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1 Inngangur  
 
Það er óhætt að segja að hjól atvinnulífsins á Íslandi snúist hratt í dag. Mikill hagvöxtur er í 

landinu sem hefur áhrif víða, meðal annars á fasteignamarkaðinn.1 Þegar þessi orð eru rituð um 

vor 2017 er umfram eftirspurn eftir fasteignum, sem er spáð að muni aukast enn frekar á næstu 

árum. Fasteignir seljast hratt og kaupendur virðast berjast um það sem er í boði. Sölutími eigna 

á Íslandi hefur aldrei verið styttri en nú, eða um 23 dagar. Meðalsölutími fasteignar síðustu 10 

ára var 250 dagar.2 Fasteignamarkaðurinn í dag virðist því vera dæmigerður seljendamarkaður. 

Kaup á fasteign er oftar en ekki stærsta fjárfesting hvers einstaklings á lífsleiðinni og þá er að 

sjálfsögðu mikilvægt að vanda vel til verka, en það er áhugavert að velta fyrir sér hvaða 

þýðingu fyrrnefndur seljendamarkaður hefur fyrir framkvæmd fasteignakaupa.  

Þó að seljendur standi með pálmann í höndunum samningslega séð, hvíla samt á þeim 

ákveðnar lagalegar skyldur varðandi framgöngu þeirra í viðskiptunum, til dæmis um 

upplýsingagjöf. Það væri því rangt hjá þeim að ætla að ástand markaðarins í dag slaki eitthvað 

á þeim kröfum sem til þeirra eru gerðar. Í fullkomnum heimi væri óþarfi að setja reglur um 

fasteignakaup, seljandi og kaupandi kæmu báðir fram eins og góðum og gegnum manni sæmir 

og allir gengu sáttir frá borði. En maðurinn er breyskur og reglur hafa verið settar. Rétt eins og 

ákveðnar skyldur hvíla á seljendunum hvílir jafnframt ákveðin skylda á kaupanda að gæta að 

sínum hagsmunum. Þó að kaupandi fasteignar sinni ekki aðgæsluskyldu sinni, til dæmis með 

því að skoða ekki eignina fyrir kaup, stendur upplýsingaskylda seljanda skv. 26. gr. laga um 

fasteignakaup nr. 40/2002 (hér eftir skammstöfuð sem fkpl.) eftir nokkurn veginn óhögguð en 

reglu þessa má finna í 3. mgr. 29. gr. fkpl. Í reglunni felst einnig að seljandi getur ekki vikið 

sér undan upplýsingaskyldu sinni með því að hvetja kaupanda til þess að skoða fasteignina. 

Með setningu þessa ákvæðis féll niður eldri regla sem á tímum varð þess valdandi að 

aðgæslusamur kaupandi sem skoðaði fasteign varð verr settur en kaupandi sem aðhafðist 

ekkert.3 Þetta samspil milli upplýsinga- & aðgæsluskyldunnar í fasteignakaupum er  ólíkt því 

sem almennt gildir í íslenskum kauparétti, þar sem að upplýsingaskylda seljanda er almennt 

talin takmarkast af þeirri aðgæsluskyldu sem hvílir á kaupanda kaupanda.4  

Í þessari ritgerð verður farið yfir saknæma háttsemi seljanda og þær skyldur sem hvíla á 

honum. Farið verður yfir  hvernig seljandi fasteignar getur hagað sér með saknæmum hætti og 

afleiðingar þess ef hann gerir það. Í kafla 2 verður fyrst fjallað stuttlega um gallaþröskuldinn í 

                                                
1 „Hagvöxturinn árið 2016 var 7,2%” http://www.hagstofa.is 
2 „Framkvæmdir við íbúðabyggingar eru mun minni en þyrfti að vera”, http://www.landsbankinn.is  
3 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 285 
4 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 317 
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fasteignakaupalögunum og skoðað hvernig sök seljanda snýr að þröskuldinum. Í 3. kafla verður 

upplýsingaskylda seljanda tekin til athugunar og tengsl hennar við saknæma háttsemi seljanda. 

Fjallað um aðgæsluskyldu kaupanda í kafla 3.2 og réttarstöðuna í norskum og dönskum rétti í 

kafla 3.3. Í 4. kafla verður fjallað um rangar upplýsingar sem seljandi eða fólk á hans vegum 

veitir. Faguryrði seljanda verða síðan skoðuð og hvenær slík háttsemi gæti talist sviksamleg. 

Að lokum verður í 5. kafla fjallað um helstu vanefndaúrræði sem kaupandi getur gripið til og í 

kafla 6 verða niðurstöður ritgerðinnar dregnar saman.  

 

2 Gallaþröskuldurinn og saknæm háttsemi seljanda fasteignar  
 
2.1 Gallaþröskuldur fasteignakaupalaga nr. 40/2002 
 
Með setningu fasteignakaupalaganna voru lögfestar réttarreglur um hvenær fasteign telst 

gölluð. Í 2. ml. 18. gr. fkpl. er fólgin takmörkun á gallahugtakinu. Þó að fasteign sé haldin 

einhverjum annmörkum, og væri álitin „gölluð” í hefðbundnum skilningi orðsins telst hún ekki 

sjálfkrafa gölluð í skilningi laga um fasteignakaup. Í ákvæðinu felst að notuð fasteign telst ekki 

gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar „svo nokkru varði” eða seljandi hafi sýnt af sér 

saknæma háttsemi. Kaupandi getur því þurft að sætta sig við minniháttar og óveruleg frávik í 

gæðum.5 Í þessu felst hinn svokallaði „gallaþröskuldur”. Ákvæðið tekur eingöngu til sölu á 

notuðum á fasteignum, og gallaþröskuldurinn í nýjum fasteignum er því enginn.6 Það er ekki 

nein föst regla til staðar um hve mikill gallinn þarf að vera í hlutfalli við kaupverð eignarinnar 

til að teljast rýra verðmæti hennar „svo nokkru varði”. Eins og rakið er í skýringum með 18. 

gr. er ekki hægt að segja að verðmætisrýrnun þurfi til dæmis að vera 10% til að um galla sé að 

ræða. Líta þarf til ýmissa atriða, svo sem aldur fasteignarinnar, almenns ástands og útlits.7 Er 

þetta þannig háð mati í hverju tilviki fyrir sig. 

Í Hrd. 2006 bls. 1096 (397/2005) (Eskihlíð) höfðuðu seljendur mál á hendur kaupanda 

fasteignar til heimtu eftirstöðva kaupverðs. Í forsendum hérðasdóms, sem Hæstiréttur staðfesti 

með vísan til forsenda hans, kom fram að íbúðin væri í 50 ára gömlu húsi sem bæri aldurinn 

með sér, en fúi var á einum innvegg íbúðarinnar. Ósannað var að seljendurnir vissu af fúanum 

og því var ekki talið að um sök þeirra væri að ræða. Gallinn var 5,5% af af heildarverðmæti 

íbúðarinnar sem var ekki talið rýra verðmæti íbúðarinar svo nokkru varði í skilningi 2. ml. 18. 

gr. fkpl. og íbúðin því ekki talin vera gölluð í skilningi laganna. Þessi dómur skýrir ákvæðið 

                                                
5 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 319 
6 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 260 
7 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1464 
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ágætlega. Fasteign telst gölluð ef seljandi hefur sýnt af sér sök, samanber nánari umfjöllun hér 

á eftir. Rétturinn taldi sök seljanda í málinu vera ósannaða og tók þá til athugunar hvort 

rýrnunin á verðmæti fasteignarinnar væri í eðlilegu samhengi við meðal annars aldur og ástands 

fasteignarinnar.  

Í 21. gr. fkpl mælt fyrir um það hvenær það telst galli ef flatarmál fasteignar reynist minna 

en kaupandi gerði ráð fyrir (stærðarfrávik).  Í ákvæðinu er gerður sá áskilnaður að svo um galla 

geti verið að ræða vegna stærðarfráviks þarf flatarmál fasteignar að vera „verulega minna“ en 

seljandi upplýsti fyrir kaup. Í athugasemdum við 21. gr. í frumvarpi, sem varð að lögum um 

fasteignakaup, segir að með ákvæðinu sé lagt til að lögfest verði “regla, sem talin hefur verið 

gilda í réttarframkvæmd, sem þrengir nokkuð gallahugtakið í ákveðnum tilvikum.” Er í 

athugasemdunum vísað til dóma Hæstaréttar Íslands þar sem þessari reglu var beitt en ekki eru 

að öðru leyti veittar leiðbeiningar um hvenær stærðarfrávik telst það verulegt að um galla sé 

að ræða. Kemur það því hlut dómstóla að ákvarða mörk ákvæðisins. Í Hrd. 17. apríl 2008 

(466/2007), lá fyrir að keypt jörð í Borgarbyggð reyndist vera 19,4% minni en auglýst var. Var 

talið að þetta væri verulegur munur í skilningi 21. gr. og þar af leiðandi væri um galla að ræða. 

Í Hrd. 13. desember 2007 (292/2007) var 14,3% munur á auglýstri stærð og raunstærð 

fasteignar. Var það ekki talið nægja til að um galla væri að ræða. Ekki hafa fallið dómar síðan 

sem afmarka mörkin enn frekar og virðist því mega ætla að mörk ákvæðinsins um hvenær 

flatarmálið telst verulega minna liggi á milli 14,3%-19,4%. Gáleysi seljandans varðandi 

stærðarfrávikin þarf ekki að vera meðvitað. Ómeðvitað gáleysi nægir ef það er stórkostlegt. 

Ámælisvert hirðuleysi nægir þannig til að teljast sem stórkostlegt gáleysi í skilningi 

ákvæðisins.8  

Í athugasemdum við 21. gr. í frumvarpi, sem varð að lögum um fasteignakaup er því haldið 

fram að sjaldan skipti fermetrastærð kaupanda meginmáli, nema töluverðu skeiki, heldur skoði 

hann fasteign og meti svo hvort stærð hennar henti honum. Stærðin geti þó skipt máli ef eignin 

er tekjulind fyrir kaupanda, t.d. ræktarland.9 Það má gera athugasemd við þessa 

röksemdarfærslu að því leyti að verðmæti fasteignar er oftar en ekki metið út frá stærð hennar 

í fermetrum, og þegar fermetraverð er jafn hátt og raun ber vitni geta “lítil” stærðarfrávik 

varðað hagsmuni upp á milljónir króna.  

                                                
8 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1466 
9 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1465 
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2.2 Saknæm háttsemi seljanda 
 
Með saknæmi er í íslenskum rétti að jafnaði átt við huglægt ástand aðila, sem með gáleysi eða 

af ásettu ráði viðhefur tiltekna háttsemi.10 Gáleysisleg háttsemi er þannig nægjanleg til að 

viðkomandi er bótaskyldur. Í gáleysinu felst að að tjónvaldur átti möguleika á að komast hjá 

því að valda tjóni ef hann hefði hagað sér með öðrum hætti en hann gerði.11 

Eins og kom fram hér að ofan er ákveðinn gallaþröskuldur í fasteignakaupum sem 

vankantar á fasteign þurfa að ná til að teljast gallar í skilningi laganna. Fasteignin telst 

hinsvegar gölluð í skilningi 18. gr. ef seljandi sýnir af sér saknæma háttsemi og í skilngi 21. 

gr. ef seljandi sýnir af sér stórfellt gáleysi. Saknæma háttsemin sneyðir því framhjá 

gallaþröskuldinum. Með öðrum orðum þá hefur umfang verðmætarýrnunar ekki þýðingu að 

lögum þegar um sök seljanda er að ræða. Í almennum athugasemdum um þriðja kafla 

fasteignakaupalaga kemur fram að ástæðulaust sé að láta seljanda losna undan ábyrgð hafi hann 

sýnt af sér saknæma háttsemi og því sé þessi fyrirvari gerður.12  

Það er áhugavert að skoða orðalag ákvæðanna tveggja, að í fyrrnefnda ákvæðinu þurfi 

ágallinn að rýra verðmæti hennar svo nokkru varði, en í því síðarnefnda þarf fasteign að vera 

verulega minni. Auk þess eru saknæmisskilyrðin ólík, 21. gr. áskilur að seljandi sýni af sér 

stórkostleg gáleysi, en samkvæmt saknæmisskilyrði 18. gr. dugar einfalt/almennt gáleysi. Það 

er greinilegt að ákvæðin eru ólík að því leyti að 21. gr. gerir meiri kröfur, bæði til gallans sjálfs, 

og til saknæmrar háttsemi seljanands. Þennan mun á ákvæðunum má mögulega rekja til þess 

að erfitt getur verið fyrir seljanda að átta sig á því hvort íbúð hans er t.d. 90 fm2 eða 100 fm2, 

en á hinn bóginn eru þeir gallar sem 18. gr. tekur til oft sýnilegri og mega frekar vera ljósir 

þeim sem búið hefur í einhvern tíma í eigninni, t.d. mygluskemmdir. Verður að telja sjaldgæft 

að eigandi íbúðar mæli eða láti mæla stærð íbúðar sinnar heldur byggir hann frekar á 

upplýsingum sem hann fékk þegar hann eignaðist íbúðina. Einnig eru ákvæðin ólík að því 

leytinu til að 21. gr. tekur til allra fasteigna, óháð aldri. Ákvæði 2. ml. 18. gr. tekur, sem fyrr 

segir, aðeins til notaðra fasteigna.13 

Sú spurning vaknar hér hvort þörf sé á þessum saknæmisskilyrðum í framangreindum 

ákvæðum? Í 26. og 27. gr. fkpl eru ákvæði sem lúta að upplýsingagjöf seljanda. Ef seljandi 

                                                
10 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur 1, bls. 96 
11Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur 1, bls. 102 
12 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1463 
13 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 264 
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vanrækir upplýsingaskyldu sína eða gefur rangar upplýsingar er það saknæm háttsemi í sjálfu 

sér.14 Fyrra ákvæðið felur í sér sjálfstæða reglu sem kaupandi getur byggt rétt sinn á nái hann 

að sanna seljandi hafi vanrækt upplýsingaskyldu sína. Seinna ákvæðið felur sömuleiðis í sér 

sjálfstæða reglu. Löglíkur hafa verið taldar vera fyrir því að seljandi þekki fasteign sína til 

hlýtar og röng upplýsingagjöf af hans hálfu því talin fela í sér almennt saknæma háttsemi sem 

er eðlilegt að hafi lögfylgjur.15 Ákvæði 27. gr gerir þó ekki áskilnað um að seljandi hafi sýnt af 

sér sök.  

Jafnframt má benda á að regla 18. gr. fkpl um saknæma háttsemi gildir ekki um galla sem 

1. mgr. 27. gr. fkpl. tekur til, sbr. dóm Hæstaréttar Íslands í máli Hrd. 16. júní 2016 (540/2015). 

Saknæmisskilyrði 18. gr. fkpl. virðist við fyrstu sýn ekki hafa mikla sjálfstæða þýðingu. Hér 

næst verða reglur 26. og 27. gr. fkpl skoðaðar og athugað hvernig saknæm háttsemi snýr að 

þeim.  

 

3 Upplýsingaskylda seljanda 
3.1 Almenn umfjöllun  
 
Það skiptir kaupanda fasteignar yfirleitt miklu máli að fá sem mestar upplýsingar áður en hann 

gengur til kaupa og því mætti ætla að hagsmunir seljanda væru í fólgnir því að veita 

væntanlegum kaupendum ýtarlegar upplýsingar um eignina. En seljendur fasteigna eru 

misjafnir eins og þeir eru margir og ástæða hefur þótt til að lögfesta reglur um upplýsingaskyldu 

seljanda.  

Fyrir lögfestingu fasteignakaupalaganna var inntak upplýsingaskyldu seljanda fasteignar 

jafnan talið vera tvíþætt. Í fyrsta lagi að vanræksla á veitingu upplýsinga eða veiting rangra 

upplýsinga gæti leitt til þess að fasteign teldist gölluð, sem hún annars hefði ekki talist, og í 

öðru lagi að þessi háttsemi seljanda gæti leitt til þess afleiðingar galla yrðu aðrar en þær hefðu 

annars orðið.16 Í dag má segja að upplýsingaskylda seljanda í fasteignakaupum sé með tvennu 

móti, annars vegar skylda hans til að veita upplýsingar um fasteign og hins vegar að hann 

ábyrgist að veittar upplýsingar séu réttar.17 26. gr fkpl. fjallar um fyrrnefnda atriðið, en 27. gr. 

laganna tekur til þess seinna. Í 26. gr. segir að fasteignin teljist gölluð ef kaupandi hefur ekki 

fengið þær upplýsingar um hana sem seljandi vissi eða mátti vita um og kaupandi hafði 

réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Þetta gildir þó aðeins ef það hefur haft áhrif á gerð 

                                                
14 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 368 
15 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1468 
16 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 269 
17 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1467 
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eða efni kaupsamnings að upplýsingarnar voru ekki veittar. Huglæg afstaða seljanda skiptir 

máli. Þó það komi ekki fram berum orðum í ákvæðinu er það fyllilega ljóst að sök seljanda er 

grunnskilyrði fyrir því að ákvæðinu verður beitt. Hann verður að hafa vitað eða mátt vita um 

galla, og ber því ekki ábyrgð á upplýsingaskorti um atriði sem honum gat ekki verið kunnugt 

um.18  

Upplýsingaskyldan er að vissu leyti tilkomin af hagkvæmnis ástæðum. Löglíkur hafa verið 

taldar vera fyrir því að seljandi þekki fasteign sína og geti þar af leiðandi upplýst kaupanda um 

mögulega galla.19 Það myndi fela í sér afar mikið óhagræði og kostnað ef allir mögulegir 

kaupendur eignar þyrftu hver og einn að grandskoða hvern krók og kima hennar fyrir 

tilboðsgerð.  Reglan í 26. gr. er því þjóðhagslega hagkvæm. Þó að almennar reglur gildi hlýtur 

upplýsingaskyldan að vera nokkuð matskennd í hverju tilviki fyrir sig. Það sést t.d. í 

greinargerð með 26. gr. þar sem segir að:  
Einungis er hægt að lýsa inntaki þessarar skyldu með almennum orðum svo sem gert er, enda 
margbreytileiki fasteigna slíkur að það ræðst mjög af atvikum hverju sinni hvernig seljandi 
fullnægir þessari skyldu sinni. 
 

Við mat á upplýsingaskyldu seljanda eru það einkum þrjú atriði sem horft er til, sem eru 

sameiginleg milli helstu lagabálka kauparéttar; lausafjárkaupalaga, neytendakaupalaga, 

þjónustukaupalaga og fasteignakaupalaga. Það eru einkum fyrstu tvo atriðin sem lúta að mati 

á saknæmri háttsemi seljandans.  

Í fyrsta lagi er horft til hvort þetta séu atriði sem kaupandi mátti ætla að hann fengi 

upplýsingar um. Í 26. gr. fkpl er það orðað svo að þetta séu upplýsingar sem kaupandi hafði 

réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi. Bent hefur verið á að aðalskuldari þurfi ekki að 

upplýsa um augljós atriði, sem hluturinn ber með sér.20 Hvað fasteignakaup varðar, hefur 

seljanda að sama skapi ekki verið talið skylt að upplýsa kaupanda um atriði sem kaupandinn 

veit þegar um, eða atriði sem kaupandi gat ekki búist við að fá upplýsingar um.21 Við skoðun 

á þessu atriði má til skýringar líta til Hrd. 1987 bls. 508 þar sem verið var að selja bíl. Í 

auglýsingu um bílinn kom fram að hann væri ekinn 13.000 km en hann reyndist vera ekinn 

113.000 km. Fram kom í dómnum að akstur bifreiðar væri þýðingarmikið atriði, og eitthvað 

sem kaupandi má almennt ætla að hann fái upplýsingar um, enda óumdeilt að þessar 

upplýsingar hafa áhrif á verðlagningu bíls. Einnig má benda á Hrd. 3. júní 2010 (518/2009) þar 

sem S keypti fasteign af R og H. S rifti síðar kaupunum á þeim grundvelli að klæðning hússins 

                                                
18 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 275 
19 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1467 
20 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 300 
21 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1467 
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væri ekki úr timbri eins og auglýst hafði verið heldur væri klæðningin úr asbest. Taldi rétturinn 

að varðandi asbest klæðninguna hafi verið um atriði að ræða sem kaupandi hafi haft réttmæta 

ástæðu til að ætla að hún fengi upplýsingar um áður en gengið var frá kaupum og að það hefði 

haft áhrif á gerð kaupsamnings. Þessi dómur er áhugaverður þar sem hann hefur fleiri snertifleti 

við upplýsingaskylduna. Seljendurnir R og H voru taldir hafa vitað við kaupin að asbest væri í 

klæðningu hússins en ekki skýrt frá því sem er vafalaust saknæm háttsemi af þeirra hálfu, og 

jafnframt er fjallað um orsakaskilyrðið, en fram kemur að þessi atriði höfðu áhrif á gerð 

kaupsamnings. Vanefndin var þó ekki talin það veruleg að hún réttlæti riftun en R og H voru 

talin hafa sýnt af sér saknæma háttsemi og voru þau dæmd skaðabótaskyld gagnvart S skv. 2. 

mgr. 43. gr. fkpl. Þess ber þó að geta að í dómnum er sératkvæði sem var seljendum í vil, sem 

takmarkar fordæmisgildi dómsins.22  

Í öðru lagi er það skilyrði að seljandi vissi eða mátti vita um gallann. Þegar verið er að 

skoða hvaða seljandi vissi er það óhjákvæmilega nokkuð hlutrænt mat, eins og að líta til þess 

sem hann hefur sagt um eignina t.d. í samningaviðræðum. En matið á því hvað hann mátti vita 

verður á hinn bóginn nokkuð persónubundið enda mismunandi hvað hver seljandi má vita í 

hverju tilviki. Ef að seljandi t.d. byggði fasteignina sjálfur og hefur búið í henni alla sína tíð 

má ætla að hann þekki eignina mjög vel, og upplýsingaskyldan á honum yrði líklega ríkari en 

ella. Þekkingarforskot seljanda er að jafnaði meira í fasteignakaupum en í lausafjárkaupum og 

erfitt fyrir kaupanda sjá allt það, sem kann að vera að. 23  

Ef seljandi hefur á hinn bóginn átt eign í stuttan tíma og jafnvel aldrei búið í henni sjálfur 

veit hann varla mikið meira en kaupendurnir. Þetta sést t.d. í Hrd. 1985 bls. 580. Þar hafði 

kaupandi íbúðar krafðist skaðabóta vegna leynds galla sem mátti rekja til raka. Seljandinn 

eignaðist íbúðina árið 1975 og en foreldrar hennar höfðu átt húsið og búið þar, en hún bjó þar 

aldrei sjálf. Ekkert var fram komið um að hún hefði vitað eða mátt vita um þennan galla, sem 

var ekki augljós við skoðun, og því ekki talið að hún hefði vanrækt upplýsingaskyldu sína. 

Ekki er ósennilegt að ef seljandinn hefði búið í íbúðinni um einhvern tíma hefði málið farið á 

annan veg. Til stuðnings þessu má vísa til dóma Hæstaréttar Íslands í málum Hrd. 2004, bls. 

1147 (304/2003) og Hrd. 15. desember 2016 (207/2016) en í héraðsdómnum í síðarnefnda 

málinu, sem Hæstiréttur staðfesti með vísun til forsendna, sagði:  
Fram hefur komið að stefnanda var ljóst að stefndi Íbúðalánasjóður hafði leyst húseignina til sín 
í skuldaskilum eftir að eigandi hennar varð gjaldþrota og hafði því eðli málsins samkvæmt aldrei 
haft afnot af húsinu. Í dómaframkvæmd hefur verið litið svo á hvað varðar upplýsingaskyldu 
seljanda að ekki verði gerðar eins ríkar kröfur til seljanda sem átt hefur eign í skamman tíma og 

                                                
22 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði bls. 286  
23 Studier i kjøpsrett, bls. 387 



 

10 
 

gerðar eru til seljanda sem átt hefur eign í langan tíma og búið í henni, sbr. til hliðsjónar dóm 
Hæstaréttar 11. mars 2004 í máli nr. 304/2003. 
 

Að auki er hægt er að horfa til stöðu aðilanna, en til að mynda getur sérþekking eins aðila 

í viðskiptunum skipt máli.24 Í Hrd. 1986 bls. 543 var við úrlausn málsins vísað til þess að 

seljandinn hafi haft atvinnu af bifreiðasölu. Dómurinn er einnig áhugaverður að því leyti að 

talið var sannað að seljandanum hafi allavega grunað að knastás bifreiðarinnar væri gallaður. 

Hann mátti vita að eitthvað væri í ólagi. Háttsemi hans virðist metinn sem visst meðvitað 

gáleysi með því að athuga ekki betur atriði, sem gefa honum hiklaust tilefni til nánari skoðunar. 

Í tengslum við sérþekkingu aðila er hér einnig gagnlegt að skoða aftur Hrd. 3. júní 2010 

(518/2009) en í forsendum héraðdsóms, sem meirihluti Hæstiréttar staðfesti hvað þetta atriði 

varðar, kom fram að seljandinn væri húsasmiður og múrari sem gjörþekkti eignina og því talið 

að á honum hafi hvílt sérstaklega rík upplýsingaskylda. Við mat á sök sérfræðinga í 

skaðabótarétti er það viðurkennt sjónarmið að gera ríkari kröfur um að þeir geri sér grein fyrir 

tjóni sem þeir geta valdið, til dæmis með því að fylgja ekki þeim reglum sem gilda um 

starfsgrein þeirra.25 Þessi sjónarmið virðast vera í samræmi þær auknu kröfur sem sýnilega eru 

gerðar til sérfróðs aðila í fasteignakaupum. Sérfræðiþekkingu getur einnig lagt strangari skyldu 

á herðar kaupanda eins og fjallað verður um í kafla 3.2. 

Í þriðja lagi þarf að mega ætla, að vanræksla seljandan á að gefa upplýsingarnar hafi haft 

áhrif á kaupin eða gerð kaupsamningsins. Í 26. gr. fkpl  er þetta orðað svo, að fyrrnefnd skilyrði 

í ákvæðinu gildi aðeins, ef það hefur haft áhrif á gerð eða efni kaupsamnings að upplýsingarnar 

voru ekki veittar. Þessi áskilnaður sést vel í fyrrnefndum Hrd. 1986 bls. 543 en þar var, eins 

og áður segir, talið sannað að seljandi bíls hafi allavega grunað að bifreiðin væri biluð. 

Rétturinn taldi að seljandinn, sem vann sem bifreiðasölumaður, „mátti vita að það myndi hafa 

áhrif á afstöðu kaupandans til kaupanna og til verðlagningar bifreiðarinnar ef hann vissi að 

grunur léki á að um bilun i vél bifreiðarinnar væri að ræða sem og hvers eðlis hún væri.”  Þetta 

er mikilvægt atriði, enda má það vel vera að vanræksla seljandans breyti litlu fyrir kaupanda, 

t.d. ef útlitslýti er á fasteign, en kaupandinn er blindur einstaklingur sem hyggst ekki selja 

íbúðina aftur, og myndi lýtið, og vanræksla seljanda á að láta hann ekki vita af því, varða 

kaupandann litlu. Sömuleiðis myndi útlitslýti skipta litlu máli ef fasteign væri keypt til 

niðurrifs.  Þetta skilyrði um orsakatengsl er líka til staðar hvað varðar rangar upplýsingar sem 

seljandi gefur, en um þær er fjallað í kafla 3. 

                                                
24 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 284 
25 Skaðabotarettur bls 184 
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Í fjórða lagi er unnt að horfa að til eðli upplýsinganna sem seljandi veitir, en um þetta atriði 

eru ákvæði kaupalaganna ekki samsvarandi. Það sést til dæmis í b-lið 1. mgr. 19. gr. laga um 

lausafjárkaup nr. 50/2000 sem segir að upplýsingarnar þurfi að hafa skipt verulegu máli 

varðandi hlutinn eða not hans, en 26. gr. fkpl. gerir ekki þann áskilnað. Það er nokkurn veginn 

óumdeilt að upplýsingaskylda seljanda er ríkari í fasteignakaupum en í lausafjárkaupum.26 En 

hversu langt nær þessi ríka upplýsingaskylda? Seljanda ber að upplýsa um hvað eina sem hann 

veit eða má vita að kaupandi þurfi að vita og býst við að fá að vita þegar hann leggur mat á 

hvort hann ætli að kaupa fasteign og hvað hann sé tilbúinn að greiða fyrir hana.27 Viðar Már 

Matthíasson telur að „seljandi eigi að hafa það viðhorf að betra sé að segja of mikið en of lítið”. 

Viðar nefnir í því samhengi að seljandi eigi að láta vita af fyrirhuguðum skipulagsbreytingum 

sem seljandi honum er kunnugt um, nágranna sem eru erfiðir vegna t.d. fíkniefnaneyslu og 

jafnvel ef einhver hefur framið sjálfsmorð í íbúðinni. Ef seljandi tekur þá áhættu að þegja yfir 

þessum upplýsingum, af því hann vonar að þessi atriði munu ekki skipta kaupanda neinu máli, 

væri hann að haga sér andstætt lögboðnum skyldum seljanda. Slík háttsemi hlyti að teljast 

saknæm. Það er hinsvegar ljóst að seljandi þarf ekki að taka tillit til þess hvort kaupandi sé 

mögulega haldin tilteknum fordómum, eins og  að upplýsa um það að samkynhneigt fólk búi á 

hæðinni fyrir neðan.28  

Það mat sem fer fram hverju sinni sést glögglega í nýlegum dómi Hæstaréttar Hrd. 24. 

nóvember 2016 (74/2016) en þar hélt kaupandinn Ó eftir hluta kaupverðs vegna ætlaðra galla 

á hinu selda.  Gallinn laut meðal annars að myglu á eldhúsvegg og á vegg við hlið baðherbergis. 

Ó þótti ekki hafa tekist sönnun um að A og H hefði verið kunnugt um raka þennan og hann 

yrði því ekki rakinn til saknæmrar vanrækslu á upplýsingaskyldu þeirra. Jafnframt taldi Ó að 

ágallar væru á þaki eignarinnar í formi raka- og mygluskemmda auk þess sem eignin væri 

gölluð að því leyti að svokölluð öndunarpípa lægi ekki í gegnum þakið, heldur endaði í risinu 

á húsinu. Hvað þessi atriði varðaði var talið, með stuðning í framburði vitnis sem bjó í húsinu, 

að seljanda H hlaut að hafa vita um ástand þakviðarins og sömuleiðis að öndurpípan legi ekki 

í gegnum þakið. Háttsemi seljandanna metin sem saknæm og þau dæmd skaðabótaskyld vegna 

tjóns sem leiddi af þessum vanköntum á eigninni.  

                                                
26 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 301 
27 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 272 
28 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 272 
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3.2 Aðgæsluskylda kaupanda  
 
Ekki verður fjallað með fullnægjandi hætti um upplýsingaskyldu seljanda án þess að víkja 

stuttlega að aðgæsluskyldu kaupanda. Það hefur verið ríkjandi kennisetning, allt frá Rómarétti 

að kaupandi verði að sýna ákveða aðgæslu við kaup og að vanræksla hans á því geti leitt til 

lakari réttarstöðu hans.29 Eins og áður hefur komið fram þarf í kauparétti að jafnaði að meta 

þessi atriði saman. Ef rík aðgæsluskylda er á kaupanda er upplýsingaskylda á seljanda yfirleitt 

minni og öfugt. Þessu er öðruvísi farið í fasteignakaupum, þar sem upplýsingaskylda seljanda 

takmarkast almennt ekki af aðgæsluleysi kaupanda sbr. 3. mgr. 29. gr. fkpl.  

Helsta leið kaupanda til að sinna aðgæsluskyldu sinni hlýtur að vera að skoða fasteign. 

Ákvæði 1. ml. 2.mgr. 29. gr. fkpl. leggur ekki fyrirvarslausa skyldu á kaupendur fasteigna að 

skoða eignina af sínu eigin frumkvæði fyrir kaup, og ekki virðist heldur hægt að fullyrða að á 

kaupanda hvíli almenn skoðunarskylda í fasteignakaupum. Þó er fullyrt að á kaupanda hvílir 

alltaf aðgæsluskylda, sem leiðir oftast til þess að honum sé skylt að skoða eignina.30 

Viðar Már telur að við kaup á notuðum fasteignum myndi kaupandi ekki fullnægja 

aðgæsluskyldu sinni nema með því að skoða eignina áður en hann gerir tilboð í hana.31 

Inntak aðgæsluskyldunnar fyrir gildistöku fasteignakaupalaganna sést ágætlega í dómi Hrd. 

2002, bls. 3861 (223/2002) en þar sagði: „Ekki verða gerðar meiri kröfur til kaupenda fasteigna 

en að þeir framkvæmi venjulega skoðun á eigninni og að sú skoðun beinist einkum að þeim 

atriðum sem algengt er eða líklegt að sé áfátt.” 

Matið á aðgæsluskyldunni getur verið persónubundið en sem dæmi getur sérfræðiþekking 

kaupanda fasteignar komið honum í koll. Það sést t.d. í Hrd. 2004, bls. 2039 (471/2003) en þar 

var talið að aldur húss, en það var 80 ára gamalt, og ástand þess við skoðun hefðu gefið tilefni 

til sérstakrar skoðunar á því, og í því samhengi litið sérstaklega til þess að annar  kaupendanna 

var sérfróður um húsbyggingar. Kaupendurnir voru taldir hafa vanrækt aðgæsluskyldu sína svo 

rækilega að þau áttu ekki rétt á afslátti vegna galla í gólfi og undirstöðum.  

Aðgæsluskyldan er líka mismunandi eftir aldri fasteignar. Í Hrd. 2004, bls. 4420 

(163/2004) var verið að kaupa 50 ára gamalt timburhús en kaupendur kvörtuðu síðar yfir 

ýmsum göllum. Ástandið á húsinu var talið vera í samræmi við aldur þess, og umdeildur 

                                                
29 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 309 
30 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 301 
31 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 283 
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gólfhalli ekki talinn leyndur galli. Sérstaklega var tekið fram að gera yrði ríkar kröfur til 

kaupanda við kaup á slíkum húsum, að kynna sér ástand þeirra vandlega. Gallaþröskuldurinn í 

nýlegum fasteignum er töluvert lægri en hjá eldri eignum auk þess sem kaupandi getur gert 

meiri kröfur til ástands nýrrar eignar.32 Eðli máls samkvæmt hljóta minni kröfur að vera gerðar 

til aðgæsluskyldu kaupanda nýrrar fasteignar en þess sem kaupir eldri fasteign. Aðstæður geta 

þó verið með þeim hætti að nauðsynlegt sé fyrir kaupanda að skoða þó um nýja fasteign sé að 

ræða.33  

Fasteignakaupalögin eru reist á sömu sjónarmiðum og byggt hefur verið á í 

réttarframkvæmd svo fordæmisgildi framangreindra dóma ætti að vera töluvert þó þeir hafi 

fallið fyrir gildistöku laganna.34 

 

3.3 Upplýsingaskyldan í dönskum og norskum rétti  
 
Norsku fasteignakaupalögin(lov om avhending av fast eiendom), nr. 93 voru sett í júlí 1992. 

Íslensku fasteignakaupalögin byggja að miklu leyti á þeim, en reglur laganna um 

upplýsingaskyldu seljanda og aðgæsluskyldu kaupanda byggja á sömu sjónarmiðum og 

sambærileg ákvæði í norsku lögunum.35 

Danskur kauparéttur virðist hinsvegar vera ólíkari íslenskum. Samkvæmt almennum 

reglum kauparéttar þar er seljandi ábyrgur fyrir því að upplýsa kaupanda um atriði sem seljandi 

má vita að hafi þýðingu fyrir kaupanda við mat hans á vörunni.  Ef seljandi uppfyllir ekki þessa 

skyldu sína getur hann orðið ábyrgur fyrir tjóni sem kaupandi verður fyrir sökum þessarar 

vanrækslu seljandans.. Matið á því hvort seljandi hafi uppfyllt upplýsingaskyldu sínu er flókið, 

og er þar m.a. litið til þess hverjum það stóð næst að þekkja til upplýsinganna, hvort 

upplýsingarnar skiptu kaupandann máli, hvað seljandi vissi eða mátti vita, og hvað kaupandi 

hefði átt að sjá eða átta sig á. 36 

Þessi sjónarmið um aðgæsluskyldu kaupanda, eða skyldu hans til að rannsaka hlutinn gilda 

einnig í fasteignakaupum þar, nema inntak gallans falli undir dönsku fasteignakaupalögin, lög 

nr. 1142 2007 (om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom). Í dönskum rétti 

verður seljandi fasteignar ekki talinn bera skaðabótaábyrgð nema háttsemi hans varðandi 

upplýsingagjöfina geti talist sviksamleg, eða framkvæmd af stórkostlegri vanrækslu sbr. kafla 

                                                
32 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 241 
33 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 283 
34 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 282 
35 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1446 
36 Peter Pagh: Fast ejendom – Regulering og kob bls. 70 
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2.5 og 3.3.2.4 í lögunum. Upplýsingaskylda seljanda tekur ekki aðeins til þess sem hann veit, 

heldur einnig sem hann má vita, sem þýðir að seljandandi getur ekki komist undan skyldu sinni 

með því að vera viljandi óupplýstur. Upplýsingaskylda seljanda í fasteignakaupum þarf alltaf 

að meta í samhengi við skyldu kaupanda til að rannsaka.37. Því til stuðnings má nefna dóm 

Hæstaréttar Danmerkur í máli UfR 1997 bls. 592 þar sem rétturinn taldi að rakaskemmd á 100 

ára gamalli eign yrði ekki talinn verulegur galli, þar sem hægt var að bæta úr gallanum og að 

skemmdirnar hefðu mátt vera kaupanda ljósar við skoðun á eigninni. Af umfjölluninni virðist 

mega álykta að danskur réttur geri meiri kröfur til aðgæsluskyldu kaupanda en gert er hér.  

 
3.4 Tengsl vanrækslu á upplýsingaskyldu og saknæmrar háttsemi  
 

Sinni seljandi ekki upplýsingaskyldu sinni hefur hann sýnt af sér saknæma háttsemi.38 Slík 

háttsemi hefur að jafnaði tvenns konar réttaráhrif, annars vegar að vankantar á fasteign sem 

hefðu annars ekki talist sem gallar, teljast sem gallar og  hins vegar að vanefndaúrræði geta 

verið önnur en hefðu annars verið, aðallega að réttur til skaðabóta fyrir bæði beint og óbeint 

tjón stofnast, en ekki bara réttur til afsláttar eða skaðabóta á grundvelli stjórnunarábyrgðar.39 

Þetta kemur jafnframt skýrlega fram í 2. mgr. 43. gr. fkpl.  

 
4 Rangar upplýsingar seljanda 
4.1 Almenn umfjöllun 
 
Samkvæmt 1. ml. 1. mgr. 27. gr. fkpl. telst fasteign gölluð ef hún er ekki í samræmi við 

upplýsingar sem seljandi, eða þeir sem koma fram fyrir hans hönd, hafa veitt kaupanda. Af 

athugasemdum með 27. gr. er ljóst að ákvæðinu er ekki aðeins ætlað að taka til beinlínis rangra 

upplýsinga, heldur einnig til misvísandi upplýsinga eða annarra upplýsinga sem eru til þess 

fallnar að valda misskilingi. Segir jafnframt að það sé á ábyrgð seljanda að vera skýr í þessum 

efnum.40  

Ákvæði 26. og 27. gr. fkpl lúta bæði að upplýsingaskyldu seljanda. Þau eru að hluta til 

uppbygð með sama hætti og það eru að einhverju leyti sömu sjónarmið sem gilda um þau, en 

sem dæmi segir í athugasemdum við 27. gr. að við skýringu ákvæðisins megi að hluta til vísa 

til þess sem segir um 26. gr.41 Það er sameiginlegt með báðum greinum að orsakatengsl þurfa 

                                                
37 Peter Pagh: Fast ejendom – Regulering og kob bls. 71 
38 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 368 
39 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 269 
40 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1468 
41 Alþingistíðindi - Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1468 
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að vera milli upplýsinga sem eru veittar og gerð kaupsamnings um fasteign. Í því felst, varðandi 

27. gr., að það er ekki nóg að upplýsingarnar séu rangar heldur verða þær að hafa hafa haft 

áhrif á gerð eða efni kaupsamnings samanber 2. mgr. 27. gr. fkpl. Þetta kemur skýrt fram í 

dómi Hrd. 27. febrúar 2014 (648/2013) en þar reyndist hús ekki hafa verið reist árið 1980 eins 

og auglýst var í söluyfirliti fasteignasala, heldur hafði það risið sumarið 1978. Ekki var talið 

leitt í ljós að þessar röngu upplýsingar um byggingarár á söluyfirliti hefðu haft áhrif á gerð 

kaupsamningsins og því var ekki fallist á riftun samningsins á þeim grundvelli.   

Það er hinsvegar veigamikill munur á ákvæðunum. Í 1. mgr. 27. gr. fkpl er ekki gerð krafa 

um saknæma háttsemi af hálfu seljanda, ólíkt því sem 26. gr. gerir. Í þessu felst að  upplýsingar 

geta talist rangar í skilningi 27. gr.  og seljandi þar með borið ábyrgð á þeim þó hann hafi verið 

grandlaus um að þær væru rangar.42 Í 27. gr. felst því hlutlæg ábyrgð seljanda, oft nefnd 

stjórnunarábyrgð, á upplýsingum sem hann gefur og reynast rangar. Hér má til skýringar  horfa 

til dóms Hæstaréttar Íslands Hrd. 2005, bls. 1593 (414/2004). Í málinu lá fyrir að íbúð sem 

byggð var árið 1960 var keypt árinu 2002. Í söluyfirliti fasteignasölu kom fram að húsið væri 

allt nýlega viðgert og málað að utan og væri í góðu ástandi. Samkvæmt matsgerð dómkvaddra 

matsmanna var viðgerðin hins vegar ekki talin fullnægjandi. Kostnaður við úrbætur vegna 

þessa námu 7.76% af söluvirði íbúðarinnar sem var ekki talið rýra verðmæti hennar svo nokkru 

varði í skilningi 18. gr. fkpl og taldist því ekki sem galli. Hins vegar var talið að upplýsingarnar 

um viðgerðirnar hefðu verið rangar í skilningi 27. gr. fkpl og teldist íbúðin því haldin galla, 

þrátt fyrir að ekkert lægi fyrir um að seljandi hafði vitað að viðgerðin hefði ekki verið 

fullnægjandi. Hann bar því hlutlæga ábyrgð á þessum röngu upplýsingum.  Þessa regla hefur 

óneitanlega í för með sér sterkari réttarstöðu fyrir kaupanda, hann þarf aðeins að sýna fram á 

að veittar upplýsingar séu rangar, óháð því hvort seljandi hafi vitað að svo væri. Reglan er þó 

varla ósanngjörn gagnvart seljanda, enda eðlilegt að hann beri ábyrgð á þeim upplýsingum sem 

hann veitir, eða eru veittar í umboði hans. 

Til frekar skýringar má líta til Hrd. 16. júní 2016 (540/2015) þar S og K keyptu 50 ára 

gamla fasteign. Í söluyfirliti eignarinnar komu fram ýmsar fullyrðingar um hana. Lýsingar á 

borð við að eignin væri „óvenju vönduð“ og „ekkert hafi verið sparað við endurnýjun og 

breytingar” voru taldar hafa verið settar fram í tengslum við útlistingar á viðgerðum og 

endurbætum á húsinu. Rétturinn taldi að kaupendurnir gætu ekki litið svo á að eignin ætti að 

öllu leyti að vera í samsvarandi ástandi og ný eign, en þau máttu ganga út frá því að seljendur 

ábyrgðust gæði þess hefði verið endurbætt og breytt á þeim tíma sem þau áttu húsið. Við 

                                                
42 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 275 
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almenna skoðun á 27. gr er aftur hægt að líta til áðurnefnds dóm Hæstaréttar í máli nr. 74/2016. 

Þar voru raf-, vatns- og frárennslislagnir í söluyfirliti sagðar vera „í lagi”. Miðað við mat 

sérfróða matsmanna á eigninni gátu þær ekki talist vera „í lagi” og voru seljendur á grundvelli 

1. mgr. 27. gr. laga nr. 40/2002 dæmd til að greiða skaðabætur. 

 

4.2 Lofsyrði seljanda um fasteign 
 
Það er seljanda fasteignar vitanlega mikið kappsmál að selja eign sína og fá fyrir hana gott 

verð. Eðlilega reyna menn að gera eignina eins söluvænlega og hægt er, bæði með myndum og 

með lýsingum á eigninni. Í því sambandi er áhugavert að velta því fyrir sér hvort allar 

upplýsingar sem seljandi veitir um fasteignina, geti fallið undir ákvæði 27. gr. fkpl. Um 

upplýsingar sem seljandi gefur um vöru segir Ólafur Lárusson „að hið selda verði fyrst og 

fremst að hafa þau einkenni til að bera sem seljandi hefur sagt að það hafi, vera án þeirra 

einkenna, sem hann hefur sagt, að það væri án.“ Ólafur telur hinsvegar að kaupandi geti haft 

ástæðu til að skoða sum ummæli seljanda sem marklaust auglýsingaskrum og þótt kaupandi 

láti blekkjast af þeim verði seljandi ekki látinn bera ábyrgð á þeim.43 Aðrir hafa jafnframt talið 

að upplýsingar sem koma fram við markaðssetingu vöru eru oft svo almennar og óljósar að þær 

verða varla grundvöllur kröfu á hendur seljanda vegna galla.44 Að mati höfundar leggur þetta 

sjónarmið töluverða byrði á hendur kaupanda að greina hvaða ummæli seljanda séu 

auglýsingaskrum, og hver séu raunverulegar upplýsingar um vöruna. Eðlilegra væri að leggja 

það frekar á seljanda að vera skýr og heiðarlegur í vörulýsingum sínum, enda er honum í lófa 

lagt að afla upplýsinga um vöruna frá byrgja sínum, og ef hann gerir vöruna sjálfur er þessi 

krafa enn eðlilegri. Það væri jafnframt í samræmi við þá þróun undanfarinna ára í átt að betri 

rétt rétt neytenda sem sést meðal annars í setningu laga nr. 48/2003 um neytendakaup.  

Hvað fasteignakaup varðar hefur Viðar Már Matthíasson haldið því fram að almennt hrós 

um fasteignir hafi oftast litla þýðingu og þýðing þess minnki eftir því sem lofið verður 

hástemmdara.45 Hann telur jafnframt að almennt séð taki 1. mgr. 27. gr. aðeins til sértækra 

upplýsinga sem kaupandi getur reitt sig á, að tiltekin atriði eins og parket hafi verið endurnýjað 

eða að upphitun hússins sé með tilteknum hætti.46 Þessi afstaða er rökrétt og eðlileg enda er í 

þeim tilfellum um að ræða ákveðin hlutræn atriði, sem hægt er að sannreyna. Út frá þessum 

sjónarmiðum Viðars mætti gagnálykta að 1. mgr. 27. gr. taki ekki til þeirra lýsinga seljanda á 

                                                
43 Ólafur Lárusson: Kaflar úr Kröfurétti, bls. 83 
44 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur bls. 104  
45 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 275 
46 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 276 
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eigninni, sem lúta að huglægum atriðum, t.d. að eignin sé falleg, heimilisleg eða stórkostleg. 

Það væri enda nær ómögulegt fyrir kaupanda að sýna fram á að ákveðin eign sé t.d. ekki 

„falleg” enda verður fegurð ekki mæld eftir hlutrænum stöðlum. Þó er hægt að velta vöngum 

yfir því hvort ekki sé um einhvern lágmarksþröskuld að ræða varðandi slíkar lýsingar. Ef 

kjallaraíbúð sem snýr að húsasund er auglýst með þeim orðum að útsýnið sé frábært, hvort það 

þurfi ekki að vera allavega einhver innistaða fyrir slíkri fullyrðingu. Nærtækara er kannski að 

skoða slík faguryrði seljanda í tengslum við ábyrgðaryfirlýsingar.  

Með ábyrgðaryfirlýsingu ábyrgist aðili tiltekin atriði, stundum í tiltekinn tíma, sem hann 

hefði annars ekki borið ábyrgð á.47 Í íslenskum rétti er hið almenna viðhorf við túlkun á 

ábyrgðaryfirlýsingum að þær beri að skýra  þröngt, að minnsta kosti þannig að þær taki ekki 

til annars en því sem  skýrlega hefur verið lofað.48 Þetta geta verið beinar ábyrgðarlýsingar, þar 

sem viðkomandi gagngert ábyrgist hlut með skýrum hætti, en þær þurfa ekki að vera settar 

fram sem beinar yfirlýsingar til að seljandi ábyrgist tilteikna eiginleika eða notagildi eignar, en 

það væri þá á kaupanda að sanna að seljandi hefði ábyrgst þessi atriði.49 Það getur verið 

vandasamt að greina á milli þessara óbeinu ábyrgðaryfirlýsinga frá því sem kalla má almenna 

fullyrðinga um fasteign, sem kaupandi gæti ekki tekið bókstaflega, eins og ef fasteign er kölluð 

stórkostleg. Það er áhugavert að skoða fullyrðinguna um að fasteign hafi frábært útsýni. Ef að 

fullyrt er að fyrrnefnd kjallaraíbúð hafi frábært útsýni, en í raun beinist útsýnið einvörðungu 

niður húsasund eða að steinvegg, er hægt að spurja sig hvort seljandi væri þá ekki að ábyrgjast 

að útsýnið hefði allavega einhverja eiginleika sem talist gætu „frábærir.” Ef þau sjónarmið sem 

Viðar Már Matthíasson hefur sett fram eru lögð til grundvallar yrði ekki fallist slíka ábyrgð 

seljanda.50 

Þó má nefna að ef kaupanda tækist að sanna, að seljandi væri af ásetningi að auglýsa 

fasteign með slíkum innihaldslausum skrautfullyrðingum þrátt fyrir að vera sjálfur þeirrar 

skoðunar að fullyrðingar ættu ekki með nokkru móti rétt á sér, gæti verið að um svik sé að ræða 

í skilningi 30. gr. laga um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936. Það væri 

líklega í samræmi við danskan rétt en þar verður seljandi fasteignar ekki talinn bera 

skaðabótaábyrgð nema háttsemi hans varðandi upplýsingagjöfina geti talist sviksamleg (eða 

framkvæmd af stórkostlegri vanrækslu) samanber umfjöllun um réttarstöðuna í Danmörku hér 

að framan. Hér má bæta við að tilgreining seljanda á stærð íbúðar yrði að jafnaði túlkuð sem 

                                                
47 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 247 
48 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur 1, bls. 286 
49 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 248-250 
50 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 250  
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ábyrgðaryfirlýsing, ef ekki bein þá óbein ábyrgðaryfirlýsing. Ef hún reynist röng myndi það  

yfirleitt leiða til skaðabótaskyldu, bæði fyrir beint og óbeint tjón.51  

Af þessari umfjöllun virðist mega ráða, að seljandi virðist hafa töluvert svigrúm til að 

viðhafa í sölulýsingum ákveðin faguryrði um fasteignina þó faguryrðin kunni að eiga 

takmarkaða stoð í raunveruleikanum.  

 

4.3 Upplýsingar veittar af öðrum en seljanda  

 
Líkt og ráða má af orðalagi 27. gr. fkpl tekur ákvæðið einnig til rangra upplýsinga sem veittar 

eru af þeim sem koma fram fyrir hönd seljanda og því ljóst að seljandi getur ekki skýlt sér 

bakvið það að hafa ekki sjálfur veitt upplýsingarnar, enda væri slík regla heldur ósanngjörn 

gagnvart kaupanda. Upplýsingarnar geta komið frá til dæmis maka seljanda eða 

fjölskyldumeðlimum sem hann hefur falið að kynna í eignina í umboði sínu, en nærtakasta 

dæmið er líklega löggiltur fasteignasali sem seljandi hefur falið að selja eignina fyrir sína 

hönd.52 Fasteignarsalar geta borið skaðabótaábyrgð á þeim upplýsingum sem þeir veita en í 2. 

mgr. 12. gr. laga nr. 99/2004 er lögfest regla um að fasteignasali beri ábyrgð á því ef 

upplýsingar í söluyfirliti reynast rangar eða ófullnægjandi, en ákvæðið áskilur þó að gáleysi 

hans sé um að kenna. Af 2. ml. 1. mgr. 27. gr. er jafnframt ljóst að reglan í 1. málsl. eigi líka 

við þegar veittar eru rangar upplýsingar í auglýsingum um eign, söluyfirliti eða öðrum sölu- 

eða kynningargögnum. 

 

4.4 Leiðrétting á röngum upplýsingum  
 
Vanræki seljandi upplýsingaskyldu sína upphaflega getur hann undir vissum kringumstæðum 

komið réttum upplýsingum áleiðis síðar meir. Í 2. mgr. 27. gr. felst að seljandi losnar undan 

réttaráhrifum rangra upplýsinga ef hann hefur leiðrétt þær í tæka tíð. Ekki er útskýrt í 

lögskýringagögnum hvaða tímamörk gilda, en talið hefur verið að það sé í síðasta lagi áður en 

tilboð eða gagntilboð er samþykkt og kaupsamningur kemst á.53 Í Hrd. 2002, bls. 3861 

(223/2002) var um að ræða galla á fasteign í formi gólfhalla. Seljandi var talinn hafa vitað af 

gallanum, og sömuleiðis fasteignasalinn. Í dómnum sagði: „verður því ekki talið að 

upplýsingaskyldu seljanda hafi verið fullnægt með því að sölumaðurinn kom upplýsingum 

hans um gólfhalla á framfæri með framangreindum hætti.” Ágreiningur var í málinu bæði um 

                                                
51 Folke Grauers: Fastighetsköp bls. 143 
52 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 276 
53 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 277 
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efni símtalsins þar sem kaupendur voru látnir vita af gallanum, og hvort símtalið átti sér stað 

fyrir eða eftir samþykki gagntilboðsins. Vafinn virðist hafa verið túlkaður kaupendum í hag, 

en upplýsingarnar voru taldar of seint fram komnar. Af dómnum má leiða að ábyrgðin er á 

seljanda að sanna að rangar upplýsingar hafi verið leiðréttar með skýrum hætti.  

 

4.5 Tengsl rangra upplýsinga við saknæma háttsemi seljanda  
 
Af umfjölluninni í kafla 4.1 hér að framan er ljóst að það er ekki skilyrði fyrir því að fasteign 

teljist gölluð í skilningi 1. mgr. 27. gr. að seljandi hafi hagað sér með saknæmum hætti. 

Seljandinn ber ábyrgð ef upplýsingar frá honum eða fólki á hans vegum, reynast rangar. 

Ákvæðið virðist byggt upp á reglunni um stjórnunarábyrgð, en í henni felst að þegar fasteign 

er talin gölluð er seljandi fasteignar ábyrgur fyrir beinu tjóni kaupanda, samanber 1.mgr. 43. 

gr. fkpl.54 Í 2. mgr. 59. gr. fkpl. kemur fram hvað telst til óbeins tjóns. Vilji kaupandi fá bætur 

fyrir óbeint tjón sem tengist röngum upplýsingum frá seljanda, er því ljóst að hann þarf að sýna 

fram á sök hans. Háttsemi seljanda þegar hann veitir rangar upplýsingar hefur verið talin 

saknæm í sjálfu sér.55 Kaupandi þyrfti þá að sýna fram að á sök seljanda við upplýsingagjöfina, 

að hann hafi allavega grunað, eða mátt vita að upplýsingarnar væru rangar.  

 

5 Yfirlit yfir helstu vanefndaúrræði kaupanda í fasteignakaupum og tengsl 
þeirra við saknæmið 
5.1 Almennt   

Ef aðili í gagnkvæmum samningi vanefnir skyldur sínar samkvæmt samningnum getur 

viðsemjandi hans gripið til ýmissa úrræða, til þess að gæta sinna hagsmuna.56 Ef fasteign telst 

gölluð í skilningi 3. kafla fkpl. getur kaupandi beitt þeim vanefndaúrræðum sem eru talin uppí 

37. gr. laganna, að því gefnu að hann beri ekki sjálfur ábyrgð á gallanum. Úrræði kaupandi eru 

þó ekki tæmandi talin í ákvæðinu.57  

 

5.2 Afsláttur 

Ef fasteign er gölluð getur kaupandi krafist afsláttar samkvæmt 1. mgr. 41. gr. fkpl. Í úrræðinu 

felst heimild samningsaðila til þess að lækka eigin greiðslu í hlutfalli við þá verðrýrnun sem 

vanefnd gagnaðila veldur sbr. 2. mgr. ákvæðisins. Það er frumskilyrði beitingu afsláttar að 

                                                
54 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 351 
55 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 368 
56 Kröfuréttur 2. bls. 17  
57 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 287 
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fasteign sé gölluð í skilningi laganna, og vanefndaúrræðum vegna smávægilegra galla verður 

því ekki beitt, nema seljandi hagi sér með saknæmum hætti eða hann hafi ábyrgst eiginleika 

fasteignarinnar sem varða gallann.58 Ef fasteign telst gölluð er saknæm háttsemi seljanda því 

ekki skilyrði afsláttar. Ábyrgðin er á hlutlægum grunni sem á eflaust þátt í því hve algengt 

úrræði afsláttur er.59 Afslætti verður að sjálfsögðu ekki beitt samhliða riftun, en kann að vera 

beitt samhliða skaðabótum, en þá þarf að sjá til þess að kaupandi fái ekki bæði bætur og afslátt 

vegna sama tjóns enda væri hann þá í raun að hagnast.60 

 

5.3 Skaðabætur 

Ef kaupandi nær að sanna að galli sé til staðar og að hann hafi orðið fyrir tjóni af völdum 

gallans getur hann að meginstefnu til krafist skaðabóta af seljanda á tvenns konar grundvelli, 

á sakarreglunni eða reglunni um stjórnunarábyrgð. Reglan um stjórnunarábyrgð virðist vera 

megin bótagrundvöllur fasteignakaupalaga samanber 1. mgr. 43. gr. laganna. Það er ljóst af 

ákvæðinu að tjónvaldur er ekki ábyrgur fyrir óbeinu tjóni nema hann hafi sýnt af þér 

saknæmi. Þetta sést til dæmis í dómi Hrd. 19. mars 2009 (379/2008) en þar fóru kaupendur 

fasteignar m.a. fram á skaðabætur vegna tjóns vegna leigu  á öðru húsnæði á meðan 

endurbætur á göllum færu fram, en það var talið óbeint tjón í skilningi b. lið 2. mgr. 59. gr. 

fkpl. Samkvæmt 1. og 2. mgr. 43. gr. laganna er saknæm háttsemi seljanda skilyrði þess að 

slíkt tjón verði bætt. Saknæm háttsemi af hálfu seljanda var talin ósönnuð og voru seljendur 

því sýknaðir af þessum lið. Sakarreglan er hinsvegar meginregla kauparéttar og þar af 

leiðandi fasteignakauparéttar  og verður skaðabótaábyrgð því reist á henni nema lög mæli á 

annan veg.61 Sé bóta krafist á grundvelli sakarreglunnar þarf að jafnaði að sýna fram á tjón sé 

til staðar, að aðili hafi sýnt af sér saknæma háttsemi og að orsakasamband sé á milli tjónsins 

og saknæmu háttseminnar. Bent hefur verið á að það getur ráðist af atvikum máls og eðli 

söluhlutar hvort sönnunarbyrði fyrir sök er lögð á seljanda eða hvort öfugri sönnunarbyrði er 

beitt, þar sem kaupanda nægir að sýna fram á tjón sitt og seljandi þarf þá að sanna að hann 

hagaði sér ekki með saknæmum hætti.62 

Um ábyrgðaryfirlýsingar er fjallað í 2. ml. 2. mgr. 43. gr. fkpl. Ef seljandi ábyrgist að 

fasteign sé ákveðnum kostum búin getur hann bakað sér skaðabótaábyrgð umfram þá ábyrgð 

                                                
58 Kröfuréttur 2 bls. 141 
59 Kröfuréttur 2 bls. 151  
60 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 324 
61 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 346 
62 Kröfuréttur 2 bls. 218 



 

21 
 

sem hvílir á honum almennt, ef fasteignin reynist ekki hafa þá eiginleika sem lofað var.63 Ef 

ágreiningur kæmi upp þyrfti þá að túlka ábyrgðaryfirlýsinguna, hvort yfirlýsingin eigi að hafa 

réttaráhrif eða hvort hún sé almenn eðlis.64 

Það er alveg ljóst að innan samninga er aðeins fjárhagslegt tjón tjón sem fæst bætt sbr. 1. 

mgr. 59. gr. fkpl. Það er sama hvort byggt sé á stjórnunarábyrgð eða sakarreglunni, bætur eiga 

ekki að vera dæmdar fyrir ófjárhagslegt tjón á grundvelli samningsábyrgðar.65 Þó að seljandi 

myndi með saknæmri háttsemi valda kaupanda einhverjum óþægindum gæti kaupandi því ekki 

fengið neinar bætur á þeim grundvelli.  

 
5.4 Riftun 

Í beitingu riftunar sem vanefndaúrræði felst að skyldur beggja aðila til efnda samkvæmt 

samningnum falla niður. Það er skilyrði fyrir beitingu riftunar að vanefnd gagnaðila sé veruleg 

sbr. 1. mgr. 32. gr. fkpl., 1. mgr. 42. gr. fkpl. og 1. mgr. 51. gr. fkpl.  Það er meginregla í 

kröfurétti að heimild kröfuhafa til þess að rifta samning vegna vanefndar skuldara er að jafnaði 

ekki háð því að skuldari hafi sýnt af sér sök. Það getur þó verið, að aðeins sé um vanefnd að 

ræða ef skuldari hefur vanrækt skyldur sínar eða gert mistök. Að auki getur huglæg afstaða 

skuldara þ.e.a.s. hvort hann hafi sýnt af sér sök, haft áhrif við mat á því hvort vanefnd telst 

veruleg.66 Í áðurnefndnum Hrd. 3. júní (518/2009) hafði S keypt fasteign af R og H sem 

reyndist vera með asbestklæðningu, atriði sem seljendur vissu af en upplýstu kaupanda ekki 

um. Sú háttsemi var ekki talin veruleg vanefnd, sem kann að skjóta skökku við í ljósi alþekktra 

hættueiginleika asbests. Rétturinn benti á að hægt væri að bæta fyllilega úr gallanum, og var 

því ekki fallist á riftun. Riftun gengur lengst vanefndaúrræða og ljóst að töluvert þarf til svo 

henni verði beitt.67 

 

6 Lokaorð 
Í ritgerð þessari var sjónum beint að saknæmri háttsemi seljanda. Í upphafi var fjallað 

stuttlega um fasteignamarkaðinn á Íslandi í dag, en um þessar mundir er töluverð umfram 

eftirspurn eftir fasteignum, og því velt upp hvort sú staða hefði áhrif á framkvæmd 

fasteignakaupa. Svo má vel vera, en það er hins vegar ljóst að það á ekki að breyta neinu um 

þær skyldur sem hvíla á seljanda gagnvart kaupanda fasteignar. Í 2. kafla var rætt um 

                                                
63 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 247 
64 Kröfuréttur 2 bls. 218 
65 Bótaréttur 1 bls. 45  
66 Kröfuréttur 2. bls. 94  
67 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 332 
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gallaþröskuld fasteignakaupalaga. Ljóst er að við kaup á notuðum fasteignum getur kaupandi 

þurft að sætta sig við smávægilega ágalla á fasteign þar sem fasteign telst ekki gölluð nema 

gallinn rýri verðmæti hennar að því marki sem 18. gr og 21. gr. fkpl áskilja. Þessi þröskuldur 

felur því í sér takmörkun á gallahugtakinu. Saknæm háttsemi seljanda var síðan skoðuð. Hagi 

seljandi sér með saknæmum hætti telst fasteignin gölluð þó gallinn sé ekki það umtalsverður 

að hann næði ekki annars gallaþröskuldinum. Því má segja að saknæmisskilyrðið feli því í sér 

takmörkun á takmörkun á gallahugtaki laganna.  

Kafli 5 fjallaði um helstu vanefndaúrræði kaupanda. Afsláttur er algengt úrræði. Það er 

ekki skilyrði fyrir beitingu afsláttar sem vanefndaúrræðis að seljandi hafi sýnt af sér sök. Verði 

kaupandi fyrir tjóni getur hann að jafnaði krafist bóta annað hvort á grundvelli reglunnar um 

stjórnunarábyrgð sem er hlutlæg bótaregla, eða á grundvelli sakarreglunnar. Byggi hann rétt 

sinn á stjórnunarábyrgð þarf hann ekki að sýna fram á sök en gæti þá ekki fengið bætur fyrir 

óbeint tjón sitt. Hvað riftun varðar er það skilyrði fyrir beitingu hennar að vanefnd sé veruleg. 

Við mat á hvort vanefndin telst veruleg kann að vera litið til sakar samninigsaðila.  

Eftir gildistöku laga um fasteignakaup árið 2002 er ekki að sjá að reynt hafi mikið á 

saknæmisreglu 18. gr. laganna eina og sér. Flest slík mál virðast lúta að annað hvort ónægri 

veitingu upplýsinga í skilningi 26. gr. fkpl eða að veitingu rangra upplýsinga í skilningi 27. gr. 

Saknæmisreglan tekur þó til hvers kyns saknæmrar háttsemi seljanda sem fellur ekki undir 

ákvæðin tvö og að því leytinu til getur reglan veitt kaupendum ákveðið réttaröryggi. Að auki 

geta falist í ákvæðinu ákveðin varnaðaráhrif þar sem seljendur, vitandi af ákvæðinu, reyna að 

gæta að sér og haga sér með forsvaranlegum hætti í viðskiptunum.  

Það er varhugavert að fullyrða að saknæmisreglan skipti litlu máli þó ekki hafi mikið reynt 

á hana í dómaframkvæmd. Saknæmisreglan, ásamt ákvæðum 26. og 27. gr. fkpl., tryggir 

réttarstöðu kaupanda gagnvart seljanda og er kaupendum óumdeilanlega mikilvæg. Líklega 

hefur mikilvægi hennar aldrei verið meira en í dag, á þeim seljendamarkaði sem nú er við lýði.  
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