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1.0 Inngangur 

Kaupsamningar og aðrir samningar á sviði fjármunaréttar eru grundvöllur alls 

viðskiptalífs og hafa tíðkast í samfélögum manna um langan aldur. Mörg þúsund ára 

gamlar réttarheimildir á þessu sviði t.d. lögbók Hammúrabís, bera vott um að 

fjármunaréttarreglur hafi þegar náð allnokkrum þroska um það bil tvö þúsund árum fyrir 

Krists burð.
1
 

 Megineinkenni réttarreglna á sviði fjármunaréttar er að þróun þeirra í aldanna rás 

hefur haldist í hendur við breytingar á þjóðfélags- og viðskiptaháttum.
2
 Þrátt fyrir það eru 

margir grundvallarþættir þessa réttarsviðs fornir að stofni en það endurspeglast meðal 

annars í ýmsum aldagömlum réttarheimildum vesturlanda.  

 Á síðustu árum hefur alþjóðleg réttarsamræming á sviði fjármunaréttar verið áberandi 

innan Evrópusambandsins og á heimsvísu. Slíkt löggjafarsamstarf miðar að því að greiða 

fyrir sívaxandi viðskiptum milli ríkja og ólíkra menningarsvæða sem ekki búa við 

samskonar réttarreglur á þessu sviði. Ljóst er að þeirri réttarsamræmingu sem að framan 

er lýst verður vart við komið nema á grundvelli niðurstaðna fjölþjóðlegs samanburðar á 

réttarreglum hlutaðeigandi þjóða.
 3

 

 Samanburður í þeim skilningi sem hér er átt við og almennt innan fræðigreinarinnar 

samanburðarlögfræði felur í sér könnun og mat á því hvað sé líkt með tilteknum 

réttarkerfum eða lagareglum á afmörkuðum sviðum og hvar skilji á milli. Í því skyni hafa 

fræðimenn, sem fást við rannsóknir á sviði samanburðarlögfræði, leitast við að flokka hin 

ýmsu réttarkerfi heimsins eftir sameiginlegum einkennum þeirra til að auðvelda greiningu 

og mat á þeim þáttum sem til skoðunar eru hverju sinni. Þau viðmið við flokkun sem 

kunnir fræðimenn á sviði samanburðarlögfræði hafa einkum litið til eru sögulegur 

uppruni og þróun réttarkerfa, einkenni lögfræðilegrar aðferðarfræði, sérstæð 

réttarfyrirbrigði og túlkunarviðhorf í réttarheimildafræðum.
4
  

                                                 
1
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23 og Brot úr réttarsögu, bls. 316. Í síðarnefnda ritinu er fjallað  

  ítarlega um efni og inntak lögbókar Hammúrabís en hún hefur meðal annars að geyma sérkafla um reglur  

  á sviði fjármunaréttar. 
2
 Ussing, Henry: Køb, bls. 4. 

3
 Sjá umfjöllun um gagnsemi rannsókna á sviði samanburðarlögfræði í grein Páls Sigurðssonar  

 „Samanburðarlögfræði –hugleiðingar um efnissvið greinarinnar, gagnsemi hennar, markmið, réttarkerfi og  

  réttarfjölskyldur heims” í ritinu Lagaheimur, bls 15-41. Sjá nánar um fjölþjóðlegar tilraunir til   

  réttarsamræmingar á sviði fjármunaréttar á grundvelli samanburðarlögfræði í grein Páls Sigurðssonar  

 „Þróunardrættir í samninga-og kröfurétti, einkum frá fjölþjóðlegu sjónarhorni”, í ritinu Lagaskuggsjá – 

  greinar um lög og sögu, bls. 11-28. 
4
 Þessi viðmið eru lögð til grundvallar í hinu þekkta riti á sviði samanburðarlögfræði An Introduction to  

  Comparative Law eftir Konrad Zweigert og Hein Kötz, sem nánar verður vikið að í öðrum og þriðja kafla  
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Framangreind flokkunarviðmið fræðimanna sem fást við rannsóknir á sviði 

samanburðarlögfræði hafa orðið til þess að innan fræðigreinarinnar hefur hugtakið 

réttarfjölskylda orðið til en það hugtak er notað sem samheiti yfir fleiri en eitt réttarkerfi 

með sameiginleg einkenni. Fræðimönnum ber þó ekki saman í flokkunum sínum á 

réttarkerfum í fyrrnefndar réttarfjölskyldur en meðal þeirra hefur þó náðst samstaða um 

að á vesturlöndum sé að meginstefnu um að ræða tvær réttarfjölskyldur, annars vegar 

Common law -réttarfjölskylduna þ.e. réttarkerfi Englendinga, Bandaríkjamanna og 

Kanadamanna og hins vegar réttarfjölskyldu sem oftast er kennd við meginland Vestur -

Evrópu þ.e. Civil law -réttarfjölskyldan.
5
  

 Í þessari ritgerð er ætlunin að fjalla um tvær af undirgreinum fjármunaréttarins, þ.e. 

samninga- og kauparétt, í ljósi aðferðarfræði samanburðarlögfræði. Færa má rök fyrir að 

umfjöllun um réttarreglur á sviði samninga- og kauparéttar séu öðru fremur áhugaverðar í 

þessu ljósi. Aukin alþjóðavæðing, samtvinnun viðskipta- og fjármálamarkaða heims og 

milliríkjasamstarf á þessu sviði er það starfsumhverfi sem íslenskir lögfræðingar standa 

nú frammi fyrir og mun þar af leiðandi duga skammt að líta einungis til innlendra 

réttarreglna um lausn á lögfræðilegum álitaefnum þegar verslun og viðskipti eru annars 

vegar.  

 Efnisskipan umfjöllunarinnar verður með þeim hætti að í öðrum kafla ritgerðarinnar, 

sem nefnist Þróun réttarreglna á sviði fjármunaréttar í fjölþjóðlegu ljósi,  verður fjallað 

um réttarreglur samninga- og kauparéttar í norrænum rétti og réttarkerfum valinna þjóða 

innan Civil law og Common law -réttarfjölskyldnanna, þ.e. Þjóðverja, Frakka, 

Svisslendinga, Englendinga og Bandaríkjamanna. Þar verður leitast við að gera grein 

fyrir sameiginlegum uppruna fjármunaréttarreglna og þróun þeirra í réttarkerfum þeirra 

þjóða sem vitnað er til hér að framan. Þriðji kafli ber heitið Fjölþjóðlegur samanburður á 

meginreglum samninga- og kauparéttar. Þar verður gerð grein fyrir völdum þáttum úr 

samninga- og kauparétti í íslenskum rétti og rétti valinna þjóða innan Civil law og 

Common law -réttarfjölskyldnanna. Umfjöllun kaflans mun fyrst og fremst beinast að 

rétti Íslendinga, Þjóðverja og Englendinga en í vissum atriðum verður jafnframt vikið að 

rétti Frakka, Svisslendinga og Bandaríkjamanna. Í fjórða kafla, sem nefnist Alþjóðleg 

                                                                                                                                                 
   ritgerðarinnar.  Varðandi önnur flokkunarviðmið má meðal annars sjá umfjöllun í ritinu Major Legal  

   Systems in the World today, eftir einn kunnasta samanburðarlögfræðing heims, Rene David. 
5
 Páll Sigurðsson: „Samanburðarlögfræði –hugleiðingar um efnissvið greinarinnar, gagnsemi hennar,  

   markmið, réttarkerfi og réttarfjölskyldur heims”, bls. 40. Rene David talar um Romano-Germanic family  

   í stað þess sem hér hefur verið nefnt Civil law- réttarfjölskyldan sbr. fyrrnefnt rit hans Major Legal  

   Systems in the World today. 
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samræming réttarreglna á sviði samninga- og kauparéttar, er að finna umfjöllun um 

réttarsamræmingu á fyrrnefndu sviði, annars vegar á vettvangi Evrópusambandsins og 

hins vegar á heimsvísu. Síðasti kaflinn ber heitið Lokaorð og hefur að geyma samantekt á 

efni ritgerðarinnar ásamt helstu niðurstöðum hennar. 
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2.0 Þróun réttarreglna á sviði fjármunaréttar í fjölþjóðlegu ljósi 

 

2.1 Almennt 

Réttarreglur á sviði fjármunaréttar má rekja allt aftur til fornra menningarþjóða sem 

byggðu borgríki á ósasvæði fljótanna Efrats og Tígriss um það bil þrjú þúsund árum f. 

Kr. Ein af elstu réttarheimildum á sviði fjármunaréttar er lögbók sú sem Hammúrabí 

konungur borgríkisins Babýlon lét semja um það bil tvö þúsund árum f. Kr. Lögbókin ber 

þess glögg merki að verslun hafi þá verið mikil og viðskiptahættir nokkuð þróaðir.
6 

 Verslunarréttur Babýloníumanna einkenndist þó meira af viðskiptavenjum en 

skráðum réttarreglum en í þær verður fyrst og fremst ráðið af þeim fjölda löggerninga 

sem varðveist hafa frá stjórnartíð Hammúrabís. Ýmsir þættir réttarins svo sem 

hugtakanotkun var jafnframt frábrugðin því sem tíðkast í nútíma lögfræði. Fræðileg 

greining fjármunaréttar milli eignaréttar og kröfuréttar þekktist til dæmis ekki í rétti 

Babýloníumanna.
7
  

 Fræðileg greining fjármunarréttar í eignarrétt annars vegar og hins vegar kröfurétt er 

grundvöllur að skiptingu fjármunaréttinda í frekari undirflokka í nútíma réttarkerfum. 

Þróun þessara tveggja réttarsviða hefur haldist í hendur við breytingar á samfélagsháttum 

manna í aldanna rás. Segja má að reglur eignaréttarins hafi orðið til og þróast í takt við 

aukna samkeppni um takmörkuð gæði og auðlindir. Jafnframt hafa reglurnar tekið mið af 

þörfum viðskiptalífsins og haldist í hendur við tækniframfarir hverju sinni. Svipaða sögu 

er að segja um reglur kröfuréttarins en innan hans tóku snemma að myndast ákveðnir 

grundvallarþættir samninga- og kauparéttar.
8
  

 Samningar á sviði fjármunarréttar hafa tíðkast í samfélögum manna frá fornu fari og 

hafa um langan aldur myndað grundvöll fyrir samskipti og réttarstöðu manna í 

samfélögum sem komist hafa til nokkurs þroska. Nokkrar meginreglur samningaréttarins 

eiga rætur að rekja í fornan rétt, t.d. meginreglan um skuldbindingargildi samninga
9
 og 

                                                 
6
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23 og Brot úr réttarsögu, bls. 303. 

7
 Páll Sigurðsson: Brot úr réttarsögu, bls. 316. 

8
 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 1-4. 

9
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-25. Segja má að reglan um skuldbindingargildi samninga sé  

   kjarni samningaréttarins og að allt traust í viðskiptalífinu byggi á henni. Reglan er orðuð í hinum forna  

   Rómarrétti sem „ pacta sunt servanda”. 
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reglan um samningafrelsi.
10

 Þá eiga ýmsar samningaréttarreglur langan þróunarferil að 

baki sér, t.d. reglur sem lúta að formskilyrðum. 
11 

 Samningar um vöruskipti eru meðal elstu tegunda samninga. Með tilkomu gjaldmiðla 

þróaðist vöruskiptaverslun síðar í hin eiginlegu kaup á lausafé og kauparéttur varð til sem 

fræðigrein.
12

 Við upphaf 20. aldar tóku reglur kauparéttar að þróast og aðlagast í kringum 

milliríkjaviðskipti og alþjóðleg kaup.
13 

 Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þær tvær meginstoðir sem réttarkerfi 

vesturlanda byggja á, annars vegar Rómarrétt og hins vegar germanskan rétt.
14

 Straumar 

og stefnur frá þessum fornu réttarkerfum hafa í aldanna rás sett svip sinn á réttarþróun 

vesturlanda en til þeirra má einnig rekja sameiginlegan uppruna fjármunaréttarreglna 

fjölmargra þjóða í Evrópu og Ameríku. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-27. Reglan um samningafrelsi borgaranna er ein af meginstoðum  

   samningaréttarins þó hún sé ekki undantekningalaus. Í reglunni felst heimild manna til að velja sér  

   gagnaðila við samningsgerð, frelsi um efni löggerninga og jafnframt frelsi til að ákveða hvort þeir geri 

   samning eða láti hjá líða. 
11

Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 8 og áfr. og Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-29.   

   Varðandi þróun formreglna og formskilyrða má nefna að í fornum rétti var þess krafist að vottar væru  

   viðstaddir stofnun löggerninga af sönnunarástæðum. Skriflegt form löggerninga þróaðist hins vegar með  

   útbreiðslu lestrar- og skriftarkunnáttu fyrir tilstuðlan kaþólsku kirkjunnar þ.e. kanónísks réttar. Á 14. öld 

   var farið að viðurkenna gildi formfrjálsra löggerninga meðal ítalskra fræðimanna af skóla  

   postglassatoranna en þessar kenningar hlutu síðar brautargengi meðal evrópskra lögbókarhöfunda á 18.  

   og 19. öld. 
12

 Ussing, Henry: Køb, bls. 4. Samningar um kaup fólu fyrst í sér að yfirfærsla eignarréttar á lausafé fór  

    fram samtímis og gagngjaldið var afhent. Lánsviðskipti marka upphaf síðari tíma þróunar í þesssum  

    efnum sem fól í sér að seljandi afhenti lausafé samkvæmt kaupsamningi án þess að gagngjald kæmi fyrir 

    en í staðinn öðlaðist hann kröfu á hendur kaupanda um greiðslu kaupverðsins.   
13

 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 4-7 og Ussing, Henry:  Køb, bls. 4. Um milliríkjakaup  

    er nánar fjallað í riti Páls Sigurðssonar um milliríkjakaup frá árinu 1984. 
14

 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 17-18. 
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2.2  Rómarréttur og germanskur réttur 

Réttur Rómverja til forna ásamt fornum rétti Germana mynda meginstoðir réttarkerfa á 

vesturlöndum.  

 Einkenni Rómarréttar má einkum greina í rétti meginlandsþjóða Vestur-Evrópu eða 

þeirra þjóða sem í fræðilegri flokkun tilheyra civil law -réttarfjölskyldunni. Þær þjóðir 

eiga það sammerkt að hafa allar lögtekið viðamiklar lögbækur á einkarréttarsviði á 18. og 

19. öld sem enn mynda kjarna einkamálaréttar þessara þjóða. 

 Á norðurlöndum og í engilsaxneskum rétti eða enskum stofnrétti þ.e. í rétti þeirra 

þjóða sem tilheyra Common law -réttarfjölskyldunni má hins vegar greina viss einkenni 

úr rétti germana til forna. Í þessu sambandi ber þó að hafa í huga að réttur Norðurlanda á 

einkaréttarsviði hefur um langan aldur verið bundinn í viðamikla lagabálka. Innan 

common law- réttarfjölskyldunnar þ.e í enskum, bandarískum og kanadískum rétti hefur 

frá fornu fari verið byggt á fordæmum og dómvenjum á þessu sviði.
15 

 Rómverska heimsveldið eða Rómaveldi var ríki og menningarsvæði í kringum 

Miðjarðarhaf og í Vestur-Evrópu. Upphaf Rómaveldis er miðað við  árið 753 f. Kr. og 

lok þess við árið 476 e. Kr., þegar síðasta keisaranum í Róm var steypt af stóli. Eftir fall 

Rómaveldis lifði þó hið austrómverska keisaradæmi sem klofið hafði verið frá því 

vestrómverska árið 364 e. Kr. en því var stjórnað frá Konstantínópel. Sögu Rómaveldis er 

gjarnan skipt í þrjú tímabil þ.e. Rómverska konungsdæmið, rómverska lýðveldið og 

rómverska keisaradæmið. Á síðari hluta lýðveldistímans og á tíma keisaradæmisins tók 

yfirráðasvæði Rómverja að teygja sig út fyrir Appennínaskagann.
16

  

 Réttur Rómverja til forna þróaðist í borgarsamfélagi manna. Nútímamönnum er þó 

ekki kunnugt um einstaka þætti hans þar sem söguleg þróun hans teygir sig yfir margar 

aldir og yfir landamæri fjölmargra þjóðríkja.
17

 Af elstu réttarheimildum Rómarréttar sem 

nútímamönnum er kunnugt um má nefna tólf taflna lögin sem rituð voru c.a. 450 f. Kr. 

Segja má að tólf taflna lögin hafi verið grundvöllur rómverskra laga og meginstoð 

rómverska lýðveldisins. Megineinkenni Rómarréttar verða þó vart leidd af 

framangreindum lagabálki þó hann veiti vísbendingar um fábrotna samfélagsgerð 

Rómverja á þessum tíma. Rómarréttur tók að þróast við upphaf keisaratímans, c.a. 200 f. 

                                                 
15

 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 18. 
16

 Vefslóð: http://is.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3maveldi. Dags. 10. júní 2008. 
17

 Tamm, Dietlev: Roman law and European legal history, bls. 5 og Stang, Frederik: Indledning  til   

   formueretten, bls. 18. 
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Kr., þegar innflytjendur tóku að streyma inn í Rómaveldi. Þróun Rómarréttar tók einkum 

mið af samfélagsháttum Rómverja og hlutverki hins rómverska heimsveldis sem 

verslunar- og siglingarveldis við Miðjarðarhafið. Þess ber þó að geta að verslun og 

viðskipti gengu þó ekki fyrir sig eins og hjá nútímamönnum heldur þurftu kaupmenn að 

ferðast sjálfir með vörur og ferja þær milli verslunarstaða við Miðjarhafið. Í þessum 

verslunarferðum breiddu Rómverjar út menningu sína einkum á sviði lista, bókmennta og 

handiðnar. Af samfélags- og atvinnuháttum Rómverja er ljóst að réttur þeirra hefur fyrst 

og fremst tekið mið af verslun og viðskiptum. Innan Rómarréttar þróuðust borgaralegur 

réttur og verslunarréttur ekki hvor frá öðrum eins og seinna varð í þjóðlegum rétti 

fjölmargra ríkja. Því má segja að viðskiptahagsmunir hafi mótað allan fjármunarrétt 

Rómverja til forna. Þekking nútímamanna á Rómarrétti byggir í meginatriðum á lagsafni 

Jústinianusar keisara, Corpus Juris Civilis, frá árinu 529-534 e. Kr. Rómversk lög í 

lagasafni Jústinianusar urðu síðar grundvöllur og meginundirstaða laga víða í Evrópu. 

Arfleifð Rómverja á sviði laga, lista, og bókmennta verður að telja eitt merkasta framlag 

þeirra til þróunar þjóðfélagshátta á vesturlöndum.
18

  

 Rekja má uppruna germanskra þjóðflokka til bronsaldar Norður-Evrópu um það bil 

1800-600 f. Kr. eða í síðasta lagi til járnaldar Norður-Evrópu c.a. 500-100 árum f. Kr. 

Þjóðflokkar þessir tóku að breiðast út til suðurs, austurs og vesturs frá suðurhluta 

Þýskalands á 1. öld f. Kr. og komust þá í kynni við keltneska þjóðflokka í Gallíu og 

íranska og slavneska þjóðflokka í Austur-Evrópu. Margt er þó á huldu um sögu 

germanskra þjóðflokka utan stríðsreksturs þeirra við Rómverja um lönd og lendur auk 

þekktra fornleifa. Þegar rit Tacitusar, Germanía, var samið c.a. 100 e. Kr, höfðu 

Germanir komið sér fyrir meðfram Rín og Dóná og réðu þá að mestu því landsvæði sem 

Þýskaland nær yfir nú á dögum. Jafnframt er talið víst að ýmsum germönskum 

þjóðflokkum hafi vaxið ásmegin á 3. öld e. Kr., t.d.  Alamönnum, Frönkum og Söxum.
19

  

 Réttur Germana þróaðist í landbúnaðarsamfélagi manna ólíkt því sem áður sagði um 

fornan rétt Rómverja. Ýmsar hræringar urðu á samfélagsháttum germana á 12. öld en þá 

tóku að myndast bæir og í kjölfarið efldist verslunar- og menningarlíf á yfirráðasvæðum 

þeirra. Réttur Germana einkenndist af sundrung þar sem einstök yfirráðasvæði höfðu 

löggjafar- og dómsvald í sínum málum. Þá var réttur þeirra að mestu óskráður og fremur 

                                                 
18

 Tamm, Dietlev: Roman law and European legal history, bls. 5 og Stang, Frederik: Indledning til  

    formueretten, bls. 18-26. 
19

 Vefslóð: http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9E%C3%BDskaland. Dags. 10. júní 2008. 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%9E%C3%BDskaland
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fábrotinn að formi og efni, samanborið við rétt Rómverja til forna, enda má segja að 

þjóðfélagshættir hinna síðarnefndu hafi verið öllu þroskaðri í menningarlegum skilningi. 

Þá má segja að annars konar andi hafi svifið yfir germönskum rétti en þeim rómverska, 

sem orsakast fyrst og fremst af ólíkum samfélags- og atvinnuháttum. Það vekur þó 

athygli í ljósi þess sem að framan segir, að germanskur réttur stóð þeim rómverska ekki 

að baki hvað varðar réttindi þeirra sem minna mega sína í samfélaginu, einkum barna, 

kvenna og þræla.
20 

 Síðari tíma réttarþróun í Evrópu leiddi til samruna Rómarréttar og germansks réttar 

þar sem Rómarréttur tók smá saman að breiðast út, einkum á miðöldum en um það leyti 

var tekin upp kennsla í Rómarrétti í flestum háskólum í Vestur-Evrópu. Rómarréttur, í 

þeirri mynd sem hann hafði fengið við kennslu og rannsóknir í háskólum miðalda var 

meðal annars tekinn upp í Þýskalandi.
21

 Athyglisvert er að áhrifa frá Rómarrétti tók 

jafnframt að gæta í Skotlandi fyrir tilstuðlan skoskra námsmanna sem stunduðu nám í 

Rómarrétti víðs vegar um Evrópu á miðöldum og báru þekkingu sína til heimalandsins. 

 Undir lok miðalda hafði Rómarréttur náð hvað mestri útbreiðslu en þá var hann við 

lýði á Miðjarðarhafssvæðinu, í Suður-Frakklandi, Þýskalandi, Austurríki, Hollandi og í 

fjölmörgum evrópskum nýlendum. Rómarréttur var hins vegar afnuminn víðast hvar í 

Evrópu á síðari hluta 18. aldar og á 19. öld, en þá lögleiddu fjölmörg ríki í Evrópu 

viðamiklar lögbækur á einkarréttarsviði.
22 

 Í kaflanum hér á eftir verður fjallað nánar um réttarþróun innan valinna ríkja í 

Evrópu og Ameríku, þ.e. Þýskalandi, Frakklandi, Sviss, Englandi, Bandaríkjunum og 

Norðurlöndum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 26-31. 
21

 Zweigert og Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 133. 
22

 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 31-32. 
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2.3 Réttarþróun í einstökum ríkjum 

 

2.3.1  Þýskaland 

Germanskur réttur gilti í Þýskalandi til forna með mismunandi sérkennum eftir 

þjóðflokkum og samfélagseiningum. Réttur Franka er líklegast sá elsti en til eru skráðar 

réttarheimildir um hann frá árinu 500 og eru þær ritaðar á latínu. Þegar komið var undir 

lok miðalda tók þó að gæta áhrifa frá Rómarrétti í þýsku ríkjunum. Þýska keisaradæmið 

skiptist í mörg smáríki á miðöldum sem öll heyrðu þó undir einn keisara. Þrátt fyrir að 

ríkin heyrðu undir einn keisara var lítið um stjórnmálaleg og menningarleg tengsl á milli 

þeirra auk þess sem miðstjórn keisaradæmisins lét lítið að sér kveða í stjórnarfars-,  

löggjafar-, og dómsmálum. Frá miðöldum eru þó kunn ýmis lagaverk frá þessu svæði t.d. 

lagasafnið Saxaspegill frá 13. öld. Þýsk lagaverk frá miðöldum áttu það þó sammerkt að 

þau höfðu hvert um sig áhrif á mjög takmörkuðu landsvæði. Undir lok miðalda gerðu 

menn sér grein fyrir því að hinn staðbundni og forni réttur sem þá var við lýði í þýsku 

ríkjunum væri ekki fullnægjandi. Var því brugðið á það ráð að innleiða Rómarrétt í þeirri 

mynd sem hann hafði mótast við kennslu og rannsóknir í háskólum á miðöldum, enda 

Rómarréttur mun fullkomnari en hinn forni þýski réttur. Varð Rómarréttur upp frá því 

meginstoð í rétti þýsku ríkjanna um margra alda skeið, þó svo hann hafi formlega séð haft 

stöðu vararéttarheimildar þegar hinn þjóðlega rétt þraut. Í þessu sambandi er vert að geta 

þess að undir lok miðalda gegndi þýska keisaradæmið hlutverki sem einskonar arftaki 

hins forna Rómaveldis enda var það nefnt Rómverska þýska keisaradæmið. 
23 

  Þegar komið var fram á 17. og 18. öld, höfðu kenningar náttúruréttarins fest rætur í 

réttarfræðum Þjóðverja fyrir tilstuðlan þýsku fræðimannanna Samuel Pufendorf, 

Christian Thomasius og Christian Wolff. Þessir fræðimenn beittu sér fyrir því að samdar 

yrðu heilsteyptar lögbækur. Eitt frægasta lagaverkið frá þessum tíma er Prússneska 

lögbókin frá 1794 sem byggði á hugmyndum náttúruréttar og hins upplýsta einveldis. 

Prússneska lögbókin endurspeglar stéttarskipt samfélag sem stóð utan við frönsku 

stjórnarbyltinguna sem boðaði frelsi, jafnrétti og bræðralag. Prússneska lögbókin innihélt 

tilviksbundin lagaákvæði en þannig átti að vera mögulegt að skera úr um allan 

                                                 
23

 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 32-40. 
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mögulegan ágreining manna. Lögbókin var þar af leiðandi viðamikil og innihélt um 

20.000 ákvæði.
24 

 Á 19. öld lutu kenningar náttúruréttarins í lægra haldi fyrir sögustefnunni svokölluðu 

en hún átti miklu fylgi að fagna meðal þýskra lögfræðinga. Forvígismenn hennar beittu 

sér þó ekki fyrir samningu lögbóka eins og náttúruréttarmenn höfðu gert. Þó ber að geta 

þess að þýski prófessorinn Thibaut lagði til að samin yrði lögbók fyrir allt Þýskaland í riti 

sínu frá árinu 1814. Skoðanir hans hlutu þó ekki brautargengi og var andmælt meðal 

annars af hinum fræga þýska fræðimanni í lögum Savigny.  

 Um miðja 19. öld fór þó að gæta þjóðernisstefnu í Þýskalandi sem leiddi til stofnunar 

Þýska sambandsins en innan þess var m.a. stuðlað að sameiginlegri þýskri löggjöf á sviði 

verslunar- og viðskipta. Má þar nefna lög um víxla frá 1848 og verslunarlögbókina frá 

1861.  Eftir endurreisn Þýska ríkisins árið 1871 myndaðist þó fyrst pólitískur 

grundvöllur fyrir samningu almennrar borgaralögbókar sem gilda átti um allt Þýskaland. 

Undirbúningur að samningu þýskrar lögbókar hófst í ársbyrjun 1874 og þá þegar var 

skipuð nefnd þýskra lögfræðinga sem semja átti frumvarp að lögbókinni. Það frumvarp 

varð að lögum þann 18. ágúst 1896. Þýska borgaralögbókin, Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB), gekk í gildi 1. janúar árið 1900. Lögbókin einkennist af formfestu, er stutt með 

knöppum lagatexta og í henni er leitast við að setja fram almennar grundvallarreglur á 

afmörkuðum sviðum.
25 

 Að margra mati er þýska borgarlögbókin, BGB, merkasta lagaverk Þjóðverja og þó 

svo hún hafi sætt gagnrýni þýskra fræðimanna hefur hún hlotið lof víða um heim. Af 

nafntoguðum lögspekingum sem hrósað hafa lögbókinni má nefna breska lögfræðinginn 

Maitland, en hann taldi lögbókina eitt merkasta löggjafarverk heims á þeim tíma sem hún 

var samin og taldi hana jafnframt bera vott um þróaðri lögfræðilegan hugsunarhátt en 

áður hafði sést.  Í kjölfar  lögtöku BGB var Rómarréttur endanlega afnumin í þýsku 

ríkjunum.  

 Þýska borgaralögbókin hefur haft áhrif á rétt ýmissa annarra þjóða og var hún meðal 

annars notuð sem fyrirmynd við samningu svissnesku borgarlögbókarinnar sem gekk í 

gildi árið 1912. Sömu sögu er að segja um Austurríkismenn þegar þeir breyttu efni gömlu 

lögbókar sinnar á fyrstu áratugum 20. aldar. Þar að auki var lögbókin notuð sem 

                                                 
24

 Tamm, Dietlev: Roman law and European legal history, bls. 231-239. 
25

 Zweigert og Kötz: An Introduction to comparative law, bls. 132-142 og Páll Sigurðsson: „Um þýsku  

    borgaralögbókina og um þýskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 55-63. 
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fyrirmynd við lögbókarsmíð á síðari hluta 19. aldar og á fyrri hluta 20. aldar í Japan, 

Brasilíu, Tælandi, Perú og Grikklandi.
26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Zweigert og Kötz: An Introduction to comparative law, bls. 143-156 og Páll Sigurðsson: „Um þýsku 

borgarlögbókina og um þýskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 55-63. 
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2.3.2   Frakkland 

Rómverjar innleiddu Rómarrétt í Frakklandi til forna. Rómarréttur var gildandi í 

suðurhluta landsins á meðan germönsk réttarhefð var ríkjandi í norðurhluta þess. 

 Fram eftir öldum ríkti mikil réttarsundrung í Frakklandi og greindist landið í 

fjölmörg fylki og héruð sem  bjuggu hvert og eitt við eigin rétt. Réttarástandi þessu 

verður líklega best lýst með tilvitnun í  fræg orð  hins þekkta rithöfundar Voltaire en hann 

sagði eitt sinn að á ferðalagi um Frakkland skiptu menn jafn oft um lög og rétt og hesta. 

Dómstólakerfið í landinu var jafnframt af mörgum talið meingallað auk þess sem 

dómarar bjuggu við réttaróvissu í störfum sínum.
 27  

 
Pólitísk áhrif frönsku stjórnarbyltingarinnar 1789 og valdatíð Napoleons Bonaparte 

plægði akur franskra umbótasinna til að koma á framfæri nýjum hugmyndum um eðli 

ríkisvaldsins og samskipti manna í þjóðfélaginu. Um þetta leyti hlutu kenningar 

náttúruréttar brautargengi meðal byltingarmanna enda voru þær nátengdar hugmyndum 

18. aldar manna um umbætur í anda skynsemishyggjunnar. Eitt helsta afsprengi 

náttúruréttarins voru hugmyndir um samningu lögbóka sem ekki bæru merki úreltra 

hugmynda um eðli réttarins og hefðu að geyma lausnir við sem flestum vandamálum sem 

lagareglur gætu á annað borð leyst. Náttúruréttarmenn studdu hugmyndir sínar um 

samningu lögbóka við skoðanir heimspekinga 18. aldar um að lagasetning væri 

mikilvægasti þáttur ríkisvaldsins og að löggjöf ætti að vera skýr, auðskiljanleg og 

aðgengileg þeim borgurum sem við hana byggju.
 28 

 
Franska stjórnarbyltingin skapaði kjöraðstæður fyrir undirbúning að samningu nýrrar 

löggjafar fyrir landið allt og árið 1793 skipaði franska þjóðþingið nefnd sem semja skyldi 

frumvarp að slíkri lögbók. Að frumkvæði Napóleons, konsúls, var komið á fót nefnd 

lögspekinga sem semja skyldi drög að vandaðri lögbók. Áður en einstakir þættir 

frumvarpsins voru lögteknir voru haldnir fundir í ríkisráðinu þar sem farið var yfir efni 

hverrar lagagreinar og það rætt gaumgæfilega. Voru þar lagðar til fjölmargar breytingar á 

frumvarpsdrögum nefndarinnar sem margar hverjar áttu rætur að rekja til athugasemda 

                                                 
27

 Stang, Frederik: Indledning til  formueretten,  bls. 40-44. 
28

 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 80 og Páll Sigurðsson: „Um Code civil og 

   franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 34-37. Sjá einnig David and Brierly: Major Legal Systems in  

   the World today, bls. 65. 
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Napóleons sem sýndi lagasetningunni mikinn áhuga þrátt fyrir annasaman stríðsrekstur á 

þessum árum.
29

 

 Lögbókin var lögtekin í Frakklandi árið 1804 fyrst undir heitinu Code civil des 

Francais, þrem árum síðar var nafni hennar breytt í Code Napoleon til heiðurs 

keisaranum en síðan 1870 hefur opinbert heiti hennar verið Code civil. Eitt helsta 

megineinkenni Code civil er það hversu orðalag hennar er skýrt og skiljanlegt og hefur 

það einkum verið rakið til aðkomu Napoleons við samningu hennar. Napoleon leiddi 

umræður við samningu lögbókarinnar af mikilli röggsemi og var ófeimin að finna hnökra 

á framsetningu og orðalagi hennar. Code civil hefur að geyma meginreglur 

einkamálaréttar. Á árunum eftir lögtöku hennar voru samdar og lögteknar fjórar aðrar 

lögbækur sem tóku til annarra afmarkaðra réttarsviða þ.e. einkamálaréttarfars, verlunar- 

og sjóréttar, réttarfars í refsimálum og refsiréttar. 
30 

 Code civil hefur haft víðtækari og varanlegri áhrif en nokkur önnur lögbók. Það 

orsakast fyrst og fremst af því að Frakkar áttu um langt skeið nýlendur víða um heim og 

innleiddu þar franska löggjöf. Nú hafa flestar þessar nýlendur öðlast sjálfstæði en 

nýlendubúar hafa ýmist haldið fast í hina gömlu frönsku lögbók eða samið nýjar 

lögbækur í anda Code civil. Þess má einnig geta að Frakkar voru lengi áhrifa- og 

valdaþjóð á heimsvísu og af þeim sökum hafa margar þjóðir tileinkað sér franska tungu 

og menningu. Frakkar notuðu að jafnaði tækifærið og innleiddu franska löggjöf í þeim 

nýlendum sem þeir hertóku í valdatíð Napóleons. Eftir að nýlendurnar öðluðust sjálfstæði 

gilti frönsk löggjöf þar áfram, einkum Code civil. Áhrifa frönsku lögbókarinnar gætir 

einna mest á landsvæðum í Evrópu, Norður- og Suður-Ameríku og Afríku. Jafnframt búa 

Ástralir við sterk frönsk áhrif í löggjöf sem rekja má til nýlendutíma Frakka þar á 19. 

öld.
31 

 

 

 

 

                                                 
29

 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 82-83 og Páll Sigurðsson: „Um Code civil 

    og franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 38. Sjá einnig Stang, Frederik: Indledning til   

    formueretten,  bls. 40-44. 
30

 Páll Sigurðsson: „Um Code civil og franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 38-39. 
31

 Páll Sigurðsson: „Um Code civil og franskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 43-44 og David &  

     Brierly: Major Legal Systems in the World today, bls. 112. 
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2.3.3   Sviss 

Réttarsundrung einkenndi svissneska ríkjasambandið til forna. Ríkið samanstóð af 

kantónum sem hver hafði sinn eigin rétt sem framan af var fremur laus í reipunum. 

Rómarréttur var ekki innleiddur þar á miðöldum eins og raunin varð í Þýskalandi. Lengi 

vel var réttur kantónanna að mestu óskráður og lítið um lögbækur. Dómarar höfðu af 

þeim sökum mikið svigrúm við beitingu réttarreglna og túlkun þeirra. Þegar komið var 

fram á 19. öld var hafist handa við að semja lögbækur innan hverrar kantónu. 

Lögbækurnar sóttu fyrirmyndir í lögbækur Þjóðverja, Austurríkismanna og Frakka. 

Lögbækur ýmissa kantóna í Suður- og Vestur-Sviss einkum Freiburg, Tessin, Waadt, 

Wallis, Neuenburg og Genf voru mjög í anda frönsku lögbókarinnar Code civil. 

Austurríska lögbókin varð hins vegar fyrirmynd að lögbókum kantónanna Bern, Luzern, 

Solothurn og Aargau. Ein merkasta lögbók Svisslendinga frá þessum tíma er án efa 

lögbók Zurich sem samin var af þýskri fyrirmynd af hinum merka réttarfræðingi, 

Bluntschli.
32 

 Þegar stjórnarskrá Sviss var samþykkt árið 1848 höfðu flestar kantónur lögtekið 

einkaréttarlögbækur. Um þessar mundir var þó orðið ljóst að réttarsundrung innan 

svissneska ríkjasambandsins gæti skaðað nauðsynleg samskipti milli kantónanna. Með 

auknum samgöngum og viðskiptum varð þörfin fyrir réttareiningu enn brýnni. Varð það 

til þess að svissnesku lögfræðingasamtökin gerðu tillögu að stjórnarskrárbreytingu sem 

gerði ráð fyrir samræmingu einkamálaréttar, refsiréttar og réttarfars. Sú tillaga var hins 

vegar felld í þjóðaratkvæðagreiðslu árið 1872. Ný stjórnarskrá frá árinu 1874 mælti hins 

vegar fyrir um samræmingu einkamálaréttar á ákveðnum sviðum meðal annars á sviði 

kröfuréttar. Í kjölfar þess var fyrsta skrefið í átt að réttarsamræmingu í svissneska 

ríkjasambandinu stigið með samningu og lögfestingu kröfuréttarlögbókarinnar, 

Schweizerisches Obligationenrecht (OR),  frá 1881.  Sú lögbók naut þeirrar sérstöðu að 

þar var ekki skilið á milli borgaralegs réttar og verslunarréttar. Lögbókin innihélt 

grundvallarreglur sem voru eins konar sambland af þýskum og frönskum rétti. Auk þess 

þótti hún einstaklega skýr og vel framsett. Árið 1898 breytti sambandsþingið 

stjórnarskránni á þá leið að þingið hefði heimild til að setja löggjöf um öll svið 

                                                 
32
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einkamálaréttar. Þessi breytingartillaga var síðan samþykkt í þjóðaratkvæðagreiðslu með 

yfirgnæfandi meirihluta greiddra atkvæða. Svissneska einkaréttarlögbókin, 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), var síðan samin og lögtekin með heimild í 

framangreindu stjórnarskrárákvæði árið 1907 og fjórum árum síðar var endurskoðuð 

útgáfa kröfuréttarlögbókarinnar, OR, leidd í lög. Báðar þessar lögbækur gengu í gildi 1. 

janúar 1912. Svissnesku lögbækurnar ZGB og OR höfðu gildi í öllum svissnesku 

kantónunum og tryggðu þar með samræmingu einkamálaréttar innan ríkjasambandsins. 

Höfundur ZGB er hinn þekkti prófessor Eugen Huber en hann stóð einnig að 

endurskoðun OR. Með lögtöku ZGB var ætlunin að lögfesta gildandi rétt. Það er 

einkennandi fyrir svissnesku borgaralögbókina að ákvæði hennar veita dómurum mikið 

svigrúm. Lögbókin inniheldur ekki kröfuréttarleg efni þar sem henni var ekki ætlað taka 

til efnis fyrrnefndrar kröfuréttarlögbókar.  

  Þó svo að áhrif svissnesku lögbókanna, ZGB og OR, hafi ekki orðið eins víðtæk 

utan heimalandsins eins og lögbækur Frakka og Þjóðverja urðu, hafa einstök ákvæði 

þeirra verið notuð sem fyrirmynd að löggjöf víða um heim. Tvö ríki lögleiddu þó 

svissnesku lögbækurnar um miðja 20. öld, annars vegar smáríkið Lichtenstein og hins 

vegar Tyrkland. Það vakti mikla undrun þegar Tyrkir brugðu á það ráð að lögfesta efni 

svissnesku lögbókanna, ekki síst með hliðsjón af þjóðfélagsaðstæðum og lagahefðum 

sem um lagan aldur hafa einkennst af trúarlegum viðhorfum þar í landi. Þrátt fyrir það er 

það mál manna að innleiðing lögbókanna í Tyrklandi hafi tekist vel enda standa 

svissnesku lögbækurnar þar enn í meginatriðum.
33 
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2.3.4   England 

Réttarþróun á Englandi er um margt sérstæð borið saman við réttarþróun annars staðar í 

Evrópu. Common law eða enskur stofnréttur
34

 hefur verið við lýði á Englandi frá fornu 

fari. Réttarsaga Englands tekur einkum mið af sterku konungsvaldi og lénsskipulagi. 

Enskur fjármunaréttur bar til að mynda lengi keim af hinu forna lénsskipulagi, einkum 

reglur eignarréttarins. Til forna var ekki mögulegt að höfða mál fyrir enskum dómstólum 

nema með tilskipun eða stefnu sem gefin var út af fulltrúum konungs. Konungsvaldið 

veiktist þó síðar að þessu leyti og þá tók að þróast réttarheimild sem kölluð hefur verið 

equity eða sanngirnisréttur sem gripið var til þegar aðrar réttarheimildir dugðu ekki til 

úrlausnar máls fyrir dómstólum.
35 

 Réttur Englendinga hefur að mestu leyti þróast án beinna áhrifa frá rétti 

nágrannaþjóðanna og þar gætir ekki verulegra áhrifa frá Rómarrétti, andstætt því sem er 

meðal flestra þjóða í Vestur-Evrópu, að Norðurlandaþjóðunum undanskildum. 

Englendingar hafa ekki samið og lögtekið heildstæða lögbók eins og margar 

Evrópuþjóðir heldur hefur réttarþróun þar í landi grundvallast af dómafordæmum um 

langan aldur. Áhrif fræðikenninga í lögfræði hafa líka orðið mun minni þar en annars 

staðar í Evrópu. Afstaða enskra lögfræðinga til settra lagaákvæða frá þjóðþinginu er líka 

frábrugðin því sem gengur og gerist í flestum nágrannalöndum. Englendingar líta fyrst og 

fremst til fordæma en ekki settra laga þegar lögfræðileg úrlausnarefni eru annars vegar 

andstætt því sem tíðkast annar staðar í Evrópu.
36 

 Réttarþróun á Englandi, Wales og á Írlandi hefur haldist í hendur en á Skotlandi varð 

réttarþróun önnur. Helgast það fyrst og fremst af því að Skotland var lengi sjálfstætt 

konungsríki. Í þessu sambandi er vert að geta þess að Orkneyjar og Hjaltland voru 

víkinganýlendur undir stjórn Noregskonungs sem síðar voru settar skotakonungi að veði 

vegna heimanmundar prinsessu en Norðmenn töpuðu síðar því veði. Norskur réttur gilti á 

Orkneyjum og á Hjaltlandi fram til ársins 1468. Eyjan Mön, milli Englands og Írlands, 

var einnig norsk víkinganýlenda og þar hefur þróast réttur sem er nokkuð frábrugðin 

þeim enska.  

                                                 
34
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Eftir að lögfræði tók að þróast sem sjálfstæð fræðigrein á Skotlandi á 17. og 18. öld 

tíðkaðist að námsmenn þaðan færu til náms við háskóla víðs vegar um Evrópu, einkum í 

Frakklandi og Hollandi. Skotar báru þannig heim með sér þekkingu á Rómarrétti í þeirri 

mynd sem hann hafði mótast við kennslu og rannsóknir í háskólum á miðöldum. Þeir sem 

sóttu sér menntun til meginlands Evrópu urðu síðar margir hverjir háskólakennarar í 

lögum eða dómarar á Skotlandi. Þess ber þó að geta að Rómarréttur var þó einungis 

notaður sem vararéttarheimild þegar þjóðlegar réttarreglur þraut. Eftir sameiningu 

Skotlands og Englands undir sama konung árið 1707, fékk þingið í London löggjafarvald 

í skoskum málum. Þannig tók skoskur réttur að aðlagast þeim enska en þó er samruni 

ensks og skosks réttar mismikill eftir réttarsviðum. Réttarfar á Skotlandi þykir til að 

mynda enn nokkuð frábrugðið því enska en á sviði viðskiptaréttar, einkum samninga- og 

kauparéttar hefur samruni ensks og skosks réttar orðið hvað mestur.
37 

 Enskur stofnréttur hefur sett svip sinn á rétt fjölmargra þjóða. Helgast það fyrst og 

fremst af því að Bretland var nýlenduveldi og hefur lengi verið meðal forustuþjóða heims 

á sviði verslunar og viðskipta. Enskur stofnrétttur hefur til dæmis teygt anga sína til 

Ástralíu og Nýja-Sjálands þar sem hann hefur haldið sér allvel. Indland er sú þjóð sem 

fjölmennust er af þeim þjóðum sem búa við réttarkerfi sem byggir á enskum stofnrétti. 

Enskur réttur gildir þar að auki í Bandaríkjunum þar sem hann hefur að mestu útrýmt rétti 

Frakka og Spánverja, sem numið höfðu lönd í Norður-Ameríku áður en sókn Breta hófst 

frá nýlendum þeirra á austurströnd, í vesturátt, yfir meginlandið. Franskar réttarreglur 

gilda þó að mestu í fylkinu Louisiana í Bandaríkjunum en þar var borgaralögbók samin 

og lögtekin að fyrirmynd frönsku borgaralögbókarinnar Code civil. Enskur réttur gildir 

þar að auki í Kanada að frátöldu fylkinu Quebec þar sem franskar réttarreglur eru ráðandi 

en þar er notast við borgaralögbók sem sver sig mjög í ætt við hina frönsku Code civil.
38 
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2.3.5   Bandaríkin 

Á nýlendutíma Englendinga, á fyrri hluta 17. aldar, náði enskur stofnréttur fótfestu á 

austurströnd Norður-Ameríku. Enskir landnemar fluttu með sér réttarhugmyndir 

heimalandsins og ensk löggjöf var látin gilda fullum fetum í hinum nýju heimkynnum 

enskra landnema í vesturheimi. Enskur réttur breiddist síðar út vestur á bóginn eftir því 

sem landið byggðist. Í rétti Bandaríkja Norður-Ameríku gætti einnig lengi vel áhrifa frá 

réttarkerfum Frakka og Spánverja en þessar þjóðir námu lönd á þessum sömu slóðum og 

höfðu þar talsverð umsvif. Þeirra áhrifa gætir nú lítt í rétti Bandaríkjamanna utan 

fylkisins Louisiana en þar gætir, eins og áður sagði, franskra áhrifa í löggjöf.
39 

 Áhrif breskrar stjórnar í nýlendunum tók að aukast undir lok 17. aldar og á 18. öld. 

Sérstakri stjórndeild fyrir nýlendurnar var komið á fót í London árið 1696 og lét hún 

löggjafarmál til sín taka. Ríkisráð konungs hafði synjunarvald á löggjöf sem sett var í 

nýlendunum og var því valdi gjarnan beitt á árunum 1690-1710. Þar að auki var það 

almennt viðurkennt að hægt væri að skjóta dómsúrlausnum frá nýlendunum til 

endanlegrar úrlausnar konungs og ríkisráðs. Jafnframt tóku verslun, viðskipti og iðnaður í 

nýlendunum að færast í vöxt á 18. öld og þær framfarir kölluðu á fullkomnari löggjöf en 

nýlendurnar höfðu sjálfar sett sér. Þegar fram liðu stundir var því farið að líta til hins 

enska stofnréttar við úrlausn ýmissa lagalegra álitaefna. Svo fór að flest fylki í 

Bandaríkjunum tóku upp ákvæði í stjórnarskrár sínar þess efnis að enskur stofnréttur gilti 

að meginstefnu. Enskar dómsúrlausnir voru þó ekki bindandi að bandarískum rétti en við 

þær var gjarnan stuðst til leiðbeiningar um ýmis réttaratriði.
40 

 Bandaríkin eru sambandsríki þar sem hvert fylki er stjórnarfarslega sjálfstætt nema 

annað leiði af stjórnarskrá sambandsríkisins frá 1787 eða alríkislöggjöfinni. Sjálfstæði 

fylkjanna er meginregla og ber því að skýra þröngt allar takmarkanir þar á. Réttaráhrif 

milli einstakra fylkja í Bandaríkjunum hafa lengi verið áberandi. Við samningu laga 

innan fylkja er gjarnan stuðst við lög í öðrum fylkjum og þau notuð sem fyrirmynd. Þegar 

komið var fram á 19. öld var það mál manna að þörf væri á skipulegri samvinnu með það 

fyrir augum að samræma meginatriði í rétti fylkjanna til að minni hætta væri á að réttur 

fylkjanna sundraðist með tímanum en slíkt mynd leiða til þess að rétturinn myndi smám 
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saman glata tengslum sínum við uppruna sinn, þ.e. við enskan stofnrétt. Fyrsta skrefið í 

átt að réttarsamræmingu meðal fylkjanna var stigið af Bandaríska lögmannafélaginu sem 

hafði frumkvæði að samstarfi á þessu sviði með stofnun National Conference of 

Commissioners on Uniform State Laws. Frá árinu 1892 hafa árlega verið haldin þing 

innan stofnunarinnar sem nú er skipað löglærðum fulltrúum allra fylkja í Bandaríkjunum. 

Stofnunin tilnefnir lagasérfræðinga til að semja drög að frumvörpum á hverju því sviði 

sem samræmingar er þörf. Ef frumvörpin hljóta svo samþykki þings stofnunarinnar er 

þeim komið til löggjafarþinga fylkjanna og þeim tilmælum beint til þeirra að þau séu 

lögtekin þar. Þessarar starfsemi hefur mest gætt á sviði fjármunaréttar. Af samræmdum 

lagafrumvörpum á þessu sviði má einkum nefna The Uniform Negotiable Instruments 

Law, The Uniform Conditional Sale Act, The Uniform Aeronautic Act, The Uniform 

Partnership Act, The Uniform Limited Partnership Act, The Uniform Corporations Act, 

The Uniform Stock Transfer Act, The Uniform Consumer Credit Protection Act og The 

Uniform Commercial Code.
41 

 Bandríkjamenn hafa ekki einungis hafist handa við samræmingu settra lagareglna 

heldur hefur þar einnig farið fram skráning og samantekt á dómsniðurstöðum úr öllum 

fylkjum varðandi tiltekin atriði úr enskum stofnrétti. Þetta framtak sem nefnt hefur verið 

Restatement of Law, hefur einkum náð til dómafordæma á sviði fjármunarréttar að 

frumkvæði stofnunarinnar The American Law Institute sem sett var á fót árið 1923. 

Restatements hafa notið mikillar virðingar sem eins konar réttarheimild og er gjarnan 

vitnað til þeirra í bandarískum dómsúrlausnum þó svo dómstólar þar í landi séu ekki 

bundnir af þeim. Restatements hafa meðal annars verið samin á sviði samningaréttar, 

Restatements of the Law of Contracts. 

 Á seinni árum hafa þær tvær stofnanir sem nefndar eru hér að framan þ.e. The 

National Conference of Commissioners on Uniform State Laws og The American Law 

Institute tekið upp samstarf sín á milli með það að markmiði að stuðla að réttareiningu í 

Bandaríkjunum. Afrakstur þess samstarfs sér einkum stað í The Uniform Commercial 

Code (UCC) sem nánar verður fjallað um í 3. kafla hér á eftir.
42 
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2.3.6   Norðurlönd 

Áhrifa frá germönskum rétti gætti víðast hvar á Norðurlöndum til forna. Einnig gætti um 

tíma þó nokkurra áhrifa frá kaþólsku kirkjunni, eða kanónísks réttar, og þýsks réttar. 

Skyldleiki milli réttarkerfa Norðurlandaþjóða orsakast fyrst og fremst af þeim 

stjórnmálalegu og menningarlegu tengslum sem ætíð hafa verið milli þessara þjóða, þ.e. 

Íslands, Noregs, Danmerkur, Svíþjóðar og Finnlands. 

 Það er eitt megineinkenni norræns réttar, samanborið við rétt fjölmargra þjóða á 

meginlandi Evrópu, að þar eru ekki gildandi allsherjarlögbækur á einkarréttarsviði.  

Skráður réttur Norðurlandaþjóða byggir að mestu á einstökum lagabálkum frá ýmsum 

tímum en í sumum tilvikum, t.d. um ákveðin atriði á sviði fjármunaréttar, er þó engum 

skráðum réttarheimildum til að dreifa. Í þessu sambandi er þó vert að geta þess að Danir 

og Norðmenn eignuðust lögbækur á síðari öldum, þ.e. lögbækur sem kenndar eru við 

Kristján V. frá 1683 og 1687 en þær eru gengnar úr gildi að mestu leyti. Svíar eignuðust 

jafnframt lögbók árið 1734 og eru ýmsir þættir hennar enn í gildi þó allmiklar breytingar 

hafi verið gerðar á upprunalegri útgáfu hennar. Í fornum íslenskum lögum voru ýmis 

ákvæði af fjármunaréttarlegum toga að finna í Jónsbók frá 1281, einkum á sviði lausafjár- 

og fasteignakaupa. Ólíkt lögbókarverkum Evrópuþjóða frá 18. og 19. öld,  innihélt 

Jónsbók að mestu tilviksbundin lagaákvæði sem tilheyra hinum sérstaka hluta kröfuréttar, 

en þar fór minna fyrir almennum meginreglum á sviði fjármunaréttar. Lagaákvæði 

Jónsbókar stóðust þó ekki tímans tönn eftir að viðskiptalíf tók að færast í nútímahorf. Á 

síðari tímum var hafist handa við að semja lagabætur á ýmsum sviðum réttarins og voru 

þá gjarnan samdir og lögteknir vandaðir lagabálkar á afmörkuðum sviðum, oftast að 

norrænni fyrirmynd.
43

  

 Á síðari hluta 19. aldar hófst víðtæk samvinna milli Norðurlandaþjóðanna, einkum 

Dana, Norðmanna og Svía um samræmingu réttarreglna á sviði fjármunaréttar, 

sérstaklega þeim þáttum sem lúta að löggerningum á hinum ýmsu sviðum 

viðskiptalífsins. Löggjöf þessi sótti ýmsar fyrirmyndir og hugmyndir til annarra 

Evrópuþjóða, einkum Þjóðverja og Svisslendinga. Þessi samvinna leiddi síðar til 

setningar samnorrænnar löggjafar um víxla, tékka, lausafjárkaup og samningsgerð á sviði 
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 Stang, Frederik: Indledning til formueretten, bls. 52-56 og Zweigert & Kötz: An Introduction to  

    Comparative Law, bls. 276-280. Sjá einnig Páll Sigurðsson: Kröfuréttur –almennur hluti,  bls. 32. 
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fjármunaréttar. Íslendingar tóku ekki beinan þátt í þessu samstarfi en höfðu samnorrænu 

lögin gjarnan til fyrirmyndar við samningu lagafrumvarpa á sviði fjármunaréttar. 

Norræna löggjafarsamstarfið tók fyrst og fremst til þeirra réttarsviða sem tilheyra hinum 

sérstaka hluta kröfuréttarins en þó voru samin vönduð samningalög á vegum samstarfsins 

sem meðal annars urðu fyrirmynd samningalaga hér á landi. Að öðru leyti hafa 

Norðurlandaþjóðirnar ekki gert tilraun til að setja ítarleg og samræmd lagaákvæði um 

meginatriði hins almenna hluta kröfuréttar t.d um stofnun krafna og skyld efni.
44

 Mörgum 

norrænum fræðimönnum hefur ekki fundist tilefni til þess háttar lagasetningar og talið 

það verkefni dómstóla og fræðimanna að móta slíka grundvallarþætti réttarins. Hér má 

segja að skilji á milli norræns réttar og réttar þjóða á meginlandi Vestur-Evrópu en þær 

síðarnefndu hafa allflestar samið og lögtekið viðamiklar lögbækur á einkaréttarsviði sem 

innihalda almennar meginreglur kröfuréttar.
45 
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 Varðandi löggjafarsamstarf  milli Norðulandaþjóðanna má nefna að danski fræðimaðurinn  

    Vinding Kruse samdi um miðja 20. öld, itarlegt frumvarp til einkaréttarlögbókar sem hann mælti með að  

     lögtekin yrði á Norðulöndunum þ.e. Íslandi, Noregi, Svíþjóð, Danmörku og Finnlandi. Sjá nánar í  

     tilvitnuðu riti Zweigert & Kötz, bls. 284-285. 
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 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 281-285 og Páll Sigurðsson: Kröfuréttur – 

    almennur hluti, bls. 32-34.  
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3.0 Fjölþjóðlegur samanburður á meginreglum samninga- og kauparéttar 

 

3.1  Almennt um samanburðinn 

Hér á eftir er ætlunin að gera grein fyrir meginreglum samninga- og kauparéttar í 

íslenskum rétti í samanburði við rétt valinna þjóða innan, annars vegar Civil law -

réttarfjölskyldunnar og hins vegar þjóða sem tilheyra Common law -réttarfjölskyldunni. 

 Umfjölluninni er fyrst og fremst ætlað að varpa ljósi á hvað sé líkt með 

grundvallaratriðum samninga- og kauparéttar í íslenskum rétti og rétti þeirra þjóða sem 

tilheyra fyrrnefndum réttarfjölskyldum og hvar skilji á milli.  

 Efnisskipan umfjöllunarinnar verður með þeim hætti að í köflum 3.2 og 3.3 hér á 

eftir er að finna lýsingu annars vegar á reglum samningaréttar og hins vegar kauparéttar í 

rétti framangreindra þjóða. Umfjöllun um meginreglur samninga- og kauparéttar munu 

fyrst og fremst beinast að rétti Íslendinga, Þjóðverja og Englendinga en þar að auki 

verður að nokkru leyti vikið að rétti Frakka, Svisslendinga og Bandaríkjamanna á þessu 

sviði.  

  Í kafla 3.4 verður leitast við að draga saman niðurstöður um samanburð ákveðinna 

grundvallarþátta samninga- og kauparéttar í íslenskum rétti og rétti þjóða innan Civil law 

og Common law -réttarfjölskyldnanna. 
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3.2  Þættir úr samningarétti 

 

3.2.1   Almenn atriði 

Á sviði samningaréttar gilda hér á landi lög um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga nr. 7/1936 (sml.) Íslensku samningalögin fjalla þó aðeins um tiltekna þætti  

samningaréttar sem varða stofnun og grundvöll kröfu, en mörg grundvallaratriði á þessu 

sviði byggja á óskráðum réttarreglum. Íslensku samningalögin hafa tekið nokkrum 

breytingum frá gildistöku þeirra sem miðað hafa að því að samræma ákvæði þeirra 

réttarþróun á Norðurlöndum og skuldbindingum íslenska ríkisins á grundvelli 

samningsins um evrópska efnahagssvæðið (EES-samningsins). Eins og nafn laganna ber 

með sér gilda þau um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Efni 

samningalaganna er þó ekki einungis bundið við samninga. Ákvæði I. kafla laganna eru 

samkvæmt efni sínu og orðalagi sniðin að samningum sem leggja gagnkvæmar skyldur á 

samningsaðilana en þó kemur til álita að beita tilteknum ákvæðum hans með lögjöfnun 

um loforð, sem fela ekki í sér tilboð eða svar við tilboði. Ákvæði II. og III. kafla laganna 

taka vafalaust jafnt til samninga og annars konar löggerninga. Samningalögin hafa ekki 

að geyma tæmandi reglur um það efni sem þau ná til og af þeim sökum ber að varast að 

gagnálykta frá einstökum ákvæðum þeirra. Samkvæmt 1. gr. laganna eru ákvæði I. kafla 

frávíkjanleg þ.e. þau gilda ekki ef annað leiðir af viðkomandi löggerningi, af 

verslunartísku eða annarri venju. Ákvæði II., III. og IV. kafla laganna eru almennt 

ófrávíkjanleg. Það leiðir af 40. gr. sml., að lögin gilda ekki um löggerninga á sviði erfða-, 

sifja- og persónuréttar, en þó má eftir atvikum hafa hliðsjón af ákvæðum þeirra á 

fyrrgreindum réttarsviðum þegar önnur lagaákvæði þrýtur. Það leiðir af eðli íslensku 

samningalaganna að þau taka almennt ekki til gerninga á sviði opinbers réttar nema þegar 

um er að ræða fjármunarréttarlega gerninga milli einkaaðila og hins opinbera.
46

 

 Það er viðurkennd meginregla að íslenskum rétti líkt og í rétti flestra annarra þjóða,  

að samninga og aðra löggerninga skuli halda eða efna. Meginreglan um 

skuldbindingargildi samninga hefur frá fornu fari átt sér traustan sess í rétti Íslendinga þó 

hún sé ekki lögfest. Í reglunni felst að samninga beri að efna og að krafa þar að lútandi 

njóti lögverndar, þ.e. að henni verði fullnægt með atbeina dómstóla. Fyrr á tímum var 

                                                 
46

  Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 31-36 og „Samninga- og kröfuréttur –yfirlit um  mikið réttarsvið”.  

     Lagaþræðir, bls. 421-423. 
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almenna reglan sú að samningar eða löggerningar væru skuldbindandi samkvæmt 

orðanna hljóðan og voru ógildingarástæður einungis viðurkenndar í takmörkuðum mæli. 

Að núgildandi íslenskum rétti eru ýmsar lögmæltar undantekningar frá fyrrgreindri 

meginreglu um réttaráhrif samninga, svo sem ógildingarreglur III. kafla 

samningalaganna.
47

  

 Íslensku samningalögin byggja á meginreglunni um samningafrelsi einstaklinga þó 

svo það sé ekki tekið fram berum orðum í lögunum sjálfum. Í þessari meginreglu felst 

heimild manna til að velja sér gagnaðila við samningsgerð, frelsi um efni löggerninga og 

frelsi til að ákvarða hvort samningur skuli gerður eða hvort látið verði hjá líða að gera 

samning eða annars konar löggerninga. Þessi meginregla hefur lengi verið viðurkennd í 

íslenskum rétti þó hún sé háð ýmsum lögmæltum takmörkunum, t.d. ákvæðum 

lögræðislaga nr. 71/1997. 
48  

 Samningar og aðrir löggerningar eru almennt ekki formbundnir að íslenskum rétti en 

frá þeirri meginreglu eru þó nokkrar undantekningar þar sem tiltekins forms er krafist. 

Slíkar formkröfur geta átt sér stoð í lögum, samkomulagi aðila og í eðli máls eða venju. 

Sem dæmi um formkröfur í lögum má nefna 7. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002, en 

þar er skriflegt form skilyrði þess að samningur um kaup á fasteign teljist bindandi milli 

aðila. Dæmi um samkomulag í þessu sambandi má nefna ákvæði kjarasamninga þar sem 

kveðið er á um að vinnusamningar séu skriflegir eða að uppsögn á slíkum samningi sé 

skrifleg. Það er venja að íslenskum rétti að mikilvægir löggerningar eða samningar séu 

skriflegir, t.d. ýmsar tegundir viðskiptasamninga. Þá ber að geta þess að skriflegt form 

getur skipt miklu máli varðandi sönnun um efni löggerninga þó svo að munnlega 

samninga sé vissulega hægt að sanna, t.d. með viðurkenningu aðila eða framburði vitna 

sem verið hafa viðstödd samningsgerð.
49 

 Grundvallarreglur þýsks samningaréttar er að finna í almenna hluta þýsku 

borgaralögbókarinnar, BGB. Flest þessarar ákvæða eru í þriðja hluta fyrstu bókar, 104.-

185. gr., sem fjallar um löggerninga. Ákvæði lögbókarinnar eru fremur í anda 

einstaklingsfrjálshyggju 19. aldar en þeirrar félagshyggju sem einkum hefur sett svip sinn 

á fjármunarrétt 20. aldar. Meginreglurnar um samningafrelsi og skuldbindingargildi 

samninga mynda undirstöður þýsks samningréttar þó ekki séu þær án undantekninga. Það 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23-25. 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-27. 
49

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40-43 og „Samninga- og kröfuréttur –yfirlit um  mikið réttarsvið”.  

     Lagaþræðir, bls. 423. 
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er aldagömul meginregla í þýskum rétti að samningar séu ekki bundnir formskilyrðum 

nema lög mæli fyrir um annað. Dæmi um lögmæltar undantekningar frá þeirri meginreglu 

eru samningar um afborgunarkaup en um þá er krafist skriflegs forms samkvæmt þýskum 

lögum um það efni, Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte, frá 1894. Sú regla gildir í 

þýskum rétti eins og íslenskum að efni kaupsamninga má sanna með hvaða hætti, en það 

leiðir til þess að öll atvik við samningsgerð geta komið til athugunar í því sambandi.
50

 

 Ákvæði frönsku borgaralögbókarinnar, Code civil, mynda kjarna hins núgildandi 

franska samningaréttar.
51

 Þriðji meginkafli þriðju bókar Code civil, þ.e. 1101.-1369. gr., 

hefur að geyma meginákvæði almenna hluta samningaréttarins. Þar er kveðið á um 

réttarreglur hins almenna samningaréttar og þær reglur kröfuréttarins sem lúta að 

samningum. Við samningu lögbókarinnar var það ætlun höfunda að ákvæði hennar yrðu 

fullnægjandi á þeim sviðum sem hún tekur til þannig að hægt yrði að beita ákvæðum 

hennar um flest ágreiningsefni á tilteknum sviðum. Það kom hins vegar á daginn að slíkt 

reyndist ekki gerlegt og því hafa franskir dómstólar gegnt réttarskapandi hlutverki
52

 á 

mörgum sviðum réttarsins, m.a. á sviði samningaréttar. Sérreglur um einstakar tegundir 

samninga er að finna í sérköflum frönsku lögbókarinnar og í 1107. gr. hennar er tekið 

fram að sérreglur um viðskiptasamninga, þ.e. samninga milli manna sem hafa atvinnu af 

viðskiptum sé að finna í verslunarlögbók Frakka, Code de commerce. Meginreglan um 

samningafrelsi einstaklinga og skuldbindingargildi samninga mynda undirstöður fransks 

samningaréttar. Fyrrnefnda reglan er hvergi orðuð í frönskum lögum en efni hennar má 

þó leiða af fjölmörgum ákvæðum Code civil á sviði samningaréttar. Enda þótt reglan um 

samningafrelsi sé ekki án undantekninga er augljóst að lögbókarhöfundar hafa tekið mið 

af henni við samningu fjölmargra ákvæða lögbókarinnar á þessu sviði. Meginreglan um 

skuldbindingargildi samninga er orðuð með skýrum hætti í 1134. gr. Code civil. Varðandi 

formskilyrði er það meginregla í frönskum rétti að tiltekins forms er ekki krafist varðandi 

gildi löggerninga nema lög mæli fyrir á annan veg.
53

 Í Code civil eru nokkur dæmi þess 
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 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls.324-335 og 371-373 og Páll Sigurðsson:  

    „Um  þýsku borgaralögbókina og um þýskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 324-329 og 366. 
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 Af aðgengilegum ritum um franskan samningarétt má nefna The France Law of Contract eftir Nicholas  

    Barry, Oxford 1992. 
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 Hvað snertir réttarskapandi hlutverk franskra dómstóla má nefna að reglur vátryggingaréttar voru 
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að skriflegt form sé gildisskilyrði t.d. varðandi gjafagerninga, sbr. 931. gr., kaupmála sbr. 

1394. gr. og samningsveð sbr. 2127. gr. Það sama gildir um samninga sem varða meiri 

verðmæti en 50 franka, sbr. 1341. gr. Það ber þó að hafa í huga að munnlegur samningur 

í þessu tilviki er ekki ógildur í sjálfu sér og hann má staðfesta fyrir dómi ef gagnaðili 

viðurkennir efni hans.
54

 

 Fyrsti þáttur svissnesku kröfuréttarlögbókarinnar, OR, þ.e. 1.-183. gr. hefur meðal 

annars að geyma ákvæði um mörg grundvallaratriði hins almenna samningaréttar. 

Meginreglurnar um skuldbindingargildi samninga og samningafrelsi einstaklinga mynda 

meginstoðir svissnesks samningaréttar eins og í öðrum réttarkerfum innan Civil law -

réttarfjölskyldunnar. Ýmsar undantekningar eru þó viðurkenndar þar í landi varðandi 

samningafrelsi einstaklinga. Um form samninga er fjallað í 11.-16. gr. OR. Formfrelsi 

samninga er meginregla í svissneskum rétti en frá þeirri reglu eru þó gerðar 

undantekningar í OR.
55 

 Enskur samningaréttur byggir að meginstefnu á fordæmum sem myndast hafa í 

aldanna rás ólíkt því sem er meðal flestra Evrópuþjóða þar sem sett lagaákvæði eru að 

mestu lögð til grundvallar á þessu réttarsviði.
56

 Löggjafinn hefur aðeins að takmörkuðu 

leyti verið réttarskapandi á þessu sviði enda njóta dómstólar og dómarar sérstakrar 

virðingar þar í landi. Englendingar eiga til dæmis engan heilstæðan lagabálk sem svarar 

til samningalaga okkar Íslendinga og hinna Norðurlandaþjóðanna. Þróun viðskiptatækni á 

ýmsum sviðum, sem t.d. endurspeglast í mikilli notkun staðlaðra samningsskilmála, hefur 

leitt til þess að auka hefur þurft vernd þeirra sem minna mega sín í slíkum viðskiptum. 

Englendingar hafa því á síðari árum sett margvíslega löggjöf til verndar almennum 

borgurum og neytendum í þjóðfélaginu sem gjarnan verða að ganga að skilmálum sem 

þeir hafa oft á tíðum lítil tök á að kynna sér. Grundvallarreglurnar um skuldbindingargildi 

samninga og samningafrelsi einstaklinga eru meginreglur ensks réttar. Hin alkunna 

meginregla um skuldbindingargildi samninga kom ekki inn í enskan rétt fyrr en á 14. öld  

og tók raunar ekki að þróast fyrr en komið var fram á 15. eða 16. öld. Fyrir þann tíma 
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     Sigurðsson: „Um Code civil og franskan samningarétt”.  Lagaþættir II. Bls. 45-47. Sjá einnig umfjöllun  

     um grundvallaratriði fransks samningaréttar í ritinu French Law of Contracts eftir Nicholas Barry,  

     bls. 29-  36. 
55

 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 324-335 og 371-373 og  Páll Sigurðsson:  

   „Um svissensku einkaréttarlögbækurnar ZGB og OR”. Lagaþættir II. Bls. 99-101. 
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tíðkaðist ekki að mönnum væri stefnt fyrir dómstóla vegna samningskrafna nema á mjög 

takmörkuðum sviðum, og að ströngum formskilyrðum uppfylltum. Grundvallarreglan um 

formfrelsi löggerninga er meginregla í enskum rétti, þó ekki sé hún undantekningarlaus. 

Það er t.d. forn regla að enskum rétti að samningar um fjárverðmæti yfir tilteknu lágmarki 

skuli vera skriflegir til að þeir njóti lögverndar. Ensk lög gera jafnframt ráð fyrir því að 

samningar á ákveðnum sviðum skuli staðfestir skriflega. Sönnunarreglur ensks réttar eru 

fremur takmarkaðar miðað við það sem er í rétti annarra þjóða. Þar gildir hin svokallaða 

Parol Evidence Rule en hún mælir fyrir um að samningsaðilar geti einungis fært sönnur á 

það sem tekið er berum orðum fram í skriflegum samningi. Af þessu leiðir að óheimilt er 

að taka það til greina sem haldið er fram að hafi verið samið um áður eða samtímis því að 

gengið var frá samningnum.
57 

 Það er ýmsum vandkvæðum háð að fjalla um bandarískan rétt sem eitt heildstætt 

hugtak þar sem hvert fylki býr við sjálfstætt réttarkerfi. Samningaréttur fylkjanna byggir 

að mestu leyti á grunni óskráðra meginreglna Common law eða ensks stofnréttar eins og 

hann hefur mótast hjá dómstólum. Ýmissa afbrigða gætir þó í bandarískum rétti á þessu 

sviði og hafa bandarískir dómstólar að einhverju leyti þróað hinn enska stofnrétt eftir 

eigin leiðum. Í einstökum fylkjum sem hafa lögtekið lögbækur á einkaréttarsviði eru 

ákveðin meginatriði samningaréttar þó að finna í skráðum lögum. Ensk fordæmi á sviði 

samningaréttar, sem urðu til fyrir sjálfstæði nýlendanna, hafa þó fullt gildi að 

bandarískum rétti. Varðandi hinn sérstaka hluta samningaréttarins m.a. á sviði 

kauparéttar, hefur löggjöf fylkjanna og alríkislöggjöfin þó að vissu leyti skert hinar 

hefðbundnu reglur ensks stofnréttar. Grundvallarreglan um formfrelsi löggerninga er 

meginregla í bandarískum rétti en frá henni eru þó vissar undantekningar, rétt eins og í 

enskum rétti. Bandaríkjamenn sækja einnig sönnunarreglur um efni skriflegra 

löggerninga til hins enska stofnréttar en þar gildir fyrrnefnd regla, Parol Evidence Rule, 

sem felur í sér að ekki sé unnt að færa sönnur um annað en það sem berum orðum er 

tekið fram í hinum skriflega samningi. Með vissum takmörkunum verða hins vegar að 

bandarískum rétti færðar sönnur á síðari breytingar á samningum. Bandarískir dómstólar 

hafa túlkað framangreinda reglu fremur frjálslega gagnvart þeim samningsaðila sem bera 

vill samkomulag fyrir sig sem ekki kemur fram í hinum skriflega samningi. Þannig hefur 
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reglan einungis verið látin ná til þeirra tilvika þegar viðbótarsamningur eða auka 

samningur er í algeru ósamræmi við hinn upphaflega skriflega samning.
58
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3.2.2   Stofnun samninga 

Í I. kafla íslensku samningalaganna er að finna ákvæði um stofnun samninga fyrir tilstilli 

tilboðs og samþykkis. Ákvæði kaflans taka mið af þeirri aðstöðu þegar aðilar hafa komið 

sér saman um samningskjör eftir umleitanir sem átt hafa sér stað bréflega eða með öðrum 

hætti þar sem fram hafa komið svör og aðrar viðbætur á óskum gagnaðila. Sú tegund 

löggernings sem byggist á gagnkvæmum viljayfirlýsingum tveggja eða fleiri aðila nefnast 

samningar. Að minnsta kosti ein þeirra yfirlýsinga sem er liður í samningi verður að vera 

í formi loforðs
59

 en hin eða hinar yfirýsingarnar eru þó oftast í formi loforðs um 

endurgjald fyrir þær hagsbætur sem felst í loforði gagnaðila. Skuldbindingargildi loforða 

er fólgið í því að það er grundvöllur kröfu loforðsmóttakanda til efnda sem beina má til 

dómstóla ef vanefnd verður að hálfu loforðsgjafa. Þau loforð sem verður að samþykkja til 

að þau verða bindandi nefnast tilboð. Það er meginregla í íslenskum rétt að tilboð bindur 

tilboðsgjafa þegar það er komið til vitundar gagnaðila. Þannig er heimilt að afturkalla 

tilboð áður eða samtímis því að tilboð kom til vitundar tilboðsmóttakanda, sbr. 7. gr. sml. 

Samþykki tilboðs felur í sér yfirlýsingu tilboðsmóttakandans um að hann vilji nýta sér 

þann rétt eða þær hagsbætur sem í tilboðinu felast, oftast gegn endurgjaldi af hálfu 

tilboðsmóttakandans. Tilboð þarf að samþykkja innan frests sem ákveðinn er í tilboðinu 

sjálfu, sbr. 1. mgr. 2. gr. sml., en að öðrum kosti hefur tilboðsgjafi réttmæta hagsmuni af 

því að vænta svars tilboðsmóttakandans innan tiltekins frests sem ræðst af 

sanngirnisrökum eða venju, sbr. 1. mgr. 3. gr. sml. Samkvæmt tilvitnuðum ákvæðum þarf 

samþykki tilboðs að vera komið til viðtakanda þ.e. tilboðsgjafa áður en samþykkisfrestur 

er úti, nema annað komi fram í tilboðinu eða venja leiði ekki til annarrar niðurstöðu. Hafi 

samþykkisfrestur komið fram í tilboði sem gert er bréflega telst fresturinn frá þeim degi 

sem bréfið var dagsett en hafi tilboð verið gert með símskeyti telst fresturinn frá þeirri 

stundu er skeytið var afhent í símstöð þess staðar sem það var sent frá, sbr. 2. mgr. 2. gr. 

sml. Hafi tilboð verið gert munnlega og frestur ekki verið veittur til samþykkis verður að 

samþykkja tilboðið þegar í stað, sbr. 2. mgr. 3. gr. sml. Það er meginregla að komi 

samþykki tilboðs of seint fram skuli það skoðast sem nýtt tilboð, sbr. 1. mgr. 4. gr. sml., 

og það sama gildir um svar við tilboði sem er í ósamræmi við efni tilboðs, sbr. 1. mgr. 6. 
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gr. sml. Tilboði sem er hafnað skuldbindur ekki tilboðsgjafa lengur þó samþykkisfrestur 

sé ekki liðinn, sbr. 5. gr. sml.
60

  

 Í BGB er að finna nokkuð ítarleg ákvæði um stofnun samninga að þýskum rétti, þar á 

meðal um réttaráhrif tilboðs og samþykkis. Þessar reglur eru mjög líkar reglum íslensks 

réttar um sama efni sbr. fyrsta kafla íslensku samningalaganna. Þó er talsverður munur á 

einu réttaratriði er snýr að tilboðsgjöf í íslenskum og þýskum rétti.  Samkvæmt íslenskum 

rétti verður tilboð fyrst bindandi fyrir tilboðsgjafa þegar það er komið til vitundar 

tilboðsmóttakanda en samkvæmt 130. gr. BGB miðast tímamarkið við það er tilboð er 

komið til móttakanda.
61 

 Að frönskum rétti er engum settum lagaákvæðum til að dreifa sem lúta að stofnun 

samninga en þar gilda óskráðar reglur um þetta efni, sem svipar mjög til ákvæða íslensku 

samningalaganna um stofnun samninga.
62

 

 Fyrsti undirkafli fyrsta þáttar OR hefur að geyma ákvæði um stofnun samninga. 

Reglur svissnesks réttar um tilboð og samþykki eru í grundvallaratriðum eins og í 

þýskum rétti.
63 

 Reglum ensks réttar um stofnun samninga, þ.e. um tilboð og samþykki, svipar mjög 

til reglna íslensks réttar á þessu sviði nema að því leyti að reglur ensks réttar eru 

ólögfestar. Varðandi samþykki tilboðs hefur sú regla myndast í enskum rétti að hafi 

samningur orðið til með bréfaskiptum telst samþykki gefið um leið og bréf það er hefur 

samþykkið að geyma hefur verið póstlagt.
64 Það er athyglisvert í enskum og bandarískum 

rétti, að þar gildir sú meginregla varðandi stofnun samninga, að tilboð eitt og sér bindur 

ekki tilboðsgjafa, ef um gagnkvæman samning er að ræða, fyrr en hann hefur fengið svar 

sem felur í sér viljayfirlýsingu um endurgjald af einhverju tagi. Af þeim sökum er það 

tíðkanlegt í Bretlandi og Bandaríkjunum að tilboðsmóttakandi greiði við fyrsta tækifæri 

smá fjárhæðir sem bráðabirgðaendurgjald sem dugar til að tilboð bindi tilboðsgjafa þó 

samningur hljóði á um hærri fjárhæðir. Samningur telst þó ekki komin á fyrr en tilboð 
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hefur endanlega verið samþykkt. Svar við tilboði má hins vegar ekki fela í sér breytingar 

eða viðbætur við tilboðið að öðrum kosti telst samningur ekki kominn á. Þegar um 

kaupsamninga er að ræða eru breytingar og viðaukar frá upprunalegu tilboði í svari þó 

teknar til greina ef aðstæður eru taldar réttlæta það.
65 
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3.2.3   Gildisskilyrði samninga og ógildingarástæður 

Atvik kunna að leiða til þess að samningur eða annars konar löggerningur hafi ekki 

tilætluð réttaráhrif sökum þess að hann er ógildur í heild eða að hluta. Í þeim tilvikum 

sem ekki reynist unnt að knýja fram efndir með venjulegum hætti, eins og er um fullgilda 

löggerninga, kann að vera að önnur réttaráhrif tengist löggerningnum eftir að sýnt hafi 

verið fram á ógildi hans, t.d. bótagreiðslur eða jafnvel refsiábyrgð. Þriðji kafli 

samningalaganna hefur að geyma ófrávíkjanleg ákvæði um ógilda löggerninga, þ.e. 

svokallaðar ógildingarástæður. Þær ógildingarástæður sem koma til greina að íslenskum 

rétti eru ekki tæmandi taldar í samningalögunum. Lögin fela t.d. ekki í sér ákvæði um 

ógildi löggerninga vegna þess að formskilyrðum sé ekki fullnægt, vegna persónulegs 

vanhæfis löggerningsgjafa t.d. vegna lögræðisskorts,
66

 vegna fölsunar og ógildi vegna 

þess að efni löggernings brýtur gegn lögum og góðu siðferði. Það er mikilvæg meginregla 

varðandi ógildingarástæður samningaréttar að löggerningsmóttakandi getur yfirleitt ekki 

öðlast rétt samkvæmt löggerningi nema hann sé grandlaus, þ.e. í góðri trú um að 

löggerningur sé gildur. Þannig getur aðili sem veit, eða má vera ljóst, að löggerningur sé 

haldin ógildingarannmarka ekki borið hann fyrir sig og krafist efnda samkvæmt honum. 

Ógildingarástæður samningaréttar eru gjarnan flokkaðar eftir helstu atvikum sem leitt 

geta til þess að löggerningur telst ógildur. Af helstu atvikum sem leitt geta til ógildis 

löggernings má nefna formgalla, gerhæfisskort, atriði sem lúta að efni löggernings t.d. að 

hann sé andstæður lögum eða góðu siðferði eða hafi að geyma ósanngjarna 

samningsskilmála og atvik er varða tilurð löggernings, t.d. fölsun, nauðung, svik og 

misneytingu. Þá má nefna að löggerningur getur verið ógildur vegna rangra eða brostinna 

forsendna en sú ógildingarástæða tekur ekki beinlínis til framangreindra atvika.
67

 

 Að íslenskum rétti er, eins og áður sagði, ekki að finna almenna reglu sem mælir 

fyrir um formskilyrði
68

 í sambandi við gerð samninga eða annarra löggerninga. Íslensk 

lög hafa heldur ekki að geyma reglu um ógildi löggerninga sökum formgalla. Ýmis 

lagaákvæði og venjur mæla þó fyrir að löggerningar á tilteknum sviðum skuli lúta 
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ákveðnu formi. Löggerningur verður þó ekki talinn ógildur af þeim sökum nema 

samkvæmt skýrum ákvæðum í lögum.
69

 

 Á íslensku lagamáli merkir gerhæfi
70

 hæfi manns til að skuldbinda sig að lögum. 

Íslensku samningalögin hafa ekki að geyma ákvæði sem lúta að skorti á persónulegu 

gerhæfi sem ógildingarástæðu en um þetta atriði er að nokkru leyti fjallað í 

lögræðislögum nr. 71/1997(lögrl.) Algengustu ástæður gerhæfisskorts eru að viðkomandi 

er ekki lögráða vegna aldurs, einstaklingur hefur verið sviptur lögræði eða hann telst ekki 

gerhæfur vegna andlegrar vangetu sinnar jafnvel þó hann sé lögráða. Meginmarkmiðið að 

baki reglum um gerhæfisskort sem ógildingarástæðu er að vernda einstaklinga sem eru 

persónulegu vanhæfi búnir gegn því að vera bundnir við löggerning sem þeir stofna til 

vegna þess að líkur eru á að þeir gætu þannig skaðað hagsmuni sína með því að 

skuldbinda sig á óhagkvæman hátt. Lögræðislög hafa að geyma ákvæði um lögræði og 

lögræðissviptingu en samkvæmt þeim verða menn lögráða, þ.e. sjálfráða og fjárráða 18 

ára, en fyrr ef þeir stofna til hjúskapar. Það að maður sé sjálfráða felur í sér að hann ráði 

einn öðru en fé sínu en fjárráða maður ræður einn fé sínu nema annað leiði af ákvæðum 

laga. Unnt er að svipta menn lögræði og sjálfræði eða hvoru tveggja með úrskurði 

dómara. 4. gr. lögrl. kveður á um ástæður lögræðissviptingar sem mótast af 

verndartilgangi. Lögræðissvipting getur verið takmörkuð og unnt er að ákvarða hana til 

bráðabirgða og henni má aflétta með dómsúrskurði ef ástæður hennar eru ekki lengur 

fyrir hendi. Í 1. mgr. 76. gr. lögrl. er getið um löggerninga ólögráða manns en þar segir að 

löggerningar ólögráða manns sem hann hafði ekki heimild til að gera, bindi hann ekki. Í 

sérstökum og sjaldgæfum tilvikum geta þó komið til undantekninga frá þessari 

meginreglu. Foreldrar manns sem ólögráða er fyrir æsku sakir eða sérstaklega skipaðir 

lögráðamenn hafa vald til að binda þá að lögum en ákvæði þar að lútandi er að finna í 

lögræðislögum. Það er viðurkennd regla hér á landi og víða annars staðar að löggerningar 

manna sem haldnir eru andlegri vangetu á háu stigi, t.d. geðveiki, elliglöpum eða 

greindarskorti, geti leitt til þess að löggerningur verði ekki talinn skuldbinda viðkomandi 

af þeim sökum. Að íslenskum rétti er þó ekki til að dreifa settum lagaákvæðum um þetta 

atriði.
71
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Það er viðurkennd regla að íslenskum rétti að ákvæði í löggerningum sem ekki 

samræmast lögum eða viðurkenndum siðferðisskoðunum skuli teljast ógild.
72

 Við mat á 

þessu er miðað við siðgæðishugmyndir þorra manna á líðandi stundu en í reynd ráða 

siðgæðishugmyndir hlutaðeigandi dómara þegar slíkt ágreiningsefni er borið undir 

dómstóla. Í 33. gr. sml. er kveðið á um maður geti ekki borið fyrir sig löggerning sem ella 

væri gildur ef það yrði talið óheiðarlegt vega atvika sem fyrir hendi voru þegar 

löggerningurinn kom til vitundar hans og ætla má að hann hafi vitað um. Í þessu ákvæði 

er vísað til siðgæðisvitundar manna, þ.e. skoðana manna á því hvað sé heiðarlegt í 

viðskiptum. 36. gr. sml. felur í sér víðtæka ógildingarheimild en þar segir að samningi 

eða annars konar löggerningi megi víkja til hliðar í heild eða að hluta til eða breyta ef það 

yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig.
73

 Í 2. mgr. 

36. gr. er kveðið á um til hvaða atvika skuli líta við fyrrnefnt mat, þ.e. efni samnings, 

stöðu samningsaðila, atvika við samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. Þetta 

ákvæði er athyglisvert að því leyti að það felur í sér ógildingarástæðu sem heimilar að líta 

megi til atvika sem koma til eftir að til löggernings er stofnað, andstætt þeirri almennu 

reglu að við mat á skilyrðum þess að löggerningur verði talinn ógildur skuli einungis taka 

mið af þeim aðstæðum sem voru til staðar þegar til löggernings var stofnað. 36. gr. sml. 

er jafnframt eina ákvæði íslensku samningalaganna sem heimilar berum orðum að breyta 

efni samnings að ákveðnum skilyrðum uppfylltum í stað ógildingar með hefðbundnum 

hætti. Jafnframt er ljóst að mun minna þarf að koma til svo ógilda megi samning á 

grundvelli 36. gr. sml. en samkvæmt fyrrnefndu ákvæði 33. gr. sömu laga, þar sem 

skilyrði fyrrnefnda ákvæðisins um ósanngirni eða vísun til góðrar viðskiptavenju eru mun 

vægari en skilyrði 33. gr. um óheiðarleika.
74

 Ákvæði a-d liðar 36. gr. sml. fela í sér 

ógildingarheimildir sem einkum er ætlað að taka til staðlaðra samningsskilmála í 

neytendaviðskiptum.
75

 Ákvæðin kveða á um að komi upp vafi um merkingu samnings af 

slíku tagi skuli túlka hann neytandanum í hag, enda skuli þess háttar samningar vera á 
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skýru og skiljanlegu máli, sbr. 1. mgr. 36. gr. b). Við mat á ósanngirni samkvæmt 

ákvæðunum skal líta til atriða sem nefnd eru í 2. mgr. 36. gr. en þó skal ekki taka tillit til 

atvika sem síðar komu til neytanda í óhag. 3. mgr. 36. gr. c) kveður á um að 

neytendasamningur teljist ósanngjarn ef hann stríðir gegn góðum viðskiptaháttum og 

raski til muna jafnvægi milli réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda í óhag. 1. mgr. 

37. gr. sml. felur jafnframt í sér heimild til að ógilda samning en þar segir að hafi maður í 

því skyni að varna samkeppni, áskilið sér hjá öðrum manni að sá maður reki ekki verslun 

eða aðra atvinnu, eða hann ráði sig ekki til starfa við slíkt fyrirtæki, þá sé það loforð ekki 

bindandi fyrir þann mann ef telja verði, þegar litið sé til allra atvika, að skuldbinding 

þessi sé víðtækari en nauðsynlegt er til þess að varna samkeppni eða hún skerði með 

ósanngjörnum hætti atvinnufrelsi þess manns, sem tók þessa skyldu á herðar sér. Við mat 

á hinu síðarnefnda atriði skal jafnframt taka miða af því hverju það varði rétthafann að 

skuldbindingin sé haldin. Dómstólar myndu að öllum líkindum telja sig hafa heimild til 

að breyta ákvæði í samningi af því tagi sem um ræðir í 1. mgr. 37. gr. á þann veg að 

tímafrestur sem gefinn var áður en viðkomandi hefur eigin rekstur eða ræður sig til starfa 

annars staðar, verði styttur eða þá að dómari marki ákveðinn frest, hafi skilmálar 

samnings verið ótímabundnir.
76

 

 Hvað varðar ógildingarástæður íslensks réttar sem rekja má til tilurðar löggernings 

má einkum nefna falsanir og afbakanir, það að löggerningur sé ekki réttilega af stað 

sendur, málamyndagerningar, nauðung, svik og misneytingu.
77

 Í íslensku 

samningalögunum er ekki að finna ákvæði um réttaráhrif fölsunar en það er þó 

viðurkennd regla að aðili verður ekki bundinn við löggerning, sem annar maður gerir í 

hans nafni við þriðja mann, nema sá sem gerir löggerninginn hafi til þess heimild, t.d. 

sem lögráðamaður eða umboðsmaður. Sama gildir ef um breytingu á löggerningi er að 

ræða án vitundar og vilja löggerningsgjafa. 2. og 3. mgr. 32. gr. sml. kveða á um það 

hvernig fer ef löggerningur aflagast eða afbakast á leiðinni frá sendanda til móttakanda. 

Það er meginregla að gerningur sem slíkt á við um hefur engin réttaráhrif gagnvart 

löggerningsgjafanum enda þótt móttakandinn sé grandlaus um annmarkann nema 
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löggerningsgjafinn eigi sök á mistökunum sbr. 3. mgr. 32. gr. sml.
78

 Það getur jafnframt 

valdið ógildi löggernings ef löggerningur er ekki réttilega af stað sendur, þ.e. ef 

misbrestur verður á því að löggerningur hafi komist til vitundar viðtakandans fyrir tilstilli 

löggerningsgjafans. Í þeim tilvikum þegar löggerningi er ekki ætlað að hafa réttaráhrif 

samkvæmt efni sínu og báðir hinir upphaflegu aðilar gera sér það ljóst er um að ræða 

málamyndagerning í lögfræðilegri merkingu. Slíkur löggerningur hefur ekki réttaráhrif 

samkvæmt efni sínu milli frumaðilanna, þ.e. löggerningsgjafa og móttakanda, en 

niðurstaðan getur hins vegar orðið önnur gagnvart grandlausum þriðja manni, sbr. 34. gr. 

sml. Sé löggerningi komið á með nauðung verður hann að jafnaði ógildur af þeim sökum. 

Að íslenskum rétti getur nauðung verið tvenns konar, annars vegar getur verið um að 

ræða meiri háttar nauðung sem felst í líkamlegu ofbeldi eða hótun um að beita því þegar 

í stað og hins vegar minni háttar nauðung sem felur í sér vægari háttsemi en að framan 

greinir. Í þessu sambandi ber að nefna að grandsamur löggerningsmóttakandi getur aldrei 

byggt rétt á löggerningi sem gerður var í skjóli nauðungar. Meiri háttar nauðung leiðir 

almennt til ógildingar á löggerningi sem gerður er vegna hennar nema sá sem njóta hafi 

átt hagsbóta samkvæmt löggerningnum hafi verið grandlaus. Í þeim tilvikum þarf sá sem 

neyddur var að skýra hinum frá því án ástæðulauss dráttar, ella verður hann skuldbundinn 

samkvæmt gerningnum, sbr. 28. gr. sml. Þegar um minni háttar nauðung er að ræða 

verður sá sem neyddur var almennt ekki skuldbundinn samkvæmt gerningi sem gerður er 

vegna hennar, ef sá sem tók við löggerningnum beitti sjálfur nauðunginni eða hann vissi 

eða mátti vita að löggerningurinn var gerður vegna ólögmætrar nauðungar af hálfu annars 

manns. Hins vegar getur grandlaus þriðji maður öðlast rétt samkvæmt slíkum 

löggerningi. Um svik er að ræða þegar maður, með ólögmætum hætti og gegn betri 

vitund, annað hvort gefur rangar upplýsingar eða leynir atriðum sem skipta máli með 

þeim ásetningi að fá annan aðila til að gera löggerning. Það er meginregla í íslenskum 

rétti að löggerningur skuldbindur ekki þann mann sem hann gerir, hafi hann verið beittur 

svikum og sá maður sem við löggerningi tók beitti sjálfur svikunum eða vissi eða mátti 

vita að gerningurinn var gerður fyrir svik annars manns, sbr. 1. mgr. 30. gr. sml. Með 

misneytingu er á lagamáli átt við það þegar maður notar sér bágindi, einfeldni, fákunnáttu 
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eð léttúð
79

 annars manns eða það að hann er honum háður, til þess að afla sér hagsmuna 

þannig að bersýnilegur mismunur er á hagsmunum þessum og endurgjaldinu, sbr. 31. gr. 

sml. Réttaráhrif misneytingar eru þau að löggerningur sem þannig er til komin er ógildur 

gagnvart þeim aðila sem beittur var misneytingu.
80

 

 Sé um forsendubrest að ræða, þ.e. ef ákvörðunarástæða fyrir því að aðili geri 

löggerning ákveðins efnis bregst, getur það einnig varðað ógildi löggernings. Í slíkum 

tilvikum er þó algengara að menn verði sjálfir að bera áhættuna af því, að forsenda þeirra 

fyrir samningsgerð bregst. Til að samningur verði ógildur vegna brostinna forsendna þarf 

forsendan að hafa verið veruleg og jafnframt bein og ótvíræð ákvörðunarástæða m.ö.o. 

þarf hún að hafa haft úrslitaáhrif á það að löggerningur var gerður. Brostnar forsendur 

verða almennt ekki teknar til greina sem ógildingarástæða nema um brýna nauðsyn sé að 

ræða fyrir aðila að fá sig leystan undan löggerningnum og sú niðurstaða yrði ekki 

ósanngjörn fyrir gagnaðilann.
81

 

 Meginreglur þýsks réttar um löggerningshæfi er að finna í 104.-113. gr. BGB. Í 

þýskum rétti er gerður greinarmunur á fullkomnu vanhæfi einstaklinga til samningsgerðar 

og takmörkuðu samningshæfi. Meginreglan um fullkomið vanhæfi til samningsgerðar er 

að finna í 104. og 105. gr. BGB, þar sem kveðið er á um að löggerningar manna sem ekki 

hafa náð 7 ára aldri og gerningar manna sem haldnir eru andlegum anmörkum séu ógildir 

með öllu. Í 106.-113. gr. BGB er fjallað um takmarkað samningshæfi manna sem náð 

hafa 7 ára aldri en eru þó ófullveðja fyrir æsku sakir. Meginreglan er sú að löggerningar 

þeirra manna eru ekki ógildir af sjálfu sér heldur öðlast þeir ekki gildi fyrr en þeir hafa 

verið staðfestir af lögráðamanni nema um sé að ræða gerninga sem veita hinum ólögráða 

einhliða og ótvíræða hagsmuni án skuldbindingar frá hans hendi. Í BGB er jafnframt 

kveðið á um ástæður sem heimilað geta ógildingu löggerninga eins og í íslenskum rétti. 

Ákvæði um ógildanleika löggerninga sökum mistaka eða villu er að finna í 119. gr. Um 

réttaráhrif svika eða nauðungar sem beitt er við samningsgerð er fjallað í 123. gr. og 

kveðið er á um löggerninga sem andstæðir eru lögum eða góðu siðferði í 134. gr. og 138. 

gr. Um réttaráhrif misneytingar er sérstaklega fjallað í 138. gr. Af framangreindu leiðir að 
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sömu atriði koma til skoðunar við mat á því hvort löggerningur verði talinn ógildingur að 

íslenskum og þýskum rétti.
82

  

 Í 1108.-1133. gr. frönsku lögbókarinnar Code civil er fjallað um skilyrði þess að 

samningar teljist skuldbindandi. 1108. gr. kveður á um fjögur grundvallarskilyrði þess; 

samþykki þess sem bindur sig, hæfi hans til að semja, ákveðið andlag sem myndi efni 

skuldbindingarinnar og leyfilegar ástæður fyrir skuldbindingunni. Í 1109. gr. er tekið 

fram að samþykki hafi ekki gildi hafi það verið gefið fyrir mistök eða hafi það verið 

fengið með nauðung eða svikum. Lagaákvæðin þar á eftir innihalda skilgreiningar á 

þessum hugtökum og réttaráhrifum þeirra. Í frönskum rétti er það meginregla að 

samningsgerð sé öllum mönnum heimil nema lög kveði á um að þeir séu óhæfir til þess. 

1123. -1125. gr. lögbókarinnar hefur að geyma reglur um samningshæfi. Í frönskum rétti 

miðast lögræðisaldur nú við 18 ára aldur og mögulegt er að lögræðissvipta menn eftir 

svipuðum reglum og hér á landi. Í þessu sambandi má nefna að það varðar ógildi 

löggernings að frönskum rétti ef starfsmenn elliheimila eða geðsjúkrahúsa semja með 

þeim hætti að það leiðir til þess að þeir hagnist á vistmönnum slíkra stofnanna. Um 

andlag og efni samninga er fjallað í 1126.-1130. gr. Code civil. Í þeim ákvæðum segir að 

andlag samninga felist í því að aðili skuldbindi sig til að láta eitthvað af hendi eða að 

hann lofi að gera eitthvað eða láta ógert. Andlag getur einungis náð til viðskiptahæfra 

hagsmuna og hlutrænt andlag verður að vera unnt að fastákvarða eftir tegund, en magnið 

má vera óákveðið. Í 1131. -1133. gr. er fjallað um ástæðu sem gildisskilyrði samninga. 

Þar er tekið fram að skuldbinding sem gefin er án ástæðu eða sem byggist á rangri eða 

ólögmætri ástæðu hafi ekki réttaráhrif. Þar segir jafnframt að það hafi ekki áhrif á gildi 

samnings þótt ástæða til gerðar hans sé ekki tekin fram berum orðum og að ástæða teljist 

ólögmæt sé hún andstæð lögum eða brjóti gegn góðu siðferði og almannareglu.
83 

 Reglur um löggerningshæfi í svissneskum rétti eru í grundvallaratriðum þær sömu og 

í þýskum rétti. Fyrsti undirkafli fyrsta þáttar OR hefur að geyma ákvæði um ógilda 

löggerninga en þeim ákvæðum svipar jafnframt mjög til reglna þýsks réttar á þessu 

sviði.
84 
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Það er meginregla í enskum rétti að sérhver lögpersóna þ.e. einstaklingur eða félag getur 

hvenær sem er stofnað til fullgilds samnings sem unnt er að framfylgja með dómi. Frá 

meginreglunni eru þó fáeinar nokkuð sérstæðar undantekningar. Í því sambandi má nefna 

að hefð er fyrir því að á ófriðartímum geti þegn ríkis sem á í ófriði við Englendinga ekki 

stofnað til samninga við enskan þegn eða lögsótt hann fyrir enskum dómstólum vegna 

vanefnda á samningi. Enskir málflutningsmenn, barristers, geta heldur ekki eignast 

lögvarða og samningsbundna kröfu til málflutningsþóknunar. Að lokum má nefna 

undantekningar varðandi einstaklinga sem ekki eru lögráða, forsvarsmenn félaga, andlega 

vanheila menn og menn sem eru undir áhrifum áfengis þegar til samninga er stofnað. Það 

er meginregla varðandi gerninga ólögráða manna að einstaklingum undir 18 ára verður 

ekki gert að standa við löggerninga sína sem þeir gerðu áður en þeir náðu 

framangreindum aldri og þeim er ekki heldur unnt að staðfesta gerninga sem þeir hafa 

áður gert. Í þessu sambandi er vert að geta þess að það er regla í enskum rétti að hafi 

ólögráða maður keypt vörur sem teljast honum nauðsynlegar með hliðsjón af aðstæðum 

hans verði hann bundinn við þau kaup að því gefnu að vörurnar hafi verið seldar á 

sanngjörnu verði. Sama gildir um skynsamlega og hagstæða samninga hins ólögráða um 

námsvist eða starf. Varðandi samninga sem forsvarsmenn félaga gera verða félög ekki 

bundinn af þeim hafi forsvarsmaður farið út fyrir heimild sína. Samningar sem andlega 

vanheilir menn gera og menn sem eru undir áhrifum áfengis eru í sjálfu sér ekki ógildir 

en eru ógildanlegir hafi menn verið viti sínu fjær þegar samningur var gerður og 

gagnaðili hafi vitað um það. Sanngjarnir samningar um nauðsynjar sem gerðir eru af 

mönnum sem eru viti sín fjær af framangreindum ástæðum eru þó gildir. Lögráðamenn 

manna sem eru andlega vanheilir hafa þó heimild til að skuldbinda þá með löggerningi. 

Það er grundvallarregla í enskum rétti að samningi verði ekki framfylgt með dómi, nema 

sá sem bera vill hann fyrir sig geti sýnt fram á að annaðhvort hafi gagnaðilinn hagnast af 

hans völdum eða hann sjálfur beðið tjón, detriment, af völdum gagnaðilans í tengslum við 

samninginn. Þessi grundvallarregla nefnist á ensku lagamáli consideration
85

 og um hana 

hafa myndast fjöldi fordæma í enskum rétti. Þess ber að geta að reglan á sér enga 

hliðstæðu í íslenskum rétti. Að enskum rétti getur samningur ýmist orðið ógildur með 

öllu og fullkomin markleysa eða hann getur orðið ógildanlegur, ef tiltekin skilyrði eru 
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fyrir hendi. Það að samningur teljist ógildur með öllu felur í sér að hann sé marklaus frá 

upphafi og verði ekki staðfestur síðar eða fullgiltur eftirá.
86

 Samningur sem er 

ógildanlegur táknar hins vegar samkvæmt enskum rétti að sá aðili sem bera vill 

ógildingarástæðu fyrir sig getur rift samningnum með einhliða yfirlýsingu. Í þessu 

sambandi koma einkum fjórar ógildingarástæður til greina sem allar eru velkunnar í 

íslenskum rétti, þ.e. mistök, nauðung, misneyting og rangar upplýsingar eða svik. Mistök, 

sem ógildingarástæða í enskum rétti, fela í sér mistök eða misskilning aðila sjálfs 

varðandi samning en ekki þeirra manna sem standa utan við samningssamband. Til að 

samningur verði talinn marklaus verður sá sem bera vill hann fyrir sig að sýna fram á að 

hann hafi verið í villu um staðreyndir en ekki lagaatriði og að mistökin hafi verið 

grundvallarmistök. Jafnframt þarf að sýna fram á eitt af þrennu; að aðili hafi staðið í villu 

um samningsskilmála, að villan hafi beinst að andlagi samningsins eða að aðili hafi vaðið 

í villu um það við hvern hann var að semja. Grandleysi eða grandvísi gagnaðila skiptir 

ekki máli í þessu sambandi, ólíkt því sem er samkvæmt 1. mgr. 32. gr. sml. sem felur í sér 

hliðstæða ógildingarástæðu. Samningar sem gerðir hafa verið í skjóli nauðungar kunna að 

vera ógildanlegir eftir kröfu þess er á var hallað og skiptir grandsemi þess er taka átti við 

hagsbótum samkvæmt samningnum þá ekki máli. Greining milli meiri háttar og minni 

háttar nauðungar er við lýði í enskum rétti en hefur ekki mikla raunhæfa þýðingu. Í 

enskum rétti getur samningur orðið ógildanlegur vegna misneytingar
 
en að öðru leyti 

gildar svipaðar reglur um þá ógildingarástæðu í íslenskum og enskum rétti. Á ensku 

lagamáli nefnast ógildingarástæðurnar svik og rangar upplýsingar einu nafni 

misrepresentation. Réttaráhrif þeirrar ógildingarástæðu eru bundin við að hinar röngu 

upplýsingar hafi komið fram berum orðum. Þögn getur ekki ráðið úrslitum í þessu 

sambandi t.d. ef þagað er um leynda galla í viðskiptum. Framangreind regla er þó ekki án 

undantekninga þar sem sérstök upplýsingaskylda er talin hvíla á samningsaðilum ef 

trúnaðarsamband er til staðar milli þeirra þegar stofnað er til samnings. Hið sama gildir 

um það ef samband samningsaðila er með þeim hætti að annar aðilinn býr yfir vitneskju 

um ákveðin grundvallaratriði við samningsgerðina sem gagnaðilanum er ómögulegt að 

hafa vitneskju um. Þetta atriði nefna Englendingar contracts of the utmost good faith, og 

hvílir það þá á þeim aðila sem býr yfir sérstakri vitneskju að skýra gagnaðila frá henni að 

öðrum kosti er samningur riftanlegur. Gott dæmi um slíka samninga eru 
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 Að enskum rétti geta engin eignaskipti á verðmætum farið fram á grundvelli ógilds eða marklauss    

    samnings og því er um að ræða fullkominn brigðarétt gagnvart þriðja manni þegar svo ber undir. 
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vátryggingarsamningar þar sem rík upplýsingaskylda hvílir á tryggingartaka. 

Ógildingarástæða sú sem Englendingar kalla misrepresentation greinist annars vegar í 

fraudulent (svik) og innocent (rangar upplýsingar sem gefnar eru í góðri trú). Samkvæmt 

enskri skýringaraðferð ber að líta á samning sem markleysu og algerlega ógildan ef svik 

leiða til mistaka hjá gagnaðila, en að öðrum kosti er samningur ógildanlegur. Afstaða 

samningsaðila sem taka á við hagsbótum samkvæmt samningnum skiptir engu máli í 

þessu sambandi ólíkt því sem er í íslenskum rétti sbr. 1. mgr. 30. gr. sml. Ensk lög um 

þetta efni, Misrepresentation Act, frá 1967 fela í sér að rangar upplýsingar sem gefnar eru 

í góðri trú geti í sumum tilvikum heimilað ógildingu samnings.
87

 

 Reglur bandarísks réttar um löggerningshæfi fylgja að mestu leyti reglum hins enska 

stofnréttar nema hvað varðar löggerninga manna sem eru andlega vanheilir. Það er 

meginregla í bandarískum rétti að andlega vanheilir menn losna ekki undan 

samningsskuldbindingum sínum nema þeir séu í þeirri stöðu að geta skilað gagnaðilanum 

til baka þeim verðmætum sem þeir hafa móttekið á grundvelli samningsins. 

Framangreind regla gildir þó ekki ef gagnaðili vissi eða mátti vita um hin andlegu 

vanheilindi. Þessi meginregla er þó mismunandi milli fylkja í einhverjum tilvikum. 

Heimildir til að ógilda löggerninga í bandarískum rétti er að finna í UCC. Athyglisvert er 

að þar er að finna ákvæði sem veitir heimild til að víkja til hliðar kaupsamningi eða 

tilteknum ákvæðum í honum, ef nayðsyn ber til og séu viðkomandi ákvæði talin 

ósanngjörn. Slíkt ákvæði var ekki að finna áður í bandarískum rétti en ljóst er að hér 

gætir m.a. áhrifa frá þýskum rétti.
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   „Um enskan samningarétt”. Lagaþættir II. Bls. 20-24 og 26-28. 
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 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 353 og 422-423 og Páll Sigurðsson:  „Um   
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3.2.4   Túlkun löggerninga 

Túlkun löggerninga felst í að gera sér og öðrum grein fyrir því hvaða skilning beri að 

leggja í löggerning og hvaða réttaráhrif sá löggerningur eigi að hafa. Hugtakið túlkun er 

gjarnan greint í tvo þætti í fræðilegri umræðu meðal fræðimanna í lögum, þ.e. skýringu 

og fyllingu. Skýring eða túlkun í þrengri merkingu, beinist að því að draga ályktun um 

merkingu löggernings af orðalagi hans eða af öðru hátterni sem löggerningsgjafi tjáði sig 

með við stofnun löggernings. Í þessu sambandi getur reynt á skilja afbrigðilegt orðfæri 

eða merkingu fagorða. Fylling eða túlkun í víðri merkingu, felur í sér túlkun sem gengur 

framar skýringu varðandi það að marka réttaráhrif löggernings á grundvelli 

réttarheimilda. Í vestrænni lögfræði hafa mótast tvær meginkenningar um túlkun 

löggerninga, þ.e. viljakenningin og traustkenningin. Viljakenningin felur í sér að leggja 

beri aðaláherslu á að leiða í ljós vilja eða tilgang löggerningsgjafa þegar til löggernings 

var stofnað. Traustkenningin felur hins vegar í sér að leggja beri áherslu á að leiða í ljós 

þær hugmyndir eða það traust sem með sanngirni mátti ætla að löggerningur hafi vakið 

hjá löggerningsmóttakanda.
89

 Segja má að báðar þessar kenningar hafi mótað þau 

túlkunarviðhorf sem nú er stuðst við í flestum réttarkerfum vesturlanda. Almennar reglur 

um túlkun löggerninga er ekki að finna í íslensku samningalögunum. Hins vegar hafa 

lögin að geyma ákvæði um túlkun staðlaðra samninga í neytendaviðskiptum sem felur í 

sér þá reglu að ef vafi leikur á um merkingu slíks samnings skuli túlka hann neytandanum 

í hag, sbr. 1. mgr. 36. gr. b). Þrátt fyrir það hafa mótast ýmis viðmið um túlkun í 

íslenskum rétti t.d. það að leggja beri til grundvallar þá niðurstöðu sem sé síst íþyngjandi 

fyrir löggerningsgjafa, þ.e. hagkvæmust fyrir hann, einkum þegar um er að ræða 

gjafaloforð og aðra einhliða löggerninga. Þegar um er að ræða túlkun löggerninga á sviði 

fjármunaréttar er almennt byggt á traustkenningunni í íslenskum rétti. Jafnframt hefur 

mótast sú regla að skýra beri óljós ákvæði þeim aðila í óhag, sem samið hefur þau 

einhliða, einkum þegar um er að ræða staðlaða samningsskilmála. Ennfremur má nefna 

það viðmið sem mótast hefur um túlkun kaupsamninga og annarra samninga á sviði 

fjármunaréttar að líta beri til endurgjaldsins þegar reynt er að leiða í ljós hugmyndir aðila 

að óskýrum gagnkvæmum samningi.
90 
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 Sjá nánar um viljakenninguna og traustkenninguna í tilvitnuði riti Páls Sigurðssonar, Samningaréttur,  
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Í þýskri lögfræði er byggt á mjög svipuðum reglum um túlkun löggerninga og í 

norrænum rétti. Það er athyglisvert að þau tvö ákvæði BGB sem fjalla um túlkun 

löggerninga eru ekki í efnislegu samræmi innbyrðis,  þar sem byggt er á viljakenningunni 

í 133. gr. BGB en traustkenningunni í 157. gr. BGB. Þrátt fyrir þetta má segja að fremur 

sé byggt á traustkenningunni við túlkun löggerninga á sviði fjármunaréttar í þýskum rétti 

eins og hér á landi. Í BGB er jafnframt að finna sérreglur um túlkun tiltekinna ákvæða í 

einstökum tegundum löggerninga, t.d. varðandi þriðjamannslöggerninga sem vikið verður 

að hér á eftir.
91 

 Í Code civil er að finna almennar leiðbeiningarreglur um túlkun löggerninga, sbr. 

1156.-1164. gr. Varðandi túlkunarreglur Code civil má nefna að byggt er á 

viljakenningunni í 1156. gr. sem kveður á um að fremur beri að leitast við að ganga úr 

skugga um sameiginlegan vilja samningsaðila heldur en það sem leiða má af bókstaflegri 

merkingu samnings. Hins vegar virðist byggt á traustkenningunni í 1163. gr. þar sem 

segir að sé samningur orðaður á almennan hátt verði hann aðeins skilinn á þá leið sem 

ætla má að aðilar hafi ætlað sér að semja. Sé orðalag samnings tvírætt ber að skýra hann á 

þann hátt sem leiða myndi til einhverra réttaráhrifa frekar en ekki, sbr. 1157. gr.  Tvíræð 

ákvæði ber jafnframt að skýra með þeim hætti sem best fellur að efni samnings og með 

hliðsjón af venjum í því héraði sem samningurinn var gerður, sbr. 1158. og 1159. gr. Þá 

er tekið fram í 1161. gr. að ákvæði löggernings beri að skýra á þá leið að merking hvers 

einstaks ákvæðis sé í samræmi við merkingu þá er leiðir af löggerningnum í heild. 1162. 

gr. kveður á um að túlka beri samning þeim í óhag er hann hefur samið en þeim í hag sem 

gengist hefur undir skuldbindingar samkvæmt honum. 
92 

 Ákvæði um túlkun löggerninga er að finna í svissnesku kröfuréttarlögbókinni, OR. 

Þar er meðal annars að finna athyglisvert ákvæði um gildi vilja samningsaðila við túlkun 

löggerninga, sbr. 18. gr. OR.
93 

 Það var lengi viðurkennd regla í enskum og bandrískum rétti að túlka bæri 

samningsákvæði eftir orðanna hljóðan eða eftir hlutlægri túlkunaraðferð. Þessi viðhorf 

hafa með tímanum verið milduð varðandi fjármunaréttargerninga bæði í enskum og 

bandarískum rétti en það má m.a. leiða af Restatments of the Law of Contracts frá 1973. 
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Ákvæði 1-203 í UCC gerir jafnframt ráð fyrir því að túlka skuli samninga samkvæmt 

þeim lögum til samræmis við góða viðskiptahætti.
94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
94

 Zweigert & Kötz: An Introduction to Comparative Law, bls. 406-408 og Páll Sigurðsson: „Um  
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3.2.5   Staðganga –umboð 

II. kafli íslensku samningalaganna hefur að geyma ákvæði um umboð. Varðandi 

milligöngu við samningsgerð er í fræðilegri umfjöllun greint á milli umboðsmennsku og 

umsýslu en um hið síðarnefnda er ekki til að dreifa settum lagaákvæðum að íslenskum 

rétti. Umboðsmennska felst í því að umboðsmaður gerir löggerning í nafni annars manns, 

umbjóðandans, gagnvart þriðja manni, samkvæmt heimild frá umbjóðandanum en 

umboðsmaður verður ekki sjálfur bundinn við þann löggerning sem stofnast í skjóli 

umboðsins. 

 Umboð greinast í tvær megintegundir að íslenskum rétti, eftir því hvort þau standi 

sjálfstætt gagnvart þriðja manni, þ.e. annars vegar sjálfstætt umboð og hins vegar 

heimildarumboð en þá fara heimild og umboð ávallt saman. Sjálfstæð umboð geta verið 

tvenns konar, þ.e. tilkynningarumboð og stöðuumboð. Tilkynningarumboð felur í sér að 

umboð er tilkynnt þriðja manni með persónulegum hætti eða með öðrum hætti, t.d. með 

sérstakri yfirlýsingu, umboðsskjali eða almennri tilkynningu um umboð t.d. í fjölmiðlum 

sbr. einnig prókúruumboð samkvæmt firmalögum nr. 42/1903. Stöðuumboð felur í sér að 

sé maður samkvæmt samningi við annan mann, í stöðu, er eftir lögum eða venju felur í 

sér heimild til að reka erindi hins innan ákveðinna takmarka, þá teljist hann hafa umboð 

til að gera þá löggerninga, sem rúmast innan þeirra takmarka, sbr. 2. mgr. 10. gr. sml. 

Skýrasta dæmið um aðila sem hafa stöðuumboð til að stunda ákveðin viðskipti eru 

afgreiðslufólk í verslunum en fyrir milligöngu þess stofnast samningur um viðskipti milli 

viðskiptavinarins og verslunareigandans. Heimildarumboð felur í sér að umboð stofnast 

með yfirlýsingu umbjóðanda til umboðsmanns en engri tilkynningu er beint til þriðja 

manns, sbr. 18. gr. sml. Þegar um slíkt umboð er að ræða verður þriðji maður, þ.e. 

viðsemjandinn að treysta orðum umboðsmanns um að hann hafi umboð. Áhætta 

viðsemjanda er því meiri en þegar um sjálfstætt umboð er að ræða. Það er meginregla að 

fari umboðsmaður út fyrir sérstök fyrirmæli frá umbjóðanda sínum, skiptir það ekki máli 

varðandi réttarsamband milli umbjóðanda og þriðja manns að því gefnu að hann haldi sig 

innan marka umboðsins sjálfs. Frá þessari meginreglu er þó gerð undantekning varðandi 

sjálfstæð umboð þegar þriðja manni er ljóst eða má vera ljóst að umboðsmaður hefur 

brotið í bága við fyrirmæli umbjóðanda. Slíkt leiðir til þess að löggerningur sem gerður er 

í skjóli umboðsins verður ekki skuldbindandi fyrir umbjóðandann, sbr. 11. gr. sml. Það 

sama gildir um heimildarumboð samkvæmt 18. gr., enda þótt þriðji maður sé grandlaus 
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en í þeim tilvikum þurfa umboð og heimild ávallt að fara saman. Það er meginregla 

samkvæmt gagnályktun frá 1. mgr. 10. gr. sml., að fari umboðsmaður út fyrir umboð sitt, 

skuldbindur sá gerningur ekki umbjóðandann. Það sama gildir þegar aðili gerir 

löggerning í nafni annars manns án þess að umboð sé til staðar. Ef þriðji maður verður 

fyrir fjártjóni vegna þess að umboðsmaður hefur ekki nægilegt umboð, eignast hann að 

öllu jafna bótakröfu á hendur umboðsmanni eða hinum meinta umboðsmanni, nema hann 

hafi vitað eða mátt vita um umboðsskortinn, sbr. 1. og 2. mgr. 25. gr. sml. 

 Umsýsla eða umsýslumennska er það þegar umsýslumaður gerir viðskiptagerning 

gagnvart þriðja manni í eigin nafni en fyrir reikning umsýsluveitanda. Umsýsla miðar að 

því að koma á viðskiptum milli umsýsluveitanda og þriðja manns, þrátt fyrir að ekkert 

réttarsamband skapist á milli þessara aðila. Þess í stað verður umsýslumaður bundinn 

gagnvart þriðja manni, vegna þeirra löggerninga sem hann gerir í skjóli umsýslusamnings 

við umsýsluveitanda. Umsýsla hefur um langan aldur skipt miklu í íslensku viðskiptalífi 

þar sem stór hluti útflutningsafurða hefur verið seldur úr landi á grundvelli þess háttar 

milligöngu.
95 

 Reglur um staðgöngu og umboð er að finna í 164.-181. gr. BGB. Í 165. gr. kemur 

fram að ekki skipti máli fyrir gildi gerninga, sem gerðir eru í skjóli umboðs, þótt 

umboðsmaður hafi takmarkað löggerningshæfi, þ.e. sé ekki lögráða. Hins vegar getur sá 

sem er algjörleg óhæfur til að takast á herðar skuldbindingar með löggerningi ekki verið 

umboðsmaður, sbr. 104. gr. BGB. Í þýskum rétti er greint á milli umboðs og heimildar 

eins og í íslenskum rétti. Í þýskum rétti er bæði gert ráð fyrir tilkynningarumboði og 

heimildarumboði, sbr. 167. gr. Reglur BGB um tilkynningarumboð, stofnun þess og 

afturköllun svipar mjög til reglna íslensks réttar um þetta efni. Í 170. gr. BGB er tekið 

fram að hafi umboð verið tilkynnt þriðja manni hafi það gildi gagnvart honum þar til það 

hafi verið afturkallað gagnvart honum. Í 177. gr. BGB er kveðið á um að hafi maður 

samið við þriðja mann, í nafni annars manns, án þess að hafa til þess umboð þá sé gildi 

þess gernings komið undir því að umbjóðandi samþykki hann. Í 179. gr. er að finna reglur 

um réttarstöðu manns sem ekki getur sannað að hann hafi haft nægilegt umboð. Í 181. gr. 

er lagt bann við því að umboðsmaður semji við sjálfan sig en um það atriði gilda svipaðar 

reglur í þýskum og íslenskum rétti. 
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Það er meginregla í frönskum rétti að maður geti almennt ekki tekist á herðar 

skuldbindingar eða samið í sínu nafni nema fyrir sjálfan sig, sbr. 1119. gr. Code civil. 

Þessi regla stendur því þó ekki í vegi að menn geti samið í nafni annars manns eða fyrir 

hans hönd, án þess að verða sjálfir bundnir við þann gerning. Í Code civil er að finna 

ýmis ákvæði um ýmsar tegundir staðgöngu við samningsgerð og í þrettánda meginkafla 

þriðju bókar er sérstakur kafli um umboð, þ.e. 1984.-2010. gr. Fyrrnefndur kafli um 

umboð skiptist í nokkra undirkafla en þar er meðal annars fjallað um stofnun og eðli 

umboðs og það tekið fram að umboðsmanni beri ekki þóknun nema um það hafi 

sérstaklega verið samið. Þar segir einnig að umboðsmaður þurfi ekki að vera fullveðja. Þá 

er fjallað um skyldur umboðsmanns og ábyrgð hans gagnvart umbjóðanda í sérstökum 

undirkafla en þar er m.a. lögð sú skylda á umboðsmann að standa umbjóðanda sínum 

reikningsskil. Þá er í sérstökum kafla fjallað um skyldur umbjóðanda gagnvart 

umboðsmanni og þeim sem hann semur við. Ákvæði Code civil um umboð og 

umboðsmennsku svipar mjög til þess sem er í íslenskum rétti en franska lögbókin hefur í 

mörgum atriðum að geyma ítarlegri reglur um þetta efni en íslensku samningalögin.
97 

 Fyrsti undirkafli fyrsta þáttar OR hefur að geyma ákvæði um umboð en þeim svipar 

mjög til reglna íslensks réttar um þetta efni.
98 

 Umfjöllun um umboð er minna áberandi í enskum ritum um samningarétt en í 

hliðstæðum ritum á Norðurlöndum. Sumir enskir fræðimenn í lögum líta svo á að 

umfjöllun um þess háttar reglur eigi heima í hinum sérstaka hluta samningaréttarins 

fremur en hinum almenna. Að enskum stofnrétti hafa mótast nokkuð flóknar réttarreglur 

um umboð sem á ensku lagamáli nefnist agency. Um mörg atriði ensks réttar á þessu 

sviði gilda svipaðar reglur og í íslenskum rétti en önnur atriði kunna þó að koma 

íslenskum lögfræðingum nokkuð framandi fyrir sjónir. Það er viðurkennd meginregla í 

enskum rétti að hefðbundið umboð, þ.e. sjálfstætt umboð eða tilkynningarumboð, geti 

stofnast án beinnar yfirlýsingar frá umbjóðanda til væntanlegs viðsemjanda 

umboðsmanns, ef umbjóðandi hefur gefið það til kynna með einhverjum hætti að hann 

vilji vera bundinn við þá gerninga umboðsmanns sem hann gerir í nafni umbjóðanda. 

Jafnvel þögn af hálfu umbjóðanda getur verið nægilegur grundvöllur umboðs í þessu 

sambandi.  Ef maður gerir samning í skjóli umboðs sem síðar reynist ekki vera fyrir hendi 

verður meintur umbjóðandi ekki bundinn við þann gerning nema hann staðfesti umboðið 
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eftir á. Ef umboðsmaður í þessu tilviki er grandsamur við samningsgerðina fellur 

háttsemi hans undir svik sem leiðir til bótaskyldu á hendur honum gagnvart viðsemjanda. 

Bótaskylda getur jafnframt stofnast í þessu tilviki þó að um grandleysi hafi verið að ræða. 

Niðurstaðan yrði alla jafna svipuð og leiðir af 1. mgr. 25. gr. sml. Varðandi þóknun 

umboðsmanns hefur myndast sú regla í enskum rétti að honum sé heimilt að þiggja 

þóknun fyrir þjónustu sína en honum er ekki heimilt að hagnast umfram það af 

viðskiptunum nema samkvæmt sérstakri heimild frá umbjóðanda. Sé um óheimilan 

hagnað að ræða í þessu sambandi getur umbjóðandi krafið umbjóðanda um andvirði 

hagnaðarins. Vafi leikur á um hvort hliðstæð niðurstaða fengist að þessu leyti fyrir 

íslenskum dómstólum. Umboðsmaður getur ekki samið við sjálfan sig að enskum rétti og 

það er jafnframt grundvallarregla að hann geti ekki framselt umboð sitt til annars manns 

nema samkvæmt heimild frá umbjóðanda. Það er hefð í enskum rétti að umboðsmanni er 

heimilt að nálgast viðsemjanda sinn með þrennum hætti. Hann getur komið fram sem 

umboðsmaður fyrir nafngreindan umbjóðanda eða komið fram sem umboðsmaður án 

þess að tilgreina umbjóðanda. Honum er jafnframt heimilt að koma fram í eigin nafni án 

þess að geta um fyrirliggjandi umboð frá öðrum manni. Síðasta atriðinu má jafna til þess 

réttarfyrirbrigðis sem nefnt er umsýsla á íslensku lagamáli. Umbjóðandi líkt og 

umboðsmaður getur þannig orðið bundinn af gerningi sem stofnað er til með þessum 

hætti sem leiðir til þess að viðsemjandi hefur val um að hvorum hann gengur til efnda á 

samningnum. 
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3.2.6   Þriðjamannslöggerningar 

Í íslensku lagamáli merkir hugtakið þriðjamannslöggerningur, löggerning sem vísar til 

hagsmuna þriðja manns sem ekki er aðili að þeim löggerningi og veitir honum beinan og 

sjálfstæðan rétt til að krefjast samningsefnda eða bakar honum skyldur á herðar. Það er 

meginregla íslensks réttar að samningsaðilar geta ekki með samningi sín á milli lagt 

skyldur á herðar þriðja manni, sem ekki er aðili að þeim samningi. Hins vegar er það 

viðurkennt að aðilar samnings geti samið sín á milli um ýmis konar hagsbætur handa 

þriðja manni, þó hann sé ekki aðili að þeim samningi eða samþykki þá ráðagerð. Að 

íslenskum rétti eru ekki almenn ákvæði um þriðjamannslöggerninga, enda þótt slík 

ákvæði megi finna í rétti fjölmargra þjóða í Vestur-Evrópu. Hins vegar eru mikilvæg 

ákvæði í íslenskri löggjöf um þess háttar löggerninga á ákveðnum viðskiptasviðum t.d. 

varðandi samninga um vátryggingu til hagsbóta fyrir þriðja mann sbr. VII. kafla laga nr. 

30/2004 um vátryggingarsamninga.
100 

 Í þýskum og svissneskum rétti er meginreglan sú að þriðjamannslöggerningar eru 

heimilir, sbr. 328. gr. BGB og 112. gr. OR. Þýska lögbókin inniheldur sérstakar 

túlkunarreglur um þriðjamannslöggerninga, t.d er sérstök túlkunarregla um 

líftryggingarsamninga í 330. gr. BGB.  Í 333.-335. gr. BGB er þar að auki að finna ýmsar 

reglur um réttarstöðu loforðsgjafa og þriðja manns þegar um þriðjamannslöggerninga er 

að ræða.
101

 

 Það er meginregla í frönskum rétti að þriðjamannslöggerningar séu óheimilir.  Þessi 

regla er upprunin í Rómarrétti og er skýrlega orðuð í 1165. gr. Code civil, þar sem segir 

að samningar hafi aðeins réttarfarsleg áhrif milli samningsaðila og að þeir geti því ekki 

bakað þriðja manni skyldur á herðar eða veitt honum hagsbætur nema í því tilviki sem 

greinir í 1121. gr. Í 1121. gr. er kveðið á um að semja megi til hagsbóta fyrir þriðja mann, 

ef það er gert að skilyrði í samningi eða að skilyrði gjafar til annars manns og að sá sem 

gert hafi slíkan gerning, geti ekki afturkallað hann gagnvart þriðja manni, eftir að þriðji 

maður hefur lýst því yfir að hann vilji notfæra sér rétt sinn samkvæmt samningnum. Fyrst 

um sinn skipti þetta mestu máli varðandi vátryggingar til hagsbóta fyrir þriðja mann en 

síðan hefur þetta ákvæði verið látið ná til fleiri tilvika. Í þessu sambandi má nefna að nú 
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er talið að frumseljandi söluvöru geti, svo gilt sé gagnvart þriðja manni, látið þá skilmála 

fylgja í kaupum, að þriðji maður, sem kaupir síðar vöruna af frumkaupanda og síðar aðrir 

kaupendur vörunnar, geti notfært sér þau sömu úrræði gagnvart frumseljanda og 

frumkaupanda. Þar sem framangreint ákvæði felur í sér frávik frá meginreglu fransks 

réttar um að þriðjamannslöggerningar séu óheimilir hefur ætlun lögbókarhöfunda verið sú 

að það yrði túlkað þröngt. Á seinni árum hafa franskir dómstólar hins vegar tekið þá 

stefnu að túlka ákvæðið fremur frjálslega, þannig að nú má líta svo á að 

þriðjamannslöggerningar séu viðurkenndir að nokkru marki í frönskum rétti.
102

 

 Það er meginregla í enskum rétti að þriðjamannslöggerningar séu óheimilir og að 

samningur geti aðeins bundið samningsaðila sjálfa. Af þessu leiðir að almennt verða ekki 

lagðar skyldur á herðar þriðja manni með samningi sem hann á ekki aðild að og honum 

verða heldur ekki veittar hagsbætur samkvæmt slíkum samningi. Þessi regla hefur á 

ensku lagamáli verið nefnd  privity of contract. Nokkrar undantekningar frá þessari 

meginreglu eru þó viðurkenndar í enskum rétti. Sem dæmi hafa framleiðendur vöru 

skilorðsbundna heimild til að leggja þá kvöð á vörur sem þeir framleiða að þær verði ekki 

seldar undir tilteknu verði. Þetta er talið binda þá sem kaupa vöruna en ekki voru aðilar 

að hinum upphaflega samningi framleiðanda og kaupanda vörunnar. Annað dæmi um 

undantekningu frá meginreglunni eru leigusamningar húseiganda en slíkir samningar 

binda þann sem kaupir húsið meðan leigusamningur er í gildi. Skiptir hér ekki máli þó 

hinn nýi húseigandi hafi hvergi komið nærri samningsgerðinni. Varðandi 

þriðjamannslöggerninga í enskum rétti má jafnframt nefna fyrirbæri sem á ensku 

lagamáli kallast trust en um það gilda flóknar reglur sem ekki eiga sér beina hliðstæðu í 

norrænum rétti. Til skýringar á þessu hugtaki má nefna eftirfarandi dæmi: Aðili ánafnar 

tilteknum eignum ungum manni, sem ekki er lögráða með þeim hætti að sá fyrrnefndi 

afhendir þær öðrum manni, trustee, á óafturkallanlegan hátt með þeim fyrirmælum að 

hann varðveiti þær til hagsbóta fyrir unga manninn, þar til hann hefur náð lögræðisaldri. 

Fram til þess tíma að maðurinn sem eignunum var ánafnað til, verður lögráða er sá maður 

sem fékk eignirnar afhendar, talinn eigandi þeirra en hefur þó takmarkaðan 

ráðstöfunarrétt yfir þeim. Þegar sá maður, sem eignunum var ánafnað til, hefur náð 
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lögræðisaldri á hann lögvarða kröfu til þeirra enda þótt hann sé ekki aðili að samningnum 

um þetta efni.
103

 

 Þriðjamannslöggerningar eru viðurkenndir að bandarískum rétti andstætt því sem er í 

enskum rétti. Þessi meginregla bandarísks réttar á rætur að rekja til dómsniðurstöðu 

áfrýjunardómstóls New York fylkis frá árinu 1859, í máli Lawrence v. Fox 20 NY 268 

(1859).
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3.3  Þættir úr kauparétti 

 

3.3.1   Almenn atriði 

Á sviði kauparéttar gilda hér á landi lög um lausafjárkaup nr. 50/2000 (kpl.) Lögin 

byggja að meginstofni á eldri lögum um sama efni, þ.e. lögum um lausafjárkaup nr. 

39/1922. Núgildandi lög um lausafjárkaup sækja fyrirmynd í samnorrænt nefndarálit um 

þetta efni frá árinu 1984.
105

 Meginmarkmiðið að baki lögunum er að aðlaga íslenska 

viðskiptalöggjöf að breyttum viðskiptaháttum og breyttri þjóðfélagsumgjörð, efla 

réttarstöðu neytenda, tryggja norræna réttareiningu á sviði kauparéttar og leiða í lög hér á 

landi efnisákvæði samnings sameinuðu þjóðanna um sölu á vöru milli ríkja frá 1980, 

United Nations Convention for the International Sale of Goods (CISG). Við undirbúning 

frumvarps til núgildandi laga um lausafjárkaup var litið til tilskipunar 99/44/EB um 

tilteknar hliðar á sölu á vörum til neytenda og ábyrgðaryfirlýsingar í því sambandi frá 25. 

maí 1999. Þá segir í frumvarpinu að æskilegt sé að samræmi sé á milli þjóðlegra og 

alþjóðlegra reglna á sviði lausafjárkaupa til að þeir sem viðskipti stunda geti reitt sig á að 

svipaðar reglur gildi í megindráttum um sömu réttaratriði, hvort sem kaupin gerast á 

innlendum eða erlendum vettvangi. Það vekur athygli að lögin um lausafjárkaup 

innihalda ákvæði um neytendavernd í stað þess að þeim sé skipað í sérstakan lagabálk.
106

 

Það er nýmæli í lögunum að þau innihalda sérákvæði um alþjóðleg kaup en sambærilegt 

ákvæði var ekki að finna í eldri lögum um sama efni. Lögin um lausafjárkaup gilda ekki 

um fasteignakaup, húsagerð og önnur mannvirki, sbr. 1. og 2. gr. kpl. Ekki er gert ráð 

fyrir því að lögunum sé beitt um skaðsemisábyrgð, þ.e. skaðabótaábyrgð framleiðenda og 

dreifingaraðila á tjóni sem hlýst af ágalla á vörum sem þeir hafa framleitt eða dreift en 

um slíka ábyrgð gilda lög um skaðsemisábyrgð nr. 25/1991.  Það er meginregla laganna 

að þau eru frávíkjanleg nema hvað varðar neytendakaup en hvað þau varða er takmörkuð 

heimild til að víkja frá ákvæðum laganna.
107 
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Hvað þýskan rétt varðar er í annarri bók þýsku borgaralögbókarinnar, BGB, fjallað um 

réttarreglur um einstakar tegundir samninga. Þar er meðal annars fjallað um reglur þýsks 

réttar um lausafjárkaup en nokkur sérákvæði er jafnframt að finna í verslunarlögbók 

Þjóðverja, Handelsgesetzbuch (HGB). Í þýskum rétti er jafnframt að finna ýmis sérlög 

sem varða réttarstöðu neytenda en þau ákvæði geta í vissum tilvikum gengið framar 

hinum almennu kauparéttarákvæðum BGB. Af þýskum lögum um neytendavernd má 

einkum nefna lög um afborgunarkaup, Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte frá 

1894 og lög um staðlaða samningsskilmála, Gesetz zur Regelung des Rechts der 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) frá 1976.
108

 

 Reglur fransks réttar um lausafjárkaup er að finna í 1582.-1701. gr. Code civil og 

109. gr. verslunarlögbókar Frakka, Code de commerce.
109

  

 Í öðrum meginhluta OR þ.e. 184.-238. gr., er að finna ákvæði um kaup og skipti. 

Ákvæði um lausafjárkaup er að finna í 187.-215. gr. OR. Þau ákvæði líkjast hliðstæðum 

ákvæðum íslensku kaupalaganna en þó má segja að þau séu einfaldari í ákveðnum 

atriðum.
110 

 Í umfjöllun um enskan rétt hér að framan, hefur verið lögð áhersla á að þar sé að 

meginstefnu byggt á venjum og fordæmum en sett lög njóti stöðu einskonar lægra settrar 

réttarheimildar. Þrátt fyrir það byggja reglur ensks kauparéttar að meginstefnu á settum 

lagaákvæðum en þær mikilvægustu felast í ákvæðum Sale of Goods Act frá 1979 en þeim 

lögum svipar mjög til íslensku kaupalaganna. Þar að auki eru ýmsar sérreglur um kaup, 

einkum þær sem varða neytendavernd að finna í sérstökum lögum á ákveðnum sviðum. 

Reglur um kaup verður að skoða út frá hinum almenna hluta samningaréttarins en 

meginreglur hans eru ólögfestar í enskum rétti. Markmiðið að baki ensku kaupalögunum 

er að draga saman gildandi rétt á þessu sviði, sem fram að gildistöku laganna, samanstóð 

af óskráðum réttarreglum. Megintilgangur laganna er að gera almennum borgurum og 

kaupmönnum auðveldara með að þekkja gildandi réttarreglur um kaup. 
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Meginákvæði laganna um lausafjárkaup eru í 64 greinum og er þar tekið á mörgum þeim 

sömu atriðum og í íslensku kaupalögunum. Ákvæði Sale of Goods Act gilda í 

meginatriðum í öllu breska konungdæminu.
111

 

 Meginreglur bandarísks réttar um lausafjárkaup er að finna í UCC, en þau lög hafa 

nú verið innleidd í öllum fylkjum Bandaríkjanna utan Louisiana, þar sem byggt er á 

grunni frönsku lögbókarinnar Code civil á þessu sviði. Í 2. kafla UCC er að finna ákvæði 

um lausafjárkaup en þau byggja flest á grunni hins hefðbundna enska stofnréttar, þó að 

þar gæti nokkura áhrifa frá rétti þjóða á meginlandi Vestur-Evrópu, einkum Þjóðverja. 

Ákvæðin eru allítarleg eða rúmlega 130 greinar enda er þar fjallað um ýmis atriði sem 

ekki er fjallað um í íslensku kaupalögunum t.d. um stofnun og form kaupsamninga.  

Ákvæði UCC hafa hlotið lof fyrir einfalda, skýra og alþýðlega framsetningu en við 

samningu þeirra var gengið út frá því að verslunarmenn og almennir borgarar gætu sjálfir 

gert sér grein fyrir réttarstöðu sinni samkvæmt þeim. Ákvæðin taka til allra samninga um 

lausafjárkaup án tillits til samningsaðila. 
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3.3.2   Skipting áhættu við kaup 

Þegar kaupsamningur hefur verið gerður um söluhlut geta ýmis konar tjónsatvik orðið 

áður eða þar til söluhlutur er afhentur. Þá vakna spurningar um það hvor aðili 

kaupsamningsins, seljandi eða kaupandi, beri áhættuna af því. Ef verðrýrnun sú sem hlýst 

af slíkum tjónsatvikum hefur ekki áhrif á skyldu kaupanda til að greiða umsamið 

kaupverð er sagt að kaupandi beri áhættuna en ef hann hefur heimild til að krefjast 

aflsáttar eða riftunar á kaupverði, ber seljandi áhættuna. Ef söluhlutur skemmist eða ferst 

eftir gerð kaupsamnings en áður en kaupverðið hefur verið greitt, koma ýmis atriði til 

skoðunar um það hvor aðilinn beri áhættuna. Það leiðir af meginreglunni um 

samningafrelsi einstaklinga að líta verður til kaupsamnings í þessu sambandi og jafnframt 

venju og verslunartísku á viðkomandi viðskiptasviði. Að öðrum kosti gilda ákvæði 

kaupalaga í þessu tilviki.
113

 Samkvæmt íslenskum rétti miðast tímamark áhættuflutnings 

við afhendingu, sbr. 13. gr. kpl., þ.e. þegar kaupandi hefur veitt söluhlut viðtöku. Það er 

meginregla íslensks kauparéttar að þegar áhættan af söluhlut hefur flust yfir til kaupanda 

fellur skylda hans til þess að greiða kaupverðið ekki niður þótt hluturinn eftir það farist, 

skemmist eða rýrni ef um er að ræða atvik sem ekki verða rakin til seljanda, sbr. 12. gr. 

kpl. Aðaláhrif þess að áhættan flyst yfir til kaupanda eru samkvæmt framangreindu að 

greiðsluskylda hans stendur óhögguð án tillits til síðari örlaga söluhlutar. Í íslenskum rétti 

er yfirfærsla eignarréttar yfir söluhlut ekki bundinn við sama tímamark og 

áhættuflutningur frá seljanda til kaupanda, eins og raunin er í rétti ýmissa Evrópuþjóða.
114 

 Meginregla þýsks réttar um áhættuskipti er sú að áhætta flyst yfir til kaupanda um 

leið og afhending fer fram, sbr. 1. mgr. 446. gr. BGB. Í kaupum þar sem seljandi á að 

senda vöru til kaupanda er meginreglan hins vegar sú að áhættan flyst til kaupanda 

jafnskjótt og varan hefur verið send af stað þ.e. miðað er við afhendingu vörunnar til 

flutningsmanns, sbr. 1. mgr. 447. gr. BGB. Í þýskum rétti miðast yfirfærsla eignarréttar 

yfir söluhlut við sama tímamark og áhættuflutningur, þ.e. við afhendingu.
115 
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Í enskum og frönskum rétti er meginreglan sú að yfirfærsla eignarréttar og áhættu miðast 

við það tímmark þegar vara er send af stað til kaupanda óháð því hvort afhending hafi átt 

sér stað.
116 

 Meginregla bandarísks réttar um áhættuskipti er að finna í ákvæði 2-509 í UCC, en 

þar segir að áhætta yfir söluhlut flytjist yfir til kaupanda þegar seljandi býðst til að 

afhenda hlutinn en ef seljandi er kaupmaður er þó miðað við það þegar kaupandi fær 

hlutinn afhentan. Að bandarískum rétti miðast yfirfærsla eignarréttar yfir söluhlut við 

sama tímamark og áhættuflutningur.
117
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3.3.3   Kaupverð 

Upphæð kaupverðs fer að öllu jafna eftir ákvæðum kaupsamnings eða eftir nánari 

samkomulagi aðila. Þegar ekki verður stuðst við ákvæði í kaupsamningi eða venju koma 

ákvæði íslensku kaupalaganna til skoðunar en þau veita leiðbeiningar í þessu 

sambandi.
118

 Það er meginregla íslensks kauparéttar að ef kaup eru gerð án þess að 

kaupverðið leiði af samningi skuli kaupandi greiða fyrir söluhlut það gangverð sem er á 

samskonar hlutum sem seldir eru við svipaðar aðstæður enda sé verðið ekki ósanngjarnt. 

Ef ekki er um slíkt gangverð að ræða skal kaupandi greiða það verð sem sanngjarnt er 

miðað við eðli hlutar, gæði hans og atvik að öðru leyti, sbr. 45. gr. kpl. Framangreint 

ákvæði íslensku kaupalaganna svarar til 55. gr. CISG. Í ákvæðinu er gengið út frá því að 

miða skuli við gangverð sambærilegra hluta á samningstímanum en í þeim tilvikum þegar 

slíkt verð liggur ekki fyrir skal miða við það verð sem sanngjarnt er. Nálgun ákvæðisins 

er nokkuð önnur en leiðir af 5. gr. eldri laga um sama efni en í því felst ekki veruleg 

efnisbreyting frá eldri rétti.
119 

 Ákvæði um greiðslu kaupverðs sem ekki er fastákveðið við kaup er ekki að finna í 

þýskum lögum en þar er hins vegar almennt miðað við svipaða niðurstöðu og leiðir af 

íslensku kaupalögunum. Þannig yrði kaupandi að greiða það verð sem seljandi setur upp 

en andstætt reglu íslensks réttar myndi það hvíla á seljanda að sanna að verðkrafa hans sé 

sanngjörn.
120

 

 Það er meginregla í frönskum og svissneskum rétti að kaupsamningur er ógildur ef 

hann felur ekki í sér fastákveðið kaupverð. Ef kaupsamningur felur í sér viðmið um 

ákvörðun kaupverðs t.d. að líta skuli til markaðsverðs eða verð á sambærilegum vörum í 

þessu sambandi heldur samningur þó gildi sínu.
121

 

 Það var lengi meginregla í enskum og bandarískum rétti að kaupsamningur væri 

metin ógildur ef hann fæli ekki í sér fastákvarðað kaupverð eða viðmið um ákvörðun 

þess. Í seinni tíð varð þróunin hins vegar sú að dómstólar tóku í sívaxandi mæli að 

ákvarða sanngjarnt kaupverð ef kaupsamningur veitti engar leiðbeiningar í þeim efnum. Í 

enskum og bandarískum lögum er nú að finna reglu sem felur í sér að kaupandi skuli 

                                                 
118

 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um kauparétt: lausafjárkaup, bls. 42. 
119

 Þingskjal nr. 119, 125. löggjafarþing 1999-2000: Frumvarp til laga um lausafjárkaup. Sjá athugasemdir  

     við 45. gr. frumvarpsins. 
120

 Lando, Ole: Købet komparativt –en oversigt over retsreglerne om løsørekøb i en række  

 vestlige lande, bls. 31-32 og Páll Sigurðsson: „Um enskan og þýskan kauparétt”. Lagaþættir II. Bls. 81. 
121

 Lando, Ole: Købet komparativt –en oversigt over retsreglerne om løsørekøb i en række  

 vestlige lande, bls. 31. 



 62 

greiða sanngjarnt kaupverð ef annað leiðir ekki af ákvæðum kaupsamnings, sbr. 8. gr. 

ensku kaupalaganna og ákvæði 2-305 í UCC. Af framangreindu leiðir að reglum ensks og 

bandarísks réttar svipar mjög til reglna íslensks réttar um þetta atriði.
122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122

 Lando, Ole: Købet komparativt –en oversigt over retsreglerne om løsørekøb i en række  

 vestlige lande, bls. 31-32, Páll Sigurðsson: „Um bandarískan rétt þ.á m. samninga- og kauparétt”. 

 Lagaþættir II. Bls. 129 og Páll Sigurðsson: „Um enskan og þýskan kauparétt”. Lagaþættir II. Bls. 81. 



 63 

3.3.4   Réttarreglur um helstu vanefndir í kaupum 

 

3.3.4.1 Almennt 

Íslensku kaupalögin hafa að geyma ítarlegar reglur um vanefndir í kaupum. V. kafli 

laganna, 22.-44. gr., hefur að geyma ákvæði um úrræði kaupanda vegna vanefnda 

seljanda, m.a. um afhendingadrátt og galla. VII. kafli laganna þ.e 51.-60. gr., inniheldur 

ákvæði um úrræði seljanda vegna vanefnda af hálfu kaupanda, m.a. um það ef kaupandi 

greiðir ekki kaupverð eða lætur hjá líða að veita söluhlut viðtöku. Í V. kafla er að finna 

almennt yfirlit yfir þau vanefndaúrræði sem kaupanda standa til boða þegar seljandi 

afhendir ekki söluhlut eða afhendir hann of seint, þ.e. réttinn til efnda og skilyrði fyrir 

honum sbr. 23. gr., um það hvernig með skuli fara þegar seljandi beinir fyrirspurn til 

kaupanda um það hvort hann vilji veita söluhlut viðtöku, þrátt fyrir seinkun sbr. 24. gr., 

um rétt kaupanda til riftunar þegar greiðsludráttur hefur í för með sér verulegar vanefndir 

sbr. 25. gr., um skilyrði skaðabóta vegna greiðsludráttar af hálfu seljanda sbr. 27. gr. og 

um úrræði kaupanda vegna þess að söluhlutur er gallaður sbr. 30.-40. gr. Í VII. kafla er 

fjallað um úrræði seljanda vegna vanefnda af hálfu kaupanda, þ.e. ef kaupandi greiðir 

ekki kaupverð eða fullnægir ekki öðrum skyldum sínum og það verður hvorki rakið til 

seljanda eða atvika sem hann varða. Í kaflanum er meðal annars fjallað um rétt seljanda 

til að krefjast efnda sbr. 52. gr., riftunar sbr. 54. og 55. gr. og rétt hans til að krefjast 

skaðabóta sbr. 57. gr.
123  

 Reglur þýsks, fransks og svissnesks réttar um vanefndir í kaupum er að finna í 

borgaralögbókum þessara þjóða. Reglur þýsks réttar um réttarstöðu samningsaðila vegna 

vanefnda á kaupsamningi er ekki að finna á einum stað í BGB. Sum lagaákvæði um þetta 

efni er að finna í hinum almenna hluta annarar bókar sem fjallar um almenna þætti 

kröfuréttar en önnur eru í þeim kafla lögbókarinnar sem fjallar um kaupsamninga. Í 

reglum hins almenna hluta BGB eru aðeins tvö tilvik talin til eiginlegra samningsbrota 

eða þess sem kallað er á þýsku lagamáli Forderungsverletzung, þ.e. afhendingardráttur og 

ómöguleiki. Þessi tilvik heimila kröfuhafa þó ekki að rifta samningi eða krefjast 

skaðabóta nema gagnaðila eða mönnum sem hann ber ábyrgð sé um að kenna með 

saknæmum hætti þ.e. af ásetningi eða gáleysi. Ef afhendingardráttur hefur varað um 
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langan tíma er þó litið svo á að kröfuhafi hafi heimild til að krefjast lausnar frá 

samningsskyldum sínum án tillits til sakar gagnaðila.
124 

 Reglur ensks réttar um vanefndir er að nokkru leyti að finna í ensku kaupalögunum. Í 

þeim efnum er að öðru leyti byggt á aldagömlum fordæmis- og venjurétti um 

samningsbrot, breach of contract, sem felur í sér að sá samningsaðili sem býður tjóns án 

tillits til sakar gagnaðila hefur heimild til að krefjast skaðabóta. Jafnframt getur hann við 

þessar aðstæður hagnýtt sér önnur úrræði vegna vanefndanna.
125 

 Reglur bandarísks réttar um vanefndir í kaupum er að finna í UCC og fylgja í 

megindráttum reglum hins enska stofnréttar um vanefndir í kaupum og afleiðingar 

þeirra.
126
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3.3.4.2 Afhendingardráttur 

Ein af höfuðskyldum seljanda í lausafjárkaupum er að afhenda hið selda á réttum tíma. Ef 

seljandi vanefnir þá skyldu sína er um afhendingardrátt af hans hálfu að ræða.
127

 Um 

afhendingardrátt af hálfu seljanda er fjallað í 22. gr. kpl.  Þar er tekið fram að ef hlutur er 

ekki afhentur eða hann er afhentur of seint og kaupanda verður ekki um það kennt eða 

það rakið til atvika sem hann varða, getur hann samkvæmt ákvæðum 23.-29. gr. krafist 

efnda, riftunar og skaðabóta ásamt því að halda eftir kaupverðinu skv. 42. gr. Upptalning 

úrræða samkvæmt fyrrnefndu ákvæði er ekki tæmandi. Réttur kaupanda til skaðabóta er 

óháður því hverjar aðrar kröfur eru gerðar eða unnt er að gera. Kaupandi getur aðeins rift 

samningi vegna afhendingardráttar af hálfu seljanda ef um verulegan drátt á afhendingu 

er að ræða. Kaupandi getur ekki samtímis krafist efnda og riftunar á kaupum en að öðru 

leyti útilokar einstök vanefndaheimild ekki beitingu annarrar heimildar án þess að annað 

og meira komi til. Þá kveður ákvæðið á um að ef seljandi fullnægir ekki skyldum sínum 

að öðru leyti nægilega snemma gildi ákvæðin um greiðsludrátt eftir því sem við getur átt 

að undanskildu ákvæði 2. og 3. mgr. 25. gr. Tilvitnað ákvæði 22. gr. kpl. samsvarar 45. 

gr. CISG.
128 

 Í þýskum rétti öðlast kaupandi aðeins rétt til að rifta samningi að uppfylltum 

ákveðnum skilyrðum. Ef afhendingartími er ekki tilgreindur í kaupsamningi, verður 

kaupandi að tilkynna sérstaka skilmála þar að lútandi sem á þýsku nefnast Mahnung, sbr. 

248. gr. BGB. Kaupsamningi verður heldur ekki rift nema kaupandi hafi gefið sejanda 

tiltekinn frest til efnda með ótvíræðum hætti og tilkynnt honum að eftir þann tíma muni 

hann rifta samningnum, sbr. 1. mgr. 326. gr. BGB. Það er meginregla í þýskum rétti að 

seljandi baki sér bótaskyldu vegna afhendingardráttar nema hann sanni að dráttur stafi af 

atvikum sem ekki verða metin honum eða mönnum sem hann ber ábyrgð á til sakar.
129 

 Varðandi afhendingardrátt í enskum rétti hefur kaupandi ávallt  heimild til að rifta 

samningi óháð því hvort vanefnd teljist veruleg  eða ekki og án tillits til sakar. Kaupandi á 

ríkan rétt til að krefjast skaðabóta vegna afhendingardráttar seljanda þar sem seljandi er 

að jafnaði bótaskyldur án tillits til sakar. Venja er hins vegar fyrir því að bótaskylda sé 

ekki dæmd ef dráttur hefur orsakast af ófyrirsjáanlegum verslunartakmörkunum, ófriðar 
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og þess háttar  aðstæðum. Það er gamalgróin meginregla ensks réttar að kaupandi getur 

ekki samtímis krafist riftunar og skaðabóta vegna afhendingardráttar.  

 Í bandarískum rétti er almennt ekki fylgt jafn strangri stefnu varðandi 

afhendingardrátt eins og gert er í enskum rétti. Það er meginregla samkvæmt UCC að 

enda þótt kaupandi notfæri sér riftunarheimild vegna afhendingardráttar geti hann 

jafnframt krafist skaðabóta, andstætt gamalgrónum meginreglum hins enska 

stofnréttar.
130
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3.3.4.3 Greiðsludráttur 

Aðalskylda kaupanda í lausafjárkaupum er að inna af hendi umsamið kaupverð á réttum 

tíma. Ef kaupandi vanefnir þessa skyldu sína er um greiðsludrátt af hans hálfu að ræða.
131

 

Ákvæði 1. mgr. 51. gr. kpl. fjallar um greiðsludrátt af hálfu kaupanda. Þar segir að ef 

kaupandi greiðir ekki kaupverðið eða fullnægir ekki skyldum sínum samkvæmt samningi 

eða lögum og það verður ekki rakið til seljanda né atvika sem hann varða, getur seljandi 

krafist efnda, riftunar og/eða skaðabóta í samræmi við ákvæði laganna. Skilyrði þess að 

seljandi geti rift kaupum vegna dráttar á greiðslu kaupverðs er að vanefnd kaupanda 

teljist veruleg. Það er meginregla í íslenskum rétti að ef kaupandi hefur veitt söluhlut 

viðtöku getur seljandi ekki rift kaupunum nema hann hafi gert um það fyrirvara eða 

kaupandi hafni hlutnum, sbr. 4. mgr. 54. gr. kpl. Hann getur einnig haldið eftir greiðslum 

skv. 10. gr. og krafist vaxta skv. 71. gr. Ákvæði 1. mgr. 51. gr. kpl er í samræmi við 61. 

gr. CISG. 
132 

 Reglur þýsks réttar um riftun vegna greiðsludráttar eru hliðstæðar því sem að framan 

segir um riftun vegna afhendingardráttar í þýskum rétti. Það er meginregla í þýskum rétti 

eins og íslenskum að seljandi getur almennt ekki rift kaupsamningi eftir að kaupandi 

hefur veitt söluhlut viðtöku, sbr. 454. gr. BGB. Samkvæmt þýskum rétti getur seljandi 

ekki samtímis rift samningi og krafist skaðabóta vegna greiðsludráttar andstætt því sem er 

í íslenskum, frönskum og bandarískum rétti. 

 Samkvæmt enskum rétti er heimild seljanda til riftunar settar þrengri skorður en 

heimildir kaupanda vegna afhendingardráttar. Það er meginregla í enskum rétti, eins og 

raunar í íslenskum og þýskum rétti, að seljandi getur almennt ekki rift kaupum eftir að 

kaupandi hefur veitt söluhlut viðtöku. Reglur ensks réttar um bótarétt seljanda vegna 

greiðsludráttar kaupanda eru svipaðar og hér á landi nema að samkvæmt enskum rétti 

getur seljandi aðeins krafist skaðabóta vegna greiðsludráttar ef hann fær kaupanda til að 

samþykkja að kaupin gangi til baka. 
133 
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3.3.4.4 Viðtökudráttur kaupanda 

Ef kaupandi vitjar ekki söluhlutar á réttum tíma eða lætur hjá líða að veita honum viðtöku 

er um að ræða viðtökudrátt af hans hálfu. Þess ber að geta að viðtökudráttur og 

greiðsludráttur af hálfu kaupanda fylgjast gjarnan að.
134

 Um viðtökudrátt kaupanda er 

fjallað í 2. mgr. 51. gr. kpl. Þar kemur fram að sinni kaupandi ekki þeirri skyldu sinni að 

veita  söluhlut viðtöku og það verður hvorki rakið til seljanda né atvika  sem hann varða 

geti seljandi rift kaupunum ef vanefndir kaupanda eru verulegar og krafist skaðabóta 

vegna þess tjóns sem hann bíður vegna þeirra, sbr. 55. gr., 2. mgr. 57. gr., og 58. gr. kpl. 

Meginreglan er sú að seljandi getur ekki  krafist þess af kaupanda að hann efni samning 

in natura, með því að veita söluhlut viðtöku. Að öðru leyti gilda ákvæði laganna um 

umönnun söluhlutar ef kaupandi veitir honum ekki viðtöku en í þeim felst að seljandi á 

rétt á skaðabótum vegna kostnaðar sem hann hefur haft af umönnun söluhlutar, sbr. 72. 

gr. kpl. Ákvæði 2. mgr. 51. gr. kpl. um viðtökudrátt kaupanda svarar efnislega til 61. gr. 

CISG.
135 

  Það er meginregla í þýskum og enskum rétti að almennt er ekki unnt að krefjast 

þess, að kaupandi verði dæmdur til að fullnægja viðtökuskyldu sinni in natura, þ.e. að 

hann verði þvingaður til að taka við söluhlut. Í þýskum og enskum rétti er viðurkennt að 

riftunarheimild geti stofnast vegna viðtökudráttar þó það verði að teljast til 

undantekninga. Seljandi getur hins vegar ekki krafist skaðabóta ef hann kýs að rifta 

samningi vegna viðtökudráttar af hálfu kaupanda. Reglur ensks og þýsks réttar um 

varðveisluskyldu og söluheimild seljanda vegna viðtökudráttar af hálfu kaupanda eru 

svipaðar og hér á landi en sömu reglur gilda jafnframt að frönskum, svissneskum og 

bandarískum rétti.
136

 

  

 

 

 

 

                                                 
134

 Ussing, Henry: Køb, bls. 112-119 og Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um kauparétt: lausafjárkaup, bls.  

      140-141. 
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 Þingskjal nr. 119, 125. löggjafarþing 1999-2000: Frumvarp til laga um lausafjárkaup. Sjá athugasemdir  

      við 51. gr. frumvarpsins. 
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 Lando, Ole: Udenrigs handelens kontrakter, bls 274 og  Páll Sigurðsson: „Um enskan og þýskan  

     kauparétt”. Lagaþættir II. Bls. 84-85. 
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3.3.4.5 Gallar á söluhlut 

Ein af höfuðskyldum seljanda í lausafjárkaupum er að afhenda hið selda í umsömdu 

ástandi, þ.e. hið selda verður að vera í samræmi við kaupsamning eða nánara 

samkomulag aðila hvað varðar gæði og magn. Ef misbrestur verður á því er um galla að 

ræða í skilningi kauparéttar.
137

 Um galla í lausafjárkaupum er fjallað í 30. gr. kpl. Þar 

kemur fram að ef söluhlutur reynist gallaður og gallinn er hvorki sök kaupanda né stafar 

af aðstæðum sem hann varða getur kaupandi samkvæmt ákvæðum 31.-40. gr. krafist 

úrbóta og nýrrar afhendingar, afsláttar, riftunar og skaðabóta ásamt því að halda eftir 

greiðslu kaupverðs samkvæmt ákvæði 42. gr. Kaupandi getur aðeins rift kaupum vegna 

galla ef meta má gallann til verulegra vanefnda og aðeins ef hann tilkynnir seljanda um 

riftun innan hæfilegs tíma frá því að hann fékk eða hefði átt að fá vitneskju um gallann. 

Kaupandi getur krafist skaðabóta fyrir það tjón sem hann bíður vegna galla á söluhlut, 

nema seljandi sanni að galla megi rekja til hindrana sem honum verði ekki um kennt. Í 

ákvæðinu er jafnframt tekið fram að réttur kaupanda til skaðabóta falli ekki niður þótt 

hann geri samtímis aðrar kröfur. Þá segir í ákvæðinu að reglurnar um galla gildi einnig 

um aðra ágalla á efndum seljanda eftir því sem við getur átt.  Samkvæmt ákvæðinu skiptir 

ekki máli hver sé ástæða gallans en það skilyrði er þó gert að hann sé hvorki sök 

kaupanda né stafi af ástæðum sem hann varða. Ákvæði 30. gr. kpl svarar til 45. gr. CISG. 

138 

 Reglur um réttaráhrif galla í lausafjárkaupum eru mjög svipaðar í íslenskum, enskum 

og þýskum rétti þó framsetning þeirra sé með ólíkum hætti. Samkvæmt þýskum rétti 

getur kaupandi gallaðrar vöru rift kaupsamningi eða krafist afsláttar af kaupverði, án 

tillits til þess hvort seljanda verði kennt um gallann eða ekki, sbr. 462. gr. BGB. 

Riftunarheimild kaupanda gallaðrar vöru er ekki bundin við það að vanefnd sé veruleg 

eins og í íslenskum rétti. Krafa um skaðabætur vegna galla kemur aðeins til greina ef 

seljandi hefur ábyrgst sérstaklega að söluhlutur sé gallalaus eða ef hann hefur beitt 

svikum, sbr. 463. gr. BGB. 
139

 

 Það er meginregla í frönskum rétti að kaupandi gallaðrar vöru getur rift kaupunum 

eða krafist afsláttar af kaupverði, sbr. 1644 gr. Code civil. Skilyrði þess að kaupandi geti 
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 Páll Sigurðsson: Fyrirlestrar um kauparétt: lausafjárkaup, bls. 87-88. 
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 Þingskjal nr. 119, 125. löggjafarþing 1999-2000: Frumvarp til laga um lausafjárkaup. Sjá athugasemdir  

    við 30. gr. frumvarpsins. 
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 Lando, Ole: Udenrigs handelens kontrakter, bls 296 og Páll Sigurðsson: „Um enskan og þýskan  

      kauparétt”. Lagaþættir II. Bls. 85-86. 
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rift kaupum í þessu tilviki er að galli sé metinn til verulegrar vanefndar eins og að 

íslenskum rétti. Ef kaupandi hefur veitt gölluðum söluhlut viðtöku getur hann þó aðeins 

krafist afsláttar af kaupverði. Kaupandi sem riftir kaupum eða krefst afsláttar af 

kaupverði vegna galla getur jafnframt krafist skaðabóta samkvæmt frönskum rétti.
140
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 Lando, Ole: Udenrigs handelens kontrakter, bls 298-299. 
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3.4  Meginreglur samninga- og kauparéttar í íslenskum rétti í samanburði 

við rétt valinna þjóða innan Civil law- og Common law- 

réttarfjölskyldnanna 

 

3.4.1   Samanburður við Civil law -réttarfjölskylduna,  

     þ.e  þýskan, franskan og svissneskan rétt 

Segja má að þýsk og íslensk lögfræði sé af sömu rótum runnin. Þýsk lögfræði byggir að 

mestu á settum lögum eins og raunin er hér á landi og annar staðar á Norðurlöndunum. 

Þó er sá munur á, að reglur þýsks einkamálaréttar eru flestar bundnar í viðamikla lögbók 

en á Norðurlöndum er löggjöf fremur sundurleit og dreifð, þó svo viðamiklir lagabálkar 

hafi verið samdir á einstökum réttarsviðum. Rómarréttur hefur þó ekki haft eins mikil 

áhrif í norrænum rétti og þeim þýska. Það vekur athygli að í þeim hluta þýsku 

borgaralögbókarinnar, BGB, sem fjallar um grundvallaratriði samningaréttar er að finna 

ákvæði um ýmis atriði sem enginn bein lagaákvæði eru til um í norrænum rétt. Sem dæmi 

um þetta má nefna ákvæði um löggerninga sem andstæðir eru lögum og góðu siðferði og 

um þriðjamannslöggerninga. Í þessu sambandi má jafnframt nefna ákvæði um túlkun 

löggerninga í BGB. Almennar reglur samningaréttar, t.d. um tilboð og samþykki, 

ógildingarástæður og umboð eru mjög líkar hjá Þjóðverjum og Íslendingum. Þessi 

skyldleiki helgast fyrst og fremst af því að Norðurlandaþjóðirnar litu einkum til reglna 

þýsks réttar við samningu samnorrænu samningalaganna, en þau lög voru notuð sem 

fyrirmynd við samningu íslensku samningalaganna. Í norrænum fræðiritum á sviði 

samningaréttar er þar að auki gjarnan vitnað til þýsks réttar, til hliðsjónar og 

samanburðar. 

 Reglum fransks samninga- og kauparéttar svipar í meginatriðum til íslensks réttar á 

þessu sviði. Það sem helst skilur á milli er að í frönsku lögbókinni, Code Civil, er ekki að 

finna almenn ákvæði um stofnun löggerninga t.d. um tilboð og samþykki, sem svara til 

ákvæða I. kafla íslensku samningalaganna. Jafnframt inniheldur Code civil  ákvæði um 

mörg atriði samningaréttar sem ekki eru lögfest í íslenskum rétti. Nægir hér að nefna 

ákvæði fransks réttar um túlkun löggerninga, þó þau séu í sjálfu sér ekki framandi 

lögfræðingum á Íslandi og hinum Norðurlöndunum. Við samningu norrænu 

samningalaganna var fremur  höfð hliðsjón af reglum þýsks og svissnesks réttar, en þrátt 
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fyrir það er víða í norrænum fræðiritum á sviði samningaréttar vísað til ákvæða Code cvil 

til samanburðar og skilningsauka. 

 Ákvæði svissnesku kröfuréttarlögbókarinnar, OR, á sviði samningaréttar líkjast 

reglum íslensks réttar á þessu sviði en þar fyrirfinnast þó ýmis ákvæði sem ekki hafa 

verið lögtekin hér á landi og á hinum Norðurlöndunum. Ákvæði OR um lausafjárkaup 

líkjast í grundvallaratriðum hliðstæðum ákvæðum íslensku kaupalaganna en reglur 

svissnesks réttar á þessu sviði eru þó að mörgu leyti einfaldari en hér á landi.
141 
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 Sjá umfjöllun Páls Sigurðssonar um meginreglur samningaréttar í norrænum rétti í samanburði við  

      þýskan, franskan og svissneskan rétt í Lagaþáttum II, bls. 52-53, 70-71 og 101. 
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3.4.2 Samanburður við Common law -réttarfjölskylduna,   

          þ.e. enskan og bandarískan rétt 

Þó svo réttarkerfi Englendinga sé um margt ólíkt því réttarkerfi sem  hér er við lýði er 

það engum vafa undirorpið að mikill skyldleiki er með  enskum og íslenskum samninga- 

og kauparétti. Það sem einkum skilur á milli ensks og íslensks samningaréttar er að 

kveðið er á um ýmis atriði í íslensku samningalögunum sem ekki eiga sér hliðstæðu í 

enskum rétti. Jafnframt er tekið af skarið um ýmis atriði og hugtök samningaréttarlegs 

eðlis í enskum rétti sem ekki eru kunnugleg að íslenskum og norrænum rétti. Það sem er 

athyglisverðast að þessu leyti er  að enskar ógildingarheimildir eru nokkuð þrengri en 

tíðkast í norrænum rétti. Til að mynda er ekki að finna eins víðtækar ógildingarheimildir 

að enskum rétti eins og leiðir af 33. og 36. gr. íslensku samningalaganna.  Þrátt fyrir það 

hafa enskir dómstólar þó heimild til að víkja til hliðar löggerningum sem andstæðir eru 

viðurkenndum siðferðishugmyndum sem er að nokkru leyti sambærilegt því sem tíðkast í 

íslenskum og norrænum rétti. 

 Bandarískur samninga- og kauparéttur er um margt sérstæður borið saman við 

íslenskan rétt á þessu sviði. Það sem einkum vekur athygli í þessu sambandi er sú 

réttarsamræming sem átt hefur sér stað milli fylkja í Bandaríkjunum á sviði kauparéttar.   

Hvað það varðar, er óhætt að segja að norrænir lögfræðingar og lagasmiðir geti dregið þó 

nokkurn lærdóm af bandarískum starfsbræðrum sínum. Þó svo reglur bandarísks 

samninga- og  kauparéttar byggi í meginatriðum á  reglum ensks stofnréttar vekja frávik 

þau sem felast í UCC óneitanlega athygli, séð frá hinum hefðbundna enska rétti. UCC 

sýnir jafnframt gagnsemi samanburðarlögfræði í lagasmíð, en þar voru réttarreglur 

fylkjanna, á sviði kauparéttar, samræmdar með hliðsjón af erlendum réttarreglum. Mörg 

ákvæði UCC eru jafnframt ítarlegri en reglur íslensks réttar á þessu sviði, auk þess sem 

þar koma fyrir atriði sem ekki eiga sér hliðstæðu í íslenskum rétti.
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 Sjá umfjöllun Páls Sigurðssonar um meginreglur samninga- og kauparéttar í norrænum rétti í  

      samanburði við enskan og bandarískan rétt í Lagaþáttum II, bls. 31-32, 87-88 og 131. 
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4.0 Alþjóðleg samræming réttarreglna á sviði samninga- og kauparéttar 

 

4.1 Almennt 

Réttarþróun á sviði íslensks samningaréttar hefur á síðustu árum einkennst af nýrri 

löggjöf sem meðal annars hefur leitt til skerðingar á meginreglunni um samningafrelsi 

einstaklinga. Einkum miða þessi lagaákvæði að því að vernda þá sem minna mega sín í 

samningssambandi gagnvart aðilum sem á einn eða annan hátt hafa yfirburðarstöðu á 

grundvelli fjármunaréttargerninga, sökum reynslu sinnar og sérþekkingar. Dæmi um 

framangreinda viðleitni löggjafans eru ákvæði laga um neytendavernd sem veita 

dómstólum heimild til að ógilda eða breyta skilmálum í neytendasamningum sem teljast 

óhóflega íþyngjandi fyrir neytendur. Slík lagafyrirmæli hafa meðal annars verið tekin upp 

í íslensku samningalögin, sbr. ákvæði a-d liðar 36. gr. sml. Þar að auki má nefna ákvæði 

íslensku samkeppnislaganna nr. 44/2005 sem setja ýmsum tegundum viðskiptasamninga 

milli fyrirtækja verulegar skorður í þágu almannahagsmuna.  

 Framangreind laganýmæli hafa að miklu leyti verið sett fyrir tilstilli alþjóðlegs 

samstarfs, ýmist á milli þjóða á Norðurlöndum eða á vettvangi Evrópusambandsins á 

grundvelli EES-samningsins. Þá má nefna réttarþróun í sömu átt meðal þjóða sem ekki 

tengjast Evrópusambandinu eins og t.a.m. Bandaríkjamönnum sem segja má að gerst hafi 

brautryðjendur nútíma neytenda- og viðskiptalöggjafar. Sambærileg þróun hefur einnig 

átt sér stað á heimsvísu fyrir tilstuðlan ýmissa alþjóðlegra stofnanna sem látið hafa sig 

þessi mál varða. Samstarf á vettvangi fjölþjóðlegra stofnanna eins og Evrópusambandsins 

og Sameinuðu þjóðanna og á vegum sjálfstæðra alþjóðastofnanna eins og International 

Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) hefur einkum miðað að því að 

samræma og bæta lagareglur og réttarframkvæmd á sviði fjármunaréttar, þar á meðal 

samninga- og kauparéttar. Hér á eftir er ætlunin að gera grein fyrir framangreindri 

þróunarviðleitni í átt til réttarsamræmingar meðal aðildarríkja Evrópusambandsins og á 

heimsvísu.
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 Páll Sigurðsson: „Þróunardrættir í samninga- og kröfurétti, einkum frá fjölþjóðlegu  

       sjónarhorni”. Lagaskuggsjá, bls. 12-14. 
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4.2 Samræming innan Evrópusambandsins 

 

4.2.1 Almennt 

Síðustu áratugi hefur sú umræða verið uppi meðal ýmissa áhrifamanna innan 

Evrópusambandsins að þörf sé á samræmingu grundvallarreglna um samningsgerð, 

ógilda löggerninga og um réttaráhrif samningsefnda og vanefnda innan aðildarríkja 

sambandsins. Þó að menn greini á um leiðir  sem fara eigi í þessu sambandi hefur náðst 

samstaða um það í fræðum og framkvæmd að árangri verði ekki náð nema að 

undanfarinni  samanburðarrannsókn á gildandi samninga- og kröfuréttarreglum  innan 

hlutaðeigandi ríkja.
144

 

 Þau réttarsamræmingarverkefni sem unnin hafa verið á vettvangi  Evrópusambandsins 

aðhyllast flest annað hvort þá aðferð við samræmingu samningaréttarins sem kennd hefur 

verið við lögfestingu, codification, eða við þá aðferð sem nefnd hefur verið „ræktun“, 

cultivation. Þar að auki má í þessu sambandi nefna ýmis fleiri rannsóknar- og 

fræðiverkefni á sviði samningaréttar sem óvíst er að tilheyri framangreindum flokkum. 

Meginmarkmiðið að baki fyrrnefndum samræmingarverkefnum er að mynda grundvöll 

fyrir sameiginlegan samningalagabálk fyrir Evrópu.
145 

 Hér á eftir er ætlunin að gera grein fyrir þeim samræmingarverkefnum á sviði 

samningaréttar sem unnin hafa verið á  vettvangi Evrópusambandsins á síðustu árum.  
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        sjónarhorni”. Lagaskuggsjá, bls. 14-16. 
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4.2.2 Samræmingarverkefni innan Evrópusambandsins 

 

4.2.2.1 Lagasetningarverkefni  

Stjórnvöld Evrópusambandsins settu á laggirnar fjölskipaða nefnd sérfræðinga árið 1982,  

til að gera drög að evrópskum samningarréttarreglum framtíðarinnar. Nefndin starfaði 

undir  forystu Ole Lando og er í daglegu tali nefnd Lando-nefndin en formlegt heiti 

hennar er Commission on European Contract Law.
146

Afrakstur nefndarinnar hefur nú 

litið dagsins ljós undir heitinu Principles of European Contract Law (PECL). Við 

samningu regluverksins leitaði nefndin fyrst og fremst fanga í rétti aðildarríkja 

Evrópusambandsins en þar að auki var höfð hliðsjón af reglum bandarísks réttar á þessu 

sviði, ákvæðum CISG og reglum UNIDROIT .
147

  

 Fyrrnefndar meginreglur evrópsks samningaréttar (PECL)  eru  talsvert ítarlegri en 

ákvæði íslensku samninglaganna auk  þess sem sum viðfangsefni þeirra flokkast öllu 

heldur undir kröfurétt í  norrænni lögfræði. Í grófum dráttum fjalla þær um stofnun 

samninga, milligöngu við samningsgerð, gildi samninga, túlkun, efni samninga, efndir 

samninga, vanefndir og vanefndaúrræði ofl.
148

  

 Þrátt fyrir að starfi Lando-nefndarinnar hafi formlega verið lokið með útgáfu PECL 

má segja að gildi þess starfs sem hún hefur innt af hendi sé enn í dag að aukast þar sem 

fyrrnefnt regluverk er og verður grundvöllur frekari þróunar á sviði evrópsks 

samningaréttar. 

 Af öðrum lagasetningarverkefnum sem unnin hafa verið á vettvangi 

Evrópusambandsins má nefna verkefni sem unnið var við Academy of European Private 

Lawyers í Pavía á Ítalíu undir forystu prófessorsins, Giuseppe Gandolf, á árunum 1995-

2002. Það verkefni miðaði að því að semja samevrópsk lög á sviði samningaréttar, með 

öðrum áherslum en gert var í Lando-nefndinni. Helsti munurinn á því verkefni  og PECL 

liggur í því að ítalski vinnuhópurinn lagði fremur áherslu á að semja nákvæmar 

samningaréttarreglur og lögfræðilegar lausnir í stað þess að draga fram almennar 
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     stuðningur af Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og Evrópuþinginu, sjá nánar Lando, Ole & Beale,   

     Hugh (ritstj.): Principles of European Contract law –part  I and II, bls. xi og áfr. 
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 Páll Sigurðsson: „Þróunardrættir í samninga- og kröfurétti, einkum frá fjölþjóðlegu  

      sjónarhorni”. Lagaskuggsjá, bls. 18-20.  
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 Meginreglur evrópsks samningaréttar (PECL) eru aðgengilegar á fyrrnefndri heimasíðu Commission on  

      European Contract Law og í fyrrgreindu riti Principles of European Contract Law –part I and II. 

http://frontpage.cbs.dk/law/commission_on_european_contract_law/
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meginreglur eins og í PECL.  Vinnuhópurinn birti fyrsta uppkastið af lögunum árið 1999 

en þá var ætlunin að hópurinn myndi útbúa annan lagabálk um sérstakar tegundir 

samninga. Frá því árið 2002 hefur starf nefndarinnar hins vegar verið lítið áberandi. 
149
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 Matthías Geir Pálsson: „Evrópskur samningaréttur –þróun, staða og framtíð”. Tímarit Lögréttu, bls.  

       130-132. 
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4.2.2.2 Ræktunarverkefni 

Sú aðferð við réttarsamræmingu sem kennd hefur við ræktun, cultivation, gengur út á að 

mynda sameiginlegan skilning á  samningaréttarreglum innan þess svæðis sem aðferðinni 

er beitt.  Með þessari aðferð er stefnt að því að mynda eða þróa sameiginlegan grunn 

undir uppbyggingu sameiginlegs kerfis.  Af  verkefnum sem stuðst hafa við þessa 

aðferðarfræði má einkum nefna Samkjarnverkefnið í Trento og Evrópska 

dæmabókarverkefnið. 

 Samkjarnaverkefnið í Trento hófst í háskólanum í Trento árið 1993.
 150

 Verkefnið felst 

í að bera saman áhrif laga á sviði samningaréttar, eignaréttar og skaðabótaréttar eins og 

þau birtast í úrlausnum dómstóla í einstökum réttarkerfum. Verkefnið miðar að því að 

leiða í ljós sameiginlegan kjarna hinna mismunandi réttarkerfa með því að greina og lýsa 

núverandi stöðu á fyrrnefndum réttarsviðum í einstökum löndum í Evrópu. Með þessum 

hætti  er verkefninu ætlað að stuðla að framgangi sameiginlegrar lögfræðimenningar í 

Evrópu og stuðla að réttarsamræmingu. Á vegum þessa verkefnis hafa verið gefnar út 

tvær bækur, annars vegar um hugtakið góða trú og hins vegar um efndamöguleika 

loforða í réttarkerfum Evrópu.
151 

 Evrópska dæmabókarverkefnið sem hófst árið 1994 miðar að samningu og útgáfu 

aðgengilegra lögfræðibóka sem hafa að geyma lýsingu á lögfræðilegum málum og 

verkefnum ásamt  athugasemdum, álitsgerðum og samanburðaryfirliti á nokkrum 

réttarsviðum, m.a. á sviði samningaréttar, skaðabótaréttar, félagaréttar og 

stjórnsýsluréttar.
152

 Með þessum hætti er ætlunin að leiða í ljós sameiginlegar 

meginreglur í Evrópulöndunum eins og þær birtast í löggjöf, dómsúrlausnum og 

fræðiritum. Markmið verkefnisins er að auka Evrópuvæðingu einkamálaréttar og styrkja 

grundvöll réttarsamræmingar á þessu sviði. Vonast er til að þær bækur sem samdar verða 

innan ramma verkefnisins verði notaðar við lagakennslu víðs vegar um Evrópu. Þegar 

hafa verið gefnar út  nokkrar bækur á vegum þessa verkefnis m.a. á sviði samningaréttar 

og auk þess er vinna hafin að útgáfu fleiri rita á ýmsum sviðum einkamálaréttar.
153
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 Enska heiti verkefnisins er: The Common Core of European Private Law Project. 
151

 Sjá heimsíðu verkefnisins: http://jus.unitn.it/cardozo/common.core/insearch.html. 
152

 Enska heiti verkefnisins er: Ius Commune Casebooks for the Common Law of Europe. Sjá nánar um  

      verkefnið á heimasíðu þess: http://www.casebooks.eu/aim.php 
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 Matthías Geir Pálsson: „Evrópskur samningaréttur –þróun, staða og framtíð”. Tímarit Lögréttu, bls.  

       132-134. 
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4.2.2.3 Önnur fræði- og rannsóknarverkefni 

Af öðrum fræði- og rannsóknarverkefnum sem hafa það að  markmiði að stuðla að 

framgangi evrópsks samningaréttar má nefna verkefni sem unnið var af félaginu, Society 

of European Contract Law (SECOLA), Aquis-verkefnið og útgáfu tímaritsins European 

Review of Contract Law. 

 Félag um evrópskan samningarétt, SECOLA, var stofnað árið 2001. Markmið þess er 

að  stuðla að framgangi evrópsks samningaréttar á breiðum vettvangi með umræðum, 

þróun, fræðslu og rannsóknum. Aðstandendur þessa verkefnis eru þekktir fræðimenn sem 

eru leiðandi á þessu sviði og hafa nú þegar verið samdar nokkrar bækur á vegum þess.
154 

 Aquis-verkefnið var sett á laggirnar árið 2002 og hefur það  að markmiði að flokka og 

skilgreina reglur á sviði einkamálaréttar, einkum samningaréttar, innan 

Evrópusambandsins. Verkefnið er hluti af áætlun Framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins þrátt fyrir að vera sjálfstætt samstarfsverkefni fræðimanna á þessu 

sviði frá  nær öllum aðildarríkjum sambandsins. Verkefnið miðar að því að rannsaka 

hvaða reglur einkamálaréttar er að finna í löggjöf Evrópusambandsins í þeim tilgangi að 

leiða í ljós meginreglur  samningaréttar innan sambandsins. 
155 

 European Review of Contract Law er tímarit á sviði evrópsks samningaréttar sem 

hefur þann yfirlýsta tilgang að vera  vettvangur fræðilegrar umræðu og rannsókna á þessu 

sviði.
156
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 Sjá heimasíðu verkefnisins: http://www.Secola.org 
155

 Sjá heimasíðu verkefnisins: http://www.acquis-group.org/. Sjá ennfremur fréttatilkynningu um stofnun  

      hópsins frá 15. maí 2002: European Research Group on Existing Community Private Law (Acquis  

      Group) established á fyrrnefndri heimasíðu. 
156

 Matthías Geir Pálsson: „Evrópskur samningaréttur –þróun, staða og framtíð”. Tímarit Lögréttu, bls.  

       134-135. 

http://www.acquis-group.org/
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4.2.3 Hugmyndir um Evrópulögbók 

Hugmyndir hafa verið uppi innan Evrópusambandsins um að lögtekin verði ný 

sameiginleg einkaréttarlögbók fyrir aðildarríki sambandsins. Þing sambandsins hefur 

tvívegis ályktað og falið stjórnvöldum sambandsins að gera drög að slíkri lögbók. Hins 

vegar hafa verið skiptar skoðanir um það hve víðtæk slík lögbók eigi að vera auk þess 

sem ekki hefur ríkt pólitísk samstaða um málið. Í þessu sambandi skiptir höfuðmáli hvaða 

hugmyndir menn hafi um eðli sambandsins í framtíðinni þ.e. sem efnahagslegt 

ríkjasamband eða sem sambandsríki í líkingu við Bandaríki Norður-Ameríku. Í þessu 

sambandi má einkum nefna, að verði Evrópulögbók að veruleika ætti fyrrnefndur 

afrakstur Lando-nefndarinnar að nýtast vel sem meginkjarni slíkrar lögbókar á 

viðskiptasviðinu.
157
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 Páll Sigurðsson: „Þróunardrættir í samninga- og kröfurétti, einkum frá fjölþjóðlegu  

       sjónarhorni”. Lagaskuggsjá, bls. 20-21. 
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4.3 Samræming á heimsvísu 

 

4.3.1 Almennt 

Á síðustu áratugum hafa ýmsar alþjóðlegar stofnanir beitt sér fyrir því að ýmsar 

grundvallarreglur viðskiptaréttar ríkja heims verði samræmdar með það að markmiði að 

ryðja burt viðskiptahindrunum sem falist geta í slíkum mismun á réttarreglum. Þess ber 

að geta að þær tilraunir til réttarsamræmingar sem reyndar hafa verið innan 

Evrópusambandsins hafa einungis náð til þeirra ríkja sem aðild eiga að sambandinu. Sú 

réttarsamræming sem hér er til umfjöllunar takmarkast hins vegar ekki af landamærum 

þjóðríkja auk þess sem taka hefur þurft tillit til réttarhefða mismunandi 

menningarsvæða.
158 

 Þess ber að geta að sama staðan er uppi varðandi alþjóðlegan samningarétt og innan 

Evrópusambandsins að ekki er til að dreifa neinum reglum sem binda samningsaðila 

heldur geta þeir sjálfir ákveðið hvaða réttarreglum beita eigi í samningssambandi sínu. Í 

þessu sambandi reynir einna helst á ákvæði CISG, ef viðkomandi ríki er aðili að þeim 

samningi og viðkomandi samningssamband er innan marka efnissviðs hans. Að öðrum 

kosti reynir á reglur alþjóðlegs einkamálaréttar.
159 

 Hér á eftir verður vikið að árangri tveggja alþjóðlegra stofnanna sem stuðlað hafa að 

hnattrænni réttarsamræmingu á sviði samninga- og kauparéttar, þ.e. UNIDROIT og 

Sameinuðu þjóðanna. 
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 Páll Sigurðsson: „Þróunardrættir í samninga- og kröfurétti, einkum frá fjölþjóðlegu  sjónarhorni”.  

       Lagaskuggsjá, bls. 23. 
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Matthías Geir Pálsson: „Evrópskur samningaréttur –þróun, staða og framtíð”. Tímarit Lögréttu, bls. 142. 
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4.3.2 Meginreglur alþjóðlegra viðskiptasamninga  

Hin merka stofnun, UNIDROIT, hefur lengi beitt sér fyrir samræmingu einkamálaréttar á 

heimsvísu. Stofnunin var sett á laggirnar af Þjóðabandalaginu árið 1926 og er nú kostuð 

af fjölmörgum aðildarríkjum Sameinuðu Þjóðanna. Árið 1971 var tekin sú ákvörðun af 

hálfu stjórnar stofnunarinnar að hafist skyldi handa við samningu ítarlegra 

grundvallarreglna um viðskiptarétt. Hugmyndin laut að því að aðilar að alþjóðlegum 

kaupsamningum gætu vísað til slíkra reglna í samningum sínum og auk þess gætu 

reglurnar nýst sem fyrirmynd að samningu viðskiptalöggjafar víða um heim. Að hálfu 

stofnunarinnar var jafnframt stefnt að því að reglurnar gætu orðið einskonar grunnur að 

alþjóðlegum viðskiptarétti sem dómstólar þjóðríkja gætu vísað til þegar ákvæði landslaga 

þrytu. Við samningu reglurverksins var víða leitað fanga um fyrirmyndir en höfundar 

þess byggðu á aðferðarfræði samanburðarlögfræði, undir forystu þekktra fræðimanna á 

því réttarsviði t.d. prófessoranna René David og Clive M. Schmitthoff. Endanlegur 

árangur af þessu samstarfi birtist árið 1994 undir enska heitinu, UNIDROIT Principles of 

International Commercial Contracts.
160

  

 Margt er sameiginlegt með framangreindu regluverki UNIDROIT og fyrrnefndum 

samningaréttarreglum Evrópusambandsins, PECL. Þó skilur á milli í ýmsum atriðum t.d. 

varðandi landfræðilegt gildisvið og sá efnismunur reglnanna að ákvæðum PECL er ætlað 

að gilda um alla samninga og um kröfurétt þeim tengdum en meginreglur UNIDROIT 

eiga einungis við um alþjóðlega viðskiptasamninga, þ.e. samninga milli tveggja eða fleiri 

aðila sem báðir eða allir stunda viðskiptastarfsemi. Þær vangaveltur hafa verið uppi 

meðal fræðimanna um það hvort framtíðin muni bera í skauti sér árekstur þessara tveggja 

regluverka eða hvort þau geti þrifist vel hlið við hlið. Fræðimenn hér á landi sem látið 

hafa sig þessi mál varða hafa einkum hallast að hinu síðarnefnda.
161 
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 Meginreglur UNIDROIT er að finna á heimasíðunni:   

     http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm. 
161

 Páll Sigurðsson: „Þróunardrættir í samninga- og kröfurétti einkum frá fjölþjóðlegu  sjónarhorni”.  

       Lagaskuggsjá, bls. 23-26 og Matthías Geir Pálsson: „Evrópskur samningaréttur –þróun,  

       staða og framtíð”. Tímarit Lögréttu, bls. 143-144. 

http://www/
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4.3.3 Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna um alþjóðlega  kaupsamninga  

Árið 1966 samþykkti allsherjarþing sameinuðu þjóðanna ályktun um að sett skyldi á stofn 

sérstök fastanefnd eða undirstofnun samtakanna sem hafa ætti það hlutverk að efla 

samræmingu alþjóðlegrar viðskiptalöggjafar. Stofnunin tók til starfa skömmu síðar undir 

nafninu, The United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). 

Ýmis konar verkefni blöstu við stofnuninni strax í upphafi sem virtust allflókin þar sem 

þær tilraunir sem áður höfðu verið reyndar til alþjóðlegrar réttarsamræmingar á þessu 

sviði höfðu ekki gengið sem skyldi. Meginverkefni stofnunarinnar beindust allt frá 

upphafi að fjórum afmörkuðum þáttum sem allir skipta miklu í alþjóðlegum viðskiptum. Í 

fyrsta lagi má nefna reglur um gerðardóma í ágreiningsmálum sem tengjast alþjóðlegum 

viðskiptum, UNICITRAL’S Arbitration Rules, sem fengu á sínum tíma góðar viðtökur. Í 

öðru lagi má nefna gerð sáttmála um samræmdar reglur um viðskiptabréf, Uniform Law 

on International Negotiable Instruments. Í þriðja lagi má nefna gerð svokallaðra 

Hamborgarreglna þ.e. sáttmálann um vöruflutninga á sjó frá 1978, Convention on 

Carrige of Goods by Sea. Í fjórða og síðasta lagi ber að nefna það sem hér er ætlunin að 

gera að umfjöllunarefni þ.e. undirbúning og gerð alþjóðasáttmálans frá 1980 um 

samninga um milliríkjakaup, CISG.
162

 

 Undirbúningur CISG stóð yfir í um tvo áratugi en með þeirri vinnu var að því stefnt að 

koma fram með nýjan samning á þessu réttarsviði sem leyst gæti af hólmi Haag-

sáttmálann frá 1964.
163

 Sáttmálinn leit dagsins ljós árið 1980 og hefur að geyma ákvæði 

um stofnun kaupsamninga og réttindi og skyldur samningsaðila sem þeim samningi 

tengjast.
164

  

 CISG gildir um alþjóðleg lausafjárkaup, þ.e. kaup á lausafjármunum þar sem aðilar 

hafa atvinnustöð sína í mismunandi ríkjum sem bæði eru aðilar að samningnum eða þegar 

reglur alþjóðlegs einkamálaréttar leiða til þeirrar niðurstöðu að beita eigi réttarreglum í 

aðildarríki sáttmálans. Neytendakaup eru utan við gildissvið sáttmálans og einnig ýmsar 

aðrar tegundir kaupa, t.d. kaup á skipum og loftförum. Einnig falla álitaefni varðandi 
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 Páll Sigurðsson: Milliríkjakaup, bls. 13-14. Sjá einnig almennar athugasemdir frumvarps til laga um  

      lausafjárkaup nr. 50/2000. Þess ber að geta að við endurskoðun íslensku kaupalaganna var að því stefnt  

      að aðlaga íslenskan kauparétt að ákvæðum CISG eins og gert var annars staðar á Norðurlöndunum. 
163

 Haag-sáttmálinn var gerðir á vegum UNIDROIT og samanstendur af tveim alþjóðasamningum, annars 

      vegar um alþjóðleg samningalög á sviði kauparéttar, Convention Relating to a Uniform Law on the  

      Formation of Contracts for the International Sale of Goods (ULFIS) og hins vegar um alþjóðleg  

      kaupalög, Convention Relating to a unform Law on the International Sale of Goods (ULIS). 
164

 UNIDROIT heldur saman gagnabanka þar sem finna má skrár yfir dóma og heimildir varðandi bæði  

     UNIDROIT meginreglurnar og CISG sem er að finna á heimasíðunni: www.unilex.info 
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gildi kaupsamninga og afstöðu gagnvart þriðja manni, t.d. fyrri söluaðilum og þrotabúi 

aðila, utan við gildissvið CISG. Þess ber einnig að geta að sáttmálinn er frávíkjanlegur, 

þ.e. aðilar geta samið um að aðrar reglur gildi í samningssambandi en leiða af 

sáttmálanum.  

 CISG samanstendur af fjórum hlutum. Fyrsti hluti inniheldur reglur um gildissvið og 

almenn ákvæði um túlkun samningsins, yfirlýsingar aðila og athafnir þeirra. Jafnframt er 

þar að finna ákvæði um þýðingu verslunarvenju og við hverja af fleiri atvinnustöðvum 

skuli miða við beitingu samningsins. Kaupsamningar eru óformbundnir samkvæmt CISG 

en um það atriði má gera fyrirvara. Annar hluti hefur að geyma nánari reglur um 

samningsgerðina, t.d. um gerð og afturköllun tilboðs og samþykkis. Í þriðja hluta CISG 

er að finna efnisreglur um kaup í fimm köflum. I. kafli hefur að geyma almennar reglur 

um kaup en þar er m.a. að finna almenna skilgreiningu á því hvað telja beri verulega 

vanefnd og reglur um hver skuli bera áhættuna af sendingu tilkynninga til gagnaðila. II. 

kafli hefur að geyma reglur um skyldur seljanda þ.e. afhendingu, galla og úrræði vegna 

vanefnda seljanda en þar er kaupanda veittur réttur til að krefjast úrbóta, riftunar og 

afsláttar af kaupverði. Jafnframt inniheldur kaflinn reglur um heimild kaupanda til að 

setja seljanda viðbótarfrest til að efna skyldur sínar Í III. kafla er að finna ákvæði sem 

fjalla um skyldur kaupanda þ.e. greiðslu kaupverðs og skyldu kaupanda til að veita hlut 

viðtöku en í henni felst bæði að taka á móti hlut og gera allar viðeigandi ráðstafanir sem 

með sanngirni má krefjast af honum til að gera seljanda kleift að afhenda. Þá er í 

kaflanum að finna reglur um úrræði seljanda í tilefni vanefnda af hálfu kaupanda en þeim 

úrræðum má beita ef kaupandi greiðir ekki kaupverð eða veitir söluhlut ekki viðtöku og 

þegar hann vanefnir aðrar skyldur sínar, þ.e. svokallaðar aukaskyldur. Ákvæði þessi veita 

seljanda rétt til þess að krefjast efnda, riftunar og skaðabóta. Jafnframt inniheldur kaflinn 

reglur um heimild seljanda til að setja kaupanda viðbótarfrest til að efna skyldur sínar. Í 

IV. kafla er að finna reglur um áhættuskipti og V. kafli inniheldur sameiginleg ákvæði 

um fyrirsjáanlegar vanefndir og samninga þar sem afhenda á hið selda smátt og smátt. 

Þar eru jafnframt ákvæði um útreikning skaðabóta, vexti, skaðabótaábyrgð, umönnun 

söluhlutar og áhrif riftunar. Fjórði hluti CISG inniheldur lokaákvæði en þar er að finna 

reglur um heimildir ríkja til að gera fyrirvara varðandi tiltekin ákvæði samningsins. 

  CISG sáttmálinn hefur náð talsverðri útbreiðslu víða um heim og óumdeilt er að hann 

hafi haft í för með sér verulegar umbætur um ýmis atriði á sviði samninga- og kauparéttar 

í alþjóðlegu tilliti. Samningurinn inniheldur efnisreglur sem ætlað var að leysa af hólmi 
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ákvæði Haag-samningsins frá 1964 og í heild má segja að efnisreglur CISG séu skýrari 

og afmarkaðari en ákvæði fyrrnefnda samningsins. Öfugt við PECL og meginreglur 

UNIDROIT er CISG bindandi sáttmáli í milliríkjakaupum þar sem samningsaðilar hafa 

aðsetur í mismunandi aðildarlöndum hans eða ef lög aðildarríkis gilda um viðskipti aðila. 

Samningsaðilar geta þó útilokað gildi hans í tilteknu samningssambandi.  Ef CISG á ekki 

við í samningssambandi aðila og þeir hafa ekki ákveðið hvaða réttarreglur eigi að gilda 

um samskipti þeirra koma lagaskilareglur alþjóðlegs einkamálaréttar til skoðunar. 

Samkvæmt þeim er niðurstaðan yfirleitt sú að reglur landsréttar ákveðins ríkis eru látnar 

gilda um lögskipti í viðkomandi samningssambandi.
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        athugasemdum frumvarps til kaupalaga nr. 50/2000. 
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5.0 Lokaorð  

Hér að framan hefur verið gerð grein fyrir þróun fjármunaréttarreglna í norrænum rétti og 

rétti valinna þjóða innan Civil law- og Common law- réttarfjölskyldnanna þ.e. Þjóðverja, 

Frakka, Svisslendinga, Englendinga og Bandaríkjamanna. Þar að auki hefur verið gerður 

samanburður á meginreglum samninga- og kauparéttar í íslenskum rétti og rétti 

framangreindra þjóða ásamt því að gerð hefur verið grein fyrir alþjóðlegri 

réttarsamræmingu á þessu sviði innan Evrópusambandsins og á heimsvísu.  

 Þróun fjármunaréttarreglna meðal þjóða sem tilheyra Civil law- réttarfjölskyldunni, 

þ.e. Þjóðverja, Frakka og Svisslendinga hefur verið með líkum hætti og allar eiga þessar 

þjóðir það sameiginlegt að hafa lögtekið viðamiklar lögbækur á 18. og 19. öld sem geyma 

meginreglur einkamálaréttar þessara þjóða. Áhrif Rómarréttar á rétt þeirra hafa þó verið 

mismikil. Þýskur réttur byggir á germönskum stofni en Rómarréttur var tekin upp í rétt 

Þjóðverja á miðöldum og setti svip sinn á réttarþróun þeirra fram á 18. og 19. öld. 

Rómarréttur var jafnframt innleiddur í Frakklandi til forna og var ríkjandi í suðurhluta 

landsins á meðan germönsk réttarhefð ríkti í norðurhluta þess. Svissneskur réttur byggir á 

germönskum stofni og Rómarréttur var ekki tekinn upp þar eins og í Þýskalandi. Réttur 

þeirra þjóða sem tilheyra Common law –réttarfjölskyldunni, þ.e. réttur Englendinga og 

Bandaríkjamanna hefur þróast með öðrum hætti en réttur flestra þjóða í Vestur- Evrópu. 

Common law eða enskur stofnréttur hefur verið við lýði á Englandi frá fornu fari en 

réttarþróun þar í landi hefur grundvallast af dómafordæmum um langan aldur. 

Englendingar hafa ekki samið og lögtekið heildstæða lögbók eins og margar 

Evrópuþjóðir og áhrif fræðikenninga í lögfræði hafa þar verið fyrirferðaminni en annars 

staðar í Evrópu. Afstaða enskra lögfræðinga til settra lagaákvæða hefur líka verið 

frábrugðin því sem gengur og gerist hjá nágrannaþjóðum. Bandarískur réttur byggir á 

grunni hins enska stofnréttar en réttarþróun þar í landi á sviði kauparéttar, hefur verið 

önnur en á Englandi og einkennst af viðamikilli réttarsamræmingu. Skyldleiki milli 

réttarkerfa Norðurlandaþjóða, þ.e. Íslendinga, Norðmanna, Dana, Svía og Finna orsakast 

fyrst og fremst af þeim stjórnmálalegu og menningarlegu tengslum sem ætíð hafa verið 

milli þessara þjóða. Í Norrænum rétti gætti einkum áhrifa frá germönskum rétti til forna, 

auk áhrifa frá kaþólsku kirkjunni og þýskum rétti. Réttarþróun Norðurlandaþjóðanna er 

frábrugðin því sem verið hefur á meginlandi Vestur-Evrópu að því leyti að þar hafa ekki 

verið samdar og lögteknar viðamiklar lögbækur á einkaréttarsviði nema að takmörkuðu 
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leyti. Viðamiklir lagabálkar á einkaréttarsviði og samnorrænt löggjafarsamstarf hefur 

einkum sett svip sinn á norræna réttarþróun á síðustu árum. 

 Samanburður meginreglna samninga- og kauparéttar í íslenskum rétti og rétti þjóða 

innan Civil law og Common law –réttarfjölskyldnanna hefur leitt í ljós þó nokkurn 

skyldleika milli íslensks réttar og réttarkerfa þeirra sem hér komu til skoðunar. Íslenskum 

meginreglum samninga- og kauparéttar svipar mjög til reglna þýsks og svissnesks réttar á 

þessu sviði þó réttarreglur síðarnefndu þjóðanna séu öllu ítarlegri. Þar að auki hafa 

Þjóðverjar og Svisslendingar sett lagareglur um ýmis atriði sem ólögfest eru hér á landi. Í 

þessu sambandi má nefna að Norðurlandaþjóðir hafa einkum litið til þýsks réttar við 

samningu samnorræna lagafrumvarpa á sviði fjármunarréttar. Reglum fransks samninga- 

og kauparéttar svipar í meginatriðum til íslensks réttar á þessu sviði en það sem einkum 

skilur á milli þessara réttarkerfa er að frönsk löggjöf hefur ekki að geyma ákvæði um 

ýmis atriði sem lögfest eru í íslensku samningalögunum, t.d. um  stofnun löggerninga. 

Jafnframt innihalda ákvæði frönsku lögbókarinnar Code civil ákvæði um mörg atriði 

samningaréttar sem ekki eru lögfest í norrænum rétti. Enda þótt réttarkerfi Englendinga 

sé um margt ólíkt því réttarkerfi sem hér er við lýði er óhætt að segja að mikill skyldleiki 

sé með enskum og norrænum samninga- og kauparétti. Það sem einkum skilur á milli í 

rétti þessara þjóða er að kveðið er á um mörg atriði í íslensku samningalögunum sem ekki 

eiga sér hliðstæðu í enskum rétti. Jafnframt er tekið af skarið um ýmis atriði í enskum 

samninga- og kauparétti sem ekki eru kunnugleg að íslenskum og norrænum rétti. Það 

vekur jafnframt athygli að skyldleiki er í ýmsum atriðum milli ensks og fransks 

samninga- og kauparéttar einkum varðandi þróun formskilyrða. Bandarískur samninga- 

og kauparéttur er um margt ólíkur íslenskum rétti á þessu sviði. Það sem einkum vekur 

athygli í  þessu sambandi eru  samræmd lagafrumvörp síðari ára á sviði bandarísks 

kauparéttar. Þó svo reglur bandarísks samninga- og kauparéttar byggi í meginatriðum á 

enskum stofnrétti vekja frávik þau sem felast í Uniform Commercial Code óneitanlega 

athygli, séð frá hinum hefðbundna enska rétti. Bandarísks réttarsamræming 

viðskiptaréttar sýnir jafnframt gagnsemi samanburðarlögfræði í lagasmíð. 

 Umfjöllun ritgerðarinnar um alþjóðlega réttarsamræmingu sem átt hefur sér stað innan 

Evrópusambandsins og á heimsvísu sýnir að almennur vilji er meðal þorra þjóða heims til 

að móta sameiginlegan réttargrundvöll á sviði samninga- og kauparéttar. Sú viðleitni 

hefur nú þegar sett sterkan svip á réttarmenningu þeirra þjóða sem tekið hafa þátt í slíku 

löggjafarsamstarfi. Í þessu sambandi má helst nefna aðildarríki Evrópusambandsins en 
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segja má að þau ríki hafi gengið hvað lengst í réttarsamræmingu á viðskiptasviðinu. 

Útbreiðsla og áhrif Sáttmála sameinuðu þjóðanna um alþjóðlega kaupsamninga, CISG, 

sýnir jafnframt gagnsemi slíkrar réttarsamræmingar á heimsvísu.  

 Óhætt er að segja að gagnsemi alþjóðlegrar réttarsamræmingar á sviði viðskiptaréttar 

sé óumdeild nú á tímum og þegar litið er til framtíðar. Alþjóðavæðing í viðskiptum og ör 

þróun hnattrænnar samskiptatækni á flestum sviðum mannlegs lífs hafa skapað þörf fyrir 

beitingu aðferða samanburðarlögfræði við réttarsamræmingu milli ríkja. Óneitanlega mun 

sú breytta heimsmynd og menning sem við nú horfum fram á endurspeglast í 

réttarkerfum jarðarbúa í framtíðinni. Sú staðreynd rennir jafnframt stoðum undir orð Van 

Hoecke og Mark Warrington um samspil réttar og menningar í ritgerðinni, Legal 

Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a New Model for Comparative 

Law en þar vísa höfundar til þess að réttur hverrar þjóðar sé samofin menningu hennar: 

„Law and legal practice are one aspect of the culture to which they belong.” 
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 Páll Sigurðsson: „Samanburðarlögfræði –hugleiðingar um efnissvið greinarinnar, gagnsemi hennar,  

      markmið, réttarkerfi og réttarfjölskyldur heims”, Lagaheimur, bls 38 -39. 
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 183. gr. bls. 30 

 184. gr. bls. bls. 57 

 187. gr. bls. 57 

 215. gr. bls. 57 

 238. gr. bls. 57 

  

  

Þýsk: 

 

Saxaspegill 

 bls. 13 

 

Prússneska lögbókin 

 bls. 13 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

 bls. 14, 47, 57, 63, 71 

 104. gr. bls. 28, 41, 50 

 105. gr. bls. 41 

 106. gr. bls. 41 

 113. gr. bls. 41 

 119. gr. bls. 41 

 123. gr. bls. 41 

 130. gr. bls. 34 

 133. gr. bls. 47 

 134. gr. bls. 41 

 138. gr. bls. 41 

 157. gr. bls. 47 

 164. gr. bls. 50 

 165. gr. bls. 50 

 167. gr. bls. 50 

 170. gr. bls. 50 

 177. gr. bls. 50 

 179. gr. bls. 50 

 181. gr. bls. 50 

 185. gr. bls. 28 

 248. gr. bls. 65 
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 326. gr. bls. 65 

 328. gr. bls. 53 

 330. gr. bls. 53 

 333. gr. bls. 53 

 335. gr. bls. 53 

 446. gr. bls. 59 

 447. gr. bls. 59 

 454. gr. bls. 67 

 462. gr. bls. 69 

 462. gr. bls. 69 

 

Gesetz betreffend die Abzahlungsgeschäfte 

 bls. 29, 57 

 

Gesetz zur Regelung des Rechts der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

 bls. 57 

 

Handelsgesetzbuch (HGB) 

 bls. 57 

 

 

Lög Evrópusambandsins. 
 

Tilskipun 99/44/EB  

 bls. 56 

Principles of European Contract Law (PECL) 

 bls. 76, 77, 82 
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