýmt rétti eldri rétthafa, sem ekki hefur verið þinglýst, en er þó háður 

þinglýsingu. Það er skilyrði að yngri rétthafi hafi verið grandlaus, þ.e.a.s. að hann hafi 

hvorki vitað né mátt vita um tilvist hinna eldri réttinda á þeim tíma er yngri rétthafi 

öðlaðist réttindi sín.85 Þess að auki verður yngri rétthafi að sjálfsögðu að þinglýsa rétti 

sínum ef hann erum réttarvernd háður þinglýsingu. Meginreglu þessa sé að finna í 1. og 2. 

mgr. 29. gr. þl., en sú lagagrein er orðrétt þannig: 

„Réttindum yfir fasteign skal þinglýsa til þess að þau haldi gildi gegn þeim, er reisa 

rétt sinn á samningum um eignina, og gegn skuldheimtumönnum eiganda eða annars 

rétthafa að eign. 

Samningur eða réttargerð, er skuldheimtumenn byggja á, fær ekki hrundið eldri 

óþinglýstum rétti, sem háður er þinglýsingu, nema gögnum þessum sé þinglýst 

sjálfum, ef þinglýsingar er þörf, enda sé rétthafi eftir samningi grandlaus um rétt þann, 

er hrinda á.“ 

Skilyrðið um að öll réttindi yfir fasteignum, hvernig svo sem til þeirra er stofnað, séu um 

þau réttarvernd háð þinglýsingu, á því bæði við um þau réttindi sem stofnað er til með 

samningi og þau réttindi sem verða til vegna fullnustugerða. Sem dæmi nefnir Eyvindur 

G. Gunnarsson að samningur um veðrétt í fasteign er gildur milli aðila þrátt fyrir að honum 

hafi eigi verið þinglýst. Slíkur samningur veitir hinsvegar takmarkaða réttarvernd þangað 

til að þinglýsing á honum hefur farið fram.86  

6.2.1. Um grandleysi yngri rétthafa 

 

Áréttað er í 2. mgr. 29. gr. þl. að rétthafi samkvæmt samningi útrými því aðeins eldri 

óþinglýstum réttindum að yngri rétthafi sé grandlaus um tilvist eldri réttinda. Með 

                                                           
83 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 412. 
84 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 169. 
85 Hér má benda á að í 19. gr. þl., er hugtakið grandleysi skýrt sérstaklega, en þar segir: „Með grandleysi er í 
lögum þessum átt við það, að rétthafi eftir samningi eða löggerningi hvorki þekki né ætti að þekkja hin 
óþinglýstu réttindi.“. 
86 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 169. Eyvindur nefnir nokkur 
dómafordæmi til frekari skýringa, en þau eru: Hrd. 1969, bls. 1095 (16/1968), Hrd. 1969, bls. 141 (193/1968), 
Hrd. 1989, bls. 171 (334/1987), Hrd. 1992, bls. 1962 (129/1991) og Hrd. 1992, bls. 1695 (254/1992). Finna má 
reifun á þessum dómum á bls. 169-171. 
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grandleysi er í þinglýsingalögum átt við það að rétthafi eftir löggerningi eða samningi 

hvorki þekki né ætti að þekkja hin óþinglýstu réttindi, sbr. 19. gr. þl. Leiðir af þessu að 

grandleysisskilyrðið gildir ekki gagnvart skuldheimtumönnum. Það gildir hins vegar 

gagnvart bæði skuldheimtumönnum og yngri rétthafa að þeir þinglýsi sínum rétti sjálfir. 

Almenn aðgæsluskylda er lögð á rétthafa skv. 19. gr. þl. Sjá má í athugasemdum frumvarps 

þess er síðar varð að þinglýsingalögum að miðað var við að hugtakið grandleysi í 

ákvæðinu yrði skilgreint með hefðbundnum hætti. Eyvindur bendir á að íslenskir 

dómstólar hafi gengið nokkuð langt í því að krefjast þess af kaupanda að hann kynni sér 

óþinglýst lóðarréttindi, sérstaklega þó hann kynni sér nánar tilvist réttinda ef einhver 

ummerki á eign gætu gefið þau til kynna.87  

Miða verður mat á grandleysi yngri rétthafa við það tímamark er hann öðlaðist réttindi 

sín með samningi, þannig komi það ekki yngri rétthafa í koll þó svo hann hafi verið 

grandlaus er hann þinglýsti rétti sínum.88 Þó skiptir grandleysi ekki máli þegar 

skuldheimtumenn ganga að eign þeirri sem réttindi hafa verið stofnuð yfir. Því þurfa 

skuldheimtumenn ekki að virða eldri óþinglýst réttindi, jafnvel þótt þeim sé um þau vitað 

eða megi vera kunnugt um þau, sbr. Hrd. 1992, bls. 1 (477/1991) svo dæmi sé nefnt. Um 

mat á grandleysi fyrirvarsmanna félags vegna réttinda sem stofnast hafa yfir fasteign en 

ekki hafa verið þinglýst vísar Eyvindur G. Gunnarsson til Hrd. 2003, bls. 3185 (77/2003), 

en um mat á grandleysi þegar um tengda aðila er að ræða vísar hann til Hrd. 1990, bls. 244 

(58/1990) sem dæmi. Með vísan í dóm Hæstaréttar í málinu Hrd. 2005, bls. 1052 

(436/2004), má sjá að nægilegt sé að aðila sé kunnugt um að á fasteign hvíli nánar tiltekin 

óþinglýst réttindi, enda þótt aðilinn hafi ekki kynnt sér nánar efni þeirra réttinda.89 

Þó að aðili sé upplýstur og kunnugt um að á fasteign hvíli nánar tiltekin óþinglýst réttindi 

er ekki unnt að draga fyrirvaralausar ályktanir um grandsemi hans um önnur óþinglýst 

réttindi, a.m.k. ekki ef þau eru mjög sértæk. Hér verður vísað til máls þar sem talið var að 

aðili væri grandlaus um forkaupsrétt í skilningi 2. mgr. 29. gr. þl., enda þótt hann hefði 

vitneskju um tilvist óþinglýstra leiguréttinda skv. sama samningi. Mál þetta er Hrd. 2005, 

bls. 1834 (467/2004). 

                                                           
87 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 176. Hér vísar Eyvindur einnig í 
Alþt. 1977-1978, A-deild, bls. 1396. 
88 Alþt. 1977-1978, A-deild, bls. 1395. Eyvindur vísar hér einnig í Gauk Jörundsson: Eignaréttur II. 
89 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 176-180. 
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Með tímabundnum leigusamningi leigði D til leigutakanum H hluta af landi sínu árið 

1981 til 15 ára. Í leigusamningnum var m.a. kveðið á um forkaupsrétt til H. Var 

leigusamningnum ekki þinglýst. Við andlát D eignuðust synir hans, MRD, HD og BGD, 

landið. Sonum D var kunnugt um að H hefði landið á leigu og fengu árlega leigugreiðslu 

vegna þess. Kváðust synir D ekki hafa séð sjálfan leigusamninginn og var ekki kunnugt 

um forkaupsrétt H í samningnum né að hann væri tímabundinn. 1999 fóru synir D 

fram á endurskoðun leigugjalds og var undirritaður samningur milli þeirra og H vegna 

þess. Árið 2003 seldu synir D landið til G og þar með talið hið leigða land.. Við gerð 

kaupsamnings lá fyrir að hluti hins selda lands væri í leigu til H sem greiddi fyrir það 

leigu en sá samningur lá ekki fyrir. H krafðist þess að forkaupsréttur hans skv. 

óþinglýstum samningi yrði viðurkenndur og hann mætti kaupa hin leigða landshluta 

fyrir hlutfallslega sömu kjör og G hafði greitt í heild fyrir allt landið. Kröfu H var hafnað 

þar sem talið var að ákvæði um forkaupsrétt í leigusamningi tæki til sértækra réttinda 

sem ekki væri algeng að finna í slíkum samningum og þó að G hafi vitað um 

leigusamning um landshlutann umrædda úr því landi sem hún keypti hafi ekki verið 

sannað að hún hafi vitað eða mátt vita um forkaupsréttarákvæði samningsins. Gat því 

G ekki talist grandsöm um umrædd óþinglýst réttindi skv. 2. mgr. 29. gr. þl., sbr. 19. 

gr. þl., þar sem H hafði ekki látið þinglýsa samningnum.90  

Að lokum bendir Eyvindur á að sá sem heldur því fram að rétthafi, sem neitar að virða 

óþinglýst réttindi, sé ekki grandlaus í skilningi 2. mgr. 29. gr. þl., hefur af því 

sönnunarbyrðina, sbr. Hrd. 1996, bls. 2409 (312/1996). Í því máli kom fram að eigandi 

óþinglýsts skuldabréfs hefði ekki tekist að sanna að forráðamenn sparisjóðs hafi verið eða 

mátt vera um það kunnugt að tilvist hins óþinglýsta bréfs þegar réttindum sparisjóðsins 

var þinglýst. Þannig gekk réttur sparisjóðsins fyrir hinum óþinglýsta rétti. Eyvindur nefnir 

einnig Hrd. 1985, bls. 49 (13/1984) málinu til frekari skýringa.91 

Eins og sjá má í þessum kafla sbr. þá dóma Hæstaréttar sem nefndir eru til sögunnar, þá 

eru talsverðar kröfur gerðar af dómstólum til yngri rétthafa um hvort hann hafi verið 

grandlaus um tilvist réttinda eldri rétthafa eða ekki með hliðsjón af 2. mgr. 29. gr. þl., 

Eyvindur G. Gunnarsson telur slíkar kröfur þó vera eðlilegar.92  

Um grandsemi yngri rétthafa má telja að á honum hvíli sérstök aðgæsluskylda93 (l. caveat 

emptor) um að kynna sér hvort þinglýst og eftir fremsta megni óþinglýst réttindi sem 

kunna að hvíla á fasteign, sem hann ætlar að kaupa, sbr. 29. gr. fkpl. (Skoðun og önnur 

rannsókn á fasteign).  

                                                           
90 Sjá einnig til dæmis Hrd. 1955, bls. 39 (61/1954). 
91 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 182. 
92 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Þinglýsing sem skilyrði réttarverndar. Bls. 190. 
93 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Bls. 135. 



 
 

51 

6.2.2. Um forgangsáhrif þinglýsingar 

 

Tímamörk eru mikilvæg þegar kemur að réttaráhrifum þinglýsingar. Mælt er fyrir um 

tímamarkið í 15. gr. þl., sem gildi þinglýsingar telst frá og hvernig fari um rétthæð 

ósamrýmanlegra skjala sem eru afhent samdægurs til þinglýsingar. Telst skjal vera 

þinglýst þegar það hefur verið fært í þinglýsingabók. Teljast forgangsáhrif þinglýsingar frá 

þeim degi þegar skjal var afhent til þinglýsingar, enda sé þá skjalið tækt til þinglýsingar. 

Komi ekki fram full sönnun um hið gagnstæða, telst skjal afhent til þinglýsingar á þeim 

degi sem tilgreindur er í dagbók. Sú meginregla gildir að ósamrýmanleg skjöl sem afhent 

eru sama dag séu jafnstæð að þinglýsingargildi. Þó eru undantekningar frá reglunni að 

finna í 15. gr. þl. Í fyrsta lagi þá ganga aðfarar- og kyrrsetningargerðir framar öðrum 

löggerningum, sem afhentir hafa verið til þinglýsingar samdægurs. Í annan stað gildir 

regla sú um að aðfarargerðir, sú elsta í röðinni gangi fyrir. Í þriðja lagi ganga réttindi 

afsalsgjafa framar rétti síðari rétthafa, þ.e. hafi afsalsgjafi afhent öðrum eign sína, en 

jafnframt áskilið sér réttindi yfir eigninni, s.s. forkaupsrétt eða veðrétt, ganga þau réttindi 

fyrir yngri rétthafa, sem afsalshafi stofnar til. Forsenda þess er sú að skjal um rétt eldri 

rétthafa (afsalsgjafa) sé afhent til þinglýsingar í síðasta lagi samtímis skjali sem yngri 

rétthafi (afsalshafi) hefur veitt þriðja manni.94 Til frekari skýringa má hér nefna Hrd. 2001, 

bls. 2975 (154/2001) (Bárugata 2) sem áður hefur verið reifaður í ritgerð þessari. Í því 

máli kom fram að afsali var þinglýst með ákvæði um forkaupsrétt, en athugasemdin um 

forkaupsréttinn var ekki innfærð í þinglýsingarbókina. Ekki var talið að ákvæði 18. gr. þl. 

gæti verið grundvöllur þess að víkja eldri réttindum til hliðar í þágu yngri, þegar 

þinglýsingarmistök hefðu orðið. 

6.2.3. Eignarheimild í þinglýsingum 

 

Ekki verður réttindum yfir fasteign þinglýst nema að sá sem ráðstafi réttinum hafi til þess 

þinglýsta eignarheimild. Ber þinglýsingarstjóra að ganga úr skugga um að sá sem hyggst 

ráðstafa eign, t.d. veðsetja hana eða selja, hafi formlega heimild til slíkrar ráðstöfunar. Sá 

aðili sem þinglýsingarbók segir til um að sé eigandi á hverjum tíma, hefur þinglýsta 

eignarheimild sbr. 25. gr. þl. Algengast er að um sé að ræða þinglýsta afsalshafa eða 

kaupsamningshafa. Þess ber að geta að eignarréttur kann einnig að hafa færst til annarra 

aðila t.d. erfingja vegna andláts, kaupanda eignar við nauðungarsölu, þrotabús og svo 

                                                           
94 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 30-31. 
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framvegis. Slíkir aðilar teljast þá réttir heimildarmenn eignar, en gæta þarf þess að 

lögaðilar geta verið útgefendur skjala (t.d. félög og stofnanir). Við þinglýsingu slíkra skjala 

sem þannig eru tilkomin þarf þinglýsingarstjóri að ganga úr skugga um að þeir sem 

undirrita skjal, hafi heimild til að skuldbinda lögaðilann. Sama gildir um umboð, þ.e. þegar 

aðili skrifar undir skjal fyrir hönd annars aðila, þá verður að sannreyna tilvist gilds 

umboðs.95  

Í dæmaskyni er vert að skoða Hrd. 20. september 2007 (469/2007), en í því máli skorti 

aðila þinglýsta heimild til þess að ráðstafa eignarhluta fasteignar er hann hafði látið 

þinglýsa. 

Þinglýsingarstjóri tilkynnti þann 9. maí 2007 skriflega til S og F að rituð hefði verið 

athugasemd í þinglýsingabók um þinglýsingu á kaupsamningi og afsali 1. júní 2006 

milli S og F um 1/8 hluta jarðarinnar Syðra-Lágafells I. Í kjölfarið kröfðust S og F þess 

að felld yrði úr gildi athugasemd og að þinglýsingarstjóra yrði gert að færa F sem 

eiganda eignarhlutans í þinglýsingabók í samræmi við skjalið. Ekkert lá fyrir um að 

þeir sem nytu forkaupsréttar hefðu fallið frá þeim rétti þegar kaupsamningur og afsal 

S og F var lagt inn til þinglýsingar. S skorti því þinglýsta heimild til að ráðstafa 

eignarhlutanum til F. Með réttu átti þinglýsingarstjóri að vísa skjalinu frá þinglýsingu 

sbr. 2. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 27. gr. þl. Þegar mistök þessi komu í ljós og 

þinglýsingarstjóra varð þess áskynja var honum bæði rétt og skylt að rita athugasemd 

í þinglýsingabók varðandi þennan ágalla, sbr. 1. mgr. 27. gr. sömu laga.  

Í niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var í Hæstarétti, sagði orðrétt: 

  

„Þegar kaupsamningur og afsal sóknaraðila frá 1. júní 2006 var lagður inn til 

þinglýsingar 12. sama mánaðar lá ekkert fyrir um að þeir sem nutu forkaupsréttar 

hefðu fallið frá þeim rétti. Sóknaraðila Sigurði brast því þinglýsta heimild til að 

ráðstafa eignarhlutanum á þann veg sem í skjalinu greindi. Að réttu lagi átti 

þinglýsingarstjóri því að vísa skjalinu frá þinglýsingu, sbr. 2. mgr. 7. gr. og 1. mgr. 24 

gr. laga nr. 39/1978. Þegar þessi mistök komu í ljós var þinglýsingarstjóra bæði rétt 

og skylt að rita athugasemd í þinglýsingabók um þennan ágalla, sbr. 1. mgr. 27. gr. 

laganna, en með því móti sætti eignarheimild sóknaraðila Frístundahúsa ehf. 

takmörkun.“ Staðfest var niðurstaða héraðsdóms um að hafna kröfu S og F.  

Út frá dóminum sem hér er nefndur má merkja að eignarheimild þess aðila sem um 

þinglýsingu biður þarf að vera skýr og ótvíræð, ella má þinglýsingarbeiðandi sæta frávísun 

skjalsins af hálfu þinglýsingarstjóra sbr. 2. mgr. 7. gr. þl. Höfundur lítur svo á að mikilvægt 

sé, með hliðsjón af réttarvernd forkaupsréttar að þinglýsingarbeiðandi skjals sem 

                                                           
95 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 32. 



 
 

53 

inniheldur ákvæði um tiltekinn forkaupsrétt sem hann vill þinglýsa, hafi til þess skýra og 

ótvíræða þinglýsta eignarheimild.  

Ljóst er að einhliða yfirlýsing aðila um forkaupsrétt að eign annars manns, sem ekki er 

undirrituð af þinglýstum eignanda, verður ekki þinglýst, sbr. 1. mgr. 24. gr. þl., sjá til 

dæmis í Hrd. 23. janúar 2008 (31/2008).96 

6.2.4. Þinglýsingarmistök  

 

Mikilvægt er að tryggja áreiðanleika þinglýsingabóka og þegar mistök í þinglýsingum 

uppgötvast að þau séu leiðrétt. Þannig verður fyrirbyggt að ekki verði gerðar ráðstafanir 

á röngum grundvelli s.s. með þinglýsingu forkaupsréttar á fasteignum þannig að 

réttarvernd forkaupsréttar raskist.  

Ákvæði um leiðréttingu þinglýsingarstjóra á mistökum er að finna í 1. mgr. 27. gr. 

þinglýsingalaga. Kemur þar fram að verði þinglýsingastjóra áskynja þess að færsla í 

fasteignabók sé röng eða mistök orðið um þinglýsinguna skal hann bæta úr. Til þess að 

hægt sé að beita 1. mgr. 27. gr. þl. þurfa forsendur að vera svo að augljóst sé að mistök við 

þinglýsinguna hafi átt sér stað. Ellegar er rétt að þinglýsingarstjóri eftirláti aðilum lausn 

málsins, eftir atvikum fyrir dómi, en dómur í slíku máli getur orðið grundvöllur 

leiðréttingar. Líkt og áður hefur komið fram þá ræður úrslitum um réttarvernd þess skjals 

sem afhent er til þinglýsingar, en ekki færsla þinglýsingarstjóra í þinglýsingabók.  

Það skiptir almennt ekki máli þótt þinglýsingastjóri geri mistök í framhaldinu. Hér má 

nefna Hrd. 20. september 2007 (469/2007).97 

Þinglýsingarstjóri tilkynnti S og F að rituð hefði verið athugasemd í þinglýsingabók 

um þinglýsingu á kaupsamningi og afsali dags. 1. júní 2006 milli S og F um hluta 

jarðarinnar Syðra-Lágafells I. Kröfðust S og F að athugasemdin yrði felld úr gildi og að 

þinglýsingarstjóra yrði gert að færa F sem eiganda eignarhlutarins í samræmi við 

skjalið í þinglýsingarbók. Þegar framangreint afsal og kaupsamningur var lagt inn til 

                                                           
96 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 198. Á blaðsíðum 127-130, í bókinni Dómar í 

þinglýsingarmálum 1920-2010, eftir Eyvind G. Gunnarsson (útg. 2010) kemur fram mjög greinargóð reifun Hrd. 
23. janúar 2008 (31/2008). Þess ber þó að geta að úrskurði þessum sem var skotið til Hæstaréttar af hálfu H ehf. 
þar sem málinu var vísað frá dómi á forsendum þeim að í kæru H ehf. væri hvorki gerð grein fyrir kröfum félagsins 
né ástæðum sem kæran væri reist á og kæmu þessi atriði fyrst fram í greinargerð þess til Hæstaréttar. Kæran 
fullnægði því ekki áskilnaði þeim sem koma fram í b. og c. lið 1. mgr. 145. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð 
einkamála, sbr. 5. mgr. 3. gr. þl. og af þeim sökum var málinu vísað frá Hæstarétti. Engu að síður er efnislegi 
þáttur málsins áhugaverður í því ljósi sem umfjöllunin í þessum kafla nær til.  
97 Hrd. 20. september 2007 (469/2007) er einnig reifaður í kafla 6.2.3. Til frekari skýringa er hann aftur reifaður 
hér með tilliti til þinglýsingarmistaka. 
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þinglýsingar kom ekki fram þess efnis að þeir sem nytu forkaupsréttar hefði fallið frá 

þeim rétti. Þannig brast S þinglýsta heimild til að ráðstafa eignarhluta jarðarinnar til 

F. Skv. úrskurðarorði héraðsdóms, sem staðfest var fyrir Hæstarétti átti 

þinglýsingarstjóra að réttu lagi því að vísa skjalinu frá þinglýsingu sbr. 2. mgr. og 1. 

mgr. 24. gr. þl. Þegar mistök þessi komu í ljós og þinglýsingarstjóra varð þess áskynja 

var honum bæði rétt og skylt að rita athugasemd í þinglýsingabók um þennan ágalla 

sbr. 1. mgr. 27. gr. þl. Með því móti sætti eignarheimild F takmörkun.98  

 

Eyvindur og Þorgeir segja að það geti í vissum tilvikum leitt til ósanngjarnar niðurstöðu 

að láta yngri rétthafa þoka fyrir eldri rétti. Hann tekur dæmi um að vera megi að það sé 

yngri rétthafanum, B, meira hagsmunamál að njóta réttar síns heldur en A. Þá sé 

hugsanlegt, að aðrir kunni að hafa átt skipti við A eftir mistök þinglýsingarstjóra heldur 

en B einn. Ef reglan um forgang eldri rétthafa gilti án undantekninga, gæti það leitt til 

ósanngjarnar niðurstöðu og haft mikla röskun í för með sér fyrir réttindi síðari rétthafa. Í 

18. gr. þl. er ákvæði um heimild til handa dómstólum til þess að kveða svo á, að réttur skv. 

skjali, sem fyrr barst til þinglýsingar, skuli víkja fyrir skjali sem barst síðar. Tvö skilyrði 

eru fyrir beitingu ákvæðisins, en þau eru: 

1) að yngri rétthafanum væri bakað óverðskuldað tjón, ef hann hlyti að þoka og 

2)  að tjónið yrði þeim rétthafa, ef hann þyrfti að vægja, miklum mun bagalegra en 

hinum eldra eða leiða myndi til verulegra raskana á síðar þinglýstum réttindum, ef 

réttur sá, sem mistök urðu um, gengi fyrir. 

Reglur þinglýsingalaga eru slíks eðlis, að fram fer mat á því, hvor eigi að víkja með rétt 

sinn og hvor eigi rétt til skaðabóta. Við slíkt mat skiptir máli, hvor bíður meira tjón, hvor 

hefur í raun beitt rétti sínum og hvað verður síðar um þinglýst réttindi sem um ræðir. Það 

er að lokum ríkið sem ber skaðabótaábyrgð sé bótaskilyrðum fullnægt, hver svo sem 

niðurstaða hagsmunamatsins verður. Þannig getur sá sem verður að þoka með réttindi 

sín öðlast rétt til bóka frá ríkissjóði, sbr. 49. gr. þl.99  

6.2.5. Skaðabætur vegna tjóns af þinglýsingastarfsemi  

 

Eins og hér að framan segir getur ríkið borið skaðabótaábyrgð vegna tjóns sem hlýst af 

þinglýsingastarfsemi. Ákvæði 49. gr. þl. kveða á um að verði maður fyrir tjóni sem telja 

verður sennilega afleiðingu af mistökum þinglýsingarstjóra eða sökum þess að skjal 

                                                           
98 Hér má einnig nefna til frekari skýringa Hrd. 2001, bls. 2975 (154/2001) (Bárugata 2), sem reifaður er ítarlega 
í kafla 5.2.3. 
99 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 32-33. 
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reynist ógilt, sbr. d. liðar ákvæðisins eða tiltekin réttindi falla niður sbr. e. lið ákvæðisins, 

á hann rétt á bótum úr ríkissjóði, ef tjónið stafar af eftirfarandi tilvikum: 

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

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

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

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

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

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

e) Að ákvæði 38. eða 50. gr. hafa leitt til þess að réttindi hans féllu niður. 

Samkvæmt 49. gr. þl. ber ríkissjóður bótaábyrgð þegar tjón verður rakið til slíkra atvika 

sem nefnd eru í lagagreininni. Ríkissjóður getur svo eftir atvikum á grundvelli almennra 

reglna átt endurkröfurétt á hendur tiltekins þinglýsingarstjóra. Þegar atvik þau sem lýst 

er í stafliðum a – c í 49. gr. þl., er það forsenda fyrir bótaskyldu, að tjón megi rekja til 

mistaka þinglýsingarstjóra. Í orðinu mistök í upphafi 49. gr. þl. felst ekki áskilnaður um að 

þinglýsingastjóri sjálfur hafi gerst sekur um saknæmt atferli, heldur nægir að starfsmaður 

hans sé sannur að slíku. Bótaskylda skv. stafliðum d – e í 49. gr. þl. er hins vegar ekki háð 

því að þinglýsingarstjóri hafi gert mistök, þar sem skilyrði til þess er til þess fallið að veikja 

það traust, sem ætlast er til að menn geti borið til þinglýstra heimilda. Ýmsar ástæður geta 

leitt til þess að tjón, sem með beinum eða óbeinum hætti má rekja til þinglýsingastarfsemi 

og þinglýsingareglna fáist ekki bætt skv. 49. gr. þl. Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir 

Örlygsson segja að af dómaframkvæmd megi ráða að erfitt sé að sækja bætur á hendur 

ríkissjóði. Í fyrsta lagi verður tjón, sem rekja má til almennra lagareglna ekki bætt t.d. tjón 

sem stafar af því, að maður verður að hlíta réttindum annarra, sem um réttarvernd eru 

ekki háð þinglýsingu, sem dæmi má nefna afnotaréttindi og lögveðréttindi. 100 Ætla má að 

forkaupsréttur falli undir þá lýsingu.  

Í öðru lagi má krefjandi bóta sjálfur ekki eiga sök á tjóni. Í þriðja lagi þarf tjón að vera 

sennileg afleiðing af mistökum þinglýsingarstjóra. Í fjórða lagi hvílir á tjónþola 

sönnunarbyrði fyrir því að hann hafi orðið fyrir fjártjóni sem rekja megi til mistaka 

þinglýsingarstjóra. Þrjú síðast nefndu skilyrðin eru í samræmi við almennar bótareglur 

skaðabótaréttar.101 

                                                           
100 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 33-35. 
101 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 34-35. 
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Hér má nefna sem dæmi Hrd. 1999, bls. 94 (324/1998), en í því máli var talið að 

lífeyrissjóðurinn L hefði sýnt fulla aðgæslu vegna skuldabréfaláns sem var veitt á 

grundvelli þinglýsingarvottorða og ekkert fékkst í veðrétt hans þegar eign A var seld 

nauðungarsölu. Ekki var talið að L ætti sök á tjóni sínu en ríkið var dæmt til að bera 

bótaábyrgð vegna vanrækslu þinglýsingarstjóra, á grundvelli 49. gr. þl.  

6.2.6. Hve lengi gildir þinglýsing? 

 

Með tilliti til umfjöllunar efni þessa kafla er eðlilegt er að hugleiða hvenær réttaráhrif 

þinglýsingar fellur niður, enda er þeim varla ætlað að vera ævarandi tilvist. Í 35.-36. gr. þl. 

má sjá ákvæði um gildistíma þinglýsingar. Þinglýsingarstjóri skal skv. 38. gr. fylgjast með 

því eftir föngum hvort réttaráhrif tiltekinnar þinglýsingar séu fallin brott og ber honum 

að má haftið úr fasteignabók, ef því er að skipta, að eigin frumkvæði. Sama máli gegnir ef 

rétti er bersýnilega lokið. Þinglýsingarstjóri skal þó jafnan senda rétthafa sérstaka 

tilkynningu um væntanlega afmáningu, svo að rétthafa sé kostur að varna því, að 

réttaráhrif þinglýsingar eyðist.  

6.3. Þinglýsing lögbundins forkaupsréttar 

 

Um forkaupsrétt og önnur óbein eignarréttindi gildir það sama að rétthafinn þarf að 

tryggja hagsmuni sína gagnvart grandlausum þriðja manni. Líkt og kom fram í kafla 6.2. 

hér að framan þá er það meginregla að samningsbundnum forkaupsrétti að fasteignum 

(og skráningarskyldu lausafé) skuli þinglýsa. Hvað varðar lögbundinn forkaupsrétt, þá 

þarf forkaupsréttarhafi ekki að gæta slíkra tryggingarráðstafana til verndar rétti sínum, 

gagnvart skuldheimtumönnum og viðsemjendum eigandans, enda geti allir kynnt sér efni 

gildandi laga, líkt og áður hefur komið hér fram.102 

6.3.1. Frávísun skjals frá þinglýsingu ef þinglýsing er bersýnilega óþörf 

 

Í 2. mgr. 7. gr. þl. segir að vísa skuli skjali frá þinglýsingu „.... ef þinglýsing er bersýnilega 

óþörf til verndar rétti, ...“. Þannig má því skilja lagaákvæðið að þegar aðili biður um 

þinglýsingu lögbundins forkaupsréttar, þá skuli því skjali vísað frá þinglýsingu.103 

Höfundar ritsins Þinglýsingalög – skýringarrit greina svo frá að:  

                                                           
102 Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Um lög og rétt, 2. útg. Bls. 410. 
103 Sé miðað við skrif og tilvitnun í kafla 6.3. 
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„Skjal er ekki tækt til þinglýsingar, ef þinglýsing er bersýnilega óþörf til verndar rétti. 

Þótt ekki segi það berum orðum í þinglýsingarlögum, hvenær unnt er að fá réttindum 

þinglýst, er eigi að síður við það miðað, að þinglýsing sé því aðeins nauðsynleg, að 

skjal efni sínu samkvæmt stofni, breyti, yfirfæri eða ljúki rétti eða bindi rétt höftum, 

og að um sé að ræða réttindi, sem réttarvernd eru háð þinglýsingu.“104  

Athygli vekur að sömu höfundar segja í áframhaldandi umfjöllun um 2. mgr. 7. gr. þl. 

að „Ef þinglýsing er bersýnilega óþörf til verndar rétti, er þinglýsingarstjóra heimilt 

að vísa skjali frá þinglýsingu, en honum er ekki skylt að gera það“.105 Að mati 

höfundar ritgerðarinnar er lagaákvæðið skýrt um skyldu þinglýsingastjóra til þess 

að vísa slíku skjali frá þinglýsingu, ekki einungis að honum sé það heimilt sbr. 

ofangreinda tilvitnun úr bókinni Þinglýsingalög – skýringarrit. Það skal þó tekið 

fram hér að í tilvitnuðum texta er ekki átt við lögbundin forkaupsrétt, líkt og 

tilvitnun sú sem kemur fram í kafla 6.3. fjallar um. 

7. Forkaupsréttur í fasteignaviðskiptum. Lög um fasteignakaup 

Lög um fasteignakaup nr. 40/2002, tóku gildi, 1. júní 2002 (fkpl.). Samkvæmt 1. gr. fkpl. 

gilda þau um kaup á fasteignum að því leyti sem ekki er á annan veg mælt í lögum. Lögin 

gilda einnig um makaskipti og um kaup og skipti á hlutum í fasteign eftir því sem við getur 

átt. Enn fremur gilda þau um kaup á fasteign þegar seljandi á að annast smíði hennar í 

heild eða að hluta og kaupandi leggur ekki til verulegan hluta efnis til smíðinnar.  

Fyrir gildistöku laganna voru ekki til sérstök lög um fasteignakaup á Íslandi, fram að því 

var stuðst við þágildandi lausafjárkaupalög nr. 39/1922 í dómsmálum milli aðila þegar 

ágreiningur var milli aðila um fasteignaviðskipti. Þannig að niðurstaðan var oft reist á 

gömlu lausafjárkaupalögunum með lögjöfnun eða annars konar tilvísun í þau lög, þar sem 

þeim lögum sleppti var almennum reglum kröfuréttar beitt eftir því sem við gat átt. Slík 

skipan laga sætti gagnrýni lengi vel, þangað til að nýr lagabálkur var saminn sem enn er í 

gildi sem fasteignakaupalög.106  

Forkaupsréttur er sérstaklega tiltekinn og skilgreindur í 9. gr. fkpl., en þar segir: 

                                                           
104 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 104. 
105 Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. (2011). Bls. 105. 
106 Frumvarp til laga um fasteignakaup, þskj. 291, 253. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html. [Sótt á vefinn 27.10.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html
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 Nú á maður forkaupsrétt að fasteign sem kaupsamningur hefur verið gerður um og 

skal þá seljandi þegar bjóða honum skriflega að neyta þess réttar. Söluverð og aðrir 

skilmálar skulu jafnframt tilgreindir á tæmandi hátt. Sé um að ræða makaskipti skal 

seljandi tilgreina hversu hátt hin framboðna fasteign er metin til peningaverðs. 

Hefur þá rétthafi heimild til að kaupa fasteignina því verði eða matsverði. Mat skal 

framkvæmt af dómkvöddum mönnum samkvæmt reglum 34. gr. jarðalaga, nr. 

65/1976, með síðari breytingum. 

 

 Forkaupsréttarhafi skal svara skriflega og afdráttarlaust tilboði seljanda innan 15 

daga frá því að honum barst það, ella glatar hann í það sinn rétti sínum til að kaupa. 

þá segir í undirbúningsgögnum löggjafans, greinargerð með frumvarpi til 

fasteinakaupalaganna um 9. gr.: 

 „Ákvæði þessarar greinar er sett í frumvarpið eftir ábendingum frá Félagi 

fasteignasala, vegna þeirrar óvissu sem oft hefur komið upp þegar forkaupsréttur er 

á fasteign, en ekki ákveðið í skilmálum í lögum eða samningi um hann hvenær svara 

beri tilboði um að neyta forkaupsréttar. Nauðsynlegt er að útrýma slíkri óvissu. 

Efnislega sækir ákvæðið fyrirmynd til reglna í jarðalögum, nr. 65/1976, með síðari 

breytingum, en frestur forkaupsréttarhafa er þó hafður skemmri en í þeim lögum. 

Ákvæði 1. mgr. leggur í fyrsta lagi þá skyldu á seljanda fasteignar, sem er háð 

forkaupsrétti, að hann bjóði forkaupsréttarhafa strax að neyta þess réttar. Er tilgreint 

hvers efnis slíkt tilboð á að vera, svo og hvernig með skal fara þegar um makaskipti er 

að ræða. 

 

Samkvæmt 2. mgr. ber forkaupsréttarhafa að svara tilboðinu innan 15 daga frá því að 

honum barst það. Sérstaklega er áréttað að tilboðinu verður að svara skriflega og það 

verður að greina með ótvíræðum hætti hvort hann ætlar að neyta réttar síns. Ella 

glatar hann réttinum. Er nauðsynlegt að forkaupsréttarhafi taki af skarið um vilja sinn, 

enda eru miklir hagsmunir í húfi fyrir kaupanda að fá úr því skorið sem fyrst hvort 

samningur sá er hann hefur gert gengur eftir eða ekki. Fresturinn, 15 dagar, ætti að 

vera nægur fyrir forkaupsréttarhafann en vart er hægt að hafa hann lengri þegar litið 

er til hagsmuna kaupanda. Það eru einnig hagsmunir seljanda að fá sem fyrst úr þessu 

skorið og hagsmunir samfélagsins af því að viðskiptin gangi sem hindrunarlausast.“107 

Hér hefur því löggjafinn svarað kalli þeirrar fagstéttar sem hvað mest kemur að 

fasteignaviðskiptum til að bregðast við og tryggja að sem minnst réttaróvissa sé með 

forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum. Ekki síður er því um að ræða mikla réttarbót og 

skýrari reglur fyrir alla kaupendur og seljendur sem aðild eiga að fasteignaviðskiptum. 

                                                           
107 Frumvarp til laga um fasteignakaup, þskj. 291, 253. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html. [Sótt á vefinn 18.11.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/127/s/0291.html
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Norðmenn settu sér lög um fasteignakaup sem þeir kalla Avhendingslova, nr. 93/1993 (n. 

Lov om avhending af faste eiendom). Í norsku lögunum er þó ekki að finna sérstök ákvæði 

um meðferð forkaupsréttar, eins og er í núgildandi fasteignakaupalögum á Íslandi. 

7.1. Skyldur forkaupsréttarhafa samkvæmt fasteignakaupalögum 

 

Í 2. mgr. 9. gr. fasteignakaupalaganna kemur fram að forkaupsréttarhafi skuli svara 

skriflega og afdráttarlaust tilboði seljanda innan fimmtán daga frá því honum barst 

tilboðið, ella glati hann í það sinn rétti sínum til að kaupa. Þessi skylda forkaupsréttarhafa 

til að svara skriflega auðveldar sönnun og með sömu rökum má telja að tilkynning 

seljanda í skriflegu formi þjóni sama tilgangi um sönnun, sem ætla má að sé tilkomið til 

þess að auka réttarvernd forkaupsréttar. Viðar Már Matthíasson telur að 

forkaupsréttarhafi sem fengið hefur allar upplýsingar um sölu og það sem boðið er, geti 

ekki „framlengt“ svarfrestinn með fyrirspurnum eða öðrum hætti, ef það á ekki ótvírætt 

rétt á sér skv. skilmálum kauptilboðs. Þannig geti forkaupsréttarhafinn ekki framlengt 

frestinn til að svara forkaupsréttinum með því að bjóða það verð sem honum þykir 

hæfilegt, þ.e. ef hann telur boðið verð (sem hann gengur inn í) of hátt, sbr. Hrd. 1996, bls. 

1089 (339/1994). Líta megi hinsvegar svo á að fresturinn byrji ekki að líða fyrr en seljandi 

hefur boðið forkaupsréttarhafa að neyta réttar síns og veitt þær upplýsingar sem honum 

ber að veita sbr. Hrd. 1997, bls. 1998 (162/1997).108  

Í Hrd. 20. september 2013 (437/2013) var ekki veittur lámarkstímafrestur sbr. 2. mgr. 9. 

gr. fkpl. 

Úrskurður héraðsdóms var kærður til Hæstaréttar þar sem kröfu K ehf. um að 

viðurkenndur yrði forkaupsréttur félagsins að fasteign í eigu þrotabús R ehf. sem K 

ehf. hafði haft á leigu til nokkurra ára. K ehf. var boðið að nýta sér forkaupsrétt skv. 

leigusamningi þess við R ehf. í kjölfar þess að samningur komst á milli þrotabúsins og 

H hf. um kaup H hf á hinni leigðu fasteign og var svarfrestur gefinn í tíu daga. 

Ágreiningur varð meðal aðila hvort réttilega hefði verið staðið að því þegar K ehf. var 

gefinn kostur á að neyta réttar síns, með hvaða skilmálum og hvenær endanlegur 

samningur hafi í raun komist á með þrotabúinu og H hf. um kaup á eigninni þar sem 

samþykkt gagntilboð aðila hafi verið bundið tilteknum fyrirvörum. Í dómi Hæstiréttar 

var talið að kaupsamningur hafi komist á á milli H hf. og þrotabúsins þann 5. október 

2012 með samþykki gagntilboðs. Sá galli hafi verið á málinu að tilkynning til K ehf. um 

að forkaupsréttur hans væri virkur innihélt ekki 15 daga frest sem 2. mgr. 9. gr. fkpl. 

kveður á um. K ehf. lýsti því yfir við lok þess frests sem því var veitt að það myndi 

                                                           
108 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 161-162. 
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neyta forkaupsréttarins. Sú yfirlýsing hafi haft þá þýðingu að K ehf. myndi ganga inn í 

kaupsamninginn með þeim skilmálum sem hann kvað á um varðandi greiðslu 

kaupverðs við afhendingu eignarinnar. Eignin var þegar í leiguumráðum K ehf og 

þannig því reiðubúin afhendingar til K ehf. Hinsvegar innti K ehf. ekki af hendi 

kaupverð fasteignarinnar skv. ákvæðum kaupsamningsins sem K ehf. gekk inn í né 

heldur innan þess viðbótarfrests sem K ehf. var gefinn til þess að greiða kaupverðið. 

Niðurstaða hins kærða úrskurðar héraðsdóms var því staðfest og hafnað var kröfu K 

ehf. um að viðurkenndur yrði forkaupsréttur hans að fasteigninni umræddu. 

Út frá þessum dómi má glögglega sjá hve mikilvægt er fyrir aðila að gæta tímafrestsins 

sem kveðið er á um í 2. mgr. 9. gr. fkpl., svo réttarverndar forkaupsréttarins verði ekki 

raskað. Þó má taka það sérstaklega fram að hinn stutti frestur hafi í þessu tiltekna máli 

ekki haft úrslitaáhrif á niðurstöðu dómsins, enda var fasteignin þegar í leiguumráðum K 

ehf., þegar fresturinn var veittur. 

8. Forkaupsréttur í fasteignaviðskiptum. Þáttur fasteignasala og 
lögmanna 

Gera má ráð fyrir því að aðkoma fasteignasala að fasteignaviðskiptum sé mjög mikil og því 

nauðsynlegt að um starfsemi þeirra gildi skýr lög og reglur til þess að gæta réttarverndar 

kaupenda og seljenda fasteigna. Fasteignasalar bera ríkulega ábyrgð við stofnun og 

frágang slíkra viðskipta og því ekki síður mikilvægt fyrir þá að starfa eftir skýrum 

lagareglum svo forða megi fjártjóni sem skapast getur við fasteignaviðskipti. Höfundur 

telur því mikilvægt að fjalla sérstaklega og ítarlega þátt fasteignasala í 

fasteignaviðskiptum með hliðsjón af réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum. 

8.1. Lagagrundvöllur um starfsemi fasteignasala 

 

Núgildandi lög um starfsemi fasteignasala eru nr. 99/2004.109 Fasteignasalalögin kveða 

m.a. á um það hverjir hafa og geta fengið heimild til að stunda milligöngu sölu fasteigna, 

fyrirtækja og skipa, réttarstöðu fasteignasala, störf og starfshætti, Félag fasteignasala, 

eftirlit með störfum fasteignasala, reglugerðarheimildir ásamt kafla um skaðabætur og 

refsingar. Ýmsar reglugerðir hafa einnig verið gefnar út í samræmi við fasteignasölulögin 

og nánar verður farið yfir hluta af þeim í þessum kafla. 

                                                           
109 Lög um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, nr. 99/2004. Hér eftir skammstöfuð „fsl.“, eða nefnd 
„fasteignasalalög“ eftir atvikum. 
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8.2. Aðkoma fasteignasala að fasteignaviðskiptum 

 

Þegar kemur að fasteignaviðskiptunum sjálfum, þá er þáttur fasteignasala í slíkum 

viðskiptum viðamikill sem áður segir. Eðli málsins samkvæmt koma fasteignasalar að 

mörgum viðskiptum með fasteignir, enda hafa þeir einir heimild til þess að hafa um 

milligöngu um kaup, sölu eða skipti á fasteignum fyrir aðra skv. 2. mgr. 1. gr. fsl. Þó er sú 

undantekning í fasteignasölulögunum að lögmenn mega líka hafa milligöngu um kaup og 

sölu á fasteignum, nánar verður vikið að þeirri undantekningu í kafla 8.3 hér síðar. Út frá 

fasteignasölulögunum má álykta sem svo að heimilt sé fyrir seljandann sjálfan að selja 

eign sína án aðkomu fasteignasala, þess til rökstuðnings má vísa í til undirbúningsgagna 

löggjafans, þá segir orðrétt í athugasemd við 1. gr. frumvarps til laga nr. 99/2004: „Það 

skal sérstaklega áréttað að framangreind regla kemur ekki í veg fyrir að menn geti sjálfir 

selt eignir sínar og gengið frá þeirri sölu að fullu.“110  

8.3. Aðkoma lögmanna að fasteignaviðskiptum 

 

Eins og greint er frá í kafla 8.2., geta lögmenn haft aðkomu að fasteignum sem 

milligönguaðili með vísan í fasteignasölulögin, nánar tiltekið í 4. mgr. 1. gr. fsl., er þar segir 

orðrétt „Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn þurfa ekki löggildingu til að hafa milligöngu 

um kaup, sölu eða skipti á eignum í einstökum tilvikum, enda tengist það 

lögmannsstörfum þeirra. Ákvæði laga þessara gilda um slík störf lögmanna.“ Nánari 

skýringu á þessu lagaákvæði er að finna í undirbúningsgögnum löggjafans, n.t. í 

athugasemdum við 1. gr. frumvarps til laga nr. 99/2004: 

“Loks skal tekið fram að ekki þótti ástæða til að leggja til að skertur yrði réttur 

hæstaréttar- og héraðsdómslögmanna til þess að annast milligöngu um viðskipti með 

fasteignir, fyrirtæki eða skip án þess að hafa löggildingu til fasteignasölu. Þessi 

heimild lögmanna er þröng. Hún heimilar einungis að hafa slíka milligöngu í 

einstökum tilvikum, ef það verk er hluti af öðru verkefni sem lögmaður hefur tekið að 

sér. Fyrst og fremst er hér verið að heimila þeim sem annast skipti á búum vegna 

gjaldþrots, andláts eða vegna skilnaðar að annast sölu eigna sem tilheyrt hafa 

viðkomandi búum. Lögmaður getur ekki samkvæmt þessari heimild tekið að sér að 

hafa milligöngu um viðskipti með fasteignir, fyrirtæki eða skip, nema í slíkum eða 

sambærilegum tengslum við önnur lögmannsstörf. Lögmaður getur heldur ekki tekið 

                                                           
110 Frumvarp til laga um heimildir til sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, þskj. 670, 462. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/130/s/0670.html. [Sótt á vefinn 27.10.2014]. 

http://www.althingi.is/altext/130/s/0670.html
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að sér sjálfstætt einstök verkefni, t.d. skjalagerð við fasteignaviðskipti, nema það sé 

hluti af öðrum lögmannsverkum hans fyrir seljanda eða kaupanda.”111 

 

Samkvæmt ofangreindu er lögmönnum heimilt að hafa milligöngu um fasteignaviðskipti 

en þó með sérstaklega afmörkuðum skilyrðum, sbr. 4. mgr. 1. gr. fsl..  

8.4. Ábyrgð og skyldur fasteignasala í fasteignaviðskiptum 

 

Fjallað er um réttarstöðu fasteignasala, störf og starfshætti í II. kafla fasteignasölulaganna. 

Líkt og lögmenn þá eru fasteignasalar opinberir sýslunarmenn skv. 8. gr. fsl. Þegar óskað 

er eftir milligöngu fasteignasala um kaup eða sölu eignar eða aðra þjónustu skv. fsl., þá 

þarf að gera skriflegan samning um þjónustuna sem fasteignasalinn skal veita, slíkt er 

lagaskylda skv. 9. gr. fsl. Það hvílir einnig sú lagaskylda á fasteignasala að útbúa svokallað 

söluyfirlit sbr. og sjá nánar í 10. – 12. gr. fsl.112 Verður lögð sérstök áhersla á að skoða þá 

skyldu fasteignasala um gerð söluyfirlits í ritgerðinni, sjá nánar í kafla 8.4.1. Þess ber þó 

að geta að fasteignasali ber ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn hans valda í störfum 

sínum, af ásetningi eða gáleysi einnig getur fasteignasali þurft að sæta refsingu vegna 

brota á fsl., og reglum settum samkvæmt þeim. Er slík skaðabóta- og refsiábyrgð í 

samræmi við V. kafla fsl.  

8.4.1. Söluyfirlit 

 

Eins og hér áður hefur verið nefnt þá hvílir sú lagaskylda á fasteignasala að semja rækilegt 

yfirlit um þau atriði sem geta skipt máli við sölu eignarinnar.113 Höfundur telur mikilvægt 

að skoða ítarlega reglur um gerð söluyfirlits með hliðsjón af réttarvernd forkaupsréttar. 

Reglur um gerð söluyfirlits og skyldu til þess að gera slíkt yfirlit hafa verið í lögum um 

fasteignasölu frá öndverðu, sjá t.d. 4. gr. laga nr. 47/1938.114 Slíkt söluyfirlit skal staðfest 

af væntanlegum tilboðsgjafa með nafnritun sinni og dagsetningu, þá skal seljandi einnig 

undirrita yfirlýsingu um að efni söluyfirlitsins sé rétt skv. bestu vitund hans.115 Þær 

upplýsingar sem fram eiga að koma í söluyfirlit er að finna í 11. gr. fsl. Í 11. gr. fsl., er að 

                                                           
111 Frumvarp til laga um heimildir til sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa, þskj. 670, 462. mál. Vefútgáfa 
Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/130/s/0670.html. [Sótt á vefinn 27.10.2014]. 
112 Sjá einnig í reglugerð um samninga um þjónustu fasteignasala og söluyfirlit nr. 939/2004. 
113 Í þeim tilvikum þar sem annar fasteignasali hefur ekki þegar útbúið slíkt söluyfirlit. 
114 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 515. Hér vísar Viðar Már í lög nr. 47/1938 um fasteignasölu (brottfallin) 
115 Sjá nánar í 10. gr. fasteignasölulaganna. 

http://www.althingi.is/altext/130/s/0670.html
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finna ítarlega upptalningu sem er þó ekki tæmandi talin116, þar má meðal annars finna 

ákvæði um að í söluyfirliti skulu koma fram kvaðir og önnur eignahöft sbr. d. lið 3. mgr. 

11. gr. fsl. Skv. Lögfræðiorðabókinni er þýðing orðins „eignarhaft“: „Skerðing á -> beinum 

eignarréttir e-s sem hann verður að þola sökum -> óbeinna eignarréttinda er á eign hvíla. 

Sbr. t.d. -> veðbönd á eign eða -> kvöð sem getur verið til komin vegna eignarréttar þriðja 

manns eða hagsmuna hins opinbera“.117 Samkvæmt þessu ber því fasteignasala að greina 

frá forkaupsrétti í söluyfirliti, ef hann hefur vitneskju um tilvist forkaupsréttar. Aðilum 

ætti að vera auðfundið hvort forkaupsréttur kunni að vera til ef um lögbundinn 

forkaupsrétt er að ræða en öðru máli gegnir ef forkaupsrétturinn er til kominn vegna 

samnings sem gerður hefur verið af eigenda eignarinnar og viðkomandi 

forkaupsréttarhafa. Samkvæmt 12. gr. fsl., skal fasteignasali sjálfur afla upplýsinga sem 

fram eiga að koma í söluyfirliti, sem hann skal sjálfur sækja í opinberar skrár og skýrslur 

ef unnt er. Fasteignasalinn ber ábyrgð á því ef upplýsingar í söluyfirliti reynast rangar eða 

ófullnægjandi, enda sé um gáleysi hans að kenna, sbr. 3. mgr. 12. gr. fsl. Seljanda er skylt 

að veita upplýsingar samkvæmt lögum um fasteignakaup er óháð skyldum fasteignasala 

samkvæmt fsl., sbr. 4. mgr. 12. gr. fsl. Hér verður að geta þess að reglugerð nr. 939/2004 

um samninga um þjónustu fasteignasala og söluyfirlit gildir um gerð söluyfirlita líkt og 

áður hefur verið nefnt. 

Má hér í dæmaskyni og til frekari skýringa nefna Hrd. 16. september 2010 (771/2009) þar 

sem söluyfirlit fasteignarinnar var talið vera áfátt af hálfu fasteignasala og þótti ekki 

uppfylla þær kröfur um efni söluyfirlits sem koma fram í 11. gr. fsl., sbr. reglugerð nr. 

939/2004.118  

Einnig er þess vert að nefna Hrd. 2006, bls. 1211 (108/2006) sem reifaður var í kafla 5.10. 

í ritgerðinni, til hliðsjónar vegna umfjöllunar um söluyfirlit. Í málavaxtalýsingu stefnanda 

sem fram kemur í héraðsdómi vegna málsins, eftirfarandi: 

Stefnandi lýsir málavöxtum svo að stefndu D, G og Þ hafi falið Fasteignamiðlun 

Kópavogs að selja fasteignina Austurveg 34 í Árborg, en hún skiptist í þrjá eignarhluta, 

150,9 m² íbúð, 34 m² bílskúr og 117,6 m² verslunarhúsnæði. Hluti 

verslunarhúsnæðisins, þ.e. 50 m², sé leigður til stefndu Þ, en hún reki þar 

                                                           
116 Ítarlega umfjöllun má finna í greininni „Skaðabótaábyrgð fasteignasala“ eftir Eirík Jónsson í Tímariti 
lögfræðinga, 4. hefti. 2007. Bls. 345-370. 
117 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Bls. 94. 
118 Grein eftir Gest Óskar Magnússon lögfræðing um söluyfirlit, til frekari fróðleiks má sjá hér: 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1111339/  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1111339/
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hárgreiðslustofu. Hafi fyrirsvarsmaður stefnanda, I, fengið veður af því að fasteignin 

væri til sölu í byrjun nóvember 2005 og hafi hann rætt tvívegis við stefnda G. Hafi 

stefndi G gert grein fyrir því að hluti verslunarhúsnæðisins væri leigður út og væru 

tvö ár eftir af leigutímanum. Stefnandi heldur því fram að stefndi G hafi í hvorugt 

skiptið minnst á að leigutaki ætti forkaupsrétt að eigninni. Hafi stefnandi í kjölfar 

þessa tjáð sölumanni fasteignasölunnar að hann væri reiðubúinn að staðgreiða 

28.000.000 krónur fyrir eignina. Stefndi Ö ehf. mun jafnframt hafa lýst yfir áhuga 

sínum og hafi stefnandi þá tilkynnt stefnda G að hann hækkaði boð sitt í 31.000.000 

krónur. Vegna misskilnings mun stefndu D, G og Þ hafi verið tilkynnt að stefnandi byði 

30.000.000 krónur í eignina. Stefnanda mun hafi verið tilkynnt um hádegisbil 6. 

nóvember að síðastgreind stefndu hefðu samþykkt kauptilboð hans og var skriflegt 

kauptilboð undirritað um kl. 14:30 sama dag. Stefnandi heldur því fram að hvorki þá 

né á fyrri stigum hafi honum verið gerð grein fyrir því að eignin eða hluti hennar væri 

háður forkaupsrétti. Áður en síðastgreind stefndu samþykktu kauptilboðið hafi 

Fasteignamiðlun Kópavogs auglýst að eignin yrði sýnd almenningi milli kl. 16:00 og 

17:00 sama dag. Mun sölumaður hafa tilkynnt þeim sem komu að skoða eignina að 

hún væri seld og við það tækifæri hafi sölumaðurinn tilkynnt stefnanda að stefnda Þ, 

sem hefði 50 m² af verslunarhúsnæðinu til leigu, ætti forkaupsrétt að húsnæðinu. 

Segir fyrirsvarsmaður stefnanda sér hafa brugðið við þessi tíðindi, enda hefði aldrei 

verið minnst á að eignin væri háð forkaupsrétti. Síðar um daginn hafi stefndu D, G og 

Þ hins vegar undirritað kauptilboð stefnanda án nokkurs fyrirvara um forkaupsrétt 

stefndu Þ. Taldi stefnandi það gert í ljósi þess að hún hygðist ekki neyta réttar 

síns. Daginn eftir segir stefnandi að sölumaður fasteignasölunnar hafi tilkynnt að 

stefnda Þ hygðist neyta forkaupsréttar síns. Kvað stefnandi hafa komið í ljós að 

samkvæmt 12. gr. leigusamnings stefndu Þ um leigu á umræddu 50 m² 

atvinnuhúsnæði ætti leigutaki forkaupsrétt „á öllu húsnæðinu“. Taldi stefnandi ljóst 

að með hinum tilvitnuðu orðum væri átt við hið leigða húsnæði, en ekki alla þrjá 

matshluta fasteignarinnar, enda hafi leigusamningnum aðeins verið þinglýst á 

matshluta verslunarhúsnæðisins. Með hliðsjón af því að stefndu D, G og Þ hefðu aldrei 

gert fyrirvara um forkaupsrétt þriðja manns, skoraði stefnandi á þau með bréfi 

dagsettu 10. nóvember s.l. að gera kaupsamning við hann um eignina og var sú 

áskorun ítrekuð í bréfi 19. sama mánaðar. Stefndu munu ekki hafa sinnt áskoruninni 

og 24. nóvember munu þau hafa gert kaupsamning við stefndu Þ um alla eignarhluta 

fasteignarinnar og afsalað þeim til hennar. Samhliða þessu mun stefnda Þ hafa afsalað 

öllum eignarhlutum fasteignarinnar til stefnda Ö ehf. og mun þar hafa verið um að 

ræða efndir á samningi sem hún hafði gert við þennan stefnda um að hún neytti 

forkaupsréttar síns í því skyni að afsala fasteigninni til þessa stefnda. 

Með hliðsjón af málavaxtalýsingunni í þessu máli, er ljóst að mati höfundar að æskilegt sé 

að í söluyfirliti fasteignasala komi skýrlega fram upplýsingar um hvort tiltekin fasteign 

sem auglýst sé til sölu sé háð forkaupsrétti eða ekki. Slíkar upplýsingar á söluyfirliti munu 

að mati höfundar auka réttarvernd forkaupsréttarhafa og þannig spara tíma og óþarfa 

óþægindi fyrir aðila ef ekki er minnst á tilvist forkaupsréttar fyrr en á síðari stigum í 

söluviðræðum. Þannig mætti fyrirbyggja slík málaferli sbr. Hrd. 2006, bls. 1211 

(108/2006) og réttarstaða allra aðila verður skýrari fyrir vikið.  
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8.4.2. Tilgangur söluyfirlits 

 

Spyrja má þá, hver sé tilgangur söluyfirlits? Eins og fram hefur komið er söluyfirlit ítarleg 

lýsing á fasteigninni sem til sölu er. Þar skulu koma fram nákvæmar upplýsingar um stærð 

eignarinnar, gerð, búnað, tekjur og gjöld af eigninni, áhvílandi veðskuldir og eiginleika 

hennar, svo og um galla sem á eigninni kunna að vera, sbr. 11. gr. fsl. Tilgangur söluyfirlits 

er sá að væntanlegur kaupandi fær þannig aðgang að upplýsingum um öll 

grundvallaratriði fasteignar, þ.m.t. eiginleika hennar og ástand, sem í viðbót við skoðun 

hans á fasteigninni geta orðið grundvöllur að ákvörðun hans um, hvort hann kaupir 

viðkomandi eign og hvað hann er reiðubúinn að greiða fyrir hana sbr. 1. mgr. fsl. Þannig 

má af því leiða að söluyfirlit sé mjög mikilvægt skjal við kynningu og sölu fasteignar. Það 

hefur því mikla þýðingu fyrir fasteignasala að vanda vel til verka þar sem hann ber mikla 

ábyrgð vegna söluyfirlitsgerðar. Finna má marga dóma Hæstaréttar um ágreining í 

fasteignakaupum vegna fasteignasala og söluyfirlitsgerðar. Ekki er ástæða til að fjalla um 

alla þá dóma Hæstaréttar í ritgerðinni en í dæmaskyni má nefna Hrd. 2002, bls. 3861 

(223/2002). 

Aðilarnir B og SH keyptu íbúð af SÓ. Eftir afhendingu íbúðarinnar töldu B og SH sig 

hafa orðið vara við gólfhalla í íbúðinni. Töldu B og SH að um leyndan galla væri að 

ræða og höfðuðu mál á hendur seljandanum SÓ, fasteignasalanum E og 

fasteignasölunni H til greiðslu afsláttar eða skaðabóta. Í málinu var ósannað að SÓ 

hefði skýrt B og SH frá gólfsiginu við skoðun þeirra á íbúðinni og ekki taldist heldur 

sannað að gólfsigið hafi haft áhrif á verðmat íbúðarinnar. Talið var ljóst að um galla á 

íbúðinni væri um að ræða. Þá taldi dómurinn að ekki verði meiri kröfur gerðar til 

kaupenda fasteignar við skoðun á þeim fyrir kaup en að þeir framkvæmi venjulega 

skoðun á fasteigninni og að slík skoðun beinist aðallega að þeim atriðum sem líklega 

eða algengt sé að vera áfátt. B og SH for ekki talin hafa vanrækt aðgæsluskyldu 

kaupenda við skoðun á íbúðinni að þau gætu ekki borið gallann fyrir sig. Taldi 

dómurinn að SÓ hefði verið kunnugt um gólfhallann og að hann hefði átt að gera 

kaupendum íbúðarinnar kunnugt um hann. Þá taldi dómurinn að upplýsingaskyldu 

seljanda hefði ekki verið fullnægt með síðbúnum upplýsingum starfsmanns 

fasteignasölunnar í símtali til SH um gólfhalla íbúðarinnar. Dómurinn taldi að 

viðbrögð starfsmanna fasteignasölunnar vegna upplýsingagjafar til SH hefði verið 

ófullnægjandi og að þeim hafi borið að gera sjálfstæð skoðun á gólfum eignarinnar 

eftir að þeim var kunnugt um þessar upplýsingar um gólfhallann. Eftir slíka skoðun 

fasteignasalans hefði hann átt að upplýsa og gera kaupendum grein fyrir umfangi og 

eðli gallans. SÓ, fasteignasalinn E og fasteignasalan H var talin bera óskipta 

bótaábyrgð á tjóni SH og B vegna íbúðargallans. 

Frá dóminum má greina að fébótaábyrgð getur verið skipt milli seljanda, fasteignasala og 

fasteignasölunnar vegna vanrækslu á því að gefa nægar upplýsingar um tiltekna eign. Í 
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fasteignasölulögunum er tiltekið í gr. 4. mgr. 12. gr. um skyldu seljanda til að veita 

upplýsingar samkvæmt lögum um fasteignakaup sé óháð skyldum fasteignasala skv. fsl., 

hér skal skírskotað í 26. gr.119 og 27. gr.120 laga um fasteignakaup nr. 40/2002. Það er því 

sem áður segir mikilvægt fyrir fasteignasala og seljendur að ganga úr skugga að þeir séu 

að veita allar þær upplýsingar sem um er krafist sbr. fasteignasölulögin og 

fasteignakaupalögin. 

8.4.3. Upplýsingaöflun vegna söluyfirlits 

 

Samkvæmt 1. mgr. fsl., ber fasteignasala sjálfum að afla þeirra upplýsinga sem koma eiga 

fram í söluyfirliti. Slíkar upplýsingar fær hann hjá opinberum aðilum, um t.d. byggingarár, 

byggingarefni, stærð, fasteignamatsverð, brunabótamatsverð og önnur þau atriði sem 

finna má í opinberum skjölum. Viðar Már Matthíasson segir í bók sinni Fasteignir og 

fasteignakaup að almennt sé fasteignasala rétt að ganga út frá því að slíkar opinberar 

upplýsingar séu réttar og verður hann yfirleitt ekki talinn hafa sýnt af sér saknæma 

háttsemi, þótt síðar komi í ljós að þær upplýsingar séu það ekki.121 Fasteignasali skal með 

eigin skoðun á fasteign og öflun upplýsinga um t.d. hugsanlega galla og ástand fasteignar 

sem ekki fást eða eru aðgengilegar hjá opinberum stofnunum. Fasteignasali verður að 

framkvæma slíka skoðun með eins ítarlegum og nákvæmum hætti eins og mögulegt er. 

Fasteignasali sem aflar upplýsinga um fasteign frá seljanda hennar, ber sjálfur áhættuna 

af því að þær upplýsingar séu réttar sbr. áðurnefndan Hrd. 2002, bls. 3861 (223/2002) sem 

áður hefur verið reifaður í ritgerðinni. Í því máli var skaðbótaskylda fasteignasalans þó 

einkum reist á því að viðbrögð hans við síðbúnum upplýsingum seljanda íbúðarinnar 

vegna gólfhallans hefðu ekki verið eins og kröfu mátti gera til.122 

8.4.4. Hve ítarlegt þarf söluyfirlit að vera? 

 

Líkt og þegar hefur komið fram, þá er ekki að finna tæmandi talningu á þeim atriðum sem 

koma skulu fram í söluyfirliti skv. ákvæðum fasteignasölulaganna eða reglugerð 

939/2004 um samninga um þjónustu fasteignasala og söluyfirlit. Þar með er ekki hægt að 

fullyrða um hve ítarlegt söluyfirlit skal vera skv. lögum og reglugerðum þar um. Hér vera 

                                                           
119 Um skort á upplýsingum. 
120 Um rangar upplýsingar. 
121 Sjá nánar í Hrd. 1988, bls. 1453 (33/1987). 
122 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 516-517. 
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nokkrir dómar Hæstaréttar skoðaðir með tilliti til skyldna fasteignasala vegna þess, til 

frekari skýringa á efni kaflans. Sem dæmi um þær ítarlegu kröfur sem gerðar eru til 

fasteignasala má nefna Hrd. 1996, bls. 2466 (216/1995), en í því máli var talið að 

fasteignasali hefði átt að reikna út stöðu veðskulda þeirra sem seljendur áttu að aflétta af 

fasteign, þó svo að skyldan sem kveðið var á um í lögum tæki aðeins til uppreiknings á 

þeim skuldum sem kaupandi átti að yfirtaka. Í Hrd. 18. október 2007 (141/2007) var talið 

að það væri meðal starfsskyldna fasteignasala (sbr. 10. gr. og 12. gr. laga nr. 54/1997) að 

kanna veðskjöl sem hvíldu á viðkomandi fasteign, til að ganga úr skugga um það hvort 

veðin hvíldu líka á tækjum sem notuð væru til reksturs sem færi fram í fasteigninni. Ætla 

má að dómstólar geri því ríkari kröfur til fasteignasala um upplýsingagjöf í söluyfirlitum 

vegna sérstakra aðstæðna og meta þeir meta hvað þeir telja vera rétt og eðlileg 

vinnubrögð fasteignasala í ljósi þeirra aðstæðna sem ríkja að hverju sinni. Slíkt mat 

dómstóla geta gengið lengra en lagafyrirmæli kveða á um, sbr. framantalin dómafordæmi. 

Að lokum má nefna annað dæmi um dóm Hæstaréttar Hrd. 2001, bls. 2975 (154/2001) 

(Bárugata 2) um slíkt mat dómstóla, í því máli var talið að fasteignasali hefði átt að átta 

sig á við könnun á eldri heimildarskjölum um fasteign að hún væri háð forkaupsrétti.123 

Sem áður segir í kafla 8.4.1. þykir höfundi mjög æskilegt að í söluyfirliti fasteignasala komi 

skýrlega fram upplýsingar um hvort tiltekin fasteign sem auglýst sé til sölu sé að einhverju 

leyti háð forkaupsrétti eða ekki. Tilgreining slíkra upplýsinga á söluyfirliti munu að mati 

höfundar auka réttarvernd forkaupsréttar til muna.  

8.4.5. Um upplýsingaskyldu seljanda 

 

Í 3. mgr. 12. gr. fsl. er ákvæði um, að skylda seljanda til að láta seljanda veita upplýsingar 

samkvæmt lögum um fasteignakaup nr. 40/2002 sé óháð skyldum fasteignasala til að 

veita upplýsingar samkvæmt fasteignasölulögunum. Tilgangur lagaákvæðisins er fyrst og 

fremst að undirstrika að hin ríka upplýsingaskylda seljanda samkvæmt 

fasteignakaupalögunum minnkar ekki þótt reglur fasteignasölulaganna leggi einnig ríkar 

skyldur á fasteignasalann að veita væntanlegum kaupanda upplýsingar.124 Líkt og fram 

kemur í Hrd. 2002, bls. 3861 (223/2002) þar sem seljandi íbúðarinnar dæmdur til óskiptar 

fébótaábyrgðar með fasteignasölunni.  

                                                           
123 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 519. 
124 Alþingistíðindi, 2003 – 04, A – deild, bls. 2800. 
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Eðli málsins samkvæmt ber eiganda fasteignar sem háð er forkaupsrétti að upplýsa 

viðkomandi fasteignasala og væntanlega kaupendur um forkaupsréttinn. 

9. Forkaupsréttur í norskum rétti 

Í norskum rétti fellur forkaupsréttur (n. forkjøpsrett) undir svokölluð innlausnarréttindi 

eða lausnarréttindi, sem hluti af skyldum réttindaflokki. Lög um innlausnarréttindi (n. 

løsningsrettloven, nr. 64/1994)125, kveða m.a. á um forkaupsrétt. Þessi lög fjalla 

sameiginlega um þau réttindi þar sem rétthafinn á rétt (valkost) um að verða eigandi að 

tiltekinni eign. Byggja þessi réttindi á lögum eða samningum, rétt eins og forkaupsréttur í 

íslenskri réttarframkvæmd. Forsendur þess hvernig rétturinn er nýttur eru breytilegar og 

sömuleiðis mjög mismunandi hvað lagt er að grundvelli þess að rétturinn sé nýtist. Bæði 

beinn og óbeinn eignarréttur getur verið háður forkaupsrétti í norskum rétti. 

Hugtakanotkun hefur nú verið samræmd og ákveðin „réttar-hreinsun“ átt sér stað með 

gildistöku forkaupsréttarlaganna. Innlausnarréttur og forkaupsréttur er skilgreindur í 1. 

gr. forkaupsréttarlaganna, sbr. neðangreint (sbr. kafla. 3.1.1.): 

Med løysingsrett er meint den rett nokon har til å overta ein fast eigedom seinare, når 

eigedomen likevel skiftar eigar, elller til eit anna tidspunkt. Ein løysingsrett sem berre 

kan gjerast gjeldande når eigedomen vert avhend eller skiftar eigar på annan måte, er 

kalla forkjøpsrett.“ 

Með snörun höfundar hljóðar skilgreiningin svona á íslensku: 

„Réttur sem ætlaður er þeim sem geta yfirtekið fasteign síðar, þegar eignin skiptir um 

eigendur eða við annað tímamark. Lausnarréttur sem er aðeins hægt að neyta við 

afhendingu eignarinnar eða önnur eiganda breyting á sér stað, nefnist forkaupsréttur“ 

Sem áður segir í kafla 3.1.1. þá er forkaupsrétturinn þýðingarmesta fyrirbrigðið í norskum 

innlausnarrétti.126 Í þessum kafla verður gerður samanburður á íslenskum og norskum 

rétti hvað forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum varðar og eftir því sem við getur átt. 

9.1. Stofnun forkaupsréttar í norskum rétti 

 

Stofnunarhættir forkaupsréttar í norskum rétti geta verið af ýmsum toga, s.s. með 

samningi, erfðaskrá eða af lögum. Tilgangurinn á stofnun réttarins er mjög mismunandi. 

Thor Falkanger segir mikið af innlausnarréttindum séu af samningsbundnu eðli. 

                                                           
125 Hér eftir nefnd forkaupsréttarlög(in). 
126 Thor Falkanger. (2011). Bls. 61-62. 
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Skuldbindingargildi og grundvöll slíkra samninga megi ráða af innihaldi og túlkun þeirra, 

sbr. samræmda túlkun íslenskra fræðimanna um forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum 

hérlendis. Norsku forkaupsréttarlögin eru þá nýtt sem einskonar fyllingarreglur á meðan 

ekki er kveðið á um annað með samningi eða lögum og annað er ekki tekið fram, sbr. 4. gr. 

laganna. Þá er til fjöldinn allur til af norskum lögum þar sem forkaupsréttur er lögbundinn, 

líkt og í íslenskum rétti. Norsku forkaupsréttarlögin einnig notuð sem skýringar- eða 

fyllingarreglur í samræmi við önnur lög, nema annað sé sérstaklega tekið fram í lögum.127 

9.2. Nánar um forkaupsréttarlögin  

 

Samningur sem skal helst vera skriflegur og bindur aðila, getur verið íþyngjandi til lengri 

tíma og heft samningsfrelsi aðila. Í 6. gr. forkaupsréttarlaganna er regla sem kveður á 

hámarks gildistíma forkaupsréttar sem skal vera 25 ár, nema undantekningar sé fyrir 

hendi (s.s. sameiginlegur forkaupsréttur aðila). Ef forkaupsréttarhafinn er fyrirtæki, þá 

færist tímamark gildistíma forkaupsréttar í hámark 50 ár. Skv. 8. gr. 

forkaupsréttarlaganna gilda sérstakar reglur um tengda aðila eða aðra þá sem dvalið hafa 

á tiltekinni fasteign í sl. 2 ár, þ.e.a.s. að regla sú er ófrávíkjanleg ef um er að ræða heimili 

tengdra aðila.128  

Norðmenn hafa sett sér skýrari reglur um gildistíma forkaupsréttar sem íslenski 

löggjafinn hefur ekki gert, sbr. umfjöllun í kafla 5.11. og um gildistíma þinglýsingar í kafla 

6.2.6.  

Ákjósanlegt væri að íslenski löggjafinn tæki sér norska réttarþróun hvað þetta varðar til 

nánari skoðunar. 

9.3. Framvirkt kauptilboð 

 

Í 10. gr. forkaupsréttarlaganna eru ákvæði sem sett voru til þess að spara tíma og fjármuni, 

kjósi eigandi að koma á sölu eignarinnar. Þá gefst eiganda fasteignar sem háð er 

forkaupsrétti möguleiki á að leggja fram kauptilboð sem höfundur ritgerðarinnar kýs að 

kalla framvirkt kauptilboð (n. forhåndstilbud). Sem dæmi til frekari útskýringar getum við 

gefið okkur að fasteignareigandi A sem óskar eftir að selja fasteign sína129, getur lagt fram 

fullmótað og skriflegt kauptilboð til forkaupsréttarhafans B. Svari B kauptilboðinu játandi, 

                                                           
127 Thor Falkanger. (2011). Bls. 62-63. 
128 Thor Falkanger. (2011). Bls. 63. 
129 Fasteign sem forkaupsrétti er háð. 
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er honum skylt að kaupa fasteignina í samræmi við kauptilboðið Þannig verður 

kauptilboðið bindandi fyrir seljanda og forkaupsréttarhafa. Svari hann tilboðinu neitandi 

eða hafni því, skal eigandi eignarinnar vera bundinn af því að selja eignina með sömu eða 

strangari skilmálum og boðið var í framboðnu framvirku kauptilboði, velji hann að selja 

eignina innan tveggja ára frá því höfnun hins framvirka kauptilboðs átti sér stað.130 

Ekki er að finna sambærilega reglu og hér er nefnd í íslenskum rétti, en sbr. ályktun 

höfundar í kafla 9.2. væri ákjósanlegt að taka ákvæði 10. gr. norsku forkaupsréttarlaganna 

til einnig nánari skoðunar og umfjöllunar hérlendis. 

9.4. Hvenær verður forkaupsréttur virkur samkvæmt norskum rétti? 

 

Í 11. gr. forkaupsréttarlaganna eru tilgreindar þær aðstæður sem forkaupsréttur virkjast 

við skv. lögunum. En það eru eftirfarandi aðstæður: 

1) Við gerð kaupsamnings sem er bindandi og þar sem fram kemur að eignin skuli flytjast 

yfir til nýs eiganda. 

2) Við nauðungarsölu verður forkaupsréttur virkur, skv. úrskurði um sölu. 

3) í erfðum eftir andlát forkaupsréttarhafa. 

4) Leigusamningur sem gerður er til lengri tíma en 10 ár (nema um sé að ræða lögaðila sem 

leigi eignina). 

5) Þegar fasteign er í eigu félags sem á grundvelli eigandabreytinga á hlutabréfum þess 

skiptir um hendur. 

Rétt þennan, skv. 11. gr. þarf að nýta innan þeirra tímamarka sem fram koma í 12. gr. 

forkaupsréttarlaganna. Þau tímamörk (frestur) eru 6 mánuðir frá því forkaupsréttarhafa 

varð kunnugt um rétt sinn. Hins vegar má stytta þann frest niður í 2 mánuði ef 

forkaupsréttarhafa er gert viðvart um að réttur hans sé virkur með skriflegum hætti. Líði 

frestur þessi, er forkaupsrétti rétthafa þar með lokið, ekki einungis vegna eigandaskipta, 

heldur einnig við síðari eigandaskipti sem kunna að eiga sér stað.131 Hér er fróðlegt að 

skoða hvernig virkjunarástæður forkaupsréttar eru gerðar lögbundnar ásamt 

tímamörkum fyrir forkaupsréttarhafa að neyta réttar síns. Slíkt er líklegt til að eyða 

frekari óvissu um réttarvernd forkaupsréttar. 

9.5. Nýting forkaupsréttar 

 

Velji forkaupsréttarhafi að nýta rétt sinn skal hann tilkynna eiganda/seljanda það með 

                                                           
130 Thor Falkanger. (2011). Bls. 63. 
131 Thor Falkanger. (2011). Bls. 63-64. 
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skriflegum hætti. Ef forkaupsréttarhafi vanrækir þá skyldu að tilkynna nýtingu réttarins 

með skriflegum hætti, fellur rétturinn niður.132 Er slíkt í samræmi við efni 9. gr. fkpl. 

Samkvæmt 13. gr. forkaupsréttarlaganna getur eigandi gefið forkaupsréttarhafa frest í 

einn mánuð til þess að koma með fullnægjandi tryggingu eða ábyrgð um greiðslu á hinu 

selda. Í 14.-17. gr. eru nánari ákvæði um réttarstöðu þess aðila sem yfirtekur fasteign 

vegna forkaupsréttar. Höfundur telur þessi ákvæði vera mjög jákvæða þróun sem tryggir 

frekari réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum. 

9.6. Uppgjör vegna forkaupsréttar 

 

Þegar ekki er sérstaklega kveðið á um upphæð kaupverðs við sölu eignar sem háð er 

forkaupsrétti og eignin er seld til annars aðila, seld undir markaðsverði, eða skiptir um 

eigendur við skipti, gjöf eða arf skal söluverð ákvarðað af hefðbundnu markaðsverði 

(„vanleg pris“) sbr. 19. gr. forkaupsréttarlaganna. Í 19.-20. gr. laganna er kveðið á um 

ákvörðun söluverðs milli aðila, en lögin fjalla ekki um hvenær kaupverð skal greitt vegna 

nýtingu forkaupsréttar. Með vísan í 15. gr. fer greiðsla kaupverðs venjulega fram við gerð 

kaupsamnings og afsals.133 

9.7. Samantekt um norskan rétt 

 

Út frá gildandi löggjöf í Noregi má álykta að norðmenn séu staddir talsvert framar en 

Íslendingar þegar kemur að réttarþróun og sérstakri löggjöf um forkaupsrétt. Skýrari 

reglur gilda þar um meðferð forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum og má telja víst að slíkt 

auki réttaröryggi til muna fyrir alla aðila sem koma að slíkum viðskiptum. Telja mætti 

æskilegt að íslenski löggjafinn athugi gaumgæfilega þessa þróun sem hefur átt sér stað í 

Noregi varðandi forkaupsrétt, sérstaklega í ljósi gildistöku forkaupsréttarlaganna. Væri 

slík löggjöf innleidd í íslenskan rétt væri það til frekari réttarverndar fyrir leikmenn í 

fasteignaviðskiptum. Vissulega hefur 9. gr. fkpl. sitt að segja í aukinni réttarvernd 

forkaupsréttar í fasteignakaupum, en höfundur telur það nauðsynlegt að fylgja vel 

nágrannalöndum okkar eftir í þróun löggjafar á öllum sviðum. 

  

                                                           
132 Thor Falkanger. (2011). Bls. 64. 
133 Thor Falkanger. (2011). Bls. 64. 
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10. Niðurstaða 

Samkvæmt skilgreiningu á hugtakinu réttarvernd sbr. kafla 3.4., þá er hún „sú vernd sem 

löggjöfin, dómstólakerfið og stjórnsýslukerfið veitir einstaklingum og lögpersónum 

varðandi persónulegt öryggi og eignir sem og hvers konar mannréttindi.“. Í ritgerðinni 

leitast höfundur við að svara spurningunni hver er réttarvernd forkaupsréttar í 

fasteignaviðskiptum? Til að svara þessari spurningu hefur höfundur lagt mesta áherslu á 

að skoða réttarvernd forkaupsréttar út frá löggjöf og dómum Hæstaréttar ásamt skrifum 

fræðimanna.  

Sbr. umfjöllun í kafla 4. um friðhelgi eignarréttar og forkaupsréttar er ljóst að 

forkaupsréttur telst vera óbeinn eignarréttur sem njóti lagaverndar sem slíkur með vísan 

í 72. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands og ákvæði 1. gr. 1. viðauka mannréttindasáttmála 

Evrópu sem lögfestur var með lögum nr. 62/1994.  

Við nánari skoðun kemur í ljós að íslensk löggjöf þar sem kveðið er á um forkaupsrétt er 

sæmileg. Ýmsu má þó þróa, breyta og bæta, sbr. umfjöllum og ályktun um norska 

réttarþróun er varðar forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum. Íslenski löggjafinn hefur 

brugðist við og sett lög um fasteignakaup, þar sem tiltekin er sérstök lagagrein um 

forkaupsrétt. Í þeirri lagagrein er kveðið er á um hvernig bjóða skal forkaupsréttarhafa að 

nýta réttinn við sölu og að hann skuli njóta sömu skilmála og söluverðs á jafnan þann hátt 

sem kaupandi býður í eignina. Þar er einnig að finna ákvæði um hvernig hin framboðna 

fasteign skuli verðmetin til peningaverðs í þar tilgreindum tilfellum. Í sömu lagagrein eru 

einnig skýr ákvæði um að forkaupsréttarhafi skuli svara skriflega og afdráttarlaust tilboði 

seljanda innan 15 daga frá því honum barst tilboðið, ella glati hann rétti sínum til þess að 

kaupa fasteignina skv. forkaupsrétti sínum. Með tilkomu 9. gr. fasteignakaupalaganna er 

að mati höfundar um mikla réttarbót fyrir bæði seljanda fasteignar og 

forkaupsréttarhafann að ræða.  

Þeir dómar sem tilgreindir hafa verið í ritgerðinni sýna fram á að deilur vegna 

forkaupsréttar geta sprottið upp af margvíslegum ástæðum, svo sem hvenær og hvort 

forkaupsréttur verður virkur, um vafatilvik sem geta komið vegna þess að meira, minna 

eða annað er selt með fasteign sem forkaupsréttur kveður á um. Ýmsar deilur geta komið 

upp þegar fasteign er seld nauðungarsölu eða við andlát forkaupsréttarhafa svo dæmi séu 
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nefnd. Allar þessar ástæður kalla því á meiri skýrleika í lögum um forkaupsrétt í 

fasteignaviðskiptum.  

Þá kemur einnig að hinum mikilvæga þætti sem snýr að sönnun og skráningu 

forkaupsréttar. Eins og fram kemur í ritgerðinni er þinglýsing stór þáttur í að tryggja 

réttarvernd gagnvart þriðja manni. Ekki er þinglýsing þó alltaf gallalaust ferli eins og 

dæmin sýna og geta ýmis mistök komið til við þinglýsingu sem getur haft áhrif síðar meir 

á réttarstöðu aðila sbr. Bárugötumálið svo dæmi sé nefnt. Þá er líka oft deilt um 

forgangsárhrif og grandsemi/grandleysi aðila vegna þinglýsinga. Höfundur hefur velt því 

fyrir sér hvort ekki sé tímabært að innleiða tæknilega uppfærslu á vörslu og vinnslu við 

skráningu í þinglýsingarbækur landsins. Það er líkast til efni í aðra og sérstaka rannsókn, 

en ætla mætti að hægt væri að skrá þinglýsingarbækur með tæknilegri, einfaldari og 

ítarlegri hætti en nú er gert. Þannig væri líkur á mannlegum mistökum við þinglýsingu 

minni. 

Lögbundinn forkaupsréttur virðist almennt gefa færri tilefni til ágreinings og þinglýsing 

er ekki nauðsynleg sem tryggingarráðstöfun í slíkum tilfellum, líkt og áður hefur komið 

hér fram. 

Vikið skal þá að þætti fasteignasala og lögmanna sbr. 8. kafla ritgerðarinnar. Löggjöf 

varðandi störf fasteignasala vegna sölu fasteigna er að mati höfundar mjög skýr. Ábyrgð 

þeirra og skyldur eru miklar gagnvart þeim aðilum sem að fasteignakaupunum koma. Geta 

fasteignasalar verið skaðabótaskyldir vegna tjóns sem þeir eða starfsmenn þeirra valda 

er leiðir af ásetningi eða gáleysi viðkomandi aðila. Einnig geta fasteignasalar þurft að sæta 

refsingu vegna brota á fasteignasölulögunum og reglna sem settar eru skv. þeim. 

Höfundur skoðaði sértaklega skyldu fasteignasala til gerðar söluyfirlits skv. 10. – 12. gr. 

fsl., sbr. reglugerð nr. 939/2004. Höfundi kom á óvart að þó þar séu ítarlega taldar upp 

þær upplýsingar sem koma fram eiga á söluyfirlit, að ekki sé sérstaklega kveðið á um 

forkaupsrétt. Að mati höfundar væri það mikil réttarbót fyrir bæði seljanda og kaupanda 

að þess sé getið að tiltekin fasteign sem til sölu er, sé háð forkaupsrétti. Með því að koma 

þessum upplýsingum strax á framfæri við hugsanlega kaupendur, gæti verið hægt að 

forðast tjón sem þeir kynnu að verða fyrir síðar í ferlinu þegar forkaupsréttarhafi vill nýta 

rétt sinn og kaupandi hefði gert óþarfar og kostnaðarsamar ráðstafanir sem ekki nýtast 

honum ef fasteignin verður svo seld öðrum en honum sjálfum. Höfundur telur mikilvægt 
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að sérstaklega sé tilgreint við kynningu fasteignar með söluyfirliti að hún sé háð 

forkaupsrétti eða ekki. 

Áhugaverð þróun hefur átt sér stað hjá norska löggjafanum, sem þróað hefur löggjöf um 

forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum. Þá er að mati höfundar sérstaklega athyglisvert 

hvernig norski löggjafinn hefur sett reglur um gildistíma forkaupsréttar. Reglur 

norðmanna um meðferð forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum eru greinargóðar og skýrar. 

Þetta er lagaþróun sem höfundur telur mikilvægt að íslenski löggjafinn eigi að fylgjast náið 

með og athuga hvort innleiða mætti sambærileg lög eða lagaákvæði í íslenskan rétt. 

Íslensk löggjöf byggir á frekar gömlum grunni hvað forkaupsrétt í fasteignaviðskiptum 

varðar fyrir utan setningu fasteignakaupalaganna sem tóku gildi 1. júní 2002.   

Þó það sé skoðun höfundar að líta ætti til norskrar lagaþróunar varðandi forkaupsrétt í 

fasteignaviðskiptum, þá er ekki endilega svo víst að íslenski löggjafinn telji það brýnt 

verkefni að uppfæra sína löggjöf um forkaupsrétt. Líklegast þarf atbeina fagaðila á borð 

við fasteignasala og aðra tengda hagsmunaaðila til þess að knýja fram slíka réttarþróun, 

líkt og gerðist í aðdraganda gildistöku fasteignakaupalaganna og fasteignakaupalaganna. 

Til þess að svara spurningunni hver er réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum? 

Þá er það skoðun höfundur að réttarvernd forkaupsréttar í fasteignaviðskiptum á Íslandi 

sé í flestum meginatriðum sæmileg, en tímabært sé að fylgja réttarþróun norðmanna sbr. 

fyrrgreindar hugleiðingar höfundar. 
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