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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að leiða fyrir sjónir það íslenska regluverk sem gildir um samninga 

um kaup, sölu, þróun og eftir atvikum hagnýtingu á hugbúnaði. Í ljósi sérstaks eðlis 

hugbúnaðar og þeirrar staðreyndar að þjónustuþáttur hugbúnaðarsamninga getur verið 

mismikill, kann oft að reynast örðugt að greina á milli þess hvort um sé að ræða samning um 

lausafé eða þjónustu. Þannig er í ritgerðinni leitast við að svara því hvort um hinar ólíku 

tegundir hugbúnaðarsamninga gildi þær reglur sem taka til kaupa á lausafé, eða hvort þær 

heyri fremur undir það regluverk sem gildir um þjónustukaup. Umfjöllun ritgerðarinnar er 

skipt upp með þeim hætti, að fyrst eru hugbúnaðarsamningar skoðaðir út frá þeim hluta 

réttarsviðsins sem tekur til almennra kaupa á lausafé og þjónustu, þ.e. kaupa þar sem 

kaupandi er ekki jafnframt neytandi. Í kjölfarið er svo skoðað sérstaklega hvort 

neytendaréttur og löggjöf á því sviði kunni í einhverjum tilvikum að hafa áhrif á réttarstöðu 

aðila hugbúnaðarsamninga.  

 

Í stuttu máli er niðurstaða athugunarinnar sú, að hugbúnaður telst bæði til lausafjár í skilningi 

laga um lausafjárkaup og hlutar í skilningi laga um neytendakaup. Skiptir í því samhengi ekki 

máli hvort hugbúnaður sé afhentur með áþreifanlegum eða óáþreifanlegum afhendingarmáta. 

Hins vegar getur efni hugbúnaðarsamninga verið mismunandi og þjónustuþáttur þeirra 

mismikill. Þarf því að skoða hvern samning sérstaklega út frá nánar tilgreindum viðmiðum 

þegar skorið er úr um hvort hann falli innan gildissviðs framangreindra laga.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

The main objective of this thesis is to shed light on the domestic rules governing contracts for 

the sale, development or licensing of software. Considering the unique nature of software and 

the diversity of software contracts, it may prove difficult to determine whether such contracts 

are contracts for the sale of goods or services. Therefore, the thesis aims to ascertain whether 

the different types of software contracts are governed by domestic law on the sale of goods or 

whether they are rather subject to rules on the supply of services. The main discussion of the 

thesis is divided into two parts. First, it discusses software contracts in relation to the law 

governing the sale of goods and services in general. Subsequently, it seeks to understand 

whether consumer law and rules based thereon may in some instances affect the rights and 

obligations of parties to software contracts. 

 

In short, the thesis demonstrates that software, regardless of whether it is provided by 

tangible or intangible means, should be considered goods under the Icelandic Sale of Goods 

Act and the Consumer Sales Act. However, it must be acknowledged that software contracts 

come in many different types and their service component may differ proportionally. 

Consequently, it is necessary to examine each software contract on a case-by-case basis to 

determine whether it falls within the scope of the aforementioned acts.  
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1. INNGANGUR 

Það er óhætt að fullyrða sem svo, að hugbúnaður (e. software) skipi ríkan sess í lífi hins 

hefðbundna nútímamanns. Samkvæmt markaðsrannsókn, sem gerð var árið 2007, var áætlað 

að fjöldi einkatölva (e. PC eða personal computer) í notkun færi yfir eins milljarða markið 

árið 2008 og var því jafnframt spáð að sú tala myndi tvöfaldast fyrir lok ársins 2015.
1
 Því fer 

þó fjarri að hugbúnað sé einungis að finna í hefðbundnum tölvubúnaði. Öllu heldur má áætla 

nokkuð örugglega, að stór hluti seldrar vöru innihaldi hugbúnað af einhverju tagi.
2
 Þannig er 

hugbúnað að finna í mörgum helsta tækjabúnaði, sem ætlaður er til daglegra nota. Stjórnast 

meðal annars farsímar, sjónvörp, myndavélar og jafnvel hefðbundin eldhústæki á borð við 

ísskápa, örbylgjuofna og uppþvottavélar að einhverju leyti af hugbúnaði. Sem dæmi um 

víðfeðmi hugbúnaðar má enn fremur nefna bifreiðar, en geta þær nú til dags innihaldið allt að 

hundrað milljón línur af hugbúnaðarkóða.
3
  

Hugbúnaður sem hluti af einhvers konar tækja- eða vélbúnaði er í sjálfu sér ekki nýr af 

nálinni. Var það hins vegar ekki fyrr en árið 1969 sem bandaríska tæknifyrirtækinu IBM tókst 

að aðskilja hugbúnað sem slíkan frá vélbúnaði. Eftir það tímamark gat hugbúnaður því 

gengið kaupum og sölum sem sjálfstætt fyrirbæri án tengingar við vélbúnað.
4
 Þrátt fyrir mikla 

útbreiðslu og þýðingu hugbúnaðar í hinu daglega lífi er skilgreiningu á hugtakinu 

hugbúnaður ekki til að dreifa í íslenskum lögum. Einungis er þar að finna örfáar skírskotanir 

til hliðstæðra hugtaka á borð við tölvuforrit, sbr. t.d. 2. gr. laga nr. 46/2001 um hönnun og 4. 

mgr. 1. gr. höfundalaga nr. 73/1972 (hér eftir einungis nefnd „höfundalög“). Þar sem ætla má 

að hugtakið hafi nokkuð samræmda merkingu í hinum vestræna heimi, þykir til glöggvunar 

mega líta til skilgreiningar á hugtakinu Computer Software í alríkisreglum Bandaríkjanna um 

opinber innkaup. Er hún svohljóðandi: 

Computer programs that comprise a series of instructions, rules, routines, or 

statements, regardless of the media in which recorded, that allow or cause a 

computer to perform a specific operation or series of operations; and (ii) 

Recorded information comprising source code listings, design details, 

                                                 
1
 Simon Yates o.fl., „Worldwide PC Adoption Forecast, 2007 To 2015“ (Forrester) 

<https://www.forrester.com/Worldwide+PC+Adoption+Forecast+2007+To+2015/fulltext/-/E-res42496> skoðað 

27. mars 2015. 
2
 Derwyn Harris, „Why we Should Rethink the Agile Manifesto: Software is Everywhere" (Jama software) 

<http://www.jamasoftware.com/blog/rethink-agile-manifesto-software-everywhere/> skoðað 26. mars 2015. 
3
 Robert N. Charette, „This Car Runs on Code“ (IEEE Spectrum) 

<http://spectrum.ieee.org/transportation/systems/this-car-runs-on-code> skoðað 26. mars 2015. 
4
 Stanley Gibson, „Software industry born with IBM„s unbundling“ Computerworld (19. júní 1989).  
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algorithms, processes, flow charts, formulas, and related material that would 

enable the computer program to be produced, created, or compiled.
5
 

Í stuttu máli er því hugbúnaður einhvers konar samansafn fyrirmæla og gagna (e. data) sem 

gerir tölvubúnaði og öðrum vélbúnaði kleift að þjóna tilgangi sínum.
6
 Birtingarmynd 

hugbúnaðar getur verið fjölbreytileg. Í grunninn samanstendur hið líkamlega form 

hugbúnaðar af þyrpingu fjölmargra bita (e. bits).
7
 Þegar hugbúnaður er geymdur á geisladiski 

(e. CD ROM) birtast bitarnir sem annað hvort jöfnur eða ójöfnur á koltrefjaplastáklæddu 

yfirborði disksins.
8
 Sé hugbúnaður enn fremur geymdur á hörðum diski (e. hard disc), birtist 

hann sem þyrping segulmagnaðra rofa, sem annað hvort hafa stöðuna „I“ eða „O“ (kveikt eða 

slökkt). Jafnvel í tilviki rafrænnar yfirfærslu eða niðurhals (e. download) hefur hugbúnaður 

ákveðið form, þar sem hann birtist í formi strengja sem samanstanda af rafmögnuðum 

bylgjum.
9
   

Þegar framangreint er virt þykir ljóst, að hugbúnaður hefur ákveðna sérstöðu samanborið við 

hefðbundið lausafé á borð við húsgögn, bifreiðar og tækjabúnað, enda er skilningarvitum 

mannverunnar ekki fært að skynja hugbúnað sem slíkan. Er því eðlilegt að sú spurning vakni  

hvort um kaup á hugbúnaði gildi þær reglur sem almennt taka til kaupa á lausafé, eða hvort 

þau heyri fremur undir það regluverk sem tekur til þjónustukaupa. Enn fremur má í þessu 

sambandi velta því upp hvort ólíkar réttarreglur gildi um ólíkar tegundir 

hugbúnaðarsamninga, en slíkir samningar geta verið afar fjölbreytilegir og þjónustuþáttur 

þeirra mismikill. Vissulega getur verið um að ræða hefðbundinn kaupsamning þar sem 

hugbúnaður er seldur, annað hvort sér í lagi eða sem hluti af einhvers konar vélbúnaði. Hins 

vegar geta aðstæður jafnframt verið með þeim hætti að rétthafi hugbúnaðar veiti aðeins leyfi 

til notkunar á hugbúnaði, en slíkt samningsfyrirkomulag nefnist nytjaleyfi (e. software 

licence). Þá geta hugbúnaðarsamningar einnig verið breytilegir að öðru leyti. Þannig getur 

andlag þeirra ýmist verið staðlaður hugbúnaður (e. standard software) eða hugbúnaður sem 

þróa þarf sérstaklega að þörfum tiltekins kaupanda (e. custom-designed software). Þar að auki 

kunna sumir hugbúnaðarsamningar að vera blandaðir að því leyti að þeir kveða jafnframt á 

                                                 
5
 Federal Acquisition Regulations System, 48 CFR 2.101 (2002). 

6
 Sarah Green og Djakhongir Saidov, „Software as goods“ [2007] Journal of Business Law 161, 161 

<http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/green-saidov.html> skoðað 3. mars 2015. 
7
 Sama heimild 166. 

8
 Sjá t.d. sömu heimild, Carol L Hutchison og National Cancer Registrars Association, Cancer registry 

management: principles & practice (Kendall/Hunt Pub. Co. 2004) 220 og Vignir Már Lýðsson, „Hvernig les 

geislaspilari af geisladisk?“ (Vísindavefurinn) <http://www.visindavefur.is/svar.asp?id=12845> skoðað 27. mars 

2015. 
9
 Sarah Green og Djakhongir Saidov, „Software as goods“ (n. 6) 166. 
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um tilteknar viðbótarskyldur seljanda, s.s. um uppsetningu, viðhald eða uppfærslur á 

hugbúnaðinum.
 10

 

Markmið ritgerðar þessarar er að leiða fyrir sjónir það íslenska regluverk sem gildir um hinar 

ólíku tegundir hugbúnaðarsamninga, en verður í því samhengi lögð sérstök áhersla á reglur 

kauparéttarins. Þannig verður leitast við að svara því hvort um áðurnefndar samningstegundir 

gildi þær reglur sem almennt taka til kaupa á lausafé, eða hvort þær teljist fremur til 

þjónustukaupa og heyri þar með undir það regluverk sem gildir um slík kaup. Er texti 

íslenskra laga þögull hvað þetta atriði varðar og virðist dómaframkvæmd hafa verið nokkuð á 

reiki. Með hliðsjón af aukinni útbreiðslu hugbúnaðar, og þar af leiðandi aukinni gerð 

hugbúnaðarsamninga, þykir mikilvægt að aðilar slíks samnings geti með aðgengilegum hætti 

gert sér grein fyrir því regluverki sem gildir um viðskipti þeirra, endur getur réttarstaðan 

verið ólík eftir því hvaða reglur gilda um samninginn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Sjá t.d. umfjöllun um gerðir hugbúnaðarsamninga í Chris Reed og John Angel (ritstj.), Computer law: the law 

and regulation of information technology (6. útg., Oxford University Press 2007) 42. 
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2. ÞÆR RÉTTARHEIMILDIR SEM KUNNA AÐ GILDA UM HUGBÚNAÐARSAMNINGA 

Samningar um kaup, sölu, þróun eða hagnýtingu á hugbúnaði eru í eðli sínu ekkert 

frábrugðnir öðrum sambærilegum kaup-, sölu-, þróunar- eða hagnýtingarsamningum að öðru 

leyti en því, að andlag hinna fyrrnefndu er hugbúnaður. Þannig eru þær réttarheimildir sem 

koma til skoðunar í því samhengi þær sömu og almennt gilda um samninga og kröfuréttindi 

sem stofnast á grundvelli þeirra.
11

 Hefur þýðing settra laga við úrlausn ágreiningsmála á sviði 

samninga- og kröfuréttar farið vaxandi á undanförnum árum, en miklar breytingar urðu á því 

umhverfi stuttu eftir síðustu aldamót.
12

 Má upphaf þeirrar þróunar rekja til gildistöku nýrra 

laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 (hér eftir nefnd „lög um lausafjárkaup“ eða „kaupalög“) 

þann 1. júní 2001, en leystu þau af hólmi eldri lög nr. 39/1922 um sama efni.
13

 Lögin höfðu 

upphaflega að geyma reglur um neytendakaup eða allt þar til ársins 2003 þegar þær reglur 

voru fluttar í lagabálk sem sérstaklega var ætlað að fjalla um það efni, þ.e. núgildandi lög nr. 

48/2003 um neytendakaup (hér eftir nefnd „lög um neytendakaup“ eða 

„neytendakaupalög“).
14

 Þá tóku lög nr. 43/2000 um þjónustukaup (hér eftir nefnd „lög um 

þjónustukaup“ eða „þjónustukaupalög“) gildi samhliða lögum um lausafjárkaup, en hafði 

skráðum réttarreglum um þá tegund kaupa ekki verið til að dreifa, nema í takmörkuðum mæli 

fram til þess tíma.
15

  

Draga má ákveðnar markalínur milli framangreindra laga út frá gildissviði þeirra. Þannig er 

markalína lausafjár- og neytendakaupalaga annars vegar og þjónustukaupalaga hins vegar 

dregin á grundvelli þess hvert andlag viðskiptanna er. Andlag viðskipta samkvæmt lausafjár- 

og neytendakaupalögum er lausafé eða áþreifanleg verðmæti
16

, en er andlag viðskipta 

samkvæmt þjónustukaupalögum tiltekin þjónusta, s.s. vinna við lausafjármuni og geymsla 

þeirra. Aðra markalínu má svo draga milli kaupalaga annars vegar og neytenda- og 

þjónustukaupalaga hins vegar. Það gerist fyrst og fremst á grundvelli þess hverjir aðilar 

viðskiptanna eru. Í almennum kaupum gilda ákvæði kaupalaga, en ákvæði neytenda- og 

                                                 
11

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (Codex 2009) 42. 
12

 Sama heimild 59 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um 

neytendakaup (Codex 2006) 15 og 21. 
13

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 1. kafli almennra athugasemda við frumvarpið og athugasemdir 

við 99. gr. og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup 

(n. 12) 21. 
14

 Sama heimild,  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (Codex 2009) 81-82 og Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 

556. mál, almennar athugasemdir við frumvarpið. Sjá má umfjöllun um ástæður lagasetningarinnar í kafla 

8.2.1.1. að neðanverðu. 
15

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 60,  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um 

lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 15 og Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 120 – 111 mál, 

almennar athugasemdir við frumvarpið, mgr. 6. 
16

 Sjá þó umfjöllun í köflum 5.3 og 8.4.2.1. um hvort gildissvið laganna nái í einhverjum tilvikum til 

óáþreifanlegra verðmæta. 
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þjónustukaupalaga gilda eingöngu þegar neytandi er kaupandi hlutar eða eftir atvikum 

þjónustu.
17

 Þegar umrædd afmörkun er virt verður þó ljóst að ákveðið tómarúm er til staðar. 

Ekki eru í gildi lög sem taka til þjónustukaupa þegar kaupandi er ekki jafnframt neytandi.
18

 

Í samræmi við hina síðarnefndu markalínu verður umfjöllun ritgerðarinnar að meginstefnu 

skipt í tvennt. Í þeim köflum sem hér fara næst á eftir verða samningar um hugbúnað 

skoðaðir út frá þeim hluta réttarsviðsins sem tekur til almennra kaupa á lausafé og þjónustu, 

þ.e. kaupa þar sem kaupandi er ekki jafnframt neytandi. Verður í því samhengi fyrst fjallað 

með almennum hætti um lög um lausafjárkaup og þær reglur sem kunna að gilda þegar 

lögunum sleppir. Þá verður í kjölfarið skoðað hvort og hvenær megi beita umræddum reglum 

um hinar ólíku tegundir hugbúnaðarsamninga. Síðar, í kafla 8., verður svo skoðað sérstaklega 

hvort neytendaréttur og löggjöf á því sviði, þ.e. neytenda- og þjónustukaupalög, kunni í 

einhverjum tilvikum að hafa áhrif á réttarstöðu aðila hugbúnaðarsamninga. 

3. LÖG UM LAUSAFJÁRKAUP 

3.1. AÐDRAGANDI LAGASETNINGARINNAR 

3.1.1. BAKGRUNNUR 

Í hinum fornu lögum íslenska þjóðveldisins, Grágás, voru nokkur ákvæði um kaupsamninga. 

Ítarlegri ákvæði um slíka samninga voru hins vegar að finna í lögbókunum Járnsíðu og 

Jónsbók frá síðari hluta 13. aldar, en voru þau að mestu leyti að norskri fyrirmynd. Umrædd 

ákvæði Jónsbókar voru síðan gildandi réttur í þeim efnum um drjúglanga stund eða allt þar til 

11. júlí 1911 þegar fyrstu innlendu lögin um lausafjárkaup, almenn viðskiptalög nr. 31/1911, 

tóku gildi.
19

 Höfðu þau lög það að markmiði að færa íslenskan kauparétt til samræmis við þá 

endurskoðun norrænna kaupalaga, sem hófst við upphaf síðustu aldar, og var í þeim efnum 

einkum höfð hliðsjón af dönsku kaupalögunum frá 1906.
20

  

Skömmu eftir lagasetninguna komu fram efasemdir um hversu vel hefði tekist til við 

samningu laganna. Þóttu lögin ekki taka nægilegt tillit til íslenskra aðstæðna ásamt því að 

samrýmast illa dönsku lögunum efnislega, þrátt fyrir að hafa átt að vera nánast nákvæm 

þýðing þeirra. Því varð úr að árið 1922 var lagt fram nýtt frumvarp til laga um breytingar og 

leiðréttingar á almennum viðskiptalögum. Gerði frumvarpið ráð fyrir að texti nýju laganna 

                                                 
17

 Sjá samanburð á 1. gr. laga um lausafjárkaup, 1. gr. laga um neytendakaup og 1. gr. laga um þjónustukaup og 

Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 62. Fjallað er um hugtakið neytandi og inntak þess í kafla 8.3.1. að 

neðanverðu. Í stuttu máli er neytandi einstaklingur sem kaupir lausafé eða þjónustu utan atvinnustarfsemi.  
18

 Sjá t.d.  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 116-117. 
19

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 2. kafli almennra athugasemda, mgr. 1-2. 
20

 Sama heimild, mgr. 2, Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 59 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: 

skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 23. 
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yrði felldur inn í texta hinna eldri laga, og voru lögin í breyttri mynd gefin út sem lög nr. 

39/1922 um lausafjárkaup.
21

 Með gildistöku laganna voru lögfestar ýmsar meginreglur á sviði 

kaupa- og kröfuréttar, og segja má, að lögin hafi komið á réttareiningu í þeim efnum milli 

Íslands og annarra þjóða á Norðurlöndum.
22

 Hélst umrædd réttareining svo allt þar til gerðar 

voru breytingar á kaupalögum Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs á árunum 1973-1979 í átt til 

frekari neytendaverndar.
23

 Eftir samþykkt á sáttmála Sameinuðu þjóðanna um sölu á vöru 

milli ríkja (e. United Nations Conventon on Contracts for the International Sale of Goods)
24

 

árið 1980 varð þó á nýjan leik sammæli meðal ríkja á Norðurlöndunum um að hefja 

samræmda endurskoðun norrænna kaupalaga.
25

 

3.1.2. ALÞJÓÐLEG ÞRÓUN OG SÁTTMÁLI SAMEINUÐU ÞJÓÐANNA UM SÖLU Á VÖRU 

MILLI RÍKA (CISG) 

Það var lengi vel skoðun manna á Norðurlöndum að norræn kaupalög samræmdust vel þeim 

reglum sem almennt giltu í alþjóðlegum kaupum, að undanskildum þó þeim reglum sem 

byggðu á engilsaxneskum lagahefðum.
26

 Þrátt fyrir framangreint fylgdust hin norrænu ríki vel 

með því alþjóðlega samstarfi sem hófst á fyrri hluta 20. aldar og höfðu sig fram við að koma 

á réttareiningu á sviði kauparéttararins í alþjóðlegum samskiptum.
27

 Má rekja upphaf 

umrædds alþjóðasamstarfs aftur til ársins 1928 er maður að nafni Ernst Rabel lagði það til við 

forseta þeirrar stofnunar í Róm sem starfar að samræmingu reglna á sviði einkaréttarins (e. 

The International Institute for Unification of Private law eða UNIDROIT), að unnið yrði að 

samræmingu löggjafar á sviði alþjóðlegra lausafjárkaupa.
28

 Átti sú vinna eftir að leiða til þess 

að undirritaðir voru tveir sáttmálar á alþjóðlegri ráðstefnu, sem haldin var í Haag árið 1964. 

Var öðrum þeirra gefið heitið Convention Relating to a Uniform Law on the Formation of 

Contracts for the International Sale of Goods eða ULFIS og hinum Convention Relating to a 

Uniform Law on the International Sale of Goods eða ULIS. Eftir á að hyggja verður vart talið 

                                                 
21

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 2. kafli almennra athugasemda, mgr. 3. 
22

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 59. 
23

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 2. kafli almennra athugasemda, mgr. 3,  slaug  rnadóttir, 

Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 24 og Þorgeir Örlygsson, 

„Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (2001) 54 Úlfljótur, tímarit laganema 41, 43. 
24

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samninga um sölu á vöru milli ríkja (1980) (samþykktur 27. mars 2001, tók 

gildi 1. júní 2002) Stjtíð. C, 16/2001. 
25

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 5.3. kafli almennra athugasemda, mgr. 1 og  slaug  rnadóttir, 

Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 29. 
26

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 4.1. kafli almennra athugasemda, mgr. 1 og Þorgeir Örlygsson, 

„Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (n. 23) 45. 
27

 Sömu heimildir. 
28

 Peter Schlechtriem og Ingeborg H. Schwenzer (ritstj.), Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG) (2. (ensk) útg., Oxford University Press 2005) 1 og Ingeborg Schwenzer og 

Pascal Hachem, „The CISG Successes and Pitfalls“ (2009) 57 American Journal of Comparative law 457, 459. 
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að samningarnir, sem öðluðust gildi árið 1972, hafi náð markmiði sínu um algjöra 

samræmingu löggjafar á sviði alþjóðlegra lausafjárkaupa. Þannig voru samningarnir aðeins 

fullgiltir af níu ríkjum, en þau eru Belgía, Þýskaland, Stóra-Bretland, Gambía, Ísrael, Ítalía, 

Lúxemborg, Holland og San Marínó.
29

 

Frekari þróun í þessum efnum átti sér hins vegar stað í desember árið 1966 er allsherjarþing 

Sameinuðu þjóðanna samþykkti ályktun þess efnis að stofnuð yrði sérstök nefnd sem skyldi 

hafa það hlutverk að efla og styrkja samræmingu alþjóðlegrar viðskiptalöggjafar. Nefndin, 

sem tók til starfa 2 árum síðar, var á frummálinu kölluð United Nations Commission for 

International Trade Law (hér eftir nefnd „UNCITRAL“) og fékk hún það verkefni að 

undirbúa gerð þess sáttmála sem síðar átti eftir að verða að sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 

sölu á vöru milli ríka (hér eftir nefndur „CISG“ eða „sáttmálinn“).
30

 Fyrstu drög hins nýja 

samnings voru kynnt árið 1974 og endurskoðaðar útgáfur þeirra árin 1975, 1976, 1977 og 

1978. Eftir umræðu um drögin í sérstökum vinnuhópum á vegum UNCITRAL var ákveðið að 

afhenda hin síðastnefndu allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, sem í kjölfarið boðaði til 

alþjóðlegrar ráðstefnu um efni þeirra. Á ráðstefnunni, sem haldin var vorið 1980 í Vínarborg í 

Austurríki, komu saman fulltrúar 62 ríkja og átta alþjóðastofnanna. Hófst hún þann 10. mars 

1980 og lauk henni 11. apríl sama ár með undirritun á fyrrnefndum CISG. Hins vegar varð 

ekki af gildistöku hans fyrr en síðar vegna 99. gr. sáttmálans, sem kveður á um að hann skuli 

öðlast gildi fyrsta dag þess mánaðar er liðnir eru 12 mánuðir frá því að 10 ríki hafa afhent 

framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna skjöl um fullgildingu eða samþykki hans. Var 

skilyrðum ákvæðisins fullnægt þann 1. janúar 1988, en þá höfðu Bandaríkin, Argentína, 

Egyptaland, Frakkland, Ítalía, Júgóslavía, Kína, Lesótó, Sýrland, Ungverjaland og Zambía 

fullgilt sáttmálann.
31

 Í dag eru aðildarríki sáttmálans 83
32

 og má áætla að hlutfallslegt umfang 

alþjóðaviðskipta aðildarríkjanna nemi um 2/3 hlutum af öllum alþjóðaviðskiptum heimsins.
33

 

                                                 
29

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 4.1. kafli almennra athugasemda, mgr.3-4, Þorgeir Örlygsson, 

„Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (n. 23) 45-46 og Peter Schlechtriem og Ingeborg H. 

Schwenzer (ritstj.), Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (n. 28) 1. 
30

 Peter Schlechtriem og Ingeborg H. Schwenzer (ritstj.), Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG) (n. 28) 2, Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 4.2. kafli almennra 

athugasemda, mgr. 1 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um 

neytendakaup (n. 12) 26. 
31

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 4.2. kafli almennra athugasemda, mgr. 2-4 og Þorgeir 

 rlygsson, „Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (n. 23) 46. 
32

 Sjá lista yfir öll aðildarríki CISG: „Status, United Nations Convention on Contracts for the International Sale 

of Goods (Vienna, 1980)“ (UNCITRAL) 

<http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html> skoðað 19. mars 2015. 
33

 Joseph M. Lookofsky, Understanding the CISG: a compact guide to the 1980 United Nations Convention on  

Contracts for the International Sale of Goods (4. útg., Kluwer Law International 2012) 1. 
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Efni CISG skiptist að meginstefnu til í fjóra hluta. Í fyrsta hluta sáttmálans er að finna reglur 

um gildissvið hans. Er sáttmálanum ætlað að gilda um alþjóðleg lausafjárkaup, þ.e. kaup á 

lausafjármunum þar sem aðilar hafa atvinnustöð sína í mismunandi ríkjum og bæði ríkin eru 

aðilar að sáttmálanum, eða þegar reglur alþjóðlegs einkamálaréttar leiða til þess að beita eigi 

kaupréttarreglum eins aðildarríkjanna, sbr. 1. mgr. 1. gr. CISG.
34

 Enn fremur er í sama hluta 

að finna ákvæði almenns eðlis, s.s. um túlkun sáttmálans, frávíkjanleika hans og þá þýðingu 

sem verslunarvenjur, yfirlýsingar og athafnir samningsaðila kunna að hafa.
35

 Í öðrum hluta 

CISG er svo að finna ítarlegar reglur um stofnun kaupsamninga, meðal annars um gerð og 

afturköllun tilboðs og samþykkis.
36

 Gengið er út frá þeirri meginreglu í sáttmálanum að 

kaupsamningar séu óformbundnir.
37

 Þá eru efnisreglur um kaup í þriðja hluta CISG. Skiptist 

hlutinn niður í 5 kafla, en er þar meðal annars fjallað um skyldur kaupanda og seljanda, 

áhættuskipti, tilkynningar um galla og verulega vanefnd.
38

 Að lokum er í fjórða hluta að finna 

heimildir aðildarríkja til að gera fyrirvara varðandi tiltekin ákvæði samningsins. Þannig er t.d. 

heimilt samkvæmt 92. gr. að gera fyrirvara við annan hluta sáttmálans um stofnun samninga 

eða þriðja hluta um efnisreglur kaupa.
39

  

3.1.3. SKIPUN SAMNORRÆNNAR SÉRFRÆÐINGANEFNDAR 

Stuttu eftir undirritun á CISG árið 1980, eða 10. júní sama ár, var haldinn fundur meðal 

norrænna dómsmálaráðherra þar sem ákveðið var að koma samnorrænum vinnuhópi á 

laggirnar. Fékk umræddur vinnuhópur það verkefni að kanna afstöðu Norðurlandanna til 

CISG ásamt möguleikann á setningu samræmdra kaupalaga fyrir Danmörku, Noreg, Svíþjóð 

og Finnland. Í vinnuhópnum voru þrír fulltrúar frá Danmörku, þrír frá Finnlandi, þrír frá 

Svíþjóð og fjórir frá Noregi. Þar að auki tóku áheyrnarfulltrúar frá Íslandi þátt í starfi hópsins 

frá árinu 1982, en var sú þátttaka þó ekki samfelld.
40

  

                                                 
34

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samninga um sölu á vöru milli ríkja (1980) (samþykktur 27. mars 2001, tók 

gildi 1. júní 2002) Stjtíð. C, 16/2001, 1. mgr. 1. gr. 
35

 Sama heimild, 6-13. gr.  
36

 Sama heimild, 14-24. gr. 
37

 Sama heimild, 11. gr.  
38

 Sama heimild, 25-88. gr. 
39

 Sama heimild, 89-101. gr. Sjá einnig umfjöllun um efni sáttmálans í Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. 

mál, 4.3. kafli almennra athugasemda,  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og 

lögum um neytendakaup (n. 12) 27-28, Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett (Universitetsforlaget 2005) 22-35, Nordiska 

arbetsgruppen för köplagstiftning (ritstj.), Nordiska köplagar : förslag av den nordiska arbetsgruppen för 

köplagstiftning = Pohjoismaiset kauppalait : pohjoismaisen kauppalakityöryhmän ehdotus (Nordiska rådet 

1985), NU-serien 1984:5 151-152 og Peter Schlechtriem og Ingeborg H. Schwenzer (ritstj.), Commentary on the 

UN Convention on the International Sale of Goods (CISG) (n. 28) 3-4. 
40

  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 29 

og Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 5.3 kafli almennra athugasemda, mgr. 1. 
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Á fundi vinnuhópsins, sem fór fram í nóvember 1980, var gengið frá skýrslu til 

dómsmálaráðherra landanna þar sem mælt var með því að þau gerðust aðilar að CISG. Enn 

fremur var í skýrslunni að finna meðmæli þess efnis að gerður yrði fyrirvari á grundvelli 

áðurnefndrar 92. gr. CISG við annan hluta sáttmálans, sem líkt og áður sagði, fjallar um 

stofnun samninga. Því varð úr, að þann 26. maí 1981 var sáttmálinn undirritaður með 

umræddum fyrirvörum af Danmörku, Finnlandi, Noregi og Svíþjóð. Þá kom einnig fram í 

skýrslu vinnuhópsins að æskilegt væri að setja samnorræn kaupalög sem yrðu í samræmi við 

CISG, en til þess þyrfti ef til vill lengri tíma.
41

  

Nokkrum árum síðar, eða 29.-30. október 1984, hélt vinnuhópurinn sinn síðasta fund í 

Helsinki og voru tillögur að nýjum kaupalögum þar lagðar fram og kynntar í samnorrænu 

nefndaráliti, þ.e. NORDISKA KÖPLAGAR, NU 1984:5.
42

 Í álitinu var fjallað um þau áhrif 

sem reglur CISG kynnu að hafa á efni nýrra norrænna kaupalaga. Var því meðal annars velt 

upp hvort hafa mætti norrænu kaupalögin svo samhljóða að ónauðsynlegt væri að lögtaka 

sáttmálann sérstaklega, en með því yrðu lögin allt í senn þjóðleg, samnorræn og alþjóðleg. 

Hins vegar varð nefndinni ljóst að örðugt yrði að hrinda hugmyndum um margþætt eðli 

norrænna kaupalaga í framkvæmd, enda hefur CISG að geyma ýmis ákvæði sem ekki eru í 

samræmi við gömul norræn viðhorf á sviði kauparéttar.
43

  

3.1.4. INNLEIÐING Á CISG Í NORRÆNAN RÉTT 

Hin norrænu ríki byggja á tvíeðli þjóðarréttar og landsréttar.
44

 Í því felst að þjóðarréttarlegar 

skuldbindingar sem ríkin undirgangast verða ekki sjálfkrafa að landsrétti. Öllu heldur þarf að 

lögfesta reglurnar sérstaklega í samræmi við stjórnskipunarréttarlegar reglur hvers ríkis.
45

 

Slík innleiðing þjóðarréttarreglna í landsrétt getur að meginstefnu til gerst með tvennum 

hætti. Annars vegar með svokallaðri aðlögun (e. transformation), sem felur í sér að 

þjóðarréttarreglur eru umskrifaðar í þann texta sem lögfestur er hverju sinni. Hins vegar 

kunna reglur þjóðarréttar að vera innleiddar með beinni lögleiðingu, en í því felst að sett eru 

                                                 
41

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 5.3. kafli almennra athugasemda, mgr. 2. Sjá einnig Joseph 

Lookofsky o.fl. (ritstj.), The Cisg Convention and Domestic Contract Law: harmony, cross-inspiration, or 

discord? (Djøf Pub. 2014) 22-29. 
42

 Nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning (ritstj.), Nordiska köplagar: förslag av den nordiska 

arbetsgruppen för köplagstiftning (n. 39). 
43

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 5.3. kafli almennra athugasemda, mgr. 3. 
44

 Sama heimild, 7.1. kafli almennra athugasemda, mgr. 2 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á 

lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 32. 
45

 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Codex 2006) 79, Garðar Víðir Gunnarsson, „Alþjóðlegur 

Gerðardómsréttur: Um framkvæmd fullnustu erlendra gerðardómsúrlausna á Íslandi og möguleika dómþola til 

þess að taka til varna samkvæmt 5. gr. New York sáttmálans“ (2011) 8 Tímarit Lögréttu 9, 15 og  slaug 

 rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 32-33. 
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lög eða reglur sem vísa með beinum hætti í viðkomandi þjóðarréttarsamning og þær 

efnisreglur hans, sem lögfesta skal.
46

 

Skiptar skoðanir voru á því innan áðurnefnds vinnuhóps um hvernig væri heppilegast að 

innleiða CISG í norrænan rétt. Niðurstaðan varð sú, að í Svíþjóð og Finnlandi var ákveðið að 

notast við hina síðarnefndu aðferð. Þannig voru settar sérstakar reglur um alþjóðleg 

lausafjárkaup, sem byggjast á CISG.
47

 Samhliða þeim voru svo sett sjálfstæð lög sem gilda 

kaup innlendra aðila. Öðluðust sænsku lögin gildi þann 1. janúar 1991, en eru hin finnsku frá 

27. mars 1987.
48

 Þá voru í Danmörku einnig sett sérstök lög um alþjóðleg kaup.
49

 Ákváðu 

Danir þó að fresta gildistöku laga um innlend kaup og búa þeir við kaupalögin frá 1906 enn 

þann dag í dag.
50

 Noregur skapaði sér hins vegar ákveðna sérstöðu í þessum efnum, en var 

þar ákveðið að innleiða CISG með fyrrnefndu aðferðinni, þ.e. aðlögun.
51

 Í Noregi voru því 

lögtekin kaupalög sem í senn eru bæði innlend og alþjóðleg.
52

 Hafði þetta það í för með sér, 

að þörfin á samræmingu við CISG var meiri í norsku lögunum samanborið við lög hinna 

Norðurlandanna.
53

 Hlaut umrædd aðferð Norðmanna við innleiðingu sáttmálans gagnrýni 

meðal fræðimanna. Þótti ljóst að fyrirkomulagið kynni að valda vandkvæðum ef tekin yrði 

samnorræn ákvörðun um að falla frá áðurgreindum fyrirvörum við annan hluta CISG. Þyrfti 

við slíkar aðstæður að innleiða í norsk lög alþjóðlegar reglur um stofnun samninga, sem ekki 

samrýmdust norskum reglum sama efnis.
54

 Vandkvæði þessi urðu að veruleika árið 2014 

þegar Norðmenn ákváðu að feta í fótspor hinna Norðurlandanna og afturkalla umræddan 

fyrirvara. Í stað þess að laga annan hluta CISG að norskum lögum, var brugðið á það ráð að 

                                                 
46

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 7.1. kafli almennra athugasemda, mgr. 2,  slaug  rnadóttir, 

Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 33 og Jan Kleineman, 

„The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism Wins the Day?“ í Joseph Lookofsky o.fl. (ritstj.), The 

Cisg Convention and Domestic Contract Law (n. 41) 30. 
47

 Sjá lag 1987:822 om internationella köp (sænsku lögin) og Förodning om ikraftträdande av konventionen 

angående avtal om internationella köp av varor samt av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i 

konventionen 16/9 1988/796 (finnska reglugerðin). 
48

 Sjá Kauppalaki/Köplag, 27/3 1987, nr. 355 (finnsku kaupalögin) og Köplag, 1990:931 (sænsku kaupalögin). 
49

 Sjá LOV nr. 733 af 7. december 1988 om international køb.  
50

 Sjá LOV nr. 102 af 6. april 1906 om køb. Sjá lögin í uppfærðri útgáfu með breytingum sem LBK nr. 140 af 

17. februar 2014. Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 5.4. kafli almennra athugasemda, mgr. 1,  slaug 

 rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 29-30 og 

Þorgeir  rlygsson, „Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (n. 23) 49-50. 
51

 Joseph Lookofsky o.fl. (ritstj.), The Cisg Convention and Domestic Contract Law (n. 41) 30. 
52

 Sjá LOV 1988-05-13 nr. 27 om kjøp og Nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning (ritstj.), Nordiska 

köplagar: förslag av den nordiska arbetsgruppen för köplagstiftning (n. 39) 36 og 99-123. 
53

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 6.1. kafli almennra athugasemda, mgr. 3. Aðferð norðmanna við 

innleiðingu CISG hefur verið gagnrýnd af fræðimönnum. Grundvallast sú gagnrýni einkum á því, að breyta 

þyrfti norsku kaupalögunum sérstaklega ef ákveðið yrði að draga til baka áðurnefndan fyrirvara við annan hluta 

CISG um stofnun samninga. Væri í slíku tilviki vænlegra að hafa sérlög um alþjóðleg lausafjárkaup og þar af 

leiðandi koma í veg fyrir að breyta þurtil þess að forðast hugsanlegar breytingar á lögum um innlend kaup. 
54

 Sjá umfjöllun um gagnrýni: Jan Kleineman, „The New Nordic Approach to CISG Part II: Pragmatism Wins 

the Day?“ í Joseph Lookofsky o.fl. (ritstj.), The Cisg Convention and Domestic Contract Law (n. 41) 30. 
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innleiða sáttmálann í heild sinni með setningu sérstakra laga um alþjóðleg lausafjárkaup, en 

samhliða því voru sérreglur um slík kaup fjarlægðar úr norsku kaupalögunum. Eins og nú er 

ástatt eru því reglur Norðmanna um innlend og alþjóðleg kaup að finna í tveimur aðskildum 

lagabálkum.
55

 

Það var ekki fyrr en árið 2001 sem íslenska ríkið gerðist aðili að CISG
56

, en átti það sér stað í 

kjölfar setningar laga um lausafjárkaup árið á undan.
57

 Ákveðið var að innleiða sáttmálann 

með sama hætti og Norðmenn gerðu upphaflega. Í því felst að almennar kauparéttarreglur 

kaupalaga, byggðar á hinum samnorræna grundvelli, hafa verið aðlagaðar að ákvæðum CISG 

eftir því sem kostur er, þótt einnig sé að finna í lögunum sérákvæði sem eingöngu gilda í 

alþjóðlegum kaupum. Grundvallaðist ákvörðun þessi einkum á því, að á Íslandi væri rík hefð 

fyrir því að aðlaga þjóðarréttarsamninga að íslenskum lögum.
58

 Enn fremur þótti æskilegt að 

sem mest samræmi væri á milli þjóðlegra og alþjóðlegra reglna á sviði lausafjárkaupa. Voru 

rökin fyrir því meðal annars þau, að þeir, sem viðskipti stunda geti reitt sig á að sömu eða 

svipaðar reglur gildi að meginstefnu til um sömu réttaratriðin, hvort sem þau gerast á 

innlendum eða erlendum vettvangi.
59

 Þannig má í lögum um lausafjárkaup finna ákvæði sem 

nánast eru nákvæm þýðing á ákvæðum CISG. Vísast í því samhengi einkum til 2. gr. (3. gr. 

CISG), 8. gr. (32. gr. CISG), 21. gr. (36. gr. CISG) og 31. gr. kaupalaga (38. gr. CISG).  

Í ljósi áðurnefndra breytinga sem urðu á fyrirkomulagi kaupalöggafar í Noregi, er Ísland, eins 

og nú er ástatt, eina norræna ríkið sem innleiðir CISG með aðlögun. Sambærileg gagnrýni á 

því við um Ísland og átti áður við um Noreg. Þykir þetta eindregið gefa tilefni til 

endurskoðunar á núverandi fyrirkomulagi íslenskra kaupalöggjafar, en eru reglur allra hinna 

Norðurlandanna um alþjóðleg lausafjárkaup nú að finna í sérstökum lagabálkum þess efnis. 

Sökum þeirrar aðferðar sem valin var við innleiðingu CISG hér á landi hefur verið talið 

sérstaklega mikilvægt við túlkun á ákvæðum kaupalaga, að líta til viðurkenndrar túlkunar í 

öðrum aðildarríkjum á þeim ákvæðum sáttmálans sem umrædd ákvæði kaupalaga sækja 

                                                 
55

 Berte-Elen R. Konow, „CISG Article 16and Nordic Domestic Law: Some Challenges of Contract Formation 

Rules in International Sales Law“ í sömu heimild 49-50 og „CISG directly applicable in Norway“ 

(Advokatfirmaet Grette) <https://www.grette.no/en/about-us/nyheter/cisg-directly-applicable-in-norway/> 

skoðað 22. apríl 2015. Nú er með berum orðum mælt fyrir um í 87. gr. norsku kaupalaganna að CISG gildi sem 

norsk lög. Sjá LOV 1988-05-13 nr. 27 om kjøp, 87. gr.  
56

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samninga um sölu á vöru milli ríkja (1980) (samþykktur 27. mars 2001, tók 

gildi 1. júní 2002) Stjtíð. C, 16/2001. 
57

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 1. kafli almennra athugasemda, mgr. 4. 
58

 Sama heimild, 7.1. kafli almennra athugasemda, mgr. 2. 
59

 Sama heimild, Þorgeir  rlygsson, „Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (n. 23) 51-52 og 

 slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 32-33. 
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fyrirmynd sína til.
60

 Að öðrum kosti væri íslenska ríkið líklega að hlaupast undan 

þjóðarréttarlegum skuldbindingum sínum, en samkvæmt 7. gr. CISG ber aðildarríkjum við 

beitingu þeirra reglna sem á sáttmálanum byggjast, að taka tillit til nauðsynjar á alþjóðlegri 

lagasamræmingu.
61

 

3.2. ALMENNT UM GILDISSVIÐ LAGANNA 

Fjallað er um gildissvið laga um lausafjárkaup í I. kafla laganna (1.-5. gr.). Þar kemur fram í 

1. gr. að lögin gildi almennt um kaup „að svo miklu leyti sem ekki er á annan veg mælt fyrir í 

lögum“.
62

 Er þeim þannig ekki ætlað að taka til samninga um leigu eða önnur afnot hlutar.
63

 

Enn fremur er lögunum almennt ekki ætlað gilda um kaup á þjónustu, en hefur 2. gr. 

kaupalaga að geyma reglur um afmörkun á gildissviði þeirra gagnvart samningum um vinnu 

og aðra þjónustu. Þá eru kaupalögin frávíkjanleg í þeim skilningi að ákvæði þeirra eiga ekki 

við þegar annað leiðir af samningi milli aðila, viðskiptavenju eða annarri venju, sbr. 3. gr. 

laganna. Aðilum er því heimilt að semja um að aðrar reglur gildi í heild eða hluta um 

samningssamband þeirra. Á þessu eru þó nokkrar takmarkanir, t.d. í 2. mgr. 22. gr. 

kaupalaga, þar sem fram kemur að um annað megi semja, enda sé það kaupanda í hag. Að 

lokum kemur fram í 5. gr. laganna að þau gildi um alþjóðleg kaup. Þannig eru í XV. kafla 

kaupalaga ákveðnar sérreglur, sem eingöngu gilda í alþjóðlegum kaupum, þ.e. kaupum milli 

aðila sem hafa atvinnustöð sína í mismunandi ríkjum, sbr. 87. gr. sömu laga.
64

 

4. GILDANDI RÉTTUR ÞEGAR LÖGUM UM LAUSAFJÁRKAUP SLEPPIR 

4.1. INNGANGUR 

Líkt og að framan greinir falla ýmsar samningstegundir utan gildissviðs kaupalaga, s.s. 

samningar um leigu hlutar og önnur þjónustukaup. Mun umfjöllun kafla þessa leitast við að 

varpa ljósi á það regluverk sem við tekur þegar lögunum sleppir, þ.e. þegar ákvæði I. kafla 

laganna leiða til þeirrar niðurstöðu að beiting þeirra sé ótæk. Verður í því samhengi einkum 

skoðað hvaða lögfestu, og eftir atvikum ólögfestu reglur, kunna að gilda um umrædd 

samningssambönd. 

                                                 
60

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, athugasemdir við 88. gr. og Þorgeir  rlygsson, „Gildissvið 

kaupalaga nr. 50/2000“ 52 Tímarit lögfræðinga 15, 36. 
61

 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um samninga um sölu á vöru milli ríkja (1980) (samþykktur 27. mars 2001, tók 

gildi 1. júní 2002) Stjtíð. C, 16/2001, 7. gr. 
62

 Lög um lausafjárkaup, 1. gr.  
63

 Alþt. 1999-2001, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, athugasemdir við 1. gr. Fjallað er um skilmörk sölusamninga og 

samninga um nytjaleyfi þegar andlagið er hugbúnaður í kafla 7 í ritgerð þessari.  
64

 Sjá umfjöllun um gildissvið laganna í Þorgeir  rlygsson, „Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 

2001“ (n. 23) 52-54 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um 

neytendakaup (n. 12) 34-36. 
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4.2. LÖGFESTAR REGLUR 

Ekki er í kaupalögum að finna reglur um samningsgerð eða stofnun samninga, nema hvað 

alþjóðleg kaup varðar, sbr. XV. kafli laganna. Við setningu samnorrænna kaupalaga við 

aldamótin 1900 var hugmyndin þó upphaflega sú að hafa í lögunum ýmis almenn ákvæði um 

stofnun kaupsamninga. Hins vegar var horfið frá slíkum áformum og ákveðið þess í stað að 

setja sérstaka lagabálka um það efni, þ.e. samnorrænu samningalögin. Þannig má hér á landi 

finna reglur um stofnun samninga í I. kafla laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og 

ógilda löggerninga, með síðari breytingum (hér eftir nefnd „samningalög“).
65

 Með hliðsjón 

af forsögu laganna og orðalagi umrædds kafla þykir ljóst, að höfundar laganna hafa aðallega 

samið ákvæði hans með kaupsamninga í huga. Nánar tiltekið er sennilegt að höfundar hafi 

einkum haft í huga svonefnd verslunarkaup, þ.e. kaup milli aðila, sem stunda 

viðskiptastarfsemi, og er þá miðað við þá viðskiptahætti, sem tíðkuðust á því sviði um og 

eftir aldamótin 1900. Þrátt fyrir það sem að framan greinir er samningalögum ekki einungis 

ætlað að taka til kaupsamninga. Öllu heldur er viðurkennt að lögin geti, eftir atvikum, gilt um 

alla samninga eða löggerninga á sviði fjármunaréttar.
66

 Myndu því samningar sem hafa 

þjónustukaup eða veitingu einhvers konar nytjaleyfis að meginefni sínu jafnframt falla innan 

gildissviðs laganna. Samkvæmt 1. gr. samningalaga, og í samræmi við meginreglu íslensks 

réttar um samningafrelsi, eiga ákvæði laganna þó ekki við ef annað leiðir af samningnum 

sjálfum, verslunartísku eða annarri venju.
67

 

Þá má í III. kafla samningalaga finna ákvæði um atvik sem kunna að leiða til ógildingar á 

samningum. Ólíkt ákvæðum I. kafla eru ákvæði þessi ófrávíkjanleg.
68

 Þekktust er sennilega 

36. gr. laganna, en kveður hún á um að samningi megi „víkja til hliðar í heild eða hluta, eða 

breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir 

sig“.
69

 Við mat á því hvort skilyrðum ákvæðisins sé fullnægt ber að líta til efnis samningsins, 

stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu til, sbr. 2. mgr. 

ákvæðisins. Þótt orðalag ákvæðisins kunni að vera víðtækt og gæti virst víkja frá 

meginreglunni um samningafrelsi og skuldbindingargildi samninga, er það aðallega hugsað 

til að sporna við misnotkun á samningafrelsinu. Þannig kemur fram í lögskýringargögnum að 

                                                 
65

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, 5.1. kafli almennra athugasemda, mgr. 2 og Páll Sigurðsson, 

Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. (Bókaútgáfa Orators 1987) 33. 
66

 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (n. 65) 33. 
67

 Sjá sömu heimild 32 og 35. 
68

 Sama heimild 221. 
69

 1. mgr. 36. gr. samningalaga. 
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ákvæðið sé í eðli sínu undantekningarregla og að dómstólar eigi að fara varfærnislega við 

beitingu þess.
70

  

4.3. ÓLÖGFESTAR REGLUR  

Því fer fjarri að í samningalögum sé tæmandi talning á þeim reglum sem gilda á sviði 

samningaréttar. Öllu heldur eru þar aðeins taldar upp nokkrar meginreglur um þá þætti hins 

almenna hluta samningaréttar, sem helst þótti ástæða til að lögfesta.
71

 Eru þannig í gildandi 

rétti ákveðnar óskráðar meginreglur sem koma til fyllingar lögunum. Hið sama á við um 

kröfuréttarlegar reglur um þjónustukaup, s.s. um efndir, vanefndir og vanefndarúrræði, en líkt 

og áður sagði eru ekki til staðar sett lög sem taka almennt til þjónustukaupa, þ.e. slíkra kaupa 

þegar kaupandi er ekki jafnframt neytandi.
72

  

Sér í lagi má finna skírskotanir til óskráðra reglna í íslenskri dómaframkvæmd. Hafa íslenskir 

dómstólar í því samhengi vísað til hugtaka á borð við grunnreglna, undirstöðureglna, 

grundvallarreglna eða einfaldlega meginreglna laga, þótt merking þeirra sé ekki alltaf 

samræmd.
73

 Þótt tilvist þeirra sé óumdeild eru sumar meginreglur réttarins hvergi almennt 

orðaðar í íslenskum lögum. Dæmi um slíka óskráða meginreglu er reglan um að samninga 

beri að halda (l. pacta sunt servanda), en grundvallast meðal annars samningalög og 

kaupalög á þeirri forsendu að hún sé til staðar.
74

 Enn fremur eru dæmi þess að meginreglu sé 

beitt, sem talin er felast í tilteknu ákvæði, s.s. með vísan til undirstöðuraka þess.
75

 Þannig 

hefur reglan um hið sanngjarna eða réttláta verð, sem nú er að finna 45. gr. laga um 

lausafjárkaup, verið lögð til grundvallar í málum er varða kaup á þjónustu.
76

 

                                                 
70

 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493 – 260 mál, IX. kafli almennra athugasemda. Ef litið er til 

dómaframkvæmdar virðist Hæstiréttur Íslands að mestu leyti verið hófstilltur í beitingu reglunnar og er reyndin 

sú, að beitingu hennar er hafnað í mun fleiri dómum en henni er beitt. Sjá frekari umfjöllun um 

dómaframkvæmd í tengslum við umrætt atrið í Matthías G. Pálsson, „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 

36. gr. samningalaga“ (2004) 57 Úlfljótur – tímarit laganema 405. 
71

 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (n. 65) 35. 
72

 Sjá umfjöllun í kafla 2 og  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 145. 
73

 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði: grundvöllur laga, réttarheimildi. (Hið íslenzka bókmenntafélag 2007) 

325-326, Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (Háskólinn í Reykjavík : JPV útgáfa 2008) 154 og Þorgeir 

 rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 54. 
74

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 55. Sjá einnig um beitingu reglunnar í dómaframkvæmd: Plast, miðar 

og tæki ehf. gegn Sigurði Þorsteini Guðjónssyni, Hrd. 23. október 2003 í máli nr. 124/2003, kafli II, mgr. 4 og 

Sigurður Ingi Halldórsson gegn Fons hf., Hrd. 19. júní 2008 í máli nr. 549/2007, kafli II, mgr. 2.   
75

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 55. 
76

 Sjá t.d. Sveinn Reynir Eyjólfsson o.fl. gegn Árna Eðvaldssyni, Hrd. 15. janúar 2004 í máli nr. 248/2003, mgr. 

4, en þar sagði meðal annars orðrétt að við mat á „réttmæti fjárkröfu stefnda ber að hafa hliðsjón af þeirri 

meginreglu kröfuréttar sem nú kemur fram í lokamálslið 45. gr. laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup.“ Sjá einnig 

um beitingu sömu meginreglu úr eldri kaupalögum: Hitavirkjun hf. gegn Sigurjóni Guðmundssyni, Hrd. 12. 

mars 1969 í máli nr. 30/1968, mgr. 3 og Þórður Kristjánsson o.fl. gegn Veli hf. og gagnsök, Hrd. 10. október 

1969 í máli nr. 136/1968, mgr. 3. 
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Raunar voru með kaupalögum lögfestar fjölmargar meginreglur á sviði kaupa- og kröfuréttar, 

sem skapað höfðu sér sess í íslenskri réttarframkvæmd. Má í því samhengi nefna ákvæði X. 

kafla laganna um ákvörðun fjárhæðar skaðabóta, en eru þau lögfesting margra reglna, sem í 

fræðaskoðunum og dómaframkvæmd voru taldar gilda um það efni. Þá voru með 

kaupalögum jafnframt leiddar í lög ýmsar reglur, sem áður var nokkur óvissa um, hvort og að 

hvaða marki giltu hér á landi.
77

 Ágætt dæmi um það er 84. gr. laganna um svokallaðar 

sprangkröfur, þ.e. þegar kaupanda er heimilt að gera kröfu á hendur fyrri söluaðila vegna 

galla á söluhlut í tilvikum þar sem seljandi getur gert sams konar kröfu vegna gallans.
78

 

Jafnframt má hér nefna 2. mgr. 54. gr. kaupalaga um skilyrði þess, að kaupandi geti afpantað 

hlut sem sérstaklega hefur verið útbúinn fyrir hann, en óljóst var í tíð eldri laga hvaða reglur 

giltu um þetta atriði.
79

 Að lokum lögfestu kaupalög einnig ákveðnar reglur sem ganga á skjön 

við þær reglur sem áður voru við lýði. Sem dæmi um þetta er regla um viðbótarfrest í 2. mgr. 

25. gr., sem kann að veita heimild til riftunar (nachfrist frestur), og regla um 

stjórnunarábyrgð í 27. gr. laganna. Verður tíminn að leiða í ljós hvort reglur þessar komi 

jafnframt til með að verða hluti hins óskráða réttar.
80

 

Þegar framangreint er virt þykir ljóst, að þegar samninga- og kaupalögum sleppir heyra 

samningar um leigu og almenn þjónustukaup að mestu undir ólögfest regluverk, þ.e. 

meginreglur samninga- og kröfuréttar. Þar sem margar umræddra meginreglna hafa verið 

lögfestar með lögum um lausafjárkaup, má að miklu leyti líta til ákvæða laganna við úttekt á 

þeim ólögfestu reglum sem gilda um framangreindar samningstegundir. Hins vegar verður að 

hafa hér í huga, að sumar reglur kaupalaga eru sérsniðnar að kaupum á lausafé sem slíku og 

falla því almennt illa að þjónustukaupasamningum, s.s. reglur um skilarétt og áhættu af 

söluhlut. Þá ríkir einnig ákveðin óvissa um hvort tiltekin ákvæði laganna séu hluti hins 

óskráða réttar líkt og áður sagði. Getur því verið munur á réttarstöðu samningsaðila eftir því 

hvort viðskipti þeirra heyri undir kaupalög eða óskráðar meginreglur kröfuréttar. Um efni 

hinna óskráðu reglna vísast að öðru leyti til dómaframkvæmdar og skrifa fræðimanna á sviði 

samninga- og kröfuréttar.
81

 

                                                 
77

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 63. 
78

  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 345. 
79

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 63. 
80

 Sama heimild 64. 
81

 Sjá einkum sömu heimild, Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar 

(n. 65) og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 

12). 
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5. HUGBÚNAÐUR SEM LAUSAFÉ Í SKILNINGI KAUPALAGA 

5.1. INNGANGUR 

Þegar litið er til sérstaks eðlis hugbúnaðar, sem fjallað var um í upphafi ritgerðar þessarar
82

, 

vaknar eðlilega sú spurning hvort samningar um kaup á hugbúnaði geti talist til 

lausafjárkaupa í skilningi kaupalaga, eða hvort þeir teljist fremur til þjónustukaupa og heyri 

undir þær meginreglur samninga- og kröfuréttar sem raktar voru í síðasta kafla. Þótt 

hugbúnaður sem slíkur, án tengingar við tiltekinn geymslumiðil, hafi vissulega ætíð eitthvert 

líkamlegt form, er skilningarvitum mannsins ókleift að skynja það.
83

 Er hann því í eðli sínu 

frábrugðinn hefðbundnu, áþreifanlegu lausafé á borð við húsgögn og bifreiðar. Þá verður 

heldur ekki séð að hugbúnaður eigi í sjálfu sér margt sameiginlegt með þjónustu. Birtist sá 

munur einkum í því, að ólíkt þjónustu er hægt að geyma og hafa eignarrétt yfir hugbúnaði. 

Endurspeglar þetta í raun þann grundvallarmun sem almennt er á lausafé og þjónustu.
84

  

Í þeim köflum sem hér fara á eftir verður leitast við að svara því hvort hugbúnaður geti talist 

til lausafjár í skilningi kaupalaga. Verður í því samhengi fjallað um tvenns konar 

afhendingarmáta hugbúnaðar, sem ólíkir eru í eðli sínu. Þannig verður fyrst fjallað um 

áþreifanlegan afhendingarmáta, þ.e. þegar hugbúnaður er afhentur á tilteknum geymslumiðli 

eða sem hluti vélbúnaðar. Í kjölfarið verður svo fjallað um rafrænan afhendingarmáta, s.s. 

afhendingu með niðurhali.  

5.2. AFHENDING HUGBÚNAÐAR Á ÁÞREIFANLEGUM GEYMSLUMIÐLI 

Ljóst þykir að hugbúnaður sem afhentur er á geisladiski, hörðum diski eða sem hluti 

vélbúnaðar á meira sammerkt með lausafé í hefðbundnum skilningi en þjónustu. Ástæða 

þessa er einfaldlega sú, að í slíkum tilvikum er hugbúnaðurinn í beinu sambandi við einhvern 

áþreifanlegan hlut. Þannig segir eftirfarandi í athugasemdum með frumvarpi til kaupalaga: 

Enn fremur ná lögin til kaupa á tölvuforritum. Slík forrit kunna að vera á 

disklingi, en þau geta einnig verið á hörðum diski sem fylgir við kaup á 

tölvuvélbúnaði. Í slíkum tilvikum liggur verðmætið í forritinu sjálfu og 

eiginleikum þess.
85

 

                                                 
82

 Sjá kafla 1, bls. 2. 
83

 Sjá umfjöllun um hinar margvíslegu birtingarmyndir hugbúnaðar í kafla 1. 
84

 Sarah Green og Djakhongir Saidov, „Software as goods“ (n. 6) 169, Jagdish N Bhagwati og Irwin, Political 

economy and international economics (MIT Press 1991) 45 og F. Smith og L. Woods, „A Distinction without a 

Difference: Exploring the Boundary between Goods and Services in the World Trade Organization and the 

European Union“ (2005-2006) 12 Columbia J European L 1, 42-44. 
85

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, athugasemdir við 1. gr. 



17 

 

Af framangreindu má ráða, að sala á hugbúnaði, sem afhentur er á áþreifanlegum 

geymslumiðli eða sem hluti af tölvuvélbúnaði, falli innan gildissviðs laga um lausafjárkaup. 

Er þetta í samræmi við túlkun erlendra fræðimanna og dómstóla á gildissviði þess sáttmála 

sem kaupalögin sækja fyrirmynd sína í, þ.e. CISG.
86

 Þá eru jafnframt til stuðnings umræddri 

niðurstöðu dæmi þess í íslenskri dómaframkvæmd, að kaupalögum hafi verið beitt um sölu á 

hugbúnaði sem tengdur er vélbúnaði. Má í því samhengi nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur 

í máli nr. E-3303/2008, en var þar deilt um lögmæti riftunar á samningi um kaup á 

vatnsskurðarvél ásamt meðfylgjandi hugbúnaði. Ekki hafði tekist að ljúka hönnun 

hugbúnaðarins þannig að vatnsskurðarvélin fengi umsamda virkni á umsömdum tíma. Komst 

héraðsdómur að þeirri niðurstöðu, að kaupanda hefði verið heimilt að rifta kaupsamningnum 

á grundvelli 25. gr. kaupalaga, með vísan til 22. gr. sömu laga.
87

 Enn fremur má vísa til Hrd. í 

máli nr. 324/1996
88

 úr tíð eldri kaupalaga nr. 39/1922. Þar höfðu aðilar gert munnlegan 

samning um kaup á tölvubúnaði, eða svonefndum netstjóra. Eftir uppsetningu hugbúnaðar á 

umræddum netstjóra og afhendingu hans fékk kaupandi leyfi frá seljanda til að prufukeyra 

netstjórann í verslun hins síðarnefnda. Sömu nótt var hins vegar brotist inn í verslun seljanda 

og netstjóranum stolið. Dómstóllinn lagði til grundvallar reglur kaupalaga um áhættuskipti og 

komst að þeirri niðurstöðu að kaupandinn hefði sjálfur borið áhættuna af stuldinum, þar sem 

prufukeyrsla hugbúnaðarins hefði verið í hans þágu.
89

  

5.3. AFHENDING HUGBÚNAÐAR MEÐ RAFRÆNUM HÆTTI 

Þótt framangreindar athugasemdir með frumvarpi til kaupalaga leiði nokkuð greinilega til 

þeirrar niðurstöðu að lögin gildi um sölu hugbúnaðar á áþreifanlegum geymslumiðli, eru þær 

ekki jafn afdráttarlausar um sölu á rafrænum hugbúnaði, s.s. hugbúnaði sem afhentur er með 

niðurhali eða hýsingu á svonefndu tölvuskýi (e. cloud computing).
90

 Þannig tiltaka 

                                                 
86

 Sjá t.d. Franco Ferrari, The Draft UNCITRAL digest and beyond cases, analysis and unresolved issues in the 

UN Sales Convention ; papers of the Pittsburgh conference organized by the Center for International Legal 

Education (CILE) (Sellier European Law Publishers 2009) 78, Joseph M. Lookofsky, Understanding the CISG 

(n. 33) 20, Peter Schlechtriem og Ingeborg H. Schwenzer (ritstj.), Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG) (n. 28) 30, Oberlandesgericht Köln frá 26. ágúst 1994 í máli nr. 19 U 

282/93 (Þýskaland) og Oberlandesgericht Koblenz frá 17. september 1993 í máli nr. 2 U 1230/91 (Þýskaland), 

þar sem þýskur áfrýjunardómstóll hafði eftirafarndi að segja um hugtakið „lausafé“: „The term "goods" is to be 

interpreted widely, it comprises all objects, that can be subject of a commercial sale, also computer software“. 
87

 Festi ehf. gegn Skaganum hf., Héraðsdómur Reykjavíkur 28. maí 2009 í máli nr. E-3303/2008, 4-6. mgr. í 

niðurstöðum. 
88

 TBtæknibúnaður ehf. gegn Almari Grímssyni, Hrd. 25. apríl 1997 í máli nr. 324/1996. 
89

 Sama heimild, I. kafli, 5. mgr. 
90

 Með hýsingu á tölvuskýi er átt við geymslu gagna eða hugbúnaðar á netþjóni í staðinn fyrir staðartölvu. 
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athugasemdirnar einungis dæmi um hugbúnað á áþreifanlegu formi
91

, en hafði rafrænn 

afhendingarmáti verið til staðar um margra ára skeið þegar frumvarpið var loks lagt fram á 

Alþingi í enda ársins 1999.
92

 Er því ástæða til nánari skoðunar á umræddu álitaefni.  

Þykir í því samhengi fyrst nauðsynlegt að skilgreina inntak hugtaksins lausafé nánar. Ekki er 

slíka skilgreiningu að finna í texta kaupalaga, en í hefðbundnum skilningi myndi það eflaust 

tákna hvers kyns áþreifanleg verðmæti, sem ekki eru fasteignir.
93

 Hins vegar ef litið er til 

athugasemda með frumvarpi til laganna er ljóst að hugtakið er víðtækara en svo. Þannig er 

kaupalögum samkvæmt athugasemdunum bæði ætlað að gilda um áþreifanlega hluti eins og 

húsgögn og verðbréf
94

 og óáþreifanlega hluti eins og munnlegar kröfur og réttindi.
95

 Er því 

gildissvið laganna að þessu leyti rýmra en gildissvið CISG, en er sérstaklega tiltekið í 2. gr. 

sáttmálans að hann gildi ekki um kaup á verðbréfum, peningum, kröfum eða réttindum.
96

 Þar 

að auki er viðurkennt að CISG taki ekki til kaupa á óáþreifanlegum verðmætum, til að mynda 

svonefndu verksviti (e. know-how),
97

 viðskiptahugmynda,
98

 viðskiptaáætlana
99

 og 

niðurstaðna rannsókna.
100

 Engu að síður er yfirgnæfandi hluti erlendra fræðimanna á þeirri 

skoðun að hugbúnaður, sem afhentur er með rafrænum hætti, falli undir gildissvið 

sáttmálans.
101

 Ástæða þessa er meðal annars sú, að burtséð frá afhendingarmáta er um að 

ræða virkt og raunverulegt fyrirbæri, en ekki einungis ímyndaðan tilbúning eða hugarsmíð 
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eins og í tilviki hinna fyrrnefndu.
102

 Þannig er mögulegt að eiga, geyma og stjórna hugbúnaði 

með sambærilegum hætti og einhvers konar vél eða maskínu.
103

 Þykir sú staðreynd, að 

hugbúnaður afhentur með rafrænum hætti sé almennt álitinn falla innan gildissviðs CISG, 

burtséð frá þröngri skýringu þess, veita sterka vísbendingu þess efnis að slíkur hugbúnaður 

eigi jafnframt undir víðtækara gildissvið kaupalaga.
104

 Þá má í þessu samhengi einnig vísa til 

þess sem segir um miðlun upplýsinga með tölvutengingu í athugasemdum með frumvarpi til 

kaupalaga:  

Miðlun upplýsinga með tölvutengingu er hins vegar skyldari kaupum, t.d. 

beinlínutenging við upplýsingabanka. Hér er um að ræða vissar upplýsingar, 

sem pantaðar eru fyrir fram, og greitt er fyrir þær, eftir atvikum með áskrift. 

Þessi viðskipti hafa einkum sérstöðu varðandi afhendingu hins selda, en það 

þykir þó ekki geta valdið neinum úrslitum í þessu efni. Nefna má til 

samanburðar að afhending á gasi, olíu og vatni fer fram í gegnum leiðslur, en 

þar hefur þó verið talið að um kaup sé að ræða.
105

 

Eins og sjá má fjalla athugasemdir þessar eingöngu um miðlun upplýsinga gegn endurgjaldi, 

en sem dæmi um slíkt mætti nefna kaup fyrirtækis á upplýsingum um lánshæfismat 

einstaklings frá upplýsingabanka Creditinfo. Hins vegar má leiða að því líkur út frá orðalagi 

umræddra athugasemda, að það hafi almennt ekki þýðingu gagnvart gildissviði kaupalaga að 

afhending sé framkvæmd með tölvu- eða beinlínutengingu (e. online transmssion), en er 

slíkur afhendingarmáti afar áþekkur rafrænum afhendingarmáta hugbúnaðar. Með hliðsjón af 

þessu og öllu því sem á undan var reifað, verður því vart umflúið að álykta sem svo, að kaup 

á rafrænum hugbúnaði heyri undir gildissvið laga um lausafjárkaup. Nær gildissvið laganna 

því til kaupa á hugbúnaði óháð því hvernig afhending hans fer fram. 
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6. BLANDAÐIR SAMNINGAR – AFMÖRKUN GAGNVART ÞJÓNUSTUKAUPUM 

6.1. ALMENNT UM AFMÖRKUN Á GILDISSVIÐI KAUPALAGA GAGNVART 

ÞJÓNUSTUSAMNINGUM 

Þrátt fyrir að sala hugbúnaðar, í bæði áþreifanlegu og óáþreifanlegu formi, teljist til 

lausafjárkaupa er ekki þar með sagt að allir hugbúnaðarsamningar falli undir gildissvið 

kaupalaga. Þannig kunna sumir hugbúnaðarsamningar jafnframt að kveða á um aðrar skyldur 

seljanda, sem að jafnaði myndu flokkast sem þjónusta. Afmörkun á gildissviði kaupalaga 

gagnvart þjónustusamningum er að finna í 2. gr. laganna, en eftirfarandi segir þar í tveimur 

málsgreinum:  

Lög þessi gilda um pöntun hlutar sem búa skal til þegar sá sem pantar lætur 

ekki í té verulegan hluta efnis til framleiðslunnar. [...] 

Lögin gilda ekki um samninga þegar sá sem afhendir hlut skal jafnframt láta í 

té vinnu eða aðra þjónustu sem felur í sér mestan hluta af skyldum hans.
106

 

Þykir ljóst að framangreindar málsgreinar sæki fyrirmynd sína til CISG, enda eru þær nánast 

nákvæm þýðing á 3. gr. sáttmálans.
107

 Líkt og sjá má í 1. mgr. ákvæðisins eiga kaupalög ekki 

við þegar sá sem pantar tiltekinn hlut lætur jafnframt í té verulegan hluta efnis til 

framleiðslunnar. Til nánari útskýringar má taka dæmi byggt á ímynduðum forsendum um 

mann sem pantar eldhúsinnréttingu af smið. Er í slíku tilviki um kaup að ræða ef smiðurinn 

leggur jafnframt til efnið í eldhúsinnréttinguna. Ef það er hins vegar sá sem pantar 

eldhúsinnréttinguna sem leggur til efnið er fremur um verksamning að ræða, en falla slíkir 

samningar utan gildissviðs kaupalaga.
108

 Þá gilda lögin heldur ekki um samninga þegar sá 

sem afhendir hlut skal jafnframt láta í té vinnu eða aðra þjónustu sem felur í sér mestan hluta 

af skyldum hans, sbr. framangreind 2. mgr. 2. gr. kaupalaga. Nær málsgrein þessi til 

blandaðra samninga í hefðbundnum skilningi, þ.e. þegar skuldbindingar seljanda 

samanstanda af afhendingu á lausafé til blands við veitingu á þjónustu. Rétt þykir þó að 

benda á, að umræddri málsgrein er ekki ætlað að ná til þeirrar vinnu sem tengist með beinum 

hætti gerð eða framleiðslu hlutarins sem slíks. Öllu heldur er hér fremur verið að ræða um 
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þjónustuskyldur seljanda, sem tengjast afhendingu hlutar, eða skyldur eftir afhendingu.
109

 Í 

áframhaldandi umfjöllun verður fjallað um þrjár algengar samningstegundir, sem bæði hafa 

hugbúnað og einhvers konar þjónustu að andlagi sínu. Verður í því samhengi fyrst fjallað um 

blandaða hugbúnaðarsamninga (e. mixed software contracts), því næst samninga um 

hugbúnað, sem sérstaklega er þróaður að þörfum kaupanda (e. custom-designed software), og 

að lokum svonefnda alverkssamninga (e. turn-key contracts). 

6.2. BLANDAÐIR HUGBÚNAÐARSAMNINGAR (E. MIXED SOFTWARE CONTRACTS) 

Ekki er óhugsandi að samningar um sölu á hugbúnaði kveði alloft á um einhvers konar 

viðbótarskyldur seljanda. Þannig má ímynda sér að slíkar skyldur geti falist í uppsetningu 

hugbúnaðarins, reglulegum uppfærslum og viðhaldi hans, eða því að seljandi þjálfi eða kenni 

starfsfólki kaupanda á hugbúnaðinn.
110

 Í tilvikum sem þessum verður að meta út frá þeim 

viðmiðum, sem fram koma í áðurnefndri 2. mgr. 2. gr. kaupalaga
111

, hvort viðkomandi 

samningur falli innan gildissviðs kaupalaga eða hvort hann heyri fremur undir þær 

meginreglur samninga- og kröfuréttar sem reifaðar voru í kafla 4.3. að framan. Ákvæðið, sem 

ekki var í eldri kaupalögum, mælir fyrir um að lögin gildi ekki um samninga þegar sá sem 

afhendir hlut skal jafnframt láta í té vinnu eða aðra þjónustu sem felur í sér mestan hluta af 

skyldum hans. Er hvorki í íslenskri dómaframkvæmd né í athugasemdum með frumvarpi til 

laganna að finna nánari leiðbeiningar um hvenær þjónusta sé farin að skipa svo stóran hluta 

af skyldum seljanda að hún teljist fela í sér mestan hluta í skilningi ákvæðisins. Samhljóða 

reglu er hins vegar að finna í d-lið 2. mgr. 2. gr. laga um neytendakaup. Í athugasemdum með 

frumvarpi til þeirra laga segir, að við mat á því hvort samningur falli undir lögin eða ekki eigi 

að líta til þess hvert aðalefni hans sé. Nefna athugasemdirnar í kjölfarið dæmi um 

bílaverkstæði sem gerir samning um sölu á einföldum varahlut í bíl og sér jafnframt um að 

koma varahlutnum fyrir. Er fullyrt sem svo, að slíkur samningur myndi ekki falla innan 
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gildissviðs neytendakaupalaga, þar sem þjónustuþáttur hans væri fyrirferðarmestur.
112

 Láta 

umræddar athugasemdir það þó kyrrt liggja, að gera grein fyrir einhvers konar viðmiðum sem 

beita má við mat á því hvert aðalefni samnings er.   

Líkt og áður sagði sækir 2. mgr. 2. gr. kaupalaga fyrirmynd sína til CISG.
113

 Af þeirri ástæðu 

þykir rétt að líta til umfjöllunar og dómaframkvæmdar um framangreint atriði í tengslum við 

efnislega sambærilega 2. mgr. 3. gr. sáttmálans, en er hún svohljóðandi: „This Convention 

does not apply to contracts in which the preponderant part of the obligations of the party 

who furnishes the goods consists in the supply of labour or other services“.
114

 Við mat á því 

hvort þjónusta telst skipa mestan hluta (e. preponderant part) í skilningi ákvæðisins er 

almennt viðurkennt að framkvæma eigi samanburð á efnahagslegu verðmæti lausafjárins 

annars vegar og þjónustunnar hins vegar (e. economic value test), líkt og um tvo samninga 

væri að ræða.
115

 Hins vegar hefur í erlendri dómaframkvæmd ekki verið samstaða um hvenær 

hlutfallslegt verðmæti þjónustuþáttar sé orðið slíkt að beiting CISG sé ótæk. Þannig hafa 

sumir dómstólar talið þjónustuþáttinn þurfa að vera bersýnilega (e. clearly) verðmætari en hið 

selda lausafé svo beiting sáttmálans sé útilokuð
116

 á meðan aðrir hafa verið á þeirri skoðun, 

að verðmæti seldrar þjónustu þurfi einungis að samsvara yfir 50 prósent af heildarvirði 

samnings.
117

   

Hin svonefnda ráðgjafanefnd CISG (e. CISG Advisory Council), sem er sjálfstæð nefnd 

skipuð mörgum af helstu sérfræðingum á þessu réttarsviði í þeim tilgangi að tryggja 

samræmda skýringu sáttmálans
118

, fjallaði um framangreint álitaefni í einu af fimmtán 
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nefndarálitum sínum.
119

 Þótt nefndin sé sammála því, að framkvæma eigi samanburð 

byggðan á efnahagslegu verðmæti, er hún á þeirri skoðun að ekki eigi að notast við 

fastákveðin viðmið í þeim efnum. Öllu heldur er það viðhorf nefndarinnar að framkvæma 

þurfi heildarmat með hliðsjón af aðstæðum í hverju einstöku máli. Í því samhengi telur 

nefndin að líta eigi til heildarverðmætis viðkomandi samnings, uppbyggingar verðs og þess 

vægis sem samningsaðilar gefa ólíkum samningsskuldbindingum.
120

  

Þá er einnig að finna umfjöllun um þetta atriði í áliti samnorrænu sérfræðinganefndarinnar, 

sem um var getið í kafla 3.1.3. að ofanverðu.
121

 Ásamt því að vera sammála um framkvæmd 

samanburðar á efnahagslegu verðmæti, bætir nefndin því við að sérfræðiþekking seljanda 

kunni að hafa áhrif við mat á vægi þjónustuþáttar. Sem dæmi um þetta nefnir samnorræna 

sérfræðinganefndin samning um viðgerð á tæknilega margbrotnum vélbúnaði þar sem 

seljandi leggur jafnframt til varahlut. Er nefndin þeirra skoðunar að samningur sem þessi 

myndi að jafnaði teljast til þjónustusamnings, jafnvel þótt varahluturinn kunni að vera 

efnahagslega verðmætari en viðgerðin. Væri aftur á móti um að ræða tiltölulega einfalda 

viðgerð, sem ekki þarfnaðist mikillar sérþekkingar, yrði niðurstaðan oftast gagnstæð að mati 

nefndarinnar.
122

  

Að öllu ofangreindu virtu, þykir eðlilegt að framkvæmt sé aðstæðubundið mat með hliðsjón 

af efnahagslegu verðmæti lausafjárins annars vegar og þjónustunnar hins vegar þegar skorið 

er úr um hvort þjónusta seljanda feli í sér mestan hluta af samningsskuldbindingum hans í 

skilningi 2. mgr. 2. gr. kaupalaga. Er í því samhengi, eftir því sem við á, rétt að líta til 

heildarverðmætis samningsins, uppbyggingar verðsins, þess vægis sem samningsaðilar gefa 

mismunandi samningsskuldbindingum og þeirrar sérþekkingar sem veiting þjónustunnar 

krefst. Skyldi niðurstaðan að loknu umræddu mati vera á þá leið, að þjónustuþáttur teljist ekki 

vera aðalefni viðkomandi hugbúnaðarsamnings, myndu kaupalög gilda um hinn blandaða 

samning í heild sinni, en ekki einungis þann hluta sem fjallar um kaup á hugbúnaði.
123
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6.3. HUGBÚNAÐUR SEM ÞRÓAÐUR ER SÉRSTAKLEGA AÐ ÞÖRFUM KAUPANDA (E. 

CUSTOM-DESIGNED SOFTWARE) 

6.3.1. ALMENNT UM SAMNINGA UM ÞRÓUN HUGBÚNAÐAR 

Samningsaðilar kunna að semja með þeim hætti að hugbúnaður sé að nokkru eða miklu leyti 

þróaður sérstaklega að þörfum kaupandans. Dæmi um þetta væri ef rekstraraðili 

líkamsræktarstöðvar óskaði eftir því við hugbúnaðarverktaka að hann þróaði fyrir sig kerfi 

sem héldi sjálfvirkt utan um gildistíma líkamsræktarkorta. Við aðstæður sem þessar vaknar 

eðlilega upp sú spurning hvort réttarsamband aðila falli undir gildissvið lausafjárkaupalaga 

eða hvort fremur sé um að ræða kaup á þjónustu. Mun umfjöllun þessa kafla leitast við að 

varpa ljósi á umrætt álitaefni. 

6.3.2. KAUP Á LAUSAFÉ EÐA ÞJÓNUSTU? 

Úr gildistíð eldri laga um lausafjárkaup nr. 39/1922 er að finna nokkur dæmi þess í 

dómaframkvæmd, að deilt hafi verið um samninga um þróun hugbúnaðar. Má í því samhengi 

einkum nefna Hrd. í málum nr. 249/1988
124

 og 133/2001
125

, en í báðum umræddum dómum 

virðist meginreglum kröfuréttar hafa verið beitt í stað laganna. Það athugast þó að í þessum 

málum reyndi ekki sérstaklega á hvort samningarnir ættu undir kaupalög, enda gengu 

málsaðilar sjálfir í báðum tilvikum út frá því að meginreglur kröfuréttar ættu við.
126

 Ef enn 

fremur er höfð hliðsjón af umfjöllun um framangreint álitamál í tengslum við CISG, þá eru til 

dæmi um röksemdir þess efnis í skrifum fræðimanna og niðurstöðum erlendra dómstóla, að á 

grundvelli áðurnefndrar 2. mgr. 3. gr. sáttmálans sé beiting hans ótæk um sölu á hugbúnaði 

sem þróaður er sérstaklega að þörfum tiltekins kaupanda.
127

 Sagði meðal annars eftirfarandi 

um þetta álitamál í dómi áfrýjunardómstóls Kölnar í Þýskalandi frá 26. ágúst 1994: 

At the most, it is standard software that can be viewed as a movable object and 

therefore be considered to be 'goods' in the terms of the Convention [ ...]. 

Software can certainly not be viewed as tangible goods where the contract 
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concerns the development of individual software; such a contract is a contract 

for services.
128

 

Sjá má að dómstóllinn telur samninga um kaup á stöðluðum hugbúnaði (e. standard software) 

vera samninga sem almennt falli innan gildissvið CISG. Hins vegar kemst hann að 

gagnstæðri niðurstöðu varðandi samninga um sérstaklega þróaðan hugbúnað (e. individual 

software) og telur slíka samninga fremur fela í sér þjónustukaup.
129

 Hefur umrædd niðurstaða 

þýska áfrýjunardómstólsins verið mikið gagnrýnd, þar á meðal af ráðgjafanefnd CISG.
130

 

Grundvallast sú gagnrýni einkum á þeirri staðreynd, að í CISG er að finna ákvæði sem 

sérstaklega fjallar um pöntunarkaup á sérútbúnum lausafjármunum (e. goods to be 

manufactured), sbr. 1. mgr. 3. gr. sáttmálans.
131

  

Líkt og áður var rakið á málsgreinin sér hliðstæðu í hinum íslensku kaupalögum, en í 1. mgr. 

2. gr. kemur fram að lögin gildi „um pöntun hlutar sem búa skal til þegar sá sem pantar lætur 

ekki í té verulegan hluta efnis til framleiðslunnar“.
132

 Af orðalagi þessu leiðir að gildissvið 

laganna tekur almennt til sölu á sérhönnuðu lausafé. Eðlilegt þykir að sömu lögmál gildi í 

þessum efnum um hugbúnað eins og hvert annað lausafé, enda er engin ástæða til að gera 

greinarmun þar á milli.
133

 Myndu kaup á sérstaklega þróuðum hugbúnaði þannig að jafnaði 

falla undir gildissvið kaupalaga, rétt eins og kaup á stöðluðum hugbúnaði. Má þessu til 

stuðnings vísa til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. 3852/2013, en var þar meðal 

annars deilt um riftun á samningi um þróun vefsvæðis.
134

 Þótt ekki hafi í málinu reynt 

sérstaklega á framangreinda 1. mgr. 2. gr. kaupalaga, vísaði dómstóllinn engu að síður til 25. 

gr. laganna við mat á því hvort skilyrðum riftunar hefði verið fullnægt.
135
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Hið sama á að öllum líkindum við um tilvik þar sem kaupandi gefur seljanda nákvæm 

fyrirmæli um hvernig þróun hugbúnaðar skuli háttað. Má í því sambandi nefna Hrd. í máli nr. 

270/2014
136

, en þar hafði spænskur skóframleiðandi framleitt skó fyrir íslenska félagið Kron 

ehf. eftir hönnun og forskrift hins síðarnefnda. Þrátt fyrir að ekki hafi verið vísað sérstaklega 

til 1. mgr. 2. gr. kaupalaga frekar en áður, var niðurstaðan sú að viðskipti aðila ættu undir 

gildissvið laganna.
137

 Jafnframt má til hliðsjónar í þessu tilliti vísa til erlendrar 

dómaframkvæmdar um hliðstætt ákvæði CISG, þ.e. 1. mgr. 3. gr. sáttmálans. Í dómi 

áfrýjunardómstóls Frankfurtar frá 16. september 1991 voru málsatvik sömuleiðis með þeim 

hætti, að skóframleiðandi féllst á að framleiða skó í samræmi við sérstök fyrirmæli kaupanda. 

Þegar ágreiningur kom upp vegna vanefnda af hálfu skóframleiðandans hélt kaupandinn því 

fram að samningurinn væri undanskilinn gildissviði CISG, þar sem um þjónustukaup væru að 

ræða. Komst dómstóllinn hins vegar að þeirri niðurstöðu að fyrirmælin sem slík gætu ekki 

sjálfkrafa réttlætt útilokun á beitingu sáttmálans.
138

 Hefur þessi niðurstaða dómstólsins fengið 

hljómgrunn í skrifum erlendra fræðimanna.
139

 

Líkt og fram kemur í niðurlagi fyrrnefndrar 1. mgr. 2. gr. kaupalaga gilda lögin þó ekki í 

tilvikum þar sem kaupandi leggur sjálfur til verulegan hluta þess efniviðar sem þarf til 

framleiðslunnar. Hefur túlkun fræðimanna á hinni efnislega sambærilegu 1. mgr. 3. gr. CISG 

leitt til þeirrar ályktunar að ákvæðið eigi að jafnaði einungis við þegar framlag kaupanda er í 

formi áþreifanlegra hluta.
140

 Er ályktun þessi tilkomin vegna orðalags ákvæðisins, sem 

tiltekur hugtakið materials, eða á íslensku efni.
141

 Nokkuð ljóst er að framlag kaupanda til 

þróunar á hugbúnaði er sjaldnast áþreifanlegt í umræddum skilningi. Öllu heldur væri slíkt 

framlag fremur í formi einhvers konar óáþreifanlegra gagna eða upplýsinga sem þýðingu hafa 

fyrir virkni tiltekins hugbúnaðar, eða jafnvel frumkóða sem þróun nýs hugbúnaðar skal 

grundvallast á.
142

 Verður hins vegar í þessu samhengi að horfa til þess að ákvæði hins 
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þráttnefnda sáttmála, CISG, voru samin þegar sala á hugbúnaði sem slíkum var sjaldséð.
143

 

Raunar virðast álitaefni um hugbúnað hafa farið fullkomlega framhjá þeim sem komu að gerð 

endanlegra draga að sáttmálanum.
144

 Þykir því rökrétt, ef á annað borð á að fella hugbúnað 

undir gildissvið sáttmálans, að einnig sé tekið tillit til óáþreifanlegs framlags kaupanda í 

formi gagna eða kóða við mat á því hvort skilyrðum 1. mgr. 3. gr. CISG sé fullnægt.
145

 

Verður að telja slíka nálgun jafnvel enn eðlilegri við beitingu 1. mgr. 2. gr. kaupalaga, enda 

er sérstaklega gert grein fyrir því í lögskýringargögnum með kaupalögum að hugbúnaður falli 

innan gildissviðs laganna.
146

 Að því sögðu, þá kemur næst til skoðunar hvenær framlag 

kaupanda til þróunar á hugbúnaði er slíkt að það teljist til verulegs hlutar í skilningi 

ákvæðisins og útiloki þannig beitingu kaupalaga, en er það umfjöllunarefni þess kafla sem 

hér fer á eftir.  

6.3.3. HUGTAKIÐ VERULEGUR HLUTI Í 1. MGR. 2. GR. KAUPALAGA 

Hugtakið verulegur hluti í 1. mgr. 2. gr. kaupalaga er að vissu leyti frábrugðið hugtakinu 

mestur hluti, sem birtist í 2. mgr. ákvæðisins. Í athugasemdum með frumvarpi til laganna 

kemur fram að við mat á því hvort framlag kaupanda teljist verulegur hluti eigi að líta bæði til 

þeirrar fjárhagslegu og notkunarlegu þýðingu sem framlagið hefur fyrir hina endanlegu 

afurð.
147

 Hins vegar er í frumvarpinu hvergi að finna nánari skýringar á því hvernig framlag 

kaupanda skuli metið eða hvenær það hafi slíka þýðingu að það teljist til verulegs hlutar. Í 

ljósi þessa og þeirrar staðreyndar að ekki hefur reynt á túlkun umrædds texta í íslenskri 

dómaframkvæmd þykir rétt að líta til umfjöllunar um þetta atriði í tengslum við fyrirmynd 

fyrrnefnds ákvæðis kaupalaga, þ.e. 1. mgr. 3. gr. CISG. Er málsgreinin svohljóðandi í enskri 

útgáfu sáttmálans:  

Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be 

considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a 
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Applicability and Non-Applicability fo the CISG to Software Transactions“ í Camilla Baasch Andersen, Ulrich 

G Schroeter og Albert H Kritzer (ritstj.), Sharing international commercial law across national boundaries: 

Festschrift for Albert H. Kritzer on the occasion of his eightieth birthday (Wildy, Simmonds & Hill 2008) 512. 
145

 Sjá skrif til stuðnings umræddri niðurstöðu: Frank Diedrich, „The CISG and Computer Software Revisited“ 

(n. 101), 65 og John Honnold, Uniform law for international sales under the 1980 United Nations convention 

(n. 115) 57-58. 
146

 Sjá umfjöllun í kafla 5.2. 
147

 Alþt. 1999-2001, A-deild, þskj. 82 – 78. mál, athugasemdir við 2. gr. 



28 

 

substantial part of the materials necessary for such manufacture or 

production.
148

 

Sjá má að í umræddri útgáfu er notast við hugtakið substantial part, en verður það að teljast 

efnislega sambærilegt íslenska hugtakinu verulegur hluti sem birtist í 1. mgr. 2. gr. 

lausafjárkaupalaga. Hins vegar vekur það athygli að í franskri útgáfu sáttmálans, sem almennt 

er talin jafngild þeirri ensku
149

, er hugtakið part essentielle (ísl. mikilvægur hluti) notað.
150

 

Verður þetta misræmi að teljast óheppilegt, enda er um að ræða tvö hugtök sem mjög ólík eru 

í eðli sínu. Til nánari útskýringar mætti taka dæmi um skrúfur í hreyfli flugvélar. Skrúfur 

þessar tryggja að flugvélin haldi flugi og eru þannig vissulega mikilvægar fyrir virkni hennar. 

Væri hins vegar fjarstæðukennt að halda því fram að slíkar skrúfur skipi verulegan hluta af 

efni flugvélar.  

Stór hluti þeirra fræðimanna og dómstóla sem fjallað hafa um þetta atriði hafa kosið að 

einblína á þá hugtakanotkun sem birtist í ensku útgáfu sáttmálans og út frá því talið að við 

mat á hvort um sé að ræða verulegan hluta skuli bera saman efnahagslegt verðmæti framlags 

kaupanda annars vegar og framlags seljanda hins vegar (e. economic value test).
151

 

Áðurnefnd ráðgjafanefnd CISG hefur aftur á móti verið þeirrar skoðunar að ekki eigi að 

útiloka alfarið beitingu mats byggðu á mikilvægi þess hluta sem kaupandi leggur til. Öllu 

heldur telur nefndin að slíkt mat komi til skoðunar þegar ótækt er eða illa hentar að líta til 

fjárhagslegrar þýðingar.
152

 Er þetta í samræmi við niðurstöðu samnorrænu 

sérfræðinganefndarinnar, sem finna má í áliti hennar frá árinu 1984.
153

 

Hvað varðar framkvæmd mats á fjárhagslegri þýðingu framlags kaupanda, þá er almennt 

einhugur um að tölulegur þröskuldur hugtaksins verulegur hluti sé lægri en sá sem notast er 

við þegar lagt er mat á mestan hluta í skilningi 2. mgr. 3. gr. CISG og þar af leiðandi 2. mgr. 
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2. gr. lausafjárkaupalaga.
154

 Skiptar skoðanir hafa hins vegar verið á því hvaða 

prósentuviðmið eigi að notast við í þessu samhengi. Þannig hefur meðal annars verið lagt til 

að miða eigi við 15 prósent
155

, milli 40 og 50 prósent
156

 og það sem algengast er, 50 

prósent.
157

 Ráðgjafanefnd CISG hefur þó talið að ekki eigi að miða við einhverja fastákveðna 

prósentutölu við umrætt mat. Fremur leggur hún til að framkvæmt sé heildarmat sem tekur 

mið af aðstæðum í hverju máli fyrir sig.
158

  

Þegar allt framangreint er virt verður vart umflúið að álykta sem svo, að meta eigi með 

hliðsjón af atvikum hverju sinni hvort framlag kaupanda til þróunar á hugbúnaði teljist 

verulegur hluti í skilningi 1. mgr. 2. gr. kaupalaga og útiloki þannig beitingu laganna. Þarf í 

því samhengi fyrst að athuga hvort við hæfi sé eða yfirhöfuð tækt miðað við aðstæður að bera 

saman efnahagslegt verðmæti á framlagi kaupanda annars vegar og seljanda hins vegar. Sé 

svarið við því jákvætt þyrfti enn fremur með hliðsjón af kringumstæðum að ákveða 

viðeigandi viðmið sem sker úr um ofangreint atriði. Skyldi svarið hins vegar vera neikvætt 

þyrfti að líta til þess hvort mikilvægi framlagsins fyrir umsamda virkni hugbúnaðarins sé slíkt 

að það teljist til verulegs hlutar. Verður umrædd nálgun að teljast samsvara vel áðurnefndum 

athugasemdum með frumvarpi til kaupalaga sem kveða á um að taka eigi tillit til bæði þeirrar 

fjárhagslegu og notkunarlegu þýðingu sem framlag kaupanda kann að hafa fyrir hina 

endanlegu afurð.  

6.4. ALVERKSSAMNINGAR (E. TURN-KEY CONTRACTS) 

Þær aðstæður geta verið fyrir hendi að seljandi skuldbindi sig til að útvega tækjakost og 

fullvinna aðstöðu (e. facility) af einhverju tagi, sem í kjölfarið er reiðubúin kaupanda til 

afnota. Hafa samningar sem kveða á um slíkar skuldbindingar jafnan verið nefndir 

alverkssamningar eða á ensku turn-key contracts, en vísar síðarnefnda heitið til þess að 

kaupandi þurfi aðeins að snúa lykli til að nýta sér hina seldu aðstöðu.
159

 Samningar sem 
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þessir kunna að mæla fyrir um að útvegað sé einhvers konar hugbúnaðarkerfi sem mikilvægt 

er fyrir virkni aðstöðunnar og þess tækjakosts sem henni fylgir. Sem dæmi um þetta eru 

samningar um uppsetningu fullbúinna gagnavera (e. data centers), en samanstanda þau af 

bæði hugbúnaði og vélbúnaði sem hafa þann tilgang að flytja og geyma rafræn gögn.
160

 

Augljóst er að þjónustuþátturinn skipar ríkan sess í slíkum samningum og því eðlilegt að 

velta því upp hvort beiting kaupalaga sé yfirhöfuð tæk um alverkssamninga.  

Eitthvað er til af umfjöllun um framangreint álitaefni í tengslum við beitingu CISG. Hefur 

það almennt verið álit fræðimanna, að umræddir samningar falli utan gildissviðs 

sáttmálans.
161

 Grundvallast sú niðurstaða fræðimanna einkum á því, að í lögskýringargögnum 

með áðurnefndri 2. mgr. 3. gr. CISG, sem fjallar um skilmörk lausafjár- og þjónustukaupa, 

kemur fram að upphaflegur tilgangur ákvæðisins hafi verið að útiloka hina þráttnefndu 

alverkssamninga frá gildissviði sáttmálans.
162

 Þá má til hliðsjónar í þessu samhengi nefna 

dóm viðskiptadómstóls Kantóna-fylkis í Zürich frá 9. júlí 2002. Voru málsatvik þar með 

þeim hætti að seljandi nokkur skuldbatt sig til að gera uppdrátt að, koma á staðinn, setja 

saman og koma í gang fullbúinni aðstöðu til framleiðslu á pappírsumbúðum fyrir matvæli (e. 

food cardboard-packaging). Komst viðskiptadómstóllinn að þeirri niðurstöðu að hér væri um 

að ræða alverkssamning og hafnaði hann beitingu CISG þegar af þeirri ástæðu.
163

 

Ráðgjafanefnd CISG hefur fundið að framangreindri nálgun og telur hún að ekki eigi að 

útiloka sjálfkrafa beitingu sáttmálans um alverkssamninga. Öllu heldur er nefndin á þeirri 

skoðun að framkvæma þurfi mat á því hvort skilyrðum 2. mgr. 3. gr. CISG um mestan hluta 

(e. preponderant part) sé fullnægt með hliðsjón af aðstæðum í hverju einstöku máli.
164

 Ekki 

verður um það fullyrt hvor nálgunin verði ofan á þegar við kemur beitingu hinna íslensku 

kaupalaga. Þykir þó sennilegt að þjónustuþáttur hefðbundinna alverkssamninga sé svo 

ríkjandi að hann teljist oftast nær mestur hluti af skyldum seljanda í skilningi 2. mgr. 2. gr. 
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kaupalaga.
165

 Myndu því þær meginreglur samninga- og kröfuréttar, sem fjallað er um í 4. 

kafla ritgerðar þessarar, jafnan gilda um slíka samninga, að því gefnu að ekki sé um annað 

samið. 

7. AFMÖRKUN Á GILDISSVIÐI KAUPALAGA GAGNVART NYTJALEYFISSAMNINGUM (E. 

LICENSING AGREEMENTS) 

7.1. ALMENNT UM NYTJALEYFISSAMNINGA 

Algengt er að rétthafar eða höfundar hugbúnaðar sjái fremur hag sinn í því að veita leyfi til 

notkunar á hugbúnaði í stað þess að selja hann. Þar sem hugbúnaður er að jafnaði verndaður 

af höfundarétti er tilgangur slíks fyrirkomulags iðulega sá, að komast framhjá reglum um 

tæmingu réttinda, sem finna má í höfundalögum margra ríkja.
166

 Mæla reglur þessar yfirleitt 

fyrir um að rétthafi hugbúnaðar hafi aðeins rétt til fyrstu sölu á eintaki hugbúnaðar en að eftir 

það tímamark sé öðrum heimilt að endurselja eintakið. Þannig segir t.d. eftirfarandi í 1. mgr. 

24. gr. hinna íslensku höfundalaga: „Nú hefur eintak af verki með samþykki höfundar verið 

selt eða með öðrum hætti framselt til annarra innan Evrópska efnahagssvæðisins, og er þá 

frekari dreifing þess heimil“.
167

 Líkt og sjá má nær ákvæðið aðeins til eintaka sem seld hafa 

verið. Þar af leiðandi getur rétthafi með gerð nytjaleyfissamnings í stað kaupsamnings komist 

hjá umræddri tæmingu réttinda og útilokað lögmæta endursölu eða dreifingu annarra á eintaki 

hugbúnaðar.  

Nytjaleyfi til notkunar á hugbúnaði geta tekið á sig margvíslegar birtingarmyndir. Ýmist eru 

þau veitt í takmarkaðan eða ótakmarkaðan tíma gegn endurgjaldi, sem getur eftir atvikum 

verið í formi eingreiðslu eða reglulegra leigugreiðslna.
168

 Þá geta nytjaleyfissamningar 

jafnframt ýmist gefið leyfi fyrir einum notenda eða mörgum notendum samtímis, en kallast 

hin síðarnefndu fjöldaleyfi (e. volume, site eða sharing license).
169

 Þótt aðstæður geti 
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vissulega verið með þeim hætti að aðilar semji sérstaklega um skilmála nytjaleyfissamnings 

er hins vegar algengara, einkum þegar hugbúnaður er fjöldamarkaðssettur, að framleiðandi 

hugbúnaðar notist við staðlaðan endurnotenda samning eða svokallaðan End-user Licensing 

Agreement (hér eftir nefndur „EULA-samningur“).
170

 Birtast samningsskilmálar 

hefðbundins EULA-samnings yfirleitt við uppsetningu hugbúnaðarins á tölvu viðkomandi 

notanda og verður notandinn að samþykkja skilmálana áður en uppsetning og notkun getur átt 

sér stað. Í umræddum skilmálum kemur jafnan fram að samningurinn sé gerður milli notanda 

og framleiðanda hugbúnaðar og að hugbúnaðurinn sé leigður fremur en seldur.
171

 

Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi til kaupalaga er lögunum ekki ætlað að ná til 

samninga um leigu og önnur afnot hlutar.
172

 Öllu heldur gilda þau eingöngu um kaup- og 

sölusamninga líkt og ráða má af 1. mgr. 1. gr. sömu laga, sem tilgreinir orðið kaup.
173

 Með 

hliðsjón af þessu er einfalt að stökkva á þá niðurstöðu að kaupalögum sé ekki ætlað að taka til 

nytjaleyfissamninga. Það athugast þó að skilmörk leigu og kaupa geta í mörgum tilvikum 

verið afar óljós, s.s. þegar veitt eru nytjaleyfi til ótakmarkaðs tíma gegn eingreiðslu. Hvorki 

er í kaupalögum né athugasemdum með frumvarpi til þeirra að finna afmörkun á 

sölusamningum gagnvart samningum um leigu eða önnur afnot hlutar. Sami hörgull á 

afmörkun er fyrir hendi í texta hins margnefnda CISG. Mun sú umfjöllun sem hér fer á eftir 

leitast við að varpa ljósi á umrædd skilmörk þegar samningsandlagið er hugbúnaður. 

7.2. HUGTAKIÐ KAUP 

Þótt hvorki megi finna skilgreiningu á hugtakinu kaupsamningur í kaupalögum né CISG má 

draga ákveðnar ályktanir um inntak þess út frá efni tiltekinna ákvæða sáttmálans. Þannig 

kemur fram í 30. gr. CISG að meginskylda seljanda sé að afhenda söluhlut og eignarréttindi í 

honum til kaupanda. Enn fremur segir í 53. gr. sáttmálans að meginskylda kaupanda sé 

greiðsla kaupverðs og viðtaka söluhlutar. Af samlestri umræddra ákvæða má ráða, að 

kaupsamningur í skilningi CISG sé samningur sem felur í sér afhendingu og 
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eignarréttaryfirfærslu á ákveðnum söluhlut gegn greiðslu tiltekins kaupverðs.
174

 Þá er slík 

skilgreining í samræmi við umfjöllun norrænna fræðimanna um þetta atriði, en samkvæmt 

umræddum fræðimönnum er það jafnan meginmarkmið kaupsamninga að kaupandi fái 

eignarrétt yfir tilteknum söluhlut á sama tíma og seljandi missir eignarrétt sinn.
175

 Þegar 

framangreint er virt þykir afar sennilegt, að samningur þurfi að fela í sér yfirfærslu 

eignarréttar yfir söluhlut gegn endurgjaldi svo hann geti talist til kaupsamnings í skilningi 

kaupalaga.  

7.3. ÁHRIF HÖFUNDARÉTTAR Á HUGBÚNAÐARSAMNINGA 

Vangaveltur hafa verið meðal sumra fræðimanna um hvort samningar er varða sölu á 

hugbúnaði geti yfirhöfuð talist til kaupsamninga í framangreindum skilningi. Hefur því meðal 

annars verið haldið fram, að þegar afhending hugbúnaðar fer fram með rafrænu niðurhali sé 

ætíð um að ræða samning um nytjaleyfi.
176

 Grundvallast slíkar röksemdir einkum á því að 

hugbúnaður er verndaður af höfundarétti og helst sá réttur nema um annað sé samið, sbr. t.d. 

4. mgr. 1. gr. og 2. mgr. 27. gr. hinna íslensku höfundalaga. Af því leiðir að sá sem þróar 

hugbúnað hefur einn einkarétt til að afrita hann eða gera eintök af honum í hagnaðarskyni, 

sbr. t.d. 3. gr. sömu laga. Þegar sá hinn sami ákveður að selja hugbúnaðinn heldur hann 

umræddum réttindum sé ekki samið um annað. Samkvæmt áðurnefndum fræðimönnum leiðir 

þetta til þeirrar niðurstöðu að „seljandi“ sé aðeins að veita „kaupanda“ leyfi til notkunar á 

hugbúnaðinum.
177
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176

 Hiroo Sono, „The Applicability and Non-Applicability fo the CISG to Software Transactions“ (n. 144) 519-

521 og Trevor Cox, „Chaos versus uniformity: the divergent views of software in the International Community“ 

(2000) 4 Vindobona Journal of International Commercial Law and Arbitration 3, 4-8. 
177

 Sömu heimildir. 



34 

 

Finna má að þeirri fullyrðingu að samningur um hugbúnað sé ætíð samningur um nytjaleyfi. Í 

fyrsta lagi ættu hugverkaréttindi sem slík ekki að leiða til þess að samningur flokkist sem 

nytjaleyfi. Húsgögn geta notið hönnunarverndar og höfundar bóka njóta höfundaréttar. Engu 

að síðu myndi hefðbundin sala slíkra hluta ekki teljast til nytjaleyfis.
178

 Í öðru lagi er 

kaupanda hugbúnaðar heimilt að endurselja hann með sama hætti og annað lausafé sé ekki 

samið um annað, en væri slíkt ekki mögulegt ef aðeins væri um að ræða veitingu 

nytjaleyfis.
179

 Hér er þó ekki átt við að kaupanda sé heimilt að afrita hugbúnaðinn og selja 

eintök af honum. Öllu heldur verður salan að samræmast fyrrnefndum einkarétti höfundar til 

eintakagerðar og eiga sér stað með þeim hætti að hugbúnaðurinn sé fjarlægður úr umráðum 

endursalans og afhentur nýjum kaupanda. 

7.4. SKILMÖRK KAUPSAMNINGA OG NYTJALEYFISSAMNINGA 

Líkt og áður sagði getur oft reynst örðugt að greina á milli kaupsamninga annars vegar og 

samninga um leigu eða önnur afnot hlutar hins vegar. Má í þessu samhengi taka dæmi um 

samning, sem titlaður er sem „nytjaleyfissamningur“, en hefur samt töluverð efnisleg líkindi 

með kaupsamningi. Til að mynda kann hann að kveða á um notkunarrétt nytjaleyfishafa á 

hugbúnaði um ótakmarkaðan tíma gegn eingreiðslu. Kemur þá til álita hvort samningurinn sé 

í reynd kaupsamningur í skilningi kaupalaga burtséð frá heiti hans.  

Sem dæmi um sambærilegt álitaefni má nefna dóm Evrópudómstólsins (e. Court of Justice of 

the European Union) í máli C-128/11.
180

 Reyndi þar á 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 

2009/24/EB
181

 um tæmingu réttinda við fyrstu sölu, en var ákvæðið innleitt í íslenskan rétt 

með áðurnefndri 1. mgr. 24. gr. höfundalaga.
182

 Nánar tiltekið var í málinu deilt um hvort 

nytjaleyfissamningur hugbúnaðarfyrirtækisins Oracle gæti talist til „sölu“ í skilningi 

ákvæðisins með þeim afleiðingum að öðrum væri heimilt að endurselja hugbúnað 

fyrirtækisins vegna tæmingar réttinda. Voru málsatvik með þeim hætti, að Oracle bauð upp á 

rafrænan hugbúnað á vefsíðu sinni gegn eingreiðslu. Þurftu viðskiptavinir fyrirtækisins að 

                                                 
178

 Sarah Green og Djakhongir Saidow, „Software as goods“ (n. 6), 175 og Frank Diedrich, „The CISG and 

Computer Software Revisited“ (n. 101), 70. 
179

 Sjá áðurnefnda 1. mgr. 24. gr. höfundalaga um lögmæta endursölu. 
180

 Mál C-128/11, UsedSoft GmbH gegn Oracle International Corp [2012] 3 C.M.L.R. 44. 
181

 Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection 

of computer programs [2009] OJ L 11/16. 
182

 Þótt 1. mgr. 24. gr. sé vissulega eldri en umrædd tilskipun virðast íslensk stjórnvöld telja hana fullnægja 

skilyrðum tilskipunarinnar. Sjá í þessu samhengi Utanríkisráðuneyti, „Samningsafstaða Íslands, 7. kafli, 

Hugverkaréttur“ (Ríkjaráðstefna um aðild Íslands að Evrópusambandinu) 

<http://www.utanrikisraduneyti.is/media/ees_i/7.-kafli---samningsafstada-IS.pdf> skoðað 17. apríl 2015, en þar 

kemur fram að tilskipun 2009/24/EB hafi meðal annars verið innleidd með lögum nr. 9/2006, sem kynntu til 

sögunnar umrædda 1. mgr. 24. gr., sbr. Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 777 – 222. mál, 7. gr. 
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samþykkja fyrrnefndan nytjaleyfissamning svo þeim væri fært að niðurhala hugbúnaðinum, 

en veitti hver slíkur samningur leyfi fyrir 25 notendum.
183

 Eftirfarandi sagði í samningnum 

um notkunarrétt nytjaleyfishafa: 

With the payment for services you receive, exclusively for your internal 

business purposes, for an unlimited period a non-exclusive non-transferable 

user right free of charge for everything that Oracle develops and makes 

available to you on the basis of this agreement.
184

 

Líkt og sjá má veitti samningurinn óframseljanlegan rétt til notkunar á hugbúnaðinum um 

ótakmarkaðan tíma. Við mat á því hvort samningur þessi gæti talist til sölu í skilningi 

fyrrnefndrar 2. mgr. 4. gr. áleit Evrópudómstóllinn sig fyrst þurfa að skilgreina hugtakið sala. 

Vísaði dómstóllinn í því samhengi til viðurkenndrar skilgreiningar á hugtakinu og taldi sölu í 

meginatriðum snúast um yfirfærslu eignarréttar yfir ákveðnum söluhlut gegn endurgjaldi.
185

 Í 

kjölfarið komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að umræddur samningur hefði í reynd falið í 

sér yfirfærslu á eignarrétti, enda hafi verið um að ræða eingreiðslu fyrir notkunarrétt um 

ótakmarkaðan eða varanlegan tíma.
186

 Var hugbúnaðurinn því seldur í skilningi 2. mgr. 4. gr. 

tilskipunar 2009/24/EB og frekari dreifing eintaksins heimil.
187

 Þar sem einkaréttur Oracle til 

dreifingar á umræddu eintaki var tæmdur var ekki talið skipta máli þótt samningurinn sjálfur 

hafi mælt sérstaklega fyrir um óframseljanleika notkunarréttarins.
188

 Hins vegar setti 

Evrópudómstóllinn endursölu hugbúnaðarins ákveðin skilyrði. Þannig taldi hann meðal 

annars nauðsynlegt fyrir nytjaleyfishafann að gera eintak sitt af hugbúnaðinum ónothæft á 

sama tíma og endursala þess ætti sér stað. Að öðrum kosti væri hann að brjóta á einkarétti 

Oracle til eintakagerðar á hugbúnaðinum.
189

 Enn fremur taldi dómstóllinn að nytjaleyfishafa 

væri óheimilt að skipta upp þeim 25 notendum sem nytjaleyfið tók til og selja það í pörtum. 

Skyldi til endursölu koma yrði nytjaleyfishafinn því að selja nytjaleyfið í heild sinni.
190

 

Framangreindur dómur varðar augljóslega einungis túlkun á söluhugtaki 2. mgr. 4. gr. 

tilskipunar 2009/24/EB, sem var líkt og áður sagði innleidd með 1. mgr. 24. gr. 

höfundalaga.
191

 Engu að síður þykir niðurstaða Evrópudómstólsins gefa tilefni til 
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 Mál C-128/11, UsedSoft GmbH gegn Oracle International Corp [2012] 3 C.M.L.R. 44, mgr. 21-22. 
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 Sama heimild, mgr. 23. 
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 Sama heimild, mgr. 42. 
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 Sama heimild, mgr. 45-46. 
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 Sama heimild, mgr. 48. 
188

 Sama heimild, mgr. 77. 
189

 Sama heimild, mgr. 70. 
190

 Sama heimild, mgr. 69-71 og 86. 
191

 Þótt dómar Evrópudómstólsins, sem kveðnir eru upp eftir undirritunardag EES-samningsins, séu vissulega 

ekki bindandi að íslenskum rétti geta þeir haft óbein fordæmisgildi hér á landi, s.s. í gegnum ráðgefandi álit 
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umhugsunar um hvort samningur, sem mælir fyrir um eingreiðslu nytjaleyfishafa fyrir 

notkunarrétt á hugbúnaði í ótakmarkaðan tíma, teljist til kaupa í skilningi laga um 

lausafjárkaup. Verður skilgreining dómstólsins á hugtakinu sala í hið minnsta að teljast afar 

sambærileg þeirri skilgreiningu á hugtakinu kaup, sem fjallað var um í kafla 7.2. að 

framanverðu.
192

 Enn fremur má í þessu sambandi nefna, að við túlkun erlendra fræðimanna á 

gildissviði CISG hefur því verið haldið fram að við framangreindar aðstæður geti 

nytjaleyfissamningur jafngilt kaupsamningi (e. economic equivalent of a sale).
193

 

Grundvallast þessi ályktun fræðimannanna einkum á því, að í slíkum tilvikum er ekki um að 

ræða reglulegar leigugreiðslur og gerir sá, sem nytjaleyfið veitir, ekki ráð fyrir því að 

hugbúnaðinum sé skilað að ákveðnum tíma loknum.
194

 Að lokum má hér vísa til ákvörðunar 

samkeppnisráðs í máli nr. 25/2002
195

, en var þar meðal annars deilt um hvort sala á EJS hf. á 

nytjaleyfi til notkunar á hugbúnaði gæti talist til kaupa í skilningi laga um lausafjárkaup. Við 

uppsetningu á hugbúnaðinum þurftu kaupendur að samþykkja EULA-samning í áðurnefndum 

skilningi við framleiðanda hugbúnaðarins, Microsoft. Eftirfarandi sagði um þetta atriði í 

niðurstöðum samkeppnisráðs: 

EULA-samningar, andstætt venjubundnum leigusamningum, fela í sér að 

greidd er fyrirfram ákveðin fjárhæð fyrir ótímabundna leigu hugbúnaðar. Í 

þessu samhengi má hafa í huga að skv. þeim ákvæðum EES-samningsins sem 

gilda um leigu á hugbúnaði og öðrum verkum á sviði hugverkaréttar er 

hugtakið leiga skilgreint þannig að í því felist m.a. veiting afnotaréttar um 

takmarkaðan tíma. Í EULA-samningi er ekki krafist undirskriftar leigutaka 

heldur samþykkir hann samningsskilmálana með því að smella í þar til gerðan 

reit í tölvuforritinu. Um leið og leigutaki samþykkir samninginn verður hann 

óuppsegjanlegur og ekki er hægt að skila hugbúnaðinum. Allt viðhald og 

gallar eru á ábyrgð leigutaka. Þegar notkun á hugbúnaði lýkur skilar leigutaki 

ekki búnaðinum til leigusala. Í raun lýkur samskiptum leigusala og leigutaka 

um leið og leigutaki samþykkir samninginn [...] Samkeppnisráð telur að 

EULA-samningar hafi ekki þá eiginleika sem leigusamningar hafi heldur fáist 

                                                                                                                                                        
EFTA-dómstólsins. Er síðarnefndi dómstóllinn skulbundinn til að taka tilhlýðilegt tillit til þeirra meignreglna 

sem mælt er fyrir um í slíkum dómum Evrópudómstólsins, sbr. 2. mgr. 3. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (1992) (samþykktur 2. maí 1992, tók gildi 1. janúar 1994) Stjtíð. C, 

32/1993. 
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 Báðar umræddar skilgreinar gera það skilyrði að um sé að ræða yfirfærslu eignarréttar gegn endurgjaldi. 
193

 Sarah Green og Djakhongir Saidov, „Software as goods“ (n. 6) 177. Sjá einnig sambærilegt um þetta í 

tengslum við Bandarískan rétt: B. L. Horowitz, „Computer Software under the Uniform Commercial Code: 

Taking a Byte out of the Intangibility Myth“ (1985) 65 Boston U.L. Rev. 129, 156. 
194

 Sarah Green og Djakhongir Saidov, „Software as goods“ (n. 6) 177 og L. Scott Primak, „Computer Software, 

Should the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of goods Apply? A Contextual Approach to 

the Question“ (n. 166) 221. 
195

 Ákvörðun samkeppnisráðs 1. júlí 2002 í máli nr. 25/2002. 
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ekki betur séð en afhending hugbúnaðar til neytenda hafi allt yfirbragð 

lausafjárkaupa.
196

 

Líkt og sjá má er niðurstaða samkeppnisráðs í samræmi við sjónarmið Evrópudómstólsins og 

erlendra fræðimanna, sem reifuð eru að ofan. Þá taldi samkeppnisráð ekki skipta máli í þessu 

samhengi þótt kaupendur gerðu umræddan EULA-samning beint við framleiðanda 

hugbúnaðarins. Engu að síður var EJS hf. sem söluaðili hugbúnaðarins talið bera ábyrgð á 

öllum skilmálum sem tengdust sölu hans hér á landi.
197

 

Með vísan til framangreindrar umfjöllunar verður vart umflúið að álykta sem svo, að um 

kaupsamning í skilningi laga um lausafjárkaup sé að ræða þegar veitt eru ótímabundin 

notkunarréttindi gegn eingreiðslu.
198

 Hefur ekki þýðingu í því samhengi þótt samningur sé 

nefndur „nytjaleyfissamningur“ eða „licensing agreement“.
199

 Myndu hins vegar samningar 

sem einungis veita leyfi til notkunar hugbúnaði til takmarkaðs tíma að öllum líkindum ekki 

falla innan kaupalaga og fremur heyra undir meginreglur samninga- og kröfuréttar. Enn 

fremur hafa erlendir fræðimenn talið að ekki sé um kaupsamning að ræða þegar sá sem 

nytjaleyfi veitir getur afturkallað hugbúnaðinn að fullnægðum einhverjum fyrirfram 

skilgreindum skilyrðum, s.s. vegna vanefnda á leigugreiðslum eða gjaldþrots 

nytjaleyfishafa.
200

 Mætti því segja að hugtakið varanleiki sé lykilhugtak við mat á því hvort 

nytjaleyfissamningur teljist til kaupsamnings. Þannig er mikilvægt í því samhengi að skoða 

hvort viðkomandi nytjaleyfissamningur geri ráð fyrir því að hugbúnaðinum sé skilað að 

tilteknum tíma loknum eða að einhverjum skilyrðum uppfylltum.
201

 Svo samningur geti talist 

til nytjaleyfis verður þó sennilega að gera þá kröfu til slíkra takmarkandi samningsákvæða, að 

þau hafi raunverulega þýðingu. Til að mynda verður nytjaleyfi sem veitt er til 200 ára að 

teljast varanlegt, enda er hugbúnaðurinn að öllum líkindum löngu orðinn úreltur að þeim tíma 

loknum. Hefur því takmörkunin enga þýðingu í reynd. 
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 Sama heimild, kafli 3.4., mgr. 7. 
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 Sjá einnig um þetta Peter Schlechtriem og Ingeborg H. Schwenzer (ritstj.), Commentary on the UN 
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áhrif við skýringu á efni hans, enda gefur það vísbendingu um ásetning samningsaðila með samningsgerðinni. 
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 Peter Schlechtriem og Ingeborg H. Schwenzer (ritstj.), Commentary on the UN Convention on the 

International Sale of Goods (CISG) (n. 28) 29 og Sarah Green og Djakhongir Saidov, „Software as goods“ (n. 
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 Hér er ekki átt við um tilvik þegar hugbúnaði er skilað vegna riftunar á samningi. Öllu heldur er hér verið að 

vísa til ákvæða sem birtast í samningnum sjálfum og gera ráð fyrir slíku. 
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Þá þykir að lokum rétt að benda á, að óljóst getur verið hvort notkunarréttur sé veittur til 

ótakmarkaðs tíma. Í samræmi við meginreglur samningaréttar um túlkun samninga getur í 

slíkum tilvikum verið nauðsynlegt að athuga hver hafi verið tilgangur aðila með 

samningsgerðinni. Kemur í því sambandi til skoðunar að kanna ýmis atriði, sem varða 

undirbúning eða forsögu samningsgerðarinnar.
202

 Myndi þetta sér í lagi eiga við um tilvik þar 

sem báðir samningsaðilar koma að gerð samningsins. Þegar á hinn bóginn er um að ræða 

samninga sem alfarið eru samdir einhliða, s.s. áðurnefnda EULA-samninga, myndi svokölluð 

andskýringarregla fremur koma til skoðunar. Í henni felst að skýra beri óljós samningsákvæði 

þeim aðila í óhag, sem hefur samið þau einhliða.
203

 Myndi því kaupandi hugbúnaðar fá að 

öllum líkindum njóta vafans skyldi vera óljóst hvort veittur sé varanlegur notkunarréttur í 

framangreindum skilningi. 

8. HUGBÚNAÐARSAMNINGAR ÞAR SEM NEYTENDUR ERU KAUPENDUR 

8.1. INNGANGUR 

Framanverð umfjöllun hefur haft það að leiðarljósi að skoða hugbúnaðarsamninga út frá þeim 

reglum sem gilda um almenn lausafjár- og þjónustukaup, þ.e. kaupalögum og meginreglum 

samninga- og kröfuréttar. Þar af leiðandi hefur því ekki verið svarað hvort áhrifa 

neytendalöggjafar kunni í einhverjum tilvikum að gæta um slíka samninga. Líkt og fram 

kemur í kafla 2. í ritgerð þessari er neytenda- og þjónustukaupalögum ætlað að gilda í 

tilvikum þar sem kaupandi lausafjár eða þjónustu er jafnframt neytandi.
204

 Miklu máli kann 

að skipta fyrir réttarstöðu aðila hvort samningssamband þeirra falli undir framangreinda 

lagabálka, en eðli málsins samkvæmt víkja þeir að einhverju leyti frá almennum kaupareglum 

neytendum til hagsbóta. Þykir því þörf á sérstakri umfjöllum um hugbúnaðarsamninga þar 

sem kaupendur eru jafnframt neytendur.
205

 Þannig verður í kafla þessum fyrst fjallað með 

almennum hætti um neytenda- og þjónustukaupalög og þau frávik sem þau fela í sér frá 

kaupalögum og meginreglum kröfuréttar. Þá verður í kjölfarið leitast við varpa ljósi á inntak 

hugtaksins neytandi og þau skilyrði sem viðsemjandi hans þarf að uppfylla svo umrædd lög 

eigi við. Að lokum verður svo skoðað hvort samningar um sölu, þróun eða hagnýtingu á 
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 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (n. 65) 53. 
203

 Sama heimild 57. 
204

 Sjá 1. gr. laga um neytendakaup og 1. gr. laga um þjónustukaup. 
205

 Sjá ítarlega umfjöllun um mun á réttarstöðu í  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 110-112 og  slaug 

 rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 377-380. 
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hugbúnaði kunni í einhverjum tilvikum að falla innan gildissviðs þessara lagabálka sem ætlað 

er að efla og treysta réttarstöðu neytenda.
206

 

8.2. LÖGFEST REGLUVERK UM NEYTENDAKAUP 

8.2.1. LÖG UM NEYTENDAKAUP 

8.2.1.1. ALMENNT UM LÖG UM NEYTENDAKAUP 

Líkt og fyrr er rakið höfðu kaupalög fyrst um sinn að geyma sérstakar reglur um kaup þar 

sem neytendur áttu í hlut.
207

 Voru þær reglur svo leystar af hólmi með gildistöku heildstæðra 

laga um neytendakaup hinn 1. júní 2003. Byggja umrædd lög í meginatriðum á tilskipun 

Evrópusambandsins 99/44/EB frá 25. maí 1999 um tiltekna þætti í sölu neysluvara og ábyrgð 

þar að lútandi
208

, en einnig taka þau mið af norrænum rétti á sviði neytendakaupa, þá einkum 

norskum rétti.
209

 Markmiði neytendakaupalaga er lýst í athugasemdum með frumvarpi til 

laganna, en þar segir meðal annars eftirfarandi:  

Frumvarp til laga um neytendakaup hefur það meginmarkmið að efla 

réttarstöðu neytenda. Nauðsyn lagasetningar er að mestu hin sama fyrir 

neytendakaup og önnur kaup, en sérstök lög um neytendakaup eru mun skýrari 

fyrir hinn almenna neytanda. Núgildandi kaupalög eru nokkuð flókin og getur 

hinum almenna neytanda reynst erfitt að fá yfirlit yfir gildandi reglur. Er 

setning sérstakra laga, sem ætlað er að gilda aðeins um kaup þar sem 

seljandinn hefur atvinnu sína af sölu og kaupandinn er leikmaður, til þess fallin 

að einfalda lagaákvæði um neytendakaup og gera þau auðskiljanlegri og 

gegnsærri fyrir hinn almenna neytanda. Þannig er hægt að einfalda reglur sem 

sérstaklega varða neytendur.
210

 

Þótt lagasetningin hafði óhjákvæmilega að miklu leyti í för með sér endurtekningu á 

ákvæðum laga um lausafjárkaup, var þörfin á skýrleika til handa neytendum talin vega 

þyngra.
211

  

Um almennt gildissvið neytendakaupalaga er fjallað í 1. gr. laganna, en samkvæmt 1. mgr. 

ákvæðisins gilda þau um neytendakaup að svo miklu leyti sem ekki er á annan veg mælt í 

lögum. Nánari afmörkun á gildissviði neytendakaupalaga er svo að finna í 2. gr. laganna. 

Ákvæðið tekur af skarið um hvort lögin eigi við um tiltekin tilvik, þótt upptalningu 

                                                 
206

 Sjá umfjöllun um markmið neytenda- og þjónustukaupalaga í köflum 8.2.1.1. og 8.2.2.1. 
207

 Sjá umfjöllun í kafla 2. 
208

 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of 

the sale of consumer goods and associated guarantees [1999] OJ L 171. 
209

  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 81 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um 

lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 369. 
210

 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, almennar athugasemdir, mgr. 5. 
211

 Sama heimild. 
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ákvæðisins sé ekki ætlað að vera tæmandi.
212

 Þannig er í umræddri 2. gr. meðal annars að 

finna afmörkun á gildissviði laganna gagnvart þjónustusamningum, en kveður d-liður 2. mgr. 

ákvæðisins á um að neytendakaupalög eigi ekki við um samninga sem leggja þá skyldu á 

seljanda söluhlutar að framkvæma vinnu eða aðra þjónustu þegar vinnan eða þjónustan felur í 

sér mestan hluta af skyldum hans. Ákvæðið er í samræmi við fyrrnefnda 2. mgr. 2. gr. 

kaupalaga og eiga því þau sjónarmið, sem fjallað var um í köflum 4.1. og 4.2. að ofanverðu, 

við um beitingu þess.
213

 Þá gilda neytendakaupalög einnig um pöntunarkaup, sbr. a-lið 1. 

mgr. 2. gr. laganna. Ólíkt áðurnefndri 1. mgr. 2. gr. laga um lausafjárkaup gerir ákvæðið ekki 

það skilyrði að seljandi útvegi verulegan hluta þess efnis sem þarf til framleiðslunnar. Ná því 

lög um neytendakaup jafnframt til samninga um pöntun hlutar þegar neytandi leggur sjálfur 

til verulegan eða allan hluta þess efnis sem nota á við framleiðsluna. Er gildissvið 

neytendakaupalaga að þessu leyti rýmra en gildissvið kaupalaga.
214

  

8.2.1.2. FRÁVIK FRÁ EFNISREGLUM LAGA UM LAUSAFJÁRKAUP 

Þótt efnisreglur laga um neytendakaup eigi sér að miklu leyti fyrirmynd í lögum um 

lausafjárkaup, er þar jafnframt að finna fjölmörg frávik sem ætlað er að auka umfang 

neytendaverndar. Þykir í því sambandi fyrst rétt að nefna 3. gr. neytendakaupalaga, sem 

mælir að vissu marki fyrir um ófrávíkjanleika laganna. Nánar tiltekið er óheimilt að víkja frá 

ákvæðum laganna með samningi sé það neytanda í óhag. Er hér um að ræða 

grundvallarfrávik frá lögum um lausafjárkaup, en líkt og fyrr er rakið gilda ákvæði þeirra 

ekki þegar annað leiðir af samningi.
215

  

Hvað varðar önnur frávik laga um neytendakaup, þá má að meginstefnu skipta þeim í þrjá 

flokka. Í fyrsta lagi er í neytendakaupalögum að finna ákvæði sem fela í sér einföldun á 

ákvæðum kaupalaga. Má í því samhengi einkum nefna ákvæði kafla II. um afhendingu 

söluhlutar, en ólíkt ákvæðum kaupalaga gera þau ekki greinarmun á tegundum kaupa, þ.e. 

reiðu-, staðar- og sendingarkaupum. Enn fremur eru reglur um umfang skaðabóta í 52. gr. 

neytendakaupalaga töluvert einfaldari en sambærilegar reglur kaupalaga. Birtist umrædd 

einföldun í því, að ekki er gerður greinarmunur á beinu og óbeinu tjóni líkt og gert er í 

                                                 
212

  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 83 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um 

lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 385. 
213

 Sjá Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, athugasemdir við d-lið 2. mgr. 2. gr. 
214

 Sama heimild, athugasemdir við 1. mgr. 2. gr. og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um 

lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 385-386. 
215

 Sjá umfjöllun í kafla 3.2. 
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kaupalögum. Neytandi getur því einnig krafist skaðabóta fyrir óbeint tjón á grundvelli laga 

um neytendakaup.
216

  

Þá hafa neytendakaupalög í öðru lagi að geyma frávik sem rekja má til fyrrnefndrar 

tilskipunar 99/44/EB. Dæmi um þetta er 2. mgr. 18. gr. laganna þar sem kveðið er á um að 

galli, sem kemur upp innan sex mánaða frá því að áhættan af söluhlut fluttist yfir til neytenda, 

skuli talinn hafa verið til staðar á tímamarki áhættuflutnings, nema þegar telja verður að það 

geti ekki á nokkurn hátt samrýmst eðli gallans eða vörunnar.
217

 Má hér einnig nefna 31. gr. 

neytendakaupalaga um heimild neytenda til að krefjast afsláttar, en er í 2. mgr. ákvæðisins 

mælt fyrir um að neytandi geti í sérstökum tilvikum krafist afsláttar þrátt fyrir að galli feli 

ekki í sér verðmætarýrnun. Er engin slík heimild í kaupalögum.
218

 

Að lokum og í þriðja lagi er í lögunum að finna frávik á grundvelli almennra 

neytendasjónarmiða. Sem dæmi um þetta má nefna 33. gr. laga um neytendakaup, en á 

ákvæðið sér ekki hliðstæðu í lögum um lausafjárkaup. Í ákvæðinu segir einfaldlega að 

neytandi geti krafist skaðabóta fyrir það tjón sem hann bíður vegna galla á söluhlut. Er því 

hlutlæg ábyrgð hinn almenni bótagrundvöllur laganna og á neytandi rétt á skaðabótum fyrir 

sérhvert fjárhagslegt tjón sem hann verður fyrir vegna galla. Enn fremur má í þessu samhengi 

nefna ákvæði VIII. kafla neytendakaupalaga um afpöntun og skilarétt. Í 41. gr. laganna er 

kveðið á um að réttur neytenda til afpöntunar nái til allra tegunda kaupa og er hann því ríkari 

en réttur til afpöntunar á sérstaklega útbúnum lausafjármunum samkvæmt 2. mgr. 52. gr. 

kaupalaga. Í 42. gr. er svo fjallað um skilarétt neytenda eftir afhendingu söluhlutar, en er 

sambærilegt ákvæði ekki að finna í lögum um lausafjárkaup.
219

  

8.2.2. LÖG UM ÞJÓNUSTUKAUP 

8.2.2.1. ALMENNT UM LÖG UM ÞJÓNUSTUKAUP 

Lengst af voru skráðar reglur um kaup á þjónustu ekki að finna í íslenskum rétti. Þannig var 

þess í stað stuðst við almennar reglur kröfuréttar í slíkum kaupum.
220

 Nokkur breyting varð 

hins vegar á þann 16. maí árið 2000 er sett voru sérstök lög um kaup neytenda á þjónustu, þ.e. 

lög um þjónustukaup. Lögin sækja fyrirmynd sína til reglusetningar á Norðurlöndunum og 

                                                 
216

  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 110 og  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um 

lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 377. 
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  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 

378. 
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 Sama heimild 378 og  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 110. 
219

  slaug  rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 

379-380. 
220

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 428. 
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hafa þau því ákveðna sérstöðu gagnvart öðrum lögum á sviði neytendaréttar, sem alloft eiga 

rætur sínar að rekja til reglusetningar á vettvangi Evrópusambandsins.
221

 Samkvæmt 

athugasemdum með frumvarpi til laganna var meginástæða lagasetningarinnar einfaldlega sú, 

að mæta brýnni þörf á lagareglum til að greiða úr réttarágreiningi vegna kaupa neytenda á 

þjónustu.
222

 

Um almennt gildissvið þjónustukaupalaga er fjallað í 1. gr. laganna, en taka þau til hvers kyns 

samninga um kaup á þjónustu sem veitt er neytendum í atvinnuskyni gegn endurgjaldi og 

þegar veitt þjónusta felur í sér eitthvað af eftirtöldu: 

1.  vinnu við lausafjármuni, 

2.  vinnu við fasteignir, vinnu vegna byggingarframkvæmda eða aðrar 

     framkvæmdir á landi, 

3.  geymslu á lausafjármunum, 

4.  ráðgjafarþjónustu sem veitt er í tengslum við 2. tölul.
223

 

Þá er nánari afmörkun á gildissviði laganna að finna í 2. gr. þeirra, en eru þar talin upp 

ákveðin atvik sem ekki falla undir lögin. Er kjarni ákvæðisins í stuttu máli sá, að útiloka frá 

gildissviði laganna þau viðskipti sem heyra undir lög um lausafjárkaup.
224

 Þannig er t.d. 

kveðið á um það í 1. tölul. umræddrar 2. gr. að lögin eigi ekki við um smíði á hlut þegar sá á 

að leggja til efnið sem hlutinn býr til og um er að ræða kaup í skilningi kaupalaga. Ljóst þykir 

að hér sé verið að vísa til 1. mgr. 2. gr. kaupalaga um pöntunarkaup. Athygli vekur í þessu 

samhengi, að ekki eru jafnframt útilokuð frá gildissviði þjónustukaupalaga þau atvik sem 

heyra undir lög um neytendakaup, en líkt og áður sagði er einnig að finna ákvæði um 

pöntunarkaup í neytendakaupalögum, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Ástæða þessa er sennilega 

sú, að ekki voru sérstök lög um neytendakaup í gildi við samningu þjónustukaupalaga. Öllu 

heldur voru slíkar reglur að finna í lögum um lausafjárkaup.
225

 Þannig voru þau viðskipti 

neytenda sem áttu undir neytendakaupareglur kaupalaga á sínum tíma útilokuð frá gildissviði 

þjónustukaupalaga á grundvelli fyrrnefndrar 2. gr. laganna. Með hliðsjón af þessu má í raun 

álykta sem svo, að þau viðskipti sem heyra undir núgildandi lög um neytendakaup séu einnig 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 115. 
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 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 120 – 111. mál, almennar athugasemdir, mgr. 6. 
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 Lög um þjónustukaup, 1. mgr. 1. gr. 
224

 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 120 – 111. mál, athugasemdir við 2. gr. 
225

 Sjá má yfirlit yfir tímalinuna í kafla 2. 
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útilokuð frá gildissviði þjónustukaupalaga, enda samrýmist það vel upphaflegum vilja 

löggjafans.
226

  

8.2.2.2. FRÁVIK FRÁ MEGINREGLUM SAMNINGA- OG KRÖFURÉTTAR 

Þjónustukaupalög víkja að nokkru leyti frá almennum reglum samninga- og kröfuréttar sem 

annars gilda um kaup á þjónustu, þ.e. slík kaup þegar kaupandi er ekki jafnframt neytandi.
227

 

Fyrst má hér nefna, að með sama hætti og neytendakaupalög eru þjónustukaupalög 

ófrávíkjanleg neytanda í óhag, sbr. 3. gr. laganna. Er þetta frávik frá meginreglu 

samningaréttarins um samningafrelsi, en samkvæmt henni er aðilum kröfuréttarsambands 

heimilt að semja sig frá almennum reglum kröfuréttarins.
228

 Enn fremur má í þessu samhengi 

vísa til 35. gr. laga um þjónustukaup, en er hún svohljóðandi: „Neytanda er heimilt að 

afpanta þjónustu sem hann hefur óskað eftir og óska eftir að frekari vinnu verði hætt þótt 

verk sé hafið“.
229

 Þykir afar ósennilegt, að dómstólar teldu sér fært að viðurkenna svo ríkan 

rétt til afpöntunar þegar um er að ræða kaup á þjónustu, sem ekki falla undir gildissvið 

þjónustukaupalaga.
230

 

8.3. NEYTANDI OG VIÐSEMJANDI HANS Í SKILNINGI NEYTENDA- OG 

ÞJÓNUSTUKAUPALAGA 

8.3.1. HUGTAKIÐ NEYTANDI  

Af framangreindri umfjöllun er ljóst, að mikill munur getur verið á réttarstöðu neytanda 

annars vegar og almenns kaupanda hins vegar. Er því afar mikilvægt að hugtakið neytandi sé 

afmarkað með skýrum hætti. Bæði er í lögum um neytendakaup og lögum um þjónustukaup 

að finna skilgreiningu á umræddu hugtaki. Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. neytendakaupalaga er 

neytandi „einstaklingur sem kaupir söluhlut utan atvinnustarfsemi“.
231

 Þá kveður 3. mgr. 1. 

gr. þjónustukaupalaga á um að með neytanda sé átt við „einstakling sem er kaupandi þjónustu 

og kaupin eru ekki í atvinnuskyni eða í tengslum við starf hans“.
232

 Af framangreindum 

skilgreiningum má ráða, að einungis einstaklingar geti talist til neytenda í skilningi bæði 
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 Þar sem neytendakaupalög eru yngri en þjónustukaupalög má hér einnig vísa til lex posterior sjónarmiða, þ.e. 

að yngri lög gangi framar eldri lögum.  
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 Sjá umfjöllun um þær reglur í kafla 8.2. 
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 Sjá t.d. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur Grétar Gunnarsson, Kröfuréttur: 

vanefndarúrræði. 2 (Codex 2011) 327. 
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 Lög um þjónustukaup, 35. gr. 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 145-146. 
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 Lög um neytendakaup, 3. mgr. 1. gr. 
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 Lög um þjónustukaup, 3. mgr. 1. gr. Sjá einnig eftirfarandi skilgreiningu í tilskipun Evrópusambandsins: 

„consumer: shall mean any natural person who, in the contracts covered by this Directive, is acting for 

purposes which are not related to his trade, business or profession“. Directive 1999/44/EC of the European 

Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated 

guarantees (n. 208) a-liður 2. mgr. 1. gr. 
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neytenda- og þjónustukaupalaga. Samkvæmt því gilda lögin ekki um hópa neytenda, 

lögpersónur, félög eða annan félagsskap, sem stofnaður er um hagsmuni sem þó ekki teljast 

til atvinnurekstrar. Hið sama á við um sveitarfélög, íslenska ríkið og stofnanir á vegum 

þess.
233

  

Þrátt fyrir framangreint eru til dæmi þess að úrskurðaraðilar og dómstólar hafi vikið frá 

umræddu skilyrði um einstakling, þá einkum í tengslum við beitingu laga um 

þjónustukaup.
234

 Þannig hefur lögunum meðal annars verið beitt um viðskipti tveggja 

lögaðila og sölu einstaklings á þjónustu til lögaðila. Má sem dæmi um hið síðarnefnda dóm 

Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-2153/2007, en þar var þjónustukaupalögum beitt um 

viðskipti hugbúnaðarfyrirtækis sem hafði keypt svokallaða DNS hýsingarþjónustu af 

einstaklingi.
235

 Enn fremur má hér nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-

5845/2010, þar sem héraðsdómur beitti lögunum um samning tveggja einkahlutafélaga um 

þróun og hönnun á vefsíðu.
236

  

Örðugt er að sjá að umrædd beiting héraðsdóms sé í samræmi við hið skýra orðalag 3. mgr. 1. 

gr. þjónustukaupalaga um að lögin takmarkist við kaup einstaklinga sem ekki eru gerð í 

atvinnuskyni. Þykir þó rétt að benda á, að í málum þessum voru ekki höfð uppi mótmæli við 

því að lögin ættu við. Auk þess reyndi í báðum ofangreindum dómum á 28. gr. 

þjónustukaupalaga um hið sanngjarna verð, en er hún lögfesting á almennri meginreglu 

kröfuréttar sama efnis.
237

 Verður því ekki talið að umræddir dómar leiði til þeirrar niðurstöðu, 

að almennt sé heimilt að beita lögunum um kaup annarra en einstaklinga. Þannig hefur 

kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa vísað frá málum sem varða viðskipti lögaðila á þeim 

grundvelli að ekki sé um neytanda að ræða.
238

 Hins vegar virðist vera ein undantekning á 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 32. 
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 Sama heimild. 
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 Gestur Andrés Grjetarsson gegn EC Hugbúnaði ehf., Héraðsdómur Reykjavíkur frá 5. október 2007 í máli 

nr. E-2153/2007, kafli V, mgr. 6. 
236

 Hugsmiðjan ehf. gegn ABB Assets ehf., Héraðsdómur Reykjavíkur frá 25. febrúar 2011 í máli nr. E-

5845/2010, niðurstaða, mgr. 4. Sjá fleiri dæmi: Hreinsibílar ehf. gegn Fund ehf., Héraðsdómur Reykjavíkur 11. 

apríl 2006 í máli nr. E-7765/2005, Einar Óli Einarsson gegn PAN heildverslun ehf., Héraðsdómur Reykjavíkur 

2. apríl 2008 í máli nr. E-5899/2007 og Stílform ehf. gegn Kolbrúnu ehf., Héraðsdómur Reykjavíkur 19. 

nóvember 2008 í máli nr. E-3425/2008. 
237

 Þorgeir  rlygsson, Kröfuréttur (n. 11) 144 og  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 117. 
238

 Sjá t.d. álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa í máli nr. 3/2004, þar sem talið var að stjórn félags gæti 

ekki talist neytandi, og álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa 24. júlí 2008 í málum nr. 48-49/2008, en 

þar var málum lögaðila vísað frá þar sem ekki var um einstaklinga að ræða. 
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þessu, en iðulega hefur verið viðurkennt að húsfélög geti talist til neytenda í skilningi 

neytenda- og þjónustukaupalaga.
239

 

8.3.2. VIÐSEMJANDI NEYTANDA 

Það er forsenda fyrir beitingu bæði þjónustukaupalaga og neytendakaupalaga að um sé að 

ræða viðskipti milli tveggja aðila, þ.e. neytanda og viðsemjanda hans. Að framanverðu er 

fjallað um þau skilyrði sem kaupandi þarf að uppfylla svo hann geti talist til neytanda í 

skilningi laganna beggja, en þarf viðsemjandi neytanda einnig að fullnægja nánar tilteknum 

skilyrðum svo beiting laganna sé tæk. Segja má að megineinkenni umrædds viðsemjanda sé 

að hann eigi í viðkomandi viðskiptum í atvinnuskyni.
240

 Þannig segir meðal annars í 2. mgr. 

1. gr. neytendakaupalaga, að um neytendakaup sé að ræða „þegar seljandi eða umboðsmaður 

hans hefur atvinnu sína af sölu“.
241

 Þar að auki er í 1. mgr. 1. gr. þjónustukaupalaga að finna 

skilyrði þess efnis að þjónustan sé veitt neytendum gegn endurgjaldi og í atvinnuskyni. Af 

ákvæðum þessum leiðir, að innbyrðis viðskipti milli neytenda falla almennt ekki innan 

gildissviðs laganna.
242

 Myndu því hugbúnaðarsamningar milli tveggja neytenda eftir atvikum 

heyra undir lög um lausafjárkaup eða þær meginreglur sem fjallað var um í kafla 4. í ritgerð 

þessari.  

Með hliðsjón af framangreindu skilyrði um að þjónusta sé veitt í atvinnuskyni má álykta sem 

svo, að lögin taki einkum til athafna sem ætlað er að afla fjárhagslegs ávinnings. Hins vegar 

verður ekki gert það almenna skilyrði að viðsemjandi neytanda skuli ætíð stefna að 

fjárhagslegum gróða með starfsemi sinni.
243

 Má hér vísa til athugasemda með frumvarpi til 

neytendakaupalaga, en kemur þar fram að við mat á því hvort um neytendakaup sé að ræða 

skipti ekki máli hver tilgangur seljanda með sölustarfseminni sé. Því geti verið um 

neytendakaup að ræða jafnvel þótt ávinningur af slíkri starfsemi renni til góðgerðarmála.
244
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 Sjá t.d.  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 33, Húshamrar ehf. og Múr og flísaþjónustan ehf. gegn 

Kjartansgötu 5, húsfélagi, Hrd. 3. október 2013 í máli nr. 117/2013 og eftirfarandi orðalag í áliti kærunefndar 
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félagsins“. Sjá þó gagnstæða niðurstöðu í Verkfar ehf. gegn Dúfnahólum 6, húsfélagi, Héraðsdómur 

Reykjavíkur 12. júní 2013 í máli nr. E-2494/2012. 
240

  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 32. 
241

 Lög um neytendakaup, 2. mgr. 1. gr. 
242

 Sjá til hliðsjónar Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, athugasemdir við 2. mgr. 1. gr. og  slaug 

 rnadóttir, Kauparéttur: skýringar á lögum um lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (n. 12) 370. 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 40. 
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 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, athugasemdir við 2. mgr. 1. gr. 
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Þá hafa fræðimenn einnig í þessu samhengi talið, að framangreindir lagabálkar kunni að gilda 

um sölu á vöru eða þjónustu hjá íþróttarfélögum, stjórnmálasamtökum eða öðrum 

félagasamtökum, sem eingöngu starfa í góðgerðarskyni, ef jafna megi slíkri sölu við eiginlega 

atvinnustarfsemi.
245

 

Þótt neytenda- og þjónustukaupalög gildi ekki um viðskipti tveggja neytenda skiptir almennt 

ekki máli hvort viðsemjandi neytanda sé einstaklingur eða lögpersóna, að því gefnu þó að 

viðkomandi viðskipti séu liður í atvinnustarfsemi. Þá er heldur ekki gert það skilyrði að 

einstaklingur sem atvinnurekandi hafi viðkomandi sölustarfsemi að aðalstarfi sínu, en í 

athugasemdum með frumvarpi til neytendakaupalaga er kveðið á um að umsvif seljanda 

skipti ekki máli við mat á því hvort um neytendakaup er að ræða.
246

 Nægir því að 

einstaklingur hafi sölustarfsemi að aukastarfi samhliða aðalstarfi sínu svo viðskipti hans við 

neytendur falli innan gildissviðs fyrrnefndra lagabálka.
247

 

Að lokum þykir þó rétt að benda á, að ef tiltekin viðskipti falla alfarið utan við skilgreinda 

starfsemi atvinnurekanda geta neytenda- og þjónustukaupalög ekki átt við. Þannig myndi til 

dæmis stök sala bifreiðasala á tannburstum ekki falla innan gildissviðs neytendakaupalaga. Ef 

viðskiptin eru hins vegar í mjög nánum tengslum við starfsemi atvinnurekandans hefur verið 

talið að hann komi fram sem atvinnurekandi í lögskiptunum, en dæmi um slíkt væri sala 

bifreiðarsala á eigin bifreið. Þá er hægt að ímynda sér að starfsemi tiltekins atvinnurekanda 

geti verið svo margþætt að nánast allar tegundir viðskipta falli undir starfssvið hans. Verður 

þá að telja líkur á því að um sé að ræða lið í atvinnustarfsemi hans.
248

 

8.4. ÞÆR RÉTTARREGLUR SEM GILDA UM HUGBÚNAÐARSAMNINGA ÞAR SEM 

NEYTENDUR ERU KAUPENDUR 

8.4.1. INNGANGUR 

Með vísan til framangreindrar umfjöllunar er ljóst, að neytenda- og þjónustukaupalögum er 

fyrst og fremst ætlað að gilda um kaup einstaklings á vöru eða þjónustu þegar seljandi, hvort 

heldur sem hann er einstaklingur eða lögaðili, á í viðkomandi viðskiptum í atvinnuskyni. 

Mun áframhaldandi umfjöllun leitast við að varpa ljósi á hvort lögunum sé jafnframt ætlað að 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 40 og úr dönskum rétti: Palle Bo Madsen, Dansk forbrugerret (1. opl, 

Schultz 1986) 56. 
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 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, athugasemdir við 2. mgr. 1. gr. 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 41. Í dönskum rétti er þó gerð sú krafa að einstaklingur gegni 

aukastarfi sínu að nokkurri festu auk þess sem það sé ekki mjög lítið að vöxtum og umfangi. Sjá um þetta Palle 

Bo Madsen, Dansk forbrugerret (n. 245) 56. 
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  sa  lafsdóttir, Neytendaréttur (n. 14) 41. 
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gilda um viðskipti umræddra aðila þegar samningsandlagið er hugbúnaður. Þykir rétt í þessu 

samhengi að skoða álitaefnið fyrst út frá gildissviði laga um neytendakaup, enda gilda 

þjónustukaupalög ekki um samninga sem þegar heyra undir gildissvið neytendakaupalaga.
249

 

Í kjölfarið verður svo skoðað hvort samningur neytanda og viðsemjanda hans kunni í 

einhverjum tilvikum að heyra undir lög um þjónustukaup.  

8.4.2. GILDISSVIÐ LAGA UM NEYTENDAKAUP OG HUGBÚNAÐARSAMNINGAR 

8.4.2.1. HUGBÚNAÐUR SEM HLUTUR Í SKILNINGI LAGA UM NEYTENDAKAUP 

Í 2. mgr. 1. gr. laga um neytendakaup kemur fram að með neytendakaupum sé átt við sölu 

hlutar til neytanda. Þar af leiðandi stjórnast það hvort sala á hugbúnaði falli innan gildissviðs 

neytendakauplaga einfaldlega af því hvort hugbúnaður teljist til hlutar í skilningi laganna. 

Líkt og fyrr er rakið sækja lögin fyrirmynd sína í tilskipun Evrópusambandsins sama efnis, en 

samkvæmt 1. gr. umræddrar tilskipunar er henni ætlað að ná til áþreifanlegra, færanlegra 

hluta (e. tangible movable goods).
250

 Þótt hugbúnaður sé vissulega færanlegur í þeim 

skilningi að hægt sé að fjarlægja hann af einum stað og koma honum fyrir á öðrum
251

, verður 

vart talið að hugbúnaður sem slíkur, án tengingar við geymslumiðil, sé áþreifanlegur í 

hefðbundnum skilningi.
252

 Þannig er almennt viðurkennt að stafrænn varningur á borð við 

hugbúnað heyri ekki undir gildissvið tilskipunarinnar.
253

  

Með hliðsjón af framangreindu og þeirri almennu reglu að skýra beri íslensk lög til samræmis 

við þjóðréttarlegar skuldbindingar, væri hægt að álykta sem svo, að lög um neytendakaup taki 

ekki til samninga um sölu á hugbúnaði.
254

 Hins vegar verður að líta til þess að umrædd 

tilskipun gerir aðeins kröfu um lágmarks samræmingu, sbr. 2. mgr. 8. gr., og er íslenska 

ríkinu því heimilt að setja reglur sem kveða á um ríkari vernd til handa neytendum.
255

 Í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að neytendakaupalögum kemur fram, að 
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 Sjá um þetta atriði umfjöllun í kafla 8.2.2.1. 
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 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of 

the sale of consumer goods and associated guarantees (n. 208), b-liður 2. mgr. 1. gr. 
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 Sem dæmi um þetta má nefna hinar víðfrægu skipanir cut og paste. 
252

 Sjá umfjöllun um óáþreifanlegt eðli hugbúnaðar í köflum 1. og 5. 
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 Commission, „Green Paper on the Review of the Consumer Acquis“ COM (2006) 744 final, kafli 3.1, mgr. 2 

og kafli 51, mgr. 2 og Opinion of the European Economic and Social Committee on the „Green Paper on the 

Review of the Consumer Acquis“ [2007] OJ C 256/26, mgr. 3.1. 
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 Sjá um tilvist meginreglunnar meðal annars Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi 

(Bókaútgáfan Codex 2008) 85,  lafur Jóhannes Einarsson, „Bókun 35og staða EES-samningsins að íslenskum 

rétti“ (2007) 57 Tímarit lögfræðinga 371, 380 og Tryggingastofnun ríkisins gegn Öryrkjabandalagi Íslands og 

gagnsök, Hrd. 19. desember 2000 í máli nr. 125/2000, kafli IV, mgr. 2. 
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 Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council of 25 May 1999 on certain aspects of 

the sale of consumer goods and associated guarantees (n. 208) 2. mgr. 8. gr. og Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 

904 – 556. mál, almennar athugasemdir, mgr. 7. 
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hugtakið hlutur eins og það birtist í lögunum sé það sama og notað er í lögum um 

lausafjárkaup.
256

 Með hliðsjón af þessu verður vart umflúið að álykta sem svo, að 

hugbúnaður heyri undir gildissvið neytendakaupalaga, en líkt og fjallað var um í kafla 5. telst 

hugbúnaður, hvort heldur sem hann er rafrænn eða á áþreifanlegu formi, til lausafjár í 

skilningi kaupalaga. 

Þótt hugbúnaður kunni að teljast til hlutar í skilningi laga um neytendakaup er ekki þar með 

sagt að allir hugbúnaðarsamningar neytanda og viðsemjanda hans falli innan gildissviðs 

laganna. Samningar þessir geta verið margbreytilegir með sama hætti og þeir samningar sem 

fjallað var um í tengslum við gildissvið kaupalaga. Þannig getur til dæmis verið um að ræða 

einfaldan kaupsamning, blandaðan samning, nytjaleyfi eða samning um hugbúnað, sem 

sérstaklega er þróaður að þörfum neytandans. Með vísan til framangreindrar umfjöllunar 

myndi einfaldur kaupsamningur um hugbúnað vissulega heyra undir gildissvið 

neytendakaupalaga. Er hins vegar þörf á nánari athugun hvað hinar samningstegundirnar 

varðar.  

8.4.2.2. BLANDAÐIR HUGBÚNAÐARSAMNINGAR 

Samningar um kaup neytanda á hugbúnaði kunna jafnframt að kveða á um einhvers konar 

viðbótarskyldur viðsemjanda hans, s.s. um uppsetningu hugbúnaðarins eða kennslu. Kemur í 

slíkum tilvikum til skoðunar hvort réttarsamband aðila falli undir gildissvið laga um 

neytendakaup eða hvort fremur sé um að ræða kaup á þjónustu. Fjallað var um d-lið 2. mgr. 

2. gr. neytendakaupalaga í kafla 8.2.1.1. að framanverðu, en er þar að finna afmörkun á 

gildissviði laganna gagnvart þjónustusamningum. Nánar tiltekið er í ákvæðinu mælt fyrir um 

að neytendakaupalög eigi ekki við þegar seljandi söluhlutar er jafnframt skuldbundinn til að 

framkvæma vinnu eða aðra þjónustu þegar vinnan eða þjónustan felur í sér mestan hluta af 

skyldum hans. Ákvæði þetta er í algjöru samræmi við 2. mgr. 2. gr. kaupalaga
257

 og verður 

því að telja að þau sjónarmið, sem fjallað var um í köflum 4.1. og 4.2. að framanverðu, eigi 

jafnframt við um beitingu þess. Er þar af leiðandi nauðsynlegt að framkvæma aðstæðubundið 

mat með hliðsjón af verðmæti hugbúnaðarins annars vegar og þjónustunnar hins vegar þegar 

skorið er úr um hvort þjónusta seljanda feli í sér mestan hluta af skyldum hans í skilningi 

ákvæðisins. Sem dæmi um samning þar sem þjónusta skipar að öllum líkindum mestan hluta 

má nefna sölu á heimilisbókhaldskerfi til neytanda þar sem viðsemjandi hans skuldbindur sig 

jafnframt til að setja upp kerfið í tölvu neytandans, uppfæra það reglulega og leiðbeina 
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 Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, athugasemdir við 2. mgr. 1. gr.  
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 Sjá sömu heimild, athugasemdir við d-lið 2. mgr. 2. gr. 
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honum um virkni þess. Við mat á verðmæti þjónustunnar þyrfti þó í slíkum tilvikum meðal 

annars að líta til þess hversu mikinn tíma kennslan tekur og hvort framkvæmd umræddra 

viðbótarskyldna krefst mikillar sérfræðiþekkingar. 

8.4.2.3. HUGBÚNAÐUR ÞRÓAÐUR SÉRSTAKLEGA AÐ ÞÖRFUM NEYTANDA 

Þótt kaup á stöðluðum hugbúnaði séu vafalaust algengari meðal neytenda, er engu að síður 

mögulegt að einstaklingur geri samning við hugbúnaðarverktaka um þróun sérstaks 

hugbúnaðar, án tengsla við atvinnustarfsemi hins fyrrnefnda. Í kafla 6.3. var fjallað um 

samninga um sérstaklega þróaðan hugbúnað í tengslum við gildissvið laga um lausafjárkaup, 

en var þar komist að þeirri niðurstöðu að skoða ætti slíka samninga út frá sérstöku ákvæði um 

pöntunarkaup, þ.e. 1. mgr. 2. gr. kaupalaga. Slíkt ákvæði er einnig að finna í lögum um 

neytendakaup. Þannig tiltekur 1. mgr. 2. gr. laganna að lögin gildi um „pöntun hlutar sem búa 

skal til“. Með hliðsjón af þessu og fyrrgreindri niðurstöðu um hugbúnað sem hlut í skilningi 

neytendakaupalaga
258

 verður vart umflúið að álykta sem svo, að lögin gildi um kaup neytanda 

á sérstaklega þróuðum hugbúnaði.   

Líkt og fyrr er rakið er umrædd 1. mgr. 2. gr. neytendakaupalaga víðtækari en sambærilegt 

ákvæði kaupalaga, en gerir ákvæðið ekki það skilyrði að viðsemjandi neytanda láti jafnframt í 

té verulegan hluta þess efnis sem þarf til framleiðslunnar.
259

 Hefur það því ekki þýðingu 

gagnvart gildissviði laganna þótt neytandi leggi sjálfur til verulegan eða allan hluta þess kóða 

eða þeirra gagna, sem þarf til þróunar á sérhönnuðum hugbúnaði. Hvernig sem á málið er 

litið myndi samningur neytanda og viðsemjanda hans um sérstaklega þróun hugbúnaðar falla 

innan gildissviðs laganna.
260

 Þá þykir að lokum rétt að benda á, að í þessu samhengi skiptir 

heldur ekki máli hvort samið sé við sjálfstætt starfandi hugbúnaðarverktaka eða fyrirtæki sem 

sinnir slíkum verkefnum, enda getur viðsemjandi neytanda eftir atvikum verið einstaklingur 

eða lögpersóna.
261

 

8.4.2.4. NYTJALEYFI 

Algengt er að rétthafar hugbúnaðar veiti einungis leyfi til notkunar á hugbúnaði til þess að 

koma í veg fyrir löglega endursölu hans.
262

 Engin undantekning er á þessu þegar um er að 
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 Sjá umfjöllun í kafla 8.4.2.1. 
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 Sjá umfjöllun í kafla 8.2.1.1. og Alþt. 2002-2003, A-deild, þskj. 904 – 556. mál, athugasemdir við 1. mgr. 2. 

gr. 
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 Það athugast þó að hér er ekki verið að tala um tilvik þar sem í kjölfar þróunar er einungis veitt leyfi til 

notkunar á hugbúnaði. 
261

 Sjá um þetta atriði umfjöllun í kafla 8.3.2. 
262

 Sjá frekari umfjöllun um ástæður að baki veitingu nytjaleyfa í kafla 7.1. 
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ræða samninga við neytendur, en þarf ekki að líta lengra en til staðlaðra samninga Apple og 

Microsoft til að gera sér grein fyrir útbreiðslu slíkrar samningsgerðar.
263

 Í 2. mgr. 1. gr. laga 

um neytendakaup kemur fram að lögunum sé aðeins ætlað gilda um sölu hlutar til neytanda. 

Þar af leiðandi er nauðsynlegt við mat á því hvort samningar um nytjaleyfi falli innan 

gildissviðs neytendakaupalaga að skilgreina hvað sé átt við með sölu í skilningi laganna. 

Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi til neytendakaupalaga er hér um að ræða sama 

hugtak og notað er í lögum um lausafjárkaup.
264

 Fjallað er um hugtakið kaup í skilningi 

kaupalaga í kafla 7.2. að framanverðu, en er hugtakið þar skilgreint sem afhending og 

eignarréttaryfirfærsla á ákveðnum söluhlut gegn greiðslu tiltekins kaupverðs. Verður með 

hliðsjón af framangreindum athugasemdum að gera ráð fyrir því að inntak hugtaksins sala í 

skilningi neytendakaupalaga sé skilgreint með sambærilegum hætti.
265

 Falla því samningar 

um leigu eða önnur afnot ekki innan gildissviðs laga um neytendakaup, þar með talið 

samningar um nytjaleyfi. Líkt og rakið er í áðurnefndum kafla 7.4. verður þó út frá þeim 

sjónarmiðum, sem þar eru reifuð, að skoða hvern og einn samning sérstaklega við mat á því 

hvort um raunverulegt nytjaleyfi sé að ræða. Þannig myndu samningar sem kveða á um 

ótímabundinn eða varanlegan afnotarétt gegn eingreiðslu teljast til sölu í skilningi laganna. 

Hins vegar myndu samningar sem eru tímabundnir í þeim skilningi að gert er ráð fyrir því að 

hugbúnaði sé skilað að tilteknum tíma loknum eða að einhverjum skilyrðum uppfylltum ekki 

falla innan gildissviðs laganna. 

8.4.3. GILDISSVIÐ LAGA UM ÞJÓNUSTUKAUP OG HUGBÚNAÐARSAMNINGAR 

Þegar framangreind umfjöllun um gildissvið neytendakaupalaga og hugbúnaðarsamninga er 

virt í heild sinni er ljóst, að einkum tvær tegundir hugbúnaðarsamninga eru útilokaðar frá 

gildissviði neytendakaupalaga. Annars vegar eru það samningar um sölu hugbúnaðar þar sem 

þjónusta skipar mestan hluta af skyldum viðsemjandans og hins vegar samningar þar sem 

neytanda er aðeins veitt tímabundið leyfi til notkunar á hugbúnaði. Kemur þá til álita hvort 

umræddar samningstegundir falli þess í stað undir lög um þjónustukaup. Áður var fjallað um 

gildissvið þjónustukaupalaga í ritgerð þessari, en í 1. mgr. 1. gr. laganna er tæmandi talin sú 
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þjónusta sem heyrir undir lögin. Samkvæmt ákvæðinu er lögunum ætlað að taka til vinnu og 

geymslu á lausafjármunum ásamt þjónustu er tengist framkvæmdum á fasteignum. Af 

augljósum ástæðum verður í kafla þessum einungis vikið að þeirri þjónustu sem varðar 

lausafjármuni.  

Athygli vekur í umræddu samhengi, að áðurnefnt ákvæði þjónustukaupalaga tiltekur aðeins 

vinnu og geymslu á lausafjármunum. Sem dæmi um túlkun á umræddu skilyrði í 

dómaframkvæmd má nefna dóm Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-1740/2008, þar sem 

beitingu þjónustukaupalaga var hafnað um kaup neytanda á tannlæknaþjónustu.
266

 Enn 

fremur má í þessu samhengi nefna dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-5560/2008, en 

þar taldi héraðsdómur þjónustu fasteignasala ekki falla innan gildissviðs laganna.
267

 Það er 

því ljóst, að umrædd takmörkun á gildissviði laganna við vinnu og geymslu á 

lausafjármunum leiðir til þess að margvísleg þjónusta sem neytendur kaupa fellur utan 

gildissviðs laganna.  

Hvað varðar hugtakið lausafjármunir sem skírskotað er til í fyrrnefndri 1. mgr. 1. gr. 

þjónustukaupalaga, þá er ekki að finna sérstaka skilgreiningu á því í lögunum sjálfum eða 

athugasemdum með frumvarpi til þeirra. Hins vegar þykir út frá lestri á öðrum ákvæðum 

laganna mega gera ráð fyrir því að hér sé átt við um sama hugtaks og notað er í lögum um 

lausafjár- og neytendakaup, en nær það meðal annars til hugbúnaðar á bæði áþreifanlegu og 

óáþreifanlegu formi.
268

 Með hliðsjón af framangreindu og því sem áður sagði um afmörkun 

2. gr. þjónustukaupalaga gagnvart lögum um neytendakaup í kafla 8.2.2.1. má álykta sem 

svo, að þjónustukaupalög gildi um vinnu og geymslu á hugbúnaði þegar lögum um 

neytendakaup sleppir.   

Það leikur enginn vafi á því, að blandaðir hugbúnaðarsamningar geta kveðið á um einhvers 

konar viðbótarskyldur sem fela í sér vinnu eða geymslu. Sem dæmi um slíkt mætti meðal 

annars nefna uppsetningu, viðhald og hýsingu á hugbúnaði. Myndu lög um þjónustukaup að 

öllum líkindum gilda um samninga um sölu hugbúnaðar þar sem viðsemjandi neytanda 

skuldbindur sig jafnframt til að veita slíka þjónustu, að því gefnu þó að þjónustan skipi 

mestan hluta af skyldum viðsemjandans í skilningi neytendakaupalaga. Hins vegar þykir 
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 Sjá t.d. 2. gr. þjónustukaupalaga, en þar eru sérstaklega útilokaðir frá gildissviði laganna samningar sem 

annars falla undir lög um lausafjárkaup.  
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sennilegt að niðurstaðan yrði gagnstæð skyldi þjónustan felast í ráðgjöf, kennslu eða öðru 

því, sem ekki getur talist til vinnu eða geymslu.
269

  

Þá verður heldur ekki talið að veiting tímabundins afnotaréttar á hugbúnaði geti talist til 

vinnu eða geymslu í skilningi 1. gr. þjónustukaupalaga. Falla því nytjaleyfi, sem ekki eru 

varanleg, jafnframt utan gildissviðs laganna og heyra þess í stað undir þær almennu reglur 

samninga- og kröfuréttar sem reifaðar voru í kafla 4. að framanverðu. Virðist því sem 

rétthafar hugbúnaðar geti komið sér undan íþyngjandi reglum um neytendavernd með gerð 

tímabundinna nytjaleyfissamninga við neytendur. Niðurstaða þessi er þó bundin þeim 

fyrirvara að dómstólar sjái sér ekki fært að beita lögjöfnun frá ákvæðum þjónustukaupalaga í 

slíkum tilvikum, en ekki virðist hafa reynt á það í dómaframkvæmd.  

9. NIÐURSTÖÐUR 

Markmið ritgerðarinnar hefur verið að leiða fyrir sjónir það íslenska regluverk sem gildir um 

samninga um kaup, sölu, þróun og eftir atvikum hagnýtingu á hugbúnaði. Hefur í því 

samhengi verið lögð sérstök áhersla á reglur kauparéttarins. Í ljósi sérstaks eðlis hugbúnaðar 

og þeirrar staðreyndar að þjónustuþáttur hugbúnaðarsamninga getur verið mismikill, kann oft 

að reynast örðugt að greina á milli þess hvort um sé að ræða samning um lausafé eða 

þjónustu. Hefur ritgerð þessi leitast við að svara því hvort um hinar ólíku samningstegundir 

gildi þær reglur sem taka til kaupa á lausafé, eða hvort þær heyri fremur undir það regluverk 

sem gildir um þjónustukaup, en getur réttarstaða samningsaðila verið ólík eftir því hvaða 

reglur gilda um viðskipti þeirra. Umfjöllun ritgerðarinnar var skipt upp með þeim hætti, að 

fyrst voru hugbúnaðarsamningar skoðaðir út frá þeim hluta réttarsviðsins sem tekur til 

almennra kaupa á lausafé og þjónustu, þ.e. lögum um lausafjárkaup og meginreglum 

samninga- og kröfuréttar. Í kjölfarið var svo skoðað sérstaklega hvort neytendaréttur og 

löggjöf á því sviði, sumsé neytenda- og þjónustukaupalög, kynnu í einhverjum tilvikum að 

hafa áhrif á réttarstöðu aðila hugbúnaðarsamninga. Í stuttu máli er niðurstaðan sú, að 

hugbúnaður telst bæði til lausafjár í skilningi kaupalaga og hlutar í skilningi 

neytendakaupalaga. Skiptir í því samhengi ekki máli hvort hugbúnaður sé afhentur á 

áþreifanlegu eða óáþreifanlegu formi. Myndu þannig einfaldir kaupsamningar um hugbúnað 

heyra undir kaupalög þegar um er að ræða almenn kaup og neytendakaupalög þegar kaupandi 

er jafnframt neytandi. Þrátt fyrir framangreint er ekki þar með sagt að allir 
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hugbúnaðarsamningar falli undir gildissvið umræddra lagabálka, enda getur efni 

hugbúnaðarsamninga verið mismunandi og þjónustuþáttur þeirra mismikill líkt og áður sagði. 

Þarf því að skoða hvern samning sérstaklega þegar skorið er úr um það hvort hann falli innan 

gildissviðs framangreindra laga. Í þeirri umfjöllun sem hér fer á eftir verður farið yfir 

niðurstöður um helstu tegundir hugbúnaðasamninga bæði í tengslum við þær reglur sem taka 

til almennra kaupa og þær reglur sem taka til kaupa neytenda.  

Almenn kaup 

Í köflum 3-7 var fjallað um hugbúnaðarsamninga í tengslum við það regluverk sem tekur til 

almennra kaupa eða nánar tiltekið kaupa á lausafé og þjónustu þegar kaupandi er ekki 

jafnframt neytandi. Var í því sambandi skoðað hvort hinar ólíku tegundir 

hugbúnaðarsamninga gætu talist til kaupa á lausafé í skilningi kaupalaga eða hvort þær 

heyrðu fremur undir þær óskráðu meginreglur samninga- og kröfuréttar, sem við taka þegar 

lögunum sleppir. Þótt kaupalög séu að miklu leyti lögfesting á meginreglum íslensks réttar á 

sviði kröfuréttar eru þar einnig að finna ýmis nýmæli. Þar af leiðandi getur það haft þýðingu 

fyrir samningsaðila hvort samningur þeirra falli innan gildissviðs kaupalaga eður ei. Í 

umfjöllun ritgerðarinnar um almenn kaup var sjónum einkum beint að fjórum tegundum 

hugbúnaðarsamninga, þ.e. blönduðum hugbúnaðarsamningum, alverkssamningum, 

samningum um þróun hugbúnaðar og nytjaleyfissamningum.  

 

Hvað varðar blandaða hugbúnaðarsamninga, eða samninga sem jafnframt kveða á um 

viðbótarskyldur seljanda, þá verður að meta út frá þeim viðmiðum sem fram koma í 2. mgr. 

2. gr. kaupalaga hvort viðkomandi samningur falli undir gildissvið laganna. Samkvæmt 

ákvæðinu gilda kaupalög ekki um samninga þegar sá sem afhendir hlut skal jafnframt láta í té 

vinnu eða aðra þjónustu sem felur í sér mestan hluta af skyldum hans. Þegar skorið er úr um 

hvort þjónustuskyldur seljanda hugbúnaðar feli í sér mestan hluta af 

samningsskuldbindingum hans í skilningi ákvæðisins, er nauðsynlegt að framkvæma 

samanburð á fjárhagslegu verðmæti hugbúnaðarins annars vegar og þjónustunnar hins vegar. 

Skal í þeim efnum ekki notast við fastákveðið prósentuviðmið við ákvörðun á því hvort 

hlutfallslegt verðmæti þjónustuþáttarins sé slíkt að beiting kaupalaga sé ótæk. Öllu heldur 

þykir rétt að framkvæmt sé heildarmat með hliðsjón af aðstæðum hverju sinni. Má í því 

sambandi, eftir því sem við á, líta til heildarverðmætis samningsins, uppbyggingar verðsins, 

þeirrar sérþekkingar sem veiting þjónustunnar krefst og þess vægis sem samningsaðilar gefa 

mismunandi samningsskuldbindingum.  
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Sennilega eiga sams konar sjónarmið við um hina svonefndu alverkssamninga, eða samninga 

þar sem seljandi skuldbindur sig til að fullvinna aðstöðu með tilheyrandi tækjakosti og 

hugbúnaðarkerfi, sem í kjölfarið er reiðubúin kaupanda til nýtingar. Þótt flækjustig slíkra 

samninga geti verið hátt, svipar eðli þeirra mjög til blandaðra samninga. Hins vegar er líklegt 

að þjónustuþáttur alverkssamninga sé yfirleitt svo ríkjandi að hann teljist mestur hluti af 

skyldum seljanda í skilningi 2. mgr. 2. gr. kaupalaga. Myndu því meginreglur samninga- og 

kröfuréttur jafnan gilda um alverkssamninga.  

Þá geta samningar verið með þeim hætti að hugbúnaður sé þróaður að nokkru eða miklu leyti 

að þörfum tiltekins kaupanda. Verður í slíkum tilvikum ekki notast við áðurnefnda 2. mgr. 2. 

gr. kaupalaga, heldur fremur 1. mgr. sama ákvæðis. Mælir umrædd málsgrein fyrir um að 

kaupalög gildi um pöntun hlutar sem búa skal til þegar sá sem pantar lætur ekki í té verulegan 

hluta efnis til framleiðslunnar. Þar sem hugbúnaður telst til hlutar í skilningi kaupalaga gilda 

kaupalög því almennt um samninga um þróun hugbúnaðar, nema í tilvikum þar sem kaupandi 

leggur sjálfur til verulegan hluta þess efnis sem þarf til þróunarinnar. Getur hugtakið efni í 

þessum skilningi meðal annars tekið til gagna eða upplýsinga sem þýðingu hafa fyrir virkni 

hugbúnaðarins, eða jafnvel frumkóða sem þróun hans skal byggjast á. Hafa þarf hliðsjón af 

aðstæðum hverju sinni þegar skorið er úr um hvort slík gögn eða kóðar teljist til verulegs 

hlutar í skilningi fyrrnefndrar 1. mgr. 2. gr. kaupalaga og útiloki þannig beitingu laganna. Í 

því felst að fyrst er athugað hvort við hæfi sé eða yfirhöfuð tækt miðað við aðstæður, að bera 

saman efnahagslegt verðmæti framlags kaupanda annars vegar og seljanda hins vegar. Sé 

svarið við því jákvætt þarf með hliðsjón af viðkomandi kringumstæðum að ákvarða hvort 

framlag kaupanda teljist verulegur hluti þess sem þarf til þróunarinnar. Skyldi hins vegar vera 

ómögulegt að framkvæma samanburð á efnahagslegu verðmæti verður líta til þess hvort 

mikilvægi framlagsins fyrir umsamda virkni hugbúnaðarins sé slíkt að það teljist verulegur 

hluti. Leiði framangreint mat til þeirrar niðurstöðu, að beiting kaupalaga sé ótæk, heyrir 

samningurinn undir hinar óskráðu meginreglur samninga- og kauparéttar.  

Að lokum var í umfjöllun ritgerðarinnar um almenn kaup fjallað um nytjaleyfissamninga eða 

samninga þar sem rétthafi hugbúnaðar veitir aðeins leyfi til notkunar á hugbúnaði. 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. kaupalaga gilda lögin einungis um kaupsamninga og er þeim þannig 

ekki ætlað að taka til samninga um leigu eða önnur afnot hlutar. Hefur hugtakið 

kaupsamningur jafnan verið skilgreint sem samningur sem felur í sér afhendingu og 

eignarréttaryfirfærslu á ákveðnum söluhlut gegn greiðslu tiltekins kaupverðs. Oft getur reynst 

erfitt að greina á milli kaupsamninga og nytjaleyfissamninga, enda geta hinir síðarnefndu haft 
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töluverð efnisleg líkindi með kaupsamningum. Þannig er t.d. algengt að nytjaleyfissamningar 

um hugbúnað kveði á um notkunarrétt nytjaleyfishafa um ótakmarkaðan tíma gegn 

eingreiðslu. Þykja sterkar röksemdir liggja til grundvallar þeirri niðurstöðu, að fara eigi með 

slíka samninga sem kaupsamninga, enda er ekki um að ræða reglulegar leigugreiðslur og 

gerir sá, sem nytjaleyfið veitir, ekki ráð fyrir því að hugbúnaðinum sé skilað að ákveðnum 

tíma loknum. Má því segja að samningar sem þessir séu í reynd samningar um yfirfærslu 

eignarréttar gegn greiðslu ákveðins kaupverðs. Á hinn bóginn myndu samningar sem 

einungis veita leyfi til notkunar á hugbúnaði til takmarkaðs tíma ekki teljast til kaupsamninga 

í skilningi kaupalaga. Enn fremur getur það haft áhrif hvort sá sem nytjaleyfi veitir geti 

afturkallað hugbúnaðinn að fullnægðum einhverjum fyrirfram skilgreindum skilyrðum, s.s. 

vegna vanefnda á leigugreiðslum eða gjaldþrots nytjaleyfishafa. Í raun má segja að það sé 

lykilatriði við mat á því hvort nytjaleyfissamningur falli innan gildissviðs kaupalaga, að 

skoða hvort hann sé raunverulega varanlegur eður ei. Ef það er markmið takmarkandi 

samningsákvæða að undanskilja tiltekinn samning gildissviði kaupalaga, verður gera þá kröfu 

að þau hafi raunverulega þýðingu. Þannig myndi t.d. nytjaleyfi sem veitt er til 200 ára teljast 

varanlegt í reynd, enda er hugbúnaðurinn að öllum líkindum löngu orðinn úreltur að þeim 

tíma loknum. Hefur slík takmörkun því enga raunverulega þýðingu. 

Kaup neytenda 

Í kafla 8 voru hinar ólíku tegundir hugbúnaðarsamninga skoðaðar út frá því regluverki sem 

tekur til kaupa neytenda, þ.e. neytenda- og þjónustukaupalögum. Ákvæði umræddra 

lagabálka hafa það að markmiði að tryggja réttarstöðu neytenda og fela í sér talsverð frávik 

frá almennum kaupareglum. Getur því skipt miklu máli fyrir réttarstöðu samningsaðila hvort 

samningssamband þeirra falli innan gildissviðs umræddra laga. Í ritgerðinni var fjallað um 

þau skilyrði sem neytandi og viðsemjandi hans þurfa að uppfylla svo neytenda- og 

þjónustukaupalög geti átt við. Leiddi sú umfjöllun í ljós, að lögunum er fyrst og fremst ætlað 

að gilda um kaup einstaklings utan atvinnustarfsemi þegar viðsemjandi hans, hvort heldur 

sem hann er einstaklingur eða lögaðili, á í viðkomandi viðskiptum í atvinnuskyni.  

Fyrst voru hugbúnaðarsamningar við neytendur skoðaðir út frá gildissviði laga um 

neytendakaup, en líkt og fram hefur komið telst hugbúnaður vera hlutur í skilningi laganna. 

Myndu því einfaldir hugbúnaðarsamningar falla innan gildissviðs neytendakaupalaga. Hins 

vegar getur þjónustuþáttur hugbúnaðarsamninga verið mismikill eins og gefur að skilja. Er 

því mögulegt að vissar tegundir hugbúnaðarsamninga við neytendur kunni fremur að heyra 
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undir gildissvið laga um þjónustukaup, eða jafnvel meginreglur samninga- og kröfuréttar 

þegar takmörkuðu gildissviði þjónustukaupalaga sleppir.  

Hvað varðar blandaða hugbúnaðarsamninga, þá fer eftir d-lið 2. mgr. 2. gr. 

neytendakaupalaga hvort slíkir samningar teljist falla innan gildissviðs laganna. Samkvæmt 

ákvæðinu taka neytendakaupalög til blandaðra samninga svo framarlega sem vinna og 

þjónusta viðsemjanda neytanda felur ekki í sér mestan hluta af samningsskyldum hans. Er 

ákvæði þetta í algjöru samræmi við 2. mgr. 2. gr. kaupalaga og eiga því sömu sjónarmið við 

um beitingu þess. Þannig er nauðsynlegt að framkvæma aðstæðubundið mat með hliðsjón af 

verðmæti hugbúnaðarins annars vegar og þjónustunnar hins vegar þegar skorið er úr um hvort 

þjónusta viðsemjandans feli í sér mestan hluta af skyldum hans. Skyldi framangreint mat 

leiða til þeirrar niðurstöðu að beiting neytendakaupalaga sé ótæk kemur þess í stað til 

skoðunar að beita lögum um þjónustukaup. Í þessu sambandi verður þó að hafa í huga að 

gildissvið þjónustukaupalaga takmarkast við vinnu og geymslu á lausafé. Þar af leiðandi taka 

þjónustukaupalög eingöngu til blandaðra hugbúnaðarsamninga ef viðbótarskyldur 

viðsemjanda neytanda samanstanda af vinnu og geymslu á hugbúnaði, s.s. uppsetningu, 

viðhaldi og hýsingu. Hins vegar yrði niðurstaðan að öllum líkindum gagnstæð skyldi 

þjónustan felast í ráðgjöf, kennslu eða öðru því, sem ekki getur talist til vinnu eða geymslu. Í 

slíkum tilvikum myndi blandaður hugbúnaðarsamningur fremur heyra undir meginreglur 

samninga- og kröfuréttar. 

Þá er mögulegt að einstaklingur geri samning við hugbúnaðarverktaka um þróun sérstaks 

hugbúnaðar, án tengsla við atvinnustarfsemi hins fyrrnefnda. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. er 

neytendakaupalögum ætlað að ná til pöntun hlutar sem búa skal til. Er ákvæði þetta víðtækara 

en áðurnefnd 1. mgr. 2. gr. kaupalaga, sem einnig fjallar um pöntunarkaup. Nánar tiltekið 

hefur það ekki þýðingu gagnvart gildissviði neytendakaupalaga þótt neytandi leggi sjálfur til 

verulegan eða allan hluta þess kóða eða þeirra gagna, sem þarf til þróunar á hugbúnaði. 

Hvernig sem á málið er litið myndi því samningur neytanda og viðsemjanda hans um þróun á 

sérstökum hugbúnaði falla innan gildissviðs laganna.  

Sennilega er þó algengast að rétthafar hugbúnaðar geri nytjaleyfissamninga við neytendur eða 

svonefnda EULA-samninga. Við mat á því hvort umræddir samningar falli innan gildissviðs 

neytendakaupalaga gilda sömu sjónarmið og rakin voru að framan í tengslum við lög um 

lausafjárkaup. Þar af leiðandi myndi samningur um ótímabundinn eða varanlegan afnotarétt 

neytanda gegn eingreiðslu heyra undir gildissvið laganna. Aftur á móti myndi hið gagnstæða 
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gilda um samninga sem eru tímabundnir í þeim skilningi að gert er ráð fyrir því að hugbúnaði 

sé skilað að tilteknum tíma loknum eða að einhverjum skilyrðum uppfylltum. Þar sem 

EULA-samningar mæla yfirleitt fyrir um að greidd sé fyrirfram ákveðin fjárhæð fyrir 

ótímabundna leigu hugbúnaðar, falla slíkir samningar innan gildissviðs neytendakaupalaga. 

Hvað varðar nytjaleyfissamninga sem lögin ná ekki til, þá verður heldur ekki notast við lög 

um þjónustukaup, enda getur leyfi til notkunar vart talist vinna eða geymsla í skilningi 

laganna. Gilda þannig óskráðar meginreglur samninga- og kröfuréttar um slíka samninga. 

Virðist því sem rétthafar hugbúnaðar geti komið sér undan íþyngjandi reglum um 

neytendavernd með gerð tímabundinna nytjaleyfissamninga.  

Þegar framangreindar niðurstöður eru virtar í heild sinni má sjá að hugbúnaðarsamningar 

heyra í flestum tilvikum undir gildissvið kaupalaga í tilviki almennra kaupa og 

neytendakaupalaga þegar um er að ræða kaup neytenda. Almennt verður að telja að ákvæði 

umræddra lagabálka séu vel til þess fallin að taka á þeim ágreiningi sem kann að rísa vegna 

kaupa á hugbúnaði. Þannig má t.d. beita ákvæðum laganna um galla í tilvikum þar sem bilun 

verður í hugbúnaði eða þegar hugbúnaður hefur ekki umsamda virkni. Enn fremur eru reglur 

laganna um áhættuskipti yfir söluhlut vel færar um að taka til kaupa á hugbúnaði, enda er 

unnt að afhenda hugbúnað. Væri þetta ekki mögulegt ef aðeins væri um þjónustu að ræða, en 

hún er fremur framkvæmd en afhent. Þegar öllu er á botninn hvolft er hugbúnaður ekkert svo 

ósvipaður hefðbundnu lausafé, að því undanskildu að skilningarvitum mannverunnar er 

ókleift að skynja hann. Þannig er fært að eiga, geyma og stjórna hugbúnaði. Endurspeglar 

þetta í raun þann grundvallarmun sem almennt er á lausafé og þjónustu.  
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