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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að gera grein fyrir helstu vanefndaúrræðum laga um lausafjárkaup 

nr. 50/2000, þ.e. réttinum til efnda in natura, riftunar, skaðabóta, afsláttar og haldsréttar, auk 

þess hvernig og hversu mikið reynt hefur á þau fyrir dómstólum.  

Eitt af markmiðum með setningu laga um lausafjárkaup var að samræma norrænar reglur á sviði 

kauparéttar sem leiddi til þess að lögin á Íslandi og í Noregi eru í öllum megindráttum eins. 

Þrátt fyrir það er ekki þar með sagt að dómstólar landanna túlki lögin með sama hætti. Er því í 

ritgerðinni einnig lögð áhersla á niðurstöður dómstóla í Noregi með það að markmiði að kanna 

samræmi á milli framkvæmdar í löndunum. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að þrátt fyrir að bæði lögin og niðurstöður dómstóla séu 

skýr hvað varðar rétt samningsaðila til beitingu vanefndaúrræða hefur ekki mikið reynt á þau í 

dómaframkvæmd. Höfundur setur fram mögulegar ástæður þess sem eru í fyrsta lagi að í málum 

sem reynir á heimild til beitingu vanefndaúrræða er oft deilt um lágar fjárhæðir og því líklegt 

að samningsaðili gefi kröfur sínar eftir í stað þess að fara í kostnaðarsamt dómsmál, í öðru lagi 

er um skýrt réttarsvið að ræða og líklegt að samningsaðilar semji frekar sín á milli í stað þess 

að fara í dómsmál og í þriðja lagi getur ástæða þess verið sú að lög um lausafjárkaup eru fyrst 

og fremst hugsuð til fyllingar og skýringar annarra laga á sviði kauparéttar. Höfundur rökstyður 

svo að lokum að markmiði með samræmingu reglna kauparéttar á sviði lausafjárkaupa sé í raun 

náð hvað Ísland og Noreg varðar og að enginn afgerandi munur sé á dómframkvæmd milli 

landanna.  
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Abstract 

The objective of this thesis is to outline the main non-performance remedies in the Sale of 

Goods Act no. 50/2000, i.e. performance in natura, rescission, damages, discount and lien, and 

in addition show how and to what extent they have been tried before courts.  

One of the objectives of the act was to harmonize Nordic legislation in this field. The Icelandic 

and Norwegian Sale of Goods Act are identical in all major aspects. However, this does not 

have to mean that this is reflected in the interpretation of the courts in these two countries. In 

the thesis decisions of the Norwegian courts are particularly viewed to assess whether the 

intended harmonization of the acts is accomplished. The main findings of the thesis are that 

there is not much case law on the non-performance remedies despite the clarity of the law itself 

and decisions of the courts on the right of contract parties to apply them. The author discusses 

possible explanations in the thesis. Firstly, it is stressed that in these cases the amount that is 

debated is often very low, for that reason contract parties try to rest their case without costly 

proceedings. Secondly the case law is clear and it is likely that the parties will intend to 

negotiate rather than going to court. Finally it is possible that one of the explanations is that the 

Sale of Goods Act first and foremost are intended as complementary law for other acts in the 

field of commercial law. The author then concludes that the objectives of the harmonization in 

Nordic legislation of the Sale of Goods Act are accomplished regarding Iceland and Norway. 
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1. Inngangur 

Það er óumdeilt að samningar um kaup á lausafé séu þeir löggerningar sem algengastir eru í 

daglegum samskiptum manna en þau verðmæti sem ganga kaupum og sölum á hverjum degi 

skipta þúsundum. Þá verður ekki framhjá því litið að lög um lausafjárkaup hafa jafnan verið og 

eru enn grundvallarlög á sviði fjármunaréttar.1 Líkt og á við um aðra löggerninga gildir sú 

meginregla við kaup á lausafé að samningsaðili á ávallt rétt á að skuldari efni að fullu þær 

skyldur sem samningur leggur honum á herðar. Til fullra efnda telst það þegar efndir fara fram 

á réttum stað og á réttum tíma og greiðsla uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru í samningi. Ef 

fullar efndir eiga sér stað af hálfu beggja aðila samnings er skyldum þeirra þar með lokið.2 Um 

vanefnd samnings er hins vegar að ræða þegar greiðsla stenst ekki þessar kröfur eða þær kröfur 

sem til hennar eru gerðar samkvæmt samningi aðila.3 Þegar svo háttar til eru ýmis úrræði sem 

samningsaðili getur gripið til, svokölluð vanefndaúrræði. Lög um lausafjárkaup nr. 50/20004 

kveða á um þau vanefndaúrræði sem aðili samnings um lausafé getur gripið til vanefni hinn 

aðilinn samning þeirra en vanefndir kaupsamninga og afleiðingar þeirra eru meginviðfangsefni 

laganna.5 Í ritgerð þessari verður því leitast við að gera grein fyrir þeim vanefndaúrræðum sem 

lög um lausafjárkaup kveða á um, þ.e. efndir in natura, riftun, skaðabætur, afsláttur og 

haldsréttur. Þar sem nokkuð er liðið frá setningu laganna er komin ákveðin reynsla á 

dómaframkvæmd. Verður því lögð áhersla á úrræðin í dómaframkvæmd, hvernig og hversu 

mikið reynir á beitingu þeirra fyrir dómstólum og mögulegar ástæður þess. 

Mikilvægur þáttur í setningu núgildandi laga um lausafjárkaup var að varðveita norræna 

réttareiningu á þessu mikilvæga sviði réttarins. Var markmiðið með setningu þeirra að hafa 

einsleitar reglur á Norðurlöndum til að skapa einsleitan markað, auðvelda samningagerð og 

skapa viðskiptaaðilum réttaröryggi við kaup. Þannig var ætlunin að þeir sem stæðu í viðskiptum 

af þessu tagi gætu jafnan vitað hvaða reglur kæmu til með að gilda í lögskiptum þeirra.6 Eftir 

langan aðdraganda sem nánar verður fjallað um síðar í ritgerð þessari tóku núgildandi lög um 

lausafjárkaup gildi þann 1. júní 2001. Lögin eru nánast í öllum megindráttum eins og norsku 

lögin um lausafjárkaup þó að í ýmsum greinum hafi verið leitast við að taka mið af séríslenskum 

                                                 
1 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson, Kauparéttur: Skýringar á lögum um 

lausafjárkaup og lögum um neytendakaup (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 2006) 15. 
2 Andri Árnason, Kaflar úr kröfurétti Ólafs Lárussonar (Lagadeild HÍ 2003) 20. 
3 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (Hlaðbúð 1965) 30, 31. 
4 Hér eftir lkpl. eða lög um lausafjárkaup. 
5 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (2003) 53 Tímarit lögfræðinga 217, 222. 
6 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál, kafli 3, mgr. 3. 
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aðstæðum.7 Í ritgerðinni verður norsk dómaframkvæmd því borin saman við þá íslensku með 

það að leiðarljósi að kanna hvort að túlkun íslenskra og norskra dómstóla sé sambærileg.8 

Verður þá leitast við að svara spurningum á borð þær við hvort dómstólar í löndunum tveimur 

byggi á sömu sjónarmiðum er kemur að beitingu vanefndaúrræða í framkvæmd og hvort þeirri 

samræmingu á norrænum rétti, sem stefnt var að með setningu laganna, sé í raun náð hvað 

Ísland og Noreg varðar.    

Uppbygging ritgerðar þessarar er því með þeim hætti að í öðrum kafla er stuttlega fjallað um 

núgildandi lög um lausafjárkaup. Er þar farið yfir aðdragandann að setningu laganna og ástæðu 

þess að íslensku lögin eru í öllum megindráttum samhljóða þeim norsku. Þá er fjallað stuttlega 

um gildissvið núgildandi laga og markmið með setningu þeirra. Í þriðja kafla er vanefndum 

krafna gerð skil, þ.e. greiðsludrætti, galla og vanheimild, enda þarf vanefnd að vera til staðar 

svo fallist sé á beitingu vanefndaúrræða. Í fjórða kafla er stuttlega gerð grein fyrir sögulegri 

þróun vanefndaúrræða í íslenskum rétti og þeim vanefndaúrræðum sem núgildandi lög kveða á 

um. Í fimmta kafla er réttinum til efnda in natura gerð skil, í sjötta kafla réttinum til riftunar, í 

sjöunda kafla réttinum til skaðabóta, í áttunda kafla réttinum til afsláttar og í níunda kafla 

réttinum til að halda eftir greiðslu. Í þeim köflum sem fjalla um vanefndaúrræðin sem slík er 

vikið að rétti annars vegar kaupanda til beitingu þeirra og hins vegar seljanda. Þá er sjónum 

beint að því hvernig á úrræðin reynir í dómaframkvæmd, bæði á Íslandi og í Noregi. Í lok 

ritgerðarinnar í tíunda kafla eru svo helstu niðurstöður dregnar saman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
7 sama heimild kafli 1, mgr. 4. 
8 Í ritgerð þessari verður einblínt á norska og íslenska framkvæmd enda skera norsku lögin sig frá finnsku og 

sænsku lögunum að því leyti að norsku lögunum var ætlað að gilda í alþjóðlegum kaupum. Var tekin sú 

ákvörðun hér á landi að fara þá leið sem Norðmenn völdu. Nánar verður fjallað um þetta í kafla 2.  
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2. Lög um lausafjárkaup nr. 50/2000  

Áður en vikið verður að vanefndum samnings og þeim vanefndaúrræðum sem til boða standa 

samkvæmt lögum um lausafjárkaup, sem er meginviðfangsefni ritgerðar þessarar, er rétt að 

fjalla stuttlega um lögin og aðdraganda að setningu þeirra. Er það meðal annars gert til skýringar 

á tengslunum milli íslensku og norsku laganna. 

2.1. Aðdragandi að setningu núgildandi laga um lausafjárkaup   

Fyrir gildistöku norrænna kaupalaga á fyrri hluta 20. aldar voru réttarreglur 

Norðurlandaþjóðanna um lausafjárkaup að mörgu leyti ófullkomnar og engin samræming í 

reglum milli landa.9 Svíar, Norðmenn og Danir settu sér svo lög um lausafjárkaup á fyrstu árum 

20. aldar sem til urðu í samvinnu þessara landa en mikil samvinna var á þessum tíma meðal 

Norðurlandaþjóða um setningu samræmdrar löggjafar á hinum ýmsu sviðum. Við undirbúning 

að setningu laganna var leitast eftir því af fremsta megni að semja heildstæðar reglur um 

kauparétt. Var markmiðið fyrst og fremst að samræma rétt norrænna þjóða á sviði kauparéttar 

þannig lög þeirra gætu orðið sem næst samhljóða.10 Í Svíþjóð voru kaupalög lögfest árið 1905 

sem byggðu á þessum samnorræna grunni, í Danmörku árið 1906, í Noregi árið 1907. Á Íslandi 

voru sett viðskiptalög árið 1911 að fyrirmynd dönsku laganna og árið 1922 voru í fyrsta skipti 

sett heildstæð lög um lausafjárkaup hér á landi.11  

Eftir samþykkt SÞ-samningsins um alþjóðleg lausafjárkaup árið 198012 voru 

Norðurlandaþjóðirnar sammála um að hefjast skyldi handa við endurskoðun þessara norrænu 

kaupalaga.13 Mikilvægur þáttur í þessari endurskoðun var að varðveita norræna réttareiningu á 

þessu mikilvæga sviði réttarins.14 Markmiðið með einsleitum reglum á Norðurlöndum var fyrst 

og fremst að skapa einsleitan markað, auðvelda samningsgerð og skapa viðskiptaaðilum 

réttaröryggi við kaup.15  

Þann 10. júní 1980 skipuðu norrænir dómsmálaráðherrar því vinnuhóp sem hafði það markmið 

að kanna möguleika þess að setja samræmd kaupalög fyrir Danmörku, Noreg, Svíþjóð og 

                                                 
9 Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 5.1.  
10 sama heimild; Christian Fr Wyller, Kjøpsretten i et nøtteskall (Nord4 Bokverksted 1997) 31-32. 
11 Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 5.1. 
12 Samningur Sameinuðu þjóðanna um sölu á vöru milli ríkja frá 1980, The 1980 United Nations Convention for 

the International Sale of Goods (CISG); Hér eftir SÞ-samningurinn. 
13 Hafði það í tvígang verið reynt áður en ekki orðið til þess að ný lög voru sett, Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 5.2.  
14 Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 3. 
15 sama heimild. 
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Finnland. Ásamt fulltrúum þessara landa var í vinnuhópnum áheyrnarfulltrúi frá Íslandi frá 

árinu 1982.16 Frá vinnuhópnum komu hinar ýmsu tillögur, meðal annars þær að æskilegt væri 

að setja samnorræn kaupalög sem yrðu í samræmi við SÞ-samninginn. Var því athugað vel 

hvaða áhrif SÞ-samningurinn ætti að hafa á efni nýrra norrænna kaupalaga. Var meðal annars 

rætt um hvort ekki væri hægt að hafa norrænu kaupalögin svo samhljóða að ekki væri 

nauðsynlegt að lögtaka SÞ-samninginn. Var nýju lögunum því ætlað að vera samnorræn og 

alþjóðleg.17  

Vinnuhópurinn skilaði svo nefndaráliti árið 1984 og lagði hópurinn áherslu á að með álitinu 

væri unnt að varðveita norrænt lagasamstarf. Myndi það í framhaldi auðvelda öll viðskipti og 

allar samningaviðræður milli Norðurlandaþjóðanna. Var niðurstaðan sú að í Finnlandi og 

Svíþjóð voru sett sérstök lög um alþjóðleg kaup sem byggðust á SÞ-samningnum og sérstök 

lög um kaup innlendra aðila. Í Finnlandi tóku lögin gildi árið 1987 en í Svíþjóð árið 1990. Í 

Danmörku voru einnig sett sérstök lög þegar um alþjóðleg kaup væri að ræða sem tóku gildi 

árið 1988 en Danir frestuðu setningu almennra kaupalaga til ársins 2014 þegar ný kaupalög 

tóku gildi og leystu lögin frá árinu 1906 af hólmi.18 

Í Noregi var þó annað uppi á teningnum en Norðmenn settu kaupalög árið 198819 sem eru bæði 

í senn þjóðleg og alþjóðleg. Þá ákváðu Norðmenn þvert á við Finna og Dani að fella reglur um 

neytendakaup í almennu kaupalögin. Þó efnisreglurnar væru í aðalatriðum þær sömu í norrænu 

frumvarpstextunum skar norska frumvarpið sig frá því sænska og því finnska meðal annars að 

því leyti að norska frumvarpinu var ætlað að gilda í alþjóðlegum kaupum líkt og áður segir.20 

Þar sem blæbrigðamunur er á norsku lögunum annars vegar og þeim finnsku og sænsku 

hinsvegar var farin sú leið hér á landi að fylgja eftir þeirri leið er Norðmenn völdu. Settu 

Íslendingar ný lög um lausafjárkaup árið 2001 að fyrirmynd þeirra norsku.21 

2.2. Um núgildandi lög um lausafjárkaup  

Lög um lausafjárkaup nr. 50/2000 tóku gildi hér á landi þann 1. júní 2001 og leystu þar með af 

hólmi lög nr. 39/1922 sama efnis. Með setningu laganna urðu til nýjar og heildstæðar reglur um 

                                                 
16 John Egil Bergem og Stein Rognlien, Kjøpsloven 1988 og FN-konvensjonen 1980 om internasjonale 

løsørekjøp : kommentar (Juridisk forlag as 1995) 21. 
17 Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 5.3. 
18 Ot.prp.nr.80 (1986-1987) 19-20.  
19 LOV-1988-05-13-27 Lov om kjøp (Kjøpsloven); Hér eftir norsku lögin eða norsku kaupalögin. 
20 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 219. 
21 Þorgeir Örlygsson, ,,Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ (2001) 54 Úlfljótur – tímarit 

laganema 41, 51. 
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lausafjárkaup og var lögunum ætlað að innihalda tæmandi reglur um skyldur aðila í 

réttarsambandi kaupanda og seljanda lausafjár.22 Markmið með setningu laganna var að aðlaga 

íslenska viðskiptalöggjöf að nútíma viðskiptaháttum og þjóðfélagsumgjörð, efla réttarstöðu 

neytenda og norræna réttareiningu og leiða í lög hér á landi efnisákvæði SÞ-samningsins.23  

Í lögum um lausafjárkaup er að finna reglur um kaup og sölu hvers kyns lausafjár. Þó talið sé 

að lög um lausafjárkaup séu grundvallarlög kauparéttar er þeim ekki ætlað að ná utan um öll 

viðfangsefni hans. Í 1.-5. gr. lkpl. er fjallað um gildissvið þeirra. Í 1. mgr. 1. gr. laganna kemur 

fram að þau gildi um kaup að svo miklu leyti sem ekki er á annan hátt mælt fyrir í lögum. Þá 

segir að þau gildi ekki um fasteignakaup og í 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. Þá 

segir að lögin nái ekki til þjónustusamninga. Í 3. gr. segir að lögin eigi ekki við þegar annað 

leiðir af samningi24, fastri venju milli aðila, viðskiptavenju eða annarri venju sem telja verður 

bindandi milli aðila.25 Eru lögin því frávíkjanleg og fyrst og fremst til skýringar og fyllingar 

annarra laga og reglna. 

Meginviðfangsefni laganna eru vanefndaúrræðin. Annars vegar úrræði sem standa kaupanda til 

boða og hins vegar seljanda. Áður en vikið er að þeim vanefndaúrræðum er rétt að fjalla um 

hvenær samningur telst vanefndur enda verður vanefnd að liggja fyrir svo unnt sé að beita 

vanefndaúrræðum líkt og áður segir. 

 

  

                                                 
22 Valgerður Sverrisdóttir, ,,Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup og laga um þjónustukaup” Morgunblaðið 

(Reykjavík 1. júní 2001) <http://www.mbl.is/greinasafn/grein/608981/> skoðað 20. mars 2017. 
23 sama heimild; Íslendingar felldu reglur um neytendakaup inn í lkpl. Ákvæðin voru þó ekki lengi hluti af 

lögunum en þann 1. júní 2003 tóku í gildi hér á landi sérstök lög um neytendakaup nr. 48/2003 að fyrirmynd 

norsku laganna Lov om forbrukerkjøp LOV-2002-06-21-34  (Forbrukerkjøpsloven). 
24 Sbr. dómur Adger lagmannsrett LA-2004-100862 en í málinu var ekki fallist á skaðabótakröfu málsaðila 

enda höfðu aðilar gert samning þess efnis að ef galli kæmi upp væri ekki hægt að krefjast skaðabóta.; Sjá hér 

einnig Hrd. 18. febrúar 2010 í máli nr. 127/2009 en í málinu afsalaði kaupandi sér rétti til að hafa uppi 

vanefndaúrræði ef einungis minni háttar frávik væru frá veittum upplýsingum. Var því ekki fallist á riftunarkröfu 

hans.  
25 Sbr. dómur Héraðsdóms Norðurlands eystra 14. apríl 2008 í máli nr. E-186/2007 en í málinu var ekki 

fallist á sönnun málsaðila á tilvist venju sem gilt gæti framar lögum um lausafjárkaup.  

http://www.mbl.is/greinasafn/grein/608981/
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3. Um vanefndir samnings  

Kröfuhafi á ávallt rétt á að skuldari efni að fullu þær skyldur sem krafa leggur honum á herðar. 

Hafa verið sett fram þrenns konar meginskilyrði til réttra efnda á samningsskuldbindingum. Í 

fyrsta lagi skal krafan greidd á réttum stað og á réttum tíma. Í öðru lagi skal greiðsla vera laus 

við galla og í þriðja lagi skal kröfuhafi hljóta þá réttarstöðu sem leiðir af samningi.26 Um 

vanefnd samnings er því að ræða standist greiðsla ekki þessar kröfur eða þær kröfur sem gerðar 

eru til hennar samkvæmt samningi aðila.27  

Lög um lausafjárkaup skipta vanefndum krafna í þrjá flokka með hliðsjón af umræddri 

skiptingu réttra efnda, þ.e. greiðsludrátt, galla og vanheimild.  

3.1. Greiðsludráttur 

Um greiðsludrátt af hálfu seljanda er fjallað í 22. gr. lkpl. Þar segir að sé hlutur ekki afhentur 

eða hann afhentur of seint og ekki sé kaupanda um að kenna eða atvikum sem hann varða geti 

kaupandi krafist vanefndaúrræða samkvæmt 23.-29. gr. lkpl. Um greiðsludrátt af hálfu 

kaupanda er svo fjallað í 54. gr. lkpl. en þar segir að seljandi geti rift kaupum vegna dráttar á 

greiðslu kaupverðsins þegar um verulegar vanefndir af hálfu kaupanda er að ræða.  

Til að greiðsla teljist rétt efnd verður hún að hafa farið fram á réttum tíma og á réttum stað 

samkvæmt lagareglum hvers sviðs eða samningi aðila. Það liggur því nokkuð skýrt fyrir hvað 

felst í hugtakinu greiðsludráttur, vara er afhent of seint eða ekki afhent yfir höfuð.28 Það getur 

þó verið vandkvæðum bundið að fullyrða í sumum tilvikum hvenær greiðsludráttur hefur orðið, 

þá helst þegar greiðslutími hefur ekki verið tilgreindur nákvæmlega í samningi aðila.29 

Samningurinn getur verið mjög skýr um afhendingartíma eða alls ekki skýr. Þá getur hann verið 

munnlegur eða skriflegur. Meginreglan er sú að samningur er alltaf túlkaður eftir almennum 

reglum samningaréttar.30 Það virðist þó ekki alltaf leiða til þess að samningsaðili geti gripið til 

vanefndaúrræða þó að talið sé að dráttur á greiðslu hafi orðið. Þetta má meðal annars sjá af 

dómi Hrd. 10. nóvember 2005 í máli nr. 154/2005. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir:  

                                                 
26 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (n. 3) 30-31. 
27 sama heimild. 
28 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 22. gr., mgr. 5. 
29 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: efndir kröfu (Codex 2009) 

193-194. 
30 Roald Martinussen, Kjøpsrett (6. útg., Cappelen Damm Akademisk 2012) 84.  
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Stefndi rifti kaupunum daginn eftir umsaminn afhendingardag og gjalddaga 

kaupverðs án þess að leitast við að afla sér upplýsinga um hverju greiðsludrátturinn 

sætti. Enda þótt skylda áfrýjanda hafi varðað greiðslu peninga og að greiðsludráttur 

hafi orðið á öllu kaupverðinu er ekki fallist á það með stefnda að sú vanefnd hafi á 

þeim tíma haft slík áhrif á hagsmuni hans að hún geti talist veruleg.31  

Þá má einnig vísa til Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 124/2011 en þar segir:  

Áfrýjandi gerði ekki athugasemd við að fyrri hluti kaupverðs, 1.000.000 krónur, 

greiddist síðar en kveðið var á um í kaupsamningi. Eins og í héraðsdómi greinir, 

getur greiðsludráttur á þessum hluta kaupverðsins því ekki orðið grundvöllur mats 

á því, hvort ætlaðar vanefndir stefnda síðar hafi verið verulegar, sbr. 59. gr. laga nr. 

50/2000 um lausafjárkaup.32 

Hæstiréttur virðist í báðum málunum ganga út frá því að dráttur hafi orðið á greiðslu samkvæmt 

samningi aðila en telur að greiðsludrátturinn sé þó ekki með þeim hætti að hann heimili 

samningsaðilum að grípa til vanefndaúrræða. Virðist það því vera háð mati dómstóla á 

aðstæðum hverju sinni hvenær greiðsludráttur sé þess eðlis að samningsaðili geti gripið til 

vanefndaúrræða og þá setja vanefndaúrræðin einnig frekari skilyrði fyrir beitingu þeirra. Nánar 

verður fjallað um afleiðingar greiðsludráttar og skilyrði fyrir beitingu vanefndaúrræða í kjölfar 

hans í köflum um hvert og eitt vanefndaúrræði í seinni hluta ritgerðarinnar, þ.e. í köflum fimm 

til níu. 

3.2. Galli 

Í 30. gr. lkpl. er að finna almennt ákvæði um þau úrræði sem kaupandi getur gripið til komi í 

ljós að söluhlutur er gallaður og gallinn er hvorki sök kaupanda né stafar af aðstæðum sem hann 

varða. Nánar er kveðið á um þau úrræði í 31.-40. gr. lkpl. Í frumvarpi sem varð að lögum um 

lausafjárkaup segir um 17. gr. að þar sé að finna grundvallarreglur um það hvenær telja megi 

hlut gallaðan.33 Í 1. mgr. 17. gr. lkpl. segir að söluhlutur skuli, hvað varðar tegund, magn, gæði, 

aðra eiginleika og innpökkun, fullnægja þeim kröfum sem leiða af samningi. Þá segir í 2. mgr. 

að söluhlutur skuli henta í þeim tilgangi sem sambærilegir hlutir eru venjulega notaðir til og 

kaupandi ætlast til af honum. Standist hlutur ekki þessar kröfur telst hann gallaður. Þá er rétt að 

vísa til þess að galli verður alla jafna að vera kominn til áður en söluhlutur er afhentur kaupanda 

þó hann komi ekki fram fyrr en síðar.34 Í Hrd. 6. október 2016 í máli nr. 821/2015 fékk 

kaupandi afhentan rangan gír í vélbát sem hafði þær afleiðingar að ganghraði bátsins var minni 

                                                 
31 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
32 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
33 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 17. gr., mgr. 1. 
34 Þorgeir Örlygsson, ,,Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum“ (2004) 54 Tímarit lögfræðinga 191, 232. 

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G59
https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G59
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og nýttist báturinn ekki sem skyldi til veiða. Var talið að afhending rangs gírs væri galli í 

skilningi 17. gr. lkpl. og því um vanefnd að ræða af hálfu seljanda sem gaf kaupanda rétt til að 

beita vanefndaúrræðum. Í Hrd. 8. nóvember 2007 í máli nr. 176/2007 hafði kaupandi keypti 

hjól af seljanda. Daginn eftir bilaði hjólið og var talið að orsakavaldur bilunarinnar hefði 

ótvírætt verið fyrir hendi þegar afhending hjólsins átti sér stað deginum áður. Var því fallist á 

að hjólið hefði verið haldið galla í skilning 17. gr. lkpl. er það var keypt. Fallist var á að 

kaupanda væri heimilt að grípa til vanefndaúrræða.  

Í framangreindum málum taldi Hæstiréttur að söluhlutirnir væru ekki af þeim gæðum og hefðu 

ekki þá eiginleika sem söluhlutunum var ætlað að hafa og kaupandi mátti búast við. Töldust 

þeir því gallaðir í skilningi 17. gr. lkpl. Þá var talið að gallarnir hafi verið til staðar við 

afhendingu og var því fallist á rétt kaupanda til að grípa til vanefndaúrræða.  

Svo kaupandi haldi rétti sínum ber honum að tilkynna seljanda um gallann og í hverju gallinn 

er fólginn, án ástæðulauss dráttar frá því að hann varð gallans var, sbr. 1. mgr. 32. gr. lkpl. Ef 

kvörtun berst ekki innan tveggja ára frá því að tekið er við söluhlut getur kaupandi ekki borið 

gallann fyrir sig nema seljandi hafi tekið á sig ábyrgð vegna galla í lengri tíma, sbr. 2. mgr. 

sömu greinar. Í raun leiðir þetta alla jafna til þess að ábyrgð seljanda í lausafjárkaupum er fyrir 

hendi í tvö ár frá því að kaupandi tekur við söluhlut.35  

Er því ljóst samkvæmt framangreindu að galli getur birst í hinum ýmsu myndum, svo sem með 

rangri afhendingu eða bilun í hlut líkt og fram kemur í framangreindum dómum. Þá skiptir máli 

hvenær kaupandi ber fyrir sig gallann og hvort tilkynningin teljist komin fram án ástæðulauss 

dráttar. Verður hér á eftir, í köflum fimm til níu um hvert og eitt vanefndaúrræði, vikið nánar 

að þeim sjónarmiðum er dómstólar líta til við mat sitt á því hvort um galla sé að ræða sem leitt 

getur til þess að samningsaðila er heimilt að beita vanefndaúrræðum. 

3.3. Vanheimild 

Í 41. gr. lkpl. er að finna ákvæði um vanheimild. Segir í 1. mgr. að eigi þriðji maður eignarrétt, 

veðrétt eða annan rétt yfir söluhlut gilda reglurnar um galla eftir því sem við á, nema leiða megi 

af samningi að kaupandi hafi átt að taka við hlutnum með þeim takmörkunum sem leiðir af rétti 

þriðja manns. Í ákvæðinu er ekki að finna skilgreiningu á hugtakinu vanheimild en má ætla að 

                                                 
35 Samkvæmt neytendakaupalögum getur ábyrgð vegna galla verið í allt að 5 ár frá afhendingu söluhlutar, sbr. 2. 

mgr. 27. gr. laga um neytendakaup nr. 48/2003.  
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af hugtakinu leiði óbeint hvenær vanheimild telst vera til staðar.36 Til að reglum um vanheimild 

verði beitt verður að vera um að ræða rétt sem þriðji maður getur borið fyrir sig gagnvart 

kaupandanum. Réttindi þriðja manns verða að snúast um rétt sem takmarkar ráðstöfunarrétt 

kaupandans miðað við það sem um var samið.37 Í dæmaskyni og til frekari skýringa er rétt að 

vísa til dómaframkvæmdar.  

Í Hrd. 14. mars 2011 í máli nr. 24/2011 voru málsatvik með þeim hætti að kaupandi keypti 

gröfur af seljanda. Kom svo seinna í ljós að seljandinn hafði veðsett gröfurnar. Deila aðilanna 

laut einkum að því hvort kaupandi hafi mátt vita um vanheimildina í skilningi 2. mgr. 41. gr. 

lkpl. Hæstiréttur taldi að kaupandinn hefði sýnt af sér gáleysi með því að ganga ekki úr skugga 

um að veðbönd hvíldu á gröfunum og að ríkar kröfur yrði að gera til aðgæsluskyldu kaupanda. 

Taldi dómurinn þó að líta yrði til að seljandi hefði við kaupin sýnt af sér framferði, andstætt 

heiðarleika og góðri trú, með því að greina ekki frá veðböndum á gröfunum. Hafi gáleysi 

kaupanda því ekki leitt til þess að hann glataði skaðabótarétti sínum.  

Má af framangreindu ætla að ríkar kröfur séu gerðar til rannsóknarskyldu kaupanda. Virðist 

upplýsingaskylda og heiðarleiki seljanda þó vega þyngra líkt og Hæstiréttur metur í 

framangreindu máli. 

Ef seljandi er ekki raunverulegur eigandi söluhlutar getur hann, eðli máls samkvæmt, ekki með 

réttu gert kaupanda að eiganda hlutarins vegna vanheimildar. Er í því tilviki um algjöran 

heimildarbrest að ræða af hálfu seljanda og er þá talað um fullkomna eða algera vanheimild 

seljanda, sbr. dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 1. júní 2010 í máli nr. E-7160/2009. 

Vanheimild sú sem er til staðar í máli þessu telst vera fullkomin, þ.e. að stefndi átti 

ekki beinan eignarrétt að þeirri greiðslu sem honum bar að láta stefnanda í té. 

Stefnandi öðlaðist þannig engan þann rétt sem honum var heitið í samningi hans 

við stefnda, þ.e. stefndi seldi honum hlut í eigu þriðja manns án þess að hafa haft 

heimild hans til þeirrar ráðstöfunar.38 

Þá gildir hið sama þegar seljandi er eigandi söluhlutar en aðrir eiga takmörkuð réttindi yfir 

hlutnum, til dæmis veðrétt. Er það kallað vanheimild að hluta, sjá í þessu samhengi Hrd. 14. 

                                                 
36 Þorgeir Örlygsson, ,,Efndir in natura“ (2000) 50 Tímarit lögfræðinga 285, 351.  
37 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 41. gr., mgr. 6. 
38 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
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mars 2011 í máli nr. 24/2011. Í málinu var talið að um vanheimild seljanda hafi verið að ræða 

enda hvíldu veðbönd á söluhlutnum sem kaupandi vissi ekki um.  

Þá er talað um upprunalega vanheimild þegar vanheimildin er til staðar þegar kaupsamningur 

er gerður og eftirfarandi vanheimild þegar seljandi glatar eignarráðunum á tímabilinu frá því að 

kaupsamningur er gerður og þar til afhending fer fram.39  

3.4. Réttarúrræði sökum vanefnda 

Sé um einhverja þá vanefnd að ræða sem hér að framan eru gerð skil getur samningsaðili leitað 

réttar síns annars vegar fyrir kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa, sbr. 2. mgr. 99. gr. lkpl. 

og hins vegar fyrir dómstólum. Álit nefndarinnar eru ekki bindandi og ekki er hægt að skjóta 

niðurstöðum nefndarinnar til annarra stjórnvalda. Hins vegar geta samningsaðilar lagt ágreining 

sinn fyrir dómstóla með venjulegum hætti, sbr. 3. mgr. 99. gr. lkpl. Í ritgerð þessari verður ekki 

vikið frekar að starfsemi nefndarinnar eða álitum hennar en áhersla verður lögð á 

dómaframkvæmd. 

 

  

                                                 
39 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (2005) 2 Tímarit Lögréttu 103, 66.  



 11 

4. Um vanefndaúrræði  

Líkt og fram kom hér að framan getur samningsaðili gripið til svokallaðra vanefndaúrræða liggi 

fyrir vanefnd seljanda.40 Fær þá sá sem vanefndin bitnar á ákveðin lögleg úrræði sem eiga að 

miða að því að draga úr skaðlegum afleiðingum vanefndarinnar og bæta það tjón eða óhagræði 

sem af vanefndinni hefur hlotist.41 Áður en fjallað verður ítarlega um hvert og eitt þeirra 

vanefndaúrræða sem lög um lausafjárkaup kveða á um og þá dómaframkvæmd sem snýr að 

hverju og einu úrræði er rétt að rekja sögulega þróun úrræðanna í íslenskum rétti. Verður svo 

stuttlega fjallað um flokkun þeirra samkvæmt núgildandi lögum. 

4.1. Söguleg þróun vanefndaúrræða í íslenskum rétti 

Reglur um viðskipti manna á milli má rekja alla leið aftur til hinnar fornu lögbókar Íslendinga, 

Grágásar. Þá er í ellefta hluta Jónsbókar, aðal réttarheimildar Íslendinga frá síðari hluta 13. 

aldar, að finna svokallaðan kaupabálk en þar er fjallað um hinar ýmsu reglur um kaup og sölu 

hluta manna á milli.42 Er þar meðal annars að finna reglur um hvernig maður skuli skuld verjast 

og reglur um það hvernig kaupum á að halda eða rjúfa.43 Þann 11. júlí 1911 voru fyrstu almennu 

viðskiptalögin sett hér á landi, lög nr. 31/1911. Í lögunum var að finna heimildir til beitingu 

vanefndaúrræða sökum dráttar af hálfu seljanda og dráttar af hálfu kaupanda. Þá var í lögunum 

kveðið á um heimild til beitingu vanefndaúrræða þegar seldum hlut var áfátt, þ.e. gallareglur.44 

Í lögum um lausafjárkaup nr. 39/1922 var svo einnig að finna ákvæði um beitingu 

vanefndaúrræða sökum greiðsludráttar af hálfu kaupanda og seljanda og sökum galla á söluhlut.  

Ljóst er því að vanefndaúrræðum hefur verið beitt í viðskiptum manna á milli í áraraðir og eru 

lögfestar reglur þess efnis að finna langt aftur um aldir.  

4.2. Flokkun vanefndaúrræða 

Í núgildandi rétti hefur vanefndaúrræðum verið skipt niður í flokka eftir eðli þeirra óháð 

samningstegund en einnig eftir ólíkum markmiðum þeirra.45 Kröfuhafi getur ýmist beitt 

vanefndaúrræðum sem miða að efndum í samræmi við efni samnings eða ígildi þeirra, 

                                                 
40 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: efndir kröfu (n. 29) 17. 
41 ,,Kauparéttur, samningsgerð og viðskiptabréf“ (Iðan fræðslusetur 2015) <http://www.idan.is/images/Bilasalar-

2015/kafli3.pdf> skoðað 10. apríl 2017. 
42 Már Jónsson (tók saman), Jónsbók Lögbók Íslendinga: Hver samþykkt var á Alþingi árið 1281 og endurnýjuð 

um miðja 14. öld en fyrst prentuð árið 1578 (Háskólaútgáfan 2004) 209, 217.  
43 sama heimild. 
44 Alþt. 1911, A-deild, 70.  
45 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr kröfurétti (Reykjavík 2001-2002) 3. 

http://www.idan.is/images/Bilasalar-2015/kafli3.pdf%3e%20skoðað%2010
http://www.idan.is/images/Bilasalar-2015/kafli3.pdf%3e%20skoðað%2010
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svokölluðum efndaheimildum. Í þann flokk má setja úrræði líkt og efndir in natura, skaðabætur 

og afslátt.46 Að öðrum kosti getur kröfuhafi beitt svokölluðum gagnkvæmisheimildum, sem 

byggja á því grundvallarsjónarmiði gagnkvæmra samninga að greiðsluskylda samningsaðila sé 

forsenda greiðsluskyldu gagnaðila. Úrræðin miða að því að leysa kröfuhafa undan efndum 

samnings í heild eða að hluta. Hér má nefna úrræði á borð við haldsrétt og riftun samnings.47 

Þá standa almennt öll vanefndaúrræði kröfuhafa til boða óháð eðli vanefndar skuldara og 

útilokar beiting einstakra vanefndaúrræða almennt ekki beitingu annarrar. Er þó rétt að vísa til 

þess að erfitt getur verið, eðli máls samkvæmt, að krefjast til dæmis efnda in natura samtímis 

riftun enda markmið úrræðanna gjörólík.48  

Verður hér á eftir fjallað um hvert og eitt þeirra vanefndaúrræða sem lög um lausafjárkaup 

kveða á um. Verður í þeirri umfjöllun vikið að þeim sjónarmiðum er dómstólar, bæði á Íslandi 

og í Noregi, líta til við mat sitt á heimildum bæði kaupenda og seljenda til beitingu ólíkra 

vanefndaúrræða í kjölfar vanefnda samningsaðila. Verður þannig fyrst fjallað um réttinn til 

efnda in natura, í kjölfarið verður heimildinni til riftunar gerð skil, þá verður fjallað um rétt 

samningsaðila til skaðabóta og afsláttar og í lokin verður fjallað um réttinn til að halda eftir 

greiðslu.  

 

 

 

  

                                                 
46 sama heimild. 
47 sama heimild. 
48 Sbr.  Hrd. 15. júní 2000 í máli nr. 53/2000. 
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5. Efndir in natura 

Í íslenskum rétti gildir sú meginregla að samningsaðili á rétt á að fá kröfu sína efnda í samræmi 

við aðalefni samnings. Þegar greiðsla í samningssambandi hefur verið vanefnd getur kröfuhafi 

leitað til dómstóla til að fá skuldara dæmdan til að efna skyldu sína samkvæmt samningi.49 

Oftast getur hann krafist efnda in natura, þ.e. að fá þá greiðslu afhenta sem hann á rétt á 

samkvæmt samningi.50 Verði skuldari ekki við staðfestum dómkröfum kröfuhafa getur 

kröfuhafi leitað til stjórnvalda til fullnustu dóms.51 Reglan um rétt kröfuhafa til að krefjast efnda 

in natura af viðsemjanda sínum gildir samkvæmt íslenskum rétti að meginstefnu til í öllum 

samningssamböndum.52 Hafa fræðimenn þó deilt um hvort rétturinn til efnda in natura teljist 

réttilega til vanefndaúrræða. Það leiðir af samningi aðila að þeir standi við 

samningsskuldbindingar sínar og er það viðurkennd meginregla bæði á Íslandi og í Noregi að 

samninga beri að halda, pacta sunt servanda.53 Má því ætla að rétturinn til efnda in natura teljist 

ekki vanefndaúrræði heldur sjálfsögð krafa samningsaðila. Það hefur þó sýnt sig að venjulega 

reynir ekki á réttinn til efnda in natura fyrr en samningur hefur verið vanefndur.54 Er það líklega 

ein ástæða þess að í lögum um lausafjárkaup og í norsku kaupalögunum er rétturinn til efnda 

flokkaður til vanefndaúrræða.  

Kaupandi getur krafist efnda in natura sökum greiðsludráttar, sbr. 23. gr. lkpl., sökum galla, 

sbr. 34. gr. lkpl. og sökum vanheimildar, sbr. 41. gr. lkpl. Þá getur seljandi krafist efnda in 

natura, sbr. 52. og 53. gr. lkpl. Í þessum kafla verður fjallað almennt um hvert þessara tilvika 

og hvernig reynt hefur á ákvæðin í dómaframkvæmd bæði á Íslandi og í Noregi en ákvæði 

norsku laganna eru algjörlega samhljóða þeim íslensku. 

5.1 Efndir in natura sökum greiðsludráttar af hálfu seljanda - 23. gr. lkpl. 

Um rétt kaupanda til efnda in natura vegna greiðsludráttar af hálfu seljanda er fjallað í 23. gr. 

lkpl. Er þar fyrst fjallað um meginreglu ákvæðisins til réttra efnda, þá er fjallað um 

undantekningar frá meginreglunni og loks um tómlæti af hálfu kaupanda.  

                                                 
49 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur II: Vanefndaúrræði 

(Bókaútgáfan Codex 2011) 43. 
50 Ólafur Lárusson (n. 3) 31. 
51 sama heimild.  
52 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 135. 
53 Roald Martinussen, Kjøpsrett (6. útg., Cappelen Damm Akademisk 2012) 83; Kine Bjelke Christophersen, 

,,Hardship-klausulenes virkning i norsk rett” (2012) 51 Lov og Rett 473, 478.   
54 Þorgeir Örlygsson, ,,Efndir in natura“ (n. 36) 291. 
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5.1.1. Meginreglan um efndir in natura  

Sé um greiðsludrátt af hálfu seljanda að ræða getur kaupandi samkvæmt meginreglu 23. gr. 

lkpl. haldið fast við kaup og krafist efnda. Meginregla 23. gr. lkpl. er skylda seljanda til að 

afhenda söluhlut og að hann efni aukaskyldur ef þeim er til að dreifa.55 Það þykir eðlilegt að 

kaupandi hafi þennan rétt til efnda þar sem tilgangur kaupanna er einmitt sá að seljandinn 

fullnægi skyldum sínum samkvæmt samningi.56 Ekki hefur reynt mikið á meginreglu 23. gr. 

lkpl. fyrir dómstólum hér á landi enda virðist af dómaframkvæmd sem sjaldan sé sett fram bein 

krafa um efndir samnings. Það reyndi þó á meginreglu ákvæðisins í Hrd. 24. nóvember 2011 

í máli nr. 124/2011.  

Í málinu höfðu aðilar samið um kaup á báti. Taldi seljandi að um greiðsludrátt af hálfu kaupanda 

hafi verið að ræða og krafðist riftunar fyrir dómi. Ekki var á það fallist og höfðaði kaupandi þá 

gagnsakarmál og krafðist efnda samkvæmt aðalefni kaupsamningsins. Í héraðsdómi sem 

staðfestur var af Hæstarétti var talið að kaupanda væri heimilt að halda fast við kaupin 

samkvæmt kaupsamningi og fá dóm um réttar efndir samningsins, sbr. 23. gr. lkpl. Í dómnum 

eru þó ekki sett frekari rök fyrir því að kaupandi eigi rétt á efndum samnings, en ætla má að 

sökum þess að skilyrði riftunar voru ekki fyrir hendi hlyti samningur aðila að standa enn 

óbreyttur. Má þá ætla að það leiði sjálfkrafa til þess að seljandi sé enn bundinn af því að efna 

samning aðilanna og því spurning hvort borgi sig að höfða mál eingöngu til að krefjast réttra 

efnda samkvæmt 23. gr. Í niðurstöðu héraðsdóms sem staðfest var af Hæstarétti, var seljanda 

gert skylt að leysa umsaminn bát úr veðböndum og gefa út afsal til kaupanda, þ.e. að efna 

upphaflegan samning aðilanna. Þá segir í niðurstöðu héraðsdóms: ,,Verður honum gert að ljúka 

því innan tveggja vikna frá uppsögu þessa dóms, en eftir þann tíma að viðlögðum dagsektum 

að fjárhæð 20.000 krónur, og gefa að því búnu út afsal til gagnstefnanda.“ Svohljóðandi 

niðurstaða ætti að ýta undir að samningsaðili efni sjálfkrafa samninginn, annars getur það leitt 

til dagsekta líkt og háttaði til í framangreindu máli.57 Það getur því borgað sig að krefjast efnda 

in natura skv. 23. gr. lkpl. fyrir dómi ef samningsaðili efnir ekki gerðan samning.  

                                                 
55 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 135. 
56 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 23. gr., mgr. 1. 
57 Ólafur Lárusson (n. 3) 31-32. 
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Virðist umrætt mál vera eina málið þar sem Hæstiréttur kveður upp dóm þar sem málsaðili á 

rétt til réttra efnda samnings samkvæmt 23. gr. lkpl. en nokkuð umhugsunarvert er hvers vegna 

ekki hefur reynt meira á þann rétt kaupanda.  

Þrátt fyrir að ekki hafi í fleiri málum reynt beint á réttinn til efnda in natura samkvæmt 23. gr. 

lkpl. þá hafa málsaðilar, í þó nokkrum málum sem rekin hafa verið fyrir bæði héraðsdómstólum 

og Hæstarétti hér á landi, vísað til ákvæðis 23. gr. lkpl. með öðrum og almennari hætti, máli 

sínu til stuðnings.58  

Ákvæði 23. gr. norsku kaupalaganna er algjörlega samhljóða því íslenska. Í Noregi er rétturinn 

til efnda in natura álitinn ákveðinn grundvallarréttur í kröfu- og samningarétti og getur aðili líkt 

og á Íslandi krafist þess fyrir dómi að samningur sé rétt efndur.59 Þó rétturinn til efnda in natura 

teljist ákveðinn grundvallarréttur í Noregi gerist það ekki oft, frekar en á Íslandi, að kaupandi 

nýti rétt sinn til að fá dóm um efndir in natura, sbr. 23. gr.60 Virðist aðeins einu sinni hafa verið 

vísað til meginreglu 23. gr. í niðurstöðu Hæstaréttar Noregs. Var það í máli HR-1994-69-A-

Rt-1994-833. Málsaðili byggði á ákvæði 23. gr. en Hæstiréttur féllst ekki á að ákvæðið ætti við 

í málinu og var því ekki frekar um það fjallað. 

Þá virðist algengt í Noregi líkt og á Íslandi að málsaðilar vísi til meginreglu 23. gr. um efndir 

in natura í rökstuðningi sínum án þess að fjallað sé nánar um ákvæðið.61  

5.1.2. Ómöguleiki og auka kostnaður seljanda 

Hlutverk 23. gr. lkpl. er ekki aðeins að kveða á um réttinn til efnda heldur mælir ákvæðið einnig 

fyrir um við hvaða aðstæður seljandi getur komist hjá því að fullnægja skyldum sínum 

samkvæmt samningi.62 Í 2. ml. 1. mgr. 23. gr. lkpl. er þannig að finna undantekningu frá 

meginreglu ákvæðisins um efndir in natura. Annars vegar þegar um ákveðinn ómöguleika er að 

ræða en um ómöguleika getur verið að ræða við hinar ýmsu aðstæður, til dæmis þegar seldur 

bátur sekkur í stormi, þá er fyrirséð að ómögulegt er fyrir seljanda að afhenda bátinn.63 Hins 

                                                 
58 Í Hrd. 14. júní 2007 í máli nr. 580/2006, Hrd. 24. ágúst 2015 í máli nr. 438/2015 og Hrd. 20. desember 

2016 í máli nr. 222/2016 byggja málsaðilar meðal annars á meginreglu kröfuréttar um efndir skuldbindinga og 

vísa þar til 23. gr. lkpl. Í málunum er þó ekkert frekar vísað til ákvæðisins og virðast dómstólar ekki byggja á því 

í niðurstöðum sínum. 
59 Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett (Univeritetsforlaget 2005) 138. 
60 sama heimild 139. 
61 Sbr. til dæmis Gulating lagmannsrett LG-2013-84787. 
62 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 23. gr., mgr. 1. 
63 Erling Selvig og Kåre Lilleholt, Kjøpsrett til studiebruk (5. útg., Universitetsforlaget 2015) 118; Þá getur 

einnig verið um að ræða einhverskonar náttúruhamfarir, Hans Christian Bugge, ,,Katastroferets som rettsdisiplin 
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vegar þegar efndir leggja svo mikinn aukakostnað á seljanda að það væri í verulegu ósamræmi 

við hagsmuni kaupanda að krefja hann um réttar efndir.64 Við þær aðstæður yrði einnig að horfa 

til þess hvort möguleiki sé fyrir kaupanda að nálgast það sem um var samið frá öðrum 

seljanda.65  

Þrátt fyrir að seljandi sé vegna óviðráðanlegra aðstæðna laus undan réttum efndum er í sjálfu 

sér um vanefnd hans að ræða. Afsökunarástæðurnar ættu því aðeins að hafa þýðingu varðandi 

skyldu seljanda til efnda en útiloka á engan hátt rétt kaupanda til annarra vanefndaúrræða. 

Þannig getur ómöguleiki staðið því í vegi að kaupandi fái réttar efndir samnings en stendur því 

ekki í vegi að hann geti krafist annarra úrræða, svo sem riftunar eða skaðabóta. Ekki virðist þó 

hafa reynt á þessa undantekningarheimild 2. ml. 1. mgr. 23. gr. lkpl. fyrir dómstólum á Íslandi.66 

(Heimild) 

Þá segir í 2. mgr. 23. gr. lkpl. að ef úr vandkvæðum greiðist innan hæfilegs tíma getur kaupandi 

krafist efnda. Það eru þó skilyrði að efndir verði ekki, miðað við þann tíma sem liðinn er, mun 

örðugri eða leiði til annars eðlis en þess sem seljandi gat vænst eða að öðru leyti sé ósanngjarnt 

að krefjast efnda.67 

5.1.3. Tómlæti 

Í 3. mgr. 23. gr. er svo fjallað um tómlæti af hálfu kaupanda þegar greiðsludráttur hefur átt sér 

stað sem leiðir til þess að kaupandi glatar rétti sínum til að krefjast efnda in natura. Það veltur 

á atvikum hverju sinni hve lengi kaupandi getur dregið að setja fram kröfu, til dæmis eðli kaupa 

og framferði seljanda eftir að greiðsludráttur varð.68  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 8. júlí 2016 í máli nr. E-3689/2015 reyndi á ákvæði 3. mgr. 

23. gr. lkpl. og tímamörk tómlætis. Í niðurstöðu héraðsdóms segir: 

Ekkert er fram komið sem skýrir hvers vegna stefnandi dró svo lengi að halda kröfu 

sinni til haga. Dómurinn fellst á það með stefnda að með þessu algerlega óútskýrða 

tómlæti sínu í, í það minnsta, sjö ár hafi stefnandi sýnt í verki að í réttarsambandi 

stefnanda og stefnda ætti stefndi ekki rétt til hlutdeildar í tekjum af jörðinni. 

                                                 
Ekstremvær og naturkatastrofer – en ny utfordring til retten” í Lena Gipperth og Charlotta Zetterberg (ritstjórar), 

Miljörättsliga perspektiv och tankevändor : vänbok till Jan Darpö och Gabriel Michanek (Iustus 2013) 105. 
64 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 23. gr., mgr. 9. 
65 Erling Selvig og Kåre Lilleholt (n. 63) 118. 
66 Sjá þó mál Gulating lagmannsrett LG-2006-40770-2. 
67 Ekki virðist hafa reynt á þetta í dómaframkvæmd. 
68 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 23. gr., mgr. 16. 
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Þar eð stefnandi lét átölulaust um árabil að krefjast greiðslu þykir tómlæti hans slíkt 

að sýkna verði stefnda af kröfu stefnanda um hlutdeild í tekjum af jörðinni jafnvel 

þótt fjárkrafa stefnanda kunni að vera ófyrnd.69 

Ekki virðist hafa reynt á tímamörk tómlætis samkvæmt 3. mgr. 23. gr. lkpl. í fleiri málum á 

Íslandi eða í Noregi. Þó erfitt sé að draga ályktanir af einum héraðsdómi má sjá að í þessu tilviki 

taldi dómurinn að sjö ár væri of langur tími. 

5.1.4. Ályktanir 

Af framangreindu má sjá að lítið hefur reynt á ákvæði 23. gr. fyrir dómstólum bæði hér á landi 

og í Noregi. Virðist málsaðilar helst vísa til meginreglu ákvæðisins í lagarökum sínum en nánast 

ekkert hefur reynt á meginreglu ákvæðisins sem slíka. Er því fróðlegt að velta fyrir sér 

mögulegri ástæðu þess. Virðist það vera algengara að aðilar láti frekar reyna á önnur 

vanefndaúrræði. Það er þó alls ekki hægt að slá því föstu að efndir in natura sé þýðingarminna 

úrræði en önnur þó lítið reyni á það. Oft getur það verið betri kostur fyrir aðila að krefjast efnda 

in natura sökum vanefnda en annarra úrræða. Á það til dæmis við þegar um kaup á mjög 

sértækum hlut er að ræða sem erfitt getur verið að útvega annars staðar frá.70  

Þá má velta því fyrir sér hvort ástæðan sé sú að þegar ákvörðun er tekin um að fara í dómsmál 

þá hafi í raun allt annað verið reynt. Er þá líklegt að kaupandi hafi í langan tíma krafist þess við 

seljanda að hann efni samning en það ekki skilað árangri. Kaupandi sér þá ekki fram á að það 

muni skila árangri þrátt fyrir að farið sé með ágreininginn fyrir dómstóla. Kýs hann því frekar 

að snúa sér annað með viðskipti sín og krefjast þannig til dæmis riftunar og skaðabóta þess í 

stað, sé það á annað borð möguleiki.71  

Þó dómaframkvæmd er snýr að ákvæði 23. gr. sé lítil sem engin bæði á Íslandi og í Noregi er 

ekki annað að sjá af þeirri litlu framkvæmd sem reifuð hefur verið hér að framan og af þeim 

skrifum fræðimanna, bæði íslenskra og norskra, sem vísað hefur verið til en að litið sé á réttinn 

til efnda in natura, skv. 23. gr. lkpl. með sama hætti á Íslandi og í Noregi. 

5.2. Efndir in natura sökum galla á söluhlut – 34. gr. lkpl. 

Talið hefur verið að kaupandi í lausafjárkaupum sem gerir kröfu um úrbætur eða krefst nýrrar 

afhendingar sökum galla á söluhlut, sbr. 1. og 2. mgr. 34. gr. lkpl., sé í raun að krefjast efnda in 

                                                 
69 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
70 Þorgeir Örlygsson, ,,Efndir in natura“ (n. 36) 290. 
71 Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett (n. 59) 139. 
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natura.72 Því er rétt að líta svo á að krafa um úrbætur og nýja afhendingu sé háð sömu skilyrðum 

og krafa til réttra efnda samkvæmt 23. gr.73 Ákvæði 34. gr. lkpl. er skipt þannig upp að í 1. mgr. 

er fjallað um úrbætur, í 2. mgr. um nýja afhendingu og í 3. mgr. um rétt kaupanda til skaðabóta 

verði ekki af úrbótum eða nýrri afhendingu.  

5.2.1. Krafa kaupanda um úrbætur  

Í 1. mgr. 34. gr. lkpl. kemur fram að kaupandi geti krafist þess að seljandi bæti úr galla á eigin 

reikning verði það gert án þess að valda seljanda ósanngjörnum kostnaði eða óhagræði. Krafan 

um úrbætur felur í sér að seljandi skal reyna að koma hlutnum í það ástand sem samið var um 

annað hvort með því að skipta hlutnum út eða sjá um þann kostað sem þarf til að koma hlutnum 

í það ástand sem um var samið.74 Í 2. ml. 1. mgr. 34. gr. lkpl. segir að seljandi geti boðið fram 

nýjan hlut ef kaupandi setur fram kröfu um úrbætur. Oft er mun auðveldara fyrir seljanda að 

afhenda nýjan hlut en að gera við þann gallaða. Þetta á sérstaklega við ef viðgerðarkostnaður 

er hlutfallslega hár miðað við verð söluhlutar. Þá getur það einnig komið upp að söluhlutur sé 

í þannig ástandi að ekki er hægt að laga hann.75 Kaupandi á þó alltaf aðeins rétt á því að 

úrbæturnar svari til þeirra samningsskilmála sem upphaflega var samið um.76  

Kaupandi getur krafist úrbóta sama hvers eðlis gallinn er eða hvort um sé að ræða verulegan 

galla eða ekki. Ákvæðið á ekki síður við um minniháttar galla á söluhlut þar sem viðgerð er oft 

einfaldasta lausnin og á margan hátt erfiðara fyrir kaupanda að leita annarra vanefndaúrræða.77 

Seljandi skal sjá til þess að úrbætur feli ekki í sér auka kostnað fyrir kaupanda eða óþarfa 

umfang og að hann verði við kröfu kaupanda um úrbætur innan sanngjarns tíma frá því krafa 

kaupandans kemur fram.78  

Í þessu samhengi er rétt að vísa til dóms Héraðsdóms Suðurlands 20. febrúar 2009 í máli nr. 

E-528/2008. Ágreiningur var uppi með aðilum máls um það hvort svokallaður A-rammi fylgdi 

almennt með heyvinnuvélum en kaupandi hafði nýlega keypt slíka vél af seljanda. Taldi 

                                                 
72 Þorgeir Örlygsson, ,,Efndir in natura“ (n. 36) 291. 
73 Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett (2. útg., Universitetsfor. 2015) 197. 
74 sama heimild 196. 
75 Roald Martinussen, Kjøpsrett (n. 30) 175. 
76 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 34. gr., mgr. 2. 
77 sama heimild mgr. 3. 
78 Erling Selvig og Kåre Lilleholt (n. 63) 123. 



 19 

kaupandi rammann nauðsynlegan fylgihlut svo vélin hentaði til notkunar. Taldi kaupandi að án 

rammans væri vélin haldin galla í skilningi 17. gr. lkpl. Í niðurstöðu dómsins segir: 

Er því ljóst að mati dómsins að með því að ramminn fylgdi ekki með vélinni hentaði 

hún ekki til notkunar. Telst vélin því vera haldin galla í skilningi a-liðar 2. mgr. 17. 

gr. laga nr. 50/2000. Stefndi bar þennan galla fyrir sig fljótlega eftir afhendingu, 

sbr. 1. mgr. 32. gr. sömu laga. Stefnda var heimilt að krefjast úrbóta af hálfu 

stefnanda, sbr. 1. mgr. 34. gr. sömu laga og bar stefnanda samkvæmt fyrrnefndri 

lagagrein að gera það á eigin kostnað.79  

Í Noregi hefur einnig verið litið svo á að krafan um úrbætur teljist til efnda in natura. Hefur 

reynt á ákvæði 1. mgr. 34. gr. fyrir Hæstarétti Noregs. Í dómi HR-1998-24-A-Rt-1998-774 

krafðist kaupandi úrbóta á myndbandstæki vegna galla. Fór fram mat á því hvort mögulegt væri 

að gallinn hefði verið til staðar við afhendingu. Dómurinn vísaði til þess hvaða gæði og endingu 

mátti vænta af tæki sem þessu. Dómurinn mat það svo að tæki sem þetta ætti að hafa langan 

líftíma án alls viðhalds. Var því komist að þeirri niðurstöðu að um væri að ræða galla sem 

seljandi bæri ábyrgð á. Var fallist á kröfu kaupanda um úrbætur skv. 1. mgr. 34. gr. norsku 

laganna.80  

Þó ekki hafi mikið reynt á ákvæði 1. mgr. 34. gr. hvorki á Íslandi né í Noregi virðist það þó 

nokkuð skýrt að sé fallist á að um galla sé að ræða þá beri seljandi ábyrgð á því á eigin kostnað 

að úr honum verði bætt og kaupandi fái söluhlut í því ástandi sem upphaflega var samið um án 

þess að frekari rökstuðningur liggi fyrir þess efnis. 

5.2.2. Krafa kaupanda um nýja afhendingu 

Þá er fjallað um það í 2. mgr. 34. gr. lkpl. að kaupandi geti krafist nýrrar afhendingar sé galli 

verulegur. Krafan um nýja afhendingu getur flokkast í tvennt, þ.e. í fyrsta lagi að seljandinn 

þarf að taka til baka gallaða hlutinn líkt og um riftun væri að ræða og í öðru lagi að útvega 

annan hlut sem ekki er gallaður.81 Almennt er litið svo á að úrræðið um nýja afhendingu sé 

þungbærara fyrir seljanda en viðgerð eða aðrar úrbætur og af þeim sökum eru skilyrðin 

strangari.82 Talið hefur verið að reglan um nýja afhendingu byggist á þremur skilyrðum:83  

                                                 
79 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
80 Dómurinn var kveðinn upp þegar neytendakaup voru hluti af lögum um lausafjárkaup í Noregi. Bar seljandi 

því ábyrgð þrátt fyrir að meira en 2 ár væru liðin frá afhendingu líkt og reglur neytendakaupalaga kveða á um. 
81 Erling Selvig og Kåre Lilleholt (n. 63) 123. 
82 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 34. gr., mgr. 12. 
83 Roald Martinussen, Kjøpsrett (n. 75) 175-176. 

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G17
https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G17
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Í fyrsta lagi meginskilyrðið um að galli á söluhlut sé verulegur. Ber að meta það í hverju tilviki 

hvort galli teljist verulegur. Við matið skiptir máli hvaða þýðingu gallinn hafði hlutlægt séð 

fyrir kaupandann sjálfan og hvort seljandi hafi getað séð að um verulegan galla á söluhlut hafi 

verið að ræða.84 Ber í þessu samhengi einnig að vísa til þess að galli verður einnig að teljast 

verulegur ætli kaupandi að krefjast nýrrar afhendingar í þeim tilvikum þar sem seljandi nýtir 

sér 1. mgr. 36. gr. til úrbóta. Er skilyrðið ólíkt því sem fram kemur í 2. mgr. 30. gr. laga nr. 

48/2003 um neytendakaup, að því leyti að samkvæmt síðarnefndu lögunum á seljandi ekki rétt 

á að bæta úr sama galla oftar en tvisvar sinnum, óháð því hvort um verulegan galla sé að ræða 

eða ekki, nema sérstakar aðstæður séu fyrir hendi. Samkvæmt lögum um lausafjárkaup verður 

því að meta það sjálfstætt hvort galli geti talist verulegur í skilningi 2. mgr. 34. gr., enda er það 

skilyrði þess að kaupandi geti krafist nýrrar afhendingar. Við mat á slíku er stuðst við hvað 

teljist vera veruleg vanefnd í skilningi 94. gr. laganna.85  

Í öðru lagi má ekki vera um ákveðnar hindranir að ræða sem leysa seljanda undan þeirri skyldu 

að efna samninginn, en í þessu samhengi er vísað til 23. gr. lkpl.  

Í þriðja lagi getur kaupandi ekki farið fram á nýja afhendingu sé söluhlutur það sérstakur að 

erfitt eða ómögulegt er fyrir seljanda að útvega annan eins.86  

Ekki virðist hafa reynt á kröfu um nýja afhendingu, sbr. ákvæði 2. mgr. 34. gr. lkpl., fyrir 

dómstólum hér á landi. Í Noregi reyndi þó á kröfu um nýja afhendingu fyrir Borgarting 

lagmannsrett LB-2003-8038. Í málinu krafðist kaupandi nýrrar afhendingar sökum galla á 

söluhlut, sbr. 2. mgr. 34. gr. norsku laganna. Fór því fram mat á því hvort og af hverju gallinn 

gæti talist verulegur enda er það skilyrði nýrrar afhendingar líkt og áður segir. Taldi dómurinn 

að bátamótor væri haldinn verulegum galla í skilningi 17. gr., sem seljandi bæri ábyrgð á. Mótor 

væri það mikilvægur hlutur fyrir bátinn að fallast yrði á það með kaupanda að um verulegan 

galla væri að ræða. Var því fallist á kröfu kaupanda um nýja afhendingu, sbr. 2. mgr. 34. gr.87  

Það skiptir því höfuðmáli við ákvörðun á rétti kaupanda til nýrrar afhendingar hvort galli teljist 

verulegur. Í framkvæmd virðist helst horft til þess hversu mikilvægu hlutverki gallaði hluturinn 

                                                 
84 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 34. gr., mgr. 12. 
85 Í áliti kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa nr. 103/2013 reyndi á þetta.  
86 Roald Martinussen, Kjøpsrett (n. 75) 175; Sjá í þessu samhengi álit kærunefndar lausafjár- og 

þjónustukaupa nr. M-60/2014. 
87 Þegar neytendakaup voru enn hluti lausafjárkaupalaga og bar seljandi því ábyrgð þrátt fyrir að meira en tvö ár 

væri liðin frá afhendingu söluhlutar. 
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gegnir og hvaða áhrif gallinn hefur á kaupanda. Sé fallist á að galli teljist verulegur ætti réttur 

kaupanda til nýrrar afhendingar að vera skýr. 

5.2.3. Skaðabætur 

Fullnægi seljandi ekki skyldum sínum samkvæmt 1. og 2. mgr. 34. gr. getur kaupandi krafist 

skaðabóta samkvæmt 3. mgr. 34. gr. lkpl. Um er að ræða skaðabætur fyrir eðlileg útgjöld við 

að fá bætt úr galla, þ.e. kostnaður við sjálfar úrbæturnar.88 Gengið er út frá því að rétturinn til 

efnda sé aðalkosturinn í stöðunni og rétt sé að fara fyrst og fremst fram á að seljandi efni gerðan 

samning. Sé það hins vegar ekki gert sé hægt að leita í það úrræði sem 3. mgr. kveður á um. 

Reynt hefur á ákvæði 3. mgr. 34. gr. fyrir dómstólum bæði á Íslandi og í Noregi.  

Í Hrd. 11. júní 2015 í máli nr. 510/2014 reyndi á heimild kaupanda til skaðabóta sökum þess 

að úrbóta var ábótavant. Kaupandi keypti klæðningu af seljanda. Var talið að klæðningin hafi 

ekki fullnægt þeim eiginleikum sem heitið var af seljanda þar sem yfirborð flagnaði af löngu 

áður en umsaminn ábyrgðartími var liðinn. Samkvæmt því skorti klæðninguna áskilda kosti og 

á því bar seljandi skaðabótaábyrgð. Féllst Hæstiréttur á það með héraðsdómi, sem skipaður var 

sérfróðum meðdómsmönnum, að seljandi hafi ekki boðið viðhlítandi úrbætur með því að bjóða 

nýja klæðningu af sömu tegund sem ætla verður að fullnægi ekki þeim áskildu kostum sem 

kynntir voru við sölu klæðningarinnar. Var því fallist á skaðabótaskyldu seljanda á grundvelli 

3. mgr.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 11. október 2013 í máli nr. E-4652/2011 háttaði svo til að 

kaupandi hafði krafist úrbóta samkvæmt 34. gr. lkpl. Seljandi taldi þó að ekki væri um galla að 

ræða og varð því ekki við þeirri kröfu. Kaupandi höfðaði þá mál á hendur seljanda og krafðist 

skaðabóta vegna þeirra útgjalda sem komið höfðu til sökum gallans. Í kjölfar málshöfðunar og 

eftir að matsgerðir lágu fyrir sökum umræddra galla, sendi seljandi kaupanda sáttaboð þar sem 

hann bauðst til þess að bæta á eigin kostnað úr hluta þeirra galla sem matsgerðin kvað á um. 

Um það segir í niðurstöðu héraðsdóms:  

Takmörkuð og síðbúin boð stefnda um úrbætur skerða ekki rétt stefnanda til 

skaðabóta fyrir eðlileg útgjöld fyrir að fá bætt úr göllunum, sbr. 3. mgr. 34. gr. laga 

um lausafjárkaup. Það er því mat dómsins að stefnandi eigi rétt til skaðabóta vegna 

gallanna. 

                                                 
88 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 34. gr., mgr. 17. 
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Af dómunum að ráða virðist það ekki eingöngu skipta máli að seljandi verði við kröfu kaupanda 

um að bæta úr galla að fullu heldur einnig að hann geri það innan ákveðinna tímamarka frá því 

kaupandi krefst þess líkt og fjallað var um í kafla um úrbætur hér að framan. Þá skiptir máli að 

úrbótum sé þannig háttað að þær uppfylli samningskröfur og leiði ekki til þess að sami galli 

komi upp aftur.  

Ekki er að sjá að reynt hafi frekar á ákvæðið á Íslandi en til samanburðar er rétt að vísa til 

tveggja norskra dóma.  

Í dómi Gulating lagmannsrett LG-2010-138220 höfðu fyrirtækin A og C gert með sér 

samning um kaup A á skápum sem síðar meir kom í ljós að voru gallaðir. C hafði árangurslaust 

reynt að bæta úr göllunum og bauð A þess í stað greiðslu til viðgerða. Greiðslan á hvern skáp 

var þó lægri en raunverulega kostaði að bæta úr gallanum og krafðist A þess fyrir dómi að C 

greiddi sér mismuninn. Féllst dómurinn á að þar sem C tókst ekki að fullnægja þeirri skyldu 

sinni að bæta úr göllunum að fullu og efna þannig samning aðilanna þá ætti A rétt á skaðabótum, 

sbr. 3. mgr. 34. gr. norsku laganna.  

Í dómi Gulating lagmannsrett LG-2003-4850 hafði félag verið fengið til að skipta um glugga 

í fjölbýlishúsi. Stuttu seinna kom í ljós að gluggarnir láku og því væri um galla að ræða. Félagið 

varð við kröfu kaupanda um úrbætur en einu og hálfu ári seinna hafði félagið ekki enn bætt úr 

umræddum göllum. Féllst dómurinn því á kröfu kaupanda um skaðabætur úr höndum félagsins, 

sbr. 3. mgr. 34. gr. norsku laganna. 

Líkt og í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 11. október 2013 í máli nr. E-4652/2011 sem 

reifaður var hér að framan virðast dómstólar í Noregi einnig miða við að seljandi verði við 

kröfum kaupanda um úrbætur eða nýja afhendingu innan ákveðins tíma frá því að kaupandi 

krefst þess líkt. Þá virðist það einnig skipta máli að ekki sé eingöngu bætt úr hluta þeirra galla 

sem í ljós koma heldur verði seljandi að efna samninginn í heild og bæta úr galla að fullu.  

Það er nokkuð ljóst af þeirri dómaframkvæmd sem snýr að 3. mgr. 34. gr. að seljandi ber ábyrgð 

á að hlutur afhendist í því ástandi sem upphaflega var samið um. Í frumvarpi því sem varð að 

lögum um lausafjárkaup kemur fram að ábyrgð seljanda samkvæmt ákvæði 3. mgr. 34. gr. sé 

hrein hlutlæg ábyrgð.89 Þá eru bótaskilyrðin, eins og fram hefur komið, eingöngu þau að 

                                                 
89 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 34. gr., mgr. 4. 
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seljandi hafi ekki fullnægt þeim skyldum sínum að bæta úr galla eða afhenda nýjan hlut og 

virðist réttur kaupanda til skaðabóta úr hendi seljanda vera nokkuð skýr.90  

5.2.4. Ályktanir 

Þrátt fyrir að hægt sé að líta svo á að efndir á samningi með úrbótum eða nýrri afhendingu séu 

hvað oftast til hagsbóta fyrir báða aðila er það samt sem áður ekki alltaf tilfellið.91 Það getur til 

dæmis verið óvenju dýrt og íþyngjandi fyrir seljanda komi upp galli sem hann hefur ekki tæki, 

búnað eða kunnáttu til að lagfæra. Þá getur það einnig verið ókostur fyrir kaupanda af nokkrum 

ástæðum, til dæmis hefur það yfirleitt í för með sér töf á notkun söluhlutarins. Þá er oft ekki 

hægt að bæta alveg úr galla. Hafa úrræðin því sína kosti og galla en ekki virðist hafa reynt mikið 

á þau fyrir dómi. Erfitt er að draga ályktanir af svo lítilli framkvæmd en áhugavert er að velta 

því fyrir sér hvers vegna framkvæmdin er jafn lítil og raun ber vitni. Má ætla að um svipuð 

sjónarmið sé að ræða og hvað varðar ákvæði 23. gr. lkpl. Aðilar virðast jafnvel ekki leggja í 

langt og strangt dómsmál til að krefjast efnda því líklega hafa þeir reynt það í langan tíma án 

árangurs. Má sjá það endurspeglast í dómaframkvæmd varðandi 3. mgr. 34. gr. en töluvert meiri 

framkvæmd hefur verið hvað það ákvæði varðar en bæði 1. og 2. mgr. 34. gr. Líklega er ástæða 

þess sú að kaupandi hefur í flestum tilvikum krafist þess við seljanda að hann bæti úr galla eða 

afhendi nýjan hlut komi í ljós eftir afhendingu að söluhlutur sé haldinn galla. Virðast kaupendur 

því heldur kjósa að fara fram á skaðabætur á grundvelli 3. mgr. 34. gr. enda hafi seljandi ekki 

orðið við kröfu þeirra um réttar efndir samnings.  

Virðast svipuð sjónarmið vera höfð að leiðarljósi á Íslandi og í Noregi þegar kemur að efndum 

in natura sökum galla á söluhlut. Réttur kaupanda til réttra efnda virðist skýr. Sé fallist á að 

söluhlutur sé ekki í samræmi við það sem upphaflega var samið um á kaupandi rétt á úrbótum 

eða nýrri afhendingu. Verði seljandi hins vegar ekki við þeirri kröfu kaupanda virðist hann 

nánast alltaf eiga rétt á skaðabótum sem nema úrbótum gallans.  

5.3. Efndir in natura sökum vanheimildar seljanda – 41. gr. lkpl. 

Rétt er að fjalla örstutt um efndir in natura sökum vanheimildar seljanda. Kaupandi í 

lausafjárkaupum sem á að fá afhentan söluhlut lausan við aðrar kvaðir en þær sem hann hefur 

                                                 
90 sama heimild, mgr. 17. 
91 Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett (n. 73) 196. 



 24 

gagngert fallist á að yfirtaka, getur krafist þess að ósamrýmanleg réttindi verði fjarlægð. Er það 

í eðli sínu krafa um efndir in natura.92  

Í frumvarpi því sem varð að lögum um lausafjárkaup kemur fram að hafi kaupandi vitað um 

kvöð á samningstímanum glati hann ekki kröfu sinni vegna vanheimildar ef hann hafði ástæðu 

til að ætla að kvöðinni yrði aflétt fyrir afhendingu.93 Má segja að nokkurn veginn hafi reynt á 

þennan rétt í áðurreifuðum Hrd. 24. nóvember 2011 í máli nr. 124/2011. Í því máli var samið 

um kaup á báti. Höfðu aðilar samið um að seljandi skyldi fyrir afhendingu leysa veðbönd af 

bátnum. Seljandi stóð ekki við þá samningsskilmála og krafðist kaupandi þess fyrir dómi að 

seljandi uppfyllti samninginn. Var seljandi því dæmdur til að leysa bátinn úr tilgreindum 

veðböndum og gefa út afsal til kaupandans. 

Ekki virðist frekar hafa reynt á þennan rétt kaupanda fyrir dómstólum, hvorki á Íslandi né í 

Noregi. Má telja mögulega ástæðu þess vera þá að á kaupandanum hvílir almenn skylda til að 

rannsaka söluhlut fyrirfram og því ekki oft sem vanheimild seljanda kemur í ljós seinna meir.94 

Er þó rétt að benda á það, líkt og í dæminu hér að framan, að kaupandi er þó oft meðvitaður um 

þær kvaðir sem á söluhlut eru við samningsgerð. Hefur hann í þeim tilvikum skýran rétt til að 

krefjast þess að samningsaðili standi við gerðan samning og leysi söluhlut undan þeim kvöðum 

sem á honum hvíla.  

5.4. Efndir in natura sökum vanefnda kaupanda – 52. og 53. gr. lkpl. 

Hér að framan hefur verið farið yfir þær lagareglur og þá dómaframkvæmd er snýr að rétti 

kaupanda til að krefja seljanda um réttar efndir samnings. Í þessum kafla verður rétti seljandi 

til að krefja kaupanda um efndir in natura gerð skil. Annars vegar getur seljandi krafið kaupanda 

um greiðslu kaupverðsins, sbr. 52. gr. lkpl. og hins vegar getur hann krafist þess að kaupandi 

stuðli að efndum, sbr. 53. gr. lkpl.  

5.4.1. Efndir með því að krefjast greiðslu 

Í 52. gr. lkpl. er fjallað um rétt seljanda til efnda með því að krefja kaupanda um greiðslu 

kaupverðs. Segir þar í 1. mgr. að seljandi geti haldið fast við kaup og krafið kaupanda um 

greiðslu kaupverðs nema að fyrir hendi sé ákveðinn ómöguleiki fyrir kaupanda. Ekki er að finna 

marga dóma þar sem málsaðili byggir kröfu sína á 52. gr. en hins vegar krefst seljandi þess í þó 

                                                 
92 Þorgeir Örlygsson, ,,Efndir in natura“ (n. 36) 291.  
93 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 41. gr., mgr. 11. 
94 sama heimild mgr. 10. 
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nokkrum málum að kaupandi greiði eftirstöðvar kaupverðs án þess að vísa til ákvæðisins. Er 

algengt í framkvæmd að kaupandi hafi þá til dæmis haldið eftir hluta kaupverðs, sbr. 42. gr., 

þar sem hann telur um vanefnd af hálfu seljanda að ræða. 

Má sjá þess dæmi í dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra 14. apríl 2008 í máli nr. E-

186/2007. Fyrir dómi krafðist seljandi þess að kaupandi greiddi honum eftirstöðvar kaupverðs 

án þess þó að vísa til ákvæðis 52. gr. lkpl. Þar sem samningur aðila var skýr um kaupverð og 

ekki talið sannað í málinu að um vanefnd af hálfu seljanda hafi verið að ræða var fallist á kröfu 

seljanda. Kaupanda var því ekki talið heimilt að halda eftir hluta kaupverðs og var gert að greiða 

seljanda eftirstöðvar þess.95  

Í Noregi hefur einnig reynt á rétt seljanda til réttra efnda samnings. Í dómi Borgarting 

lagmannsrett LB-2007-115433 krafðist seljandi þess á grundvelli 52. gr. norsku laganna að 

kaupandi greiddi honum eftirstöðvar kaupverðs en hann hafði haldið því eftir sökum meintra 

vanefnda seljanda. Dómurinn féllst ekki á að um vanefnd seljanda hafi verið að ræða og því 

engin ástæða til annars en að fallast á kröfu hans. Var kaupanda því ekki talið heimilt að halda 

eftir kaupverði og var gert að greiða eftirstöðvar kaupverðsins.  

Í 2. mgr. er svo að finna undantekningu frá meginreglunni um rétt seljanda til að krefjast efnda. 

Er í ákvæðinu fjallað um rétt kaupanda til að afpanta hlut. Segir í ákvæðinu að ef kaupandi 

afpantar hlut geti seljandi ekki haldið fast við kaupin nema því aðeins að stöðvun hafi í för með 

sér verulegt óhagræði fyrir hann eða hættu á því að hann fái ekki bætt það tjón sem afpöntun 

hefur í för með sér.  

Háttaði svo til í Hrd. 31. mars 2011 í máli nr. 548/2010 en í málinu krafði seljandi kaupanda 

um greiðslu kaupverðs söluhlutar. Um var að ræða sérpantaðar hurðar og laut deila aðila að því 

hvort kaupanda hefði verið afpöntun þeirra heimil, sbr. 2. mgr. 52. gr. lkpl. Í niðurstöðu 

héraðsdóms, sem staðfest var af Hæstarétti, var ekki fallist á að skilyrði ákvæðisins fyrir 

afpöntun væru uppfyllt þar sem slíkt hefði í för með sér verulegt óhagræði fyrir seljanda enda 

var framleiðslu hurðanna lokið þegar kaupandi afpantaði þær. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

,,Samkvæmt þessu verður niðurstaða hins áfrýjaða dóms staðfest um að gagnáfrýjandi eigi rétt 

                                                 
95 Sbr. einnig dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 1. júlí 2016 í máli nr. E-5046/2014 en þar vísaði seljandi til 

meginreglu 52. gr. lkpl. 
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til þess að aðaláfrýjandi efni samninginn samkvæmt aðalefni hans og greiði eftirstöðvar 

kaupverðs hurðanna, en ekki er tölulegur ágreiningur í málinu.“ 

Af framangreindum dómi virðist ljóst að seljandi getur krafist greiðslu kaupverðs og þar með 

réttra efnda samnings hafi afpöntun í för með sér verulegt óhagræði fyrir hann. Í framangreindu 

máli hefði það til dæmis verið erfitt fyrir seljanda að selja hlutinn til annars aðila enda var um 

að ræða sérsmíðaðar hurðir en fyrir lá í málinu að framleiðslu hurðanna var lokið. 

Þá segir í 3. mgr. að hafi hlutur ekki verið afhentur glati seljandi rétti sínum til að krefjast efnda 

bíði hann óhæfilega lengi með að setja fram slíka kröfu.96  

5.4.2. Krafa um að kaupandi stuðli að efndum 

Í 53. gr. lkpl. segir að um rétt seljanda til að krefjast efnda á þeirri skyldu kaupanda að hann 

stuðli að efndum gildi ákvæði 23. gr. eftir því sem við á. Kaupandinn getur í samningi tekið á 

sig aðrar skyldur en eingöngu greiðslu kaupverðs og á ákvæðið þá einnig við. Ákvæðið nær því 

til flestra skyldna sem hvílt geta á kaupanda samkvæmt samningi.97  

Er það algengara í framkvæmd að seljandi krefji kaupanda um greiðslu kaupverðs, sbr. 52. gr. 

lkpl. enda hefur ekkert reynt á ákvæði 53. gr. fyrir dómstólum hvorki á Íslandi né í Noregi.98 

Ástæða þess kann að vera sú að algengast sé að samið sé um afhendingu söluhlutar gegn 

greiðslu ákveðins kaupverðs án frekari skyldu af hálfu kaupanda.   

5.5. Samantekt 

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

löggerninga skuli halda eða efna. Má þannig nánast fullyrða að skuldbindingargildi samninga 

sé hinn raunverulegi kjarni samningaréttarins sem allar aðrar reglur byggi á, beint eða óbeint.99 

Hér að framan hefur verið farið yfir þær lagareglur í lögum um lausafjárkaup sem heimila 

annars vegar kaupanda og hins vegar seljanda að krefjast þess beint fyrir dómstólum að 

                                                 
96 Hefur aðeins einu sinni verið byggt á 3. mgr. 52. gr. fyrir dómstólum hér á landi. Var það í Hrd. 27. janúar 

2011 í máli nr. 376/2010. Í málinu féll málsaðili þó frá málsástæðu sinni sem hann hélt fram í héraði á 

grundvelli 3. mgr. 52. gr.  
97 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 53. gr., mgr. 2. 
98 Vísast þó hér til þess að í Hrd. 2. apríl 2007 í máli nr. 535/2006, dómi Héraðsdóms Suðurlands 28. 

nóvember 2008 í máli nr. E-261/2008 og í dómi Héraðsdóms Reykjaness 18. desember 2015 í máli nr. E-

502/2015 vísuðu málsaðilar til meginreglu ákvæðisins um efndir fjárskuldbindinga án þess að frekar hafi reynt á 

ákvæðið í málunum. 
99 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (Orator 1987) 24. 
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samningsaðili efni gerðan samning líkt og sú viðurkennda regla segir til um. Þrátt fyrir hinar 

ýmsu undantekningar sem lögin kveða á um virðist bæði af þeim lagareglum sem í lögunum er 

að finna og af þeirri dómaframkvæmd sem farið hefur verið yfir hér að framan, norskri og 

íslenskri, að réttur samningsaðila til réttra efnda sé ávallt skýr. Ekki hefur mikið reynt á ákvæðin 

fyrir dómstólum en ætla má ástæðu þess vera þá að samningsaðila finnist það sjálfsögð krafa 

að samningur sé efndur og kýs þess þá heldur heimildar dómstóla fyrir beitingu annars konar 

vanefndaúrræða sé um vanefnd samningsaðila að ræða.  

Þrátt fyrir grundvallarregluna um réttar efndir samnings getur sú staða komið upp að annar hvor 

samningsaðili getur ekki haldið samning samkvæmt efni sínu og grípur því til þeirra ráðstafana 

að rifta samningi. Verður í næsta kafla fjallað um heimildir bæði kaupanda og seljanda til 

riftunar samnings í kjölfar vanefnda samningsaðila. 
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6. Riftun 

Riftun er þýðingarmikið vanefndaúrræði í lausafjárkaupum.100 Riftun er einhliða yfirlýsing 

samningsaðila um að hann muni ekki vegna vanefnda inna greiðslu sína af hendi og leysir hún 

þá jafnframt gagnaðilann undan skyldu hans til að inna af hendi sína greiðslu eða söluhlut.101 

Af þessu leiðir að hafi gagnkvæmum samningi verið rift á hvorugur samningsaðili rétt á að fá í 

hendur greiðslu gagnaðila samkvæmt samningnum eða ígildi hennar. Hafi aðilar þegar verið 

búnir að inna greiðslur sínar af hendi ber að skila þeim.102  

Meginskilyrði riftunar er að vanefnd samningsaðila teljist veruleg. Er það bæði nauðsynlegt og 

nægjanlegt skilyrði riftunar gagnkvæms samnings. Orsakasamband þarf því að vera á milli 

hinnar verulegu vanefndar og þeirrar skerðingar á hagsmunum samningsaðila sem eru 

grundvöllur mats á riftunarheimild hans.103 Riftun er þýðingarmikið vanefndaúrræði því 

riftunaryfirlýsingin þarf hvorki staðfestingu dómstóls né nokkurs annars til að hafa réttaráhrif 

sem slík. Samningsaðili þarf aðeins að lýsa yfir riftun og eftir það er honum frjálst að semja við 

aðra aðila. Skuldari getur þá að sjálfsögðu reynt að þvinga fram efndir með aðstoð dómstóla ef 

hann telur að skilyrði riftunar séu ekki fyrir hendi.104 Mikilvægi riftunar sem vanefndaúrræðis 

felst ekki síst í því að hún er hvatning til samningsaðila til að efna skyldur sínar réttilega því að 

inni hann ekki greiðslu sína af hendi glatar hann réttinum til gagngjaldsins.105  

Kaupandi getur krafist riftunar sökum greiðsludráttar, skv. 25. gr. lkpl., sökum galla á söluhlut, 

skv. 39. gr. lkpl. og sökum vanheimildar, skv. 41. gr. lkpl. Þá getur seljandi krafist riftunar 

samkvæmt 54. og 55. gr. lkpl. Eru lagaákvæði þessi í öllum dráttum eins og þau norsku. 

6.1. Riftun sökum greiðsludráttar af hálfu seljanda – 25. gr. lkpl.   

Í 25. gr. er fjallað um heimild kaupanda til riftunar sökum greiðsludráttar seljanda. Er ákvæðinu 

skipt upp í meginskilyrðið um verulega vanefnd og viðbótarfresti. Þá er fjallað um heimild til 

riftunar pöntunarkaupa í 26. gr. og riftunarfrest í 29. gr. lkpl. 

                                                 
100 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 225. 
101 Hrd. 10. nóvember 2005 í máli nr. 154/2005; Kai Krüger, Norsk Kjøpsrett (4. útg., Alma Mater Forlag 

1999) 401. 
102 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 144. 
103 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur II: Vanefndaúruræði (n. 49) 

74. 
104 sama heimild 76. 
105 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 225. 
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6.1.1. Veruleg vanefnd 

Í 25. gr. lkpl. er að finna meginregluna um riftunarrétt kaupanda í lausafjárkaupum þegar um 

greiðsludrátt af hálfu seljanda er að ræða. Í 1. mgr. ákvæðisins segir að kaupandi geti rift 

kaupum þegar greiðsludráttur hefur í för með sér verulega vanefnd. Þýðing greiðsludráttar getur 

verið mikilvæg þegar kemur að mati á því hvort um verulega vanefnd hafi verið að ræða sem 

heimili kaupanda að rifta kaupum. Það er þannig ekki huglæg afstaða kaupanda sem hefur 

þýðingu við matið heldur umfram allt hvort greiðsludráttur hafi í raun og veru haft veruleg áhrif 

á hagsmuni kaupanda.106 Mat á því hvað telst veruleg vanefnd veltur í fyrsta lagi á samningi 

aðila, þ.e. hvort kveðið sé skýrt á um afhendingartíma í samningi og þá hvort fallast megi á að 

greiðsludráttur hafi orðið. Í öðru lagi atvikum við kaup, þ.e. hvort greiðsludrátturinn hafi haft 

veruleg áhrif á hagsmuni kaupanda.107 Áður en tekin er afstaða til þess hjá dómstólum hvort 

um verulega vanefnd hafi verið að ræða fer því fram ákveðið heildarmat á aðstæðum hverju 

sinni.  

6.1.1.1. Skýr afhendingartími 

Annað þeirra atriða sem horft er til við mat á verulegri vanefnd er hvort greiðsludráttur hafi 

orðið og á ábyrgð hvers. Hafi kaupandi krafist afhendingar söluhlutar á nákvæmlega 

tilgreindum tíma og áskilið sér rétt til riftunar ef því skilyrði er ekki fullnægt, hefur allur dráttur 

sem ekki verður rakinn til kaupanda þau áhrif að kaupandi getur rift kaupum.108 Það liggur þó 

ekki alltaf skýrt fyrir í samningum aðila hvenær afhending á söluhlut skuli fara fram. 

Eftirfarandi dómar Héraðsdóms Reykjavíkur eiga það sameiginlegt að þar er deilt um lögmæti 

riftunar og hvort skilyrðið um verulega vanefnd sé fyrir hendi. Ekki er skýrt kveðið á um 

afhendingartíma í málunum og því áhugavert að skoða hvernig dómstólar leysa úr því.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 21. mars 2016 í máli nr. E-4390/2014 voru málsatvik með 

þeim hætti að árið 2010 gerðu Á og S með sér samning um kaup Á á 20% hlut í fyrirtæki S. Í 

samningnum kom fram að kaupin færu ekki í gegn fyrr en skattframtali fyrirtækisins fyrir árið 

2009 hefði verið skilað sem og tekjum og gjöldum vegna ársins 2010. Þá var jafnframt tekið 

fram að þá gætu aðilar ákveðið að hafa annars konar félagaform og nýtt félag skyldi stofnað í 

ársbyrjun 2011. Árið 2014 lýsti Á yfir riftun samningsins vegna vanefnda S sem hafði ekki 

staðið við það sem kveðið var á um í samningnum. Á höfðaði mál þar sem hann krafðist þess 

                                                 
106 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: efndir kröfu (n. 29) 83. 
107 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 25. gr., mgr. 3. 
108 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 228. 
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að S endurgreiddi sér kaupverðið og skaðabætur. S taldi að skilyrði riftunar hafi ekki verið fyrir 

hendi. Taldi hann að raunverulegur afhendingartími eða efndatími hafi ekki verið fastmótaður 

og því hafi ekki verið um að ræða verulega vanefnd.  

Héraðsdómur féllst ekki á þá málsástæðu seljanda að efndatími hafi verið óákveðinn og taldi 

að af orðalagi samnings aðila væri ráðið að afhending hafi átt að fara fram í byrjun árs 2011 

enda hafi þá verið gert ráð fyrir að aðilar gætu ákveðið annað félagaform og nýtt félag yrði 

stofnað. Taldi héraðsdómur því ekki hægt að líta svo á að engin tímamörk hafi verið sett fyrir 

efndum og að fallast yrði á kröfu S um riftun sökum þess verulega dráttar sem varð á efndum 

samningsins.  

Af málinu má sjá að þrátt fyrir að ekki sé skýrt kveðið á um ákveðna dagsetningu efnda í 

samningi er oft hægt að lesa það úr orðalagi samnings hvenær gert hafi verið ráð fyrir að 

afhending ætti að eiga sér stað.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 8. apríl 2008 í máli nr. E-4296/2008 var einnig deilt um 

afhendingartíma. Deila aðila laut að því hvort riftun væri heimil sökum greiðsludráttar seljanda. 

Þar sem ekki var skýrt kveðið á um afhendingartíma í samningi aðila kemur fram í niðurstöðu 

dómsins að samkvæmt 49. gr. lkpl. sé gjalddagi samningskröfu strax við stofnun kröfunnar 

nema annað leiði af samningi. Reikningur í málinu beri það með sér að um staðgreiðsluviðskipti 

hafi verið að ræða og ekkert hafi fram komið í málinu sem rennt gæti stoðum undir þá 

staðhæfingu kaupanda að samkomulag hafi komist á um annað. Var því ekki um verulega 

vanefnd seljanda að ræða sem heimilaði A að rifta samningi samkvæmt 25. gr. lkpl.  

Ólíkt dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 21. mars 2016 í máli nr. E-4390/2014 sem reifaður er 

hér að framan virðist héraðsdómur ekki getað lesið það út úr samningi aðila í þessu máli hvenær 

afhendingartími hafi átt að vera. Miðaði hann því við almennar reglur kröfuréttar um gjalddaga 

samningskröfu.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 4. nóvember 2016 í máli nr. E-3852/2013 var einnig deilt 

um afhendingartíma. Í málinu var ekki fallist á það með kaupanda að seljandi hafi vanefnt 

skyldur sínar verulega með töfum á afhendingu vefsvæðis, sbr. 1. mgr. 25. gr. lkpl., sem aðilar 

höfðu samið um að seljandi útbyggi fyrir kaupanda. Taldi dómurinn að þar sem ekki var í 

samningi aðila mælt fyrir um hvenær verki yrði skilað og tafir á verkinu voru fyrst og fremst 

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G25
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raktar til kaupanda væri riftun hans ekki heimil enda væri ekki hægt að fallast á það af þeim 

sökum að um verulega vanefnd seljanda hafi verið að ræða. Kaupandi var upplýstur um gang 

verksins á öllum stigum og gerði ekki athugasemdir við stöðu verksins eða reikninga fyrr en 

seljandi hafði hafið innheimtuaðgerðir vegna vanefnda kaupanda sem fyrir lá að voru verulegar. 

Í málinu tekur dómurinn það fram að þar sem ekki var kveðið á um afhendingartíma í samningi 

og kaupandi hafi verið meðvitaður um gang verksins á öllum stigum væri ekki fallist á að um 

verulega vanefnd hafi verið að ræða og riftun því ekki heimil. Það skiptir því auðvitað máli við 

mat þetta hvort yfir höfuð sé hægt að rekja ástæður afhendingardráttar til seljanda.109  

Til samanburðar er rétt að líta til framkvæmdar dómstóla í Noregi. Í dómi Frostating 

lagmannsrett LF-2001-562 höfðu aðilar gert með sér samning um afhendingu á söluhlut. Upp 

reis ágreiningur um afhendingartíma og voru aðilar ósammála um hvenær afhending skyldi fara 

fram samkvæmt samningi. Fór afhending að hluta til fram í desember árið 1999 en að hluta til 

í byrjun árs 2000. Að mati dómsins benti orðalag samningsins til þess að samið hafi verið um 

að afhending færi fram um mánaðarmótin nóvember-desember 1999. Taldi dómurinn það hafa 

legið fyrir við undirritun samnings að kaupandi hafi þurft afhendingu eins fljótt og auðið var í 

desember. Taldi dómurinn seljanda því hafa vanefnt samninginn enda um drátt á greiðslu að 

ræða sem fæli í sér verulega vanefnd af hans hálfu. Var kaupanda því heimilt að rifta 

samningnum.110  

Í þessu máli líkt og í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 21. mars 2016 í máli nr. E-4390/2014 

las dómurinn það úr orðalagi samningsins hvenær rétt hafi verið að afhending færi fram og 

hvenær kaupandi hafi mátt vænta þess samkvæmt samningi.  

Af framangreindum dómum að ráða geta komið upp ýmis mál þar sem ekki er skýrt kveðið á 

um afhendingartíma í samningi sem veldur ágreiningi milli samningsaðila um réttmæti riftunar 

samkvæmt 25. gr. Af þeim dómum sem að framan eru raktir má sjá að ýmist les dómurinn það 

út úr orðalagi samnings og hvenær samningsaðili væntir þess miðað við orðalag samnings, 

hvenær rétt sé að miða við að greiðsla hafi átt að fara fram sem leitt gæti til verulegrar vanefndar 

seljanda. Sé það hins vegar ekki hægt er möguleiki að miða við gjalddaga samkvæmt almennum 

                                                 
109 Sbr. einnig dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. 14274/2009 en þar taldi dómurinn að rekja mætti 

afhendingardrátt til atvika er seljanda varðaði og því var fallist á að skilyrði riftunar væru fyrir hendi.  
110 Sbr. einnig dómur Borgarting lagmannsrett LB-2004-30198. 
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reglum kröfuréttar. Virðist það einnig skipta höfuðmáli hvort rekja megi ástæðu dráttar til 

seljanda svo fallist sé á að um verulega vanefnd hans sé að ræða.  

Það er því það fyrsta sem dómstólar líta til við mat á verulegri vanefnd hvort og þá hvenær 

greiðsludráttur hafi orðið. Sé fallist á að um greiðsludrátt sé að ræða eða samningsaðila greinir 

ekki á um það er litið til þess hvort greiðsludrátturinn hafi haft áhrif á hagsmuni kaupanda að 

einhverju leyti.  

6.1.1.2. Veruleg áhrif á hagsmuni kaupanda 

Annað þeirra atriða sem horft er til við mat á því hvort um verulega vanefnd seljanda sé að ræða 

er það hvort greiðsludrátturinn hafi í raun haft veruleg áhrif á hagsmuni kaupanda.111
 Í dómi 

Héraðsdóms Reykjavíkur 21. mars 2016 í máli nr. E-4390/2014 sem reifaður var hér að 

framan vísaði dómurinn meðal annars til þess í niðurstöðu sinni að sjónarmið seljanda um að 

vanefndin hafi í raun ekki haft veruleg áhrif á hagsmuni kaupanda fengi ekki staðist. Hafi 

skráning eignarhlutar í félagi áhrif á hagsmuni eiganda hans að lögum og hafi vanefndin því 

haft raunveruleg áhrif á hagsmuni kaupanda sem leiddi meðal annars til þess að fallist var á að 

um verulega vanefnd hafi verið að ræða og kaupanda var heimilt að rifta samningi.  

Þrátt fyrir að vísað sé til þess í fræðiritum að eitt af skilyrðum fyrir verulegri vanefnd í þessu 

samhengi sé að greiðsludrátturinn hafi haft veruleg áhrif á hagsmuni kaupanda þá virðist málið 

hér að framan vera eina málið þar sem vísað er beint til þess að slíkt mat fari fram. Þó ekki sé 

vísað til þess sérstaklega í öðrum málum má ætla að það mat sé tekið inn í heildarmyndina. Í 

þeim norsku dómum sem að framan eru reifaðir má sjá það í dómi Borgarting lagmannsrett 

LB-2004-30198 að fram fór mat á því hvaða áhrif seinkunin á merkingu bílaflota fyrirtækisins 

hafði í raun á starfsemi þess. 

Við matið á verulegri vanefnd sem skilyrði riftunar samkvæmt 25. gr. lkpl. virðast dómstólar 

ásamt því að meta samning aðila í heild, skoða það hvaða áhrif greiðsludrátturinn hafði í raun 

á hagsmuni kaupanda.  

6.1.2. Viðbótarfrestir 

Í 2. mgr. 25. gr. lkpl. er fjallað um viðbótarfresti sem kaupandi getur gefið seljanda til efnda. 

Segir í ákvæðinu að unnt sé að rifta samningi afhendi seljandi ekki söluhlut og efndir dragast 

                                                 
111 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: efndir kröfu (n. 29) 83. 
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fram yfir sanngjarnan viðbótarfrest sem kaupandi hefur gefið. Í 3. mgr. 25. gr. segir svo að 

kaupanda sé óheimilt að rifta samningi á meðan viðbótarfrestur er að líða. Sé hlutur ekki 

afhentur áður en viðbótarfrestur er liðinn getur kaupandinn rift samningi strax jafnvel þótt ekki 

sé liðinn svo langur tími að vanefnd teldist veruleg. Ákvæðið miðar að því að aðilar samnings 

sýni hvor öðrum sanngjarnt tillit. Hvað telst sanngjarnt verður þó að meta út frá aðstæðum 

hverju sinni.112  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 21. desember 2010 í máli nr. 14274/2009 hafði kaupandi 

veitt seljanda viðbótarfrest til afhendingar samkvæmt 2. mgr. 25. gr. lkpl. Í málinu háttaði svo 

til að seljandi hafði lofað í samningi aðila að uppsetning á kerfi sem kaupandi hafði keypt af 

honum yrði lokið 24. júlí 2009. Þann 14. ágúst sama ár hafði uppsetning kerfisins ekki farið 

fram og kaupandi veitti seljanda viðbótarfrest. Þegar 12 dagar voru liðnir frá tilkynningu 

kaupanda um viðbótarfrestinn rifti kaupandi samningnum. Taldi kaupandi að 12 daga frestur 

teldist sanngjarn viðbótarfrestur til að ljúka afhendingu eins og málum var háttað. Án þess að 

vísa til sanngirnis viðbótarfrestsins í niðurstöðu sinni tók dómurinn þá afstöðu að riftunin hafi 

verið heimil. Má því draga þá ályktun að í þessu tilviki hafi dómurinn talið að 12 daga fresturinn 

hafi verið sanngjarn. Þá var kaupanda heimilt að rifta samningi strax eftir að fresturinn rann út.  

Í dómi Eidsivating lagmannsrett LE-1999-314 höfðu aðilar samið um að afhending á söluhlut 

færi fram í desember 1997. Seljandi stóð ekki við það og veitti kaupandi honum viðbótarfrest 

fram til 2. febrúar 1998. Afhending fór þó ekki fram á þeim tíma og rifti kaupandi því 

samningnum. Talið var að seljandi hafi vitað af mikilvægi þess að kaupandi fengi söluhlutinn 

afhentan innan þess viðbótarfrests sem samið hafði verið um og taldi dómurinn því að skilyrði 

riftunar kaupanda á samningi væru fyrir hendi. 

Virðast svipuð sjónarmið liggja til grundvallar á Íslandi og í Noregi en í málunum var fallist á 

það að þegar viðbótarfresti lauk án efnda seljenda var kaupendum heimilt að rifta samningi. Þó 

tekur norski dómurinn það fram að vegna þess að seljandi hafi vitað hvað kaupanda lá á að fá 

samninginn efndan yrði að fallast á riftun. Í íslenska málinu hér að framan virðist það þó 

einfaldlega vera þannig að þegar viðbótarfrestur er gefinn og seljandi efnir ekki samning innan 

þess frests sé það næg ástæða til að riftun sé heimil. Samt sem áður er rétt að vísa til þess að 

ávallt virðist niðurstaðan byggð á heildarmati á aðstæðum í hverju máli fyrir sig.  

                                                 
112 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 25. gr., mgr. 10. 



 34 

6.1.3. Riftun pöntunarkaupa  

Í 26. gr. lkpl. er fjallað um rétt kaupanda til að rifta pöntunarkaupum, þ.e. þegar hlutur er 

útbúinn sérstaklega fyrir kaupanda. Í ákvæðinu segir að ef kaup varða hlut sem útbúinn er 

sérstaklega fyrir kaupanda samkvæmt fyrirmælum hans eða óskum og seljandi geti af þeim 

sökum ekki ráðstafað hlutnum á annan hátt án verulegs tjóns, getur kaupandi því aðeins rift 

kaupunum ef greiðsludráttur leiðir til þess að tilgangur hans með kaupunum raskist verulega. 

Þegar um pöntunarkaup er að ræða er riftunarrétturinn þrengri en samkvæmt almennum reglum 

og skilyrði til riftunar því strangari. Augljóst er að riftun kaupanda í pöntunarkaupum getur 

komið mjög illa við seljandann því hann á þá í hættu á að sitja uppi með hlut sem enginn annar 

getur notað. Erfiðleika seljanda við að ráðstafa hlutnum annað ber því að meta með hliðsjón af 

því að hann var útbúinn sérstaklega eftir fyrirmælum og óskum kaupanda.113 Þó er rétt að vísa 

til þess að hafi seljandi hvorki lagt í umfangsmikla vinnu né kostnað, sem ónýtist við riftun, er 

ekki talin ástæða til þess að takmarka riftunarrétt kaupanda.114  

Í áðurreifuðum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 21. mars 2016 í máli nr. E-4390/2014 tók 

dómurinn það fram í niðurstöðu sinni að vefsíða sem aðilar höfðu samið um væri sérstaklega 

útbúin fyrir kaupanda og ómögulegt væri að ráðstafa henni á annan hátt. Ef fallist yrði á riftun, 

sbr. 26. gr. lklp., myndi öll vinna seljandans ónýtast. Í niðurstöðu dómsins er þó ekkert frekar 

fjallað um 26. gr. lkpl. en má ætla að þar sem dómurinn vísar til þess að um pöntunarkaup hafi 

verið að ræða hafi skilyrði riftunar verið strangari enda var í málinu ekki fallist á að riftun hafi 

verið heimil.  

Í áður reifuðum dómi Eidsivating lagmannsrett LE-1999-314 hélt seljandi því fram að um 

pöntunarkaup hafi verið að ræða samkvæmt 26. gr. laganna og því væru skilyrði til riftunar 

strangari. Dómurinn taldi þó að þær vörur sem um ræddi væru staðlaðar vörur fyrir starfsemi 

seljanda sem hann ætti ekki að vera í erfiðleikum með að selja öðrum aðilum. Var því ekki 

fallist á það með seljanda að um svo sértæk kaup hafi verið að ræða að skilyrði riftunar væru 

strangari. Var fallist á riftun kaupanda. 

                                                 
113 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 26. gr., mgr. 3. 
114 sama heimild mgr. 7. 
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Við mat á því hvenær fallist er á riftun þegar um pöntunarkaup er að ræða virðast dómstólar þá 

helst líta til þess hversu sértækur söluhluturinn er og hversu líklegt er að seljandi geti ráðstafað 

honum annað. 

6.1.4. Riftunarfrestur 

Þá er örstutt rétt að víkja að riftunarfresti sem kveðið er á um í 29. gr. lkpl. Þar segir að sé hlutur 

afhentur of seint geti kaupandi ekki rift kaupum, nema hann tilkynni það seljanda innan 

sanngjarns tíma frá því að hann fékk vitneskju um afhendinguna. Ekkert hefur reynt beint á 

ákvæði 29. gr. fyrir dómstólum á Íslandi né í Noregi og verður því ekki frekar að því vikið.115 

6.1.5. Ályktanir 

Þó nokkuð hefur reynt á ákvæði 25. gr. lkpl. fyrir dómstólum á Íslandi þó ekki sé hægt að segja 

að framkvæmdin sé mikil. Af þeirri framkvæmd sem að framan er rakin virðist hvað helst vera 

ágreiningur um lögmæti riftunar sé samningur aðila ekki skýr um afhendingartíma og hvort 

hægt sé að fallast á verulega vanefnd seljanda í þeim tilvikum. Dómstólar hafa ýmist lesið það 

úr orðalagi samnings eða stuðst við almennar reglur kröfuréttar við mat á því hvenær hægt sé 

að gera ráð fyrir að efndir hafi átt að eiga sér stað. Þegar það liggur fyrir er litið til þess hvort 

drátturinn hafi þá haft áhrif á hagsmuni kaupanda eða starfsemi hans. Má þá velta því fyrir sér 

hvort fallist yrði á riftun kaupanda komi í ljós að greiðsludráttur hafi ekki nokkur áhrif haft á 

hann. Erfitt er að svara því enda byggist ákvörðun á því hvort um verulega vanefnd sé að ræða 

á heildarmati á aðstæðum hverju sinni. Þó fallist yrði á að um greiðsludrátt af hálfu seljanda 

hafi verið að ræða er það ekki þar með sagt að vanefndin teljist veruleg. Það er ekki að 

ástæðulausu sem það er gert að skilyrði að greiðsludráttur feli í sér verulega vanefnd enda er 

riftun íþyngjandi vanefndaúrræði. Þrátt fyrir að ekki sé alltaf í dómum vísað beint til þess mats 

sem fram fer á áhrifum greiðsludráttar á kaupanda þá liggur það fyrir að vanefnd teldist varla 

veruleg hefði hún engin áhrif haft á hann eða starfsemi hans að einhverju leyti. Aftur á móti má 

þá spyrja sig hvort seljandi ætti að njóta góðs af því að drátturinn hafi ekki í því tilviki haft 

veruleg áhrif á hagsmuni kaupandans og hann komist þannig hjá því að þurfa verða við riftun 

þrátt fyrir greiðsludrátt. Það liggur þó fyrir að matið byggist ávallt á atvikum hvers máls þó að 

við það mat sé litið til ákveðinna grundvallar sjónarmiða. 

                                                 
115 Í dómum Agder lagmannsrett LA-2015-5080 og Hålogaland lagmannsrett LH-2007-35903 vísa 

málsaðilar þó til ákvæðis 29. gr. norsku laganna án þess þó að fjallað sé nánar um ákvæðið í niðurstöðum 

dómstólanna. 
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Hafi kaupandi gefið seljanda ákveðinn viðbótarfrest líkt og kveðið er á um í 2. mgr. virðist 

réttur samkvæmt dómaframkvæmd skýrari. Virðist það þá vera svo að þegar sá frestur líður 

undir lok er kaupanda heimilt að rifta burtséð frá því hvort vanefndin teljist veruleg eða ekki.  

Þegar aðili fer fram á riftun pöntunarkaupa samkvæmt 26. gr. byggist mat dómstóla á því hversu 

sérstækur söluhluturinn er og hversu líklegt er að seljandi geti ráðstafað hlutnum með öðrum 

hætti. Eðlilegt má telja að skilyrði riftunar séu strangari þegar um pöntunarkaup er að ræða enda 

er þá um að ræða sérstaklega útbúnar vörur sem erfitt getur verið að ráðstafa með öðrum hætti 

og riftun því mun meira íþyngjandi fyrir seljanda.  

Þá er ekki annað að sjá af þeirri framkvæmd sem að framan er rakin en að dómstólar á Íslandi 

og í Noregi byggi niðurstöður sínar á sömu sjónarmiðum við mat á lögmæti riftunar kaupanda 

vegna greiðsludráttar seljanda. 

6.2. Riftun sökum galla á söluhlut - 39. gr. lkpl. 

Í 39. gr. lkpl. er fjallað um heimild kaupanda til að rifta samningi sökum galla á söluhlut. Er 

ákvæðinu skipt upp í skilyrðið um verulega vanefnd og skilyrðið um tilkynningu riftunar til 

seljanda án ástæðulauss dráttar. Þurfa þannig bæði þessi skilyrði að vera uppfyllt svo fallist sé 

á riftun. 

6.2.1. Veruleg vanefnd 

Í 1. mgr. 39. gr. lkpl. er fjallað um heimildina til að rifta kaupum ef meta má galla til verulegrar 

vanefndar. Fram fer ákveðið heildarmat á atvikum hvers máls við ákvörðun á því hvort galli 

teljist veruleg vanefnd eða ekki.116 Þá á það ekki að skipta máli í tengslum við riftunarrétt hver 

orsök gallans eru eða hvort úrbætur takist eða séu ekki gerðar. Það getur því talist veruleg 

vanefnd þótt ekki sé hægt að rekja vanefndirnar til atvika er varða seljanda.117 Verður hér á eftir 

því vikið að þeirri dómaframkvæmd sem snýr að 39. gr. og því heildarmati sem fram fer hjá 

dómstólum.  

6.2.1.1. Heildarmat 

Líkt og fram hefur komið byggist mat á verulegri vanefnd á ákveðnu heildarmati á aðstæðum 

hverju sinni. Í frumvarpi því sem varð að lögum um lausafjárkaup kemur fram að við þetta 

                                                 
116 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 39. gr., mgr. 3. 
117 sama heimild mgr. 5.  
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heildarmat sé meðal annars litið til þess hvort unnt sé að bæta úr gallanum eða ekki og til þess 

tíma og óhagræðis sem kaupandi hefur af úrbótum.118 Til hvaða atriða dómstólar líta í raun í 

framkvæmd verður því athyglisvert að skoða.  

Í Hrd. 8. nóvember 2007 í máli nr. 176/2007 var fallist á að hjól er kaupandi hafði keypt af 

seljanda hafi verið haldið galla við afhendingu enda bilaði það degi seinna. Við mat á því hvort 

gallinn teldist til verulegrar vanefndar horfði dómurinn til þess að umrætt hjól hafði verið 

auglýst og kynnt sem hjól sem liti út eins og nýtt og væri nánast ónotað. Það var því álit dómsins 

að bilunin samrýmdist ekki þeim eiginleikum sem gera yrði ráð fyrir að nánast ónotað hjól af 

umræddri gerð hefði. Viðgerðarkostnaður vegna bilunarinnar nam 550.000 krónum og mat 

dómurinn það því svo að gallinn svaraði til verulegrar vanefndar, sbr. 39. gr. lpkl. og kaupanda 

riftun samningsins því heimil.  

Við mat á því hvort galli hjólsins teldist til verulegrar vanefndar leit dómurinn fyrst og fremst 

til þess hvaða væntingar kaupandi hafði til ástands þess miðað við söluauglýsingu og þess 

kostnaðar sem gallinn nam miðað við kaupverðið.  

Í Hrd. 8. febrúar 20016 í máli nr. 25/2006 voru málsatvik með þeim hætti að S keypti bifreið 

við nauðungarsölu en krafðist síðar riftunar kaupanna vegna verulegra galla á bifreiðinni. 

Sýslumaður hafnaði beiðninni og krafðist S þess því í máli þessu að ákvörðun sýslumanns yrði 

felld úr gildi. Þegar haft var í huga að S hafði við uppboðið takmarkað færi á að skoða umrædda 

bifreið var talið að bifreiðin hefði verið í mun verra ástandi en S hafði ástæðu til að ætla þegar 

hann gerði boð í hana og því hafi hún verið haldin galla. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir: 

Sóknaraðili hefur ekki andmælt því að sú skemmd hafi verið á vél bifreiðarinnar, 

sem varnaraðili heldur fram, eða að kostnaður af viðgerð hennar sé réttilega 

áætlaður 1.150.000 krónur. Sóknaraðili hefur heldur ekki andmælt staðhæfingum 

varnaraðila, sem að nokkru eru studdar gögnum, um að gangverð bifreiða af þeirri 

gerð, sem hér um ræðir, hafi snemma árs 2005 verið 2.200.000 til 2.400.000 krónur, 

en verðmæti bifreiðarinnar ZV 787, eins og hún reyndist vera, hafi verið um 

450.000 krónur. 

Taldi Hæstiréttur því um það verulegan galla að ræða að kaupanda hafi verið rétt að rifta 

kaupunum, sbr. 1. mgr. 39. gr. og var ákvörðun sýslumanns því felld úr gildi.  

                                                 
118 sama heimild mgr. 3. 
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Í Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 662/2014 voru málsatvik með þeim hætti að S hafði keypt 

dráttarvél af H. S höfðaði svo mál gegn H þar sem hann krafðist riftunar á kaupsamningnum 

sökum galla á dráttarvélinni. Í dómi héraðsdóms var talið að S hefði vanrækt skoðunarskyldu 

sína við kaupin, enda hefði hann mátt sjá að vélin væri ekki í því ástandi sem ætla hefði mátt af 

auglýsingu H. Var H því sýknaður af kröfum hans. Hæstiréttur komst hins vegar að gagnstæðri 

niðurstöðu og staðfesti riftun S á kaupsamningnum. Í dómnum kom fram að þrátt fyrir að S 

hefði látið undir höfuð leggjast að skoða dráttarvélina nákvæmlega hefði hann mátt treysta því 

sem fram kom í auglýsingu H um ástand vélarinnar og ekki þurft að staðreyna það með skoðun 

á vélinni.  

Í þessum dómi líkt og í þeim sem að framan eru reifaðir virðist matið byggja á væntingum 

kaupandans til söluhlutarins. Í þessu máli snéri Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms við sem 

metið hafði rannsóknarskyldu kaupanda framar upplýsingaskyldu seljanda. Hér vísar dómurinn 

þó ekki til þeirrar fjárhæðar sem gallinn nam. 

Til samanburðar er rétt að líta til framkvæmdar í Noregi. Í HR-2005-392-A-Rt-2005-257 höfðu 

aðilar gert með sér samning um kaup A á háreyðingartæki af B. Féllst Hæstiréttur á að um galla 

á tækinu væri að ræða enda hafði auglýsing gefið ranga mynd af því. Við matið á því hvort 

riftun hafi í kjölfarið verið heimil þurfi gallinn að teljast veruleg vanefnd. Segir dómurinn að í 

fljótu bragði sé hægt að segja að skilyrðinu sé ekki fullnægt enda hafi kaupandi ekki getað 

fengið söluhlutinn með þeim eiginleikum sem hann krafðist frá öðrum seljanda. Að mati 

dómsins sé sú nálgun hins vegar of þröng, það verði að meta vanefndina út frá því sem kaupanda 

var lofað í samningi. Dómurinn taldi að tækið væri langt frá því að vera í því ástandi sem 

kaupanda var lofað. Vanefndin hafi því haft mikil áhrif á starfsemi kaupanda og taldi dómurinn 

vanefndina því verulega.  

Í HR-2001-1178–A-Rt-2002-1110 hafði aðili keypt hlutafé í félagi. Síðar kom í ljós að kaupin 

uppfylltu ekki það sem fram hafði komið í samningi aðila en félagið var í fjárhagserfiðleikum 

sem ekki höfðu komið fram við samningsgerð. Kaupandi krafðist því riftunar, sbr. 39. gr. 

norsku laganna. Landsréttur hafði komist að því að skilyrði riftunar væru ekki fyrir hendi, 

kaupandi hafi fengið það sem hann mátti vænta, hann hafi haft frumkvæði af kaupunum og 

ákveðið söluverð. Hæstiréttur komst hins vegar ekki að sömu niðurstöðu og taldi að skilyrði 

riftunar væru fyrir hendi enda um skýran galla að ræða. Tók hann fram í niðurstöðu sinni að 

óreglulegar innistæður fyrirtækisins á yfirtökudegi hefðu mikla efnahagslega þýðingu fyrir gildi 
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fyrirtækisins og hafi það ekki verið í samræmi við það sem kaupandi mátti með sanngirni búast 

við. Taldi dómurinn því ólíklegt að kaupandinn hefði ákveðið að kaupa hlutaféð í félaginu hefði 

hann vitað um stöðu þess. Félagið var í raun gjaldþrota og hafði vanefndin því mikil áhrif á 

kaupanda. Taldi dómurinn að um væri að ræða verulega vanefnd og féllst á riftunarkröfu 

kaupanda.  

Við mat á verulegri vanefnd virðast dómstólar í Noregi ekki vísa til þeirrar fjárhæðar sem talið 

var að gallinn nam heldur byggja þeir mat sitt á þeim væntingum sem kaupandi hafði til 

hlutarins og þeim áhrifum sem vanefndin hefur á hann haft.  

Í Noregi virðist matið fara fram með svipuðum hætti og á Íslandi. Er þar fyrst metið hvort til 

staðar sé galli og í kjölfar þess hvort hann teljist verulegur. Í báðum löndunum virðast dómstólar 

leggja mikið upp úr þeim væntingum sem kaupandi gerir til söluhlutar. Á Íslandi er svo fjárhæð 

gallans metin en frekar einblínt á þau áhrif sem gallinn hefur á kaupanda í Noregi. Virðist matið 

því ekki með nákvæmlega sama hætti hjá dómstólum á Íslandi og í Noregi.   

Þá virðast dómstólar á Íslandi og í Noregi ekki leggja mikið uppúr rannsóknarskyldu kaupenda 

í málunum og því mikilvægt að söluauglýsing sé sett þannig fram að kaupandi geri ekki meiri 

væntingar til söluhlutar en hann raunverulega ætti að gera miðað við ástand hans. Ekki virðist 

þó vera nóg að setja fram söluauglýsingu eftir bestu samvisku og vitund því það virðist ekki 

skipta nokkru máli hvort seljandi sé meðvitaður um umræddan galla eða ekki. Í áðurreifuðum 

Hrd. 8. nóvember 2007 í máli nr. 176/2007 taldi dómurinn það ekki getað haggað 

niðurstöðunni þótt seljandinn hafi sjálfum verið ókunnt um gallann og selt hjólið á grundvelli 

upplýsinga sem hann vissi sannar og réttar.  

6.2.2. Ástæðulaus dráttur 

Ekki er nægilegt að kaupandi ákveði að rifta samningi heldur þarf krafa um riftun að vera 

tilkynnt seljanda með réttum hætti, sbr. 2. mgr. 39. gr. lkpl. Dómstólar virðast þó ekki alltaf 

fjalla um það í niðurstöðum sínum hvort þessu skilyrði sé fullnægt eða ekki.  

Hæstiréttur Íslands vísar samt til þess í áðurreifuðum Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 662/2014. 

Í niðurstöðu sinni tekur Hæstiréttur það fram að fallist sé á riftun kaupanda skv. 1. mgr. 39. gr. 

lkpl. enda hafi hann lýst yfir riftun kaupanna án ástæðulauss dráttar, sbr. 2. mgr. 39. gr. lkpl. Í 

málinu tilkynnti kaupandi um riftun samningsins um þremur vikum eftir undirritun hans. Þá eru 
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þess einnig dæmi að ekki sé fallist á riftun sökum þess að yfirlýsing þess efnis kemur of seint 

fram. Í Hrd. 18. febrúar 2010 í máli nr. 127/2009 háttaði svo til en þar segir meðal annars í 

niðurstöðu Hæstaréttar: ,,Að auki er yfirlýsing um riftun of seint fram komin, sbr. 2. mgr. 39. 

gr. laga nr. 50/2000, enda þá liðnir meira en sex mánuðir frá því að hann fékk aðgang að 

bókum gagnáfrýjenda.“119  

Þá byggði seljandi á því í dómi Hæstaréttar Noregs HR-2005-392-A-Rt. 2005-257, sem 

reifaður var hér að framan, að ekki ætti að fallast á riftun kaupanda sökum þess að tilkynning 

hans á riftun hafi komið of seint fram. Dómurinn var hins vegar ekki sammála því, vísar hann 

til þess í niðurstöðu sinni að þann 25. nóvember 2000 hafi kaupandi sent seljanda bréf þess 

efnis að hann vildi aðallega rifta kaupsamningi. Í bréfi 2. janúar 2001 óskaði hann eftir úrbótum 

innan hæfilegs tíma og var lokafrestur til lagfæringar 31. janúar 2001. Þó ekki sé alveg skýrt 

hvenær nákvæmlega eftir það kaupandi hafi rift kaupunum kom það fram í bréfi til seljanda 2. 

mars 2001 að kaupandi væri tilbúinn til að finna lausn á gallanum. Þar sem seljandi byggir á 

því í málinu að þarna hafi kaupandi lýst yfir riftuninni leggur dómurinn það til grundvallar og 

telur það innan þess sem telst án ástæðulauss dráttar samkvæmt ákvæðinu. Var því ekki fallist 

á það með seljanda að tilkynning um riftun hafi komið of seint fram.  

Erfitt er að draga fram ályktanir um það hvað teljist vera ástæðulaus dráttur af þeirri litlu 

framkvæmd sem hér að framan er rakin. Þó má ætla að ekki geti liðið langur tími frá því 

kaupandi varð gallans var þar til hann tilkynnir um riftun enda taldi Hæstiréttur í síðarreifaða 

íslenska málinu hér að framan að um sex mánuðir væri of langur tími. Hlýtur matið þó ávallt 

að byggja á eiginleikum söluhlutar og atvikum hverju sinni. 

6.2.3. Ályktanir 

Töluvert hefur reynt á ákvæði 39. gr. lkpl. fyrir dómstólum og fara málin frekar alla leið til 

Hæstaréttar en til dæmis þau mál er varða 25. gr. lkpl. Reynir þar helst á það hvort galli teljist 

veruleg vanefnd enda er það meginskilyrði fyrir því að fallist sé á riftun vegna galla. Ólíkt því 

sem fram kemur í frumvarpi því er varð að lögum um lausafjárkaup virðast dómstólar bæði á 

Íslandi og í Noregi fyrst og fremst líta til þess hvaða væntingar kaupandi hafði til ástands 

söluhlutar. Þá vísa dómstólar á Íslandi til þess kostnaðar sem galli nam miðað við kaupverð 

                                                 
119 Sbr. einnig dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 30. apríl 2009 í máli nr. E-7532/2008.  

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G39
https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G39
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söluhlutarins og byggja mat sitt einnig á þeirri fjárhæð. Dómstólar í Noregi vísa þó ekki til 

fjárhæðar gallans en meta vanefndina einnig út frá þeim áhrifum sem hún hefur á kaupanda.  

Þá eiga reglur um viðbótarfrest ekki við þegar um galla er að ræða líkt og staðreyndin er 

varðandi 25. gr. lkpl. en segja má að reglur 2. mgr. 39. gr. komi í stað reglna um viðbótarfrest 

við greiðsludrátt. Ástæða þess er sú að reglurnar miða við að kaupandi setji seljanda frest til 

úrbóta á galla, geri hann það ekki ber honum að rifta innan sanngjarns frests eða hann glatar 

þeim rétti.120 Sjónarmiðið að baki því að tilkynna þarf riftun án ástæðulauss dráttar er að gefa 

þarf seljanda ákveðið svigrúm og tíma til að bæta úr gallanum sjálfur.121 Er það viðurkennt 

sjónarmið í samningarétti að taka beri tillit til hagsmuna gagnaðila.122 

Þá virðist af þeirri framkvæmd sem hér að framan er rakin að dómstólar á Íslandi og í Noregi 

líti að megindráttum til sömu atriða hvað varðar riftunarrétt kaupanda sökum galla á söluhlut. 

Samt sem áður má sjá að smávægilegur áherslumunur er hjá dómstólunum við heildarmat á því 

hvort galli teljist veruleg vanefnd.  

6.3. Riftun sökum vanheimildar seljanda – 41. gr. lkpl.  

Í 41. gr. kemur fram að ef þriðji maður á eignarrétt, veðrétt eða annan rétt yfir söluhlut gilda 

reglurnar um galla eftir því sem við á. Um rétt kaupanda til riftunar sökum vanheimildar má 

því vísa til umfjöllunar um 39. gr. lkpl. í kafla 6.2 hér að framan.123  

Ekki virðist hafa reynt á rétt kaupanda til riftunar vegna vanheimildar fyrir íslenskum 

dómstólum. Í Noregi hefur þó reynt á kröfu um riftun sökum vanheimildar seljanda en í HR-

2005-630-A-RT-2005-480 háttaði svo til að þriðji aðili taldi sig eiga rétt yfir söluhlut. Málið 

varðaði þá spurningu hvort krafa undirverktaka um eignarhald á vöru gæfi kaupanda rétt til 

riftunar, sbr. 41. gr., sbr. 1. mgr. 39. gr. norsku laganna. Hæstiréttur tekur það fram í niðurstöðu 

sinni að ekki sé hægt að krefjast þess við kaupin að kaupandi sé meðvitaður um samband 

seljanda og undirverktaka hans og því ómögulegt fyrir hann að hafa vitað um vanheimildina 

við kaupin.  

                                                 
120 Viðar Már Matthíasson, ,,Riftun og framkvæmd hennar samkvæmt lögum um fasteignakaup nr. 40/2002“ 

(2003) 53 Tímarit lögfræðinga 115, 131.  
121 Sbr. HR-2005-392-A-Rt. 2005-257. 
122 Erik Monsen, ,,Om reklamasjonsregler, passivitetsprinsipper og realitetsdrøftelser” (2010) 45 Jussens venner 

147, 177. 
123 sama heimild.  
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Auk þess að skilyrði 39. gr. þurfi að vera til staðar virðist við matið skipta máli hvort kaupandi 

hafi mátt vita um mögulega vanheimild seljanda við kaupin.124  

6.4. Riftun seljanda sökum vanefnda kaupanda – 54. og 55. gr. lkpl. 

Hér að framan hefur þeim lagareglum og þeirri dómaframkvæmd er snýr að heimild kaupanda 

til riftunar samnings verið gerð skil. Verður í þessum kafla fjallað um heimild seljanda til 

riftunar samnings vegna vanefnda kaupanda.  

Meginskylda kaupanda felst í því að greiða umsamið kaupverð en einnig ber honum að inna af 

hendi aðrar skyldur sem samningur setur honum. Standi kaupandi ekki við þessar skyldur sínar 

getur seljandi á grundvelli 51. gr. lkpl. leitast við að beita vanefndaúrræðum.125 Seljandi getur 

þannig krafist riftunar vegna vanefnda kaupanda á grundvelli 54. og 55. gr. lkpl. Ákvæði 54. 

gr. á þó aðeins við um skilyrði riftunar þegar kaupandi greiðir ekki umsamið kaupverð. Ákvæði 

55. gr. á við um þau tilvik þegar kaupandi stuðlar ekki að efndum.126  

6.4.1. Riftun þegar kaupandi greiðir ekki  

Í 1. mgr. 54. gr. kemur fram meginreglan um riftunarrétt seljanda. Þar segir að seljandi geti rift 

kaupum vegna dráttar á greiðslu kaupverðsins þegar um verulega vanefnd af hálfu kaupanda er 

að ræða.127 Vanefnd kaupanda getur annars vegar falist í því að hann greiði of seint eða greiði 

alls ekki umsamið kaupverð. Einnig getur verið að kaupandi greiði á röngum stað eða með 

röngum hætti.128 Í frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum um lausafjárkaup kemur fram 

að um skilgreiningu á því hvenær vanefnd teljist veruleg vísist til ákvæða 25. og 39. gr. laganna. 

Er þar vísað til þess að eitt af skilyrðum fyrir verulegri vanefnd er að greiðsludráttur hafi veruleg 

áhrif á hagsmuni seljanda.  

Í Hrd. 10. nóvember 2005 í máli nr. 154/2005 höfðu aðilar samið um kaup kaupanda á öllu 

hlutafé í S ehf. af seljanda. Kaupverð hins selda var svo ekki greitt á umsömdum 

afhendingardegi. Daginn eftir rifti seljandi kaupunum án þess að leitast við að afla sér 

upplýsinga um hverju greiðsludrátturinn sætti. Var ekki fallist á það með seljanda að vanefnd 

                                                 
124 Sbr. einnig dómur Adger lagmannsrett LA-2014-91735. 
125 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 248. 
126 Sjá hér einnig 59. gr. lkpl. um riftunarfrest; Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 248. 
127 Í Hrd. 20. desember 2016 í máli nr. 222/2016 var ekki fallist á riftun seljanda þar sem honum tókst ekki að 

sýna fram á að vanefnd kaupanda hafi verið svo veruleg að varðað gæti riftun samnings aðilanna. 
128 Þorgeir Örlygsson, ,,Riftunarreglur kaupalaga“ (n. 5) 250; Í Hrd. 10. nóvember 2005 í máli nr. 154/2005 

hélt kaupandi því fram fyrir héraðsdómi að vanefnd hans hafi komið til sökum þess að honum hafi ekki verið 

veittar upplýsingar um greiðslustað á umsömdu kaupverði.  
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kaupanda hafi á þeim tíma haft slík áhrif á hagsmuni hans að hún gæti talist veruleg, sbr. 1. 

mgr. 54. gr. Voru skilyrði riftunar því ekki fyrir hendi á þeim tímapunkti. Átta dögum síðar 

lýsti seljandi yfir riftun öðru sinni og þá vegna vanefnda kaupanda fram til þess tíma. Taldi 

Hæstiréttur að sú staðreynd að kaupandi greiddi ekki umsamið kaupverð eftir að seljandi hafði 

rift kaupsamningi þeirra í fyrra skiptið gæti ekki talist vanefnd á samningnum sem hafi heimilað 

seljanda að grípa til vanefndaúrræða. Héraðsdómur hafði þó komist að gagnstæðri niðurstöðu í 

málinu en hann taldi að seinni riftun seljanda hafi verið heimil enda hafi seljandi haft af því 

verulega hagsmuni að kaupandi stæði við að greiða kaupverðið.   

Í norskum dómi Eidsivating lagmannsrett LE-2010-174978 var fallist á riftunarkröfu 

seljanda. Án þess að rökstyðja niðurstöðu sína frekar féllst dómurinn á það með seljanda að 

honum væri heimilt að rifta samningnum enda hafi kaupandi ekki greitt kaupverð á umsömdum 

tíma, sbr. 54. gr. norsku laganna. 

Það er því haft að leiðarljósi hjá íslensku dómstólunum hvort vanefndin hafi haft veruleg áhrif 

á hagsmuni seljanda líkt og mat þeirra byggist á samkvæmt ákvæðum 25. og 39. gr. lkpl. Norski 

dómurinn vísar þó ekkert til þess í framangreindu máli hvaða áhrif drátturinn á greiðslunni hafði 

á seljanda. Virðist það því vera mat hverju sinni enda má sjá að héraðsdómur og Hæstiréttur 

voru ekki sammála í máli Hrd. 10. nóvember 2005 í máli nr. 154/2005.  

Þá gilda einnig reglur um viðbótarfrest er varðar seljanda, sbr. 2. og 3. mgr. 54. gr. Það er ekki 

skilyrði að vanefnd þurfi að vera veruleg og á viðbótarfresturinn eingöngu við um þau tilvik 

þegar kaupandi greiðir ekki kaupverðið. Að öðru leyti vísast hér til umfjöllunar um 2. mgr. 25. 

gr. lkpl. í kafla 6.1.2. 

Þá er í 4. mgr. 54. gr. fjallað um takmörkun á rétti seljanda til riftunar þegar kaupandi hefur 

þegar veitt söluhlut viðtöku. Getur seljandi þá aðeins rift kaupum hafi hann gert fyrirvara eða 

kaupandi hafnar hlutnum af öðrum ástæðum en vegna vanefnda af hálfu seljanda. Ákvæðið 

getur einnig átt við ef kaupandinn hafnar hlutnum vegna vanefnda af hálfu seljanda, sem 

seljandinn mótmælir, ásamt því að seljandinn riftir kaupum vegna greiðsludráttar.129   

                                                 
129 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 54. gr., mgr. 9; Sjá í þessu samhengi úrskurð Borgarting 

lagmannsrett LB-2015-66786. 
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Þrátt fyrir að oft hafi í dómum verið vísað til ákvæða 54. gr.130 og þá hvað helst reynt á það 

hvort um verulega vanefnd kaupanda hafi verið að ræða, sbr. 1. mgr. hefur nánast ekkert reynt 

beint á aðrar málsgreinar ákvæðis 54. gr. fyrir dómstólum. Í nokkrum málum hafa málsaðilar 

vísað til þess í lagarökum sínum en dómstólar síðan ekki fjallað um málsástæðuna í niðurstöðu 

sinni. Sömu sögu er að segja um dómsmál í Noregi.131  

6.4.2. Riftun þegar kaupandi stuðlar ekki að kaupum  

Í 55. gr. er að finna heimild seljanda til að rifta kaupum ef kaupandi stuðlar ekki að þeim og 

vanefndir hans eru verulegar. Einnig segir í ákvæðinu að seljandi geti með sömu skilyrðum rift 

kaupunum þegar kaupandi veitir hlut ekki viðtöku og seljandi hefur sérstaka hagsmuni af því 

að losna við hlutinn. Skilyrði riftunar eru sambærileg þeim skilyrðum er fram koma í 1. mgr. 

25., 1. mgr. 39. og 1. mgr. 54. gr. lkpl. Samt sem áður segir í frumvarpi því sem varð að lögum 

um lausafjárkaup að þegar um vanefndir á aukaskyldum kaupanda er að ræða sé yfirleitt 

sanngjarnt að leggja til grundvallar nokkuð strangara mat um verulegar vanefndir en þegar um 

vanefndir á afhendingar- eða greiðsluskyldunni sjálfri er að ræða.132 Þá er fjallað um 

viðbótarfrest í 2. og 3. mgr. og vísast til umfjöllunar um 2. mgr. 25. gr. í kafla 6.1.2 hvað það 

varðar.  

Ekkert virðist hafa reynt á ákvæði 55. gr. fyrir dómstólum á Íslandi. Í Noregi reyndi þó á ákvæði 

55. gr. í dómi Borgarting lagmannsrett LB-2000-1369. Kaupandi hafði keypt hafnarkrana af 

seljanda til endursölu. Seljandi rifti svo kaupunum þremur árum seinna á grundvelli 55. gr. þar 

sem kaupandi hafði ekki fjarlægt kranann af hafnarsvæði seljanda á umsömdum tíma. Féllst 

dómurinn á riftun seljanda enda hafði hann margoft sent kaupanda beiðnir um að fjarlægja 

kranann sem ekki höfðu skilað árangri þremur árum síðar.  

Í málinu hafði kaupandi greitt kaupverðið en ekki staðið við þær aukaskyldur sem hvíldu á 

honum samkvæmt kaupsamningi. Má ætla að dómstólar á Íslandi kæmust að sambærilegri 

niðurstöðu en í frumvarpi því sem varð að lögum um lausafjárkaup segir:  

                                                 
130 Í Hrd. 20. nóvember 2008 í máli nr. 79/2008, Hrd. 20. nóvember 2008 í máli nr. 80/2008, Hrd. 31. mars 

2011 í máli nr. 498/2010, Hrd. 10. nóvember 2011 í máli nr. 330/2011, Hrd. 19. apríl 2011 í máli nr. 

487/2010, Hrd. 2. desember 2010 í máli nr. 637/2010, Hrd. 17. apríl 2008 í máli nr. 461/2007, Hrd. 25. 

nóvember 2010 í máli nr. 302/2010, Hrd. 6. mars 2014 í máli nr. 144/2014 og Hrd. 27. október 2016 í máli 

nr. 15/2016 er vísað til meginreglu 54. gr. lkpl. um efndir fjárskuldbindinga. 
131 Sjá þó úrskurð Borgarting lagmannsrett LB-2015-66786. 
132 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 55. gr., mgr. 3. 
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Riftun getur t.d. verið raunhæft úrræði þegar seljandinn á að búa hlutinn til og 

vanræksla kaupanda á því að ljá atbeina sinn að efndum hefur skaðleg áhrif á 

athafnir eða rekstur seljanda að öðru leyti. Þetta getur t.d. átt við þegar um er að 

ræða kaup á skipi sem á að smíða fyrir kaupanda og vanræksla kaupanda veldur því 

að skipið stendur í slipp hjá seljanda, tekur þar pláss og stendur í vegi fyrir því að 

seljandi geti tekið að sér önnur verkefni.133  

Virðist þetta dæmi mjög líkt því sem um ræddi í norska dómnum hér að framan og því ekki 

fjarri lagi að álykta sem svo að málið hefði farið á sama hátt fyrir dómstólum á Íslandi.  

6.5. Samantekt 

Þrátt fyrir þá grundvallarreglu sem vísað var til hér í kaflanum á undan um að samninga beri að 

halda getur sú staða komið upp að annar hvor samningsaðili getur ekki haldið samningi 

samkvæmt efni sínu eða vill ekki fá söluhlut í hendur vegna galla eða annarrar vanefndar sem 

á honum er. Getur það þá í vissum tilvikum verið fjárhagslega hagkvæmt að rifta samningi. 

Riftun er þó það vanefndaúrræði sem hefur í för með sér hvað mesta röskun á stöðu aðila 

samnings. Riftun virðist einföld í framkvæmd en getur verið flókin hafi greiðslur þá þegar verið 

inntar af hendi. Getur þá verið ákveðið óhagræði í því að þurfa að endurgreiða það sem þegar 

var greitt.134 

Hér að framan hefur verið farið yfir helstu skilyrði riftunar og þá dómaframkvæmd sem að 

henni snýr. Meginskilyrði riftunar er að fyrir liggi veruleg vanefnd samningsaðila. Mat á 

verulegri vanefnd virðist byggja á heildarmati dómstóla á aðstæðum hverju sinni. Þá er við 

matið einnig horft til þess hvort vanefndin hafi haft veruleg áhrif á hagsmuni kaupanda og 

starfsemi hans. Töluvert hefur reynt á úrræðið í framkvæmd bæði á Íslandi og í Noregi og er 

ekki annað að sjá en að skilyrði og mat dómstóla á beitingu úrræðisins sé að mestu leyti 

sambærileg þrátt fyrir minniháttar áherslumun. 

Þá er það algengt að samningsaðili krefjist riftunar samnings og skaðabóta þar að auki. Verður 

í kaflanum hér á eftir fjallað um skilyrði skaðabóta og hvernig dómstólar taka á 

skaðabótakröfum samningsaðila, annars vegar kaupanda og hins vegar seljanda. 

  

                                                 
133 sama heimild; Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
134 Þorgeir Örlygsson, ,,Afsláttur“ (1996) 46 Tímarit lögfræðinga 155, 160. 
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7. Skaðabætur 

Skaðabætur eru vanefndaúrræði sem reynt hefur töluvert á í framkvæmd. Samningsaðili fer þá 

fram á skaðabætur fyrir tjón sem hann telur sig hafa orðið fyrir sökum vanefndar af hálfu hins 

aðilans.135 Skaðabætur gegna oft því hlutverki að vera öðrum vanefndaúrræðum til fyllingar og 

bæta þannig oft það tjón sem eftir stendur þegar öðrum vanefndaúrræðum hefur verið beitt.136 

Er ástæða þess sú að með skaðabótum er oft unnt að bæta úr þeim afleiðingum er vanefnd veldur 

og önnur úrræði laganna taka ekki til.137 Hlutverk og umfang skaðabóta í hverju einstöku tilviki 

ræðst meðal annars af því hverjum öðrum vanefndaúrræðum verður beitt í tilefni tiltekinnar 

vanefndar með hliðsjón af eðli hennar og áhrifum.138 Í þessum kafla verður fjallað um skilyrði 

fyrir skaðabótaskyldu sökum vanefnda samningsaðila, bæði kaupanda og seljanda. Þá verður 

farið yfir framkvæmd dómstóla og til hvaða atriða dómstólar líta við ákvörðun á 

skaðabótaskyldu samningsaðila. 

Kaupandi getur krafist skaðabóta sökum greiðsludráttar seljanda, sbr. 27. gr. lkpl., sökum galla, 

sbr. 40. gr. lkpl. og sökum vanheimildar, sbr. 41. gr. lkpl. Þá getur seljandi krafist skaðabóta 

sökum greiðsludráttar kaupanda, sbr. 57. gr. lkpl. Ákvæði norsku laganna eru algjörlega 

samhljóða þeim íslensku. Verður hér á eftir fjallað um hvert þessara tilvika. 

7.1. Tjón 

Áður en vikið verður að skilyrðum skaðabóta og bótagrundvöllum er rétt að fjalla stuttlega um 

mikilvægi sönnunar tjóns og hvaða tjón kaupandi getur mögulega fengið bætt. Annars vegar er 

um að ræða beint tjón og hins vegar óbeint tjón.  

7.1.1. Sönnun tjóns 

Áður en fram fer mat á því hvort ábyrgð seljanda nái aðeins til beins tjóns eða einnig til óbeins 

tjóns verður að liggja fyrir sönnun þess að kaupandi hafi yfir höfuð orðið fyrir tjóni sökum 

vanefndar seljanda. Í 1. mgr. 67. gr. lkpl. segir að skaðabætur vegna vanefnda af hálfu annars 

samningsaðila skuli svara til þess tjóns, þar með talið vegna útgjalda, verðmunar og tapaðs 

hagnaðar, sem gagnaðili bíður vegna vanefndanna. Þetta gildi þó einungis um það tjón sem 

aðili gat með sanngirni séð fyrir sem hugsanlega afleiðingu vanefndar.  

                                                 
135 John Egil Bergem og Stein Rognlien (n. 16) 147. 
136 sama heimild 108. 
137 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (n. 39) 107. 
138 sama heimild. 
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Í framkvæmd virðast dómstólar gera miklar kröfur til sönnunar tjóns og að kaupandi geti sýnt 

fram á það með óyggjandi hætti að vanefnd seljanda hafi valdið honum tjóni.  

Í dómi Héraðsdóms Vestfjarða 15. apríl 2009 í máli nr. E-222/2008 taldi kaupandi sig hafa 

orðið fyrir tjóni vegna þess að söluhlutur var ekki afhentur á umsömdum tíma. Krafðist hann 

þess á grundvelli 1. mgr. 27. gr. lkpl. að sér yrði bætt það tjón sem hann hafði orðið fyrir sökum 

þess. Lagði kaupandi meðal annars fram reikninga til sönnunar tjóns síns en héraðsdómur segir 

í niðurstöðu sinni: ,,Að öllu þessu virtu getur fyrrnefndur reikningur í engu talist fullnægjandi 

sönnun þess að stefnandi hafi orðið fyrir tjóni.“  

Til samanburðar er fróðlegt að vísa til dóms Héraðsdóms Reykjavíkur 25. október 2016 í 

máli nr. E-2491/2015 en í málinu féllst dómurinn á það að kaupandi hafi sannað tjón sitt þrátt 

fyrir mótmæli seljanda. Í niðurstöðu dómsins segir:  

Ekki verður fallist á það með stefndu að stefnanda hefði verið nauðsynlegt til 

sönnunar á umfangi tjóns síns að leggja fram í málinu sundurliðaða undirreikninga 

framlagðs viðgerðarreiknings sem stefnandi byggir kröfur sínar. Er enda ekkert 

komið fram í málinu sem er til þess fallið að draga efni reikningsins í efa.139  

Í þessu máli ólíkt því sem á undan er reifað var talið nóg að kaupandi legði fram reikning fyrir 

útlögðum kostnaði til sönnunar tjóns síns. Virðist mat dómstóla því byggja á atvikum hverju 

sinni og ekki hægt að segja til um það af þessari framkvæmd hvaða gögn þurfi að liggja til 

grundvallar svo fallist sé á sönnun tjóns. 

Í Hrd. 6. október 2016 í máli nr. 821/2015 var einnig fallist á það með kaupanda að hann hafi 

orðið fyrir tjóni sökum vanefnda seljanda. Segir í niðurstöðu Hæstaréttar: 

Staðfest er sú niðurstaða héraðsdóms að af gögnum málsins, þar með töldum 

samskiptum málsaðila í aðdraganda að kaupum á lausafé því sem um ræðir og 

skýrslum vitna, verði að leggja það á áfrýjanda að bera hallann af því að stefndi 

fékk ekki afhentan réttan gír í bát sinn, sem leiddi til þess að ganghraði hans varð 

minni og hann nýttist ekki sem skyldi við veiðar.140  

                                                 
139 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
140 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 



 48 

Í málinu var talið að kaupandi hafi fært viðhlítandi rök fyrir því að hafa orðið fyrir tjóni og 

virðist það byggja á málinu í heild, gögnum þess og mati dómsins hverju sinni hvort fallist sé á 

að kaupandi hafi sannað tjón sitt. 

Þegar ljóst er að kaupandi hefur orðið fyrir tjóni ber að meta það hvort ábyrgð seljanda nái 

eingöngu til beins tjóns hans eða einnig óbeins, ef það á við.  

7.1.2. Beint og óbeint tjón 

Svokölluð stjórnunarábyrgð er meginregla lausafjárkaupalaga um bótagrundvöll en sú ábyrgð 

bætir að meginstefnu til einungis beint tjón. Það verður því að vera fyrir hendi sök til að 

bótaábyrgð stofnist vegna óbeins tjóns og fæst það því einungis bætt á grundvelli 

sakarábyrgðar.141 Það fer því eftir bótagrundvelli hvort samningsaðili sem telur sig hafa orðið 

fyrir tjóni fái einungis bætt beint tjón eða hvort hann fái einnig bætt óbeint tjón.  

Í 2. mgr. 67. gr. lkpl. er að finna upptalningu á því hvað telst vera óbeint tjón en ekki er í 

lögunum að finna upptalningu á því hvað telst vera beint tjón. Ákvæði 67. gr. lkpl. miðar þó 

við það að annað tjón en það sem lýst er í 2. mgr. sé beint tjón.142 Efnislega hefur skilum á milli 

beins og óbeins tjóns verið lýst á þann veg að beint tjón sé það tjón sem er af þeirri stærð og 

gerð sem að öllu jöfnu verði við vanefnd án tillits til þess á hverjum brotið er.143 Beint tjón 

leiðir af vanefndinni sjálfri, minna verðgildi hlutar leiðir til dæmis af galla og með sama hætti 

leiðir viðgerðarkostnaður af galla. Hins vegar er óbeinu tjóni lýst sem því tjóni sem ekki er 

venjuleg afleiðing af tiltekinni vanefnd en leiðir af öðrum áhrifum sem vanefndin hefur á 

hagsmuni þess sem fyrir henni verður. Umfang óbeins tjóns er þannig háð stöðu tjónþola hverju 

sinni.144 

Að fyrir liggi efnahagslegt tjón er hins vegar ekki nóg heldur verður einnig að liggja fyrir á 

hvaða bótagrundvelli seljandi ber ábyrgð.145 Meginregla íslensks réttar um bótaskyldu gerir ráð 

fyrir því að menn beri einungis bótaábyrgð á grundvelli saknæmra og ólögmætra athafna eða 

athafnaleysis og gildir sú regla einnig í samskiptum seljanda og kaupanda í lausafjárkaupum. 

                                                 
141 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 151. 
142 Viðar Már Matthíasson, ,,Skaðabótareglur í kaupalögum“ í Viðar Már Matthíasson (ritstj.), Rannsóknir í 

félagsvísindum IV: Erindi flutt á ráðstefnu í febrúar 2003 (Háskólaútgáfan 2003) 173; Dómur Hæstaréttar 

Noregs nr. HR-2004-755-A – Rt-2004-675. 
143 Erling Selvig og Kåre Lilleholt (n. 63) 140. 
144 Viðar Már Matthíasson, ,,Skaðabótareglur í kaupalögum“ (n. 142) 173-174. 
145 Av Ola Ø. Nisja, ,,Erstatning ved selgers kontraktsbrudd” (2012) 47 Jussens Venner 250, 253; Roald 

Martinussen, Kjøpsrett (n. 30) 99. 
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Ábyrgðarreglur laganna takmarkast þó ekki við það skilyrði í öllum tilvikum að aðili eigi sök 

á vanefndinni. Þannig gera lög um lausafjárkaup einnig ráð fyrir því að aðili geti borið ábyrgð 

á vanefnd þótt hann eigi enga sök á henni.146  

Í næstu köflum verður því fjallað um á hvaða grundvelli samningsaðili getur borið 

skaðabótaábyrgð vegna vanefndar, samkvæmt lögum um lausafjárkaup. 

7.2. Skaðabætur vegna greiðsludráttar af hálfu seljanda – 27. gr. lkpl.  

Þegar greiðsludráttur verður af hálfu seljanda getur kaupandi krafist skaðabóta vegna þess tjóns 

sem hann bíður sökum þess, sbr. 27. gr. lkpl. Getur hann samkvæmt ákvæðinu krafist skaðabóta 

á tvenns konar grundvelli, annars vegar á grundvelli stjórnunarábyrgðar, sbr. 1. mgr. 27. gr. og 

hins vegar á grundvelli sakarábyrgðar, sbr. 5. mgr. 27. gr. lkpl. Þá ber seljandi einnig ábyrgð 

samkvæmt ákvæðinu þó greiðsludráttinn megi ekki rekja til sakar hans, ef hann ber engu að 

síður ábyrgð á tjóninu, til dæmis vegna þess að hann lét hjá líða að upplýsa kaupanda um að 

söluhlutur yrði ekki afhentur á réttum tíma, sbr. 28. gr. lkpl.147 Í ákvæðinu er svo einnig kveðið 

á um þau tilvik þegar seljandi getur losnað undan bótaskyldu sökum hindrana, sbr. 2. ml. 1. 

mgr. 27. gr. lkpl. sem nánar verður fjallað um í kafla 6.2.1.2 hér á eftir. 

7.2.1. Stjórnunarábyrgð seljanda vegna greiðsludráttar 

Í 1. mgr. 27. gr. er að finna meginreglu laganna um grundvöll bótaábyrgðar, svokallaða 

stjórnunarábyrgð seljanda vegna greiðsludráttar. Felur reglan í sér ábyrgð seljanda á hlutlægum 

grunni. Með 4. mgr. 27. gr. er gildissvið ákvæðisins á undan þrengt. Ákvæði 1. til 3. mgr. 27. 

gr. ná þannig ekki til óbeins tjóns kaupanda heldur einungis til beins tjóns.148  

Í Hrd. 18. febrúar 2010 í máli nr. 127/2009 var fallist á skaðabótaskyldu seljanda á grundvelli 

stjórnunarábyrgðar hans. Höfðu aðilar samið um að E ehf. afhenti H og K hluta í félaginu gegn 

öllu hlutum í einkafélögum í eigu H og K. E ehf. stóð ekki við það og kröfðust H og K þess 

aðallega í málinu að E ehf. yrði gert að greiða þeim kaupverð hlutanna í peningum. Til vara 

gerðu þeir þá kröfu að E ehf. yrði gert að greiða þeim skaðabætur sömu fjárhæðar. Fallist var á 

varakröfu H og K um skaðabætur samkvæmt 27. gr. lkpl. en ekkert þótti fram komið í málinu 

                                                 
146 ,,Kauparéttur, samningsgerð og viðskiptabréf“ (Iðan fræðslusetur 2015) 

<http://www.idan.is/images/Bilasalar-2015/kafli3.pdf> skoðað 10. apríl 2017. 
147 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (n. 40) 9. 
148 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 27. gr., mgr. 30. 

http://www.idan.is/images/Bilasalar-2015/kafli3.pdf%3e%20skoðað%2010
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sem þótti renna sérstökum stoðum undir að verðmæti hlutanna í E ehf. hefði verið annað og 

minna en kaupsamningur miðaði við. Var því um að ræða beint tjón, sbr. 4. mgr. 27. gr. lkpl.  

Hæstiréttur fer ekkert nánar í skilyrði bótaábyrgðar og vísar einfaldlega til þess að E ehf. beri 

ábyrgð á því beina tjóni sem greiðsludráttur hans olli H og K á grundvelli 27. gr. lkpl. Þá vísar 

hann einnig til þess í niðurstöðu sinni að óþarft sé að fara í skilyrði 5. mgr. enda fellur tjón 

kaupandans aðeins undir það sem telst beint tjón.  

Þá eru sömu sjónarmið að sjá í norskri framkvæmd en í niðurstöðu Gulating lagmannsrett 

LG-2006-40066 var fallist á skaðabótaskyldu seljanda sökum afhendingardráttar á 

matvinnsluvél sem kaupandi hafði keypt af seljanda. Þar sem kaupandi þurfti að fá lánaða aðra 

vél vegna afhendingardráttar seljanda taldi dómurinn að um beint tjón hans væri að ræða 

samkvæmt 1. mgr. 27. gr. Líkt og í niðurstöðu Hæstaréttar Íslands hér að framan vísaði 

dómurinn til þess í niðurstöðu sinni að ekki væri því ástæða til að kanna hvort skilyrði 5. mgr. 

27. gr. væru fyrir hendi.149  

Í niðurstöðum framangreindra mála sést hversu hlutlæg stjórnunarábyrgð seljanda er samkvæmt 

1. mgr. 27. gr. Sé ekki hægt að rekja ástæðu greiðsludráttar til kaupanda að einhverju leyti þá 

ber seljandi ábyrgð ef fallist er á að vanefnd hafi yfir höfuð orðið og kaupandi geti sannað tjón 

sitt sökum hennar.  

7.2.1.1. Lausn seljanda undan ábyrgð 

Í 2. ml. 1. mgr. 27. gr. lkpl. er kveðið á um þau tilvik þegar seljandi getur losnað undan 

stjórnunarábyrgð.150 Er um undantekningu frá meginreglunni um stjórnunarábyrgð seljanda að 

ræða og því eru skilyrði fyrir lausn ströng.151 Er í ákvæðinu kveðið á um fjögur skilyrði sem öll 

þurfa að vera uppfyllt.152 Í fyrsta lagi að til staðar sé hindrun sem veldur afhendingardrætti og 

stendur í vegi fyrir umsömdum efndum. Í öðru lagi þarf hindrunin að vera á þann hátt að 

seljandi fái ekki við hana ráðið. Í þriðja lagi þarf hindrunin að vera þess eðlis að ekki sé 

sanngjarnt að ætlast til þess að hann hafi haft hana í huga við samningsgerð. Í fjórða lagi að 

ekki sé sanngjarnt að ætlast til að seljandi geti komist hjá eða sigrast á afleiðingum 

                                                 
149 Sbr. einnig dómur Eidsivating lagmannsrett LE-2009-177142.  
150 Sbr. dómur Eidsivating lagmannsrett LE-2009-177142. 
151 Av Ola Ø. Nisja (n. 145) 264. 
152 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (n. 39) 12. 
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hindrunarinnar.153 Þá gildir samkvæmt 28. gr. lkpl. sérstök tilkynningarskylda á samningsaðila 

sem telur að hindrun muni standa efndum af hans hálfu í vegi og er með ákvæðinu lögð skylda 

á seljanda að tilkynna kaupanda sé um hindrun að ræða.154  

Ekki virðist seljandi oft byggja á því fyrir dómstólum að hindrun hafi staðið efndum hans í vegi. 

Þess má þó sjá dæmi í dómi Héraðsdóms Vestfjarða 15. apríl 2009 í máli nr. E-222/2008 

þrátt fyrir að dómurinn taki ekki á þessari málsástæðu seljanda í niðurstöðu sinni. Segir í 

röksemdum seljanda: 

Verði allt að einu talið að 27. gr. laga nr. 50/2000 geti átt við, og að um greiðsludrátt 

af hálfu stefnda sé að ræða, kveðst stefnda hafna því að stjórnunarábyrgð 

ákvæðisins eigi við. Umræddur greiðsludráttur hafi orðið vegna hindrunar sem 

stefnda hafi ekki ráðið við, sbr. 1. mgr. 27. gr., enda hafi stefnda verið ómögulegt 

að þvinga skipið í þann klassa sem stefnandi hafi krafist.155  

Kaupandi var þó ekki sammála því að seljandi gæti borið fyrir sig hindrun enda hafi hann aldrei 

fengið tilkynningu þess efnis, sbr. það skilyrði sem sett er í 28. gr. Í málsástæðum kaupanda 

segir: 

Þá vísar stefnandi einnig til 28. gr. laga nr. 50/2000 en engin hindrun hafi komið 

fram sem átt hefði að koma í veg fyrir kaupin. Jafnvel þó svo einhver hindrun hefði 

verið þá hefði seljandi aldrei tilkynnt stefnanda um hana. Stefnandi hafi ekki fengið 

nokkra tilkynningu og eigi hann því rétt á að fá allt sitt tjón bætt.156 

Í málinu fjallar héraðsdómur samt sem áður ekkert um framangreind atriði enda taldi hann að 

kaupanda hafi ekki tekist að sanna tjón sitt og hafnaði því skaðabótakröfu hans á þeim 

grundvelli. Má þó velta því upp hvort dómurinn hefði fallist á lausn seljanda undan allri ábyrgð 

ef fallist hefði verið á tjón kaupanda. Ólíklegt má ætla að svo færi því kaupandi fékk ekki 

tilkynningu frá seljanda þess efnis að hindrun stæði efndum hans í vegi, sbr. 28. gr. lkpl. 

Í norskum dómi Adger lagmannsrett LA-2006-82635 reyndi á það hvort hindrun hafi verið til 

staðar sem leysti seljanda undan ábyrgð. Snérist deila aðila um skaðabótakröfu kaupanda á 

grundvelli 27. gr. norsku laganna. Kaupandi hafði keypt bíl af seljanda. Í kaupsamningi kom 

fram að bíllinn væri flokkaður sem léttur vörubíll.157 Vegagerðin breytti svo skráningarreglum 

                                                 
153 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 27. gr., mgr. 25; Roald Martinussen, Kjøpsrett (n. 30) 102. 
154 Viðar Már Matthíasson, ,,Skaðabótareglur í kaupalögum“ (n. 142) 167. 
155 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
156 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 
157 n. lett lastebil. 



 52 

um þyngd ökutækja og flokkun þeirra þannig seljandi gat ekki lengur staðið við það sem fram 

kom í samningi aðila því bíllinn taldist tilheyra flokki fólksbifreiða eftir breytingarnar. Snérist 

málið um það hvort það teldist hindrun fyrir seljanda í skilningi 27. gr. að geta ekki afhent 

bílinn í þeim flokki sem samið var um en kaupandi taldi sig hafa orðið fyrir tjóni sökum þess 

að geta ekki fengið bílinn afhentan í samræmi við upphaflegan samning. Taldi dómurinn að um 

væri að ræða hindrun fyrir seljanda í skilningi 27. gr. Breytingar reglnanna hafi ekki verið á 

valdi seljanda og hann hafi ekki getað séð þær fyrir við gerð samningsins. Var því ekki fallist á 

skaðabótakröfu kaupanda.158 

Við mat á því hvað telst hindrun skiptir efni samningsins ekki síst máli og þá umfram allt eðli 

þeirrar greiðslu sem seljandinn á að láta í té samkvæmt samningnum.159 Þá er einnig rétt að 

benda á það að samkvæmt 3. mgr. 27. gr. lkpl. leysir hindrun seljanda aðeins undan bótaábyrgð 

í þann tíma sem hún varir. 

7.2.2. Sakarábyrgð seljanda vegna greiðsludráttar 

Í 5. mgr. 27. gr. lkpl. er kveðið á um skaðabótaábyrgð seljanda ef greiðsludrátt má rekja til 

mistaka hans eða vanrækslu, þ.e. sakar hans, að því gefnu að önnur skilyrði bótaábyrgðar séu 

uppfyllt.160 Þá ber seljandi einnig ábyrgð samkvæmt ákvæðinu þó greiðsludráttinn megi ekki 

rekja til sakar hans, ef hann ber engu að síður ábyrgð á tjóninu, til dæmis vegna þess að hann 

lét hjá líða að upplýsa kaupanda um að söluhlutur yrði ekki afhentur á réttum tíma, sbr. 28. gr. 

lkpl.161 

Við mat á því hvað teljist mistök eða vanræksla í skilningi ákvæðisins ber að líta til atvika 

hverju sinni og hafa hliðsjón af því hvernig góður og gegn seljandi á viðkomandi sviði viðskipta 

myndi hegða sér.162 Þegar tjón má rekja til mistaka eða vanrækslu seljanda ber honum að bæta 

kaupanda allt tjón hans, bæði beint og óbeint tjón.163 Litið hefur verið svo á að ekki sé aðeins 

átt við saknæma háttsemi seljandans sjálfs, heldur einnig starfsmanna hans og annarra sem hafa 

við hann sérstaklega náin tengsl.164  

                                                 
158 Sbr. einnig Eidsivating lagmannsrett LE-2009-177142. 
159 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 27. gr., mgr. 16. 
160 Av Ola Ø. Nisja (n. 145) 260. 
161 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (n. 39) 109. 
162 Christian Fr Wyller (n. 10) 85. 
163 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 151. 
164 Viðar Már Matthíasson, ,,Skaðabótareglur í kaupalögum“ (n. 142) 170; Hrd. 6. október 2016 í máli nr. 

821/2015. 
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Ákvæði 5. mgr. 27. gr. hefur ekki mikla þýðingu hvað beint tjón varðar. Sé hægt að líta svo á 

að seljandi beri ábyrgð á grundvelli mistaka eða vanrækslu ber seljandi að öllu jöfnu einnig 

ábyrgð samkvæmt 1. mgr. 27. gr. Ákvæðið hefur því aðallega þýðingu að því er varðar óbeint 

tjón.165  

Ekki er algengt að krafist sé skaðabóta á grundvelli 5. mgr. 27. gr. lkpl. en það gerði kaupandi 

þó í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 21. mars 2016 í máli nr. E-4390/2014. Í málinu krafðist 

kaupandi skaðabóta á grundvelli 1. og 5. mgr. 27. gr. lkpl. vegna dráttar á afhendingu hlutar í 

félagi en aðilar höfðu gert með sér kaupsamning þar að lútandi. Byggði kaupandi á því í málinu 

að rekja mætti tjón hans til grófrar vanrækslu seljanda við beinar efndir samningsins meðal 

annars hvað varðaði afhendingu hins selda hlutar. Taldi kaupandi tjón sitt felast í vinnuframlagi 

og þeim útlagða kostnaði sem hann sannanlega innti af hendi í þágu seljanda, þ.e. bæði beint 

og óbeint tjón. Féllst héraðsdómur á alla skaðabótakröfu kaupanda eftir ákvæðum 27. gr. lkpl. 

vegna verulegrar vanefndar seljanda. Þar sem dómurinn féllst á alla skaðabótakröfu kaupanda 

hlýtur ábyrgðin að byggjast á 5. mgr. 27. gr. lkpl. þrátt fyrir að ekkert sé um það sagt í 

niðurstöðu dómsins. 

Þá krafðist kaupandi í Noregi skaðabóta vegna greiðsludráttar seljanda í dómi Eidsivating 

lagmannsrett LE-2009-177142. Greiðsludráttinn mátti rekja til þess að framleiðsla á stálbitum 

í bíl, sem kaupandi og seljandi höfðu gert með sér kaupsamning um, seinkaði hjá framleiðanda. 

Krafðist kaupandi bóta vegna tjóns sem rekja mátti til tafa á notkun bílsins. Var því eingöngu 

um að ræða óbeint tjón. Dómurinn taldi að greiðsludráttinn væri ekki hægt að rekja til 

vanrækslu eða mistaka seljanda á nokkurn hátt. Tók hann þó fram að seljandi gæti hugsanlega 

borið ábyrgð á grundvelli 1. mgr. 27. gr. Þar sem ekki var grundvöllur fyrir ábyrgð seljanda 

samkvæmt 5. mgr. 27. gr. var ekki hægt að fallast á skaðabótakröfu kaupanda vegna óbeins 

tjóns hans.166  

7.2.3. Ályktanir 

Ekki hefur mikið reynt á skaðabótaábyrgð seljanda þegar um greiðsludrátt er að ræða, hvorki á 

stjórnunarábyrgð hans né sakarábyrgð. Þó má sjá af þeirri framkvæmd sem að framan er rakin 

hversu hlutlæg stjórnunarábyrgð seljanda er. Sé eingöngu um að ræða beint tjón fara dómstólar 

                                                 
165 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (n. 39) 110. 
166 Sjá einnig dóma Borgarting lagmannsrett LB-2009-185021 og Adger lagmannsrett LA-2004-100862 en í 

málunum kröfust aðilar meðal annars skaðabóta á grundvelli 5. mgr. 27. gr. 
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ekki í skilyrði sakarábyrgðar heldur vísa eingöngu til ákvæðis 1. mgr. 27. gr. og þeirrar ábyrgðar 

sem seljandi ber á grundvelli hennar. Líkt og á við um 1. mgr. 27. gr. er fá mál að finna þar sem 

ágreiningur snýst um ábyrgð á grundvelli 5. mgr. 27. gr. Þannig er í fæstum þeim tilvika þar 

sem söluhlutur er afhentur of seint, unnt að rekja dráttinn til mistaka eða vanrækslu af hálfu 

seljanda því algengara er að vanefndin eigi sér aðrar orsakir.167 Þrátt fyrir að lítið hafi reynt á 

stjórnunarábyrgð samkvæmt 1. mgr. 27. gr. er líklegra að fallist sé á ábyrgð á þeim grundvelli 

enda þarf sök seljanda ekki að liggja fyrir. Á hinn bóginn má segja það skynsamlegra í stöðunni 

að krefjast einnig skaðabóta á grundvelli 5. mgr. enda tekur sú ábyrgð bæði til beins og óbeins 

tjóns ólíkt stjórnunarábyrgð.  

Ekki virðist vera nokkur munur á framkvæmd dómstóla á Íslandi og í Noregi. Virðast sömu 

sjónarmið liggja til grundvallar hjá dómstólum landanna. Má jafnvel segja að það megi rekja 

til skýrleika þeirra lagaheimilda sem niðurstöður þeirra byggja á.  

7.3. Skaðabætur vegna galla á söluhlut – 40. gr. lkpl. 

Í ákvæði 40. gr. lkpl. er að finna heimild kaupanda til skaðabóta sökum galla á söluhlut. 

Reglurnar um skaðabótaábyrgð seljanda vegna galla eru mismunandi eftir því hvers eðlis tjónið 

er.168 Kaupandi getur krafist skaðabóta á grundvelli fjögurra bótareglna þegar söluhlutur er 

gallaður. Í fyrsta lagi á grundvelli reglunnar um stjórnunarábyrgð, sbr. 1. mgr. 40. gr., í öðru 

lagi á grundvelli reglunnar um sakarábyrgð, sbr. a.liður 3. mgr. 40. gr., í þriðja lagi getur 

kaupandi gert kröfu um skaðabætur ef skortur er á áskildum kostum, sbr. b.liður 3. mgr. 40. gr. 

og í fjórða lagi ef seljandi vanrækir að bæta úr galla, sbr. 3. mgr. 34. gr. Áður hefur verið fjallað 

um ábyrgð á þeim grundvelli í kafla 4.2.3 um efndir in natura og verður því ekki fjallað nánar 

um þá ábyrgð seljanda hér. 

7.3.1. Stjórnunarábyrgð seljanda vegna galla á söluhlut 

Í 1. mgr. 40. gr. er að finna reglu um stjórnunarábyrgð seljanda vegna galla á söluhlut. Getur 

kaupandi samkvæmt ákvæðinu krafist skaðabóta fyrir það tjón sem hann verður fyrir vegna 

galla á söluhlut. Forsenda þess að galli geti haft þýðingu hvað þetta varðar er sú að gallinn sé 

ekki kaupanda að kenna eða stafi af atvikum sem hann varða. Þá gildir reglan einnig þegar 

söluhlutur er einungis gallaður að hluta. Ábyrgð samkvæmt 1. mgr. 40. gr. nær þó einungis til 

beins tjón líkt og ráða má af 2. mgr. 40. gr. og ber að túlka ákvæði 2. mgr. líkt og ákvæði 4. 

                                                 
167 Þorgeir Örlygsson, ,,Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ (n. 39) 110. 
168 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 40. gr., mgr. 4. 
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mgr. 27. gr.169 Um inntak stjórnunarábyrgðar vísast að öðru leyti til umfjöllunar um 27. gr. í 

kafla 7.2.1 hér að framan.  

Beint tjón felur í sér þann kostnað sem kaupandi verður fyrir við úrbætur á hinum gallaða 

söluhlut líkt og sjá má af eftirfarandi dómum. Í dómi Héraðsdóms Vestfjarða í máli nr. E-

33/2015 var fallist á skaðabætur vegna beins tjóns kaupanda. Hafði kaupandi keypt beltagröfu 

af seljanda. Á fjórða notkunardegi bilaði grafan og reyndist í kjölfarið óökufær eftir tæplega 

kílómetra akstur frá afhendingardegi. Kaupandi taldi því að um leyndan galla hafi verið að 

ræða. Í matsgerð sem og í niðurstöðu héraðsdóms sem skipaður var sérfróðum 

meðdómsmönnum var komist að þeirri niðurstöðu að um galla hafi verið að ræða á hinu selda. 

Segir í niðurstöðu dómsins: 

Stefnandi gerir kröfu um að stefndi bæti honum beint tjón vegna gallans með 

greiðslu skaðabóta, sbr. 40. gr. laga nr. 50/2000. Af hálfu stefnda hefur kröfu 

stefnanda, sem byggð er á kostnaði vegna viðgerðar á gröfunni miðað við að keypt 

sé nýtt drif á hana hjá [...], ekki verið mótmælt tölulega. Með hliðsjón af 

framangreindu er krafa stefnanda tekin til greina.170 

Í norskum dómi Frostating lagmannsrett LF-2012-178362 var fallist á skaðabótakröfu 

kaupanda á grundvelli 1. mgr. 40. gr. norsku laganna á því beina tjóni sem hann varð fyrir 

sökum galla á söluhlut. Voru málsatvik með þeim hætti að samningsaðilar sömdu um kaup á 

hesti. Seljandi sagði hestinn alveg heilbrigðan við kaupin. Kom svo í ljós að hesturinn var ekki 

heilbrigður og krafðist hann því skaðabóta sökum þess. Taldi dómurinn kröfu kaupanda of háa 

og lækkaði hana til samræmis við það sem raunverulega taldist til beins tjóns, þ.e. þau útgjöld 

sem beint tengdust gallanum.171  

Það má því segja að töluvert hafi reynt á stjórnunarábyrgð seljanda vegna galla á söluhlut. Ber 

seljandi þá ábyrgð á þeim kostnaði sem beint leiðir af gallanum án þess að nokkur sök liggi 

fyrir. 

                                                 
169 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 211. 
170 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar; Má í þessu samhengi einnig vísa til dóma Héraðsdóms 

Reykjaness 17. febrúar 2009 í máli nr. E-1680/2000 og Héraðsdóms Reykjavíkur 12. júlí 2006 í máli nr. E-

2906/2005 þar sem fallist var á að seljandi bæri ábyrgð á beinu tjóni kaupanda, sbr. 1. mgr. 40. gr. lkpl. en í 

báðum málunum var um viðgerðarkostnað og ýmsan útlagðan kostnað að ræða. 
171 Sjá hér einnig dóm HR-2004-755-A–Rt-2004-675. Í málinu var fallist á skaðabótaskyldu seljanda á 

grundvelli stjórnunarábyrgðar vegna beins tjóns kaupanda, sbr. 1. mgr. 40. gr.  

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G40
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7.3.1.1. Lausn undan ábyrgð 

Skilyrði þess að seljandi losni undan ábyrgð eru þau sömu og samkvæmt 27. gr. lkpl. Verða 

þannig fjögur skilyrði að vera fyrir hendi svo seljandi losni undan ábyrgð. Í fyrsta lagi þarf að 

vera til staðar hindrun sem veldur gallanum og stendur í vegi fyrir umsömdum efndum. Í öðru 

lagi þarf sú hindrun að vera seljandanum ofviða. Í þriðja lagi þarf hindrunin að vera þannig að 

ekki sé með sanngirni hægt að ætlast til þess að seljandinn hafi haft hana í huga við 

samningsgerðina. Í fjórða lagi er það skilyrði að ekki sé unnt að ætlast til þess að seljandinn 

geti komist hjá hindruninni eða sigrast á henni.172  

Í dómi Héraðsdóms Vestfjarða 11. febrúar 2016 í máli nr. E-33/2015 sem reifaður er hér að 

framan byggði seljandi á því að hann hafi ekki fengið ráðið við þau atriði sem kaupandi byggði 

bótakröfu sína á og hafi því ekki með sanngirni verið hægt að ætlast til þess að hann hafi haft 

þau atriði í huga við samningsgerð eða getað komist hjá eða sigrast á afleiðingum þeirra, sbr. 

40. gr. og 1. mgr. 27. gr. lkpl. Héraðsdómur taldi ekki rök til að sýkna seljanda af kröfunni með 

vísan til þess að tjónið félli utan þess sem hann gat með sanngirni séð fyrir sem hugsanlega 

afleiðingu vanefndar, sbr. 67. gr. lkpl. Var því ekki fallist á að hindrun hafi staðið efndum hans 

í vegi. 

7.3.2. Sakarábyrgð seljanda vegna galla á söluhlut 

Um sakarábyrgð seljanda er fjallað í a-lið 3. mgr. 40. gr. lkpl. Í þeirri ábyrgð felst að seljandi 

ber ábyrgð á beinu og óbeinu tjóni sem kaupandi verður fyrir sökum galla á söluhlut, megi rekja 

tjón hans til mistaka eða vanrækslu seljanda. Ákvæðið er samsvarandi 5. mgr. 27. gr. sem fjallað 

var um í kafla 7.2.2 hér að framan og ber að túlka það með sama hætti. Þá vísast einnig til 

umfjöllunar þess kafla um hvað teljist til vanrækslu og mistaka seljanda í þessu samhengi.  

Í eftirfarandi málum byggja kaupendur skaðabótakröfur sínar á að um mistök eða vanrækslu 

seljenda hafi verið að ræða, sbr. a-lið 3. mgr. 40. gr. lkpl. 

Í Hrd. 19. janúar 2017 í máli nr. 411/2016 byggði kaupandi á því að seljandi hafi gert mistök 

og sýnt af sér vanrækslu við smíði vélar sem aðilar höfðu gert kaupsamning um. Taldi 

Hæstiréttur það hins vegar ósannað að skemmdir hefðu orðið á vélinni vegna vanrækslu 

                                                 
172 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 40. gr., mgr. 6. 
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seljanda eftir afhendingu vélasamstæðunnar til kaupanda. Var kröfum kaupanda um skaðabætur 

samkvæmt 3. mgr. 40. gr. því hafnað.173  

Í Hrd. 6. október 2016 í máli nr. 821/2015 krafðist kaupandi skaðabóta vegna þess tjóns sem 

hann taldi sig hafa orðið fyrir vegna vanefnda seljanda er rangur gír, sem ætlaður var í vélbát 

hans, var afhentur honum. Taldi hann seljanda bæði bera ábyrgð á beinu og óbeinu tjóni sínu. 

Krafðist hann bóta vegna tjóns sem meðal annars fólst í veiðitapi, útlögðum kostnaði og 

kostnaði vegna ýmissa úrbóta. Í dómi Hæstaréttar segir orðrétt: 

Ábyrgð á beinu tjóni er að meginstefnu hlutlæg, enda hafi hindrun sem fullnægir 

skilyrðum 1. mgr. 40. gr., sbr. 27. gr., laga nr. 50/2000 ekki valdið því að til 

vanefnda kom. Skilyrði þess að unnt sé að knýja fram ábyrgð á óbeinu tjóni vegna 

galla á söluhlut eru á hinn bóginn þau að gallann megi rekja til mistaka eða 

vanrækslu seljanda eða að söluhlutur er ekki í samræmi við það, sem heitið var af 

seljanda, sbr. a. og b. liði 3. mgr. 40. gr. laganna.174 

Taldi Hæstiréttur því að mistök eða vanræksla starfsmanna seljanda hafi verið ástæða þess að 

rangur gír var afhentur kaupanda. Samkvæmt því var fallist á skaðabótaskyldu seljanda á því 

beina og óbeina tjóni sem kaupandi varð fyrir sökum gallans, sbr. 1. mgr. og a. liður 3. mgr. 40. 

gr. lkpl.   

Þrátt fyrir að þó nokkuð hafi reynt á a-lið 3. mgr. 40. gr. fyrir dómstólum virðist þetta vera eini 

dómurinn sem fallið hefur á Íslandi þar sem fallist hefur verið á ábyrgð seljanda á óbeinu tjóni 

kaupanda á grundvelli sakarábyrgðar.  

Í Noregi hefur þó einnig reynt á rétt kaupanda til skaðabóta á grundvelli 3. mgr. 40. gr. norsku 

laganna. Í dómi Borgarting lagmannsrett LB-2010-79321 voru málavextir þeir að kaupandi 

keypti allt hlutafé í fyrirtæki sem átti orlofsíbúðir á ákveðnu svæði. Var tilgangurinn með 

kaupunum að endurselja þessar íbúðir. Á fundi með starfsmönnum sveitarfélagsins þar sem 

orlofsíbúðirnar voru staðsettar var kaupanda tilkynnt að nýtt skipulagsplan þyrfti að liggja fyrir 

svo hægt væri að endurselja íbúðirnar. Fólst gallinn í því að kaupandi var ekki látinn vita um 

þennan galla en töluverður kostnaður fylgir nýju skipulagsplani. Fór kaupandi því fram á 

skaðabætur á grundvelli 3. mgr. 40. gr. bæði fyrir það tjón sem fólst í kostnaði vegna gerðar 

                                                 
173 Sjá einnig dóma Héraðsdóms Norðurlands eystra 14. apríl 2008 í máli nr. E-186/2007 og Héraðsdóms 

Reykjaness 20. febrúar 2008 í máli nr. E-222/2007 þar sem kaupendur gátu ekki sýnt fram á að mistök eða 

vanræksla seljenda hefði leitt til óbeins tjóns þeirra.  
174 Undirstrikun er áherslubreyting höfundar. 

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G27
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nýs skipulagsplans, þ.e. beint tjón og vegna hagnaðartaps, þ.e. óbeint tjón. Var fallist á að tjón 

kaupanda mætti rekja til sakar seljanda þar sem hann vissi af því að gera þyrfti nýtt 

skipulagsplan, án þess að láta kaupanda vita við undirritun kaupsamnings. Var því fallist á 

skaðabótaskyldu seljanda á tjóni kaupanda á grundvelli sakarábyrgðar, sbr. 3. mgr. 40. gr. 

Er samkvæmt framangreindu ljóst að skýr sök seljanda þarf að liggja fyrir svo fallist sé á ábyrgð 

seljanda á grundvelli 3. mgr. 40. gr. Má því segja að töluverðar kröfur séu gerðar til sönnunar 

þess að seljandi beri ábyrgð á óbeinu tjóni vegna mistaka eða vanrækslu. 

7.3.3. Ábyrgð vegna skorts á áskildum kostum 

Í b-lið 3. mgr. 40. gr. er að finna ábyrgðarreglu sem nær til þess tilviks þegar söluhlutur er við 

samningsgerð ekki í samræmi við það sem heitið var af seljanda. Nær ábyrgðin þá til þeirra 

sérstöku eiginleika söluhlutar sem seljandi tók fram. Skiptir túlkun á samningi aðila því miklu 

máli þegar ábyrgð á þessum grundvelli er metin. Á þetta sérstaklega við þegar eiginleikar 

söluhlutar eru sérstaklega tilgreindir í samningi eða þegar áhersla hefur verið lögð á tiltekin 

atriði í markaðssetningu og auglýsingum. Það er skilyrði fyrir ábyrgð þessari að frávik frá því 

sem heitið var við samningsgerð hafi þá þegar verið til staðar.175  

Í Hrd. 23. febrúar 2017 í máli nr. 424/2016 vísaði kaupandi til þess að söluhlutur hafi verið 

gallaður vegna þess að hann hafi ekki haft þá eiginleika sem seljandi hafi lofað að hann hefði. 

Taldi kaupandi sig vegna þess eiga rétt til skaðabóta samkvæmt 40. gr. lkpl. Hæstiréttur 

staðfesti niðurstöðu héraðsdóms um að söluhluturinn hafi haft þá eiginleika sem kaupandi hafi 

getað gert kröfu til á því tímamarki sem kaupin áttu sér stað. Taldi dómurinn það ósannað að 

seljandi hafi ábyrgst einhverja eiginleika hlutarins til frambúðar og að eiginleikar söluhlutarins 

hafi við kaupin svarað til þeirra væntinga sem kaupandi hafi mátt gera til hans. Var því ekki 

fallist á að kaupandi hafi fært sönnur á því að tjón hans yrði rakið til atvika sem seljandi bæri 

ábyrgð á. 

Má í þessu samhengi einnig vísa til dóms Hæstaréttar Noregs HR-2005-392-A-Rt. 2005-257. 

Málavextir voru með þeim hætti að A hafði gert samning við B um kaup á háreyðingartæki. Í 

ljós kom að háreyðingartækið var haldið galla við afhendingu en auglýsing tækisins hafði gefið 

ranga mynd af því og var því fallist á riftun kaupanda. Hafði auglýsingin gefið til kynna að 

tækið hentaði öllum hárlitum. Kaupandi krafðist þá einnig skaðabóta sökum gallans og krafðist 

                                                 
175 Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson (n. 1) 217-218. 
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þess að sér yrði bætt það óbeina tjón sem leiddi af gallanum. Hæstiréttur féllst á kröfu kaupanda 

enda hafi hann mátt vænta þess að tækið hentaði í þeim tilgangi sem fram kom í auglýsingum 

enda ýmsar fullyrðingar þar settar fram sem seinna kom í ljós að stóðust ekki. Leiddi það til 

óbeins tjóns kaupanda vegna missis hagnaðar þar sem ekki var hægt að nota tækið á alla hárliti.  

Miðast ábyrgð þessi við þær væntingar sem kaupandi gerir til söluhlutar samkvæmt því sem 

honum hefur verið lofað í samningi eða auglýsingum. Virðast dómstólar beggja landanna í 

málunum hér að framan byggja á því mati. 

7.3.4. Ályktanir 

Mun meira hefur reynt á skaðabótaskyldu seljanda fyrir dómstólum vegna galla á söluhlut en 

vegna greiðsludráttar. Má jafnvel ætla að það eigi sér skýringu í því að algengara er að hlutur 

sé afhentur gallaður en of seint eða alls ekki. Ábyrgð seljanda samkvæmt 1. mgr. 40. gr. er skýr 

samkvæmt dómaframkvæmd og nær til þess kostnaðar sem raunverulega stafar af vanefndinni. 

Þá er ekki algengt, líkt og á við þegar um greiðsludrátt er að ræða, að seljandi beri fyrir sig 

hindrun og ekki mörg dæmi þess efnis að finna í dómaframkvæmd hvorki á Íslandi né í Noregi. 

Þá virðast strangar kröfur gerðar til sönnunar þess að um vanrækslu eða mistök seljanda hafi 

verið að ræða líkt og sjá má af þeim fjölmörgu dómum þar sem ekki er fallist á sakarábyrgð 

seljanda. Þá virðist ábyrgð seljanda skýr þegar kemur að áskildum kostum, hvort sem þeir eru 

settir fram í samningi aðila og séu forsendur kaupa eða þeir séu skýrt teknir fram í auglýsingum 

söluhlutar.   

Dómstólar á Íslandi og í Noregi byggja því mat sitt á sömu sjónarmiðum líkt og sjá má í 

niðurstöðum þeirra dóma sem reifaðir hafa verið hér að framan.  

7.4. Skaðabætur sökum vanheimildar – 41. gr. lkpl. 

Grundvöllur skaðabótaábyrgðar vegna vanheimildar seljanda, sbr. 41. gr. lkpl., er mismunandi 

eftir því hvort um sé að ræða upprunalega eða eftirfarandi vanheimild. Seljandi ber almennt 

skaðabótaábyrgð á upprunalegri vanheimild sinni, þ.e. vanheimild sem til staðar var við 

samningsgerð, án tillits til sakar. Getur kaupandi því krafist skaðabóta fyrir tjón af völdum 

vanheimildar sem var til staðar við kaupin, enda hafi hann hvorki vitað né mátt vita um 

vanheimildina, sbr. 2. mgr. 41. gr. lkpl. Er um sérstaka bótareglu að ræða og ber seljandi 

hlutlæga ábyrgð á tjóni af völdum upprunalegrar vanheimildar. Þá nær ábyrgðin bæði til 
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fullkominnar vanheimildar og vanheimildar að hluta, beins tjóns og óbeins tjóns.176 

Bótagrundvöllur eftirfarandi vanheimildar byggist hins vegar á reglunum um galla, þ.e. 

reglunni um stjórnunarábyrgð, reglunni um sakarábyrgð og reglunni um ábyrgð á áskildum 

kostum, sbr. 1. mgr. 41. gr. lkpl.  

Í Hrd. 14. mars 2011 í máli nr. 24/2011 deildu aðilar einkum um rétt kaupanda til skaðabóta 

sökum vanheimildar að hluta og hvort kaupandi hafi mátt vita um upprunalega vanheimild 

seljanda í skilningi 2. mgr. 41. gr. lkpl. Hæstiréttur taldi að kaupandi hefði sýnt af sér gáleysi 

með því að ganga ekki úr skugga um hvort veðbönd hvíldu á söluhlutunum og að ríkar kröfur 

yrði að gera til aðgæsluskyldu kaupanda. Þegar metið yrði hvort gáleysi kaupanda ætti að leiða 

til brottfalls skaðabótaréttar bæri að líta til þess að seljandi hefði við kaupin sýnt af sér 

framferði, andstætt heiðarleika og góðri trú, með því að greina ekki frá veðböndum á 

söluhlutunum. Leiddi því gáleysi kaupanda ekki til þess að hann glataði skaðabótarétti sínum.  

Þá deildu aðilar um það í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 1. júní 2010 í máli nr. E-7160/2009 

hvort kaupandi ætti rétt á skaðabótum sökum fullkominnar vanheimildar en seljandinn í málinu 

seldi honum hlut í eigu þriðja manns án þess að hafa haft heimild hans til þeirrar ráðstöfunar. 

Var talið að sökum vanheimildar seljanda ætti kaupandi rétt á skaðabótum, sbr. 2. mgr. 41. gr. 

lkpl. enda hafi kaupandi mátt treysta því að skráning ökutækisins væri rétt og gat því ekki annað 

en verið í góðri trú um að seljandi væri raunverulegur eigandi hennar. Var því fallist á 

skaðabótakröfu kaupanda á grundvelli 2. mgr. 41. gr. lkpl. 

Til samanburðar er rétt að vísa til tveggja norskra mála. Í dómi Adger lagmannsrett LA-2014-

91735 voru málsatvik með þeim hætti að A keypti bát af B. Hluti af kaupverði bátsins var greitt 

við afhendingu hans en restin af kaupverðinu skyldi greitt stuttu síðar. A greiddi svo ekki restina 

af kaupverðinu þar sem hann taldi að um galla á mótor bátsins hafi verið að ræða. B var ekki 

sammála því og ákvað að sækja bátinn. Seldi hann bátinn svo til C. Nokkru síðar tilkynnti A 

bátinn stolinn. Komst A að því að B hefði selt bátinn til C. C afhenti A svo bátinn og krafðist 

skaðabóta sökum þess tjóns sem vanheimild B hafði valdið honum. Í niðurstöðu dómsins segir 

að C hafi ómögulega getað vitað eða mátt vita um vanheimild B og væri rétt að fallast á 

skaðabótakröfu hans, sbr. 2. mgr. 41. gr. lkpl.  

                                                 
176 Sbr. Borgarting lagmannsrett LB-2015-185734. 
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Þá var einnig fallist á skaðabætur sökum vanheimildar seljanda í dómi Borgarting 

lagmannsrett LB-2015-185734. Málsatvik voru með þeim hætti að A fékk lánaðan pening hjá 

B. A borgaði B ekki til baka á umsömdum tíma. Sömdu aðilar svo um að skuld A yrði greidd 

með bíl sem var í eigu vinar A, C. Voru skilyrði fyrir þessu að B myndi sækja bílinn á verkstæði 

og greiða viðgerðarkostnaðinn, sem hann gerði. Þegar B ætlaði að láta skrá bílinn kom hins 

vegar í ljós að C var ekki raunverulegur eigandi hans. Bílinn hafði svo verið tilkynntur stolinn. 

Krafðist B skaðabóta vegna vanheimildar C, sbr. 2. mgr. 41. gr. Taldi dómurinn það skýrt að 

um vanheimild C hafi verið að ræða og féllst á skaðabótakröfu B, sbr. 2. mgr. 41. gr. lkpl. enda 

hafi hann ekki vitað eða mátt vita um vanheimild C.  

Ef ljóst er að vanheimild seljanda var til staðar við afhendingu söluhlutar virðast dómstólar á 

Íslandi og í Noregi sama sinnis hvað varðar skaðabótarétt kaupanda. Hafi hann verið í góðri trú 

um eignarétt seljanda og ekki mátt vita um vanheimild hans virðist skaðabótaréttur kaupanda 

skýr. Þá virðist rannsóknaskylda kaupanda ekki skipta miklu máli til samanburðar við 

upplýsingaskyldu seljanda. 

7.5. Skaðabætur sökum vanefnda kaupanda – 57. gr. lkpl. 

Hér að framan hefur verið fjallað um þau ákvæði laga um lausafjárkaup og þá dómaframkvæmd 

sem snýr að skaðabótarétti kaupanda vegna vanefnda seljanda. Í þessum kafla verður stuttlega 

vikið að skaðabótarétti seljanda vegna vanefnda kaupanda.  

Í 57. gr. er kveðið á um skaðabætur sökum vanefnda af hálfu kaupanda. Þar segir í 1. mgr. að 

seljandi geti krafist skaðabóta fyrir tjón af völdum greiðsludráttar kaupanda. Sé um 

greiðsludrátt að ræða er ábyrgð kaupanda byggð á reglum um stjórnunarábyrgð, sbr. 1. mgr. 27. 

gr. lkpl. Ef hinsvegar er um að ræða annars konar vanefndir kaupanda gilda almennar reglur 

27. gr. lkpl. um bótagrundvöll, þ.e. ef um er að ræða stjórnunarábyrgð ber kaupandi ábyrgð á 

beinu tjóni en ef um er að ræða sakarábyrgð ber hann einnig ábyrgð á óbeinu tjóni seljanda. Þá 

er einnig í 1. mgr. 57. gr. fjallað um þær hindranir sem geta staðið efndum kaupanda í vegi og 

geta veitt honum lausn undan ábyrgð. Í 2. mgr. 57. gr. er svo vikið að þeim tilvikum þegar 

kaupandi stuðlar ekki að efndum á kaupunum eða kaupandi veitir hlut ekki nógu snemma 

viðtöku, gilda reglur 27. gr. hvað það varðar. 

Virðist aðeins í tveimur málum hér á landi hafa verið vísað til ákvæðis 57. gr., þ.e. í Hrd. 5. 

júní 2008 í máli nr. 519/2007 og í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 25. febrúar 2010 í máli 
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nr. E-8594/2009. Í málunum vísa málsaðilar þó eingöngu til 57. gr. lkpl. máli sínu til stuðnings 

en ekkert er frekar fjallað um ákvæðið.  

Í Noregi reyndi meðal annars á rétt seljanda til skaðabóta á grundvelli 57. gr. í máli Eidsivating 

lagmannsrett LE-2016-80593. Vorum málsatvik með þeim hætti að A keypti bíl af B, var 

umsamið kaupverð 1.030.000 norskar krónur. Sömdu aðilar um að B tæki bíl í eigu A upp í 

greiðslu kaupverðsins og restina skyldi A síðar greiða B með venjulegum hætti. Klukkutíma 

eftir kaupin tilkynnti A að hann vildi að kaupin gengu til baka og bílarnir yrðu afhentir 

upprunalegum eigendum. Aðilar féllust á það en deildu um ástæðu þess. A taldi að bíllinn hefði 

verið haldinn galla en B taldi ástæðu þess vera greiðsluerfiðleika hjá A. Ári síðar hafði A ekki 

enn staðið við samning aðila. B veitti honum tveggja vikna frest til að ganga frá kaupunum og 

greiðslu. B fékk svo tilboð í bílinn frá öðrum aðila að upphæð 850.000 norskar krónur. Munaði 

því 180.000 norskum krónum á því verði sem B hafði samið um við A og þessu nýja tilboði. 

Þar sem A varð ekki við kröfu B um að efna samninginn, féllst hann á tilboðið frá hinum 

aðilanum. Í málinu krafðist hann svo skaðabóta vegna þess tjóns sem hann taldi sig hafa orðið 

fyrir sökum vanefnda A. Var fallist á kröfu hans og að skaðabæturnar næmu þeim 180.000 

krónum sem munaði á söluverði.177 Í dómnum er einungis vísað til þess að kaupandi beri ábyrgð 

á grundvelli 57. gr. norsku laganna og að fjárhæðin sé byggð á 67. gr. án þess að nánar sé farið 

í skilyrði skaðabótaábyrgðar. 

7.6. Samantekt 

Réttur til skaðabóta er réttur til greiðslu í peningum. Hugsunin er sú að sá sem veldur tjóni á 

hagsmunum annars manns eigi að inna af hendi peningagreiðslu sem nægi til að rétta hlut hans 

og gera hann eins fjárhagslega settan og ef tjónið hefði aldrei orðið.178  

Hefur hér að framan verið farið yfir rétt samningsaðila í lausafjárkaupum til að krefjast 

skaðabóta verði hann fyrir tjóni sökum vanefnda hins aðilans. Líkt og sjá má af framangreindri 

umfjöllun þarf sönnun tjóns að liggja fyrir. Er því næst litið til þess á hvaða grundvelli sá sem 

vanefnir samninginn getur hugsanlega borið ábyrgð á því tjóni. Þá skiptir máli hvort til staðar 

sé sök aðilans eða starfsmanna hans og þá hvert umfang tjónsins er, þ.e. hvort ábyrgð hans nái 

eingöngu til beins tjóns eða taki einnig til óbeins tjóns. Töluvert hefur reynt á úrræðið í 

                                                 
177 Sjá hér einnig dóm Adger lagmannsrett LA-2013-87072 þar sem ekki var fallist á að bindandi samningur 

hefði komist á milli aðila og því ekki hægt að fallast á skaðabætur samkvæmt 57. gr.  
178 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 38. 



 63 

dómaframkvæmd bæði á Íslandi og í Noregi. Má ætla ástæðu þess vera þá að skaðabótum er 

oft beitt samhliða öðrum vanefndaúrræðum og eins og áður segir eru þær öðrum úrræðum oft 

til fyllingar.  

Líkt og á við um þau vanefndaúrræði sem áður hefur verið fjallað um, þ.e. efndir in natura og 

riftun er ekki annað hægt að sjá af þeirri framkvæmd sem hér að framan hefur verið rakin en að 

dómstólar á Íslandi og í Noregi líti til sömu sjónarmiða við mat á því hvort til staðar sé 

skaðabótaskylda samningsaðila sem vanefnir gerðan samning.  
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8. Afsláttur 

Afsláttur er vanefndaúrræði sem fyrst og fremst er beitt í tilefni þess að greiðsla samkvæmt 

gagnkvæmum samningi er gölluð. Í rétti til afsláttar felst heimild til handa samningsaðila til 

þess að lækka eða draga úr eigin greiðslu í réttu hlutfalli við þá verðrýrnun gagngreiðslunnar, 

sem vanefnd viðsemjanda hefur í för með sér og er þannig í raun verið að leiðrétta samning, 

þ.e. verðákvæði hans.179 Þá er það einnig meginsjónarmið sem liggur til grundvallar 

afsláttarkröfu að kaupandi á ekki að greiða fyrir meira en hann hefur fengið.  

Í 38. gr. er kveðið á um heimild kaupanda til afsláttar vegna galla á söluhlut. Er ákvæðið 

samhljóða því norska en ekki er að finna frekari ákvæði um afslátt í íslensku lögunum um 

lausafjárkaup né þeim norsku.  

8.1. Afsláttur sökum greiðsludráttar af hálfu seljanda  

Ekki er að finna ákvæði um afsláttarkröfu samningsaðila vegna greiðsludráttar í lkpl. Hefur það 

þó verið talið að um sambærilegan rétt kaupanda sé að ræða þegar kaupandi riftir kaupum að 

hluta vegna þess að hann fær ekki í hendur tiltekinn hluta heildargreiðslunnar. Er þá skilyrði að 

þann hluta sem ekki var afhentur sé hvað magn varðar unnt að greina frá heildargreiðslunni. 

Um það má deila hvort rétt sé að kalla heimild af þessu tagi afsláttarheimild. Að öðru leyti á 

kaupandi ekki rétt á að krefjast afsláttar af því tilefni að greiðsla er ekki innt af hendi.180 Stafar 

það af því að oftast er erfitt, þegar um greiðsludrátt er að ræða, að meta verðrýrnun 

gagngjaldsins í ákveðnum hlutföllum.181 

8.2. Afsláttur sökum galla á söluhlut – 38. gr. lkpl. 

Í 38. gr. lkpl. er kveðið á um rétt kaupanda til afsláttar af kaupverði vegna galla á söluhlut. 

Samkvæmt ákvæðinu skal afsláttur reiknaður þannig að hlutfallið milli hins lækkaða verðs og 

samningsverðsins svari til hlutfallsins milli verðgildis hlutarins í gölluðu og umsömdu ástandi 

á afhendingartíma.  

Sem dæmi í þessu samhengi má nefna dóma Héraðsdóms Norðurlands eystra 14. apríl 2008 

í máli nr. E-186/2007 og Héraðsdóms Reykjavíkur 16. nóvember 2010 í máli nr. E-

8697/2009. Í fyrri dómnum taldi héraðsdómur að úrbætur seljanda á söluhlut hafi ekki leitt til 

                                                 
179 Þorgeir Örlygsson, ,,Afsláttur“ (n. 134) 162. 
180 Kai Krüger (n. 101) 425. 
181 Þorgeir Örlygsson, ,,Afsláttur“ (n. 134) 158; Sjá þó Hrd. 6. október 1994 í máli nr. 11/1991. 
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beinnar verðrýrnunar og því væri ekki hægt að fallast á kröfu kaupanda um afslátt sökum 

gallans. Í seinni dómnum byggði kaupandi á 38. gr. lkpl. um afslátt af kaupverði. Að mati 

dómsins gat það ákvæði ekki verið til stuðnings kröfu hans þar sem krafa hans fólst í því að 

umræddur söluhlutur hafi verið ónothæfur vegna galla og krafðist hann því endurgreiðslu 

kaupverðsins að fullu.  

Í lögum um lausafjárkaup er byggt á því að afslætti sé beitt þegar galli leiðir til rýrnunar á 

verðgildi söluhlutar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og á afsláttur að bæta upp þessa rýrnun 

án þess að allt kaupverð sé fellt niður.  

Í norskum dómi Eidsivating lagmannsrett LE-2009-177142 krafðist kaupandi frekari afsláttar 

en héraðsdómur hafði fallist á sökum ýmissa galla á bíl sem kaupandi hafði keypt af seljanda. 

Þrátt fyrir að fallist hafi verið á það með kaupanda í málinu að um vissa galla hafi verið að ræða 

taldi dómurinn ekki sannað að gallarnir leiddu til verðrýrnunar á bílnum, sem séu skilyrði 

afsláttar, sbr. 38. gr., enda hafi verið um að ræða 12 ára gamlan bíl.182   

Ekki er að sjá að fallist hafi verið á afsláttarkröfu kaupanda á grundvelli 38. gr. núgildandi laga 

um lausafjárkaup á Íslandi þrátt fyrir kröfu kaupanda þess efnis í þó nokkrum málum.183 

Hvernig afsláttur er ákveðinn af dómstólum er því rétt að líta til framkvæmdar í Noregi.  

Í norskum dómi Adger lagmannsrett LA-2009-106562 krafðist kaupandi meðal annars 

afsláttar vegna galla á seglbáti sem hann hafði keypt af seljanda á 420.000 norskar krónur. 

Sérfræðingur sem fenginn var til að meta gallann taldi raunvirði bátsins á afhendingartíma vera 

það sama og umsamið kaupverð. Hann taldi hins vegar að raungildi bátsins í því ástandi sem 

kaupandi fékk hann afhentan væri um 100.000-150.000 norskar krónur miðað við markaðsverð. 

Dómurinn féllst því á að afslátturinn næmi réttilega 300.000 norskum krónum án þess að 

útreikningum sé ítarlegra lýst. 

Ætla má að ákvörðun fjárhæðar afsláttar færi fram með sama hætti fyrir íslenskum dómstólum 

en í 38. gr. er mjög skýrt kveðið á um framkvæmd þess hvernig finna skal út fjárhæð afsláttar.  

                                                 
182 Þá var einnig krafist afsláttar í dómi Eidsivating lagmannsrett LE-2005-187576. 
183 Til dæmis í dómum Héraðsdóms Norðurlands eystra 23. desember 2014 í máli nr. E-319/2013 og 

Héraðsdóms Reykjaness 22. september 2016 í máli nr. E-1278/2015. Í málunum kröfðust aðilar afsláttar 

vegna galla. Var þó ekki fallist á að um galla hafi verið að ræða.  
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Aðalástæða þess að kaupandi gerir kröfu um afslátt af kaupverði sökum galla á söluhlut er sú 

að söluhlutur er enn nothæfur en verðmæti hans er minna en samningur aðilanna segir til um.184 

Mætti út frá því ætla að algengast væri að kaupandi vildi halda söluhlutnum en krefjast afsláttar 

sökum gallans frekar en að rifta kaupunum og útvega sér söluhlutinn annars staðar frá. Er það 

mun tímafrekara og flóknara ferli. Oft er einnig um að ræða sértæka hluti sem erfitt er að útvega 

frá öðrum seljanda. Þrátt fyrir það virðist algengast að aðallega sé krafist skaðabóta eða riftunar 

og afsláttar til vara en þess má sjá dæmi í fjölmörgum dómum dómstóla á Íslandi og í Noregi.185  

8.3. Afsláttur sökum vanheimildar seljanda – 41. gr. lkpl. 

Afsláttur af kaupverði getur einnig komið til ef um vanheimild seljanda er að ræða, þ.e. 

vanheimild að hluta.186 Ekki virðist hafa reynt á heimildina fyrir íslenskum dómstólum en má 

þess finna dæmi í dómi Gulating lagmannsrett LG-2006-17380. Málavextir voru þeir að 

fyrirtækið T var lýst gjaldþrota 1. september 2003. Stuttu eftir að félagið var lýst gjaldþrota tók 

skiptastjóri ákvörðun um sölu á 23 skipum til að greiða kröfuhöfum skuldir félagsins. Við sölu 

skipanna var gerður samningur um að veðbönd yrðu leyst af þeim fyrir söluna. Stuttu eftir að 

kaupin gengu í gegn kom í ljós að ekki hafði verið staðið við þann samningsskilmála og krafðist 

kaupandi því afsláttar meðal annars vegna þeirrar vanheimildar seljanda enda hafði eitt skipið 

verið tekið af kaupanda sökum eignarréttar annars aðila. Féllst dómurinn á afsláttarkröfu 

kaupandans hvað þetta varðaði á grundvelli 41. gr. sbr. 38. gr. norsku laganna. 

Þó ekki hafi reynt á kröfu kaupanda um afslátt vegna vanheimildar seljanda fyrir dómstólum á 

Íslandi má ætla að dómstólar kæmust að samskonar niðurstöðu á Íslandi. Reglur um vanheimild 

virðast skýrar. Hafi seljandi lýst yfir því í samningi að veðbönd verði leyst af söluhlut fyrir 

afhendingu en stendur svo ekki við það er réttur kaupanda skýr hvað varðar kröfu um 

vanefndaúrræði.   

8.4. Samantekt 

Um rétt til afsláttar í þeim skilningi sem að framan er rakinn getur því aðeins verið að ræða ef 

fyrir liggur vanefnd sem rýrir verðmæti gagngreiðslunnar. Vanefndin þarf þó að rýra verðmæti 

                                                 
184 Erling Selvig, Kjøpsrett til studiebruk (2. útg., Universitetsforlaget 2004) 129. 
185 Sbr. dómar Héraðsdóms Reykjavíkur 24. febrúar 2011 í máli nr. E-5/2010, Héraðsdóms Vesturlands 19. 

maí 2014 í máli nr. E-111/2013, Hrd. 8. desember 2005 í máli nr. 233/2005, Héraðsdóms Reykjavíkur 12. 

september 2007 í máli nr. E-3139/2006, Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 662/2014. Málin eiga það sameiginlegt 

að krafist var afsláttar til vara. Ýmist var þá fallist á aðalkröfu kaupanda eða ekki fallist á vanefnd seljanda.; Þá 

var afsláttar einnig krafist til vara í dómum Borgarting lagmannsrett LB-2000-306, Eidsivating lagmannsrett 

LE-2009-177142, Borgarting lagmannsrett LB-2010-105911.  
186 Enda ekki hægt að krefjast afsláttar af eign í eigu þriðja manns sem ekki er svo hægt að fá afhenta. 
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gagngreiðslunnar með þeim hætti að verðrýrnunin verði reiknuð út í ákveðnum hlutföllum líkt 

og að framan segir. Þessu skilyrði er fullnægt þegar um galla og vanheimild að hluta er að ræða 

en síður varðandi greiðsludrátt.187 

Kostir þess að krefjast afsláttar í stað annarra vanefndaúrræða lýsa sér hvað helst í því að 

vanefndin þarf ekki að vera veruleg. Ókostir afsláttar eru helst þeir að hann getur í vissum 

tilvikum leitt til fjárhagslegrar niðurstöðu sem er óhagstæðari heldur en til dæmis skaðabætur. 

Afsláttur bætir þannig ekki fylgitjón heldur einvörðungu þá verðrýrnun sem vanefndin veldur 

á  söluhlutnum. Er því algengt í framkvæmd að aðallega sé krafist annarra vanefndaúrræða líkt 

og riftunar eða skaðabóta og til vara afsláttar. 

Ekki hefur mikið reynt á afsláttarkröfur fyrir dómstólum, hvorki á Íslandi né í Noregi en í þeim 

tilvikum sem á það reynir er niðurstaða dómstóla byggð á sömu sjónarmiðum.  

 

                                                 
187 Þorgeir Örlygsson, ,,Afsláttur“ (n. 134) 165. 
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9. Haldsréttur 

Almennt er viðurkennt að vörslumanni sé í ákveðnum tilvikum heimilt að halda eftir eign 

annars manns í sínum vörslum, uns tiltekin greiðsla er innt af hendi.188 Er þá talað um haldsrétt. 

Í lögum um lausafjárkaup er fjallað um heimild samningsaðila til að halda eftir eigin greiðslu 

til tryggingar kröfum sem af vanefndum hins aðilans leiðir.189  

Í 42. gr. lkpl. er fjallað um heimild kaupanda til að halda eftir kaupverði sökum vanefnda 

seljanda og í 10. gr. um heimild seljanda til að halda eftir söluhlut vegna vanefnda kaupanda. 

Eru ákvæði íslensku laganna um lausafjárkaup samhljóða þeim norsku.   

9.1. Heimild kaupanda til að halda eftir kaupverði – 42. gr. lkpl. 

Í 42. gr. lkpl. er fjallað um rétt kaupanda til að halda eftir kaupverði sökum vanefnda seljanda. 

Segir í ákvæðinu að ef kaupandi á kröfu á hendur seljanda vegna vanefnda hins síðarnefnda 

geti kaupandi haldið eftir þeim hluta kaupverðsins sem nægir til að tryggja kröfu hans. Ákvæðið 

er almennt orðað og á við um allar þær kröfur sem kaupandi öðlast í tilefni vanefnda seljanda, 

þ.e. um kröfur vegna greiðsludráttar, galla og vanheimildar.190  

Réttur kaupanda samkvæmt ákvæðinu nær til þess að halda eftir svo miklu af kaupverðinu að 

það nægi til tryggingar vanefndakröfu hans.191 Það er matsatriði hverju sinni hversu stórum 

hluta kaupverðsins kaupandi getur haldið eftir og gerir ákvæðið ráð fyrir ákveðnu svigrúmi 

hvað það varðar. Þegar krafa kaupanda er fyrst og fremst um efndir samkvæmt aðalefni 

samnings getur verið erfitt að meta hversu stórum hluta kaupverðsins krafa kaupanda 

samsvarar. Þar sem umræddur réttur er hugsaður sem trygging fyrir öllum kröfum sem 

kaupandinn getur öðlast getur hann eftir atvikum haldið öllu kaupverðinu eftir þegar um 

greiðsludrátt seljanda er að ræða.192  

Ekki hefur í raun reynt mikið á ákvæði 42. gr. lkpl. fyrir dómstólum en í tveimur héraðsdómum 

reyndi á heimild kaupenda til að halda eftir greiðslum. Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 16. 

nóvember 2009 í máli nr. E-4227/2008 voru málavextir þeir að A keypti efni af B til að nota 

við steiningu á hótelbyggingu. Hélt A því fram í málinu að eftir að efnið var sett á húsið hafi 

                                                 
188 Ólafur Jóhannesson, ,,Haldsréttur“ (1963) 13 Tímarit lögfræðinga 15, 15.   
189 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 42. gr., mgr. 2. 
190 sama heimild. 
191 Roald Martinussen, Kjøpsrett (n. 30) 78. 
192 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 42. gr., mgr. 3. 
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komið í ljós að efnið væri gallað sem hafi leitt til þess að steiningin varð mislit. Matsmaður sem 

fenginn var til að meta hvort um galla væri að ræða staðfesti það í matsgerð sinni. Seljandi hafði 

samþykkt að lagfæra þessi mistök sem óumdeilt var að hann fékk vitneskju um, án ástæðulauss 

dráttar. Það gerði hann hins vegar ekki og taldi héraðsdómur kaupanda því heimilt að halda eftir 

þeim hluta kaupverðsins sem nægði til að tryggja kröfu hans, sbr. 42. gr. lkpl.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 7. maí 2013 í máli nr. E-1218/2012 voru málavextir með 

þeim hætti að kaupandi keypti ýmsar vörur til sorphirðu af seljanda. Kaupandi greiddi þó hluta 

reikningsins stuttu eftir afhendingu en hélt eftir hluta af heildarfjárhæðinni vegna 10% afsláttar 

sem hann fullyrti að seljandi hafi munnlega veitt honum af söluverði ákveðinnar vöru sökum 

ástands hennar. Gaf kaupandi því út reikning í samræmi við það og lýsti yfir skuldajöfnuði. 

Kaupandi fullyrti í málinu að ákveðin vara hefði ekki verið í því ástandi sem honum hafi verið 

lofað. Þá hafi ýmsa fylgihluti vantað með öðrum vörum sem hafi í sumum tilvikum gert þær 

ónothæfar. Hafi hann því haldið eftir þeim hluta kaupverðsins sem nægði til tryggingar kröfu 

hans, sbr. 42. gr. lkpl. Seljandi höfðaði málið því til greiðslu á eftirstöðvum reikningsins. Ásamt 

því að kaupandi hafi tilkynnt um gallann of seint, sbr. 32. gr. lkpl., taldi dómurinn ekkert hafa 

legið fyrir um fjölda eða verðmæti þeirra fylgihluta sem kaupandi fullyrti að hafi ekki fylgt hinu 

selda. Með vísan til þess var niðurstaða dómsins sú að kaupandi hafi ekki sýnt fram á heimild 

til að halda eftir hluta kaupverðsins og var honum gert að greiða seljanda þá fjárhæð. Kröfu 

seljanda um dráttarvexti var þó vísað frá dómi þar sem hún var hvorki mörkuð með því að 

tilgreina ákveðinn vaxtafót né með skírskotun til 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001. 

Þá komst héraðsdómur að sambærilegri niðurstöðu í dómi Héraðsdóms Norðurlands eystra 

14. apríl 2008 í máli nr. E-186/2007. Kaupandi hélt eftir hluta kaupverðs sökum galla á 

söluhlut og taldi sig eiga rétt á afslætti og skaðabótum þar sem viðskiptin hafi ekki gengið eftir 

eins og til stóð. Seljandi taldi kaupanda hafa vanefnt samning þeirra með því að standa ekki í 

skilum með umræddan hluta kaupverðsins. Taldi dómurinn að kaupanda hafi ekki tekist að 

sanna tjón sitt. Þá taldi dómurinn það ekki sannað í málinu að um verðrýrnun hlutarins hafi 

verið að ræða og féllst því ekki heldur á afsláttarkröfu kaupandans. Dómurinn komst því að 

þeirri niðurstöðu að þar sem kaupanda hafi ekki verið heimilt að halda eftir greiðslu væri um 

vanefnd af hans hálfu að ræða. Var honum gert að greiða seljanda umsamið kaupverð ásamt 

dráttarvöxtum.   

https://www.fj.is/?sida=log&id=145b-2000050.html#G42
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Til samanburðar er áhugavert að líta á tvo norska dóma. Í dómi Borgarting lagmannsrett LB-

2004-1719 deildu aðilar um galla á vörum og heimild kaupanda til að halda eftir hluta 

kaupverðs sökum þess. Höfðu aðilar samið um að kaupandi keypti vélbúnað, hugbúnað og 

ráðgjöf af seljanda. Kaupandi taldi svo að um greiðsludrátt og galla hafi verið að ræða og neitaði 

að greiða fullt kaupverð. Dómurinn féllst ekki á að um galla hafi verið að ræða og því hefði 

kaupandi enga heimild haft til að halda eftir hluta kaupverðsins. Var hann því dæmdur til að 

greiða seljanda umrædda kröfu.  

Í dómi Frostating lagmannsrett LF-2004-54784 hafði kaupandi keypt seiði til laxauppeldis 

af seljanda. Afhendingu þeirra seinkaði sökum IPN veiru sem upp hafði komið í fyrirtæki 

seljanda. Stuttu eftir afhendingu seiðanna til kaupanda kvartaði hann yfir hárri dánartíðni þeirra, 

taldi að um galla væri að ræða og hélt því eftir hluta kaupverðsins. Seljandi féllst ekki á galla á 

afhendingu og krafðist greiðslu umsamins kaupverðs. Dómurinn taldi að það væri á ábyrgð 

kaupanda að sanna gallann. Sérfræðingur var þá fenginn til að meta gallann. Í skýrslu 

sérfræðingsins kom fram að ljóst væri að um galla hefði verið að ræða sem rekja mætti til 

seljanda. Var því fallist á það í málinu að seljandi bæri ábyrgð á gallanum og að kaupandi ætti 

rétt á afslætti kaupverðs sem því næmi. Kaupandi fór þó fram á frekari afslátt sökum þess að 

seiðin væru minni en hann hefði mátt búast við. Ekki var fallist á það og kaupanda var því ekki 

talið heimilt að halda eftir stærri hluta kaupverðsins en samsvaraði þeim afslætti sem næmi 

fjölda dauðra seiða og var gert að greiða seljanda mismuninn. Þar sem kaupandinn hélt eftir 

hærri fjárhæð en sem nam viðurkenndri vanefnd átti seljandi rétt á dráttarvöxtum af 

umframfjárhæðinni, sbr. 71. gr. lkpl.  

Kann það í sumum tilvikum að vera óljóst eða umdeilt hvort kaupandi eigi tiltekna 

vanefndakröfu og getur það valdið vafa um það hvort heimilt sé að beita ákvæði 42. gr. líkt og 

sjá má af þeim dómum sem hér að framan eru reifaðir. Þar að auki ber að hafa í huga að oft 

getur verið freistandi fyrir kaupanda að grípa til þessa úrræðis ef hann getur ekki greitt 

kaupverðið. Af því leiðir að hér er um vandmeðfarið úrræði að ræða. Það er kaupandinn sem 

ber áhættuna af því að hann eigi í raun og veru kröfu sem stafar af vanefnd seljanda, sbr. dómur 

Frostating lagmannsrett LF-2004-54784. Komi í ljós að kaupandinn átti enga slíka kröfu 

getur seljandinn til dæmis krafist dráttarvaxta af þeim hluta kaupverðs sem ólögmætt var að 

halda eftir, sbr. dómur Héraðsdóms Reykjaness 7. maí 2013 í máli nr. E-1218/2012 og dómur 

Frostating lagmannsrett LF-2004-54784.  
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9.2. Heimild seljanda til að halda eftir eigin greiðslu – 10. gr. lkpl. 

Þá er rétt að fjalla stuttlega um heimild seljanda til að halda eftir greiðslu. Í 10. gr. lkpl. er að 

finna ákvæði sem heimilar seljanda að láta hjá líða að afhenda kaupanda söluhlut nema seljandi 

hafi samtímis fengið kaupverðið greitt. Í 1. mgr. segir að ef seljandi hefur ekki veitt lán eða 

greiðslufrest er hann ekki skyldugur til að afhenda hlutinn, framselja skjöl eða á annan hátt að 

yfirfæra ráðstöfunarrétt yfir hlutnum, nema því aðeins að kaupverðið sé samtímis greitt. Þá 

segir í 2. mgr. 10. gr. að ef seljandi á að senda hlut til annars staðar getur hann ekki látið það 

hjá líða, en hann getur komið í veg fyrir að kaupandinn fái umráðin þar til kaupverðið er greitt.  

Það er viðurkennd regla í kauparétti að greiðsla kaupverðs fari fram á sama tíma og afhending 

söluhlutar, hafi ekki um annað verið samið.193 Er það líklega ástæða þess að fá mál er varða 

ákvæði 10. gr. lkpl. og norsku laganna hafa ratað á borð dómstóla.  

Í dómi Héraðsdóms Austurlands 30. október 2013 í máli nr. E-27/2013 krafðist kaupandi 

skaðabóta sökum afhendingardráttar seljanda. Hafði kaupandi þó ekki greitt umsamið kaupverð 

og taldi dómurinn það ósannað í málinu að greiðsludráttur hafi verið á ábyrgð seljanda enda 

hafði enginn greiðslufrestur verið veittur kaupanda. Var seljanda því talið heimilt að bíða með 

afhendingu söluhlutarins uns greiðsla kaupanda átti sér stað, sbr. 10. gr. lkpl.  

Í norskum dómi Borgarting lagmannsrett LB-2013-30358 voru málsatvik með þeim hætti að 

O samdi við M um kaup á tveimur byggingakrönum. Í málinu krafðist O skaðabóta sökum þess 

að M afhenti ekki alla fylgihluti krananna samkvæmt samningi. Vegna vanskila O á greiðslu 

kaupverðs söfnuðust upp aukagjöld hjá M vegna þess kostnaðar sem meðal annars fólst í 

geymslu krananna. O greiddi þau gjöld ekki frekar og M hélt því eftir þeim fylgihlutum sem 

samið hafði verið um að fylgdu krönunum. Dómurinn féllst á að M hafi verið það heimilt vegna 

vanefnda O, sbr. 10. gr. laganna. 

9.3. Samantekt 

Haldsréttur er ákveðinn tryggingarréttur sem stuðlar að því að haldsréttarhafi fái tiltekna 

greiðslu sem hann á rétt á. Má því segja að haldsrétturinn feli þannig í sér óbeina þvingun 

gagnvart þeim sem vanefnir til að standa við sinn hluta samningsins.194  

                                                 
193 Svokölluð ,,hönd selur hendi” regla. 
194 Ólafur Jóhannesson (n. 188) 16.   
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Ljóst er af þeirri framkvæmd sem snýr að ákvæðum 42. gr. og 10. gr. sem reifuð hefur verið 

hér að framan, að dómstólar á Íslandi og í Noregi líta til sömu atriða við ákvörðun á því hvort 

samningsaðila sé heimilt að halda eftir kaupverði eða söluhlut sökum vanefnda hins aðilans. Þá 

virðast þeir á sama máli um heimild seljanda til beitingu vanefndaúrræða á borð við meðal 

annars dráttarvexti, komi í ljós að ekki hafi verið um vanefnd af hans hálfu að ræða. Þá virðast 

þeir einnig sammála um það að við matið á rétti til að halda eftir greiðslu þurfi að líta til þess 

hver beri ábyrgð á því að samningur var ekki rétt efndur.  
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10. Samantekt og niðurstöður 

Markmið ritgerðar þessarar var að leitast við að gera grein fyrir helstu vanefndaúrræðum laga 

um lausafjárkaup. Var í ritgerðinni lögð áhersla á úrræðin í dómaframkvæmd, þ.e. til hvaða 

sjónarmiða dómstólar, bæði á Íslandi og í Noregi, líta við mat sitt á heimild samningsaðila til 

beitingu úrræðanna og hversu mikið reynir á úrræðin. Eitt af markmiðum með setningu laga 

um lausafjárkaup var að samræma norrænar reglur á þessu sviði réttarins sem leiddi til þess að 

lög um lausafjárkaup á Íslandi og í Noregi eru í öllum megindráttum eins. Þrátt fyrir að lögin 

séu eins er það ekki þar með sagt að dómstólar landanna túlki lögin með sama hætti í 

niðurstöðum sínum. Gegnum gangandi í ritgerðinni var því stefnt að því að svara þeirri 

spurningu hvort þessari samræmingu sé í raun náð í dómaframkvæmd landanna tveggja.   

Með það markmið í huga var í upphafi ritgerðarinnar leitast við að gera grein fyrir 

aðdragandanum að setningu núgildandi laga um lausafjárkaup á Íslandi og í Noregi til skýringar 

á líkindum þeirra. Byggja lögin þannig á áliti vinnuhóps sem skipaður var af norrænum 

dómsmálaráðherrum árið 1980. Hafði vinnuhópurinn meðal annars það markmið að setja fram 

tillögur að samræmdum reglum á sviði kauparéttar sem skilaði sér í því að lögin á Íslandi og í 

Noregi eru í öllum megindráttum eins.  

Þá var til skýringar í stuttu málið vikið að þeim vanefndum sem lög um lausafjárkaup gera ráð 

fyrir að til staðar þurfi að vera svo heimilt sé að beita vanefndaúrræðum. Þarf þannig að liggja 

fyrir greiðsludráttur samningsaðila, þ.e. þegar greiðsla er ekki afhent eða afhent of seint, galli 

á söluhlut eða vanheimild samningsaðila, þ.e. þegar þriðji maður telur sig eiga eignarrétt, 

veðrétt eða annan rétt yfir söluhlut. 

Mismikið hefur reynt á vanefndaúrræðin fyrir dómstólum og helst það í hendur hversu mikið 

eða lítið reynir á hvert úrræði í löndunum tveimur. Þannig hefur lítið reynt á úrræði laganna um 

efndir in natura. Er í framkvæmd helst vísað til meginreglu úrræðisins um réttar efndir samnings 

í lagarökum málsaðila, máli þeirra til stuðnings. Hefur þannig lítið reynt beint á ákvæði laganna 

um efndir in natura fyrir dómstólum landanna. Er líkleg ástæða þess sú að aðilum finnst það 

sjálfsagt að samningur sé efndur án þess að þurfa krefjast þess sérstaklega fyrir dómstólum. 

Þannig eru fá mál þar sem dómstólar fjalla um úrræðið í niðurstöðum sínum og erfitt að draga 

ályktanir af líkindum milli landanna. Þrátt fyrir það bendir sú litla framkvæmd og skrif 

fræðimanna beggja landa til þess að litið sé á úrræðið um efndir in natura með sama hætti. 



 74 

Riftun er þýðingarmikið vanefndaúrræði laga um lausafjárkaup sem töluvert meira hefur reynt 

á í framkvæmd. Meginskilyrði riftunar samkvæmt lögunum er að um verulega vanefnd sé að 

ræða enda er riftun íþyngjandi úrræði fyrir samningsaðila. Rifti samningsaðili samningi ganga 

kaupin til baka og skila þarf hlut eða greiðslum sem þegar voru inntar af hendi. Við mat á því 

hvað teljist veruleg vanefnd hafa dómstólar á Íslandi og í Noregi helst horft til þess hvaða áhrif 

vanefndin hafði á samningsaðila. Þá virðast íslenskir dómstólar vísa til þess í niðurstöðum 

sínum er varðar riftun vegna galla á söluhlut hvaða fjárhæð gallinn nam miðað við 

kostnaðarverð og taka það inn í heildarmatið á því hvort vanefndin teljist veruleg. Ekki er að 

sjá að byggt sé á því sérstaklega í niðurstöðum norskra dómstóla hvaða fjárhæð gallinn nam. 

Þá er það einnig skilyrði riftunar að hún sé tilkynnt samningsaðila án ástæðulauss dráttar þó 

dómstólar vísi ekki alltaf til þess í niðurstöðum sínum. Virðist ákvörðun um verulega vanefnd 

þó byggjast á heildarmati hvers tilviks þó fyrir liggi ákveðin viðmið sem dómstólar líta til. 

Matið á heimild samningsaðila til riftunar fer því fram með sambærilegum hætti hjá dómstólum 

landanna þrátt fyrir að örlítinn áherslumun sé þar að finna. 

Skaðabætur er það úrræði laga um lausafjárkaup sem hvað mest hefur reynt á fyrir dómstólum. 

Samningsaðili fer þá fram á skaðabætur fyrir tjón sem hann telur sig hafa orðið fyrir sökum 

vanefndar hins aðilans.195 Skaðabætur gegna oft því hlutverki að vera öðrum vanefndaúrræðum 

til fyllingar og bæta þannig oft það tjón sem eftir stendur þegar öðrum vanefndaúrræðum hefur 

verið beitt.196 Tjón þarf því alltaf að liggja fyrir svo fallist sé á skaðabótakröfu samningsaðila 

en dómstólar á Íslandi og í Noregi virðast gera strangar kröfur til sönnunar tjóns. Liggi fyrir 

tjón samningsaðila er í dómaframkvæmd næst litið til þess á hvaða grundvelli sá sem vanefnir 

samninginn getur hugsanlega borið á því ábyrgð. Svokölluð stjórnunarábyrgð er meginregla 

laganna um bótagrundvöll en sú ábyrgð bætir einungis beint tjón. Sést það í dómaframkvæmd 

hvað reglan um stjórnunarábyrgð er hlutlæg. Til að bótaábyrgð stofnist vegna óbeins tjóns þarf 

þannig sök samningsaðila að liggja fyrir. Sjaldan hefur verið fallist á að samningsaðili beri 

ábyrgð vegna sakar og virðast dómstólar gera miklar kröfur til sönnunar hvað það varðar. Mikið 

samræmi er í dómaframkvæmd á Íslandi og í Noregi hvað þetta varðar og ekki að sjá að þar sé 

neinn munur á þeim grundvallaratriðum sem dómstólar landanna líta til í niðurstöðum sínum 

um skaðabótaskyldu samningsaðila vegna vanefnda á samningi. 

                                                 
195 John Egil Bergem og Stein Rognlien (n. 16) 147. 
196 sama heimild. 



 75 

Afsláttur er vanefndaúrræði sem fyrst og fremst er beitt í tilefni þess að greiðsla samkvæmt 

gagnkvæmum samningi telst gölluð. Í lögum um lausafjárkaup er byggt á því að afslætti sé beitt 

þegar galli leiðir til rýrnunar á verðgildi söluhlutar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum og á 

afsláttur að bæta upp þá rýrnun. Skal afsláttur reiknaður þannig að hlutfallið milli hins lækkaða 

verðs og samningsverðsins svari til hlutfallsins milli verðgildis hlutarins í gölluðu og umsömdu 

ástandi á afhendingartíma. Þar sem ekki hefur reynt á það fyrir dómstólum á Íslandi hvernig 

afsláttur, sbr. 38. gr. lkpl., er metinn í framkvæmd er vísað til framkvæmdar norskra dómstóla. 

Af þeirri framkvæmd virðist matið miða við það viðmið sem hér að framan er lýst og kemur 

skýrt fram í 38. gr. laganna. Má því nánast fullyrða að mat á upphæð afsláttarkröfu kaupanda 

færi fram með sama hætti fyrir íslenskum dómstólum.  

Haldsréttur er réttur samningsaðila til að halda eftir eigin greiðslu til tryggingar kröfum sem 

leiða af vanefndum hins aðilans.197 Rétturinn nær til þess að halda eftir svo miklum hluta 

greiðslunnar að það nægi til að tryggja vanefndakröfu samningsaðila. Er um vandmeðfarið 

úrræði að ræða og er það á ábyrgð samningsaðila að hann eigi í raun og veru kröfu sem stafar 

af vanefnd hins aðilans. Af dómaframkvæmd að ráða, bæði á Íslandi og í Noregi, virðist réttur 

samningsaðila til að halda eftir greiðslu skýr ef fyrir liggur vanefnd hins aðilans. Komi þó í ljós 

að engin slík vanefnd sé til staðar getur samningsaðili beitt vanefndaúrræðum, til dæmis 

dráttarvöxtum.  

Í ritgerð þessari hefur að mestu verið farið yfir þá framkvæmd á Íslandi þar sem reynt hefur á 

framangreind vanefndaúrræði og til samanburðar vísað til norskrar framkvæmdar. Ekki er hægt 

að segja að mikið hafi reynt á úrræði laganna, hvorki á Íslandi né í Noregi, miðað við hversu 

langt er liðið frá gildistöku þeirra. Má telja það umhugsunarvert því samningar um lausafé eru 

algengustu löggerningar sem gerðir eru manna á milli og margir slíkir samningar gerðir 

daglega. Geta ástæður þess verið nokkrar. Má þar í fyrsta lagi nefna kostnað en í þess háttar 

málum er oft deilt um lágar fjárhæðir og getur kostnaður við það að fara í dómsmál verið 

margföld sú fjárhæð sem um er deilt. Það er því líklegt að aðili gefi einfaldlega eftir kröfur sínar 

í stað þess að fara í kostnaðarsamt dómsmál. Þá getur ástæða þess í öðru lagi verið sú að reglur 

á sviði lausafjárkaupa eru skýrar. Líkt og fjallað var í kafla 4.1 um sögulega þróun úrræðanna 

má sjá að úrræðin líkt og við þekkjum þau í dag má rekja langt aftur í aldir og hafa þekkst í 

viðskiptum manna í áraraðir. Má því jafnvel ætla að aðilar nái einfaldlega sáttum sín á milli 

                                                 
197 Alþt. 1999-2000 (n. 6) athugasemdir við 42. gr., mgr. 2. 
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áður en málin fara lengra því framkvæmdin er skýr. Þá er í þriðja lagi rétt að benda á það að 

lögin eru frávíkjanleg og fyrst og fremst talin til skýringar og fyllingar annarra laga kauparéttar. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þó þær að bæði lögin og þær niðurstöður dómstóla sem 

fyrir liggja miða að því að ávallt sé staðið við gerðan samning og er réttur þess samningsaðila 

sem vanefnd bitnar á, til beitingu vanefndaúrræða, skýr. Vanefndaúrræði laganna eiga að miða 

að því að draga úr skaðlegum afleiðingum vanefndar og bæta bæði tjón og óhagræði sem af 

vanefnd hlýst og telur höfundur það endurspeglast í dómaframkvæmd.198  

Þá má segja að markmiði með samræmingu reglna kauparéttar á sviði lausafjárkaupa sé í raun 

náð hvað Ísland og Noreg varðar. Sé mið tekið af samanburðinum í heild er enginn afgerandi 

munur á dómaframkvæmd milli landanna þó í sumum tilvikum geti smávægilegur 

áherslumunur verið til staðar. Má telja ástæðu þessara líkinda byggjast á skýru orðalagi laganna 

sem eru í öllum megindráttum eins. Þá hafa lög á sviði lausafjárkaupa í löndunum tveimur í 

raun verið byggð á sama grunni í áraraðir, langt fyrir setningu núgildandi laga.  

Að lokum er rétt að vísa til þess að lengi hefur verið samstarf með Norðurlandaþjóðunum um 

lagasetningu á sviði fjármunaréttar og þá ekki síst á sviði samninga- og kauparéttar.199 

Höfundur telur eðlilegt að nokkur réttareining ríki um mikilvæg svið á Norðurlöndunum og 

ákveðið réttaröryggi felist í því að svipaðar reglur gildi á þeim réttarsviðum sem máli skipta 

þannig að samningsaðilar geti jafnan vitað hvaða lög komi til með að gilda í lögskiptum 

þeirra.200 Líkt og fram kemur í frumvarpi því sem varð að núgildandi lögum um lausafjárkaup 

var við setningu laganna talið að réttareining á Norðurlöndunum á þessu sviði myndi skapa 

einsleitan markað, auðvelda samningagerð og skapa viðskiptaaðilum réttaröryggi við kaup.201  

  

  

                                                 
198 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: efndir kröfu (n. 29) 17. 
199 Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 3, mgr. 3. 
200 Ármann Snævarr, „Det nordiske lovsamarbejde og de  fællesnordiske love som faktorer i nordisk integration og 

identitet.“ (1994) 47 Úlfljótur – tímarit laganema 179, 179. 
201 Alþt. 1999-2000 (n. 6) kafli 3, mgr. 3. 
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