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Ágrip  

Ritgerð þessi er á sviði lögfræði og er lokaverkefni til ML-gráðu við Háskólann á Bifröst. Í 

ritgerðinni er fjallað um sérfræðiábyrgð fasteignasala og það stranga regluverk sem 

sérfræðiábyrgðinni fylgir. Fasteignasölum ber skylda til að hafa löggildingu sýslumanns til að 

mega starfa sem fasteignasalar og þurfa að hafa lögboðna ábyrgðartryggingu. Tryggingunni er 

ætlað að greiða bætur vegna fjárhagslegs tjóns þriðja aðila af völdum mistaka tryggingataka 

við sérfræðiþjónustu sína. 

Gerð er grein fyrir grundvelli skaðabótaábyrgðar og skaðabótareglna, tilgangi þeirra og 

markmiðum.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvað felst í þessari ströngu ábyrgð og þau rök 

sem réttlæta hana.   

Hér verður lögð áhersla á hin lagalegu álitaefni, er málið varðar, og reifaðir verða dómar 

til útskýringar.  

Ritgerðin er kaflaskipt og var aðallega leitað heimilda í lög, reglugerðir og skrif 

fræðimanna.  

Í fyrri hluta ritgerðarinnar er að finna almenna umfjöllun um lagaþróun og stöðu 

kauparéttar í fræðikerfi lögfræðinnar. Því næst er gerð grein fyrir því hvað felst í því að hafa 

löggildingu fasteignasala og hvaða meginskyldur því fylgja. Í seinni hluta ritgerðarinnar er 

fjallað um sérfræðiábyrgð og starfsábyrgðartryggingar og um bótaskyldu fasteignasala. Einnig 

verður umfjöllun um eftirlit með störfum fasteignasala.  

Í lok ritgerðarinnar er að finna niðurstöður og lokaorð þar sem höfundur fjallar um 

álitaefni sem varð honum hugleikið við gerð ritgerðarinnar, ásamt heimildaskrá. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Formáli  

Ritgerð þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til ML-gráðu í lögfræði og er unnin 

afundirrituðum nemanda við lagadeild Háskólans á Bifröst. Ritgerðin er unnin á tímabilinu 

maí– ágúst 2018.  

Hugmyndin að ritgerðinni kviknaði þegar höfundur hóf störf á fasteignaslölu og fór í nám 

til löggildingar fasteigna- og skipasala í kjölfarið. 

Fasteignaviðskipti eru stór þáttur í lífi fólks og má ætla að fólk kaupi fasteign a.m.k. einu 

sinni á ævinni. Fasteignaviðskipti eru því eitthvað sem skiptir alla máli og mikilvægt er að 

almenningur sé meðvitaður um réttarstöðu sína. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn, Þorbjörg Inga Jónsdóttir hrl., fyrir góða leiðsögn 

og gagnlegar ábendingar í tengslum við efnið. Höfundur vill þakka Grétari Jónssyni, 

framkvæmdarstjóra Félags fasteignasala, fyrir fræðilegt álit og ábendingar. Hönnu Kristínu 

Stefánsdóttur færir höfundur þakkir fyrir góðan og faglegan prófarkarlestur. 

Að lokum vil ég þakka vinnuveitanda og fjölskyldu fyrir mikla þolinmæði í minn garð 

meðan á skrifum ritgerðarinnar stóð.  

Við vinnslu ritgerðarinnar hefur höfundur lagt metnað sinn í að fylgja reglum Háskólans 

á Bifröst í hvívetna og lagt áherslu á vönduð vinnubrögð varðandi ritun texta og meðferð 

heimilda.  
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1 Inngangur 

Löggjafinn hefur í ákveðnum tilfellum sett sérstakan lagaramma um afmörkuð sérfræðisvið, 

meðal annars um fasteignasala. Markmiðið er að afmarka og skilgreina ábyrgðarsvið þeirra. 

Mikilvægt er að um fasteignasala gildi skýrar og nákvæmar reglur þar sem þeir  höndla oft 

með aleigu fólks og miklir fjármunir eru í húfi. Meginábyrgðir fasteignasala felast í að þeir 

verða að hafa löggildingu frá sýslumanni til að mega hafa milligöngu um fasteignaviðskipti 

og þeir bera skyldur sem opinberir sýslunarmenn sem hefur það í för með sér að almennt er 

lögð á þá þyngri refsing við brotum sínum en almennt gerist. Fasteignasölum er skylt að gæta 

hagsmuna bæði kaupanda og seljanda og verða þeir að hafa skriflegt umboð frá 

viðskiptavinum þar sem kemur fram hvaða þjónustu þeir veita og hvað hún kostar. Þeim ber 

skylda til að gera söluyfirlit og skulu þeir sjálfir afla þeirra upplýsinga sem þar koma fram. 

Fasteigasalar skulu vera sjálfstæðir og óháðir í störfum sínum og leysa störf sín af hendi í 

samræmi við góðar viðskiptavenjur. Þeim er ekki heimilt að fela öðrum meginskjalagerð og 

verða að fara eftir reglum um vörslufé sem þeir taka við í þágu viðskiptamanna. 

Eins og sjá má starfa fasteignasalar undir nákvæmu regluverki og má í því sambandi velta 

því fyrir sér að lítið sem ekkert er í lögum fjallað um sölu eigna utan Íslands. Því er eðlilegt að 

sú spurning vakni hvort sanngjarnt sé gagnvart þeim fasteignasölum, sem stunda slík 

viðskipti, að ætlast til þess að þeir starfi undir þessu stranga regluverki og jafnvel hvort að það 

sé mögulegt. Algengt er að þegar fasteignasalar selja eignir erlendis þá auglýsa þeir eignina, 

gera söluyfirlit og fá til sín kaupendur en síðan tekur annar samstarfsaðili við sem staðsettur er 

landinu þar sem eignin er. Í mörgum tilfellum skoðar samstarfsaðilinn eignina og lætur 

fasteignasalann fá upplýsingar sem hann setur í auglýsingar og söluyfirlit. Þetta vekur upp 

spurningar um það t.d. hver ber ábyrgð á þeim upplýsingum og einnig hvernig eftirlit með 

starfseminni á að geta farið fram. Eftirlit með störfum fasteignasala er hjá Eftirlitsnefnd 

Félags fasteignasala. Mætti segja að eftirlit með óbreyttu fyrirkomulagi væri nánast útilokað 

þegar kæmi að viðskiptum með eignir erlendis. 

Fasteignaslölum er skylt að hafa ábyrgðartryggingu vegna fjártjóns sem leitt getur af 

störfum þeirra eða öðru starfsfólki. Ábyrgðartrygging skal tekin hjá vátryggingafélagi sem 

hefur starfsleyfi á Íslandi og er gildisvið hennar hvar sem er innan Evrópska 

efnahagssvæðisins, EES. Ekki hefur reynt á það fyrir dómstólum á Íslandi hver sé ábyrgur 

fyrir tjóni sem viðskiptamaður verði fyrir vegna kaupa/sölu á eign erlendis. Höfundur þessarar 

ritgerðar lagði því upp með viðfangsefnið:  

„Sérfræðiábyrgð fasteignasala – Ábyrgðartryggingar“  
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2 Fræðigreinin 

Í lögfræðinni tíðkast að greina réttarreglur og viðfangsefni þeirra í ákveðin svið eða deildir og 

er almenn umfjöllun um það efni verkefni sérstakrar fræðigreinar, þ.e. almennrar lögfræði.
1
 

Flokkun fræðikerfisins felst í flokkun lögfræðinnar í fræðigreinar eftir réttarreglum sem taldar 

eru eiga saman vegna skyldleika þeirra og viðfangsefna sem þær fjalla um.
2
 

2.1 Allsherjarréttur og einkaréttur 

Skipting á ríkisbundnum réttarreglum í íslenskum rétti er annars vegar í allsherjarrétt og hins 

vegar í einkarétt. Þessi skipting er einkum reist á því hvers eðlis hagsmunir þeir séu sem 

réttarreglurnar ná til. Ef hagsmunirnir eru opinberir teljast þeir til allsherjarréttar en annars til 

einkaréttar.
3
  

Megingreinar allsherjarréttar eru ríkisréttur, sem greinist annars vegar í stjórnskipunarrétt 

og hins vegar í stjórnsýslurétt, ásamt réttarfari og refsirétti.
4
 

Almennt er einkaréttinum skipt niður í fjögur meginsvið: persónurétt, erfðarétt, sifjarétt 

og fjármunarétt.
5
  

2.2 Fjármunaréttur 

Fjármunaréttur er mjög viðamikið réttarsvið og skiptist í fjölmargar undirgreinar. 

Megineinkenni á reglum, sem tilheyra fjármunarétti, er að þær varða fyrst og fremst 

réttarsambönd eða réttarstöður þar sem fjárhagslegt verðmæti eða fjárhagsleg markmið skipta 

meginmáli. Hefðbundin greining fjármunaréttar í undirgreinar er: eignaréttur, félagaréttur, 

sjóréttur, réttindi til hugverka og auðkenna, verslunarréttur, vinnuréttur, vátryggingarréttur og 

kröfuréttur.
6
 Hér verður einungis fjallað um kröfurétt og einstakar undirgreinar hans. 

2.3 Kröfuréttur 

Fræðigreinin kröfuréttur fjallar um réttarreglurnar um lögvarðar kröfur og kröfuréttindi, um 

stofnun þeirra, tilvist og endalok. Eins og hefur komið fram er fræðigrein kröfuréttarins hluti 

stærra réttarsviðs er nefnist fjármunaréttur sem fjallar um fjárréttindi, þ.e. öll ytri gæði er til 

fjár verða metin.  

                                                             
1
 Þorgeir Örlygsson (1994).  Bls. 1. 

2
 Ármann Snævarr (2003) . Bls. 142–153. 

3
 Viðar Már Matthíasson (2008). Bls. 35. 

4
 Þorgeir Örlygsson (1998). Bls.  1. 

5
 Viðar Már Matthíasson (2008). Bls. 36. 

6
 Viðar Már Matthíasson (2008). Bls. 37. 
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Hefð er fyrir því að skipta fræðigreininni kröfurétti í tvö meginsvið: annars vegar í 

almenna hlutann og hins vegar í sérstaka hlutann. Almenni hlutinn fjallar um svið 

kröfuréttarins er varða efnisreglur hans, sem talið er að hafi almennt gildi og eru ekki um of 

bundnar við tilteknar tegundir löggerninga. Í sérstaka hlutanum eru hins vegar teknar til 

athugunar þær réttarreglur er gilda á afmörkuðum sérsviðum og fjalla um einstakar tegundir 

samninga, t.d. um lausafjárkaup, fasteignakaup, þjónustukaup, ráðningarsamninga og 

húsaleigusamninga.
7
 

2.4 Kauparéttur 

Kauparéttur fellur undir sérstaka hluta kröfuréttar. Kauparéttur fjallar um hvers konar 

kaupsamninga en markmið þeirra er að andlag samningsins skipti um eiganda og kaupandi 

greiði gagngjald til seljanda. Í kauparétti er fjallað um réttarsamband milli kaupanda og 

seljanda og um hinar kröfuréttarlegu reglur í réttarsambandi kaupanda og seljanda. 

Kauparéttur er flokkaður af andlagi kaupanda í tvennt, annars  vegar lausafjárkaup og hins 

vegar fasteignakaup.
8
´ 

2.5 Fasteignakauparéttur 

Réttarreglum um fasteignakaup er eins og fyrr segir skipað í hinn sérstaka hluta kröfuréttar. Í 

því þarf ekki að felast annað en að um sé að ræða sérstaka samningstegund sem að sumu leyti 

gilda sérreglur eða sérsjónarmið um. Lögin um fasteignakaup nr. 40/2002 hafa að geyma 

heildstæðar reglur um fasteignakaup. Í lögunum eru sérstakar reglur sem gilda um 

neytendakaup sbr. 6. gr. Í ákvæðinu er mælt fyrir um að salan þurfi að vera liður í 

atvinnustarfsemi seljanda. 

Lög nr. 70/2015
9
 um sölu fasteigna og skipa hafa að geyma heildstæðar og ítarlegar 

reglur um fasteignaviðskipti.
10

 Markmið laganna er að tryggja neytendavernd og leggja 

grundvöll að því að viðskipti með fasteignir og skip, sem gerð eru með aðstoð fasteignasala, 

geti farið fram með greiðum og öruggum hætti. Réttarstaða aðila sé glögg og öryggi kaupanda 

og seljanda sé tryggt. Markmiðið með lögunum er einnig að hlutverk fasteignasala og ábyrgð 

séu skýr og að þeir séu engum háðir í sínum störfum, sbr. 1. gr. fsl.   

 

 

                                                             
7
 Páll Sigurðsson (1992). Bls. 21. 

8 Viðar Már Matthíasson  (2008). Bls. 39–41. 
9
 Hér eftir fsl. 

10
 Viðar Már Matthíasson. (2008). Bls. 24. 
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3 Lagaþróun 

3.1 Þróun laga á sviði kauparéttar 

Í Grágás, hinum fornu lögum þjóðveldisins, sem samanstendur af handritum
11

 sem hafa að 

geyma forn íslensk lög frá tólftu og þrettándu öld, er að finna nokkur ákvæði er lúta að 

kaupgerningum en þessi ákvæði eru bæði fá og ósamstæð. Ítarlegri ákvæði um slíka gerninga 

er finna í lögbókunum Járnsíðu og Jónsbók frá síðari hluta 13. aldar og voru þau að mestu 

sniðin að norskri fyrirmynd. Í kaupabálki Jónsbókar kemur m.a. fram að hvervetna þar sem 

menn kaupa jarðir eður skiptast við húsum, skipum eða öðrum gripum, þá skal kaupa meður 

handsölum og meður vottum tveimur eður fleirum.
12

 Ákvæði Jónsbókar um kaup og skipti 

voru síðan gildandi réttur í þeim efnum hér á landi um aldir þótt sum þeirra yrðu reyndar úrelt 

eftir því sem tímar liðu fram vegna breyttra viðskiptahátta og þjóðlífsbreytinga að öðru leyti. 

 Á fyrstu árum þessarar aldar var gripið til þess ráðs að samræma íslenska löggjöf um 

þessi efni þar sem hinar fornu reglur þóttu úreltar og þörf á nýjum reglum.
13

 

Löggjafinn gerði það 11. júlí 1911 með setningu hinna almennu viðskiptalaga nr. 

31/1911.
14

 Fljótlega eftir setningu viðskiptalaganna komu fram efasemdir um hvort þessi 

þýðing á dönsku kaupalögunum frá 1906 hefði tekist nægilega vel og hvort hefði verið tekið 

nægilegt tillit til íslenskra aðstæðna.
15

  

Því varð úr að gefin voru út lög um lausafjárkaup 19. júní 1922, lög nr. 39/1922.
16

 Þau 

giltu um viðskipti manna með lausafjármuni. Lausafjárkaupalögin hafa afmarkað gildissvið. Í 

2. mgr. 1. gr. laganna segir að lögin gildi ekki um fasteignakaup og í 1. mgr. 2. gr. segir að 

lögin gildi heldur ekki um húsagerð né önnur mannvirki á fasteign. Þrátt fyrir að lögin gildi 

ekki um fasteignakaup eru reglurnar ekki ólíkar og verður að telja að ákvæði laganna hafi 

tvímælalaust mikið gildi til hliðsjónar varðandi fasteignakaup og kemur lögjöfnun þar iðulega 

fyrir.
17

 

Þessi lög stóðu svo til óbreytt þar til ný lög um lausafjárkaup voru sett árið 2000, tæpum 

80 árum seinna, lög nr. 50/2000, sem eru nú í gildi.  

Fram að gildistöku laga nr. 40/2002 um fasteignakaup giltu ekki sérstök lög um 

fasteignakaup hér á landi og var ákvæðum laga um lausafjárkaup iðulega beitt um 

                                                             
11

 Konungsbók, Staðarhólsbók og Skálholtsbók. 
12

 Gunnar Karlsson (2005). Bls. 216.  
13 Frumvarp til laga um lausafjárkaup. 125 löggjafarþing 1999–2000. Þingskjal 119, 110 mál. 
14

 Páll Sigurðsson (1988). Bls. 28–30. 
15

 Áslaug Árnadóttir (2006). Bls. 23. 
16

 Áslaug Árnadóttir (2006). Bls. 24. 
17

 Páll Sigurðsson (1988). Bls. 45. 
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fasteignakaup með lögjöfnun.
 
Þá voru sett lög um þjónustukaup nr. 42/2000, þau lög taka til 

verksamninga um tiltekna þjónustu við neytendur. Lög um neytendakaup nr. 48/2003 tóku 

gildi í júní 2003; lögin gilda um neytendakaup að svo miklu leyti sem ekki er mælt á annan 

veg í lögum.
18

 

Fyrstu lög um sölu fasteigna voru sett með lögum nr. 47/1938. Hafa lögin tekið miklum 

breytingum í gegnum tíðina samferða breyttu umhverfi í viðskiptalífinu. Þessi lög voru felld 

úr gildi með lögum nr. 34/1986 um fasteigna- og skipasölu en þau lög voru síðan felld úr gildi 

með lögum nr. 54/1997 um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu. 

Með lögum nr. 54/1997 um fasteigna-, fyrirtækja- og skipasölu kom inn nýtt ákvæði þar 

sem fasteignasalar fengu einkarétt á að hafa milligöngu um sölu fyrirtækja. Var þetta lögfest 

fyrst með þessum lögum. Lög nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa tóku gildi 9. 

júní 2004. Helstu breytingar á fyrri löggjöf voru þær að löggiltir fasteignasalar fengu einkarétt 

á sölu fasteigna og skipa. Einnig voru kröfur auknar til menntunar fasteignasala, starfshátta 

þeirra, varðveislu á fé viðskiptamanna og starfstrygginga. Eftirlit með fasteignasölum var 

aukið og fasteigasölum var gert skylt að vera í félagi fasteignasala
19

 

3.2 Lög nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa 

Í júlí 2015 voru sett ný heildarlög um sölu fasteigna og skipa, lög nr. 70/2015. 

Markmið laganna er að tryggja neytendavernd með því að leggja grundvöll að því að 

viðskipti með fasteignir og skip, sem gerð eru með aðstoð fasteignasala, geti farið fram með 

greiðum og öruggum hætti, sbr. 1.gr.  

3.2.1 Uppsetning laganna  

Í I. kafla er fjallað um hverjum er heimilt að hafa milligöngu um sölu fasteigna og skipa. 

Fjallað er um skilyrði löggildingar og starfsábyrgðartryggingu. Einnig eru ákvæði um 

löggildingu, starfsskyldu, eignarhald og starfsstöð. 

Í II. kafla er kveðið á um réttarstöðu fasteignasala og skyldu til að gera samninga um 

þjónustu, skyldu til að gera söluyfirlit og reglur um efni söluyfirlits ásamt ábyrgð á 

upplýsingaöflun og kynningu á fasteign; einnig reglur um stöðu fasteignasala, sjálfstæði og 

óhæði í störfum og reglur um að fasteignasali skuli gæta hagsmuna seljanda og kaupanda 

jafnt. Einnig eru þar settar fram reglur um samnings- og skjalagerð og reglur um fjárvörslu. 

                                                             
18

  Viðar Már Matthíasson (2008). Bls. 45-50. 
19

Frumvarp til laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. 130 löggjafarþing 2003–2004. Þingskjal 670, 462 mál.
 

. 
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Í III. kafla eru ákvæði um eftirlitsnefnd fasteignasala og reglur um hlutverk hennar, 

hverju hún fylgist með, niðurstöður, heimildir og skyldur hennar, agaviðurlög, sviptingu 

löggildingar og málskot til ráðherra. 

Í IV. kafla er fjallað um heimild dómsmálaráðherra til að setja reglugerðir. 

Í V. kafla er að finna ákvæði um skaðabætur og grundvöll þeirra fyrir refsingu við brotum 

á lögum eða reglum settum samkvæmt þeim. 

Í VI. kafla er greint frá gildi réttinda sem aflað hefur verið samkvæmt eldri lögum. 

3.2.2 Helstu breytingar sem gerðar voru með lögunum 

Við gildistöku laganna urðu nokkrar grundvallarbreytingar á fyrri lögum, m.a. afnám 

einkaréttar fasteignasala á sölu fyrirtækja. Byggðist þessi breyting á því að vandséð þótti að 

menntun og reynsla fasteignasala veitti þeim meiri sérfræðiþekkingu til sölu atvinnufyrirtækja 

en öðrum sérfræðingum, eins og t.d. viðskiptafræðingum eða endurskoðendum. 

Aðrar breytingar eru meðal annars um verktöku í fasteignasölu og skyldur fasteignasala 

til að sinna störfum sínum sjálfir. Í frumvarpi með lögunum, í 4. gr. sem fjallar um 

starfsábyrgðartryggingu segir: „Þeir sem starfa hjá fasteignasala eða fást við önnur verkefni á 

vegum löggilts fasteignasala skulu teljast starfsmenn hans og á hans ábyrgð.“ Í framkvæmd 

hefur sölufulltrúum, sem starfa sem verktakar hjá fasteignasölum, verið falið mjög 

umfangsmikið hlutverk við sölu fasteigna. Til að sporna við því að sölufulltrúar sinni verkum, 

sem heyra undir löggildingu fasteignasala, hefur verið skilgreint með skýrari hætti en áður 

hvaða verkefnum sölufulltrúum er heimilt að sinna, sbr. 6. og 8. gr. laganna, og kveða nánar á 

um ábyrgð löggiltra fasteignasala. Með þessu er orðið skýrara hvaða verkum sölufulltrúar 

mega sinna. 

Með tilkomu laganna voru gerðar breytingar á reglum um menntun fasteignasala. 

Menntun löggiltra fasteignasala hafði verið undir eftirliti sérstakrar prófnefndar og voru rekin 

námskeið í a.m.k. tveimur háskólum sem stóðu í fjórar annir. Með lögunum var þessi 

menntun felld að löggjöf um menntun við háskóla og fellur undir a-lið 2. mgr. 7. gr. laga um 

háskóla, nr. 63/2006 og er háð gæðaeftirliti í samræmi við reglur IV. kafla sömu laga, þ.e. um 

innra mat  hvers háskóla og ytra mati sem ráðherra hefði með höndum.  

Skylduaðild að Félagi fasteignasala var afnumin með setningu laganna sem hér um ræðir. 

Umboðsmaður Alþingis tók að eigin frumkvæði til athugunar hvort ákvæði laga nr. 99/2004 

um skylduaðild að Félagi fasteigasala stæðist ákvæði stjórnarskrár um félagafrelsi, þ.e. hvort 

skylduaðild væri nauðsynleg til þess að félag gæti sinnt lögmætu hlutverki vegna 

almannahagsmuna, sbr. 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands.  
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Í dómi Hæstaréttar nr. 144/2014, þar sem aðilar deildu um hvort væri hægt að skylda 

fasteignasala til félagsaðildar, sbr. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 99/2004
 
um sölu fasteigna, 

fyrirtækja og skipa. Í greininni kemur fram:„Fasteignasalar skulu hafa með sér félag sem 

nefnist Félag fasteignasala. Er þeim öllum skylt að vera þar félagsmenn.“  

Var það mat Hæstaréttar að ekki hefði verið sýnt fram á að skylda fasteignasala til að 

vera félagsmenn í Félagi fasteignasala væri nauðsynleg til þess að það gæti sinnt því hlutverki 

sem félaginu hefði verið falið með lögum nr. 99/2004. Gengi 1. mgr. 18. gr. laga nr. 99/2004 

þannig gegn 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar og yrði ákvæðinu því ekki beitt. Var því 18. gr. 

laga nr. 99/2004 felld brott og fasteignasölum er ekki skylt að vera í Félagi fasteignasala. 

Lögfest var ákvæði sem heimilar viðskiptamönnum fasteignasala, þ.e. kaupendum og 

seljendum, að bera ágreining undir eftirlitsnefnd faseignasala og afla álits hennar um 

kæruefnið, sbr. 4. mgr. 19. gr. laga. nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. 

Breytingin felst í því að eftirlitsnefnd fasteignasala tók við þeim verkefnum sem í eldri lögum 

var gert ráð fyrir að væri sinnt af kærunefnd um málefni fasteignasala.
20

 

3.3 Lög um fasteignakaup nr. 40/2002 

Fyrir setningu laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa voru ekki í gildi nein sérstök lög 

um fasteignakaup og höfðu aldrei verið. Á hinn bóginn hafa verið í gildi um langt skeið lög 

um fasteignasölu. Í dómsmálum milli aðila um fasteignir, þar sem fjallað var um ágreining um 

viðskiptin, var málatilbúnaðurinn og niðurstaðan oftast reist á lögum um lausafjárkaup nr. 

50/2000, annað hvort með lögjöfnun eða tilvísun til þeirra. Margir gagnrýndu þetta og töldu 

vera réttaróvissu á þessu sviði og þóttu brýnt að lögfesta reglur um fasteignakaup. 

Lögin gilda um kaup á fasteignum að því leyti sem ekki er á annan veg mælt í lögum. 

Lögin gilda einnig um makaskipti og um kaup og skipti á hlutum í fasteign eftir því sem við 

getur átt. Enn fremur gilda þau um kaup á fasteign þegar seljandi á að annast smíði hennar í 

heild eða að hluta og kaupandi leggur ekki til verulegan hluta efnis til smíðinnar.
21

  

 

 

  

                                                             
20

 Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208 mál. 
21

Frumvarp til laga um fasteignakaup. 127 löggjafarþing 2001–2002. Þingskjal 291, 253 mál.  
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4 Löggiltir fasteigna- og skipasalar  

4.1 Fasteignasali 

Sá einn sem hefur fengið löggildingu sýslumanns sem fasteignasali hefur heimild til að nefna 

sig fasteignasala.
22

 Einungis fasteignasalar mega hafa milligöngu um kaup, sölu og skipti á 

fasteignum eða skráningarskyldum skipum og hafa því einkaleyfi til starfseminnar, sbr. 1. 

mgr. 2. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa. Synjun sýslumanns um útgáfu 

löggildingarskírteinis er kæranleg til ráðuneytis, sbr. 1. mgr. 5. gr. fsl. 

Þegar fasteignasala er veitt löggilding skal hann áður en hún er veitt vinna 

drengskaparheit um að starfa af samviskusemi og kostgæfni það starf sem honum er falið með 

löggildingunni sbr. 2 mgr. 5. gr. fsl. 

Þá skal áréttað að ákvæði um einkarétt á milligöngu um sölu, kaup eða skipti á 

fasteignum eða skráningarskyldum skipum kemur ekki í veg fyrir að menn geti sjálfir selt 

eignir sínar og gengið frá þeirri sölu að fullu.
23

 

4.2 Fasteign 

Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið fasteign í ritum sínum venjulega á þá leið að fasteign sé 

afmarkað land ásamt eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum og þeim 

mannvirkjum sem varanlega eru við landið skeytt. Með ólífrænum hlutum jarðar er t.d. átt við 

mold, sand eða grjót sem á eign eru, vatn sem á henni liggur eða um hana rennur og málma í 

jörðu; með lífrænum hlutum jarðar er t.d. átt við allan gróður sem á henni vex. Þessir hlutir 

eru þó aðeins hlutar fasteignar meðan þeir eru í sínu eðlilega sambandi við hana en hafi þeir 

verið frá henni skildir hætta þeir að vera hlutar hennar og teljast ekki til fasteignar.
24

  Á 

síðustu áratugum hefur orðið ljóst að þessi skilgreining ein og sér er ekki fullnægjandi lengur 

og hafa verið settar fram annars konar skilgreiningar á hugtakinu fasteign.
25

 

Hugtakið fasteign kemur m.a. víða fyrir í lögum og hefur þar ákveðna merkingu. 

Mikilvægt er þess vegna að við beitingu ákveðinna laga sé haft í huga hvernig 

fasteignahugtakið er skilgreint í viðkomandi lögum.
26

 

Í lögum nr. 75/1997 um samningsveð kemur fram í a-lið. 1. mgr. 16. gr. að leiði ekki 

annað af samningi nái veðréttur í fasteign til lands eða lóðar. Í greinargerð með frumvarpi til 

laganna kemur fram að samkvæmt a-lið 1. mgr. 16. gr. nái veðréttur í fasteign til lands eða 

                                                             
22

 Viðar Már Matthíasson  (2008). Bls. 507. 
23

Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208 mál.  
24

 Þorgeir Örlygsson (1998). Bls. 59 og Katrín Jónsdóttir / Gaukur Jörundsson (1994). Bls. 548. 
25

 Viðar Már Matthíasson(2008). Bls. 69–70. 
26

 Þorgeir Örlygsson (1998). Bls. 60. 
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lóðar. Er þetta í samræmi við þá skilgreiningu á fasteignarhugtakinu að fasteign sé afmarkað 

land ásamt eðlilegum hlutum landsins, lífrænum og ólífrænum, og þeim mannvirkjum sem 

varanlega eru við landið skeytt.  

Lög nr. 19/1959 um sameign fjölbýlishúsa voru skilin á þann veg að fjölbýlishús teldist 

vera ein fasteign. Þau lög voru felld úr gildi með lögum nr. 59/1976 um fjölbýlishús; í þeim 

lögum var ákvæði í 7. gr. sem sagði að sérhver íbúð í fjölbýlishúsi ásamt því sem henni fylgdi 

sérstaklega væri sérstök fasteign. Lög nr. 26/1994 um fjöleignarhús felldu lögin frá 1976 úr 

gildi. Þar er einnig á því byggt, sbr. 11. gr., að hver íbúð og það sem henni fylgir sé sérstök 

fasteign. Um það efni gilda nú lög nr. 6/2001 sem eru nokkuð frábrugðin eldri lögum. 

Fasteign er samkvæmt þeim lögum skilgreind svo í 1. mgr. 3. gr.: 

Fasteign samkvæmt lögum þessum er afmarkaður hluti lands, ásamt lífrænum 

og ólífrænum hlutum þess, réttindum sem því fylgja og þeim mannvirkjum 

sem varanlega eru við landið skeytt.  

Í 2. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup segir: 

Fasteign samkvæmt lögum þessum telst vera afmarkaður hluti lands, ásamt 

eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum, og mannvirki sem varanlega 

eru við landið skeytt. Með fasteign er einnig átt við eignarhluta í húsi eða 

öðru mannvirki sem skiptist í fleiri en einn slíkan. 

Er þessi skilgreining víðtækari og heppileg til notkunar við umfjöllun um fasteignaviðskipti.  

4.3 Skráningarskyld skip 

Samgöngustofa heldur skrá yfir skip sem skráningarskyld eru hér á landi. Öll skip, sem eru 6 

m að lengd eða lengri, eru skráningarskyld. Við skráningu skipa er þeim gefið skráningar- og 

umdæmisnúmer. Einnig eru skráðar upplýsingar um kallmerki, fyrra heiti, heimahöfn, 

smíðastað, gerð, efni, afl vélar, vélartegund, rafspennu, brúttótonn og brúttórúmlestir, lengd, 

breidd og dýpt auk annarra upplýsinga.
27

 

 

 

  

                                                             
27

 Heimasíða Stjórnarráðs Íslands, sótt 15. júlí 2018 af  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/siglingar/skip/  

https://www.stjornarradid.is/verkefni/samgongur-og-fjarskipti/siglingar/skip/
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5 Meginskyldur og helstu störf fasteignasala  

5.1 Helstu störf fasteignasala 

Hlutverk fasteignasala er að leiða saman kaupanda og seljanda og ber honum að gæta 

réttmætra hagsmuna beggja. Fasteignasala er skylt að semja fyrir fram um þóknanir gagnvart 

kaupanda og greina frá útlögðum kostnaði. Fasteignasali skal tryggja sér ótvírætt umboð frá 

réttum aðila til þeirrar milligöngu um fasteignaviðskipti sem hann tekur að sér. Hafi hann 

einkaumboð skal geta þess glögglega. Þegar fasteignasali hefur milligöngu um sölu eignar 

gerir hann skriflegan samning þar sem kemur fram hvaða verkefnum hann eigi að sinna og 

hver þóknunin sé fyrir þau. Þennan samning ber ávallt að gera áður en að fasteignasalinn 

hefur störf sín.
28

 

Þegar um fasteignaviðskipti er að tefla er að jafnaði um mikla fjárhagslega hagsmuni að 

ræða og fólk eyðir yfirleitt mestu af fé sínu og tekur á sig fjárhagslegar skuldbindingar í tugi 

ára. Þeir sem hafa milligöngu um fasteignaviðskipti verða því að hafa nauðsynlega þekkingu 

og reynslu til þess að stunda þessi viðskipti. Til þess að fá réttindi til að hafa milligöngu um 

almennt stærstu viðskipti fólks á lífsleiðinni eru gerðar miklar kröfur.  Byggjast þær kröfur 

m.a. á því að til þess verður hafa réttindi löggilts fasteignasala
29

. 

5.2 Skilyrði löggildingar 

Um fasteignasala gilda lög um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015. Um fasteignasala hafa gilt 

sérstök lög frá 1938, þ.e. lög nr. 47/1938. Markmið löggjafans með lögunum er að tryggja 

stöðu seljanda og kaupanda þeirra eigna, sem fasteignasalar hafa milligöngu um viðskipti 

með, og að vernda almannahagsmuni.
30

 

Löggildingin er persónubundin og bundin við nafn. Forsendur þess að hún er veitt eru 

þær að sá er löggildingar óskar uppfylli tiltekin skilyrði. Öll lúta þessi skilyrði að því að 

tryggja persónulegt hæfi og fjárhagslega stöðu þess einstaklings sem í hlut á.
31

 Þessi skilyrði 

er að finna í 3. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa en þar kemur m.a. fram: 

Fasteignasali verður að hafa lögheimili hér á landi sbr. a-lið. 1. mgr. Þetta 

gildir þó ekki um ríkisborgara annarra aðildarríkja Evrópska 

efnahagssvæðisins, aðildarríkja stofnsamnings EFTA eða Færeyinga sbr. 4. 

mgr.  

                                                             
28

 Fasteign.is. Sótt 15. júlí 2018 af http://www.fasteign.is/                  
29

 Heimasíða Íbúðalánasjóðs. Sótt 15. júlí 2018 af  https://www.ils.is/markadurinn/storf-loggiltra-fasteignasala    
30

 Viðar Már Matthíasson. (2008) Bls. 501. 
31

 Viðar Már Matthíasson. (2008) Bls. 502. 

http://www.fasteign.is/
https://www.ils.is/markadurinn/storf-loggiltra-fasteignasala


11 
 

Gerð er krafa um að sá sem óskar löggildingar sé lögráða og hafi aldrei orðið að sæta því að 

bú hans sé tekið til gjaldþrotaskipta eða hann hafi verið sviptur réttindum til starfa sem 

fasteignasali ótímabundið  sbr. b-lið 1. mgr. 3. gr. Víkja má frá þessu skilyrði að fenginni 

umsögn eftirlitsnefndar fasteignasala ef umsækjandi hefur haft forræði á fé sínu a.m.k. þrjú 

undanfarin ár, sbr. 2. mgr.3. gr.  Einnig kemur fram í frumvarpi með lögunum að nokkuð hafi 

borið á því að aðilar, sem sviptir hafa verið löggildingu tímabundið, sæki um löggildingu sem 

fasteignasalar að nýju.  

 Í d-lið 1. mgr. er gerð krafa um menntun fasteignasala. Menntun þeirra var undir eftirliti 

sérstakrar prófnefndar og voru rekin námskeið í háskólum sem stóðu í fjórar annir. Með 

gildandi lögum frá 2015 var þessi menntun felld að löggjöf um menntun við háskóla, sbr. 2. 

mgr. 7. gr. laga um háskóla nr. 63/2006. Háskólar ákveða því fyrirkomulag kennslu, 

rannsókna, náms og námsmats. Þeir ákveða hvaða nám þeir bjóða innan síns fræðasviðs og 

undirflokka þeirra. Breytingin miðast við að hver háskóli hafi það á valdi sínu að skipuleggja 

nám fyrir fasteignasala sem verði 90 staðlaðar námseiningar.
32

 Einnig kemur fram í e-lið 1. 

mgr. greinarinnar að sá sem vill þreyta prófraun fasteignasala verður að hafa starfað í fullu 

starfi við fasteignasölu hjá fasteignasala, sem öðlast hefur löggildingu hér á landi, í öðru ríki á 

Evrópska efnahagssvæðinu eða í Færeyjum, í a.m.k. 6 mánuði á síðustu fimm árum áður en 

sótt er um löggildingu.
33

 

Heimilt er að synja um löggildingu ef umsækjandi hefur hlotið dóm fyrir brot á ákvæðum 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 en í þeim er að finna refsingar fyrir fölsunar- og 

fjármunabrot. Einnig er heimild til að synja um löggildingu ef umsækjandi hefur verið 

dæmdur í fangelsi samkvæmt ákvæðum annarra laga eða ítrekað brotið gegn ákvæðum 

gildandi laga um sölu fasteigna og skipa, eldri laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa og 

reglugerða settra samkvæmt þeim, sbr. 3. mgr. greinarinnar. 

Komið hefur upp sú staða að fasteignasalar, sem hafa verið sviptir löggildingu m.a. vegna 

þess að viðkomandi hafi ekki haft í gildi starfsábyrgðartryggingu, hafi sótt um löggildingu að 

nýju. Þótti því rétt að setja slíka reglu til að undirstrika mikilvægi þess að fasteignasalar 

uppfylli löggildingarskilyrði laganna, svo sem skilyrði um starfsábyrgðartryggingu.
34

  

                                                             
32 ECTS- einingar. 
33

 Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208 mál. og  

     reglugerð nr. 930/2016. 
34

Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208 mál. 
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5.3 Hafa gilda ábyrgðartryggingu 

Fasteignarsali skal hafa ábyrgðartryggingu vegna fjártjóns sem leitt getur af stöfum hans eða 

starfsfólki hans.
35

 Fjallað verður nánar um ábyrgðartryggingu í 9. kafla. 

5.4 Skylda sem opinber sýslunarmaður 

Fasteignasalar bera skyldur sem opinberir sýslunarmenn, þar á meðal varðandi þagnarskyldu 

um það er hann fær vitneskju um í störfum sínum og leynt á að fara. Þagnarskyldan helst þótt 

fasteignasali láti af stöfum. Þetta ákvæði um þagnarskylduna birtist í 7. gr. laga nr. 47/1938 

um skipasölu. Réttastaða þeirra sem opinberir sýslunarmenn var fyrst lögfest í 7. gr. laga um 

fasteigna- og skipasölu nr. 34/1986 

Fasteignasalar hafi réttindi og beri skyldur sem opinberir sýslunarmenn, þ.m.t. 

varðandi brot í starfi, starfsvernd, æruvernd og þagnarskyldu. Er mikilvægt að 

marka þeim stöðu á þennan hátt. 

Hugtakið opinber sýslunarmaður er ekki skilgreint í lögum en hægt er að sjá af dómum að 

staða manns, sem gegnir stöðu opinbers sýslunarmanns, getur leitt til þyngri refsinga en ella 

fyrir sams konar brot. Má í þessu sambandi nefna dóm Hæstaréttar nr. 524/2004 en í þessum 

dómi tók Hæstiréttur fram að það væri virt til refsiþyngingar að brot viðkomandi fasteignasala 

voru framin í skjóli stöðu hans sem löggilts fasteignasala.  

5.4.1 Hrd. 524/2004 

 F var sakfelldur fyrir umboðssvik og fjárdrátt. Við ákvörðun refsingar F var 

það virt honum til refsiþyngingar að brot hans voru stórfelld og 

fjárdráttarbrot hans framin í skjóli stöðu hans sem löggiltur fasteignasali. 

Tekið var fram að F hefði ekki gerst áður sekur um refsiverða háttsemi og að 

hann hefði leitast við að bæta fyrir brot sín með því að endurgreiða mikið af 

þeim fjármunum sem hann dró sér. Var refsing hans ákveðin fangelsi í 15 

mánuði. 

Í ljósi þess að fasteignasalar hafa réttarstöðu opinbers sýslunarmanns og bera skyldur sem 

slíkir, þ.á.m. varðandi brot í starfi. Verður að telja að í þessu felist m.a. að fasteignarsalar beri 

refsiábyrgð samkvæmt XIV. kafla almennra hegningalaga nr. 19/1940. Hefur þessi staða 

þeirra oft leitt til refsiþyngingar í dómum um brot fasteignasala í störfum sínum. Kemur þetta 

fram í niðurstöðu Hæstaréttar í dómi nr. 525/2004.  

                                                             
35

 C. Liður 1. mgr. 3. gr. laga  nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa. 



13 
 

Í máli þessu er ákærði sakfelldur fyrir fjögur brot sem framin voru í mars og 

apríl 2001 og  maí og september 2002. Með brotunum gerðist hann sekur um 

fjárdrátt, að fjárhæð 11.950.292 krónur, auk skjalafalsbrota. Ákærði hefur nú 

endurgreitt þá fjármuni nema 2.685.291 krónu. Ákærði hefur ekki áður gerst 

brotlegur við almenn hegningarlög. Við ákvörðun refsingar ákærða verður það virt 

honum til refsiþyngingar, að brot hans voru stórfelld og framin í skjóli stöðu hans 

sem löggiltur fasteignasali, en viðskiptamenn hans áttu að geta treyst honum. Þegar 

allt framangreint er virt er refsing hans ákveðin fangelsi í 12 mánuði, og eru ekki 

efni til að skilorðsbinda refsinguna. 

Réttarstaða sem opinber sýslunarmaður hefur því í för með sér þyngri refsingar fyrir brot 

sem unnin eru í stöðu fasteignasala eins og ofnagreindir dóma sýna.
36

 

5.5 Eignarhald og starfsstöð 

Fasteignasala ber sjálfum að starfa á fasteignasölu sinni og vera eigandi að rekstrinum. Hann 

getur þó ráðið sig til starfa hjá öðrum fasteignasala sem rekur fasteignasölu. Fasteignasala er 

einungis heimilt að hafa í sinni þjónustu menn sem ábyrgðartrygging hans tekur til eða eru 

sjálfir fasteignasalar, sbr. 1. mgr. 7. gr. Ef fasteignasala er stunduð í nafni félags þá skal 

fasteignasalinn eiga með beinum hætti meiri hluta í því; þó mega tveir eða fleiri 

fasteignasalar, sem starfa saman, eiga sameiginlegan meiri hluta í félaginu, sbr. 2. mgr. Sé 

fasteignasala rekin í nafni félags ber fasteignasali óskipta ábyrgð á tjóni og kostnaði sem hann 

eða sá sem starfar fyrir félagið kann að valda viðskiptamönnum fasteignasölunnar, sbr. 3. 

mgr. 7.gr. fsl Fasteignasala ber að tilkynna eftirlitsnefnd fasteignasala og sýslumanni hvar 

starfsstöð hans er og getur hann aðeins haft eina starfsstöð. Honum er þó heimilt að reka útibú 

enda veiti annar fasteignasali, sem ráðinn er til starfa hjá honum, útibúinu forstöðu, sbr. 4. 

mgr.  7. gr. fsl. 

5.6 Fasteignasali skal vera óháður í störfum sínum 

Fasteignasala og starfsmönnum hans er óheimilt að kaupa eign sem fasteignasalanum hefur 

verið falin til sölumeðferðar. Hið sama gildir einnig um maka fasteignasala eða starfsmanna 

hans. Einnig gildir þetta um þá sem eru mægðir fasteignasala eða starfsmönnum hans í beinan 

legg. Þá er félagi, sem framangreindir aðilar eiga eignarhlut í, óheimilt að kaupa eign sem 

fasteignasalinn hefur til sölumeðferðar, sbr. 1. mgr. 14. gr.  

                                                             
36

 Viðar Már Matthíasson (2008). Bls. 508. 
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Fasteignasala er óheimilt að taka eign til sölumeðferðar ef hann eða aðrir þeir sem 

tilgreindir eru hér að ofan eru eigendur hennar eða hluta hennar nema fyrir liggi skýrar 

upplýsingar þar að lútandi í söluyfirliti eignar, sbr. 2. mgr. 14. gr. 

Fasteignasala ber einnig að tilkynna það tafarlaust með sannanlegum hætti hafi hann annarra 

hagsmuna að gæta en þeirra sem varða greiðslu þóknunar og útlagðs kostnaðar. Hafi 

fasteignasali milligöngu um kaup eða sölu á eign og hann eða starfsmenn hans búa yfir 

sérstökum upplýsingum um eignina eða eiganda hennar sem hafa þýðingu við söluna og 

kaupandi eða seljandi hafa ekki aðgang að skal fasteignasli greina frá þeim upplýsingum. Ef 

fasteignasali má ekki vegna hagsmuna þriðja aðila veita framangreindar upplýsingar er honum 

óheimil milliganga um kaup eða sölu fasteignarinnar, sbr. 2. mgr. 14. gr. fsl. 

5.7 Gæta hagsmuna viðskiptavina 

Fasteignasali skal í hvívetna leysa af hendi störf sín svo sem góðar viðskiptavenjur og 

siðareglur bjóða. Hann skal liðsinna bæði kaupanda og seljanda og gæta réttmætra hagsmuna 

beggja, sbr. 15. gr. fsl 

 Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 20 des. 2016 var talið að fasteignasali hefði ekki gætt 

hagsmuna kaupanda og seljanda og gerst brotlegur gagnvart 15. gr. fsl. Málsatvik voru þau að 

fasteignasalinn hafði milligöngu um sölu á bát. Fasteignasalinn hafði heyrt sögusagnir um 

ástand bátsins en skoðaði hann ekki og gerði ekki söluyfirlit. Báturinn stóð ekki undir 

væntingum um ganghraða og vildu kaupendur rifta kaupunum vegna þess. Fasteignasalinn 

aðstoðaði kaupendur við riftunina og m.a. ritaði hana sjálfur. Í dómi héraðsdóms kemur fram:   

Þrátt fyrir að stefndi hafi heyrt sögusagnir um ástand bátsins upplýsti 

hann ekki væntanlegan kaupanda um þær. Brást stefndi með því 

skoðunarskyldu sinni og upplýsingaskyldu sinni gagnvart kaupanda.  

Braut því stefndi með þessu háttalagi gegn þessu ákvæði. Í 1. mgr. 15. gr. 

laganna er kveðið á um skýlausa skyldu fasteignasala til að gæta 

hlutleysis, liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og gæta 

réttmætra hagsmuna þeirra. Gegn þessu braut stefndi, en óumdeilt er að 

stefndi samdi sjálfur og í nafni skipasölunnar riftunarbréf fyrir 

meðstefnda og vottaði sjálfur yfirlýsinguna. Með því braut stefndi gegn 

þeirri hlutdrægnisreglu sem boðuð er í ákvæðinu. Þá var hann sjálfur 

persónulega í samskiptum fyrir hönd meðstefnda í tölvupóstssamskiptum 

við lögmann stefnanda. 
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Í ofnagreindu máli gætti fasteignasali ekki hagsmuna seljanda en reglan hefur einnig verið 

umdeild vegna þess að fasteigasala ber samkvæmt reglunni að liðsinna bæði kaupanda og 

seljanda og gæta hagsmuna þeirra. En staðreyndin er sú að seljandi greiðir söluþóknunina en 

fasteignasalinn er ekki einungis umboðsmaður hans, hann verður að gæta hagsmuna bæði 

kaupandans og seljandans. Það mætti velta því fyrir sér hvort að reglan sé heppileg og hvort 

að fasteignasali geti gætt hagsmuna beggja í svo mikilvægum viðskiptum.  Einnig  mætti velta 

því fyrir sér hvort að fasteignsali getið verið algjörlega óháður þegar einungis annar aðilinn 

þ.e. seljandinn greiðir launin fyrir þjónustu hans. 

Fasteignasala ber skylda til að koma í veg fyrir ólögmæta, ósanngjarna og óeðlilega 

samningsskilmála, sbr. 15 gr. fsl. Hann þarf að tryggja að ekki séu ólögmætir, ósanngjarnir 

eða óeðlilegir skilmálar í þeim samningum sem gerðir eru vegna þessara viðskipta.
37

 Í dómi 

Hæstaréttar nr. 350/2000 kom eftirfarandi fram. 

5.7.1 Hrd. 350/2000 

B og H gerðu með sér samning um sölu fasteignanna Ármúla 13 og 

Suðurlandsbrautar 14 gegn greiðslu 2% söluþóknunar. Við gerð 

samkomulags um sölumeðferð var H kominn með tilboðsgjafa að 

fasteigninni Ármúla 13 og í framhaldi af því var kaupsamningur milli B og 

K undirritaður. Eignirnar stóðu á einni óskiptri lóð, sem í veðmálabókum 

var skráð sem Suðurlandsbraut 14, en á árinu 1986 samþykktu 

borgaryfirvöld uppdrátt, sem sýndi skiptingu lóðarinnar milli eignanna 

tveggja. Við kaupsamningsgerð var gert ráð fyrir breyttum lóðamörkum frá 

því sem fram kom á uppdrættinum þannig að lóð Ármúla var stækkuð, en 

þegar til kom fékkst ekki samþykki borgaryfirvalda fyrir þeirri stækkun. 

Vegna þess varð samkomulag um að B skyldi veita K afslátt af umsömdu 

söluverði. Í kjölfarið reis ágreiningur milli B og H um greiðslu 

söluþóknunar. Héraðsdómur taldi B hafa mátt búast við óaðfinnanlegri 

þjónustu frá H þar sem um sérfræðiþjónustu gegn mjög háu gjaldi væri að 

ræða. Var talið að kaupsamningurinn hefði ekki verið úr garði gerður eins 

og H hefði borið skylda til og hann því til þess fallinn að valda B tjóni. Var 

umsamin söluþóknun H lækkuð í 1,5%. Í dómi Hæstaréttar kemur fram að 

H hafi ekki fullnægt þeirri lagaskyldu sinni að semja söluyfirlit vegna sölu 

                                                             
37

 Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208 mál. 
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Ármúla 13 og því hafi verið mikilvægt að öll atriði sem skiptu máli kæmu 

fram í kaupsamningi. Ekki var talið að H hefði leiðbeint B nægilega og gætt 

réttmætra hagsmuna hans við söluna svo sem honum hefði borið skylda til 

að gera. 

5.8 Skylda til öflunar skriflegs umboðs 

Mælt er fyrir um skyldur fasteignasala til að afla sér skriflegs söluumboðs í 9. gr. fsl. 

Samkvæmt þessu ákvæði ber fasteignasala að gera samning við bæði kaupanda og seljanda ef 

hann ætlar að vinna verk fyrir báða. Markmið ákvæðisins er að afmarka hlutverk fasteignasala 

með skýrum hætti þannig að bæði seljendur og kaupendur viti fyrir hvaða þjónustu þeir eru að 

greiða og hvar ábyrgð liggur. Þá er gert ráð fyrir að samningur um þjónustu fasteignasala sé 

gerður áður en hann tekur til við starfann. Í 2. mgr. greinarinnar kemur fram að ef 

fasteignasali hefur einn rétt til sölu eignar skuli hann greina sérstaklega frá því í samningum 

og í hve langan tíma sá réttur hans á að standa. Þessi samningur skal vera skriflegur og er það 

til að tryggja að enginn vafi leiki á því hvaða verkefnum fasteignasali eigi að sinna. Í Hrd. nr. 

132/2009 deildu aðilar um það hvort stofnast hefði samningur milli þeirra og fasteignasala um 

að hann hefði milligöngu um kaup á fyrirtæki. Ekki var gerður skriflegur samningur og var 

sönnunarbyrðin lögð á fasteignasalann um að sölusamningur hefði stofnast. Í dómi 

Hæstaréttar kom þetta fram: 

Samkvæmt 9. gr. laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa 

hefði K ehf. borið að gera skriflegan samning um þjónustuna þar sem m.a. 

kæmi fram hvaða verkefnum K ehf. skyldi sinna og hver þóknun félagsins 

væri fyrir starfann eða hvernig hún væri ákveðin. Sönnunarbyrðin um að 

samningur hefði tekist með félaginu og J hvíldi á K ehf., enda bar því 

lagaskylda til þess að tryggja að skriflegar upplýsingar lægju fyrir um 

þjónustuna. Hefði sú sönnun K ehf. ekki tekist. 

5.9 Skylda til gerðar söluyfirlits  

Það hvílir skylda á fasteignasala til þess að gera söluyfirlit um eign sem hann fær til 

sölumeðferðar. Strax og fasteignasali fær eign til sölumeðferðar skal hann semja rækilegt 

yfirlit um þau atriði sem skipt geta máli við sölu fasteignarinnar. Fasteignasali skal sjálfur afla 

upplýsinganna og sækir hann þær m.a. í opinberar skrár. Mikilvægi þessa skjals er mikið þar 

sem tilboðsgjafi eignar ,sem skoðað hefur eignina, á að geta reist mat sitt á því hvort hann vilji 

kaupa fasteignina og hvað hann vilji greiða mikið fyrir hana. Skylda er hjá fasteignasala að fá 
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staðfestingu frá seljanda með undirskrift hans á söluyfirlitið um að upplýsingarnar sér réttar 

og að tilboðsgjafi staðfesti móttöku þess með áritun sinni áður en tilboð er gert. 

Upplýsingaskylda seljanda hefur ekki áhrif á þessa  skyldu fasteignasala.  

5.10 Efni söluyfirlits 

Ítarleg ákvæði um efni söluyfirlits er að finna í 11. gr. fsl., m.a. um hvernig herbergisskipan 

er, upphitun, glerjun og ástand, eiginleikar og útlit. Söluverð eignar skal koma fram í 

söluyfirliti ásamt staðsetningu, stærð, fasteignamati, brunabótamati, byggingarlagi, 

byggingarefni og byggingarári. Skal fasteignasalinn afla upplýsinga úr opinberum skrám, 

almennt getur fasteignasalinn reitt sig á þær upplýsingar og er hann ekki almennt gerður 

ábyrgur þó að þær upplýsingar séu ekki réttar. Samt hafa fallið dómar þar sem talið var til 

vanrækslu hjá fasteignasala að átta sig ekki á því að opinberar upplýsingar voru rangar, sbr. 

Hrd. 471/2007. Í því máli var söluyfirlit unnið á ábyrgð fasteignasala. Ekki var sýnt fram á að 

fullnægjandi upplýsingar um byggingarsögu hússins hafi verið veittar þrátt fyrir að skjöl gáfu 

til kynna að eldra hús hafi staðið á lóðinni. Var talið að fasteignasali hefði vanrækt skyldur 

sínar til að veita fullnægjandi upplýsingar um byggingarsögu hússins sem byggt hafði verið í 

þremur áföngum.  

Sú skylda hvílir á fasteignasala að skoða sjálfur eign sem hann fær til sölumeðferðar. 

Tilgreina skal á söluyfirliti allar kvaðir og eignarhöft ásamt lánskjörum, vöxtum, 

verðtryggingu og eftirstöðvum láns. Ef veðskuldir eiga að fylgja við sölu skal tilgreina fjölda 

ógreiddra afborgana.  

Kostnað, sem kaupandi greiðir við kaupin, s.s. þinglýsingarkostnað, stimpilgjöld og 

lántökukostnað, skal tilgreina á söluyfirliti.  

Húsgjöld skal tilgreina og skal koma fram ef einhverjar yfirstandandi eða væntanlegar 

framkvæmdir eru; sömuleiðis skulu upplýsingar um stöðu eiganda gagnvart hússjóði koma 

fram; einnig skal tilgreina afhendingarástand. 

Söluyfirlitið skal hafa að geyma upplýsingar um ástand eignar og galla, þar á meðal um 

galla á eign sem seljanda og/eða fasteignasala er kunnugt um.  

Tekjur af eigninni, ef um er að ræða eign sem ætluð er til atvinnustarfsemi, skulu koma 

fram. 

Söluyfirlitið skal hafa að geyma eignaskiptayfirlýsingu eða eignaskiptasamning ef um 

fjöleignarhús er að ræða. 

Það er mjög mikilvægt að þær upplýsingar, sem taldar eru upp hér að ofan, séu nákvæmar 

og eins ítarlegar og kostur er. Væntanlegur tilboðsgjafi byggir tilboð sitt á þessum 
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upplýsingum og hann verður að geta treyst þeim. Hann verður að geta gert sér grein fyrir 

kostnaði og kvöðum sem fylgja kaupunum, t.d. húsgjöldum og stöðu hússjóðs sem geta verið 

töluverðar fjárhæðir. Kaupandi hefur til dæmis ekki aðgang að öllum þeim upplýsingum sem 

koma fram á söluyfirlitinu og við venjulega skoðun á fasteign getur hann ekki gert sér grein 

fyrir t.d. ástandi á lögnum, rafmagni o.þ.h. Kaupandi fær þessar upplýsingar frá seljanda og 

fasteignasala og þær verða að vera nákvæmar og réttar. 

Öll ráðgjöf um efni söluyfirlits og kynning á því til væntanlegra tilboðsgjafa verður 

fasteigasalinn að annast sjálfur. Fasteignasala er einnig óheimilt að fela öðrum að afla 

upplýsinga, sem þarf vegna gerðar söluyfirlits, þar með talið skoðun á eign til að afla 

upplýsinga um ástand hennar og hugsanlega galla. 

Sé fasteign eða skip til sölumeðferðar hjá öðrum fasteignasala, sem hefur gert söluyfirlit 

þegar tilboðsgjafi leitar eftir aðstoð við tilboðsgerð til annars fasteignasala, þarf sá síðarnefndi 

ekki að útbúa annað söluyfirlit. Það heyrir til undantekninga að ekki séu gerð söluyfirlit þegar 

eignir eru teknar til sölumeðferðar en slíkt hefur þó gerst eins og má sjá á dómi Hæstaréttar 

nr. 105/2005.
38

  

5.10.1   Hrd. 105/2005. 

Í máli þessu var fasteignasala F falið að selja eign. F gerði ekki söluyfirlit vegna sölunnar og 

skoðaði eignina heldur ekki. Ekki var um að ræða að aðrir fasteignasalar hefðu gert söluyfirlit. 

Fasteignin var gölluð og seljandi fullyrti að hann hefði látið F vita af þeim. Talið var að sú 

vanræksla F að skoða ekki eignina eða gera söluyfirlit ætti að leiða til þess að hann yrði að 

bera hallann af ágreiningi um hvaða upplýsingar um galla á eigninni seljandinn hefði veitt 

honum fyrir söluna. Var talið að F og fyrirtækið, sem hann starfaði við, ættu að bera 

skaðabótaábyrgð á því tjóni sem seljandi varð fyrir af því að þurfa að sæta því að greiða 

kaupanda afslátt. 

Algengt er að deilur og dómsmál rísi vegna söluyfirlita og undirstrikar það hversu 

mikilvægt þetta skjal er. Deilur verða til í sumum tilfellum vegna ófullnægjandi upplýsinga en 

það getur líka verið vegna rangra upplýsinga eða jafnvel orðalags í söluyfirlitinu. 

Fasteignasali verður því að vanda vel lýsingar og afla sjálfur upplýsinga um það sem kemur 

fram á yfirlitinu þar sem hann ber alfarið ábyrgð á því hvað kemur þar fram.  

                                                             
38

 Viðar Már Matthíasson (2008)  Bls. 515 og 10 gr. laga nr. 70/2015. 
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5.11 Góðar viðskiptavenjur 

Fasteignasala ber að leysa störf sín af hendi í samræmi við góðar viðskiptavenjur. Skal 

fasteignasali m.a. – áður en honum er veitt löggilding – vinna drengskaparheit um að rækja í 

hvívetna af kostgæfni og samviskusemi starf það sem löggildingin veitir honum rétt til og að 

hlíta lögum og öðrum réttarreglum er það varðar sbr. 2. mgr. 5. gr. fsl. Í siðareglum 

félagsmanna Félags fasteignasala segir: 

Vandaður félagsmaður býr í senn yfir góðri þekkingu og heiðarleika. 

Félagsmenn gera sér grein fyrir því að traust almennings á stétt þeirra byggist 

á að hver félagsmaður sé reiðubúinn að hafa faglegar og siðferðilegar 

hugsjónir að leiðarljósi í starfi. Félagsmenn skulu ávallt hafa hagsmuni 

viðskiptavina í fyrirrúmi.
39

  

5.12 Skylt að halda fjármunum sér 

Fasteignasala er skylt að halda þeim fjármunum, sem hann tekur við í þágu annarra, 

aðgreindum frá eigin fé. Skulu slíkir fjármunir varðveittir á sérstökum fjárvörslureikningi. 

Vextir, sem á vörslufé kunna að falla, renna til eiganda þess. Fasteignasali er ekki eigandi 

innstæðu á vörslufjárreikningi og innstæðan er ekki hæft andlag aðfarargerða hjá honum og 

stendur utan skuldaraðar við skipti á búi hans. Hið sama á við ef fasteignasala er rekin í nafni 

félags.
40

 Vörslufé, sem fasteignasali varðveitir, skal færa á sérstakan viðskiptareikning í 

bókhaldi og skal hann sýna inneign viðskiptamannsins eða viðsemjenda hans á hverjum tíma. 

Skal fasteignasalinn færa allt fé, sem hann sem hann tekur við til varðveislu, á reikninginn 

sem sýnir á hverjum tíma samanlagðar innistæður allra viðskiptamanna.
41

 Fjárvörslureikninga 

er einungis heimilt að stofna í viðskiptabönkum eða sparisjóðum og verður að tilkynna þá til 

eftirlitsnefndar Félags fasteignasala. Nefndin metur síðan hvort reikningarnir eru fullnægjandi 

og hvort þeir fylgi reglum um fjárvörslureikninga.
42

 

Innistæðu á fjárvörslureikningi skal stemma af á minnst þriggja mánaða fresti og verður 

hún að stemma við bókfærða stöðu fjárvörslureiknings í bókhaldi. Komi í ljós að innistæða á 

fjárvörslureikningi er lægri en nemur stöðu hans í bókhaldi skal fasteignasali tafarlaust bæta 

úr því.
43

 

                                                             
39

 Heimasíða Félags fasteignasala. Sótt 15. júlí 2018 af  

http://webedpro.webed.is/ff2.is/media/files/1410784829/sidareglur_ff_2016.1.pdf  
40

 1. mgr. 17. gr. laga. nr.70/2015 um sölu fasteigna og skipa. 
41

 Reglugerð nr. 342/2005 um fjárvörslureikninga fasteignasala. 
42

 Reglugerð nr. 342/2005 um fjárvörslureikninga fasteignasala, 7. gr. 
43

 Reglugerð 342/2005 um fjárvörslureikninga fasteignasala, 10 gr. 

http://webedpro.webed.is/ff2.is/media/files/1410784829/sidareglur_ff_2016.1.pdf
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5.13 Kynning á eign 

Mælt er fyrir um kynningu fasteignasala á eign í 13. gr. fsl. Fasteignasali, sem hefur eign til 

sölumeðferðar, skal við kynningu á henni gæta þess að upplýsingar, sem veittar eru um hana, 

séu réttar og að öll lýsing á henni sé eftir bestu vitund. Fasteignasalinn verður að gæta hófs í 

lýsingum sínum á eigninni og láta nafn sitt koma skýrlega fram í öllum auglýsingum og 

kynningum. 

5.14 Afhending fasteignar 

Réttaráhrif afhendingar eignar er sú að við afhendingu flyst áhættan til kaupandans sem þýðir 

að kaupandinn tekur áhættuna af því ef eignin rýrnar, skemmist eða ferst af tilviljun. Þegar 

áhættan hefur færst yfir á kaupandann helst skylda hans til að greiða kaupverðið þótt eignin 

hafi rýrnað, skemmst eða farist, sbr. 12. gr. fsl. 

5.15 Skyldur fasteingasala eftir sölu 

Þegar fasteignasali hefur lokið við sölu má segja að skyldum hans sé lokið. Það er hlutverk 

hans að koma á samningi á milli kaupanda og seljanda en hann er ekki aðili að samningnum 

sjálfum. Telji kaupandi eða seljandi hins vegar að brotið hafi verið á sér í tengslum við 

sölumeðferð er eðlilegt að þeir snúi sér til viðkomandi fasteignasala enda ber honum að 

liðsinna báðum aðilum og gæta þeirra hagsmuna.
44

 

5.16 Aðrir með sömu réttindi 

5.16.1   Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn 

Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn þurfa ekki löggildingu til að hafa milligöngu um kaup, 

sölu eða skipti á eignum. Þessi heimild lögmanna er þröng og heimilar þeim einungis að hafa 

slíka milligöngu í einstökum tilfellum. Heimildin er fyrst og fremst veitt þeim sem annast 

skipti á búum vegna gjaldþrots, andláts eða vegna skilnaðar og felur í sér að annast sölu eigna 

sem tilheyrt hafa viðkomandi búum. Lögmaður getur ekki samkvæmt þessari heimild tekið að 

sér að hafa milligöngu um viðskipti með fasteignir eða skip nema í slíkum eða sambærilegum 

tengslum við önnur lögmannsstörf. Lögmaður getur heldur ekki tekið að sér sjálfstæð einstök 

verkefni, t.d. skjalagerð við fasteignaviðskipti, nema það sé hluti af öðrum lögmannsverkum 

hans fyrir seljanda eða kaupanda.
45

   

                                                             
44

 Neytendablaðið. (2004).   
45

 Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208  

mál. 
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Lögmenn gátu fyrir gildistöku gildandi laga nr. 70/2015 öðlast réttindi til löggildingar í 

fasteignaviðskiptum á grunni lögmannsréttinda sinna. Með umfangsmiklum breytingum og 

auknum kröfum á námi voru þessi sjálfkröfuréttindi lögmanna aflögð. Lögmenn verða því í 

dag að sækja nám til löggildingar til að fá að starfa sem fasteignasalar. Háskóli getur veitt 

þeim sem lokið hafa embættis- eða meistaraprófi í lögfræði frá viðurkenndum háskóla 

undanþágu frá töku prófa í lögfræðihluta námsins.
46

, 

5.16.2   Byggingaverktakar og félagasamtök 

Með gildandi lögum féll niður einkaréttur fasteignasala til að hafa milligöngu um sölu 

fyrirtækja. 

Þeir sem hafa atvinnu af byggingu fasteigna er heimilt að annast sjálfir sölu þeirra. Skjöl, 

sem tengjast sölunni, skulu þó unnin af fasteignasölum, sbr. 4. mgr. 2. gr. fsl. Markmiðið með 

þessu er að þeir sem kaupa fasteign af byggingaraðilum eða félagasamtökum geti treyst því að 

fasteignasalinn, sem annast skjalagerðina, sé c og hann veiti sambærilega ráðgjöf og 

fasteignasölum er skylt að gera í öðrum tilvikum. Í því felst að fasteignasala ber að gera 

kaupanda grein fyrir réttarstöðu hans, hvort fjármögnun sé hagstæð eða gæti verið hagstæðari 

og öðrum atriðum. Hann þarf auk þess að tryggja að ekki séu ólögmætir, ósanngjarnir eða 

óeðlilegir skilmálar í þeim samningum sem gerðir eru vegna þessara viðskipta. Þetta leiðir til 

þess að sjálfstæði fasteignasala er betur tryggt og um leið eiga fasteignasalar að geta sinnt 

betur lagaskyldu sinni að því er varðar að gæta hagsmuna beggja, kaupanda og seljanda, 

jafnt.
47

 

5.17 Samantekt 

Sá einn sem hefur fengið löggildingu sem fasteignasali hefur heimild til að nefna sig 

fasteignasala og hefur hann réttindi og ber skyldur sem opinber sýslunarmaður. 

Hlutverk fasteignasala er að leiða saman kaupanda og seljanda og ber honum að gæta 

réttmætra hagsmuna beggja aðila. 

Um fasteignasala gilda lög um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015. Markmið löggjafans 

með lögunum er að tryggja stöðu seljanda og kaupanda þeirra eigna, sem fasteignasalar hafa 

milligöngu um viðskipti með, og að vernda almannahagsmuni. 

                                                             
46

 Reglugerð nr. 930/2016, 5 gr.  
47

 Frumvarp til laga um sölu fasteigna og skipa. 144 löggjafarþing 2014–2015. Þingskjal 234, 208  

mál. 
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Fasteignasala er skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu vegna fjártjóns sem leiðir af 

gáleysi hans eða starfsmanna hans.  

Með löggildingunni er fasteignasalanum veitt einkaleyfi til að stunda milligöngu um sölu 

fasteigna og skipa. Efnislegt inntak einkaleyfisins er að það tekur til undirbúnings að 

viðskiptum með framangreindar eignir, þar með talið auglýsingu og kynningu á þeim, allrar 

skjalagerðar sem tengjast viðskiptunum, ráðgjafar í tengslum við viðskiptin o.fl.
 
Fasteignasala 

er óheimilt að fela öðrum að vinna þau störf, sem löggildingin tekur til, nema að það sé 

heimilað í lögum.
 

Krafa er gerð um menntun fasteignasala og verða þeir að hafa lokið 90 ECTS-einingum á 

háskólastigi og geta þeir ekki fengið þessi réttindi nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. 

Hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn þurfa ekki löggildingu til að hafa milligöngu um 

kaup, sölu eða skipti á eignum. Þessi heimild lögmanna er þröng og heimilar þeim einungis að 

hafa slíka milligöngu í einstökum tilfellum enda tengist það lögmannstörfum þeirra. 

Þeir sem hafa atvinnu af byggingu fasteigna er heimilt að annast sjálfir sölu þeirra; skjöl 

sem tengjast sölunni skulu þó unnin af fasteignasölum. 

Fasteignasala ber sjálfum að starfa á fasteignasölu sinni og vera eigandi að rekstrinum. 

Einnig er honum einungis heimilt að hafa í sinni þjónustu menn sem ábyrgðartrygging hans 

tekur til eða eru sjálfir fasteignasalar. 

Honum er þó heimilt að reka útibú enda veiti annar fasteignasali, sem ráðinn er til starfa 

hjá honum, útibúinu forstöðu.  
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6 Bótagrundvöllur  

Þegar rætt er um bótagrundvöll í skaðabótarétti er átt við þá reglu sem á við um skilyrði eða 

grundvöll skaðabótaábyrgðar hverju sinni. Reglur um bótagrundvöll eru almennt taldar vera 

fjórar, það er sakarreglan, reglan um vinnuveitandaábyrgð, sakarlíkindareglan og reglan um 

hlutlæga ábyrgð
48

.  

6.1 Sakarreglan 

Sakarreglan, sem oft hefur verið nefnd almenna skaðabótareglan, er ólögfest grundvallarregla 

íslensks skaðabótaréttar. Hún er meginregla bæði í þeim skilningi að hún gildir um 

bótagrundvöllinn og að algengast er að skaðabótaábyrgð sé reist á sakarreglunni.
49

 

Sakarreglan er almennt skilgreind svo: 

Maður ber ábyrgð á tjóni sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum 

hætti, enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum 

sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það er skilyrði að sérstakar 

huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða 

skortur á andlegri heilbrigði.
50

 

Þrátt fyrir það að sakarreglan sé ekki lögfest hér á landi er að finna ákvæði í íslenskum lögum 

sem miða við tilvist almennrar reglu um að sök sé grundvöllur skaðabótaábyrgðar.
51

  

6.1.1 Saknæmi 

Þegar fjallað er um sök er átt við háttsemi sem er saknæm og ólögmæt. Hugtakið saknæmi 

tekur hins vegar einungis til saknæmisskilyrðanna, ásetnings og gáleysis. Háttsemi, sem er 

viðhöfð af ásetningi eða gáleysi, er saknæm. Nauðsynlegt er að gera grein fyrir því hvað sé 

ásetningur og hvað sé gáleysi.
,
Einnig er hin huglæga afstaða tjónvalds til tjóns þess er leiddi 

af háttseminni mikilvæg. Þessi þáttur þarf að vera sérgreindur ekki síst vegna þess að við mat 

á honum þarf að greina milli óhappatilvika og gáleysis og einnig gáleysis og ásetnings.
52

 

6.1.2 Óhappatilvik 

Óhappatilvik eru ekki bótaskyld á grundvelli sakarreglunnar. Mjög mikilvægt er að draga 

mörk milli óhappatilviks og gáleysis. Þegar tjóni er valdið og orsakatengsl milli háttsemi og 

                                                             
48  Viðar Már Matthíasson(-2005‘). Bls. 137. 
49

 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 137–138. 
50

 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 140. 
51

 Má nefna sem dæmi: 89 gr. umfl., 158 gr. siglingalaga nr. 34/1985, og 1. mmgr. 134. gr. laga um hlutafélög 

nr. 2/1995. 
52

 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 142–149. 
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tjóns eru sönnuð án þess að unnt sé að kenna neinum um það, t.d. þegar tilviljun ein veldur 

tjóninu. Ef skilyrðum um ásetning eða gáleysi er ekki fullnægt en tjón engu að síður rakið til 

háttsemi manns er það almennt talið hafa orðið fyrir óhappatilvik.
53

  

6.1.3 Gáleysi 

Gáleysi er ekki skilgreint í lögum og er því sjaldan að finna miklar vísbendingar í settum 

lögum eða lögskýringagögnum um það hvernig eigi að skilgreina hugtakið gáleysi. 

Fræðimenn á sviði skaðabótaréttar hafa skilgreint hugtakið þannig:  

Tjóni er valdið af gáleysi, ef háttsemi tjónsvalds hefur, vegna þess að hann hefur ekki 

sýnt þá varkárni, sem ætlast mátti til af honum, vikið frá því, sem telja má viðurkennda 

háttsemi samkvæmt því sem ákveðið er í lögum, fordæmum, venju eða eftir öðrum 

viðmiðunum í skaðabótarétti.
54

 

Í þessu felst að tjónvaldur hefði átt þess kost að forðast það að valda tjóni ef hann hefði 

hegðað sér öðruvísi en hann gerði. 

6.1.4 Almennt gáleysi 

Almennt gáleysi er lægsta stig gáleysis. Óljós mörk eru á milli lægsta stigs gáleysis og 

óhappatilviljunar, mörk almenns gáleysis og stórkostlegs gáleysis eru heldur ekki skýr og er 

litið svo á að aðeins sé um stigsmun að ræða. Í þeim tilvikum, þegar um almennt gáleysi er að 

ræða, sýnir tjónvaldur ekki af sér þá varfærni,umhyggju og aðgæslu sem honum bar að gera. 

Tjónvaldur átti að gera sér grein fyrir því að háttsemi hans fæli í sér hættu á tjóni og honum 

hefði borið að leiða hugann að hættueiginleikum háttseminnar en hann gerði það ekki.
55

  

6.1.5  Stórfellt gáleysi 

Stórfellt gáleysi er einungis hærra stig gáleysis og er í því ekki gerð krafa um meðvitað 

gáleysi. 

Þegar greina á milli almenns og stórfellds gáleysis lýtur það fyrst og fremst að hinum 

hlutlæga þætti, þ.e. stórfellt gáleysi felur í sér alvarlegra frávik frá þeirri háttsemi sem 

tjónvaldi bar að viðhafa. Með því að sýna af sér stórfellt gáleysi eykur maður almennt séð enn 

frekar hættu á því að valda tjóni. Tjónvaldur þarf ekki að vera meðvitaðri um möguleikann á 
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að valda tjóninu en þegar um almennt gáleysi er að ræða, stórfellt gáleysi er þó að líkindum 

oftar meðvitaðra en almennt gáleysi.
56

  

Brot á upplýsingaskyldu seljanda í fasteignaviðskiptum, sbr. 26. gr. laga um 

fasteignakaup, nr. 40/2002, myndi almennt teljast fullnægja skilyrðum um stórkostlegt gáleysi 

og teldist andstætt heiðarleika og góðri trú.
57

  

6.1.6 Ásetningur 

Meginreglan í refsirétti er sú að til þess að heimilt sé að refsa fyrir brot samkvæmt almennum 

hegningarlögum þarf það að vera framið af ásetningi.
58

 Það er því mikilvægt að greina á milli 

efstu stiga gáleysis og ásetnings. Meginreglan gildir ekki í skaðabótarétti og er það nánast 

óþekkt að ásetningur sé gerður að skilyrði fyrir því að unnt sé að fella skaðabótaskyldu á 

tjónvald, almennt dugar gáleysi.
59

 

6.1.7 Hlutrænar ábyrgðarleysisástæður 

Það er skilyrði skaðabótaábyrgðar að háttsemin, sem veldur tjóni, sé ólögmæt nema hún 

réttlætist af því sem nefnt hefur verið hlutrænar ábyrgðarleysisástæður, þ.e. neyðarvörn, 

neyðaréttur, óbeðinn erindisrekstur, samþykki og áhættutaka. Háttsemi, sem réttlætist af 

hlutrænum ábyrgðarleysisástæðum, bakar ekki skaðabótaskyldu. Því má segja að tjónvaldur 

sé laus undan skaðabótaábyrgð vegna þess að háttsemi hans var ekki ólögmæt.
60

 

Neyðarvörn 

Háttsemi, sem réttlætist af neyðarvörn, bakar þeim ekki skaðabótaskyldu sem viðhefur hana, 

þótt hann valdi tjóni. Háttsemin er því lögmæt þótt neyðarvörnin felist beinlínis í því að valda 

tjóni. Sé háttsemi refsilaus samkvæmt þessu ákvæði, verður almennt gengið út frá því að hún 

leiði ekki til skaðabótaskyldu.
61

  

Neyðaréttur 

Neyðaréttur er af sama meiði og neyðarvörn og telst hvort tveggja til hlutrænna 

ábyrgðarleysisástæðna og leysir því viðkomandi undan skaðabótaábyrgð.  

Heimild er til þess samkvæmt reglunni að fórna minni hagsmunum til að vernda mun 

meiri hagsmuni enda séu þeir í yfirvofandi hættu.
,
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Óbeðinn erindarekstur 

Reglan er reist á þeirri hugsun að háttsemin verði samþykkt eftir á af eiganda þeirra hagsmuna 

sem ógnað var. Óbeðinn erindarekstur telst vera sú háttsemi sem nauðsynleg er til þess að 

forðast tjón, enda hafi eigandi hagsmuna þeirra sem um ræðir ekki getað gætt þeirra. Sá sem 

athafnar sig í skjóli reglunnar verður ekki skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem hann kann 

að valda á munum er tilheyra þeim sem erindareksturinn er fyrir.
62

 

Samþykki 

Samþykki tjónþoli með gildum hætti að verða fyrir tjóni á hagsmunum sem hann er bær til að 

ráðstafa, leysir það tjónvald undan bótaábyrgð. Þetta samþykki er almennt flokkað í þrjá 

flokka. Í fyrsta lagi samþykki sem berum orðum lýtur að því að þola tjón. Sem dæmi um 

þennan flokk fellur t.d. tilvik þar sem menn tækju þátt í tilraun með lyf sem vitað er að muni 

hafa tilteknar aukaverkanir. Í öðru lagi samþykki með berum orðum sem lúta að því að taka á 

sig áhættu, t.d. þegar maður samþykkir að slökkvilið æfi meðferð eldfimra efna nærri skúr eða 

skemmu í hans eigu. Í þriðja lagi ef hegðun manns er með þeim hætti að telja verður að hann 

hafi með henni veitt þegjandi samþykki.
63

 

Áhættutaka 

Það eru ekki skörp skil á milli samþykkis og áhættutöku. Áhættutaka hefur verið skilgreind 

svo að undir hana falli tilvik þegar tjónþola hefur verið ljós sú áhætta sem hann tók en hann 

hafi samt lagt sig eða hagsmuni sína í hættu. Hægt er að finna fjölda dóma í dómasafni 

Hæstaréttar þar sem tekist er á um hvort tjónþoli hafi fyrirgert rétti sínum vegna áhættutöku 

sinnar. Flestir þeirra varða mál þar sem tjónþoli hefur tekið sér far í bifreið með ölvuðum 

ökumanni.
64

 

6.2 Rýmkuð sakarregla 

Á ákveðnum sviðum er sakarreglunni beitt með strangari hætti en almennt gerist,  til dæmis 

þegar tekist er á um skaðabótaábyrgð sérfæðinga. 

Stundum hefur þessi beiting sakarreglunnar í íslenskum rétti, þ.e. afbrigðileg beiting 

sönnunarreglna, verið nefnd rýmkuð sakarregla. Mat á sök í skaðabótarétti fer eftir aðstæðum 

og móta dómstólar þann gáleysismælikvarða. Kröfur um aðgæslu eru ekki þær sömu á öllum 

sviðum mannlegs lífs. Þannig eru kröfur dómstóla um gát við framkvæmdir í atvinnurekstri að 
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jafnaði meiri en gætnikröfur almennt. Sakarreglunni er beitt en hún sveigð eftir því sem efni 

standa til. Er stundum sagt að sakarmatið sé strangt á sumum athafnarsviðum og dómstólar 

geri ríkari kröfur um aðgát.
65

  

6.3 Sakarlíkindareglan 

Sakarlíkindareglan er reglan um öfuga sönnunarbyrði, þ.e. í reglunni felst að tjónvaldur ber 

sönnunarbyrði á því að hafa ekki valdið tjóni með saknæmum hætti.
66

 Viðleitni til sönnunar 

myndi þá beinast að því að tjón hefði orðið vegna óhappatilviks. Reglan telst náskyld 

sakarreglunni og er í raun eitt afbrigði hennar og varla unnt að segja að reglan sé sjálfstæð 

regla um bótagrundvöllinn. Sakarlíkindareglan er lögfest m.a. í 68 gr. siglingalaga nr. 

34/1985. Í nokkrum tilvikum hafa íslenskir dómatólar dæmt skaðabótaábyrgð á grundvelli 

sakarlíkindareglunnar en þýðing hennar hefur minnkað í skaðabótarétti.
67

  

6.4 Vinnuveitendaábyrgð 

Reglan um vinnuveitandaábyrgð er almenn og ólögfest regla í íslenskum rétti. Felur reglan 

það í sér að vinnuveitandi getur orðið skaðabótaskyldur vegna tjóns sem starfsmaður hans 

hefur valdið með ólögmætum og saknæmum hætti. Verður vinnuveitandinn því ábyrgur á 

hlutlægum grundvelli án þess að hafa beinlínis unnið sér nokkuð til sakar.  

Það kallast samsömun þegar skaðabótaábyrgð eins afritast yfir á annan aðila. ábyrgðin 

hverfur ekki af einum aðila og leggst eingöngu yfir á hinn, þeir eru báðir ábyrgir. Litið er svo 

á að starfsmaður sé framlenging vinnuveitandans, hann vinnur að hagsmunum hans. 

Samsömun er beitt í skaðabótarétti utan samninga án beinnar lagaheimildar. Ástæður fyrir 

vinnuveitandaábyrgð eru m.a. annars þær að vinnuveitandinn hagnast af verkinu og á því að 

taka áhættu af því. Hann á ekki að losna undan ábyrgð með því að láta annan vinna verkin 

fyrir sig.
68

 

Rökin að baki reglunni um vinnuveitandaábyrgð eru þau að það sé vinnuveitandinn sem 

standi fyrir þeirri starfsemi þar sem tjóni er valdið og hafi af henni fjárhagslegan ávinning. Frá 

sjónarhorni tjónþolans og skaðabótaréttar er eðlilegt að líta á starfsmann og vinnuveitanda 

sem eina heild enda er um að ræða framkvæmd verkefna á vegum vinnuveitanda. 

Vinnuveitandinn er einnig almennt betur í stakk búinn til þess að taka þeim áföllum sem 

skaðabótaábyrgð hefur í för með sér. Vinnuveitandinn getur líka metið sína áhættu m.t.t. 
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ábyrgðartryggingar mun betur en starfsmaðurinn, staða tjónþola verður almennt tryggari og á 

hann að jafnaði meiri möguleika á því að fá skaðabótakröfu sína úr hendi vinnuveitandans en 

úr hendi starfsmannsins.  

Ekki skiptir máli hvort starfsmaðurinn er verktaki eða launþegi; þannig ber t.d. 

aðalverktaki skaðabótaábyrgð á undirverktaka. Að meginreglu hefur þó verið á því byggt að 

reglan um vinnuveitandaábyrgð eigi ekki við þegar um verksamninga er að ræða. Með því er 

átt við að verkkaupi ber almennt ekki vinnuveitandaábyrgð á skaðaverkum sem verktaki 

veldur við vinnu sína. 

Reglan um vinnuveitandaábyrgð getur einnig átt við um þá sem vinna endurgjaldslaust í 

þágu góðgerðasamtaka og íþróttafélaga. Þó verður að halda fast við það skilyrði að unnt sé að 

segja að sá er tjóni veldur sé að vinna í þjónustu annars manns.  

Möguleikar vinnuveitanda á endurkröfu á hendur starfsmanni eru takmakaðir. Samkvæmt 

1. mgr. 23. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 er aðeins hægt að krefja starfsmanninn um bætur, 

sem vinnuveitandi hefur greitt vegna saknæmrar hegðunar starfsmanns, að því marki sem telja 

má sanngjarnt þegar litið er til sakar og stöðu starfsmannsins og atvika að öðru leyti. 

Reglum um vinnuveitendaábyrgð er ekki beitt þegar starfsmaður fer út fyrir stöðuumboð 

sitt. Hefur Hæstiréttur fellt dóma og hafnað skaðabótaábyrgð m.a. í málum þar sem 

sveitarstjórnarmenn eða starfsmenn sveitarfélaga hafa skuldbundið sveitarfélög með 

sjálfskuldarábyrgð án þess að hafa til þess heimild samkvæmt sveitarstjórnarlögum nr. 

138/2011.
6970

 

6.5 Hlutlæg ábyrgð 

Hlutlæg ábyrgð er venjulega skilgreind þannig að hún sé bótaábyrgð sem stofnast án tillits til 

þess, hvort tjón verður rakið til sakar. 
71

 

Ef aðrar reglur en sakarreglan eiga við um bótagrundvöllinn er það nefnt víðtæk ábyrgð. 

Víðtæk ábyrgð hefur ekki þýðingu sem hugtak í skaðabótarétti að öðru leyti en því að það 

undirstrikar að aðrar reglur en sakarreglan eigi við, eða geti átt við um skaðabótaskyldu. Segja 

má að hlutlæg ábyrgð geti í raun verið tvenns konar, þ.e. skaðabótaskylda án sakar og 

skaðabótaskylda eftir reglunni um vinnuveitandaábyrgð. Samkvæmt reglunni stofnast 

skaðabótaskylda, þótt enginn hafi sýnt af sér saknæma háttsemi.
72

 Regluna um hlutlæga 

ábyrgð er að finna víða í lögum, í tveimur tilvikum er í lögum mælt fyrir um hlutlæga ábyrgð 

                                                             
69

 Hrd. 1997, bls. 2647 og hrd. 1996, Bls. 4076. 
70

 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls.255-260. 
71

 Viðar Már Matthíasson (2008). Bls 54. 
72

 Viðar Már Matthíasson (2008). Bls 221-222. 



29 
 

á tjóni vegna fasteigna. Þau ákvæði eru bæði í lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994. Ákvæðin 

taka annars vegar til eiganda séreignar í fjöleignarhúsi og hins vegar til húsfélags vegna 

sameignar. Ábyrgðin tekur til tjóns sem verður vegna bilunar í búnaði séreignar og 

sameignar.
73

 

6.6 Skylda fasteignasala til starfa 

Reglur um skyldu fasteignasala til starfa er að finna í 6. gr. fsl.. 

Skerpt er á því  í  1. mgr.  greinarinnar að fasteignasala sé óheimilt að fela öðrum að vinna 

þau störf sem löggildingin tekur til nema um sé að ræða annan fasteignasala sem hefur 

ábyrgðartryggingu, sbr. 4. gr.fsl.  

Eins og fram hefur komið er fasteignasala með löggildingu veitt einkaleyfi til að stunda 

milligöngu um sölu fasteigna og skipa. Hefur hið efnislega inntak einkaleyfisins verið 

skilgreint þannig að það taki til undirbúnings að viðskiptum með framangreindar eignir, þar 

með talið til auglýsingar og kynningar á þeim, allrar skjalagerðar sem tengjast viðskiptunum, 

ráðgjafar í tengslum við viðskiptin o.fl.
74

 

Fasteignasala er óheimilt að fela öðrum að vinna þau störf sem löggildingin tekur til 

nema að það sé heimilað í lögum eða að um sé ræða annan fasteignasala sem hefur gilda 

ábyrgðartryggingu. Rökin fyrir þessu eru þau að fasteignasali fær löggildingu frá hinu 

opinbera til þess að hafa einkarétt til ákveðinna starfa sem felst í að hafa milligöngu um sölu 

fasteigna og skipa. Slíkum einkarétti fylgir mikil ábyrgð enda er oftast um aleigu fólks að 

ræða. Þegar fasteignasali hefur sýnt fram á að hann uppfylli tiltekin persónuleg hæfisskilyrði, 

sem felast í löggildingunni, verður hann að sinna þeim störfum sjálfur sem löggildingin tekur 

til.
75

 Honum er þó heimilt að fela einstaklingum, sem starfa hjá honum eða félagi hans um 

fasteignasölu, einstök afmörkuð verkefni við sölu einstakra eigna. Af orðalaginu leiðir að 

fasteignasali getur ekki með almennum hætti falið starfsmanni sínum að sinna verkefnum sem 

falla undir einkaréttinn. Hann verður að gera það í hverju tilviki fyrir sig og verður sú 

ákvörðun hans reist á mati, sbr. 8. gr. fsl.  

Fasteignasala er aldrei heilmilt að fela öðrum meginskjalagerð. Ber honum skylda til að 

annast alla skjalagerð varðandi sölu fasteignar og nafn hans skal koma fram á kauptilboðum, 

kaupsamningum, afsölum, veðbréfum og skuldabréfum. Öll skjala- og samningsgerð skal 

þannig úr garði gerð að hagsmunir beggja aðila séu tryggðir og réttarstaða hvors um sig 

glögg. Fasteignasala ber skylda til að annast sjálfur alla ráðgjöf til kaupanda og seljanda og 
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sitja fundi þar sem kaupandi eða seljandi undirritar skjöl. Einnig skal hann sjá um gerð 

verðmats og framkvæma skoðun fasteignar ásamt því að sjá um fjárhagslegt uppgjör, sbr. 2. 

mgr. 8. gr. fsl.  

Með meginskjalagerð er átt við:  

      Alla meginskjalageqrð 

 Gerð söluyfirlits 

 Tilboðsgerð 

 Kaupsamnings- og afsalsgerð 

 Ráðgjöf til kaupanda og seljanda   

 Skoðun og verðmat fasteignar 

 Fjárhagslegt uppgjör
76

 

Fasteignasala er einum heimilt að auglýsa eftir eignum á söluskrá, á þetta einnig við ef 

fasteignasali óskar eftir milligöngu um fasteignaviðskipti með öðrum hætti en með 

auglýsingum. Öll kynning skal beinast að fasteignasala en ekki að sölumönnum eða 

aðstoðarmönnum, skal viðskiptavini ávallt vera það ljóst hvaða fasteignasali veitir honum 

þjónustu og hefur eign til sölu. Kynning aðstoðarmanna eða sölumanna má ekki villa um fyrir 

neytendum og verður þeim að vera ljóst hvaða fasteignasali ber ábyrgð á sölumeðferðinni. 

Þegar fasteignasali annast kynningar á eign þ.á.m. sýningar á henni verður hann sjálfur vera 

viðstaddur sýningu og veita upplýsingar og ráðgjöf. Sölumenn hafa þrátt fyrir þessar reglur 

verið að auglýsa, kynna, annast ráðgjöf og annast skjalagerð á eignum. Hefur eftitlitsnefnd 

Félags fasteignasala í nokkrum tilfellum tekið mál til skoðunnar er þetta varðar. 

  Eftirlitsnefndin tók að eigin frumkvæði til skoðunar í máli nr. F-003-16 hvort að 

starfsemi fasteignasölu væri í samræmi við lög. Við skoðun var það niðurstaða nefndarinnar 

að með dreifingu auglýsinga hafi verið brotið á ákvæðum 2. mgr. 13. gr. fsl. þar sem var um 

að ræða auglýsingar þar sem neytendum var boðið frítt verðmat. Í auglýsingunni kom fram 

mynd af sölufulltrúanum ásamt símanúmeri hans og netfangi. Hins vegar var einungis mynd 

af viðkomandi fasteignasala en ekki að finna í auglýsingunni hvernig væri hægt að hafa 

samband við hann.  

Við skoðun gagna kom í ljós að sölufulltrúar voru að annast skjalagerð og ráðgjöf til 

kaupanda og seljanda. Söluyfirlit tilgreindu eingöngu upplýsingar um persónulegt símanúmer 

eða netfang sölufulltrúa, án þess að kæmu fram upplýsingar um hvernig væri hægt að hafa 
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samband við fasteignasala. Einnig kom fram að það voru til staðar tilvik þar sem skjöl voru 

undirrituð án þess að fasteignasali væri viðstaddur. Sölumenn voru því að annast störf sem 

fasteignasala eru falin með lögum.  

Taldi eftirlitsnefndin að með slíku fyrirkomulagi væri brotið gegn lögum nr. 70/2015 um sölu 

fasteigna og skipa. Eftirlitsnefndin taldi brotin ekki vera smávægileg í skilningi laganna.  

6.7 Aðstoðarmenn fasteignarsala 

Eins og hefur komið fram er fasteignasala er einungis heimilt að hafa í þjónustu sinni 

aðstoðarmenn sem ábyrgðartrygging hans tekur til eða eru sjálfir fasteignasalar. Fasteignasali 

verður alltaf að tilgreina þá starfsmenn sem hann hefur í sinni þjónustu og láta það koma skýrt 

fram hvaða stöðu þeir gegna.   

Ber fasteignasali ábyrgð á öllum verkum starfsmanna sinna og ber honum að gæta 

þess að starfsmenn sem hann hefur í vinnu hafi menntun, reynslu og þekkingu til að sinna 

starfinu. Sölumenn eða aðstoðarmenn mega ekki undir neinum kringumstæðum koma fram 

með þeim hætti sem gæti gefið kaupendum eða seljendum til kynna að þeir væru 

fasteignasalar. 

Aðstoðarmenn eða sölumenn mega ekki hafa hlotið dóm fyrir brot á almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940 eða hafa verið dæmdir í fangelsi samkvæmt ákvæðum annarra 

laga eða ítrekað brotið gegn ákvæðum fsl. eða reglugerða settra samkvæmt þeim. sbr. 2. mgr. 

8.gr. fsl. 

Ákvæði 2. mgr. 8. gr. um að fasteignasala beri sjálfum að sinna þeim verkefnum sem 

löggilding hans nær til er honum samt heimilt að fela einstaklingum sem starfa hjá honum 

einstök afmörkuð verkefni. 

Fasteignasala er heimilt að fela aðstoðarmönnum sínum verkefni er lúta að því að afla 

nauðsynlegra gagna er varða eign sem tekin hefur verið til sölumeðferðar og annast erindi s.s. 

að sækja gögn til lánastofnana og embætta, annast skjalavistun og bakvinnslu. Aðstoðarmanni 

er heimilt að veita almennar upplýsingar til viðskiptavina úr söluyfirliti, án þess að ráðgjöf 

komi til og vinna drög að auglýsingum og markaðssetningu fasteignar fyrir fasteignasala.  

Starfsmanni er óheimilt að fela öðrum, einstaklingi eða lögaðila, að sinna verkum sem 

fasteignasali hefur falið honum sbr. 2. mgr. 8. gr. í úrskurði eftirlitsnefnd  Félags fasteignasala 

nr. F-008-15 kom í ljós að: 

Greiðslur frá fasteignasölunni vegna starfa tiltekinna sölufulltrúa í hennar þjónustu 

voru greiddar til einkahlutafélaga í þeirra eigu (lögaðila) en ekki til þeirra 

persónulega. Var það niðurstaða eftirlitsnefndar að fasteignasali, eða starfsmaður, 
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geti ekki beint greiðslum vegna starfa sölufulltrúa til annars en sölufulltrúans sjálfs 

og persónulega, hvort sem um er að ræða launagreiðslur til starfsmanns í fullu starfi 

eða eftir atvikum verktakagreiðslur ef um slíkt starfshlutfall er að ræða. Taldi 

eftirlitsnefndin að slík ráðstöfun greiðslna væri alvarlegt brot gegn lokamálslið 2. 

mgr. 8. gr. laga nr. 70/2015, enda er þar lagt bann við því að starfsmaður feli 

öðrum, einstaklingi eða lögaðila, að sinna verkum sem fasteignasali hefur falið 

honum að sinna. 

 Aðstoðarmönnum eða sölumönnum er í mörgum tilfellum falin störf sem falla undir störf 

fasteignasala samkvæmt lögum. Mikilvægt er að hafa strangar reglur og öflugt eftirlit með 

starfseminni þar sem neytendur gera sér ekki alltaf grein fyrir þeim hættum sem geta komið 

upp. Þeir verða að geta treyst því að löggildur fasteignasali þ.e. sérfræðingur sem þeir geta 

lagt traust sitt á sinni viðskiptunum.    

6.8 Starfsheimild nemenda 

Þrátt fyrir ákvæði 2. mgr. 8. gr. fsl. um að fasteignasala beri sjálfum að sinna þeim 

verkefnum, sem löggilding hans nær til, er heimilt að fela nemendum í námi til löggildingar í 

sölu fasteigna og skipa ákveðin verkefni. Nemendur verða að hafa lokið einni önn með 

fullnægjandi meðaleinkunn og starfa sem sölumenn hjá löggiltum fasteignasala, sbr. 1. mgr. 8 

gr. Þessi heimild er háð því skilyrði að verkefnin séu unnin undir ábyrgð og eftirliti 

fasteignasala og gildir hún í 2 ár, sbr. 2. mgr. 8 gr., a-lið. Þessi verkefni eru: 

 Að aðstoða fasteignasala við gerð söluyfirlits. 

 Að aðstoða fasteignasala við gerð kauptilboðs. 

 Að sýna fasteign enda liggi fyrir samþykki seljanda þar að lútandi. 

 Að aðstoða fasteignasala við gerð fjárhagslegs uppgjörs, sbr. 1. mgr. 8.gr.  

Sækja þarf skriflega um skráningu nemenda til eftirlitsnefndar fasteignasala ásamt gögnum 

sem staðfesta að skilyrði nemenda séu uppfyllt, sbr. 3. mgr. 8. gr.  

Kemur fram í  2. mgr 6. gr. fsl. að fasteignasali beri skaðabótaábyrgð á tjóni sem þeir valda er 

starfa hjá honum. 

Í umfjöllun hér að framan hefur komið fram að það er heimild í lögunum um að 

fasteignasali geti falið þeim sem ráðnir eru til starfa hjá honum að sinna verkum sem falla 

undir löggildinguna. Tilgangurinn er að taka af tvímæli um að fasteignasali beri ekki aðeins 

skaðabótaábyrgð á grundvelli almennra reglna, þ.e. reglunnar um vinnuveitandaábyrgð, 
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heldur einnig á öðrum sem starfa í hans þágu, jafnvel þótt um það sé ekki gerður sérstakur 

ráðningarsamningur. 

  Félag fasteignasala hefur lagt áherslu á að setja þurfi ákvæði sem banni verksamninga, 

a.m.k. um tilgreind störf fasteignasala. Vandamál hafa verið tengd verksamningum þ.e. um 

skaðabótaréttarlega stöðu þeirra sem verða fyrir tjóni af völdum þeirra sem starfa í þágu 

fasteignasala á grundvelli verksamninga. Meginreglan er að starfsábyrgðartryggingar taka að 

öllu jöfnu aðeins til skaðaverka vátryggingartaka og starfsmanna hans.  

Íslensk vátryggingafélög hafa hins vegar fallist á það að þeir sem starfa í þágu 

fasteignasala falli undir starfsábyrgðartrygginguna, óháð því hvers konar samning þeir hafa 

gert. Hefur það því verið talið óþarft að setja slíka bannreglu um verksamninga. Það ætti ekki 

að raska hagsmunum viðskiptamanna fasteignasala þótt menn starfi í þjónustu fasteignasalans 

án þess að um sérstakan ráðningarsamning sé að ræða enda eru tekin af öll tvímæli um ábyrgð 

hans á öllum í þjónustu hans.
77

  

Fasteignasali getur því orðið skaðabótaskyldur vegna allra þeirra sem starfa í hans 

þágu enda ber hann ábyrgð á viðskiptunum. Þegar starfsmenn fasteignasala brjóta gegn 

ákæðum laga þá ber viðkomandi fasteignasali ábyrgð á því tjóni sem kann að verða. 

Fasteignasali getur falið starfsmönnum sínum ákveðin störf og er það hans að meta hvort að 

starfsmaðurinn hafi þekkingu, kunnáttu eða menntun til stafsins. Rangar ákvarðanir 

fasteignasala í þessum efnum getur bakað honum skaðabótaábyrgð, sbr. Hrd. 223/2002. 

Í því máli fóru kaupendur í mál vegna galla sem seljendur höfðu ekki upplýst um og í  

söluyfirliti fasteignasölunnar voru engar upplýsingar um gallann. Fram kom að fasteignin hafi 

tvisvar sinnum komið til sölumeðferðar á fasteignasölunni og í hvorugt skiptið skoðaði 

fasteignasalinn eignina, heldur fól það starfsmönnum sínum sem höfðu takmarkaða 

starfsreynslu. 

Seljandi upplýsti fasteignasalann um gallann eftir samþykki tilboðs, en fyrir gerð 

kaupsamnings, fasteignasalinn brást ekki réttilega við og skoðaði ekki eignina. Fasteignasala 

ber skylda til að framkvæma sjálfstæða skoðun á fasteign sem hann fær til sölumeðferðar og 

tilgreina í söluyfirliti þá galla sem hann sá eða mátti að sjá við þá skoðun, fasteignasalinn var 

dæmdur skaðabótaskyldur vegna þess að hann starfaði ekki samkvæmt þeim skyldum sem 

falla undir löggildinguna.. 

Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala hefur ítrekað áminnt fasteignasala fyrir það að fela 

starfsmönnum sínum að annast störf sem honum eru falin með lögum. Í úrskurði nr. F-006-16 
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og úrskurði nr. F-005-16 var fasteignasali áminntur fyrir slík brot með vísan til 1. mgr. 22. gr. 

fsl.
78

 

Fasteignasali ber í ljósi ofangreinds mikla ábyrgð á störfum starfsmanna sinna. Hann 

verður að starfa samkvæmt þeim reglum og lögum er gilda um starfsemina og gæta þess að 

fela starfsmönnum sínum ekki störf eða ábyrgð sem fellur undir einkaleyfi hans sem löggilds 

fasteignasala. 

  

                                                             
78 1. mgr. 22. gr. Nú telur eftirlitsnefnd fasteignasala að fasteignasali hafi vanrækt skyldur sínar, eða gerst 
brotlegur við lög í starfsemi sinni, og skal hún þá skora á hann að bæta ráð sitt án tafar. Geri hann það 
ekki, eða ef nefndin telur að brot sé ekki smávægilegt, getur hún veitt fasteignasala áminningu vegna 
slíkra brota. Áður en áminning er veitt skal nefndin gefa fasteignasalanum kost á að koma að sjónarmiðum 
sínum.  
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7 Sérfræðiábyrgð  

7.1 Inngangur 

Hér á undan hefur verið fjallað um hver hefur heimild til þess að nefna sig fasteignasala, hvað 

felst í því að vera löggiltur fasteignasali og um þá ströngu ábyrgð sem því fylgir. Fjallað hefur 

verið um þann einkarétt, sem löggildingin veitir til að hafa milligöngu um sölu fasteigna og 

skipa, og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til að fá löggildingu fyrir einkaleyfinu. Einnig hefur 

helstu meginskyldum og störfum fasteignasala verið gerð skil ásamt lögum og reglum er gilda 

um starfsemina. Fjallað hefur verið um bótagrundvöll skaðabótaréttar, þær reglur sem gilda 

um hann og hvernig þeim er beitt. 

Hér á landi eru starfandi stéttir sem kallast sérfræðingar og teljast fasteignasalar til þeirra. 

7.2 Almennt um sérfræðiábyrgð 

Skaðabótaábyrgðin tekur til þeirra sem hafa hlotið menntun og/eða starfsþjálfun á ákveðnu 

sviði og nýta sér þá þekkingu til ráðgjafar eða vinnu. Þetta geta verið t.d. endurskoðendur, 

löggildir fasteignasalar, fjármálaráðgjafar, húsameistarar (arkitektar), læknar, lögmenn, 

tannlæknar, tryggingamiðlarar og verkfæðingar. Í þessum tilvikum er gerður samningur milli 

skjólstæðingsins og viðkomandi sérfræðings. Þótt skjólstæðingurinn verði fyrir tjóni við það 

að sérfræðingurinn vanefni samninginn – t.d. vegna þess að ráðgjöf hans eða önnur þjónusta 

er ófagleg eða háttsemi hans að öðru leyti saknæm – myndi réttur hans til bóta almennt ekki 

metinn á grundvelli reglna kröfuréttar, heldur á grundvelli skaðabótaréttar, þ.e. 

sakarreglunnar.
79

  

Gerðar eru ríkari kröfur til sérfræðinga um sérfræðiþekkingu, fagleg vinnubrögð og 

aðgæslu en almennt gerist. Starfa þeir almennt eftir nákvæmu regluverki og siðareglum.
80

  

Beiting sakarreglunnar þegar um sérfræðiábyrgð er að ræða felst einkum í eftirfarandi: 

 Ríkari kröfur eru gerðar til aðgæslu og vandvirkni. 

 Ríkari kröfur eru gerðar til þess hvað tjónvaldur mátti sjá fyrir um afleiðingar.  

 Sönnunarreglum er gjarnan beitt með tjónþolavænum hætti. 

7.2.1 Krafa til vandaðra vinnubragða 

Sérfræðiábyrgð er reist á því að gera megi ríkari kröfur til vandaðra vinnubragða og aðgæslu 

af hálfu sérfræðinga. Allt gáleysi, sem veldur tjóni, leiðir að jafnaði til skaðabótaábyrgðar 

                                                             
79 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 46. 
80 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 355. 
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þegar um sérfræðilega ráðgjöf er að ræða. Hinar ströngu kröfur eiga bæði við um tjón, sem 

verður á hagsmunum þess sem sérfræðingurinn vinnur fyrir, og tjón á hagsmunum þriðja 

manns. Þannig getur til dæmis lögmaður orðið skaðabótaskyldur á grundvelli sjónarmiða um 

sérfræðiábyrgð bæði gagnvart umbjóðanda sínum og gagnvart gagnaðila eða þriðja manni.
81

 

Kröfur til sérfræðinga um vönduð vinnubrögð eiga sér oft stoð í lögum sem um þessar 

starfstéttir gilda. Má t.d. nefna eftirfarandi lagagreinar: 

28. gr. laga nr. 32/2005 um miðlun vátrygginga: 

Vátryggingamiðlari skal starfa í samræmi við góða viðskiptahætti og venjur 

á vátryggingamarkaði og með hag vátryggingartaka og vátryggðra fyrir 

augum. Verði misbrestur á skal Fjármálaeftirlitið gefa fyrirmæli um að ráðin 

verði bót á því sem úrskeiðis hefur farið.  

13. gr. laga nr. 34/2012 um heilbrigðisstarfsmenn: 

Heilbrigðisstarfsmaður skal sýna sjúklingi virðingu og sinna störfum sínum af 

árvekni og trúmennsku og í samræmi við faglegar kröfur sem gerðar eru á hverjum 

tíma.  

Heilbrigðisstarfsmanni ber að þekkja skyldur sínar og siðareglur, viðhalda 

þekkingu sinni og faglegri færni. 

18. gr. laga nr. 77/1998 um lögmenn: 

Lögmönnum ber í hvívetna að rækja af alúð þau störf sem þeim er trúað fyrir og 

neyta allra lögmætra úrræða til að gæta lögvarinna hagsmuna umbjóðenda sinna.  

15. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa: 

Fasteignasali skal í hvívetna leysa af hendi störf sín svo sem góðar viðskiptavenjur 

og siðareglur bjóða. Hann skal liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og 

gæta réttmætra hagsmuna þeirra. Hann skal einnig gæta þess að aðilum séu eigi 

settir ólögmætir, ósanngjarnir eða óeðlilegir kostir í samningum.  

8 gr. laga nr. 79/2008 um endurskoðendur: 

Endurskoðendur skulu rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í hvívetna og 

fylgja ákvæðum þeirra laga og reglna sem gilda um störf þeirra.  

Endurskoðandi skal fylgja siðareglum sem settar hafa verið af Félagi löggiltra 
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endurskoðenda.Endurskoðandi er opinber sýslunarmaður við framkvæmd 

endurskoðunarstarfa.  

Þessi dæmi sýna það að oft eru gerðar ríkari kröfur um vandvirkni í vinnubrögðum hjá þeim 

starfsstéttum sem lög eiga við um. Skyldur sérfræðinga eru oft aðeins skyldur til að vinna 

ákveðið verk, t.d. að veita upplýsingar eða ráðgjöf. Oft er miðað við að ekki sé hægt að gera 

meiri kröfur til sérfræðingsins en þær að hann vinni verk sitt fagmannlega. Í sumum tilfellum 

þarf sérfræðingurinn að veita ráðgjöf þar sem ekki er mögulegt að fullyrða um niðurstöðuna, 

t.d. þegar lögmaður veitir ráðgjöf um flókin lögfræðileg efni. Fasteignasali með sama hætti er 

aðeins skyldur til þess að veita þeim sem hann vinnur fyrir eins ítarlegar og góðar upplýsingar 

og hann getur. Þegar viðskiptamaðurinn fær ráðgjöfina er það hans að taka ákvörðun um hvort 

hann tekur mið af henni og ákveður sjálfur að bera áhættu af henni.
82

 

7.2.2 Krafa um hvað tjónvaldur mátti sjá 

Gerðar eru miklar kröfur til þess hvað sérfróður maður mátti sjá um afleiðingar háttsemi 

sinnar, þetta er oft reist á huglægu mati, einstaklingsbundnum aðstæðum tjónvalds. Sérfróður 

og vel menntaður maður á að geta gert sér betur grein fyrir því tjóni sem af verkum hans getur 

leitt þ.e. ef hann fer ekki eftir þeim reglum um starfsemi sína sem gera má kröfu til.   

7.2.3 Sönnunarreglur  

Sérstök beiting sönnunarreglna er það kallað þegar reglum um sérfræðiábyrgð er beitt. Þegar 

sakarreglan er bótagrundvöllurinn þarf tjónþoli að sýna fram á að tjóni hafi verið valdið með 

ásetningi eða gáleysi. Tjónþoli þarf almennt að sanna að hann hafi orðið fyrir tjóni að 

tiltekinni fjárhæð, að tjónið sé vegna skaðabótaskyldrar háttsemi tjónvalds og að orsakatengsl 

séu milli háttseminnar og tjónsins. Við beitingu sakarreglunnar í réttarframkvæmd á sviði 

sérfræðiábyrgðar er hliðrað til með sönnun um atvik að tjóni, fjárhæð tjónsins og að 

orsakatengsl séu á milli hinnar bótaskyldu háttsemi og tjónsins. Ef sérfræðingur tekur að sér 

verkefni og af því verður tjón, þá er nóg fyrir tjónþola að benda á að sérfræðingurinn hafi sýnt 

af sér vanrækslu, þ.e. ef vafi er á því að hann hafi framkvæmt verkið faglega og af vandvirkni. 

Þar með gæti sönnunarbyrðin snúist við. 

Fræðimenn hafa bent á að í tilteknum tilvikum, þ.e. þegar skylda sérfræðinga stendur til 

þess að skila ákveðinni niðurstöðu en felst ekki aðeins í því að viðhafa fagleg og góð 

vinnubrögð og hann fullnægir ekki þeirri skyldu, sé unnt að beita sakarlíkindareglunni. 
83
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Almennt er sakarlíkindareglunni ekki beitt á sviði sérfræðiábyrgðar en í ákveðnum 

tilfellum hafa dómstólar beitt reglunni og snúið sönnunarbyrði við. Í Hrd. nr. 317/2005 var 

krafist viðurkenningar á bótaskyldu vegna tjóns sem A varð fyrir í kjölfar sýkingar í baki sem 

starfsfólki Landspítala yfirsást að greina og veita meðferð við í framhaldi af rannsókn 2. 

desember 1997. Í héraðsdómi var margt talið benda til þess að ef gripið hefði verið til 

viðeigandi rannsókna í desember 1997 hefði mátt sjá sýkingu þá sem leiddi til þess að A var 

lögð inn á sjúkrahús í mars 1998. Sönnunarbyrði um að svo hefði ekki verið var lögð á Í og 

taldi héraðsdómur þá sönnun ekki hafa tekist. Í þessum dómi beitir dómurinn reglunni um 

öfuga sönnunarbyrði, þ.e. sakarlíkindareglunni, og leggur þá skyldur á tjónvald að sýna fram á 

að aðgerðir eða aðgerðaleysi hans sé ekki ástæða tjónsins.  

7.2.4 Frávik á sönnun 

Oft er vikið frá þeirri meginreglu að tjónþoli þurfi að sanna að orsakatengsl séu á milli hinnar  

skaðabótaskyldu háttsemi og tjónvalds og tjónsins, sbr. Hrd. 38/2005.
84

 í þeim dómi var tjón 

ekki rakið til háttsemi fasteignasalans, er annaðist milligönguna við kaupin, heldur var tjónið 

rakið til vanefnda viðsemjenda tjónþola. 

Eins og fram hefur komið er meginreglan sú að tjónþoli þurfi að sanna að tjóni sé valdið 

með saknæmum hætti. Gildir þetta einnig á sviði sérfræðiábyrgðar. 

7.2.5 Hrd. 305/1998 

Dýralæknirinn G sprautaði hest í eigu K með vítamínlyfi og féll hesturinn þá dauður 

niður. Í máli, sem K höfðaði á hendur G til greiðslu skaðabóta, þótti ekkert komið 

fram sem veitti ástæðu til að draga í efa að réttu lyfi hefði verið sprautað í hestinn 

eða að lyfið hefði skaðlega eiginleika. Þá var talið að K yrði að bera halla af því að 

ekki var gerð ítarlegri rannsókn á dauða hestsins en raun bar vitni og þóttu ekki vera 

rök fyrir því að víkja frá þeirri almennu reglu að tjónþola bæri að sanna að tjón hans 

yrði rakið til atvika sem vörðuðu skaðabótaskyldu.  

Var niðurstaða dómsins að G var sýknaður af kröfum K. 

Mat á sönnun skiptir miklu máli eins og má sjá af þessum dómi. Algengt er að sjá slíka 

skírskotun til skyldu tjónþola til að sanna að háttsemi sé skaðabótaskyld. Ekki þóttu rök vera í 

þessu máli til að víkja frá þeirri almennu reglu.
85
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7.2.6 Ábyrgðin tekur aðeins til sérfræðilegra starfa. 

Eitt af þeim grundvallaratriðum, sem sérfræðiábyrgð er reist á, er sérfræðileg þekking eða 

þjálfun á ákveðnu sviði. Reglur um slíka ábyrgð eiga því ekki við nema að verið sé að veita 

sérfræðiráðgjöf eða sérfræðilega þjónustu. Því er ekki hægt að gera jafn miklar kröfur um 

ábyrgð ef sérfræðingur á ákveðnu sviði veitir ráðgjöf sem fellur ekki undir hans sérsvið.
86
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8 Sérfræðiábyrgð fasteignasala 

Sá einn sem hefur fengið löggildingu sem fasteignasali hefur heimild til að nefna sig 

fasteignasala og hefur hann réttindi og ber skyldur sem opinber sýslunarmaður. 

Fasteignasalar bera skyldur sem opinberir sýslunarmenn og brot þeirra eru oft virt til 

refsiþyngingar. Í 138. gr. hgl. er heimild til þess að bæta við refsinguna allt að helming 

hennar. 

Í ákveðnum tilfellum hefur löggjafinn sett lagaramma um afmörkuð sérfræðisvið. 

Lögfestingu sérfræðiábyrgðar fasteignasala er að finna í 15. gr. fsl. Þar kemur fram að 

fasteignasali skuli leysa af hendi störf sín svo sem góðar viðskiptavenjur og siðareglur bjóða. 

Hann skuli liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og gæta réttmætra hagsmuna þeirra. 

Hann skal einnig gæta þess að aðilum séu eigi settir ólögmætir, ósanngjarnir eða óeðlilegir 

kostir í samningum. Í Siðareglum félags fasteignasala kemur eftirfarandi fram:  

Starf fasteignasala er opinbert trúnaðarstarf í þágu samfélagsins sem snýr 

almennt að milligöngu um aleigu fólks þar sem algert traust verður að ríkja. 

Vandaður félagsmaður býr í senn yfir góðri þekkingu og heiðarleika. 

Félagsmenn gera sér grein fyrir því að traust almennings á stétt þeirra byggist 

á að hver félagsmaður sé reiðubúinn að hafa faglegar og siðferðilegar 

hugsjónir að leiðarljósi í starfi. Félagsmenn skulu ávallt hafa hagsmuni 

viðskiptavina í fyrirrúmi. 

Í 1 gr. kemur fram:  

Allir félagsmenn í Félagi fasteignasala, er sinna fasteigna- og/eða skipasölu, 

skulu í störfum sínum fara eftir siðareglum FF. Félagsmenn skulu einnig sjá 

til þess að starfsmenn þeirra þekki reglurnar. 

Í 4. gr. kemur fram að félagsmönnum ber að fara eftir: 

a) Lögum og reglugerðum sem gilda um starfsemi fasteignasala.  

b) Skráðum og óskráðum reglum um góða fasteignasöluvenju   

 (viðskiptavenju).  

Fasteignasala ber að starfa og fara eftir reglum og lögum sem gilda um starfsemi hans. Þessi 

skylda felur það m.a. í sér að hann verður að veita viðskiptavinum sínum eins ítarlegar og 

góðar upplýsingar og kostur er. Má í þessu sambandi nefna tvo dóma þar sem reis ágreiningur 
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um hvort fasteignasali hafi varað kaupanda, sem varð fyrir tjóni, nægilega við slæmri 

fjárhagsstöðu seljanda.  

8.1.1 Hrd. 405/1994 

Í þessu máli voru tveir lögmenn í forsvari fyrir fasteignasölu um sölu á eign. Veðbönd voru á 

eigninni frá fyrri eiganda. Vanskil urðu síðan á lánunum og eignin var seld nauðungarsölu þar 

sem fyrri eiganda hafði láðst að aflétta veðböndunum. Talið var að lögmennirnir, sem höfðu 

milligöngu um söluna, hefðu átt að athuga þessi veðbönd betur og ganga úr skugga um að 

þeim yrði aflétt. Með því að aðhafast ekki var talið að lögmennirnir hafi brotið gegn skyldum 

sínum sem þeim bar að fara eftir skv. þágildandi lögum nr. 34/1986 um sölu fasteigna og 

skipa. Hér lagði Hæstiréttur ábyrgð á lögmennina með þeim rökum að þeir hefðu vitað að 

ástæða sölunnar væru fjárhagsörðugleikar seljandans. Var talið að lögmennirnir hefðu ekki 

sýnt nægilega vönduð vinnubrögð með því að ganga ekki úr skugga um að seljandi gæti 

staðið við skuldbindingar sínar og ekki varað kaupanda við slæmri fjárhagsstöðu seljanda sem 

leiddi svo til tjóns fyrir kaupanda. 

8.1.2 Hrd. 38/2005 

Málið var höfðað á hendur fasteignasala og fasteignasölu F til greiðslu skaðabóta vegna tjóns 

sem kaupandi taldi sig hafa orðið fyrir vegna mistaka við sölu fasteignar og ráðgjafar F við þá 

sölu. Um var að ræða kaup á fasteign sem fyrirhugað var að reisa. Voru áhvílandi veðskuldir á 

eigninni. Ákvæði í kaupsamningi um greiðslur voru í samræmi við verkstöðu. Samkvæmt 

samningnum skyldu greiðslur renna beint inn á reikning seljanda og var tekið sérstaklega fram 

að greiðsla teldist ekki hafa farið fram nema hún hefði verið greidd inn á viðkomandi 

reikning. Samkvæmt niðurstöðu dómsins hafði F því enga milligöngu um greiðslurnar sem 

inntar voru af hendi í samræmi við verkstöðu og var því vandséð hvernig hann hefði getað 

borið ábyrgð á afléttingu veðskulda eða því að verkstaða væri samkvæmt samningi þegar 

greiðslur fóru fram. Ekki var litið svo á að það hefði verið hluti af skyldum F að fylgjast með 

því af sjálfsdáðum, hvernig verkinu miðaði eða að greiðslur væru í samræmi við framgang 

þess.  

Samkvæmt framburði fyrir dómi þótti sannað að F hefði brýnt fyrir kaupanda að gæta 

varúðar við kaupin og kanna fjárhagsstöðu seljanda eignarinnar og að kaupandi hefði fylgt því 

eftir og þannig haft upplýsingar um veika stöðu seljandans.  
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Var talið að umræddur fasteignsali hefði sinnt skyldu sinni. Fasteignasali er aðeins 

skyldur til að veita viðskiptavininum eins ítarlegar og góðar upplýsingar og kostur er svo að 

viðskiptavinur hans geti tekið ákvörðun á grundvelli þeirra upplýsinga. 

8.1.3 Beiting sönnunarreglna á sviði sérfræðiábyrgðar 

Meginreglan um skyldu til að sanna umfang tjóns gildir einnig á sviði sérfræðiábyrgðar. 

Gjarnan er hliðrað til með sönnun um atvik að tjóni, fjárhæð tjóns og orsakatengsl milli 

háttsemi og tjóns. Almennt verður að sanna bótagrundvöllinn og umfang tjónsins. Í dómi 

Hæstaréttar frá 1996 tókst kaupendum ekki að sanna tjón sitt.
87

 

8.1.4 Hrd. 1996, bls. 2466 

Fasteignasali (F) var talinn hafa vanrækt upplýsingaskyldu sína til kaupenda 

fasteignar sem á hvíldu miklar veðskuldir er allar voru í vanskilum. Var hann 

talinn hafa bakað sér bótaábyrgð eftir almennum reglum. Seljendur 

íbúðarinnar afléttu ekki þeim veðskuldum sem þau áttu að aflétta og fór svo 

að lokum að íbúðin var seld nauðungarsölu en þá höfðu kaupendur haft vörslu 

hennar í um þrjú ár. Þeir kröfðu F um skaðabætur og töldu hann hafa misfarið 

með fé sem þeir afhentu honum til að greiða niður veðskuldir. F lagði fram 

yfirlit stutt fylgiskjölum um rétta ráðstöfun fjárins. Var því talið að kaupendur 

hefðu ekki sannað að þeir hefðu beðið tjón vegna ráðstöfunar F á fjármunum 

þeirra. Þeir rökstuddu kröfur sínar einnig með því að þeir hefðu innt þessa 

fjárhæð af hendi og svo misst íbúðina. Ætti F að bera ábyrgð á þessu tjóni 

þeirra hvað sem öðru liði. Í Hæstarétti var bent á að kaupendur hefðu haft 

forræði á íbúðinni í þrjú ár, búið í henni í eitt ár en leigt hana út í tvö ár. Þeir 

hefðu fengið húsaleigu greidda og þótt ekki lægi fyrir mat á fjárhagslegum 

hagsmunum þeirra af því að hafa nýtt íbúðina væri ljóst að þeir væru 

verulegir. Taldi Hæstiréttur að hagur þeirra væri nálægt því hinn sami og sú 

fjárhæð sem þeir töldu sig hafa tapað. Samkvæmt framansögðu var talið 

ósannað að þeir hafi beðið tjón af gerðum F. Var hann því sýknaður af 

kröfum kaupenda. 

8.2 Séreinkenni ábyrgðar fasteignasala 

Fasteignasalar hafa að nokkru leyti ákveðna sérstöðu sem sérfræðingar. Til að mynda starfa 

fasteignasalar eftir nákvæmu regluverki og er það nákvæmara en hjá flestum öðrum 
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starfstéttum. Ákvæði fsl. spanna flest meginatriðin í störfum fasteignasalans. Eru þær reglur 

bæði almennar og sérstakar. Fasteignasalar hafa lögboðnar skyldur sem hafa mikið vægi við 

mat á skaðabótaábyrgð. Vanræksla fasteignasala á skyldum þeirra yrði almennt talin til 

gáleysis og þar af leiðandi gætu þeir orðið skaðabótaskyldir. Á þetta m.a. við um 

upplýsingaskyldu sem og aðrar skyldur sem á þeim hvíla.  

Fasteignasalar hafa einnig ákveðna sérstöðu þar sem þeim ber skylda til að gæta 

hagsmuna bæði kaupanda og seljanda, sbr. 15. gr. fsl.  

Þessi framkvæmd gerir starf fasteignasala vandasamara þar sem þóknunin er hlutfall af 

söluþóknun. Í nokkrum tilfellum í dómaframkvæmd, þar sem reynt hefur á regluna, hefur það 

oft verið vegna þess að fasteignasali hafi ekki varað kaupanda nægilega við að kaupa fasteign 

þrátt fyrir bága fjárhagsstöðu seljanda og mikla áhættu kaupanda af viðskiptunum. Í dómi 

Héraðsdóms Reykjaness nr. E-56/2016 var fasteignasali talinn hafa bakað sér 

skaðabótaskyldu fyrir ítrekuð brot á skyldum sínum við sölu á bát sem hann hafði til 

sölumeðferðar. 

8.2.1 Héraðsdómur Reykjaness nr. E-56/2016 

Fyrirsvarsmaður stefnanda G, hafði samband við fasteignasalann V þann 1. júlí 

2016 og óskaði eftir því að hann tæki bátinn Björgu Hallvarðsdóttur AK-15. til 

sölumeðferðar. Kom fram í gögnum málsins og samkvæmt framburði V að hann 

sótti sér upplýsingar um bátinn hjá annarri skipasölu á vefnum, dagsettar 9. 

nóvember 2015. Segir þar að ganghraði Bjargar sé 25–27 mílur. V kvaðst aðspurður 

ekki hafa sett ganghraða bátsins í sölulýsingu hjá sér þar sem hann hafi ekki fengið 

hann staðfestan frá stefnanda. Í 9. gr. fsl. segir að fasteignasala sé skylt að gera 

skriflegan samning við seljanda og eða kaupanda sem til hans leitar um milligöngu 

um kaup eða sölu eignar. Það gerði stefndi V ekki. Í 1. mgr. 10. gr. laganna segir að 

strax og fasteignasali fær eign til sölumeðferðar skuli hann semja rækilegt yfirlit yfir 

þau atriði sem skipt geta máli við sölu eignarinnar. Lét V þetta undir höfuð leggjast 

og gerði ekki. Í 2. mgr. 10. gr. laganna segir að áður en tilboð i eign er gert skuli 

væntanlegum tilboðsgjafa afhent söluyfirlitið og skuli hann staðfesta móttöku þess 

með nafnritun sinni og dagsetningu og í 3. mgr. segir að fasteignasali skuli afla 

undirskriftar seljanda á yfirlýsingu um að efni söluyfirlits skv. 1. mgr. sé rétt 

samkvæmt bestu vitund hans. Stefndi V uppfyllti hvorug skilyrði þessara ákvæða. Í 

1. mgr. 11. gr. laganna segir að fasteignasali skuli gæta þess vandlega að á 

söluyfirliti komi fram öll grundvallaratriði um eiginleika og ástand eignarinnar, 
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ásamt skoðun kaupanda á eign þegar við á, megi ætla að það geti verið grundvöllur 

ákvörðunar hans um hvort hann kaupi eignina og hvaða verð hann sé tilbúinn að 

greiða fyrir hana. Uppfyllti stefndi V ekki þessi skilyrði. Í 1. mgr. 12. gr. laganna 

segir að fasteignasali skuli afla upplýsinga sem fram eigi að koma í söluyfirliti; skuli 

hann sækja upplýsingar í opinberar skrár og skýrslur, ef unnt er, um ástand 

fasteignar, gerð hennar og búnað, sem fylgja á við sölu, og skuli hann kynna sér af 

eigin raun. Í 2. mgr. sömu greinar segir að fasteignasali beri ábyrgð á því ef 

upplýsingar í söluyfirliti reynast rangar eða ófullnægjandi enda sé um að kenna 

gáleysi hans eða þeirra sem starfi í hans þágu. Með því að skoða ekki bátinn eða afla 

sér upplýsinga um vél hans, sérstaklega þegar hann hafði heyrt menn „tala bátinn 

niður“, bakaði stefndi V sér skaðabótaskyldu auk þess að hann leitaði ekki eftir 

upplýsingum um það hvað hafði verið gert við vélina í bátnum sem gat skipt 

væntanlegan kaupanda miklu máli og verið forsenda hans fyrir hugsanlegum 

kaupum. Í 1. mgr. 13. gr. laganna segir að fasteignasali skuli við kynningu á eign, 

sem hann hafi til sölumeðferðar, gæta þess að upplýsingar, sem veittar eru um 

eignina og lýsingar á henni, séu réttar og í sem bestu samræmi við eiginleika og 

ástand eignarinnar. Þrátt fyrir að V hafi heyrt sögusagnir um ástand bátsins upplýsti 

hann ekki væntanlegan kaupanda um þær. Þá kvaðst V hafa fengið áður upplýsingar 

frá G um hvaða verkstæði hafi tekið vélina upp. Kynnti stefndi V sér ekki ástand 

vélarinnar hjá verkstæðinu. Kvaðst stefndi hins vegar ítrekað hafa kvatt meðstefnda 

til að skoða bátinn vel sem hann hafi ekki gert. Þrátt fyrir skoðunarskyldu kaupanda 

þá voru undirliggjandi upplýsingar, sem stefndi V bjó yfir og lét meðstefnda ekki 

vita um, sem gátu skipt máli við væntanlegt tilboð stefnda. Braut því stefndi V með 

þessu háttalagi gegn þessu ákvæði. Í 1. mgr. 15. gr. laganna er kveðið á um skýlausa 

skyldu fasteignasala til að gæta hlutleysis, liðsinna báðum aðilum, seljanda og 

kaupanda, og gæta réttmætra hagsmuna þeirra. Gegn þessu braut stefndi V en 

óumdeilt er að stefndi samdi sjálfur, og í nafni skipasölunnar, riftunarbréf fyrir 

meðstefnda og vottaði sjálfur yfirlýsinguna. Með því braut stefndi V gegn þeirri 

hlutdrægnisreglu sem boðuð er í ákvæðinu. Þá var hann sjálfur persónulega fyrir 

hönd meðstefnda í tölvupóstsamskiptum við lögmann stefnanda. 

      Eins og að framan er rakið og staðfest hefur verið með framburði aðila, 

hafði stefndi V ekki gert samning við stefnanda um sölu bátsins, hann útbjó ekki 

söluyfirlit, sem hann þess vegna gat hvorki látið stefnanda né meðstefnda staðfesta 

að væri rétt. Þá liggur fyrir að hann skoðaði bátinn einungis utan frá þar sem hann 



45 
 

komst hvorki í stýrishús né vélarrými bátsins. Hann gerði heldur engan reka að því 

að kynna sér bátinn frekar og taldi þessa skoðun nægja. Þá staðfesti stefndi V að 

hann hefði fengið þær upplýsingar frá stefnanda og sett í sölulýsingu að vél bátsins 

hefði verið tekin upp, keyrð um það bil 6.800 klukkustundir og „Upptekin 2010. 

Rifin í frumeindir og skilað eins og nýrri. Keyrð eftir upptekt 3600“. Þessa lýsingu 

bar hann hvorki undir stefnanda né fékk það staðfest að það væri rétt lýsing áður en 

hann auglýsti bátinn til sölu. Þá verður að leggja þá skyldu á fasteignasala, burtséð 

frá því hvort þeir treysta seljendum eða kaupendum vegna vinskapar, að afla gagna 

um eign sem þeir hafa til sölumeðferðar ef upp kemur grunur um að lýsing eignar 

sé ekki rétt eða ekki í samræmi við þær upplýsingar sem fasteignasalinn hefur. Það 

lét stefndi V sér í léttu rúmi liggja. Brást stefndi með því skoðunarskyldu sinni og 

upplýsingaskyldu sinni gagnvart kaupanda. Gerðist stefndi V með þeirri háttsemi, 

sem að ofan er rakin, ítrekað brotlegur við starfsskyldur sínar og bakaði sér 

skaðabótaskyldu samkvæmt almennum reglum skaðabótaréttar og 27. gr. laga nr. 

70/2015 um sölu fasteigna og skipa. 

Var krafa stefnanda um að viðurkennd yrði bótaskylda stefnda V tekin til greina. 

Málinu var áfrýjað til Hæstaréttar, sbr. Hrd. 65/2017, þar sem krafist var m.a. viðurkenningar 

á bótaskyldu V. Krafan á hendur V var ekki lögð fram sem varakrafa heldur var hún sett fram 

með aðalkröfu. Þá var ekki að finna í reifun málsins hvernig vanræksla V á skyldum sínum 

hefði valdið stefnda tjóni. Af þessum ástæðum var málinu vísað frá dómi af sjálfsdáðum. 

Oftast eru viðskiptamenn fasteignasala einstaklingar sem hafa enga eða litla þekkingu á 

fasteignaviðskiptum. Þekking tjónþola getur haft áhrif við mat á skaðabótaábyrgð. Í öðrum 

dómnum hér að neðan skoðaði sérfróður aðili eignina fyrir sölu en í hinum var um að ræða 

einstaklinga sem höfðu ekki sérfræðiþekkingu á þessu sviði. 

8.2.2 Hrd. nr. 223/2002 

B og SH keyptu íbúð af SÓ. Eftir að íbúðin var afhent kváðust kaupendur hafa 

orðið varir við gólfhalla í íbúðinni. Töldu þau að um leyndan galla væri að ræða og 

höfðuðu mál til greiðslu afsláttar eða skaðabóta. Ósannað var að SÓ hefði skýrt 

kaupendum frá gólfsiginu við skoðun þeirra á eigninni. Þótti ljóst að um galla á 

hinni seldu eign var að ræða. Talið var að ekki yrðu gerðar meiri kröfur til 

kaupenda fasteigna en að þeir framkvæmdu venjulega skoðun á eigninni og að sú 

skoðun beindist einkum að þeim atriðum sem algengt væri eða líklegt að væri áfátt. 

Voru kaupendur ekki taldir hafa vanrækt svo aðgæsluskyldu sína við skoðun á 
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íbúðinni að þeir gætu ekki borið gallann fyrir sig. Litið var svo á að SÓ, sem var 

kunnugt um gólfhallann, hefði borið að upplýsa kaupendur um hann. Ekki var talið 

að upplýsingaskyldu seljanda hafi verið fullnægt með því að starfsmaður 

viðkomandi fasteignasölu kom að síðbúnum upplýsingum um gólfhalla í símtali 

við SH. Þá var einnig talið að viðbrögð starfsmanna fasteignasölunnar við 

síðbúnum upplýsingum SÓ um gólfhallann hafi verið alls ófullnægjandi. Þeim hafi 

borið að framkvæma sjálfstæða skoðun á gólfum íbúðarinnar að fengnum þessum 

upplýsingum og gera kaupendum grein fyrir eðli og umfangi gallans. Voru SÓ, 

fasteignasalinn og fasteignasalan því talin bera óskipta fébótaábyrgð á tjóni 

kaupendanna vegna gallans. 

8.2.3 Hrd. nr. 60/2007 

Mál þetta var höfðað af R og S, kaupendum húss. Fasteignasalinn F, sem rak 

fasteigasölu í nafni félagsins H, annaðist milligöngu um söluna. Hann gerði 

söluyfirlit vegna viðskiptanna, í reit um galla var engin tilgreining. Í almennri 

lýsingu á fasteigninni kom fram m.a. steypt plan, innihurðir dökkur viður, ljós 

viður í loftum. Gróinn garður. Fánastöng. Halli í gólfum. R og S skoðuðu 

fasteignina tvisvar áður en þau gerðu tilboð, í seinna skiptið var húsasmíðameistari 

með í för. Seljandinn G hafði byggt húsið og búið í því um þrjátíu ár. Eftir 

afhendingu töldu R og S að ekki væri aðeins um gólfhalla að ræða heldur hallaði 

húsið sjálft. Í matsgerð dómkvadds manns kom fram að húsið hallaði svo að 18 cm. 

hæðarmunur væri á norðausturhorni og suðvesturhorni þess. R og S höfðuðu mál á 

hendur seljanda ásamt F og H. Seljandinn var sýknaður vegna tómlætis R og S á 

því að setja fram kröfur vegna hinna meintu galla. Um kröfuna á hendur F og H 

segir í dómi Hæstaréttar: „ ... þótt fallist verði á það með gagnáfrýjendum að halli á 

gólfi hafi verið umfangsmeiri en ráða mátti af lýsingu í söluyfirliti verður að hafa í 

huga að þeir skoðuðu húsið með byggingarfróðum manni og taldi héraðsdómur, 

sem skipaður var sérfróðum meðdómsmönnum, að við skoðun á húsinu blasti við 

umtalsverður halli á öllum gólfum. Af þeim sökum verður að telja að þessi verulegi 

gólfhalli hafi gefið byggingarfróðum manni, sem gagnáfrýjendur nutu aðstoðar frá, 

tilefni til að athuga hvort annmarkinn væri bundinn við gólf eða hvort hurðir, 

innréttingar og veggir hússins hölluðu einnig. Þar sem um annmarka var að ræða, 

sem gagnáfrýjendur sáu eða hefðu átt að sjá við skoðun fasteignarinnar með aðstoð 
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byggingarfróðs manns, verður ekki lögð bótaábyrgð á aðaláfrýjendur vegna hans. 

Voru því F og H sýknaðir. 

Báðir þessir dómar hér að framan eru athyglisverðir fyrir það að ekki er neitt fjallað um 

skyldu fasteignasalans til að setja inn upplýsingar um ástand fasteignar og galla í söluyfirlit í 

ljósi þess að um er að ræða ófrávíkjanlegar reglur um skyldu fasteignasala til að greina frá 

þessum upplýsingum í söluyfirliti. Skaðabótaskyldan í fyrri dómnum var m.a. einkum reist á 

því að viðbrögð fasteignasalans, þegar hann fékk upplýsingar frá seljanda um gólfhallann, 

hefðu ekki verið eins og gera mátti ráð fyrir. 

8.2.4 Samningur um þjónustu 

Í sumum tilfellum gerir fasteignasali einungis samning við annan aðilann, þ.e.. kaupanda eða 

seljanda. Honum ber samt skylda til að gæta hagsmuna beggja. Ef hann sinnir þjónustu fyrir 

þá báða ber honum að gera samning við báða aðila, sbr. 9. gr. fsl. 

8.3 Samantekt 

Sérfræðingar starfa eftir ströngu regluverki og siðareglum. 

Þegar tekist er á um skaðabótaábyrgð sérfræðinga er sakarreglunni beitt með strangari 

hætti en almennt gerist.  

Lögð er ströng ábyrgð á sérfræðinga og kröfur gerðar til þeirra um vönduð vinnubrögð. 

Felst hin stranga ábyrgð í því að gerðar eru ríkari kröfur til þess að sérfræðingur sinni starfi 

sínu og standist kröfur um fagleg og vönduð vinnubrögð. Oft á þetta sér stoð í lögum sem um 

þessar starfstéttir gilda.  

Fasteignasalar hafa ákveðna sérstöðu sem sérfræðingar; til að mynda starfa þeir eftir 

nákvæmu regluverki sem er nákvæmara en hjá flestum öðrum starfstéttum. 

Lögfestingu sérfræðiábyrgðar fasteignasala er að finna í 15. gr. fsl. Í greininni kemur 

fram að fasteignasali skuli leysa af hendi störf sín svo sem góðar viðskiptavenjur og 

siðareglur bjóða. Hann skal liðsinna báðum aðilum, seljanda og kaupanda, og gæta réttmætra 

hagsmuna þeirra. Hann skal einnig gæta þess að aðilum séu eigi settir ólögmætir, ósanngjarnir 

eða óeðlilegir kostir í samningum.  

Sá einn sem hefur fengið löggildingu sem fasteignasali hefur heimild til að nefna sig 

fasteignasala; hefur hann réttindi og ber skyldur sem opinber sýslunarmaður og lýtur hann 

ströngu sakarmati. Eru brot löggilts fasteignasala oft virt til refsiþyngingar. Í 138. gr. hgl. er 

heimild til þess að bæta við refsinguna allt að helmingi hennar. 
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9 Starfsábyrgðartrygging fasteignasala 

9.1 Almennt um starfábyrgðartryggingar 

Um vátryggingasamninga gilda lög nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga
88

 

Kjarni vátrygginga er sá að vátryggingartakinn fær, gegn greiðslu iðgjaldsins, loforð um 

að vátryggjandinn greiði honum eða þriðja manni bætur ef tiltekin áhætta verður virk. Að því 

leyti sem vátryggingastarfsemi snýr að inntaki einstakra vátrygginga og ákvörðun iðgjalds 

byggist hún fyrst og fremst á lögmálum hinna stóru talna í þeim skilningi að áhættumatið 

byggist á reynslu, sem safnað hefur verið í tímans rás, af tjónatíðni í stóru safni sambærilegra 

vátryggingarsamninga.  

Eitt megineinkenni vátrygginga er að þeirri áhættu, sem einstaklingur eða lögaðili býr 

við, er dreift milli fleiri aðila sem allir búa við sömu eða sams konar áhættu. Þörf fyrir að 

takmarka eða útiloka hættu á fjárhagslegu tjóni, að því marki sem unnt er að fullnægja með 

vátryggingum, hefur lengi verið fyrir hendi en hefur aukist með viðgangi umfangsmikils 

atvinnurekstrar. Aukin hagsæld og eignasöfnun eykur einnig þörf fyrir þá fjárhagslegu vernd 

sem vátryggingar geta veitt.  

Lögin hafa að geyma almennar reglur um vátryggingarsamninga. Þær lúta einkum að 

þeim hluta vátryggingarstarfsemi sem tekur til réttarsambandsins milli vátryggingarfélagsins 

og vátryggingartaka eða hins vátryggða. 

Í fyrsta kafla laganna eru reglur um skaðatryggingar og er að finna í E-hluta reglur um 

ábyrgðartryggingar. Skaðatryggingar eru skilgreindar með óbeinum hætti í 1. gr. frumvarpsins 

þar sem segir að með skaðatryggingum sé átt við vátryggingu gegn tjóni eða eyðileggingu á 

hlut, réttindum eða öðrum hagsmunum, vátryggingu gegn skaðabótaábyrgð eða kostnaði eða 

aðra vátryggingu sem ekki er persónutrygging. 

Mistök, sem verða oft við framkvæmd umsaminnar þjónustu eða verks, geta leitt til 

skaðabótaskyldu. Hægt er að tryggja sig gegn slíku tjóni með starfsábyrgðartryggingu.  

Starfsábyrgðartryggingar eru fyrst og fremst ætlaðar sérfræðingum og fagstéttum sem 

bjóða sérhæfða þjónustu. Sumar starfsstéttir eru skyldaðar til að kaupa starfsábyrgðartrygg-

ingu samkvæmt lögum, t.d. endurskoðendur, læknar, fasteignasalar, bílasalar, leigumiðlarar 

o.fl.
89

   

Mjög mikilvægt er að skylda sérfræðinga til þess að hafa starfsábyrgðartryggingu þar sem 

um getur verið að ræða tjón þar sem sérfræðingar eða starfsmenn þeirra geta orðið bótaskyldir 
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 Hér eftir vtl. 
89

 Frumvarp til laga um vátryggingasamninga. 130 löggjafarþing 2003–2004. Þingskjal 215, 204 mál. 
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fyrir verulegum fjárhæðum. Í slíkum tilfellum væru t.d. fasteignasalar eða starfsmenn þeirra 

ekki í stakk búnir til þess að bæta tjón sem þriðji aðili yrði fyrir af þeirra völdum ef væri ekki 

til staðar ábyrgðartrygging. 

Lög um vátryggingasamninga hafa að geyma almennar reglur um gerð og framkvæmd 

vátryggingarsamninga en hafa tengsl við sérákvæði í öðrum lögum er varða 

starfsábyrgðartryggingar einstakra starfsstétta, m.a. löggiltra fasteignasala, sbr. 4. gr. fsl. 

Ganga sérákvæði þessara laga framar hinum almennu ákvæðum vtl. 

Náin tengsl eru milli skaðabótaréttar og vátryggingaréttar. Tengslin eru gagnkvæm og 

byggir vátryggingaréttur að sumu leyti á reglum skaðabótaréttar. Tjónþoli getur m.a. annars 

átt rétt til skaðabóta úr hendi tjónvalds eða þess sem ábyrgð ber á honum en getur líka átt rétt 

til bóta skv. vátryggingasamningi. Staðan getur einnig verið þannig að hinn bótaskyldi hafi 

ábyrgðartryggingu sem greiði honum vátryggingabætur í þeim mæli sem honum verður gert 

að greiða skaðabætur til tjónþola.
90

 

Mikill vöxtur hefur verið í ábyrgðartryggingum. Hefur það verið gert að skilyrði fyrir 

starfsleyfi í mörgum starfsstéttum sjálfstætt starfandi sérfræðinga að þeir hafi 

ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þeir valda í starfi sínu með bótaskyldum hætti. Þótt ekki 

verði sagt að lögboðnar ábyrgðartryggingar breyti eðli þessarar tegundar vátrygginga verður 

ekki fram hjá því litið að lagareglur um skyldu tiltekinna manna eða lögaðila til þess að hafa 

ábyrgðartryggingu eru yfirleitt ekki settar til verndar hagsmunum vátryggingartaka, heldur 

fyrst og fremst til þess að tryggja öryggi í ákveðnum greinum og tryggja hagsmuni þeirra sem 

fyrir tjóni verða. Í þessu felst að þessar ábyrgðartryggingar eru til komnar vegna hagsmuna 

þeirra sem verða fyrir tjóni í ákveðnum greinum. Lögin miðast við að styrkja réttarstöðu 

tjónþola að því er varðar rétt hans til kröfugerðar. Markmiðið er að haga skipan reglna þannig 

að stöðu félagsins sé ekki stefnt í tvísýnu vegna mismunandi hagsmuna tjónþola og hins 

vátryggða og tryggja verður mótbárurétt félagsins bæði á grundvelli skaðabótaréttar gagnvart 

tjónþola og vátryggingaréttar gagnvart vátryggðum.  

9.2 Starfsábyrgðartryggingar fasteignasala 

Starfsábyrgðartrygging fasteignasala er lögboðin vátrygging. 

Fasteignasölum er því skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu. Er það skilyrði fyrir 

löggildingu að sá er hennar óskar leggi fram tryggingu fyrir greiðslu bóta og kostnaðar vegna 

tjóns sem viðskiptamenn hans kunna að verða fyrir. Tryggingunni er ætlað að greiða bætur 

                                                             
90

 Viðar Már Matthíasson (2005). Bls. 42–73. 



50 
 

vegna fjárhagslegs tjóns þriðja aðila af völdum mistaka tryggingataka við sérfræðiþjónustu 

sína.
91

  

Reglurnar um trygginguna er að finna í 4. gr. fsl. og reglugerð nr. 940/2004 um 

6tryggingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala. Ákvæði til fyllingar reglunum er að finna í 

lögum nr. 30/2004 um ábyrgðartryggingar. 

9.2.1 Lög nr. 70/2015 

Kveðið er á um starfsábyrgðartryggingu í 4.gr. laganna. Í 1. mgr. kemur eftirfarandi fram: 

Fasteignasala er skylt að hafa í gildi ábyrgðartryggingu vegna fjártjóns sem leiðir 

af gáleysi í störfum hans eða þeirra sem ráðnir eru til starfa hjá honum, svo og 

ábyrgðar sem leiðir af 3. málsl. 27. gr.
92

 Slík trygging getur verið vátrygging tekin 

hjá vátryggingarfélagi með starfsleyfi á Íslandi eða vátryggingarfélagi sem hefur 

heimild til að veita þjónustu hér á landi samkvæmt lögum um 

vátryggingarstarfsemi. Kveða skal nánar á um vátrygginguna í reglugerð, m.a. um 

tjón sem hún nær til, lágmark vátryggingarfjárhæðar vegna hvers einstaks 

tjónsatburðar, heildarfjárhæð bóta innan hvers vátryggingartímabils, eigin áhættu 

og brottfall ábyrgðartryggingar.  

Úr þessu má lesa að tyggingin tekur ekki til brota af ásetningi. Gildir það einnig um 

starfsábyrgðartryggingar annarra sérfræðinga. 

Sérhver fasteignasali skal fyrir hinn 15. október ár hvert vera búinn að skila inn til 

eftirlitsnefndar fasteignasala afriti af gildandi starfsábyrgðartryggingum; er þessi skilaskylda 

alfarið á ábyrgð og að frumkvæði fasteignasala. sbr. 2. mgr.  

Í 3. mgr. er fjallað um töku tryggingar þegar fleiri en einn fasteignasali starfa saman. 

Þegar tveir fasteignasalar starfa saman þá fullnæga þeir vátryggingarskyldu sinni með því að 

leggja fram sameiginlega vátryggingu og hækka þá lágmarksvátryggingarfjárhæðir um a.m.k. 

10% fyrir hvern fasteignasala umfram einn. Gildir þetta einnig þegar fleiri en einn 

fasteignasali eru starfsmenn félags sem rekur fasteignasölu. Með ákvæðinu hefur ráðherra 

heimild til að kveða með reglugerð nánar á um meginatriði skilmála starfsábyrgðartryggingar. 

Þeir sem starfa hjá fasteignasala sem fasteignasalar eða fást við önnur verkefni á vegum 

löggilts fasteignasala skulu teljast starfsmenn hans og á hans ábyrgð. 

                                                             
91 4. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa. 
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 27.gr. Fasteignasali ber ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn hans valda í störfum sínum, af ásetningi 
eða gáleysi. Um sakarmat og sönnun gilda reglur skaðabótaréttar. Fasteignasala, sem hættir störfum, er þó 

alltaf skylt að bæta tjón sem viðskiptamaður hans verður fyrir við það að ólokið er frágangi samninga eða 
skjala eða uppgjöri vegna viðskipta sem viðskiptamaðurinn hefur greitt fyrir.  
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Markmiðið með ákvæðinu er að skýra hvaða verkum sölufulltrúar mega sinna. Í 

framkvæmd hefur sölufulltrúum, sem starfa sem verktakar hjá fasteignasölum, verið falið 

mjög umfangsmikið hlutverk við sölu fasteigna. Til að sporna við því að sölufulltrúar sinni  

verkum, sem heyra undir löggildingu fasteignasala, hefur verið skilgreint með skýrum hætti 

hvaða verkefnum sölufulltrúum er heimilt að sinna og hver ábyrgð fasteignasala er.
93

 

Lögmenn, sem hafa ábyrgðartryggingu sem slíkir og starfa einnig við fasteignasölu, teljast 

hafa fullnægt vátryggingarskyldu sinni sem fasteignasalar. Tekur ábyrgðartrygging lögmanna 

einnig til þess tjóns sem lögmaður eða þeir sem starfa hjá honum valda í starfi sínu við 

fasteignasölu, sbr. 4. mgr.  

Með reglugerð ákveður ráðherra meginatriði og nánari skilmála starfsábyrgðar-

tryggingar.
94

 

9.2.2 Reglugerð nr. 940/2004 

Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um starfsábyrgðartryggingu fasteignasala, þar á meðal 

um vátryggingarfjárhæðir, sbr. 26 gr. fsl. 

Í 2. gr. reglugerðarinnar kemur fram að fasteignasali sé skyldur til þess að hafa í gildi 

tryggingu fyrir greiðslu bóta og kostnaðar vegna fjártjóns sem viðskiptamenn hans kunna að 

verða fyrir af hans völdum eða starfsmanna hans. Tryggingin tryggir samkvæmt greininni allt 

fjártjón er leiðir af gáleysi í störfum fasteignasala eða þeirra sem ráðnir eru til starfa hjá 

honum. Ábyrgðartryggingin tekur einnig til tjóns sem felst í því að fasteignasali, sem fengið 

hefur greitt fyrir að hafa milligöngu um fasteignaviðskipti, hættir störfum og á ólokið frágangi 

samninga, skjala eða uppgjöri vegna viðskiptavina sem hann þó hefur fengið greitt fyrir. Tjón 

viðskiptamanna takmarkast við þann kostnað sem þeir hafa greitt fyrir störf sem eru óunnin. 

Eigin áhættu skal getið á vátryggingarskilmálum eða skilmálum annarrar tryggingar. Um hana 

og tilgreiningu hennar fer að öðru leyti samkvæmt þeim reglum sem gilda um 

vátyggingarsamninga. 

Skal tyggingartaki tilkynna til eftirlitsnefndar Félags fasteignasala þegar í stað ef trygging 

fellur úr gildi, sbr. 8. gr. 

Tryggingartaki, sem greitt hefur bætur, á endurkröfurétt á hendur þeim sem valdið hefur 

tjóni, þ.e. ef hann hefur valdið því með háttsemi sem telst stórkostlegt gáleysi, sbr. 9. gr. 

Allir þeir tryggingarskilmálar sem reglugerðin kveður á um skulu kunngerðir viðkomandi 

ráðuneyti áður en þeir eru boðnir fasteignasölum, sbr. 10.gr. 
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9.2.3 Tryggingarfjárhæðir 

Tryggingarfjárhæðir eru vísitölutryggðar. Skulu tryggingarfjárhæðir skv. reglugerðinni nema 

minnst 6.500.000 kr. og heildarfjárhæð innan hvers tryggingarárs kr. 19.500.000 kr. Einnig er 

kveðið á um að minnst skuli fjárhæðir vera kr. 1.000.000 kr. vegna einstaks tjónsatburðar en 

heildarfjárhæð tryggingarbóta innan hvers tryggingarárs vera kr. 5.000.000 kr. 

Tryggingarfjárhæðir breytast 1. október ár hvert til samræmis við breytingar vísitölu 

neysluverðs. 

Þegar tveir eða fleiri fasteignasalar starfa saman og bera óskipta ábyrgð hvor á öðrum 

fullnægja þeir þá tryggingarskyldu sinni með því að taka sameiginlega tryggingu og skulu þá 

tryggingarfjárhæðir þær sem tilgreindar eru hækka um 10 % fyrir hvern fasteignasala umfram 

einn. Þetta gildir einnig ef fasteignasala er rekin í formi félags. 

9.2.4 Vátryggingarsamningar  

Um vátryggingarsamninga gilda lög nr. 30/2004. Í fyrsta hluta laganna eru reglur um 

skaðatryggingar en það eru þær vátryggingar sem einkum er ætlað að bæta raunverulegt 

fjárhagslegt tjón hins vátryggða í samræmi við þá grundvallarreglu í skaðatryggingum að 

enginn eigi að geta hagnast á vátryggingunni. Til skaðatrygginga teljast m.a. eignatryggingar, 

rekstrarstöðvunartryggingar og ábyrgðartryggingar. Skaðatryggingar eru venjulega 

skilgreindar neikvætt, þ.e. sem þær vátryggingar sem ekki teljast til persónutrygginga.
95

 Sá 

sem selur vátryggingar skal framvísa fullnægjandi skilríkjum sem útgefin eru af þeim er hann 

starfar fyrir. sbr. 8. gr. Tryggingafélög skulu gæta hags vátryggingartaka, vátryggðra og 

annarra sem hafa sérstakra hagsmuna að gæta og skulu vátryggingafélög sjá til þess að 

tjónþolar fái fullnægjandi upplýsingar um bótarétt sinn, sbr. 9 gr. 

 Ef sama tjón fellur undir fleiri en eina vátryggingu getur vátryggður valið hvaða 

vátryggingu hann vill nota þar til hann hefur fengið þær bætur sem hann á kröfu til. Ef fleiri 

en eitt vátryggingafélag bera ábyrgð á tjóni skulu þau, sé ekki um annað samið, greiða 

vátryggingu hlutfallslega eftir ábyrgð hvers þeirra um sig á tjóninu, sbr. 37 gr. 

Fjallað er um stöðu tjónþola við ábyrgðartryggingar í 44. og 45. grein  laganna. Í 45 gr. er 

fjallað sérstaklega um stöðu tjónþola við lögboðna ábyrgðartryggingu. Með því er átt við þau 

tilvik er vátryggingartaki hefur tekið ábyrgðartryggingu til að fullnægja lagaskyldu um það 

efni. Miða verður við að með lögboðnum ábyrgðartryggingum og ábyrgðartryggingu, sem 

tekin er til að fullnægja lagaskyldu, sé átt við lög í rýmri merkingu, þ.e. þegar sett lög 

annaðhvort bjóða vátryggingartaka að hafa ábyrgðartryggingu eða ótilgreinda tryggingu, eða 
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hann fær um það fyrirmæli frá stjórnvaldshafa, sem byggjast á heimild í lögum. Ákvæðið á 

hins vegar ekki við ef skylda vátryggingartaka til að hafa ábyrgðartryggingu byggist á 

einkaréttarlegum samningi.
h
  

Meginregla 1. mgr. 45 gr. er sú að ákvæði 44. gr. eigi einnig við lögboðnar ábyrgðar-

tryggingar, þ.e. þegar ekki gilda sérstakar reglur um stöðu tjónþola í viðkomandi laga- eða 

stjórnvaldsfyrirmælum. Reglan í 1. mgr. veit fyrst og fremst að stöðunni á grundvelli reglna 

skaðabótaréttar enda er vísað til stöðu tjónþola og krafa hans er skaðabótakrafa. Í 2. mgr. er að 

finna ákvæði sem fremur veit að hinni vátryggingaréttarlegu hlið, þ.e. að möguleikum 

félagsins til þess að hafa uppi mótbárur gagnvart tjónþola og vátryggðum. Ákvæðið mælir 

fyrir um verulegar takmarkanir á heimildum félagsins til þess að hafa uppi mótbárur þegar um 

lögboðnar ábyrgðartryggingar er að ræða. Takmarkanirnar eru háðar því að félagið hafi vitað 

eða mátt vita að um lögboðna ábyrgðartryggingu sé að ræða. Almennt væri félagi um það 

kunnugt, enda yfirleitt um sérstakar tryggingar að ræða sem eru meira og minna lagaðar að 

þeim laga- eða stjórnvaldsfyrirmælum sem um vátryggingarskylduna gilda. Takmarkanir 

þessar leiða til þess að félagið getur t.d. ekki borið fyrir sig að ábyrgð þess hafi fallið niður 

vegna þess að einhver þau atvik hafi gerst að forsendur þess fyrir vátryggingarsamningi hafi 

brostið.  Í 3. mgr. er kveðið á um að líða verði nokkur tími, þ.e. einn mánuður, frá tilkynningu 

félags til viðkomandi stjórnvalds um að lögboðinni vátryggingu hafi verið sagt upp eða að 

hún hafi fallið niður af öðrum ástæðum og þar til það hefur réttaráhrif gagnvart tjónþola. 

Fyrirvari er þó gerður ef fyrirmæli eru um t.d. lengri frest eða önnur atriði í sérlögum eða 

öðrum sérreglum um hina tilteknu ábyrgðartryggingu. 

Í 44. grein eru reglur um stöðu tjónþola þegar hinn bótaskyldi er ábyrgðartryggður. 

Greinin heimilar tjónþola að ganga inn í réttarstöðu vátryggðs að fullnægðum nánar 

tilgreindum skilyrðum. Tjónþola er einnig veittur tiltekinn réttur til hlutagreiðslu úr hendi 

félagsins þegar samið hefur verið um skiptingu sakarefnis í bótamáli tjónþola gegn 

vátryggðum. Mæla reglur skv. greininni fyrir um hlutfallsskiptingu bóta þegar kröfur eru 

hærri en vátryggingarfjárhæð og einnig er kveðið á um að bannað sé að rýra þann rétt sem 

tjónþola er veittur með samningum við vátryggðan eftir að vátryggingaratburður hefur 

orðið.
96

  

9.3 Skilmálar tryggingafélaga 

Vátryggingarskilmálar tryggingafélagana vegna starfsábyrgðartryggingar fasteignasala eru að 

ákveðnu leyti sérsniðnir að þörfum þeirra en eru einnig mikið til staðlaðir. Verður umfjöllun 
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hér afmörkuð við fjögur tryggingarfélög og þeirra skilmála. Hér verður fjallað um 

vátryggingarskilmála fasteignasala hjá eftirfarandi tryggingafélögum: 

 Tryggingamiðstöðinni hf.
97

 

 Sjóvá – Almennum tryggingum 

 Verði tryggingum 

 Vátryggingafélagi Íslands hf. (VÍS)
98

 

Starfsábyrgðartryggingin er – eins og hefur komið fram – lögboðin vátrygging og byggir á 

lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015, reglugerð nr. 940/2004 um tryggingar 

fasteigna-, fyrirtækja – og skipasala og lögum nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. 

Í skilmálum VÍS kemur fram að ákvæði í vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun 

ganga framar ákvæðum í skilmálum. Ákvæði í vátryggingarskírteini, endurnýjunarkvittun og 

skilmálum ganga framar frávíkjanlegum lagaákvæðum. Þetta ákvæði er ekki að finna í 

skilmálum hinna félagana.
99

 

9.3.1 Gildissvið 

Landfræðilegt gildisvið tryggingarinnar gildir hvar sem er innan Evrópska efnahagssvæðisins.  

Vátryggt er gegn bótaskyldu vátryggingartaka vegna almenns fjártjóns þriðja manns er 

leiðir af gáleysi í störfum hans sem fasteignasala eða þess sem ráðinn er til starfa hjá honum. 

Með orðinu fasteignasali er átt við þann sem fengið hefur löggildingu til að hafa milligöngu 

um sölu fasteigna og skipa. Vátryggingin tekur til tjóns viðskiptamanns vátryggingartaka sem 

felst í því að vátryggingartaki, sem fengið hefur greitt fyrir milligöngu um fasteignaviðskipti, 

hættir störfum og á ólokið frágangi samninga, skjala eða uppgjöri vegna viðskiptanna sem 

hann hefur fengið greitt fyrir, sbr. 3. málslið 27. gr. laga nr. 70/2015. Tjón viðskiptamanns í 

slíku tilviki takmarkast við þann kostnað sem hann hefur greitt vegna óunninna starfa þegar 

vátryggingartaki lætur af störfum.   

Vátryggingin gildir hvar sem er innan Evrópska efnahagssvæðisins. 

Þetta ákvæði er eins hjá öllum félögum en í skilmálum hjá Verði og VÍS kemur einnig 

fram hver er vátryggður, þ.e. sá löggilti fasteigasali sem tiltekinn er í skírteini eða 

endurnýjunarkvittun.
100
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9.3.2 Undanskildar áhættur 

Vátryggingin tekur ekki til ábyrgðar sem rakin verður til : 

a. Ásetnings vátryggingataka eða starfsmanna hans. 

b. Ábyrgðar sem vátryggingartaki tekur á sig og er víðtækari en almenn 

bótaskylda hans sem fasteignasala. 

c. Sekta sem falla á vátryggingataka eða þriðja mann. 

d. Slyss á manni , annars líkamstjóns eða skemmda á munum. 

e. Bótaábyrgðar sem er ríkari en þær reglur sem þar gilda um 

 skaðabótagrundvöll eða ákvörðun bótafjárhæðar. 

Þetta ákvæði er mjög svipað hjá tryggingafélögunum en TM. bætir við einum lið þar sem 

kemur fram að vátryggingin bæti ekki beint eða óbeint tjón sem rekja má til asbests.  

Einnig er fjallað um sérstakar takmarkanir á bótaskyldu hjá VÍS þar sem tryggingin bæti 

ekki tjón sem hlýst af völdum náttúruhamfara, geislamengunar, styrjaldar, uppreisnar eða 

svipaðra atburða.  

9.3.3 Tímamörk  

Vátryggingin tekur til skaðabótakröfu gegn vátryggingarhafa er til stofnast á 

vátryggingartímanum og telst hún hafa stofnast við það tímamark að:  

a. Þriðji maður gerir skriflega skaðabótakröfu á hendur vátryggingartaka.  

b. Að vátryggingartaka verður fyrst kunnugt um að þriðji maður hefur orðið fyrir 

fjárhagslegu tjóni sem gæti fallið undir vátrygginguna og kunni að verða rakið til 

gáleysis. Vátryggingin tekur ekki til tjóns vegna skaðabótakröfu sem stofnast hefur 

gegn vátryggingartaka á vátryggingartímanum hafi krafan ekki verið tilkynnt félaginu 

í síðasta lagi 12 mánuðum eftir lok vátryggingarinnar. Þótt tjón teljist hafa orðið á 

vátryggingartímanum og það hafi verið tilkynnt félaginu innan 12 mánaða eftir lok 

vátryggingarinnar tekur vátryggingin ekki til slíks tjóns nema vátryggingartaki hafi 

móttekið skriflega skaðabótakröfu og tilkynnt það félaginu í síðasta lagi innan 2 ára 

eftir lok vátryggingarinnar. 

Ákvæðið er samhljóma hjá félögunum. 

                                                                                                                                                                                              
Heimasíða Vátryggingafélag Íslands (2018). Sótt 13. júlí af                        
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Heimasíða Varðar  trygginga hf. (2018). Sótt 13. júlí af                                             

https://vordur.is/media/1019/a-3-abyrgd-farsala-og-flutningsadila.pdf  

Heimasíða Tryggingamiðstöðvarinnar hf. (2018). Sótt 13. júlí af 

https://www.tm.is/media/skilmalar/2010/einn-dalkur-820.pdf 

https://www.vis.is/media/1154/ap20.pdf
https://vordur.is/media/1019/a-3-abyrgd-farsala-og-flutningsadila.pdf
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9.3.4  Vátryggingarfjárhæðir 

Vátryggingarfjárhæðir í hverju tjónstilviki takmarkast við þá vátryggingarfjárhæð sem 

tilgreind er á vátryggingarskírteini eða endurnýjunarkvittun. Heildargreiðsla getur ekki orðið 

hærri en sú vátryggingarfjárhæð sem fram kemur á skírteini. Fjárhæðir breytast skv. vísitölu 

og greiðir félagið kostnað sem eðlilegt er að vátryggingartaki stofni til. Sama gildir um vexti 

sem vátryggingartaki er dæmdur til að greiða af skaðabótakröfu sem vátryggingin tekur til.   

9.3.5  Eigin áhætta 

Af hverju tjóni ber vátryggingartaki eigin áhættu eins og getið er í skírteini eða 

iðgjaldskvittun. Fjárhæð þessi breytist árlega eftir vísitölu. Eigin áhætta vátryggingartaka 

hefur ekki áhrif á réttarstöðu þriðja manns. 

Ákvæðið er samhljóma hjá félögunum. 

9.3.6  Gildistími  

Sé ekki annað ákveðið í lögum eða samningi tekur vátryggingin gildi á þeim degi, sem 

samningur um vátrygginguna er gerður, það er þegar félagið eða vátryggingartaki hefur 

samþykkt tilboð hins. Vátryggingin gildir fyrir það tímabil sem tilgreint er í 

vátryggingarskírteini eða iðgjaldskvittun.
101

 

Þetta ákvæði er eins hjá félögunum. 

9.3.7  Endurnýjun – Uppsögn 

Þegar tímabil það sem tilgreint er í vátryggingarskírteini er liðið framlengist vátryggingin um 

eitt ár í senn nema vátryggingartaki hafi sagt henni upp. 

9.3.8  Lok vátryggingar 

Félagið hefur rétt til þess að segja upp vátryggingu ef: 

a. Vátryggingartaki fullnægir ekki lengur lögmæltum skilyrðum um 

löggildingu fasteignasala. 

b. Vátryggingaratburður verður sem leitt hefur til alvarlegs 

trúnaðarbrests milli félags og vátryggingartaka. 

c. Vátryggingartaki hefur viðhaft sviksamlegar eða ófullnægjandi  

upplýsingar við uppgjör vátryggingarbóta. 
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d. Vátryggingataki hefur valdið tjóni af ásetningi. 

e. Vátryggingartaki hefur brotið gegn varúðarreglum. 

f. Fjöldi tjóna er meiri á skömmum tíma en eðlilegt telst. 

g. Starfsemi vátryggingartaka breytist á vátryggingartímanum. 

h.  Ítrekaðar valnefndir verða á greiðslu iðgjalds. 

Þessi atriði er að finna í skilmálum allra félagana en þeir eru þó Ítarlegri hjá sumum félögum.  

Í f-lið er fjallað um fjölda tjóna á ári. hjá Sjóvá og Verði er miðað við að þrjú bótaskyld 

tjón á 12 mánuðum teljist meira en eðlilegt. TM miðar við að þrjú bótaskyld tjón á 18 mánaða 

tímabili sé tilefni uppsagnar. Í skilmálum Vís er þetta ekki tilgreint. 

Þótt vátryggingin falli úr gildi ber félagið ábyrgð gagnvart tjónþola, þriðja manni á tjóni 

sem rekja má til tjónsatvika sem verða þar til átta vikur eru liðnar frá því að félagið tilkynnti 

vátryggingartaka og eftirlitsnefnd Félags fasteignasala að vátryggingin væri fallin úr gildi 

nema að önnur trygging hafi verið tekin. 

Það kemur fram í skilmálunum að verði ágreiningur um vátrygginguna skal íslenskur 

dómstóll skera úr honum skv. íslenskum lögum nema annað leiði af þjóðréttarsamningi sem 

Ísland er bundið af. Einnig kemur fram hvar varnarþing er. Þessi atriði koma fram hjá TM, 

ASjóvá og Verði. Er þetta ekki að finna í skilmálum VÍS. 

9.4 Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum  

Úrskurðarnefnd í vátryggingarmálum starfar samkvæmt samkomulagi fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins, Neytendasamtakanna og Sambands íslenskra tryggingafélaga. Í 

nefndinni sitja þrír lögfræðingar sem skipaðir eru af framangreindum aðilum.  

Nefndin fjallar um ágreining varðandi bótaskyldu, þar á meðal sök og sakarskiptingu 

milli neytenda og vátryggingafélags sem hefur starfsleyfi hér á landi. Nefndin úrskurðar 

einnig um ágreining sem varðar ákvæði laga nr. 30/2004 um vátryggingarsamninga. 

Nefndin fjallar ekki um: 

 Mál sem eru til meðferðar hjá almennum dómstólum. 

 Bótafjárhæðir nema með sérstöku samþykki allra málsaðila. 

 Kröfur sem ekki verða metnar til fjár. 

 Fjárhæð iðgjalda. 

 Mál sem eru óskýr og ekki tæk til málsmeðferðar.  

Nefndin ákveður hvort ágreiningur aðila heyrir undir hana og vísar frá þeim málum sem hún 

telur ekki falla undir hennar starfssvið. 
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Nefndin skal úrskurða innan fjögurra vikna frá því að mál taldist úrskurðarhæft. Úr-

skurðir nefndarinnar eru bindandi fyrir viðkomandi vátryggingafélag nema félagið tilkynni 

neytandanum og nefndinni sannanlega innan tveggja vikna frá því að það fékk úrskurð í hend-

ur að það muni ekki hlíta honum. 

Úrskurður nefndarinnar hindrar ekki að dómstólar fjalli um málið á síðari stigum, þ.e. 

frjálst er að höfða mál fyrir dómi. 

Hér á eftir eru tilgreind dæmi um samþykktir úrskurðarnefndar í vátryggingarmálum: 

– Mál nr.133/2016 þar sem fallist var á bætur vegna gáleysis fasteignasala að hafa ekki 

kannað til hlítar hvort skýrsla lægi fyrir um ástand eignarinnar og hvort efni hennar hefði áhrif 

á lýsingu í söluyfirliti. Fasteignasala bar að afla þeirra upplýsinga, skv. 1. mgr. 12. gr. laga nr. 

99/2004 þágildandi laga um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa. 

– Mál nr. 323/2016 þar sem var ekki fallist á bætur vegna upplýsinga sem tengdust 

söluyfirliti og kauptilboði. Kaupendur hugðust opna gistiheimili. Á söluyfirliti, kauptilboði og 

kaupsamningi eignarinnar kom fram að notkunarflokkur hússins væri einbýlishús. Í 

söluyfirlitinu kom einnig fram að húsið hafði verið notað sem gistiheimili en hvergi kom fram 

í gögnum að fyrir lægi heimild til reksturs gistiheimilis. 

– Mál nr. 247/2015 þar sem fallist var á bætur. Kaupandi taldi að lýsingum á ástandi 

fasteignarinnar í söluyfirliti hefði verið stórlega ábótavant af hálfu fasteignasalans. Ekki hefði 

heldur verið samræmi milli raunverulegs ástands og lýsinga seljenda eða starfsmanna 

fasteignasölunnar.  

Kom fram í áliti úrskurðarnefndarinnar: 

Nefndin fjallar ekki um mál sem eru illa upplýst eða krafa aðila svo óskýr að það sé ekki 

tækt til úrskurðar, sbr. mál nr. 53/2017. Var í því máli óljóst hvernig samningssamband hafði 

verið og hvaða fasteignasala hafði söluumboð á þeim tíma sem tjónið varð. Var því málinu 

vísað frá. 
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10 Sala á erlendum eignum 

Lítið sem ekkert er í lögum hér á landi fjallað um hvaða lagareglur gilda um sölu erlendra 

eigna. Í 5. gr. reglugerðar nr. 940/2004 um tryggingar fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala 

kemur fram að landfræðilegt gildissvið tryggingarinnar tekur til starfsemi fasteignasala hvar 

sem er innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES).
102

 Eins og fram hefur komið hér að framan 

er að finna í skilmálum tryggingafélaga að vátryggingin gildir hvar sem er innan EES.  

Þegar fasteignasali hefur milligöngu um sölu/kaup á erlendum eignum þarf hann að gæta 

þess að regluverk hins landsins getur verið mjög ólíkt því sem gildir á Íslandi. Lönd innan 

EES eru um þrjátíu talsins og öll hafa þau sínar reglur um   viðskipti sem þessi. Það væri varla 

hægt að gera þá kröfu að fasteignasalar geti haft þekkingu á reglum í öllum löndum innan 

EES. 

Mikil aukning hefur orðið í sölu á erlendum eignum á Íslandi og hafa fasteignasölur verið 

opnaðar hérlendis og reknar sem sérhæfðar í sölu erlendra eigna.
103

  

Oft fara þessi viðskipti þannig fram að eign er auglýst og kynnt af íslenskum 

fasteignasala en einhvers staðar í söluferlinu tekur síðan samstarfsmaður/starfsmaður við 

söluferlinu sem er staðsettur í landinu þar sem eignin er. Í mörgum tilfellum skoðar 

fasteignasalinn, sem staðsettur er hér á landi, ekki eignina sjálfur eða aflar ekki upplýsinga um 

hana; hann fær upplýsingarnar frá samstarfsmanni/starfsmanni eða seljanda eignarinnar í 

viðkomandi landi. . 

Þegar fasteignasali á Íslandi hefur milligöngu um fasteignaviðskipti verður hann að vera 

löggiltur fasteignasali og hafa fengið til þess löggildingu sýslumanns. Hann þarf m.a. að hafa 

gilda starfsábyrgðartryggingu. Má lesa af þessu að lög nr. 70/2015 um sölu fasteigna og skipa 

gilda um áðurnefnda milligöngu og þar með það stranga regluverk sem lögin hafa að geyma. 

þ.m.t. um ábyrgð og skyldur laganna, t.d. ákvæði um söluyfirlit, skoðun og kynningu á eign. 

Hann er einnig undir eftirliti eftirlitsnefndar Félags fasteignsala og ber honum að starfa eftir 

þeim ströngu siðareglum sem félagið setur. Þegar fasteignasali auglýsir fasteign til sölu og 

gerir um hana söluyfirlit er milligangan um söluna í rauninni hafin og verður hann því að fara 

eftir gildandi lögum og reglum. 

 Í Noregi, þar sem er sams konar lagaumhverfi á þessu sviði og hjá íslendingum, voru slík 

viðskipti skoðuð m.t.t. hvort þörf væri á því að setja nánari reglur um sölu erlendra eigna. 

                                                             
102

Hér eftir EES. 
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10.1 Norsk löggjöf 

Íslensk löggjöf um kauparétt sækir fyrirmynd sína mikið til norskrar löggjafar um efnið og eru 

norsku fasteignalögin
104

 því mjög áþekk og lík þeim íslensku.  

Norðmenn töldu að þegar seldar væru eignir utan Noregs væru ákvæði um ábyrgð og 

skyldur fasteignasala ekki nógu skýr í lögum og reglum. Fasteignasalar í Noregi veita að 

miklu leyti aðeins aðstoð við markaðssetningu fasteigna erlendis. Það virðist tiltölulega 

sjaldgæft að öll stig hefðbundinna milligangna fari fram á norskum fasteignasölum. 

Markaðssetning þessara eigna byggist venjulega á auglýsingum í dagblöðum og á netinu. Það 

eru yfirleitt erlendir fasteignasalar eða seljendur sem safna upplýsingum um eignina. 

Markaðssetning norska fasteignasalans byggist því oft á upplýsingum frá erlendum 

fasteignasala/seljanda. Einnig fer framkvæmd fjármálauppgjörs yfirleitt ekki fram í Noregi.   

Norska fjármálaráðuneytið skipaði nefnd til að endurskoða fasteignalögin með það fyrir 

augum að endurskoða þennan þátt í lögunum. Nefndin sem tók til starfa í janúar 2006. 

Rannsakaði  nefndin málefnið og skoðaði út frá öllum hliðum.  

Í norska frumvarpinu til laga um sölu fasteigna
105

 urðu nefndarmenn ósammála um hvaða 

leið ætti að leggja til og var skilað  minnihluta- og meirihlutaáliti, þar sem skoðað var : 

 Hvort taka ætti reglur um sölu erlendra eigna út úr lögunum. 

 Hvort setja ætti sérstakar reglur á þessu sviði. 

10.1.1   Sjónarmið meirihlutans 

Meirihlutinn benti á að slík viðskipti hefðu stöðugt aukist og væru það ekki lengur einungis 

fjársterkir aðilar sem keyptu eignir utan Noregs og oft væri um eldra fólk að ræða. 

Yfirleitt kæmu miklir fjármunir við sögu og þeir þörfnuðust verndar laganna. Væri því 

mikil þörf fyrir aðstoð fasteignasala og síst minni þörf en við kaup eða sölu eigna í Noregi. 

Mikilvægt væri að kaupendur nytu hjálpar frá aðila sem þekkti hættur og gildrur viðkomandi 

lands, þ.e. þar sem eign væri til sölu, enda oft tungumálaörðugleikar til staðar. Fasteignasalinn 

þyrfti að hafa þekkingu á helstu eiginleikum milligöngunnar í landinu þar sem eignin væri 

staðsett. Til dæmis yrði hann að þekkja reglur um samninga, sérleyfi og opinber gögn, hann 

ætti að hafa grunnþekkingu á reglum um skatt og arfleið sem eru oft frábrugðnar norskum 

lögum. Þess vegna þyrfti að kefjast þess að fasteignsalinn samþykki grundvallarlagareglur 
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viðkomandi lands og birti þær upplýsingar. Ekki væri mögulegt að fasteignasali geti haft 

þekkingu á sértækum reglum í hverju landi. 

Koma yrði fram hvort tryggingar væru fyrir fyrirframgreiddum fjárhæðum og 

fasteignsalinn ætti að upplýsa kaupanda um áhættuna af viðskiptunum.  

Meirihlutinn taldi að mjög brýnt væri að setja ákvæði um þetta í fasteignalögin. 

Einnig benti meirihlutinn á mikilvægi þess að fasteignasalinn tryggði að fé skilaði sér og 

uppgjörið allt vegna viðskiptanna og að þau ættu sér stað með öruggum og tryggum hætti. 

Hætta væri á því að ef ákvæði um viðskiptin yrðu tekin úr lögunum að starfsemin færðist í 

auknum mæli til aðila sem væru ekki traustir. 

Þessi viðskipti ættu sér oft stað í landinu þar sem viðkomandi eign er staðsett en samt ætti 

að gera miklar kröfur og tiltaka sérstaklega ef eitthvað vantar og hvers vegna. 

Meirihlutinn taldi það mjög brýnt að fasteignasalinn þekkti vel til regluverks hins 

landsins og gætti þess að samstarfsaðilar þar væru fullkomlega tryggir. 

 Meirihlutinn taldi mjög brýnt að hafa eftirlit með starfseminni. 

10.1.2   Sjónarmið minnihlutans 

Minnihlutinn taldi að slík milliganga ætti ekki að vera í lögunum; lög þess lands, sem eignin 

er staðsett í, eru oft allt önnur og allt að því vonlaust fyrir fasteignasala að vinna í slíku 

umhverfi. Ekki væri hægt að uppfylla þau ströngu skilyrði, sem norskum fasteignasölum eru 

sett með lögum, við framkvæmd slíkra starfa og hafa oft ekki menntun eða kunnáttu til að 

vera ráðgjafar. Eftirlit verður umtalsvert erfiðara, m.a. ber fasteignasala að sjá um 

upplýsingasöfnun samkvæmt gildandi lögum. 

Eftirlit með starfseminni væri allt að því ómögulegt og ef sinna ætti því þyrfti að leggja 

eftirlitinu til stóraukið fjármagn. 

 

10.1.3   Niðurstaða ráðuneytis 

Að mati norska fjármálaráðuneytisins þótti eðlilegt að gera ráð fyrir að miðlun fasteigna 

erlendis væri í Noregi. Til dæmis er eign oft auglýst, fasteignasalinn gefur ráð til hugsanlegra 

kaupenda, miðlar á milli þeirra og miðlara/seljanda eignarinnar, sem eru staðsettir erlendis, og 

hjálpa til við uppgjörið. 

Ráðuneytið tók undir sjónarmið meirihlutans um að norsku fasteignalögin tækju yfir 

þetta. 
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Eignir eru oft auglýstar í Noregi og ráðgjöf fer þar fram, komið er á samböndum o.fl. Ef 

norskir fasteignasalar sæju ekki um slíkt og ákvæði þess efnis væri tekið út úr lögunum væri 

hætta á að óprúttnir aðilar færu að stunda þessi viðskipti.  

Ráðuneytið tók einnig undir það sjónarmið að kaupendur væru ekki einungis fjársterkir 

aðilar. 

Ráðuneytið tók undir tillögu Kredittilsynet (norska eftirlitsnefndin) um að ef eignarhlutir 

erlendis eigi áfram að falla undir leyfisskuldbindingar fasteignasala ætti það að koma fram í 

lögum/reglugerðum. Lagt var til að fyrirtæki, sem hafa heimild til að reka fasteignasölu, skuli 

hafa leyfi Kredittilsynet til að stofna útibú eða dótturfyrirtæki erlendis. 

Í norsku fasteignalögunum er ákvæði í 1.-4. gr. í fjórðu málsgrein kemur fram að 

ráðuneytið getur sett nánari reglur, þ.m.t. undanþágur frá öðrum lagareglum, um 

fasteignastarfsemi vegna sölu á eignum utan Noregs. Einnig segir í greininni að ráðuneytið 

geti einnig sett reglur um slíkar aðgerðir í reglugerð. 

Ráðuneytið gerði breytingu á reglugerð fasteignasala sem tók gildi 1. jan. 2011. Þar er 

fjallað um nánari reglur um erlend tengsl. Í grein 1-4 fyrstu málsgrein kemur fram að 

verkefni, sem falla undir lög um fasteignasamninga, grein 1-4 fjórðu málsgrein er heimilt að 

falla frá lið 6-2 (3) sem fjallar um skyldu samningsaðilanna til að veita upplýsingar um tilboð, 

lið 6-3 sem fjallar um skuldbindingar samningsaðilanna í tengslum við tilboð og lið 6-4 þar 

sem fjallað er um kaupsamninga; hægt er að víkja frá ákveðnum ákvæðum í honum.  

Grein 6-9 fjallar um skyldur verktaka; þar er hægt að víkja frá ákvæðum þegar um er að 

ræða verkefni sem falla undir reglur um fasteignaviðskipti. Grein 3-5 fjallar um að 

fasteignasalar geta ráðið til sín verktaka sem sjálfir hafa leyfi til að stunda fasteignaviðskipti. 

Ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um verktaka í reglugerð. 

Með þessum undanþágum var fasteignasölum, sem selja eignir utan Noregs, gefið 

ákveðið svigrúm og þeirra starfsumhverfi bætt til muna.
106
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11  Skaðabætur 

11.1  Almennt um skaðabætur 

Í norrænni lögfræði hefur verið sú venja að fjalla um reglur um skaðabætur í tveimur greinum 

lögfræðinnar, þ.e. í kröfurétti og skaðabótarétti. Í kröfurétti er fjallað um skaðabætur innan 

samninga ,þ.e. í tilfellum þar sem samningar eru vanefndir. Skaðabótarétturinn fjallar hins 

vegar um skaðabætur utan samninga, þ.e. um þær reglur sem ekki eiga rót sína að rekja til 

vanefnda á samningi. Í flestum tilfellum er um að ræða tilvik þar sem ekkert réttarsamband er 

á milli aðilanna, heldur stofnast skaðabótaskylda við ákveðna háttsemi sem verður til 

umfjöllunar hér.
107

 

11.2  Skaðabótaábyrgð fasteignasala 

Þrátt fyrir að fasteignasali starfi á grundvelli samnings við seljanda og/eða kaupanda gilda 

reglur um skaðabætur utan samninga, þ.e. reglur skaðabótaréttar. Skaðabótaábyrgð 

fasteignasala er lögfest í 27. gr. fsl. og kemur þar fram að skaðabótaábyrgð fasteignasala er 

reist að sakarreglunni, þ.e. að fasteignasali ber ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn valda í 

störfum sínum af ásetningi eða gáleysi. Til skaðabótaábyrgðar getur ekki komið nema fyrir 

liggi að fullnægt sé þeim skilyrðum sem eiga við samkvæmt reglunni. Einnig kemur fram í 

greininni að um ábyrgðina gilda reglur um skaðabætur utan samninga.
108

  

11.3 Sönnunarreglur 

Í skaðabótarétti getur þurft að sanna bæði beinar staðreyndir og atriði sem leidd eru af 

staðreyndum, t.d. fjárhæð tjóns. Tjónþoli þarf að sanna tjón sitt og að bótagrundvöllur sé fyrir 

hendi, að orsakatengsl séu á milli tjónsins og hinnar bótaskyldu háttsemi. Þegar sakarreglunni 

er beitt þarf viðkomandi að sanna að háttsemi tjónvalds hafi verið saknæm, hann þarf einnig 

að sanna að orsakatengsl séu á milli hinnar saknæmu háttsemi og tiltekins tjóns. 

Meginreglan er sú að að tjónþoli þurfi að sanna eftirtalin atriði: 

 Að hafa orðið fyrir tjóni. 

 Að það sé vegna háttsemi sem sé skaðabótaskyld. 

 Að tjónið sé afleiðing þeirrar háttsemi, orsakatengsl. 

 Að háttsemi tjónvalds hafi verið saknæm.
109
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11.4 Galli í fasteignakaupum 

Viðar Már Matthíasson segir í bók sinni Fasteignir og fasteignakaup að erfitt sé að skilgreina 

gallahugtakið svo að vit sé í. Í 1. ml. 18. gr. og í 1. mgr. 19 gr. laga um fasteignakaup (fkpl.) 

eru þó settar fram reglur sem segja má að feli í sér meginatriði varðandi það hvernig 

skilgreina eigi hugtakið. Ákvæðin eru efnislega svohljóðandi: 

Fasteign telst gölluð, þegar hún stenst ekki þær kröfur sem kaupandi má með 

réttu gera til hennar um gæði, búnað og annað sem leiðir af fkpl. eða 

samningi.  

Fjöldi mála hafa risið og margir dómar eru til vegna gallamála.
110

  

Í dómi Hæstaréttar nr. 761/2014 var fallist á riftun kaupsamnings og endurgreiðslu 

kaupverðs vegna galla. Málavextir voru þeir að kaupendur fasteignar kröfðust riftunar og 

endurgreiðslu kaupverðs vegna rakaskemmda sem komu í ljós nokkrum dögum eftir 

undirritun kaupsamnings. Talið var að kaupendur hefðu sýnt fram á það með niðurstöðu 

dómskvaddra matsmanna að miklar og langvarandi raka- og fúaskemmdir væru í íbúðinni sem 

rekja mætti til ófullnægjandi frágangs útveggja. Var miðað við að skemmdirnar hefðu verið til 

staðar við afhendingu en ekki var talið að seljandi hefði mátt vita að rakaskemmdirnar væru til 

staðar og því ekki vanrækt upplýsingaskyldu sína. Þá var byggt á því að kaupendur hefðu ekki 

mátt gera sér grein fyrir skemmdunum við venjubundna skoðun. Fallist var á kröfu kaupenda 

um riftun vegna galla.  

Reglan um vinnuveitandaábyrgð er nauðsynleg m.t.t. þess að oft eru fasteignasalar með 

marga sölumenn í vinnu hjá sér sem sjá um sölu á eignum. Í mörgum tilfellum sinnir 

fasteignasalinn einungis skjalagerð, uppgjörum og öðru sem viðkemur sölunni en sjá ekki um 

söluna sjálfa, sbr. úrskurður eftirlitsnefndar Félags fasteignasala í máli nr. F-019-11 sem 

reifaður er hér síðar. 
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12 Eftirlit með störfum fasteignasala 

12.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað um stöðu fasteignasala þegar kemur að opinberu eftirliti með 

þeirra störfum. Fjallað verður um Félag fasteignasala, einnig verður umfjöllun um hlutverk 

eftirlitsnefndar Félags fasteignasala. Gerð verður grein fyrir þeim agaviðurlögum sem 

fasteignasalar, sem brjóta á starfskyldum sínum, kunna að verða beittir sem og refsiákvæðum 

samkvæmt lögum um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015. Að lokum verður fjallað um þau 

úrræði sem hægt er að beita.  

12.2 Félag fasteignasala  

Félag fasteignasala var stofnað þann 5. júlí 1983 af 17 aðilum en tilgangur félagsins var 

margþættur, m.a. að gangast fyrir upplýsingamiðlun til fjölmiðla og almennings um 

fasteignaviðskipti og vinna að tryggum viðskiptaháttum á sviði fasteignaviðskipta. Félagið 

hefur vaxið jafnt og þétt á liðnum árum og starfsemin aukist stöðugt.   

Innan Félags fasteignasala eru langflestir löggiltir fasteigna- og skipasalar á Íslandi. Að 

baki félagsaðild eru mjög ákveðnar skyldur um traust, trúverðugleika og ríkulegt siðferði 

gagnvart neytendum. Geta neytendur, sem eiga viðskipti við félagsmenn, ávallt leitað 

aðstoðar félagsins komi upp vandamál. Félagsmenn fylgja í störfum sínum ströngum skyldum 

laga og eru að auki bundnir ströngum siðareglum. Þar kemur m.a. fram að allir félagsmenn í 

Félagi fasteignasala skulu í störfum sínum fara eftir siðareglum félagsins; þeir skulu einnig sjá 

til þess að starfsmenn þeirra fylgi reglunum. Í siðareglunum kemur m.a. fram að félagsmenn 

skuli stunda fagleg og heiðarleg vinnubrögð, auka við faglega þekkingu sína og fara eftir 

lögum og reglugerðum er gilda um starfsemi þeirra. Einnig er kveðið á um að félagsmenn 

skuli hafa góða samvinnu sín á milli og sýna hver öðrum fulla virðingu ásamt því að virða 

þagnarskyldu. Félagsmönnum ber að fara eftir lögum og reglugerðum sem gilda um starfsemi 

þeirra. Stjórn félagsins hefur eftirlit með því að reglunum sé fylgt. 

Félagsmönnum er boðið reglulega upp á endurmenntun til þess að tryggja faglega 

þekkingu sína. Sérstök neytendaþjónusta, sem er gjaldfrjáls, er veitt á skrifstofu félagsins.
111

  

Með lögum nr. 99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa voru tekin upp ákvæði um 

skyldu löggiltra fasteignasala til að vera félagsmenn í Félagi fasteignasala, sbr. 1. mgr. 18. gr. 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu í máli nr. 144/2014 að skylduaðild að Félagi 

fasteignasala bryti gegn 2. mgr. 74. gr. stjórnarskrárinnar um rétt þeirra til að standa utan 
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félaga.
112

 Af framangreindum ástæðum var þessi skylduaðild afnumin með gildandi lögum nr. 

70/2015.
113

 Er fasteignasölum því ekki skylt að vera félagsmenn í félaginu. Breytingarnar lúta 

að því að breyta stöðu Félags fasteignasala í samræmi við það að opinbert eftirlit fari til 

eftirlitsnefndar Félags fasteignasala. 

12.3 Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala 

Eftirlitsnefnd Félags fasteignasala er opinber stjórnsýslunefnd og annast eftirlit með störfum 

fasteignasala. Nefndin starfar samkvæmt III. kafla laga um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015 

(fsl.), og reglugerðar nr. 931/2016 um eftirlitsnefnd fasteignasala.  

Ráðherra skipar þrjá nefndarmenn og varamenn þeirra til þriggja ára í senn. Einn 

nefndarmanna skal vera fasteignasali og einn löggiltur endurskoðandi. Hinn þriðji, sem vera 

skal formaður nefndarinnar, skal vera lögfræðingur og fullnægja skilyrðum til að gegna 

embætti héraðsdómara. Varamenn skulu fullnægja sömu skilyrðum og aðalmenn. 

Í fyrstu málsgrein 19. gr. fsl. eru ákvæði um hlutverk eftirlitsnefndarinnar. Skal hún hafa 

eftirlit með því að fasteignasalar starfi í samræmi við ákvæði laganna og reglugerðar 

samkvæmt þeim.   

Taldir eru upp í 2. mgr. þeir þættir í starfi fasteignasala sem eftirlitsnefndin á að fylgjast 

með . Nefndin skal fylgjast með eftirtöldum þáttum í starfi fasteignasala: 

a. Að eignarhald á fasteignasölum sé í samræmi við lögin. 

b. Að fasteignasali hafi ekki aðra í þjónustu sinni en þá sem ábyrgðartrygging 

hans tekur til eða eru sjálfir fasteignasalar. 

c. Að fullnægjandi ábyrgðartrygging sé í gildi vegna starfseminnar. 

d. Að fasteignasalar geri þau skjöl er lögin kveða á um og góðar venjur í 

fasteignasölu bjóða. 

e. Að skjöl séu gerð á réttum tíma og árituð af þeim sem skylt er. 

f. Að fasteignasalar hagi skjalagerð efnislega í samræmi við ákvæði laganna og 

góðar venjur í fasteignasölu. 

g. Að fasteignasalar sinni sjálfir störfum sínum, sem löggilding þeirra tekur til, og 

feli þeim sem ráðnir eru til starfa hjá þeim ekki önnur störf en heimildir standa 

til. 

h. Að hagsmunir aðila að samningum séu ekki fyrir borð bornir. 
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i. Að meðferð fjármuna í eigu viðskiptamanna þeirra sé í hvívetna í samræmi við 

lögin og reglur um vörslureikninga. 

j. Að fasteignasali uppfylli skilyrði laganna til að vera fasteignasali. 

k. Að fasteignasali gæti að fyrirmælum laga um aðgerðir gegn peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverka. 

Í þriðju málsgrein er leitast við að mæla fyrir um hvert hlutverk nefndarinnar við eftirlit sé 

þegar í hlut eiga lögmenn, sem einnig stunda fasteignasölu, og lögmenn sem selja einstakar 

eignir sem þátt í lögmannsstörfum sínum, t.d. búskiptum. Eftirlitsvald nefndarinnar er 

takmarkað við þann hluta starfs þessara lögmanna sem lýtur að fasteignasölustörfum, 

bókhaldi, skjölum og gögnum sem þann þátt varða. Eftirlitsnefndinni er ekki ætlað að hafa 

eftirlit með þeim tilvikum er lögmenn selja fasteignir sem hluta af einstökum 

lögmannsstörfum sínum. Þetta eru einkum tilvik er lögmaður hefur með höndum búskipti.
114

 

Fjórða málsgrein kveður á um að leita megi álits eftirlitsnefndarinnar á ákveðnum 

atriðum í störfum fasteignasala. Nánar tiltekið skal eftirlitsnefndin taka á móti kvörtunum ef 

kaupandi eða seljandi fasteignar, sem eigendaskipti hafa orðið að fyrir milligöngu 

fasteignasala, telur að fasteignasali hafi valdið sér tjóni með brotum á starfsskyldum sínum, 

krafist eða fengið greidda þóknun sem hann átti ekki rétt á. Getur slíkt eftirlit hafist á 

grundvelli ábendinga frá aðilum. Í slíkum málum er það hlutaðeigandi fasteignasali og 

kvartandi sem eiga aðild. 

Eftirlitsnefndin getur hafið rannsókn að eigin frumkvæði en skal jafnframt taka á móti 

kvörtunum frá kaupanda eða seljanda ef þeir telja að fasteignasali hafi valdið sér tjóni. 

Kvörtun skal uppfylla lágmarkskröfur um skýrleika. Í því felst að tilgreina þarf þann 

fasteignasala, og/eða annan starfsmann fasteignasölunnar, sem á aðkomu að milligöngu um 

kaup eða sölu hlutaðeigandi fasteignar ásamt því að upplýsa um á hvaða fasteignasölu 

viðskiptin fóru fram. 

Skal nefndin í þeim tilvikum láta álit sitt í ljós. Einnig skal hún láta ljós álit um hvort 

tjóni hafi verið valdið með háttsemi sem leiði til skaðabótaskyldu fasteignasala. Sá er kvartar 

skal greiða kærugjald sem ráðherra ákveður í reglugerð, kærugjald skal endurgreitt ef fallist er 

á kröfur þess er kvörtun ber fram, sbr. 20 gr. 

Eftirlitsnefndinni er heimilt hvenær sem er og án fyrirvara að skoða bókhald og öll skjöl 

fasteignasala sem tengjast rekstri þess sem kvörtunin beinist að. Skal nefndin framkvæma 
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slíka skoðun svo oft sem þurfa þykir. Berist eftirlitsnefnd trúverðug ábending um að misfellur 

séu í starfsemi fasteignasala skal hún svo fljótt sem auðið er rannsaka málið, meðal annars 

með skoðun á starfsstöð hans. Ef bókhald eða önnur gögn fasteignasala finnast ekki á 

starfsstöð hans þá er nefndinni heimilt að leita þeirra annars staðar þar sem ætla má að þau séu 

geymd. Í þeim tilfellum, þegar fasteignasali synjar eftirlitsnefnd um aðgang að starfsstöð 

sinni, getur nefndin óskað aðstoðar lögreglu. Lögregla mundi óska eftir úrskurði dómara og 

stjórna leit á grundvelli slíks úrskurðar.  

Eftirlitsnefndin tók í máli nr. F-019-11 að eigin frumkvæði til skoðunar tiltekna þætti í 

tengslum við starfsemi á fasteignasölu, þar á meðal störf löggilts fasteignasala sem veitti 

starfsstöðinni forstöðu. Málið hófst með bréfi eftirlitsnefndarinnar til fasteignasalans þar sem 

tilkynnt var um fyrirhugaða heimsókn nefndarinnar á fasteignasöluna. Skoðun starfsstöðvar 

fór fram og voru nokkrir fasteignasalar viðstaddir. Eignarhaldi félagsins var þannig háttað að 

löggiltur fasteignasali átti 90% hlut í félaginu á móti 10% hlut. Fyrirkomulag skoðunarinnar 

var með þeim hætti að lagður var fyrir tiltekinn spurningalisti og voru svör veitt eftir því sem 

við átti hverju sinni. Við skoðunina voru eftirlitsnefndinni afhent umbeðin gögn sem tilgreind 

voru í bréfi nefndarinnar. Eftirlitsnefndin sendi bréf þar sem frumniðurstöður umræddrar 

heimsóknar voru kynntar ásamt mögulegum agaviðurlögum sem nefndin kynni að beita vegna 

hugsanlegra brota. Í málinu óskaði eftirlitsnefndin eftir andmælum varðandi þá skoðun að 

starfsemin bryti gegn ákvæðum þágildandi laga nr. 99/2004 ásamt tilgangi og markmiðum 

þeim sem lögin grundvallast á. Í andmælabréfi frá fasteignasölunni var fjallað um 

rekstrarfyrirkomulag. Athugasemdir eftirlitsnefndar, er vörðuðu rekstur á fasteignasölunni, 

lutu einkum að tvennu. Í fyrsta lagi taldi eftirlitsnefndin að brotið hefði verið gegn lögum nr. 

99/2004 um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa þar sem sölufulltrúar á fasteignasölunni önnuðust 

störf sem falin skyldu fasteignasala lögum samkvæmt. Var í því sambandi bent á að 

samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum annaðist eingöngu einn fasteignasali milligöngu á sölu 

fasteigna á fasteignasölunni á móti a.m.k. fimmtán sölufulltrúum. Samkvæmt upplýsingum af 

vátryggingarskírteinum virtust sautján sölufulltrúar vera skráðir á skírteinin. Í öðru lagi taldi 

eftirlitsnefndin að hin eiginlega starfsemi á fasteigasölunni færi ekki fram í félaginu, heldur 

væri starfsemin rekin af hálfu sölufulltrúa sem þar störfuðu. Með hliðsjón af fyrirliggjandi 

gögnum og upplýsingum hnigu sterk rök til þess að sölufulltrúarbæru áhættuna af rekstri 

fasteignasölunnar í stað fasteignasala og það braut gegn lögum nr. 99/2004 um sölu fasteigna, 

fyrirtækja og skipa. 

Nefndin taldi að auglýsingar fasteignasölunnar brytu gegn þágildandi lögum nr. 99/2004 

en í 2. mgr. 13. gr. kemur fram að fasteignasali skuli geta skýrlega nafn síns í öllum 
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auglýsingum og kynningum á eign. Við skoðun á þessu vakti það athygli nefndarinnar að 

meiri hluti sölufulltrúa var með skráðar fasteignir undir sínu nafni. Taldi nefndin að þessi brot 

væru ekki smávægileg og að það hafi verið einbeittur vilji til þess að sniðganga þær reglur 

sem gilda um störf fasteignasala. 

Við skoðun kom í ljós að sölufulltrúar á fasteignasölunni skrifuðu undir söluumboð, buðu 

verðmöt, önnuðust gerð og skrifuðu undir kauptilboð og samninga kaupanda um 

umsýsluþóknun. Þetta eru störf sem eiga að vera í höndum löggiltra fasteignasala skv. 

lögunum. Brot þessi má greina í þrennt: 

Í fyrsta lagi var það niðurstaða eftirlitsnefndarinnar að umræddur fasteignasali hefði 

brotið gegn lögum nr. 99/2004 og siðareglum þar sem sölufulltrúar á hans ábyrgð auglýstu sig 

án aðkomu fasteignasala og/eða þeir auglýstu sig með meira áberandi hætti heldur en hinn 

löggilti fasteignasali, væri hann nafngreindur á annað borð. Þá buðu sölufulltrúar jafnframt 

með auglýsingum milligöngu um sölu fasteigna, þ.m.t. gerð verðmats, án aðkomu 

fasteignasala. Framangreindar auglýsingar eru á ábyrgð fasteignasalans. Taldi nefndin þær 

vera skýrt brot gegn 1. gr. laga nr. 99/2004, sbr. og II. kafla laganna, einkum 10. –13. gr., 

ásamt ákvæðum siðareglna Félags fasteignasala. 

Í öðru lagi er það niðurstaða eftirlitsnefndar að fasteignasalinn. hafi brotið gegn lögum nr. 

99/2004 þar sem sölufulltrúar önnuðust um verkefni sem falin skulu löggiltum fasteignasala 

að lögum. Nánar tiltekið útbjuggu sölufulltrúarnir   og undirrituðu skjöl sem á að vera á hendi 

löggilts fasteignasala, s.s. kauptilboð, umboð og þjónustusamninga. Enn fremur buðust 

sölufulltrúar neytendum að annast verðmat fasteigna sinna og gerð þess. Umræddir 

sölufulltrúar starfa á ábyrgð fasteignasala og er starfsemi þessi unnin með samþykki og í 

skjóli löggildingar hans. Þannig var það niðurstaða eftirlitsnefndar að umræddur fasteignasali. 

hefði með ólögmætum hætti framselt verkefni, og aðrar skyldur sem honum ber að sinna 

lögum samkvæmt, til sölufulltrúa með samningi þar um. Þá telur eftirlitsnefndin enn fremur 

að sölufulltrúar hefðu framselt þau störf  sem þeim hafa verið fengin með samningi, til 

annarra sölufulltrúa. 

Í þriðja lagi var það niðurstaða eftirlitsnefndar að fasteignarsalinn hafi brotið gegn lögum 

nr. 99/2004 þar sem hin eiginlega starfsemi á fasteignasölunni fór ekki fram í rekstrarfélagi 

fasteignasölunnar og á ábyrgð löggilts fasteignasala heldur var hún rekin af hálfu sölufulltrúa 

sem þar störfuðu, eftir atvikum í félögum í þeirra eigu.  

Í niðurstöðum nefndarinnar kemur fram: 

Í 22. gr. fsl. er fjallað um úrræði eftirlitsnefndarinnar til þess að beita 

viðurlögum. Þar kemur fram að telji eftirlitsnefndin að fasteignasali hafi 
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vanrækt skyldur sínar eða hann hafi gerst brotlegur við lög í starfsemi sinni 

skuli hún skora á hann að bæta ráð sitt án tafar. Geri hann það ekki, eða ef 

nefndin telur að brot hans sé ekki smávægilegt, getur eftirlitsnefndin veitt 

fasteignasala áminningu vegna slíkra brota eða eftir atvikum svipt 

viðkomandi tímabundið löggildingu til fasteignasölu. Í ljósi alls 

framangreinds er það niðurstaða eftirlitsnefndar að [•] lfs., fasteignasali á 

fasteignasölunni [•], hafi brotið gegn lögum nr. 99/2004 og reglugerðum 

settum samkvæmt þeim, ásamt siðareglum fasteignasala, líkt og rakið er með 

framangreindum hætti, þannig að beita verði hann agaviðurlögum með vísan 

í 22. gr. fsl.  

Í ljósi alls framangreinds telur eftirlitsnefndin að það yrði of íþyngjandi 

ákvörðun í garð [•] lfs. að svipta hann tímabundið löggildingu, og eftir 

atvikum loka starfsstöð á [•]. Því hefur eftirlitsnefndin ákveðið að áminna [•] 

lfs. ásamt því að skora á hann að breyta rekstri sínum og haga honum til 

samræmis við framangreinda niðurstöðu. 

Nú telur eftirlitsnefnd að fasteignasali eða aðrir hafi við rekstur fasteignasölu gerst brotlegir 

við almenn hegningarlög í störfum sínum eða sýnt af sér aðra refsiverða háttsemi og skal hún 

þá tilkynna það lögreglu með formlegum hætti. Nefndin skal halda áfram rannsókn sinni og 

ljúka máli þess fasteignasala, er í hlut á, þótt lögreglu sé send tilkynning og hún hefji 

rannsókn máls.  

Ef eftirlitsnefndinni hefur borist kvörtun eða ábending um misfellur í starfi fasteignasala, 

eða nefndin tekið mál til meðferðar að eigin frumkvæði, getur hún lokið málinu með beitingu 

agaviðurlaga eða tímabundinni sviptingu löggildingar. Skiptir ekki máli þótt fasteignasali 

hætti störfum og skili til sýslumanns löggildingu sinni áður en eða á meðan málið er til 

meðferðar hjá nefndinni, sbr. 21. gr. 

Þess ber að geta að eftirlitsnefnd mun vísa málum frá ef hún telur að úrlausn falli ekki 

undir lögbundin verkefni hennar eða rök hníga að öðru leyti til frávísunar. Í því sambandi má 

geta þess að eftirlitsnefnd leysir því hvorki úr ágreiningi sem kann að vera á milli kaupenda 

og seljenda fasteignar, né veitir hún lögfræðilegar ráðleggingar til kaupenda/seljenda, svo sem 

upplýsingar um réttarstöðu þeirra við fasteignakaup. Lögbundið hlutverk eftirlitsnefndar er 

bundið við eftirlit með störfum fasteignasala.
115
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Niðurstöðum eftirlitsnefndar verður ekki skotið til annars stjórnvalds en aðilar geta lagt 

ágreining sinn fyrir dómstóla með venjubundnum hætti. Einnig er mikilvægt að taka fram að 

um er að ræða álit á umkvörtunarefni en ekki bindandi stjórnvaldsákvörðun. Eftirlitsnefndin 

vísar málinu frá ef mál hefur verið höfðað um sama úrlausnarefni áður en nefndin hefur skilað 

áliti sínu.
116

  

12.4 Viðurlög og úrræði 

Þegar eftirlitsnefndin telur að fasteignasali hafi vanrækt skyldur sínar eða gerst brotlegur við 

lög í starfsemi sinni getur hún beitt viðurlögum. Þau eru einungis tvenns konar, þ,e, áminning 

og tímabundin svipting löggildingar. Að auki getur nefndin látið loka starfsstöð, sem er þá 

sérstakt úrræði ef tilgreind skilyrði eru fyrir hendi. Nefndinni ber einnig að ákvarða kostnað 

þann sem fasteignasala ber að greiða vegna rannsóknar og málsmeðferðar. Oft er tímabundin 

svipting löggildingar nærtækara úrræði þar sem áminning er vart til þess fallin að hafa áhrif 

þegar mál eru komin í óefni. 

Fyrstu aðgerðir nefndarinnar, þegar hún telur að fasteignasali hafi brotið af sér í störfum 

sínum, eru að skora á hann að bæta ráð sitt án tafar. Ef hann gerir það ekki veitir nefndin 

honum áminningu. Nefndinni ber að gefa fasteignasala kost á því að koma sjónarmiðum 

sínum að. Er það í samræmi við reglur IV. kafla stjórnsýslulaga nr. 37/1993, um andmælarétt.  

Þegar fasteignasali lætur ekki skipast við áminningu eða þegar hann hefur brugðist 

alvarlega skyldum sínum sem fasteignasali og þegar hann hefur verið ítrekað áminntur vegna 

brota sinna, leiðir það til tímabundinnar sviptingar löggildingar. Áður en eftirlitsnefnd grípur 

til þess að svipta fasteignasala löggildingu  ber henni að gefa honum kost á því að neyta 

andmælaréttar. Það er ekki alltaf hægt, t.d. vegna alvarleika brots eða af því að það er 

fyrirsjáanlega með öllu tilgangslaust. Eftirlitsnefnd verður þó – í ljósi þess að um mikilsverð 

starfsréttindi er að ræða – að nýta það svigrúm sem kann að vera fyrir hendi til að gefa 

fasteignasala kost á að nota andmælarétt sinn.  

Ef fasteignasali sýnir fram á, að hann hafi bætt að fullu úr því sem ábótavant var í rekstri 

hans eða vinnubrögðum og var tilefni tímabundinnar sviptingar, er eftirlitsnefndinni heimilt 

að afturkalla sviptinguna. 

Eftirlitsnefndin getur lokað starfsstöð þess fasteignasala, sem sviptur hefur verið 

löggildingu sinni tímabundið, ef hún telur hættu á því að viðkomandi fasteignasali hafi samt 
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milligöngu um fasteignaviðskipti. Nefndin hefur ekki heimild sjálf til lokunar og ber að leita 

atbeina lögreglu til að loka starfsstöð. 

Þegar eftirlitsnefndin veitir fasteignasala áminningu, sviptir hann tímabundið löggildingu 

eða lokar starfsstöð hans skal hún tilkynna það þegar í stað til sýslumanns. 

Eftirlitsnefnd fasteignasala skal birta úrlausnir sínar eða úrdrætti úr þeim opinberlega. 

12.5 Kæra til lögreglu 

Nú telur eftirlitsnefnd að fasteignasali eða aðrir hafi við rekstur fasteignasölu gerst brotlegir 

við almenn hegningarlög í störfum sínum eða sýnt af sér aðra refsiverða háttsemi og skal hún 

þá tilkynna það lögreglu með formlegum hætti. Nefndin skal halda áfram rannsókn sinni og 

ljúka máli þess fasteignasal,a er í hlut á, þótt lögreglu sé send tilkynning og hún hefji 

rannsókn máls. Slík tilkynning verður að hafa að geyma lýsingu á tilgreindum brotum. 

Lögreglan metur það svo hvort hefja beri opinbera rannsókn. Rannsókn eftirlitsnefndarinnar 

getur lokið með því að hún veitir áminningu eða sviptir fasteignasala löggildingu tímabundið 

og loki starfsstöð, auk þess sem rannsókninni getur lokið með því að engra aðgerða teljist 

þörf. Nefndinni ber einnig, ef viðurlögum eða lokun er beitt, að ákvarða kostnað sem 

fasteignasala ber að greiða vegna rannsóknar og málsmeðferðar. Rannsókn lögreglu miðar að 

því að afla allra gagna og upplýsinga til þess að ákæruvaldi sé unnt að meta hvort sækja beri 

fasteignasalann til sakar. Ef hann teldist sekur hefði hann unnið til refsingar. Með því að 

markmið rannsóknar eftirlitsnefndarinnar og lögreglu er ólíkt er eðlilegt að nefndin ljúki 

rannsókn sinni og taki ákvörðun um áminningu eða sviptingu löggildingar og eftir atvikum 

lokun starfsstöðvar á grundvelli rannsóknarinnar óháð því hvort lögregla hefur hafið opinbera 

rannsókn eða ekki. Málskot til ráðherra á niðurstöðu nefndarinnar fer einnig fram óháð 

rannsókn og aðgerðum lögreglu.  

12.6  Málskot til ráðherra 

Fasteignasali hefur heimild til þess að skjóta til ráðherra ákvörðun eftirlitsnefndar um að veita 

honum áminningu, þ.e. um ákvörðun kostnaðar, um tímabundna sviptingu löggildingar og 

lokun starfsstöðvar. 

Eftirlitsnefndin hefur einnig heimild til þess að skjóta ákvörðun sinni til ráðherra; er slík 

heimild stjórnvalds óvenjuleg. Talið er að þessi heimild sé nauðsynleg þar sem eftirlitsnefndin 

hefur aðeins heimild til þess að svipta fasteignasala löggildingu hans tímabundið þrátt fyrir að 

tilefni kunni að vera til ótímabundinnar sviptingar. Með því að hafa þessa heimild getur 

nefndin í málskoti sínu eða í andsvari við málskoti fasteignasala gert kröfu um að 
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fasteignasali verði sviptur löggildingu ótímabundið. Ráðherra skal taka mál til meðferðar þótt 

fasteignasali skili inn réttindum sínum á meðan málið er til meðferðar hjá eftirlitsnefndinni. 

Eftirlitsnefndinni er ekki heimilt að bera ákvörðun ráðherra undir dómstóla. Fasteignasala er 

heimilt að leita úrlausnar dómstóla um ákvörðun ráðherra, sbr. 23. gr. fsl. 

12.7   Dómstólar 

Dómsvaldið er einn af þremur þáttum ríkisvaldsins. Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 er kveðið á um að dómarar fari með dómsvaldið og að þeir séu sjálfstæðir í störfum 

sínum, sbr. 2. gr. stjórnarskrárinnar.  

Á Íslandi er þriggja þrepa dómskerfi frá 1. janúar 2018 með tilkomu Landsréttar. Æðsti 

dómstóll ríkisins er Hæstiréttur Íslands. Þangað er unnt að skjóta úrlausnum Landsréttar að 

fengnu leyfi Hæstaréttar en í flestum málum verða úrlausnir Landsréttar endanlegar. 

Úrlausnum héraðsdómstóla, sem eru átta, er unnt að skjóta til Landsréttar. 

Þá eru tveir sérdómstólar, Félagsdómur, sem dæmir í réttarágreiningi aðila 

vinnumarkaðarins, og Landsdómur sem dæmir í málum er Alþingi ákveður að höfða gegn 

ráðherrum út af embættisrekstri þeirra.
117

 

 

12.7.1    Héraðsdómur 

Héraðsdómstólarnir eru átta talsins og saman mynda þeir lægsta dómstigið. Því koma öll má 

fyrst þangað til úrlausnar fyrir einhverjum af héraðsdómstólum. Að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum er hægt að skjóta úrlausnum héraðsdómstólanna til æðra dómstigs, þá til 

Landsréttar og í undantekningartilfellum beint til Hæstaréttar. Alls eiga 42 dómarar sæti við 

héraðsdómstólana og tekur einn héraðsdómari þátt í meðferð máls fyrir dómi með þeim 

undantekningum sem mælt er fyrir í lögum um meðferð einkamála og meðferð sakamála. 

12.7.2   Landsréttur 

Landsréttur er svokallað millidómstig. Það er áfrýjunardómstóll sem skipaður hefur verið á 

milli héraðsdómstólanna og Hæstaréttar. Landsréttur er staðsettur á höfuðborgarsvæðinu en 

tekur til landsins alls. Fimmtán dómarar eiga sæti við Landsrétt og taka þrír dómarar þátt í 

meðferð máls fyrir dómi með þeim undantekningum sem mælt er fyrir um í lögum um 

meðferð einkamála og í lögum um meðferð sakamála. Þrír dómarar taka ákvörðun um 

áfrýjunarleyfi og hvort kæra verði tekin til meðferðar. 
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12.7.3    Hæstiréttur 

Hæstiréttur fer með æðsta dómsvaldið og er fordæmisgefandi dómstóll. Einungis er hægt að 

áfrýja málum til Hæstaréttar að uppfylltum ströngum skilyrðum. Í Hæstarétti eiga sæti sjö 

dómarar. Fimm dómarar taka þátt í meðferð máls hverju sinni en þó sjö í sérlega mikilvægum 

málum. Þrír dómarar taka að jafnaði ákvörðun um áfrýjunarleyfi og um hvort kæra verði tekin 

til meðferðar.
118
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13 Niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um sérfræðiábyrgð fasteignasala og það stranga regluverk 

sem þeim er gert að starfa eftir. Fasteignasalar eru sérfræðingar á sínu sviði og gegna stöðu 

sem opinberir sýslunarmenn. Því fylgir strangt sakarmat og er almennt lögð þyngri refsing á 

fasteignasala vegna stöðu þeirra. Gerðar eru miklar kröfur um fagleg vinnubrögð og er hægt 

að leggja á fasteignasala skaðabótaábyrgð án þess að þeir sýni af sér saknæma háttsemi. 

Fasteignasölum er skylt að hafa lögboðna ábyrgðartryggingu vegna fjártjóns sem leiðir af 

gáleysi í störfum þeirra eða starfsmanna þeirra; þá getur þriðji maður átt skaðabótakröfu á 

hendur starfsmanni. Ábyrgðartryggingin tryggir rétt tjónþola til bóta og þarf hann því ekki að 

treysta alfarið á greiðslugetu tjónvalds. Eftir að hafa skoðað gögn við vinnslu þessarar 

ritgerðar vaknar sú spurning hvort þetta nákvæma regluverk sé fullnægjandi. 

Þegar fasteignasali, sem hefur fengið löggildingu sýslumanns og hefur gilda 

starfsábyrgðartryggingu á Íslandi, ber honum að starfa eftir lögum nr. 70/2015 um sölu 

fasteigna og skipa. Löggildir fasteignasalar bera ábyrgð sem sérfræðingar á viðskiptum þegar 

þeir hafa milligöngu um kaup eða sölu eigna. 

 Ber þeim skylda til að uppfylla þau ströngu skilyrði sem löggildingunni fylgir og gæta 

hagsmuna bæði kaupanda og seljanda. 

Þrátt fyrir að regluverkið sér nákvæmt er lítið sem ekkert fjallað um sölu eða kaup 

erlendra eigna. Þegar fasteignasali tekur eign til sölumeðferðar, auglýsir hana og gerir 

söluyfirlit er hann í rauninni farinn að hafa milligöngu um söluna.  

Í ljósi ofangreinds bera þeir samkvæmt lögunum ábyrgð á viðskiptunum. Bera þeir m.a. 

ábyrgð á því ef upplýsingar í söluyfirliti reynast rangar og ber þeim að gæta þess vandlega að 

í söluyfirliti komi fram öll grundvallaratriði um eiginleika og ástand eignarinnar, þar á meðal 

um föst gjöld, áhvílandi veðskuldir o.fl. Hafa m.a. risið allmörg dómsmál vegna ófullnægjandi 

eða rangra upplýsinga á söluyfirliti eins og má sjá á dómum sem eru reifaðir hér á undan. 

Fasteignasala er einnig skylt að annast alla skjalagerð og kynna sér ástand eignarinnar sjálfur. 

Einnig kemur fram að fasteignasali skuli sjálfur afla upplýsinga sem koma fram á 

söluyfirliti, þ.m.t. upplýsingar úr opinberar skrár. Honum er óheimilt að fela öðrum að vinna 

þau störf, sem löggildingin tekur til, nema um sé að ræða annan fasteignasala sem hefur í gildi 

ábyrgðartryggingu, sbr. 6. gr. fsl. 

Oft fara viðskipti um sölu erlendra eigna þannig fram að fasteignasali á Íslandi auglýsir 

eign til sölu og fær til sín kaupendur en einhvers staðar í ferlinu tekur síðan annar 

samstarfsaðili við og klárar milligönguna. Þessi samstarfsaðili er oft staðsettur í landinu þar 
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sem eignin er. Þetta vekur upp spurningar um hvað mundi gerast ef upp risi ágreiningur vegna 

viðskiptanna og viðskiptamaður yrði fyrir tjóni. Hver væri ábyrgur fyrir tjóninu og hvernig á 

eftirlit með starfseminni að fara fram? Bætir ábyrgðartrygging tjónið? Ekki hefur reynt á þetta 

fyrir íslenskum dómstólum en höfundur þessarar ritgerðar telur að líkleg niðurstaða yrði sú að 

íslenski fasteignasalinn væri látinn bera ábyrgð á milligöngunni skv. þeim lögum og reglum 

sem honum ber að starfa eftir og löggilding hans nær til. Hann bæri með örðum orðum m.a. 

ábyrgð á því að samtarfsaðili/starfsmaður væri traustur og hefði tilskilin leyfi til að starfa við 

fasteignaviðskipti og að hann væri með gilda ábyrgðartryggingu. Íslenski fasteignasalinn gæti 

orðið skaðabótaskyldur vegna mistaka sem rakin væru til gáleysis 

samstarfsmanns/starfsmanns hans erlendis. Eftirlit með störfum fasteignasala er hjá 

eftirlitsnefnd Félags fasteignasala og hún er skipuð þremur nefndarmönnum og þremur 

varamönnum. Eftirlit með viðskiptum sem þessum er nánast útilokað í ljósi þess að 

eftirlitsnefndinni er m.a. ætlað að hafa eftirlit með starfsmönnum fasteignasalans, 

ábyrgðartryggingum, eignarhaldi, að skjalagerð sé skv. ákvæðum laganna, meðferð fjármuna 

viðskiptamanna og með peningaþvætti. 

Það er varla hægt að ætlast til þess með óbreyttu fyrirkomulagi að eftirlitsnefndin geti 

annað þessu eftirliti þegar kemur að eignum erlendis nema með stórauknu fjármagni og 

vinnuafli. 

Landfræðilegt gildissvið ábyrgðartryggingar fasteignasala tekur til starfsemi fasteignasala 

hvar sem hann er innan Evrópska efnahagssvæðisins (EES) en tekur ekki til starfa 

vátryggingartaka utan þess; lönd innan EES eru um þrjátíu talsins. Ábyrgðartryggingin bætir 

ekki tjón sem verður rakið til ásetnings fasteignasala eða starfsmanna hans. Kemur einnig 

fram í skilmálum tryggingafélagana að ef vátryggingartaki leyni atvikum, sem skipta máli um 

áhættu félagsins, getur það leitt til þess að bætur skerðast eða falla niður. Úrskurðarnefnd í 

vátryggingarmálum úrskurðar um ágreining á bótaskyldu, þar á meðal sök og sakarskiptingu 

milli neytenda og vátryggingafélags sem hefur starfsleyfi á Íslandi. Nefndin fjallar ekki um 

mál sem eru óskýr og ekki tæk til málsmeðferðar. Nefndin vísaði t.d. máli frá þar sem óljóst 

var hvernig samningssamband hafði verið og óljóst hvaða fasteignasali hafði söluumboð, sbr. 

mál nr. 53/2017. Með þessum skilmálum er í raun lögð sú ábyrgð á fasteignasala að hann sé 

mjög vel upplýstur og meðvitaður um áhættuna sem fylgir viðskiptunum. Hann þarf að geta 

veitt þessar upplýsingar til þess að tryggja öryggi viðskiptavina.  

Í ljósi ofnagreinds telur höfundur að það sé mjög brýnt að setja í lög um sölu fasteigna og 

skipa ákvæði um sölu erlendra eigna, annaðhvort í lögin sjálf eða með því að setja inn heimild 

til ráðherra að setja nánari reglur um slík viðskipti í reglugerð. Nauðsynlegt er að setja 
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fasteignasölum, sem stunda þessi viðskipti, skýrari reglur hvað þetta varðar og sérstaklega 

m.t.t. til þess að gerðar eru miklar kröfur til þeirra um að þeir uppfylli þau ströngu skilyrði 

sem þeim eru sett í lögum. Einnig er þetta nauðsynlegt til þess að tryggja neytendavernd, sem 

er markmið laganna um sölu fasteigna og skipa nr. 70/2015, að réttarstaða neytenda sé glögg 

og að þeir geti gengið að því sem vísu að ábyrgðartrygging sé til staðar ef á reynir.  

Íslensk löggjöf um kauparétt sækir fyrirmynd sína mikið til norskrar löggjafar um efnið 

og eru norsku fasteignalögin því mjög lík þeim íslensku. Norðmenn tóku það til skoðunar 

hvort bæta þyrfti norska löggjöf þegar kæmi að sölu eigna utan Noregs. Var niðurstaðan sú að 

sett var inn með reglugerð heimild til að falla frá ákveðnum greinum laganna og veittar voru 

undanþágur er varða upplýsingar og skuldbindingu tilboða og ákveðin ákvæði í 

kaupsamningi.   

Höfundur telur að þessi niðurstaða Norðmanna styðji hans niðurstöðu um að endurskoða 

þurfi íslensku löggjöfina um sölu/kaup á erlendum eignum. 

 

 

  



78 
 

14 Lokaorð 

Við vinnslu ritgerðarinnar varð höfundur fróðari um efnið. Það sem kom höfundi á óvart var 

hversu miklar kröfur og hversu nákvæmt regluverkið er sem fasteignasölum er skylt að starfa 

eftir. Eitt af því sem varð höfundi hugleikið var reglan um að gæta hagsmuna bæði kaupanda 

og seljanda og hvernig sú regla gengi upp í framkvæmd.     

Þegar fasteignasali tekur að sér sölu fasteignar gerir hann samning, bæði við kaupanda og 

seljanda. Kaupandinn greiðir gjöld, sem falla til vegna sölunnar og fasteignasalinn sér um að 

greiða, s.s. eins og umsýslugjald, stimpilgjöld o.þ.h. Seljandinn hins vegar greiðir 

fasteignasalanum söluþóknun, sem er hlutfall af verði eignarinnar, og tekur fasteignasalinn 

þessa söluþóknun í laun fyrir þjónustu sína. Þá mætti velta því fyrir sér stöðu sem gæti komið 

upp ef fasteignasali seldi eingöngu fasteignir fyrir einn aðila, t.d. verktaka eða banka, og allar 

hans tekjur væru háðar því að selja eignir fyrir þennan eina aðila. Ef upp risi alvarlegur 

ágreiningur milli kaupanda og seljanda þá gæti fasteignasalinn lent í þeirri stöðu að þurfa að 

vinna jafnt fyrir seljandann, sem væri í raun hans lífsviðurværi, og kaupandann sem greiðir 

aðeins kostnað sem fellur til vegna viðskiptanna.  
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