
 
 

 
 

 
ML í lögfræði 

 
 
 
 

Litróf aðgæsluskyldu kaupanda í 

lausafjár- og fasteignakaupum 

Og áhrif þess að kaupandi teljist sérfróður eða njóti aðstoðar 

sérfróðra aðila 

 

 

 

Júní, 2019 

Nafn nemanda: Gunnlaugur Jón Ingason 

Kennitala: 090192 – 3299 

Leiðbeinandi: Stefán A. Svensson 



 

i 

 

 

Útdráttur 

Litróf aðgæsluskyldu kaupanda í lausafjár- og fasteignakaupum og áhrif þess að 

kaupandi teljist sérfróður eða njóti aðstoðar sérfróðra aðila. 

 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að fjalla um þá fjölmörgu þætti sem geta haft þýðingu þegar 

metið er hvort kaupandi hafi sýnt nægjanlega aðgæslu við kaup, meðal annars áhrif þess þegar 

kaupandi telst sérfróður eða þegar hann nýtur aðstoðar slíkra fagaðila. Einskorðast efni 

ritgerðarinnar við kaup á lausafé og fasteignum. Litið verður til ákvæða laga nr. 50/2000 um 

lausafjárkaup og laga nr. 40/2002 um fasteignakaup sem á margan hátt eru sambærileg þó svo 

að sömu reglur gilda ekki í öllum tilvikum. Þá verður meðal annars rýnt í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar og litið til skrifa norrænna fræðimanna. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær 

að á kaupanda lausafjár- eða fasteignar hvílir skylda til að sýna aðgæslu, bæði í aðdraganda 

kaupa og eftir að kaup hafa átt sér stað. Kaupanda er þó samkvæmt íslenskum rétti ekki skylt 

að framkvæma skoðun fyrir kaup nema í þeim tilvikum þegar seljandi hefur hvatt hann til þess. 

Þetta á þó ekki við hafi kaupandi gilda ástæðu til þess að sinna ekki slíkri hvatningu. Kaupanda 

er hins vegar alltaf skylt að framkvæma skoðun eftir að kaup hafa átt sér stað. Hvernig honum 

beri að framkvæma skoðun sína er háð atvikum hverju sinni en almennt verða ekki gerðar 

frekari kröfur til kaupanda en að hann framkvæmi fremur lauslega skoðun á því kaupandlagi 

sem um ræðir hverju sinni. Búi kaupandi aftur á móti yfir meiri þekkingu verða ríkari kröfur 

um aðgæslu gerðar og hið sama gildir ef kaupandi nýtur aðstoðar fagaðila. Af dómaframkvæmd 

Hæstaréttar virðist sem langt sé gengið í að meta menn sem sérfróða og því kann eftir atvikum 

að reynast varhugarvert fyrir kaupendur að hafa sérfróða aðila meðferðis við skoðun. 
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Abstract 

Spectrum of buyer’s duty to show caution when purchasing goods and real estate and the 

effect when a buyer is considered to be an expert or he is assisted by experts. 

 

The objective of this thesis is to discuss the many aspects that can be of importance when 

evaluating if a buyer has shown sufficient caution when purchasing. This includes the effect it 

may have when the buyer is considered to be an expert or when he is assisted by experts. The 

content of this thesis is limited to sales of goods and real estate purchases. Thus, articles of Act 

no. 50/2000 on the Sale of Goods and Act no. 40/2002 on Purchase of Real Estate will be 

examined. These laws are in many ways similar although the same rules do not apply in all 

cases. Precedents established by the Icelandic Supreme Court will be observed as well as 

publications of Nordic scholars. The main conclusion is that a buyer of goods or real estate has 

a duty to show caution, both before and after a purchase has been made. A buyer is not 

obligated to examine the purchases subject unless the seller has encouraged him to perform an 

inspection. Although, this does not apply when the buyer has a good reason. Nevertheless, the 

buyer always has an obligation to examine the subject after purchase has taken place. How the 

buyer should carry out the inspection depends on the occasion. Generally, no further 

requirements are made to a buyer other than to perform a rather loose examination. In cases 

where the buyer possesses richer knowledge, stricter requirements will be made and the same 

applies when a non-expert buyer is assisted by experts. Based on the Supreme Court’s 

judgments in these kinds of cases it can be speculated that the concept “expert” is evaluated in 

a broad way and therefore it may prove to be risky for buyers to have an expert at hand when 

an inspection takes place. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði frá lagadeild Háskólans í Reykjavík. 

Áhugi minn á reglum kröfuréttar, sér í lagi reglum tengdum aðgæsluskyldu kaupanda og 

upplýsingaskyldu seljanda og samspili þeirra kviknaði fljótlega í laganámi mínu. Er sá áhugi 

að miklu leyti góðri kennslu leiðbeinanda míns í þessari ritgerð, Stefáni A. Svenssyni hrl., að 

þakka er hann kenndi áfangann Fjármunaréttur II á fyrsta ári laganámsins vormisserið 2015. 

Áhugi minn á þessu fræðisviði lögfræðinnar gerði það svo að verkum að ég sótti áfangann 

Fasteignakauparéttur þegar í meistaranámið var komið með það fyrir augum að dýpka 

þekkingu mína í þessum efnum. Umsjónarkennari áfangans var Ívar Pálsson hrl., en kennsla 

hans var bæði lífleg og áhugaverð. Í námskeiðunum tveimur vakti dómur Hæstaréttar 25. 

október 2007 í máli nr. 60/2007 sérstaka athygli mína. Má raunar segja að hugmyndin að 

sérstökum hluta ritgerðar þessarar, er snýr að aðgæsluskyldu kaupanda er nýtur aðstoðar 

sérfróðra aðila, hafi kviknað í tengslum við niðurstöðu Hæstaréttar í þessum áhugaverða dómi 

sem reifaður verður nokkuð ítarlega síðar í ritgerðinni. Leiðbeinandi minn við skrifin var líkt 

og áður hefur komið fram Stefán A. Svensson og kann ég honum bestu þakkir fyrir afbragðs 

leiðsögn og góðar ábendingar. Stefán hefur einstaka þekkingu á viðfangsefninu og er ég honum 

afar þakklátur fyrir að hafa tekið að sér hlutverk leiðbeinanda fyrir þessa ritgerð. Sérstakar 

þakkir færi ég fyrst og fremst sambýliskonu minni, Kristínu Óskarsdóttur, sem studdi mig 

áfram við ritgerðarskrifin. Eins ber að þakka systur minni sérstaklega, Hörpu Mjöll, sem ætíð 

var reiðubúin til þess að veita mér góðar ráðleggingar. Öðrum fjölskyldumeðlimum og vinum 

færi ég einnig bestu þakkir fyrir veittan stuðning á meðan skrifum stóð. Ritgerð þessi er 

tileinkuð öllum íslenskum kaupendum, sér í lagi þeim sem eru í hugleiðingum um 

fasteignakaup enda eru það einhver stærstu kaup sem einstaklingar ráðast í á lífsleiðinni. 

 

Hafnarfjörður, 7. maí 2019 

Gunnlaugur Jón Ingason 
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1. Inngangur 

Kaupmennska á sér langa sögu á Íslandi en fyrstu lagaákvæði er lúta að kaupgerningum er að 

finna í Grágás, hinum fornu lögum þjóðveldisins.1 Fyrstu lögin um lausafjárkaup voru sett árið 

1922, samanber lög nr. 39/1922 (hér eftir eldri lkpl.) en nú gilda um sömu kaup yngri lög nr. 

50/2000 (lkpl.). Fyrir gildistöku eldri lkpl. giltu reyndar yfir nokkurra ára skeið almenn 

viðskiptalög nr. 31 frá 11. júlí 1911 í tengslum við kaup á lausafé en lögin voru þýdd eftir 

ákvæðum dönsku kaupalaganna.2 Um fasteignakaup gilda hins vegar lög nr. 40/2002 (fkpl.) en 

reglum eldri lkpl. var um langa hríð beitt í tengslum við ágreining um fasteignir.3 

Líkt og ráða má af titli ritgerðarinnar snýr efni hennar að aðgæsluskyldu kaupanda og 

einskorðast ritgerðin við þær reglur er gilda í lausafjár- og fasteignakaupum. Verður sú leið 

farin að fjalla um þessa þýðingarmiklu skyldu í lkpl. og fkpl. samhliða, enda byggir hin 

síðarnefnda löggjöf að miklu leyti á lkpl. Óhætt er að fullyrða að lkpl. hafi haft mikil áhrif við 

setningu þeirra laga kauparéttarins er fylgdu í kjölfar þeirra, það er lög um þjónustukaup nr. 

42/2000, fkpl. og lög um neytendakaup nr. 48/2003. Þannig hefur lkpl. verið hinum yngri 

lögum fyrirmynd við setningu þeirra. ,,Er það til þess fallið að tryggja samræmda 

lagaframkvæmd á þessu þýðingarmikla sviði kröfuréttarins.“4 

Markmið ritgerðarinnar er að gera aðgæsluskyldu kaupanda í lausafjár- og 

fasteignakaupum ítarleg skil. Fjölmörg atriði geta skipt sköpum þegar lagt er mat á það hvort 

kaupandi hafi uppfyllt aðgæsluskyldu sína og mætti því segja að ritgerðin dragi heiti sitt af 

hinum ýmsu þáttum er mynda einhvers konar litróf aðgæsluskyldunnar. Meðal annars verður 

leitast við að sýna fram á hvaða áhrif það kunni að hafa í för með sér þegar kaupandi er álitinn 

vera sérfróður og undir hvers konar kringumstæðum hann telst vera það. Jafnframt verður 

fjallað um þær afdrifaríku afleiðingar sem það kann eftir atvikum að hafa í för með sér þegar 

kaupandi nýtur aðstoðar sérfróðra aðila við skoðun. 

Kaflaskipting ritgerðarinnar verður með eftirfarandi hætti: 

Í öðrum kafla verður stuttlega fjallað um gallahugtakið í kauparétti. Litið verður til þess 

hvaða skoðanir norrænir fræðimenn hafa á hugtakinu sem og gildandi lagaákvæða lkpl. og fkpl.  

                                                 

 

 
1 Páll Sigurðsson, Kauparéttur (Bókaútgáfa Orators 1988) 28. 
2 sama heimild 29–31. 
3 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (Bókaútgáfan Codex 2008) 56. 
4 Þorgeir Örlygsson, „Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum“ (2004) 54 (2) Tímarit lögfræðinga 191, 194. 
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Í þriðja kafla verður tiltekið hvaða reglur gilda um upplýsingaskyldu seljanda í 

lausafjár- og fasteignakaupum og fjallað um inntak skyldunnar sem er náskyld reglum lkpl. og 

fkpl. um aðgæsluskyldu kaupanda. 

Í fjórða kafla er svo að finna meginefni ritgerðarinnar þar sem reglunum um 

aðgæsluskyldu kaupanda í lausafjár- og fasteignakaupum verða gerð ítarleg skil. Meðal annars 

verður fjallað um hvaða kröfur megi gera til skoðunar kaupanda og hvort honum sé skylt að 

framkvæma skoðun, áhrif þess að kaupandi skoði ekki, svo sem eftir hvatningu seljanda og 

fleira. Þá verður í dæmaskyni litið til einstakra atriða er varða hefðbundna skoðun á bifreiðum, 

verðbréfum og fasteignum. 

Í fimmta kafla verður fjallað um áhrif þess að kaupandi teljist sérfróður eða njóti 

aðstoðar sérfróðra aðila. Umfjöllun um þetta álitaefni styðst að mestu leyti við 

dómaframkvæmd en í því samhengi verður sérstaklega litið til þriggja áhugaverðra dóma 

Hæstaréttar og þeir reifaðir nokkuð ítarlega. 

Í sjötta kafla verður fjallað um það samspil er ríkir milli upplýsingaskyldu seljanda og 

aðgæsluskyldu kaupanda í lausafjár- og fasteignakaupum. Sérstaklega verður fjallað um þá 

nýbreytni sem 3. mgr. 29. gr. fkpl. hafði í för með sér og afstöðu dómstóla til þess lagaákvæðis. 

Í sjöunda kafla verður efni ritgerðarinnar dregið saman og leitast við að leggja fram 

niðurstöður sem af ritgerðinni má ráða. 
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2. Gallahugtakið í kauparétti 

Eitt af flóknari viðfangsefnum kauparéttar, sem er ein undirgreina kröfuréttar í þrengri 

merkingu, er að ákvarða hvort andlag kaupa, hvort sem er lausafé eða fasteign, teljist gallað en 

algengt er að ágreiningur af þessu tagi rati til dómstóla.5 Þó svo að ítarlegri ákvæði sé nú að 

finna um galla í löggjöf á sviði kauparéttar en áður, verður gallahugtakið ekki skilgreint á 

auðveldan eða einhliða hátt.6 Það hvort fasteign eða lausafé teljist gallað er matsatriði og því 

breytilegt hvaða merkingu almenningur leggur í hugtakið. Gallahugtakið verður til að mynda 

ekki alltaf skýrt á sama hátt innan fræðisviðs lögfræðinnar annars vegar og samkvæmt almennri 

málvenju hins vegar.7 Þannig getur greiðsla, það er verðmæti sem skuldari lætur í hendur 

kröfuhafa, talist gölluð í augum almennings þó hún teljist það ekki í kröfuréttarlegum skilningi 

og öfugt. Í dæmaskyni mætti nefna bifreið sem seld væri án hjólbarða. Bifreið þessi myndi í 

daglegu tali líklega teljast gölluð og hið sama mætti til dæmis segja um fasteign sem seld væri 

án glugga eða hurða. Hafi samningsaðilar hins vegar komist að samkomulagi um að 

undanskilja þessa muni frá kaupunum væri ekki um galla að ræða í skilningi kröfuréttar.8 

 Skilgreina má hugtakið galli í kröfuréttarlegum skilningi á ýmsa vegu. Hefur það meðal 

annars verið skýrt á þá leið að þegar greiðsla telst ekki uppfylla þær kröfur sem gera má til 

hennar varðandi gæði eða aðra eiginleika þá sé hún gölluð.9 Eins má skilgreina hugtakið á þann 

hátt að galli sé vanefnd sem veiti kröfuhafa heimild til þess að beita vanefndaúrræðum.10 Í 

kröfurétti hefur gallamatið oft verið greint í tvo hluta, annars vegar almennt gallamat og hins 

vegar sérstakt gallamat. Sérstakt gallamat er matið, þegar litið er til þess hvort eiginleikar 

greiðslu séu í samræmi við samning aðila og þær upplýsingar sem skuldari hefur veitt í 

tengslum við kaup. Fáist hins vegar ekki niðurstaða á grundvelli samnings er litið til þess hvaða 

kröfur megi almennt gera til sambærilegra greiðslna sem viðkomandi samningur fjallar um.11  

2.1. Skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu 

Þegar kemur að skýringu á gallahugtaki kröfuréttar virðast norrænir fræðimenn almennt bera 

svipaðar skoðanir til þess hvenær greiðsla teljist gölluð. Norðmaðurinn Christian Fr. Wyller er 

                                                 

 

 
5 Christian Fr Wyller, Kjøpsretten i et nøtteskall (3. útg., Bergen 1997) 100. 
6 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (Bókaútgáfa Orators 1997) 112. 
7 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: Efndir kröfu (Bókaútgáfan 

Codex 2009) 271. 
8 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 229. 
9 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 270. 
10 sama heimild 271. 
11 sama heimild 278. 
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til að mynda þeirrar skoðunar að sé hið selda ekki búið þeim eiginleikum sem kaupandi mátti 

gera ráð fyrir samkvæmt kaupsamningi sé það gallað. Skipti gæði hins selda ekki sköpum við 

þetta mat heldur verði að meta eiginleika þess eftir efni kaupsamnings.12 Wyller nefnir sem 

dæmi í riti sínu að hafi kaupandi pantað rauða bifreið en fái afhenta bláa, þá teljist bifreiðin 

gölluð enda sé hún ekki í samræmi við efni kaupsamnings. Skipti engu þó hin bláa bifreið 

kunni eftir atvikum að vera verðmætari en sú rauða sem kaupandi pantaði.13 Samlandi hans, 

Kai Krüger telur að við mat á galla sé það lykilatriði hvort söluhlutur eða fasteign sem kaupandi 

hefur fest kaup á sé í samræmi við efni kaupsamnings, aðstæður við kaupin og gildandi 

lagaákvæði.14 Hinn sænski Folke Grauers lýsir gallahugtaki kauparéttarins á þá vegu að galli 

feli í sér frávik frá þeim kröfum sem kaupandi mátti með réttu gera til hins keypta.15 Daninn 

Bernhard Gomard telur að söluhlutur sé gallaður ef gæði hlutarins eru önnur eða minni en gera 

megi ráð fyrir samkvæmt samningi og aðstæðum hverju sinni.16 

Hvað íslenska fræðimenn varðar þá er túlkun þeirra á gallahugtaki kauparéttar af 

svipuðu meiði og hinna norrænu fræðimanna. Leggja þeir almennt til grundvallar að 

gallahugtak kauparéttarins sé í meginatriðum tvíþætt. Annars vegar mætti hið selda ekki skorta 

nein þau einkenni sem samningur aðila gerir ráð fyrir og hins vegar verði það að bera sömu 

einkenni og almennt mætti ætla að sambærilegar greiðslur bæru.17 Ólafur Lárusson nefnir að 

önnur atriði gætu þó einnig haft þýðingu, svo sem grandsemi kaupandans og hvort hann hafi 

sinnt aðgæsluskyldu sinni.18 Páll Sigurðsson túlkar hugtakið á samskonar hátt og Ólafur, það 

er að gallahugtakið sé aðallega tvíþætt.19 Páll bendir þó á að þessir tveir þættir þurfi ekki ætíð 

að fara saman og nefnir í dæmaskyni kaup á hesti sem telst fælinn.20 Hestur þessi myndi 

samkvæmt almennri skilgreiningu teljast gallaður enda ber hann harla sömu einkenni og 

sambærilegir hestar sökum umrædds annmarka. Sé kaupandi hins vegar grandsamur um 

þennan annmarka við kaupin þá geti hesturinn ekki talist gallaður heldur í samræmi við 

kaupsamning. Þannig nægi ekki að líta eingöngu til þess sem berum orðum er tiltekið í 

kaupsamningi heldur geti ýmisleg ytri atvik haft þýðingu. Megi kaupandi til dæmis gera ráð 

                                                 

 

 
12 Wyller (n. 5) 101. 
13 sama heimild 100. 
14 Kai Krüger, Norsk kjøpsrett (4. útg., Alma Mater Forlag 1999) 153. 
15 Folke Grauers, Fastighetsköp (Juristförlaget 2007) 132. 
16 Bernhard Gomard, Obligationsret (3. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1998) 123. 
17 Ragnar Aðalsteinsson, „Um galla í fasteignakaupum“ (1970) 23 (2) Úlfljótur - tímarit laganema 93, 95. 
18 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (2. útg., Reykjavík : Hlaðbúð 1965) 112–120. 
19 Páll Sigurðsson (n. 1) 144–145. 
20 sama heimild 145. 
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fyrir einhverskonar annmörkum söluhlutar ef verð þess er verulega lágt miðað við gangverð 

samskonar hluta og sama á við ef hluturinn er til dæmis gamall.21 

Ljóst er að gallahugtakið hefur mótast af settum reglum kauparéttarins og því geta 

lagaákvæði á þessu sviði veitt frekari vísbendingar um inntak hugtaksins.22 Líkt og tilgreint var 

í inngangi ritgerðar, einskorðast umfjöllunin við reglur um lausafjárkaup og fasteignakaup. 

2.2. Lagaákvæði um galla í lausafjár- og fasteignakaupum 

2.2.1. Galli í skilningi lkpl. 

Með tilkomu eldri lkpl. voru lögfestar ýmsar meginreglur á sviði kröfuréttar og giltu lögin um 

langt skeið hérlendis eða allt þar til núgildandi lkpl. tóku gildi. Enga skilgreiningu á 

gallahugtakinu var þó að finna í eldri lkpl. og mótaðist því hugtakið í dómaframkvæmd um 

áratuga skeið.23 Í hinum yngri lögum eru hins vegar ítarlegar reglur að finna um galla í fjórða 

kafla laganna og felur til dæmis 17. gr. lkpl. í sér grundvallarreglu varðandi þá eiginleika sem 

söluhlutur þarf að vera búinn. Gallahugtak lkpl. svipar reyndar mjög til þeirra atriða sem 

dómstólar lögðu til grundvallar í tíð eldri lkpl. þegar lagt var mat á hvort söluhlutur væri haldinn 

galla, það er að inntak gallahugtaksins sé í meginatriðum tvíþætt. 

Samkvæmt 1. mgr. 17. gr. lkpl. telst söluhlutur gallaður ef hann fullnægir ekki þeim 

kröfum sem leiðir af samningi hvað varðar tegund, magn, gæði, aðra eiginleika og innpökkun. 

Með orðinu leiðir af samningi er ekki eingöngu átt við efnislegt inntak samnings heldur einnig 

vísað til forsendna samningsaðila auk þess sem önnur atvik í kringum samningsgerðina geta 

haft þýðingu.24 Forsenda kaupanda gæti til dæmis verið að raunverulegt virði einkahlutafélags 

sem hann fjárfestir í nemi tiltekinni fjárhæð samanber Hrd. 312/2003 sem fjallað verður ítarlega 

um í kafla 5.1.1.25 

Í 2. mgr. 17. gr. eru svo í a-d liðum nefnd mikilvæg ákvæði í dæmaskyni um þá 

eiginleika sem söluhlutur skal vera búinn ef samningsákvæði eru ófullnægjandi eða ef þeim er 

ekki til að dreifa.26 Ákvæði 2. mgr. víkja þó ef annað leiðir af samningi aðila líkt og segir í 

upphafsorðum ákvæðisins. Í fyrsta lagi skal söluhlutur henta í þeim tilgangi sem sambærilegir 

hlutir eru venjulega notaðir til, samanber a-lið ákvæðisins. Hér mætti í dæmaskyni nefna kaup 

                                                 

 

 
21 sama heimild 145–147. 
22 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 270–272. 
23 Þorgeir Örlygsson (n. 4) 193. 
24 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 17. gr., mgr. 5. 
25 Hrd. 13. nóvember 2003 í máli nr. 312/2003. 
26 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 17. gr., mgr. 6. 
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á rafhlöðu sem hefði óeðlilega stuttan endingartíma. Rafhlaða þessi myndi ekki henta í þeim 

tilgangi sem sambærilegir hlutir væru notaðir til og væri því gölluð vara. Í öðru lagi skal 

söluhlutur henta í þeim ákveðna tilgangi sem kaupandi ætlast til af honum sem seljandi vissi 

eða mátti vita um nema kaupandi byggi ekki á sérfræðiþekkingu seljanda, samanber b-lið 

ákvæðisins. Nefna mætti dæmi um einstakling sem kaupir olíumálningu til að mála steinsteypt 

hús sitt að utanverðu án þess að seljanda sé gerð grein fyrir í hvaða tilgangi málningin skuli 

notuð. Skömmu síðar byrjar málningin að sápast og flagna. Kaupandinn ber í kjölfarið því fyrir 

sig að málningin sé gölluð en þegar seljanda er ljóst að olíumálning hafi verið notuð á 

steinsteypu, segir seljandi að sérstaka málningu, svo sem með akrýlbindiefni, þyrfti við þessar 

aðstæður. Þannig yrði kaupandinn að bera tjón sitt sjálfur og gæti ekki borið fyrir sig galla enda 

væri skilyrði b-liðar, um að seljandi vissi eða mætti vita um hinn ákveðna tilgang sem kaupandi 

ætlast til af söluhlutnum, ekki uppfyllt. Í þriðja lagi skal söluhlutur hafa þá eiginleika sem prufa 

eða líkan sem seljandi hefur eftir atvikum lagt fram, samanber c-lið ákvæðisins. Þá skal 

söluhluturinn í fjórða lagi vera í venjulegum eða forsvararanlegum umbúðum sem 

nauðsynlegar eru til að varðveita og vernda söluhlut, samanber d-lið ákvæðisins. Ákvæðið felur 

þó ekki í sér að söluhlutur þurfi alltaf að vera innpakkaður enda er til dæmis að jafnaði ekki 

nauðsynlegt að pakka inn bifreiðum og dýrum.27 

Þá segir í 4. mgr. 17. gr. að söluhlutur teljist gallaður sé hann ekki í samræmi við þær 

kröfur sem fram koma í 1. og 2. mgr. sömu greinar. Þá er einnig mikilvægt að hafa í huga að 

ákvæði 18. gr. lkpl. um upplýsingar seljanda og ákvæði 20. gr. laganna um aðgæslu og 

vitneskju kaupanda geta haft sérstaka þýðingu við mat á því hvort söluhlutur teljist gallaður, 

en fjallað verður um þessar reglur síðar.28 Hið sama á við í tengslum við gallahugtak fkpl., 

samanber sambærilegar reglur 26.-27. gr. og 29. gr. umræddra laga. 

2.2.2. Galli í skilningi fkpl. 

Fyrir gildistöku fkpl. var gallahugtak fasteignakauparéttar óljóst og var ákvæðum eldri lkpl. 

ýmist beitt með lögjöfnun eða öðrum hætti um kaup á fasteignum jafnvel þó svo að tiltekið 

væri í 2. mgr. 1. gr. laganna að þau giltu ekki um fasteignakaup.29 Því mætti segja að fkpl. séu 

viss bragarbót við þeirri bagalegu réttaróvissu sem var til staðar fyrir setningu laganna enda 

                                                 

 

 
27 sama heimild athugasemdir við 17. gr., mgr. 12. 
28 Þorgeir Örlygsson (n. 4) 193. 
29 Ragnar Aðalsteinsson (n. 17) 93. 
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eru kaupsamningar um fasteignir flókin fyrirbæri og fjárhagslegir hagsmunir jafnframt 

miklir.30 

Um eiginleika fasteignar, galla og fleira er fjallað í þriðja kafla fkpl. og er í 1. ml. 18. 

gr. og 1. mgr. 19. gr. að finna ákvæði sem veita vísbendingar um það hvenær fasteign teljist 

gölluð.31 Hina almennu skilgreiningu á gallahugtakinu í fasteignakauparétti er að finna í 1. ml. 

18. gr. fkpl. en hún er að mestu samhljóða 17. gr. lkpl. Í umræddri lagagrein kemur fram að 

fasteign teljist gölluð standist hún ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af fkpl. 

og kaupsamningi. Í 2. ml. ákvæðisins er tiltekið að notuð fasteign teljist þó ekki gölluð nema 

ágallinn rýri verðmæti eignarinnar svo að nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma 

háttsemi. Felur umræddur 2. ml. þannig í sér strangara skilyrði fyrir galla en lkpl. leiða með 

sér en þessi sérregla fkpl. felur í sér hinn svokallaða gallaþröskuld.32 

Í 1. mgr. 19. gr. fkpl. er svo að finna nánari afmörkun á gallahugtakinu í tveimur 

bókstafsliðum sem ætlaðir eru til leiðbeiningar við mat á galla. Þar kemur annars vegar fram 

að fasteign teljist vera gölluð ef hún hentar ekki til þeirra afnota sem sambærilegar eignir eru 

venjulega notaðar til, samanber a-lið greinarinnar. Hins vegar teljist hún gölluð ef eignin hentar 

ekki til þeirra sérstöku afnota fyrir kaupanda sem seljanda var eða mátti vera kunnugt um þegar 

kaupsamingur var gerður, samanber b-lið greinarinnar. Í hinum síðari lið er einnig tekið fram 

að þetta gildi þó eigi ef kaupandi byggði ekki á þekkingu eða mati seljanda á eiginleikum 

eignarinnar eða skorti réttmæta ástæðu til þess. 

   

  

                                                 

 

 
30 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 227.  
31 sama heimild 229. 
32 sama heimild 260.  



 

8 

 

 

3. Upplýsingaskylda seljanda 

Regla kauparéttar er kveður á um skyldu seljanda til að veita kaupanda upplýsingar um hið 

selda er náskyld reglunni um aðgæsluskyldu kaupanda líkt og síðari umfjöllun mun meðal 

annars leitast við að leiða í ljós. Þessar tvær grundvallarreglur eru samtvinnaðar og vegast 

gjarnan á þegar lagt er mat á það hvort kaupandlag sé gallað.33 Því er nauðsynlegt að víkja 

fáeinum orðum að hugmyndum að baki reglunni og settum lagaákvæðum lkpl. og fkpl. er hana 

varðar. 

 Í reglunni felst meðal annars að seljanda beri að upplýsa kaupanda um mikilvæg atriði 

tengt hinu selda sem sá síðarnefndi hefur ástæðu til að ætla að hann fái. Þetta geta til dæmis 

verið nauðsynlegar upplýsingar sem seljandi veit eða má vita um, svo sem hvort kaupandlag 

sé haldið einhverjum annmörkum, sem ætla má að geti haft áhrif á það hvort af kaupunum 

verði. Vanræki seljandi að uppfylla þessa skyldu sína kann það að leiða til þess að hið selda 

teljist gallað og veitir kaupanda eftir atvikum rétt til beitingu vanefndaúrræða.34 Þannig er í 

raun um nokkurs konar reglu, er skyldar seljanda til að gæta heiðarleika í viðskiptum sínum, 

að ræða.35 Í viðskiptum á sviði kauparéttar ríkir oftar en ekki aðstöðumunur milli kaupanda og 

seljanda enda hefur seljandi allajafna mikið þekkingarforskot á kaupanda hvað eðli og notkun 

hins selda varðar. Því er almennt talið eðlilegt að á honum hvíli skylda til að miðla 

nauðsynlegum, réttum upplýsingum til kaupanda um eiginleika hins selda.36 

Sömu grundvallarsjónarmið búa að baki í lausafjárkaupum og fasteignakaupum hvað 

reglur um upplýsingaskyldu seljanda varðar enda er innbyrgðis samræmi milli laganna mikið.37 

Verður nú stuttlega vikið að helstu lagaákvæðum lkpl. og fkpl. í tengslum við regluna. 

3.1. Lagaákvæði um upplýsingaskyldu í lausafjár- og fasteignakaupum 

3.1.1. Upplýsingaskylda samkvæmt lkpl. 

Ákvæði 18. gr. lkpl. felur í sér nokkurs konar viðbót við 17. gr. laganna um eiginleika 

söluhlutar. Samkvæmt ákvæðinu telst söluhlutur gallaður svari hann ekki til þeirra upplýsinga 

sem seljandi hefur gefið um hlutinn, eiginleika hans eða notkun og ætla má að hafi haft áhrif á 

kaupin. Orðalag ákvæðisins um að söluhlutur svari ekki til þeirra upplýsinga sem seljandi hefur 

                                                 

 

 
33 Páll Sigurðsson, Caveat Emtor: Um varúðarskyldu kaupanda í lausafjár- og fasteignakaupum: Hliðsjónarrit í 

samninga- og kauparétti XIV (Bóksala stúdenta 1986) 9. 
34 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 87. 
35 Páll Sigurðsson (n. 33) 10. 
36 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 270. 
37 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við kafla 3.3., mgr. 4. 
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gefið nær bæði til allra upplýsinga sem eru rangar sem og þeirra upplýsinga sem eru í raun og 

veru réttar en bornar fram með villandi hætti.38 Í Hrd. 221/1986 var talið að seljanda hefði mátt 

vera ljóst að bifreið sem hann seldi kaupanda hafi verið ekið mun meira en 13.000 kílómetra 

líkt og hann upplýsti kaupanda um í aðdraganda kaupa.39 Á grundvelli þeirra röngu upplýsinga 

sem seljandi veitti kaupanda var honum gert að greiða hinum síðarnefnda skaðabætur. 

Ekki er það þó skilyrði að seljandi hafi sjálfur veitt upplýsingarnar því samkvæmt 2. 

mgr. 18. gr. gildir regla 1. mgr. með sama hætti þegar annar en seljandi hefur veitt upplýsingar, 

svo sem starfsmaður seljanda.40 

Þá eru einnig að finna sérsjónarmið um upplýsingaskyldu seljanda í a-c liðum 1. mgr. 

19. gr. lkpl. þegar seljandi hefur selt söluhlut undir þeim fyrirvara að hluturinn sé seldur í því 

ástandi sem hann er eða þegar annar sambærilegur fyrirvari hefur verið gerður. 

3.1.2. Upplýsingaskylda samkvæmt fkpl. 

Samkvæmt fkpl. er upplýsingaskylda seljanda tvíþætt. Í fyrsta lagi ber seljanda að gæta þess 

að upplýsa kaupanda um það sem seljandi vissi eða mátti vita um eign og kaupandi hafði 

réttmæta ástæðu til að ætla að hann fengi að vita, samanber 26. gr. laganna. Ákvæðið svarar 

því ekki hvaða upplýsingar það eru nákvæmlega sem seljandi á að veita kaupanda enda ræðst 

það af atvikum hverju sinni.41 Í fasteignakaupum ber seljandi frumkvæðisskyldu til að upplýsa 

kaupanda, svo sem um tilvist galla sem hann veit eða má vita af, enda stendur það seljanda nær 

að upplýsa um galla heldur en fyrir kaupanda að leita þá uppi.42 Sé þessa ekki gætt telst eignin 

gölluð. Hér má í dæmaskyni nefna nýlegan Hrd. 311/2017 þar sem seljendur fasteignar voru 

taldir hafa brotið gegn 26. gr. fkpl. þar sem þeir upplýstu kaupendur ekki um fyrirhugaða byggð 

við húsið sem hefði í för með sér skerðingu á útsýni.43 

Í öðru lagi er seljanda skylt að veita kaupanda réttar upplýsingar enda kveður 27. gr. 

laganna á um að fasteign teljist gölluð sé hún ekki í samræmi við upplýsingar sem seljandi, eða 

þeir sem fram fyrir hans hönd koma, hafa veitt kaupanda. Bæði 26. og 27. gr. fkpl. hafa 

eingöngu þýðingu hafi seljandi ekki uppfyllt upplýsingaskyldu sína með þeim afleiðingum að 

brot á skyldunni hefur haft áhrif á gerð eða efni kaupsamnings. 

                                                 

 

 
38 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 293. 
39 Hrd. 23. apríl 1986 í máli nr. 221/1986. 
40 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 296. 
41 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 26. gr., mgr. 2. 
42 sama heimild. 
43 Hrd. 9. maí 2018 í máli nr. 311/2017. 
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Í fasteignakaupum tíðkast það almennt að fasteignasali kynni eign fyrir hönd seljanda 

og upplýsingaskylda hans er rík, samanber ákvæði annars kafla laga um sölu fasteigna og skipa 

nr. 70/2015. Seljandi og fasteignasali bera þó sjálfstæða upplýsingaskyldu til kaupanda, 

samanber 3. mgr. 12. gr. umræddra laga. 

3.2. Inntak upplýsingaskyldu seljanda 

Í kauparétti hefur almennt verið talið að upplýsingaskylda seljanda sé ekki ströng, að minnsta 

kosti ekki í lausafjárkaupum þó vissulega fari það eftir eðli kaupanna.44 Færð hafa verið rök 

fyrir því að upplýsingaskylda seljanda sé mun ríkari í tengslum við fasteignakaup þar sem 

aðstöðumunurinn er oftast meiri.45 Rökin þar að baki eru til að mynda þau að fasteignaviðskipti 

eru almennt flóknari viðskipti og oftar en ekki erfiðara fyrir kaupanda að leita eftir- og gera sér 

grein fyrir annmörkum á eign. Þá kann seljandi að hafa byggt fasteignina sjálfur eða búið lengi 

í eigninni og annast viðhald hennar. Þar af leiðandi er þekkingarforskot seljanda yfirleitt mikið 

í fasteignakaupum.46 Eins má vísa til orðalags ákvæðis 26. gr. fkpl. um að fasteign teljist gölluð 

hafi kaupandi ekki fengið þær upplýsingar sem hann hafði réttmæta ástæðu til að ætla að hann 

fengi sem rennir stoðum undir ríkari upplýsingaskyldu í fasteignakaupum. Það er hins vegar 

ekki alltaf þannig að seljandi hafi yfir meiri þekkingu að ráða yfir hinu selda heldur en 

kaupandi. Hann kann til dæmis að hafa átt lausafé um skamma stund eða hefur ef til vill aldrei 

búið í eign sem hann selur líkt og í Hrd. 304/2003.47 Í niðurstöðu réttarins kemur meðal annars 

fram um seljanda: 

 

 … hann eignaðist það aftur á uppboði og seldi það í beinu framhaldi 

áfrýjendum í ársbyrjun 2000. Aðstaða aðila til að gera sér grein fyrir ástandi 

hússins var því sambærileg. Ekki verður því séð að neinar forsendur séu til að 

gera stefnda að greiða áfrýjendum skaðabætur vegna galla á umræddri 

húseign.48 

 

Þekking seljanda kann því að skipta sköpum hvað inntak upplýsingaskyldunnar varðar og 

þannig verða mismiklar kröfur gerðar til seljanda hverju sinni. Ríkari kröfur til upplýsinga yrðu 

því gerðar til seljanda sem átt hefur fasteign eða bifreið um langa stund heldur en til seljanda 

                                                 

 

 
44 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 270. 
45 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 301.  
46 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ í 

María Thejll (ritstj.), Afmælisrit lagadeildar Háskóla Íslands (Bókaútgáfan Codex - Lagastofnun Háskóla Íslands 

2008) 474. 
47 Hrd. 11. mars 2004 í máli nr. 304/2003. 
48 sama heimild. 
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sem átt hefur slíkar eigur í stuttan tíma.49 Að sama skapi yrðu ríkari kröfur gerðar til upplýsinga 

hjá seljanda sem hefði yfir sérfræðiþekkingu að ráða heldur en seljanda sem takmarkaða 

þekkingu hefði á kaupandlagi.50 Í þessu samhengi má nefna Hrd. 672/2006 þar sem kaupendur 

báru fyrir sig galla á fasteign sem þeir urðu varir við eftir afhendingu en seljandi hafði búið í 

eigninni um langa hríð.51 Í niðurstöðu Hæstaréttar kom meðal annars fram um seljanda:  

 

Áfrýjandi er smiður að mennt. Hann byggði sjálfur hús það sem um er deilt og 

bjó í því þar til stuttu áður en hann seldi það stefndu eða í um 20 ár. Vegna þessa 

hvíldi á honum sérstaklega rík upplýsingarskylda gagnvart kaupendum 

samkvæmt 26. gr. sömu laga.52 

 

Þó svo að seljandi beri skyldu til þess að upplýsa kaupanda um öll mikilvæg atriði sem 

áhrif geta haft á ákvörðunartöku kaupanda, svo sem um mögulega ókosti söluhlutar, er seljanda 

ekki skylt að upplýsa um atriði sem kaupandi má sjálfur sjá við skoðun.53 Hann þyrfti til dæmis 

ekki að upplýsa kaupanda um að hinum síðarnefnda væri kleift að afla sér betri eða sambærilegs 

söluhlutar á hagkvæmari kjörum annars staðar en hjá honum.54 Þannig er ekki hægt að ætlast 

til þess að seljandi gagnrýni vöru sína.55 Hins vegar á seljandi ,, ... að hafa það viðhorf, að betra 

sé að segja of mikið en of lítið, jafnvel þótt í því felist orðræða um sjálfsagða hluti.“56 

Reglan um upplýsingaskyldu seljanda hefur sérstaklega mikla þýðingu þegar um er að 

ræða eiginleika söluhlutar sem ekki eru augljósir við skoðun, svo sem þegar um leyndan galla 

er að ræða, til dæmis í vél bifreiðar. Sama á við þegar kaupanda er ókleift að framkvæma 

skoðun eða þegar aðstæður til skoðunar eru erfiðar líkt og í Hrd. 192/1991.57 Í kröfurétti hefur 

í dómaframkvæmd verið byggt á þeirri meginreglu að upplýsingaskylda seljanda takmarkist af 

aðgæsluskyldu kaupanda.58 Í reglunni felst að eftir því sem upplýsingaskylda seljanda er ríkari 

því takmarkaðri er aðgæsluskylda kaupanda og öfugt. Þannig eru náin tengsl milli reglnanna.59 

Seljanda bifreiðar er til dæmis ekki skylt að upplýsa kaupanda um galla sem sá síðarnefndi má 

                                                 

 

 
49 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 273. 
50 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 462. 
51 Hrd. 20. september 2007 í máli nr. 672/2006. 
52 sama heimild. 
53 Erling Selvig, Kjøpsrett til studiebruk (2. útg., Universitetsforlaget 2004) 72. 
54 Viggo Hagstrøm, Kjøpsrett (Universitetsforlaget 2005) 73. 
55 Páll Sigurðsson (n. 1) 170. 
56 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 272. 
57 Hrd. 10. nóvember 1994 í máli nr. 192/1991. 
58 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 317. 
59 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 237. 
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gera sér grein fyrir við skoðun og er kaupanda þannig ókleift að bera fyrir sig galla, sem hann 

vissi- eða hefði mátt vita um. Þó er mikilvægt að hafa í huga að þessi meginregla gildir hins 

vegar ekki með sambærilegum hætti í tengslum við fasteignakaup líkt og síðari umfjöllun mun 

leiða í ljós. 

 Rétt er að nefna að atriði þau sem nefnd hafa verið hér að framanverðu um 

upplýsingaskyldu seljanda eru ekki tæmandi talin. Þau veita hins vegar hugmyndir um inntak 

þessarar þýðingarmiklu reglu en ljóst er að til fjölmargra þátta þarf að líta hverju sinni þegar 

lagt er mat á hvort seljandi hafi uppfyllt upplýsingaskyldu sína. 
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4. Aðgæsluskylda kaupanda 

Frá fornu fari hefur sú rótgróna meginregla, sem auðkennd hefur verið með latnesku orðunum 

caveat emptor, og á íslensku máli mætti þýða sem kaupandi gæti sín, verið við lýði í kauparétti. 

Reglan, sem á rætur sínar að rekja til engilsaxnesks réttar, felur í sér að kaupanda beri að sýna 

aðgát við kaup, ella eigi hann í hættu á að geta ekki borið fyrir sig galla og beitt 

vanefndaúrræðum.60 Aðgæsla af þessu tagi gæti til dæmis falist í því að kaupandi rannsaki það 

sem hann hyggst kaupa, svo sem með því að framkvæma skoðun á fasteign eða reynsluaka 

bifreið.61 Rökin með reglunni eru meðal annars þau að hún stuðlar að vöruvöndun og spornar 

við því að í umferð séu gallaðir söluhlutir sem leitt geta af sér kostnaðarsöm málaferli.62 

Hér er um að ræða fyrirbrigði sem á undanförnum árum hefur jafnan verið nefnt 

aðgæsluskylda eða varúðarskylda í íslenskri lögfræði, en í þessari ritgerð verður stuðst við hið 

fyrrnefnda heiti. Áður fyrr var almennt notast við orðið skoðunarskylda hérlendis en sú 

orðnotkun þótti ekki heppileg enda er ekki um skyldu til skoðunar samkvæmt eiginlegri 

merkingu þeirrar orðnotkunar að ræða. Því felur reglan ekki í sér kvöð sem unnt er að knýja 

kaupanda til að fullnægja. Þar að auki er ótækt að halda því fram að kaupandi beri 

fyrirvaralausa skyldu til skoðunar í lausafjár- og fasteignakaupum, líkt og nánar verður fjallað 

um síðar.63 

 

Með orðinu ,,skoðunarskylda“, í þessu sambandi, er einungis átt við þá áhættu, 

sem kaupandi bakar sjálfum sér með því að láta skoðun farast fyrir við nánar 

tilteknar aðstæður.64 

 

Í Danmörku hefur lengi tíðkast að nefna þessa reglu undersøgelsespligt og samskonar heiti 

hafa verið notuð í bæði norsku og sænsku lagamáli. Þessi orðnotkun hefur þó einnig sætt 

gagnrýni meðal norrænna fræðimanna með sambærilegum rökum og hin tilvitnuðu orð hér að 

ofan bera með sér.65 

                                                 

 

 
60 sama heimild 255. 
61 Gomard (n. 16) 200. 
62 Páll Sigurðsson (n. 1) 200. 
63 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 257. 
64 Páll Sigurðsson (n. 33) 6.  
65 Jacob Nørager-Nielsen, Købeloven: med kommentarer / Jakob Nørager-Nielsen [og fleiri] (3. udgave, Thomson 

2008) 907; Hagstrøm (n. 54) 179; H Rosenmeier, Mangler ved fast ejendom (5. útg., Karnov Group 2008) 115. 



 

14 

 

 

4.1. Yfirlit lagaákvæða lkpl. og fkpl. um aðgæsluskyldu 

Ákvæði 20. gr. lkpl. tekur meðal annars til rannsóknar kaupanda lausafjár fyrir kaup en 

samkvæmt 1. mgr. ákvæðisins er kaupanda ókleift að bera neitt það fyrir sig sem galla er hann 

vissi eða mátti vita um þegar kaupin voru gerð. Gildir umrætt lagaákvæði óháð því hvort 

kaupandi hafi rannsakað söluhlut eða ekki í aðdraganda kaupa og þá hefur það ekki þýðingu 

hvernig kaupandi öðlaðist vitneskju sína um eiginleika söluhlutar.66 Þannig teljast annmarkar, 

sem kaupandi er meðvitaður um eða mátti gera sér grein fyrir þegar kaup fóru fram, ekki gallar 

í skilningi umrædds lagaákvæðis. Miða ber við vitneskju kaupanda við kaupsamningsgerð og 

því gildir 20. gr. lkpl. til að mynda ekki undir þeim kringumstæðum þegar kaupandi öðlast 

vitneskju um galla eftir að kaupin hafa átt sér stað.67 Í 1. mgr. 29. gr. fkpl. er svo að finna 

efnislega samhljóða ákvæði í tengslum við fasteignakaup. 

Ákveði kaupandi hins vegar að rannsaka söluhlut eða láti án gildrar ástæðu hjá líða að 

sinna slíkri rannsókn þrátt fyrir hvatningu seljanda, þá er honum ókleift að bera fyrir sig galla 

sem hann hefði átt að veita athygli undir slíkum kringumstæðum líkt og 1. ml. 2. mgr. 20. gr. 

lkpl. kveður á um. Rétt er að nefna að ekki er eingöngu átt við kaupanda sjálfan í þessu 

sambandi enda nær reglan einnig yfir umboðsmenn hans, aðstoðarmenn, maka og aðra 

trúnaðarmenn.68 Er umrædd lagagrein efnislega sama regla og var að finna í 47. gr. eldri lkpl. 

sem fól í sér grundvallarreglu er varðaði skoðun kaupanda á söluhlut í aðdraganda 

lausafjárkaupa en þeirri lagagrein var ýmist beitt með lögjöfnun í tengslum við fasteignakaup, 

líkt og flestum ákvæðum eldri lkpl.69 Í dag er regluna um aðgæsluskyldu kaupanda í 

fasteignakaupum að finna í 1. ml. 2. mgr. 29. gr. fkpl. en orðalag hennar er sambærilegt 

áðurnefndum 1. ml. 2. mgr. 20. gr. lkpl. 

Hvað hin fyrrnefndu tilvik varðar sem nefnd eru í fyrri málsliðum 2. mgr. 20. gr. lkpl. 

og 2. mgr. 29. gr. fkpl., það er þegar kaupandi ákveður að framkvæma skoðun á kaupandlagi 

má í dæmaskyni nefna Hrd. 480/1989.70 Um var að ræða kaup á tíu ára gamalli bifreið en 

kaupandi bar fyrir sig að seljandi hafi beitt sig svikum og rifti því kaupunum. Kvaðst hann enn 

fremur hafa gert sér grein fyrir því við nánari skoðun á bifreiðinni, eftir að hafa gengið frá 

kaupunum, að hún væri haldin leyndum göllum. Hafi bensíngeymir og vél bifreiðar meðal 

                                                 

 

 
66 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 20. gr., mgr. 7. 
67 sama heimild athugasemdir við 20. gr., mgr. 5. 
68 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 311. 
69 sama heimild. 
70 Hrd. 30. september 1993 í máli nr. 480/1989. 
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annars lekið, stöng í stýrisbúnaði verið laus, varahjólbarða hafi vantað sem og tjakk. Í 

dómsniðurstöðu sinni sagði Hæstiréttur meðal annars: 

 

Í lögregluskýrslu, sem lá frammi í héraði, viðurkennir stefndi að hafa ekið 

bifreiðinni ,,nánast ekki neitt, áður en ég gekk frá kaupunum“, og hefði hann 

tekið áfrýjanda trúanlegan um það, að bifreiðin væri í „topplagi“. Þegar hann 

fór hins vegar að skoða bifreiðina síðar þennan sama dag og kaupin voru frá 

gengin, kom allt það í ljós, sem hann heldur fram í máli þessu, að hafi verið 

gallar, og byggir kröfur sínar á. Stefndi hefur því ekki sinnt skoðunarskyldu 

sinni, sbr. 47. gr. kaupalaga nr. 39/1922. Þá hefur stefndi enga haldbæra sönnun 

lagt fram um aðra galla á bifreiðinni en honum samkvæmt framansögðu hefðu 

átt að verða ljósir við eðlilega skoðun á bifreiðinni fyrir kaupin. Ekkert liggur 

fyrir um það, að áfrýjandi hafi haft svik í frammi. Samkvæmt framansögðu ber 

að sýkna áfrýjanda af kröfum stefnda.71 

 

Til samanburðar má nefna Hrd. 201/1987 sem einnig varðaði bifreiðakaup.72 Í þeim dómi taldi 

kaupandi sig hafa tekið eftir galla í vél bifreiðarinnar, eftir að kaupin höfðu átt sér stað, sem 

honum hafi verið ókleift að gera sér grein fyrir við skoðun í aðdraganda kaupanna. Í matsgerð 

dómkvaddra matsmanna var tiltekið að maður, sem ekki væri sérstaklega vanur meðferð véla, 

gæti ekki gert sér grein fyrir bágu ástandi vélarinnar við reynsluakstur og/eða skoðun. Því taldi 

Hæstiréttur sannað að bifreiðin hafi verið haldin leyndum galla þegar kaupin fóru fram og var 

seljandi því dæmdur til að greiða kaupanda skaðabætur er námu kostnaði viðgerðar á vélinni 

og afnotamissi. 

Af niðurstöðu Hæstaréttar í hinum fyrrnefnda dómi er ljóst að skoðun kaupanda í 

aðdraganda kaupanna var ófullnægjandi. Þá hafi hann jafnframt mátt gera sér fulla grein fyrir 

þeim annmörkum, er hann bar síðar fyrir sig, við skoðun á bifreiðinni. Þar sem kaupandi 

uppfyllti ekki aðgæsluskyldu sína var honum því ókleift að bera fyrir sig galla sem hann hefði 

mátt sjá við skoðun. Hið sama átti hins vegar ekki við í hinum síðarnefnda dómi enda talið að 

kaupandinn, sem ekki var sérfróður um vélar, hefði ekki mátt gera sér grein fyrir annmörkum 

bifreiðarinnar við framkvæmd skoðunar. 

Hvað hin síðarnefndu tilvik varðar sem nefnd eru í fyrri málsliðum 2. mgr. 20. gr. lkpl. 

og 2. mgr. 29. gr. fkpl., það er þegar kaupandi lætur án gildrar eða nægjanlegrar ástæðu hjá líða 

að sinna rannsókn þrátt fyrir hvatningu seljanda má í dæmaskyni nefna Hrd. 61/1987 en um 

                                                 

 

 
71 sama heimild. 
72 Hrd. 17. nóvember 1988 í máli nr. 201/1987. 
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var að ræða kaup á báti.73 Áður en kaupin fóru fram hvatti seljandi kaupanda til að skoða bátinn 

en því sinnti sá síðarnefndi ekki. Eftir að kaupin höfðu átt sér stað hélt kaupandi því svo fram 

að báturinn væri gallaður og krafðist greiðslu bóta úr hendi seljanda. Fyrir dómi bar kaupandi 

fyrir sig að ástæður þess að hann sinnti ekki hvatningu seljanda um að skoða bátinn væru meðal 

annars þær að í því hefði falist of mikil fyrirhöfn fyrir sig enda var báturinn staðsettur á 

Siglufirði en kaupandi var búsettur á Tálknafirði. Hélt kaupandi því einnig fram að 

þekkingarskortur hans á bátabyggingum gerði það að verkum að hann gæti varla hafa grætt 

mikið á því hefði hann sinnt hvatningu seljanda og skoðað umræddan bát. Aukinheldur hefði 

báturinn verið með gilt haffærisskírteini. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði meðal annars: 

 

Upplýst er að stefnandi skoðaði ekki bátinn áður en hann festi kaup á honum. 

Einnig verður að telja upplýst að stefndi beindi tilmælum til stefnanda um að 

skoða bátinn. Stefnanda var ljóst að báturinn var 14 ára gamall og hafði staðið 

uppi um veturinn, eins og tíðkanlegt er um báta af þessu tagi. ... Auk þessa þykir 

stefnandi hafa mátt búast við því að ástand raf- og gangsetningarkerfis bátsins 

væri þannig eftir veturinn að einhverra lagfæringa og endurnýjunar væri þörf ... 

Samkvæmt framansögðu þykir hér vera um að ræða galla sem stefnandi mátti 

sjá við skoðun sem hann ekki framkvæmdi án gildra ástæðna, þrátt fyrir tilmæli 

stefnda sbr. 47. gr. laga nr. 39/1922 og sömuleiðis ástand sem hann mátti búast 

við að báturinn væri í eftir veturinn. Stefnandi þykir þvi ekki eiga rétt á bótum 

úr hendi stefnda af þessum sökum.74 

 

Þannig hafnaði rétturinn bótakröfu kaupanda enda var honum ókleift að bera fyrir sig galla sem 

hann mátti sjá hefði hann sinnt hvatningu seljanda um að skoða bátinn. Þær ástæður sem 

kaupandi bar fyrir sig voru því ekki taldar gildar enda var skoðunarskylda kaupandans rík, 

meðal annars með tilliti til aldurs bátsins. 

Í 2. ml. 2. mgr. 20. gr. lkpl. er þó nefndur sá fyrirvari að ófullnægjandi rannsókn eða 

vanræksla á henni leiði ekki til þess að kaupandi glati rétti til að bera fyrir sig galla hafi seljandi 

sýnt af sér vítavert gáleysi eða framferði hans hafi að öðru leyti verið andstætt heiðarleika og 

góðri trú. Sambærilega reglu er að finna í 2. ml. 2. mgr. 29. gr. fkpl. í tengslum við 

fasteignakaup sem þó er orðuð á ögn frábrugðinn hátt. 

Í 3. mgr. 20. gr. lkpl. er svo tiltekið að ákvæði 2. mgr. sömu lagagreinar gildi einnig um 

þau tilfelli þegar kaupandi hefur rannsakað sýnishorn af söluhlut eða látið það hjá líða án gildrar 

ástæðu. Þannig er kaupanda ótækt að bera fyrir sig galla sem hann mátti sjá við slíka skoðun 

                                                 

 

 
73 Hrd. 15. mars 1988 í máli nr. 61/1987. 
74 sama heimild. 
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en glati þó ekki neinum rétti vegna galla sem kaupanda var ókleift að komast að raun um við 

rannsókn á sýnishorninu.75 

Ákvæði 31. gr. lkpl. og 38. gr. fkpl. taka svo til rannsóknar kaupanda eftir kaup en 

samkvæmt 1. mgr. ákvæðanna skal kaupandi, jafnskjótt og sanngjarnt tækifæri gefst, rannsaka 

kaupandlag á þann hátt sem góð venja stendur til. Það ræðst vissulega eftir atvikum hvað telst 

góð venja hverju sinni en vanræki kaupandi að rannsaka andlag kaupanna skömmu eftir 

afhendingu leiðir það almennt til þess að hann glatar rétti til að bera fyrir sig galla, samanber 

Hrd. 424/2017 sem fjallað verður um í kafla 4.2.3.76 

Þó svo að ákvæði 20.- og 31. gr. lkpl. annars vegar, og ákvæði 29.- og 38. gr. fkpl. hins 

vegar, sýni fram á að það kunni að valda kaupanda verulegum afleiðingum ef hann sýnir ekki 

aðgæslu fyrir og eftir kaup þá svara umræddar lagagreinar ekki öllum þeim fjölmörgu 

spurningum sem upp kunna að vakna. Ákvæði 20. gr. lkpl. og 29. gr. fkpl. svara því til dæmis 

ekki afdráttarlaust hvort á kaupanda hvíli fyrirvaralaus skylda til að skoða kaupandlag í 

aðdraganda kaupa og hvernig sú skoðun skuli framkvæmd. Aldur og útlit kaupandlags þess 

sem um ræðir hverju sinni sem og þekking kaupanda eru til dæmis atriði sem kunna að hafa 

mikla þýðingu í tengslum við umrædd lagaákvæði. Þá kann háttsemi seljanda einnig að skipta 

máli. Því verður í þeirri umfjöllun sem á eftir kemur leitast við að skýra einstök atriði tengd 

þessum lagagreinum og verður í þeim efnum stuðst við lögskýringargögn, dómsúrlausnir og 

skrif fræðimanna. 

4.2. Aðgæsluskylda kaupanda fyrir og eftir kaup 

4.2.1. Er kaupanda skylt að framkvæma skoðun fyrir kaup? 

Ákvæði 20. gr. lkpl. leggur ekki beina skyldu á kaupanda að rannsaka söluhlut að eigin 

frumkvæði fyrir kaup. ,,Þykir ekki ástæða til þess að lögleiða slíka reglu, enda mundi hún hafa 

litla raunhæfa þýðingu í mörgum tilvikum, t.d. þegar kaup eiga sér stað í venjulegri 

búðarverslun“.77 Þannig er það undir kaupanda komið hvort hann, að eigin frumkvæði, 

framkvæmi skoðun eða ekki í aðdraganda kaupa. Á kaupanda hvílir hins vegar alltaf 

aðgæsluskylda þegar hann ákveður að skoða eða undir þeim kringumstæðum þegar skoðun átti 

að fara fram.78 

                                                 

 

 
75 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 20. gr., mgr. 13. 
76 Hrd. 9. maí 2018 í máli nr. 424/2017. 
77 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 20. gr., mgr. 9. 
78 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 315. 
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Sama gildir einnig í tengslum við fasteignakaup enda felur 29. gr. fkpl. ekki í sér 

fyrirvaralausa skyldu til skoðunar.79 Þó heyrir það til undantekninga að kaupandi eða aðili á 

hans vegum, svo sem umboðsmaður hans, framkvæmi ekki skoðun á fasteign sem kaupandinn 

hyggst kaupa. Í dönskum og norskum rétti, rétt eins og á Íslandi, hvílir ekki fyrirvaralaus 

skoðunarskylda á kaupanda, hvort sem um lausafjárkaup eða fasteignakaup er að ræða.80 Í 

sænskum rétti er skoðunarskylda fasteignakaupanda hins vegar fyrirvaralaus enda ber hann 

ávallt áhættu af því ef gallar eru á fasteign sem kaupandi mátti sjá við skoðun á eigninni.81 

 

Í athugasemdum greinargerðar með frumvarpi til laganna segir að við skipan 

reglna um fasteignakaup þurfi að taka afstöðu til þess hvort mæla eigi fyrir um 

fortakslausa skoðunarskyldu af hálfu kaupanda. Slíkt væri andstætt áratuga 

réttarframkvæmd og viðhorfi í dönskum og norskum rétti, auk þess sem það 

samrýmdist ekki reglum laga um lausafjárkaup.82 

 

Þó svo að á kaupanda hvíli ekki fyrirvaralaus skylda til skoðunar samkvæmt íslenskum 

kauparétti þá kann honum samt sem áður að vera skylt að skoða undir vissum kringumstæðum, 

svo sem þegar samningur milli aðila eða venja gerir ráð fyrir skoðun að hans hálfu.83 Hið sama 

á við þegar kaupandi hefur vitneskju eða rökstuddan grun um að kaupandlagið kunni að vera 

gallað.84 Í því samhengi mætti nefna Hrd. 28/1963 þar sem umboðsmaður kaupanda hafði veitt 

lekastað athygli.85 Í niðurstöðu dóms bæjarþings Reykjavíkur, sem Hæstiréttur staðfesti, kom 

meðal annars fram: 

 

Viðurkennt er, að umboðsmaður stefnanda hafi veitt athygli lekastað, þar sem 

iðnaðarhúsið tengist íbúðarhúsinu. Þetta gaf umboðsmanninum, sem var 

smiður, tilefni til að athuga þökin nánar, þar sem hér var bersýnilega um gömul 

hús að ræða, og því viðbúið, að þau væru farin að ganga úr sér. Enda verður 

ekki séð, að með því sé farið of strangt í sakirnar um skoðunarskyldu, þar sem 

dómendur hafa sannreynt með vettvangsgöngu, skoðunaraðstaðan var góð. 

Þar sem umboðsmaðurinn gætti þessa ekki, og telja verður, að honum hefði eigi 

getað dulizt ástandið við venjulega skoðun, ber að sýkna stefnda af kröfum 

stefnanda ... .86 

 

                                                 

 

 
79 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 282. 
80 A Vinding Kruse, Ejendomsøb (3. útg., Juristforbundets forlag 1975) 154; Hagstrøm (n. 54) 179; Roald 

Martinussen, Kjøpsrett (5. útg., Cappelen Akademisk Forlag 2004) 167. 
81 Grauers (n. 15) 212. 
82 Þorgeir Örlygsson (n. 4) 229. 
83 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 20. gr., mgr. 9. 
84 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 261.  
85 Hrd. 7. febrúar 1964 í máli nr. 28/1963. 
86 sama heimild. 
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Hér má jafnframt nefna tilvik þar sem seljandi hefur veitt kaupanda aðvörun um að andlag 

kaupa kunni að vera haldið galla án þess þó að kaupandi sé sérstaklega hvattur til að 

framkvæma skoðun. Í tengslum við fasteignakaup myndi kaupandi almennt ekki uppfylla 

aðgæsluskyldu sína þegar um kaup á notuðum fasteignum er að ræða, nema hann framkvæmi 

skoðun á eigninni sem og einnig í þeim tilvikum þar sem skoðun er nauðsynleg, jafnvel í þeim 

tilvikum þar sem um væri að ræða kaup á nýrri eign.87 

Í 47. gr. eldri lkpl. var gert ráð fyrir því að kaupanda væri skylt að skoða söluhlut þegar 

seljandi skoraði á hann um það. Skoðunarskyldan ætti hins vegar ekki við í þeim tilvikum þegar 

kaupandi hafði sennilega ástæðu til þess að sinna ekki slíkri áskorun eða þegar seljandi beitti 

svikum.88 Verður að telja að hið sama eigi við um 2. mgr. 20. gr. lkpl. og 2. mgr. 29. gr. fkpl. 

enda um efnislega sömu reglur að ræða og í 47. gr. eldri lkpl., líkt og áður hefur komið fram.89 

Seljanda er þó ekki skylt að lúta neinum formkröfum hvað hvatningu hans til kaupanda varðar. 

Hún þyrfti því ekki að berast kaupanda á skriflegan máta og gæti hvatning seljanda þess vegna 

verið lögð fram með óbeinum hætti.90 Þannig kynni það til dæmis að fela í sér óbeina hvatningu 

til kaupanda um að framkvæma nánari skoðun ef seljandi upplýsir hann um að kaupandlagið 

sem um ræðir sé haldið galla eða gefur í skyn að það kunni að vera gallað. 

4.2.2. Kaupandi framkvæmir ekki skoðun þrátt fyrir hvatningu seljanda 

Samkvæmt 2. mgr. 20. gr. lkpl. og 2. mgr. 29. gr. fkpl. er kaupanda ókleift að bera fyrir sig 

galla á andlagi kaupa, hafi hann, án gildrar eða nægjanlegrar ástæðu, látið undir höfuð leggjast 

að framkvæma rannsókn eftir hvatningu seljanda. Þó er því ekki nánar lýst, hvorki í umræddum 

lagaákvæðum né í 47. gr. eldri lkpl., hvenær kaupandi kunni að hafa gilda ástæðu til þess að 

framkvæma ekki rannsókn á söluhlut eða fasteign, eftir því sem við á, þegar seljandi hefur hvatt 

hann til þess. Ræðst það því af atvikum hverju sinni og verður nú í dæmaskyni vikið að 

nokkrum afsökunarástæðum sem kaupandi kynni að bera fyrir sig undir slíkum 

kringumstæðum. 

Kaupandi gæti til dæmis haft gilda ástæðu til þess að sinna ekki hvatningu seljanda um 

rannsókn þar sem framkvæmd skoðunar yrði honum óhæfilega tímafrek, svo sem vegna 

fjarlægðar frá sölustað, eða þegar skoðun hefur mikinn kostnað í för með sér fyrir kaupanda.91 

                                                 

 

 
87 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 283. 
88 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 258–259. 
89 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 282. 
90 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 259–261. 
91 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 20. gr., mgr. 8. 
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Í fyrrnefndum Hrd. 61/1987 bar kaupandi meðal annars fyrir sig að það myndi fela í sér of 

mikla fyrirhöfn að ferðast frá Tálknafirði til Siglufjarðar til að framkvæma skoðun á báti sem 

hann festi kaup á.92 Þetta var ekki talin gild ástæða að mati dómstóla enda var kaupandi 

meðvitaður um að báturinn væri gamall og að hann hafði staðið úti í átta mánuði áður en kaupin 

fóru fram. Af þeim sökum hafi skoðunarskylda kaupanda verið mjög rík líkt og fram kom í 

niðurstöðu dóms bæjarþings Reykjavíkur, sem Hæstiréttur staðfesti. 

Hvað aðrar gildar ástæður kaupanda varðar mætti einnig nefna tilvik þar sem það er 

kaupanda erfitt eða ómögulegt að framkvæma skoðun, svo sem vegna veikinda hans.93 Þá kann 

seljandi að hafa veitt svo greinargóðar upplýsingar um andlag kaupanna að kaupandi telur ekki 

ástæðu til þess að framkvæma skoðun. Þannig er eðlilegt ,, ... að kaupandi þurfi ekki að skoða 

hið selda að því leyti, sem seljandi hefur gefið skýrar upplýsingar um gerð þess, búnað eða 

ástand.“94 

Hafi seljandi heitið tilteknu ástandi eða eiginleikum söluhlutar eða fasteignar hefur 

kaupandi yfirleitt ekki ástæðu til að rannsaka hvort þeir séu fyrir hendi, samanber Hrd. 

662/2014.95 Í umræddu máli var um ágreining að ræða vegna galla í seldri dráttarvél en 

kaupandi fór fram á riftun kaupsamnings. Í auglýsingu seljanda í Bændablaðinu kom fram að 

dráttarvélin væri ,,öll nýuppgerð og yfirfarin. Allt rafkerfi nýtt“.96 Aukinheldur hafði kaupandi 

fengið þær upplýsingar frá fyrirsvarsmanni seljanda að vélin væri lítið notuð og í ,,topp 

standi“.97 Skömmu eftir afhendingu bilaði vélin en samkvæmt matsgerð dómkvadds manns var 

ljóst að dráttarvélin var haldin verulegum ágöllum, þegar kaup áttu sér stað. Taldi matsmaður 

enn fremur að umræddir ágallar hefðu ekki verið sýnilegir venjulegum kaupanda. 

Fyrirsvarsmaður seljanda hafði hvatt kaupanda til að framkvæma skoðun á vélinni í 

aðdraganda kaupa, ella yrði hún ekki seld. Kaupandi framkvæmdi því skoðun en hún var bæði 

ónákvæm og stóð yfir í stutta stund. Komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að kaupandi hefði 

vanrækt skoðunarskyldu sína og sýknaði því seljanda. Að mati dómsins hefði kaupanda mátt 

vera ljóst, við skoðun, að vélin væri ekki í því ástandi sem ætla hefði mátt af auglýsingu 

seljanda. Hæstiréttur komst hins vegar að gagnstæðri niðurstöðu og staðfesti riftun kaupanda á 

kaupsamningi. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði meðal annars: 

                                                 

 

 
92 Hrd. 15. mars 1988 í máli nr. 61/1987. 
93 Páll Sigurðsson (n. 1) 183. 
94 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 258. 
95 Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 662/2014. 
96 sama heimild. 
97 sama heimild. 
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Af því sem áður greinir verður að ganga út frá því að áfrýjandi hafi látið undir 

höfuð leggjast að skoða dráttarvélina nákvæmlega áður en kaupin voru gerð 

þrátt fyrir hvatningu fyrirsvarsmanns stefnda. Á hinn bóginn mátti áfrýjandi 

treysta því sem fram hafði í komið í auglýsingu stefnda um ástand vélarinnar og 

hafði því ekki ástæðu til að staðreyna það með skoðun á henni, sbr. fyrri málslið 

2. mgr. 20. gr. laga nr. 50/2000. Samkvæmt því getur áfrýjandi borið fyrir sig 

þá galla sem vélin var haldin og ekki voru augljósir honum sem kaupanda, en 

hann bjó ekki yfir sérþekkingu á slíkum vélum.98 

 

Þannig mátti kaupandi treysta því að dráttarvélin væri í því ástandi sem henni var lýst í 

auglýsingu seljanda og í kaupsamningi. Af þeim sökum hafði kaupandi gilda ástæðu til að 

framkvæma ekki nákvæma skoðun á vélinni og glataði því ekki rétti sínum til að bera fyrir sig 

galla á vélinni. 

 Þær afsökunarástæður kaupanda sem nefndar eru hér að framan eru ekki tæmandi taldar 

heldur settar fram í dæmaskyni enda er það matskennt hverju sinni hvenær kaupandi hefur 

gilda ástæðu til að sinna ekki hvatningu seljanda um að framkvæma skoðun á lausafé eða 

fasteign. Þannig má slá því föstu að kaupanda sé skylt að rannsaka kaupandlag þegar seljandi 

hefur hvatt hann sérstaklega til þess, nema kaupandi hafi gilda ástæðu til þess að sinna ekki 

slíkri rannsókn.99 Að öðru leyti getur kaupandi ekki borið fyrir sig galla sem hann mátti sjá við 

skoðun. Hafi seljandi hins vegar sýnt af sér vítavert gáleysi eða framferði hans hefur að öðru 

leyti verið andstætt heiðarleika og góðri trú, getur kaupandi samt sem áður borið fyrir sig galla 

sem hann hefði átt að veita athygli við skoðun. Skiptir þá engu hvort seljandi hafi hvatt 

kaupanda sérstaklega til þess að framkvæma skoðun á lausafé eða fasteign, eftir því sem við á 

hverju sinni. 

4.2.3. Er kaupanda skylt að framkvæma skoðun eftir kaup? 

Þó kaupandi beri ekki fyrirvaralausa skyldu til skoðunar fyrir kaup líkt og fjallað hefur verið 

um, þá leiðir af 1. mgr. 31. gr. lkpl. að kaupanda lausafjár er skylt að rannsaka söluhlut eftir 

kaup, á þann hátt sem góð venja gefur tilefni til, jafnskjótt og tækifæri gefst.100 Ákvæðið er 

efnislega samhljóða 51. gr. eldri lkpl. sem þó varðaði einungis verslunarkaup.101 Í tengslum 

við skoðun eftir kaup fasteignar er í 38. gr. fkpl. að finna sambærilega reglu og fyrirfinnst í 1. 

mgr. 31. gr. lkpl. Í athugasemdum með 38. gr. fkpl. kemur meðal annars fram að reglan eigi ,, 

                                                 

 

 
98 sama heimild. 
99 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 258–259. 
100 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 318. 
101 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 31. gr., mgr. 1. 
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... að leiða til þess að hugsanlegar kröfur komi sem fyrst fram og þar með að ágreiningi aðila 

kaupsamnings, komi hann upp, ljúki sem fyrst.“102 

Í hinni eldri og yngri lagagrein lkpl. er þó engra réttaráhrifa getið sem fylgja því ef 

kaupandi gætir þess ekki að framkvæma rannsókn eftir afhendingu söluhlutar. Hins vegar er 

ljóst að ákvæði 31. gr. lkpl. er nátengt 32. gr. sömu laga er varðar réttaráhrif tómlætis og hið 

sama má einnig segja um 51. gr. og 52. gr. eldri lkpl. Vanræki kaupandi þá rannsókn sem 

honum er skylt að framkvæma eftir afhendingu samkvæmt 31. gr. lkpl. kann það því að leiða 

til þess að hann glati rétti sínum til að bera fyrir sig galla á söluhlut, samanber 32. gr. sömu 

laga. Vanræksla á skyldunni í tengslum við fasteignakaup kann einnig að leiða til réttindamissis 

fyrir kaupanda.103 

Aðgæsluskylda kaupanda eftir kaup á lausafjármunum verður virk á þeirri stundu þegar 

söluhlutur hefur verið afhentur kaupanda en það hvenær rannsókn getur farið fram er háð mati 

hverju sinni, og ræðst meðal annars af eðli söluhlutar og staðsetningu afhendingar.104 Kaupandi 

hefur til að mynda rýmri tíma til að framkvæma rannsókn eftir kaup þegar um flókinn söluhlut 

er að ræða. Að sama skapi má gera ríkari kröfur til þess að hún gangi hraðar fyrir sig í þeim 

tilvikum þar sem rannsókn verður framkvæmd á auðveldan máta.105 Hið sama gildir einnig í 

tengslum við kaup á fasteignum enda verður að veita kaupanda lengri tíma til að framkvæma 

skoðun eftir kaup þegar keyptar eru stórar og flóknar fasteignir.106 

Í fasteignakaupum stofnast skyldan til skoðunar eftir kaup einnig við afhendingu líkt 

og við á um lausafjármuni.107 Er með afhendingu í fasteignakaupum átt við það tímamark þegar 

kaupandi fær afhenta lykla með fasteigninni og er því ekki miðað við þá dagsetningu þegar 

kaupandi flytur inn í eignina.108 Skiptir því engu máli þótt kaupandi hyggist ekki ætla að 

hagnýta sér eignina strax eftir að hann hefur hlotið lyklavöld að eigninni. 

Í ákvæðum 31. gr. lkpl. og 38. gr. fkpl. er ekki tiltekið hversu nákvæm rannsókn 

kaupanda eigi að vera eftir afhendingu en í ákvæðunum segir að hún skuli vera samkvæmt því 

sem góð venja stendur til. Hvað telst góð venja hverju sinni fer meðal annars eftir eðli hins 

selda, til hverra nota það er ætlað sem og því hvaða þekkingu kaupandi hefur.109 Góð venja 

                                                 

 

 
102 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 38. gr., mgr. 1. 
103 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 189–190. 
104 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 318. 
105 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 31. gr., mgr. 3. 
106 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 190. 
107 sama heimild 189. 
108 sama heimild 190. 
109 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 318. 
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kann í einstaka tilviki að leiða til þess að skylda kaupanda til rannsóknar á kaupandlagi er í 

raun engin, svo sem þegar kaupandi kemur eingöngu fram sem milliliður.110 Í athugasemdum 

við 38. gr. fkpl. segir enn fremur, í tengslum við nákvæmni þeirrar skoðunar sem kaupanda 

fasteignar ber að viðhafa eftir kaup: 

 

Það fer eftir atvikum hvað miklar kröfur verða gerðar til skoðunar þeirrar sem 

kaupanda ber að framkvæma og hvað hann eigi að sjá við þá skoðun. Í því efni 

hlýtur að skipta máli hvers konar eign er um að ræða, til hvaða afnota hún á að 

vera, hvort kaupandi sé byggingarfróður o.fl.111 

 

 Hvað varðar rannsókn kaupanda lausafjár eftir kaup má í dæmaskyni nefna nýlegan 

Hrd. 424/2017 en um var að ræða sölu á öllu hlutafé seljenda í einkahlutafélaginu S ehf.112 

Hluti af eignum félagsins var meðal annars fasteign að Súðarvogi 9. Kaupandi, F ehf., bar fyrir 

sig að eignin væri gölluð þar sem henni fylgdi ekki byggingarréttur líkt og tilgreint var í 

söluyfirliti. Í kaupsamningi aðila var þessa tilgreiningu þó hvergi að finna. Í dómsniðurstöðu 

sagði Hæstiréttur meðal annars: 

 

Loks hvíldi sú skylda á fyrirsvarsmönnum áfrýjandans Fylkis ehf. að rannsaka 

hið selda jafnskjótt og tækifæri gafst til, sbr. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 50/2000 og 

tilkynna stefndu án ástæðulauss dráttar um ætlaðan galla, sbr. 1. mgr. 32. gr. 

sömu laga. Sú varð ekki raunin en af hálfu áfrýjandans Fylkis ehf. var því fyrst 

haldið fram í ágúst 2015, um 19 mánuðum eftir að kaupin áttu sér stað, að hið 

selda væri gallað vegna þess að byggingarrétturinn væri ekki fyrir hendi.113 

 

Þannig var því hafnað að hið keypta hlutafé væri gallað vegna þess að byggingarrétturinn væri 

ekki fyrir hendi enda framkvæmdi kaupandi ekki rannsókn á hinu selda eftir afhendingu líkt 

og honum var skylt að gera jafnskjótt og tækifæri gafst til, samanber 1. mgr. 31. gr. lkpl.  

 Loks má í tengslum við skoðun á fasteign eftir kaup nefna Hrd. 56/2014.114 Um var að 

ræða kaup einkahlutafélags, H ehf., á fasteign en félagið taldi að fasteignasali, sem hafði 

milligöngu um kaupin, hefði með saknæmum og ólögmætum hætti valdið félaginu tjóni. 

Fasteignasalinn hafði auglýst umrædda eign á þann veg að unnt væri að reka hótelstarfsemi í 

húsnæðinu án þess þó að aflað væri staðfestingar á því að fyrir hendi væru öll tilskilin leyfi 

fyrir slíkum rekstri. Af þeim sökum taldi kaupandi að söluyfirlit hefði gefið ranga mynd af 

                                                 

 

 
110 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 31. gr., mgr. 6. 
111 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 38. gr., mgr. 2. 
112 Hrd. 9. maí 2018 í máli nr. 424/2017. 
113 sama heimild. 
114 Hrd. 18. september 2014 í máli nr. 56/2014. 
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eiginleikum eignarinnar og féllst Hæstiréttur á þá málsástæðu kaupanda. Í niðurstöðu réttarins 

sagði hins vegar: 

 

Á hinn bóginn verður til þess að líta að fyrirsvarsmenn áfrýjanda skoðuðu 

eignina fyrir kaupin og er viðurkennt af hálfu áfrýjanda að þeir hafi, að henni 

lokinni, gert sér grein fyrir því að rekstur hótels fór ekki fram í eigninni á þeim 

tíma. Gaf þessi staðreynd áfrýjanda sérstakt tilefni til að kanna hvort leyfi til 

hótelrekstrar lægi fyrir, sbr. og 38. gr. laga nr. 40/2002 um fasteignakaup, ef 

það var forsenda hans fyrir kaupunum.115 

 

Hæstiréttur tiltók jafnframt í niðurstöðu sinni að líta yrði til þess að kaupandi hafi ekki tekist 

að sýna fram á að það hafi verið forsenda kaupanna að fyrir lægi leyfi til rekstrar hótels. Voru 

því stefndu, fasteignasalinn og tryggingafélag hennar, sýknuð af kröfu kaupanda. 

4.3. Vítavert gáleysi seljanda eða framferði hans er andstætt heiðarleika og góðri trú 

Líkt og áður hefur komið fram fyrirgerir kaupandi ekki rétti sínum til að bera fyrir sig galla 

hafi seljandi sýnt af sér vítavert gáleysi eða framferði hans að öðru leyti verið andstætt 

heiðarleika og góðri trú, samanber 2. ml. 2. mgr. 20. gr. lkpl. 

 

Í þessu felst að vöntun rannsóknar eða ófullnægjandi rannsókn af hálfu 

kaupanda kemur honum ekki í koll ef seljandinn hefur sýnt af sér vítavert 

gáleysi eða framferði hans að öðru leyti er andstætt heiðarleika og góðri trú.116 

 

Sambærilega reglu var að finna í 47. gr. eldri lkpl. en þá glataði kaupandi ekki rétti 

sínum til að bera fyrir sig galla sem honum bar að sjá við skoðun þegar seljandi hafði í frammi 

svik, líkt og sagði í ákvæðinu. Átti þetta bæði við í þeim tilvikum þegar kaupandi framkvæmdi 

skoðun eða ekki og skipti engu máli í þeim efnum hvort seljandi hafði hvatt kaupanda til að 

rannsaka söluhlut. Jafnvel þó ætla mætti, af beinu orðalagi 47. gr. eldri lkpl. að dæma, að 

svikahugtak greinarinnar næði eingöngu til þeirra tilvika þar sem svikum var beitt af ásetningi 

gat einnig komið til greina að jafna gáleysi seljanda við sviksamlegt atferli.117 Hugtakið var 

því skýrt rúmt og litið svo á að seljandi þyrfti að bera áhættuna í þeim tilvikum þar sem hann 

velktist í vafa um hvort kaupandi hefði gert sér grein fyrir tilvist galla á söluhlut sem seljandi 

væri sjálfur meðvitaður um.118 

                                                 

 

 
115 sama heimild. 
116 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 20. gr., mgr. 10. 
117 Páll Sigurðsson (n. 1) 184. 
118 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 262. 
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Það er vissulega matskennt hverju sinni hvenær seljandi verður talinn hafa sýnt af sér 

vítavert gáleysi eða hvort telja megi framferði hans andstætt heiðarleika og góðri trú. Hefur 

seljandi til dæmis viðhaft slíka háttsemi þegar hann lýsir bifreið fyrir kaupanda sem ,,algjörum 

gullmola“ eða ,,toppeintaki“ þegar í ljós kemur skömmu eftir kaup að bifreiðin var í raun og 

veru stórgölluð? Mætti jafnframt túlka þess háttar lýsingar seljanda þannig að hann hafi ábyrgst 

gæði bifreiðarinnar? Hér skiptir vissulega máli hvort seljandi hafi verið í góðri trú eður ei en 

slíkt kann að vera vandasamt að sanna. Tilvitnuð orð fræðimannsins Páls Sigurðssonar hér að 

neðanverðu bera þó með sér að seljandi verður yfirleitt ekki látinn sæta ábyrgð vegna lýsinga 

sinna sem kaupandi má túlka sem einhvers konar almennt hjal. 

 

Oft má t.d. játa seljanda nokkru frelsi til að sýna sölumannshæfileika sína, þ.e. 

að sannfæra kaupanda um ágæti vörunnar, og almennt má gera ráð fyrir því, að 

fullorðnir kaupendur láti ekki blekkjast af meiningarlitlu skrumi seljanda.119 

 

Þær lýsingar sem seljandi veitir kaupanda má þó vissulega túlka sem ábyrgðaryfirlýsingar í 

einhverjum tilvikum.120 Mætti í dæmaskyni nefna Hrd. 40/1983 en í því máli, er varðaði kaup 

á fjöleignarhúsi, var tiltekið í kaupsamningi að gler íbúðarinnar væri gallað en yrði hins vegar 

bætt.121 Þegar til kom var hins vegar ekki bætt úr þessum annmarka og því talið að kaupendur 

hefðu með réttu mátt halda eftir greiðslu kaupverðs vegna umrædds galla. Þá geta þær 

upplýsingar sem seljandi veitir kaupanda einnig falið í sér yfirlýsingar sem jafna megi til 

ábyrgðaryfirlýsinga.122 

Í tengslum við 2. ml. 2. mgr. 20. gr. lkpl., þegar seljandi hefur sýnt af sér vítavert gáleysi 

eða framferði hans að öðru leyti verið andstætt heiðarleika og góðri trú, má vísa til Hrd. 

24/2011.123 Kaupandi, Í hf., hafði keypt tvær vinnuvélar af seljanda, S ehf., árin 2007 og 2008. 

Árið 2009 hóf annað félag, T hf., innheimtuaðgerðir gagnvart kaupanda á grundvelli 

veðskuldabréfa sem hvíldu á vélunum, en í ljós kom að seljandi hafði veðsett vélarnar vegna 

lántöku sinnar hjá T hf. árið 2007, skömmu áður en Í hf. festi kaup á þeim. Bú S ehf. var svo 

tekið til gjaldþrotaskipta í ársbyrjun 2010 og lýsti kaupandi kröfu sinni í þrotabúið sem 

almennri kröfu. Skiptastjóri hafnaði hins vegar kröfunni og tók N hf., sem var kröfuhafi 

                                                 

 

 
119 Páll Sigurðsson (n. 1) 185. 
120 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 247–248. 
121 Hrd. 8. janúar 1985 í máli nr. 40/1983. 
122 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 248–250. 
123 Hrd. 14. mars 2011 í máli nr. 24/2011. 
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þrotabúsins, undir þá afstöðu skiptastjóra. Í kjölfar þessa höfðaði kaupandi mál gegn N hf. og 

krafðist þess að krafa hans í þrotabú S ehf. væri viðurkennd sem almenn krafa. 

Fyrir dómi bar kaupandi fyrir sig að vélarnar væru haldnar galla í skilningi 41. gr. lkpl. 

vegna eignarréttar þriðja manns. Þá taldi kaupandi að starfsmenn S ehf. hefðu beitt 

sviksamlegri háttsemi með því að greina ekki frá veðsetningunni en hvergi kom fram á 

reikningum, sem gefnir voru út, að hið selda væri bundið veðböndum. Laut deila aðila einkum 

að því hvort kaupandi hefði hvorki vitað né mátt vita um veðsetningu vinnuvélanna. Fyrir dómi 

gaf viðskiptastjóri Í hf. skýrslu en þar var traustu viðskiptasambandi samningsaðila meðal 

annars lýst. Í skýrslunni kom fram að ekki hefði verið unnt að komast að því með auðveldum 

hætti hvort veðskuldir hvíldu á umræddum vinnuvélum, sem annars vegar var traktorsgrafa og 

hins vegar beltagrafa. Væri engum miðlægum gagnagrunni til að dreifa hjá Umferðarstofu um 

slíkar vélar, ólíkt því sem við á um bifreiðar, dráttarvélar, trukka og þess háttar tæki. Tók 

viðskiptastjórinn fram að félagið hefði annars ,, ... þurft að hringja í hvern einasta sýslumann á 

landinu til að ganga úr skugga um það“.124 

Hæstiréttur tiltók í niðurstöðu sinni að almennt yrðu ríkari kröfur til aðgæsluskyldu 

lagðar á Í hf. sem fjármálafyrirtækis og hefði félagið þannig sýnt af sér gáleysi með því að 

ganga ekki úr skugga um hvort veðbönd hvíldu á tækjunum. Hins vegar kom eftirfarandi fram 

í niðurstöðu réttarins: 

 

Þegar metið er hvort þetta gáleysi eigi að leiða til brottfalls skaðabótaréttar 

varnaraðila ber að líta til þess að seljandi, Sturlaugur & co ehf., sýndi af sér 

framferði við kaupin, sem var andstætt heiðarleika og góðri trú, með því að 

greina ekki frá veðböndum á tækjunum, sem stofnað hafði verið til í október 

2007. Leiðir því gáleysi varnaraðila ekki til þess að hann glati skaðabótarétti 

sínum, sbr. 2. mgr. 20. gr. laga nr. 50/2000.125 

 

Þannig glataði kaupandi ekki rétti sínum til að bera fyrir sig galla vegna óheiðarlegrar háttsemi 

seljanda með því að upplýsa kaupanda ekki um veðböndin. Þótti engu skipta í þeim efnum þó 

rík aðgæsluskylda hvíldi á kaupanda sem fjármálafyrirtæki þar sem seljandi leyndi því að 

vélarnar væru bundnar veðböndum enda kom það hvergi fram, hvorki í reikningum né í 

upplýsingum frá starfsmönnum seljanda. Þá er ljóst að erfitt var fyrir kaupanda að afla 

framangreindra upplýsinga líkt og viðskiptastjóri kaupanda benti á. Þannig var ákvæði 2. ml. 

2. mgr. 20. gr. lkpl. talið eiga við. 

                                                 

 

 
124 sama heimild. 
125 sama heimild. 
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 Hér má einnig nefna Hrd. 276/2002 en í þeim dómi, er varðaði bifreiðakaup, krafðist 

kaupandi viðurkenningar á riftun á samningi sínum við seljanda og skaðabóta á þeim grundvelli 

að bifreiðin hafi verið haldin verulegum göllum og að seljandi hefði beitt svikum við kaupin.126 

Kaupandi skoðaði bifreiðina, sem var 14 ára gömul, allítarlega í tvö eða þrjú skipti. Naut hann 

meðal annars aðstoðar bróður síns og kunninga, sem höfðu mikla reynslu af bifreiðum, án þess 

þó að teljast sérfróðir. Þegar kaupin fóru fram varð kaupandi þess var að sprunga var í framrúðu 

bifreiðarinnar en hann leitaði í kjölfarið til bifreiðaverkstæðis og hugðist láta skipta um rúðu. 

Þar kom hins vegar í ljós að erfiðleikum væri háð að skipta um rúðuna og því varð ekkert úr 

fyrirhuguðum framrúðuskiptum. Í kjölfar þessa lýsti kaupandi yfir riftun á kaupunum en þeirri 

kröfu var hafnað af hálfu seljanda. 

Fyrir dómi bar kaupandi svo fyrir sig að hann hafi ekki verið meðvitaður um það þegar 

kaupin fóru fram að bifreiðin væri tjónabifreið og að sölumaður sem annaðist sölu 

bifreiðarinnar hafi sviksamlega leynt mikilvægum upplýsingum. Í niðurstöðu héraðsdóms sem 

Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna var meðal annars tiltekið: 

 

Upplýst er að stefnandi skoðaði bifreiðina og reynsluók margsinnis með bróður 

sínum og öðrum manni sem þekkja vel til bifreiða. Tók hún sér góðan tíma til 

að kynna sér ástand bifreiðarinnar. Með hliðsjón af framangreindu og því að 

átta ár voru liðin frá því að tryggingarfélagið var eigandi bifreiðarinnar þykir 

stefnandi ekki hafa sýnt fram á að hún hafi verið beitt svikum af hálfu 

sölumanna Bílasölu Guðfinns í umræddum viðskiptum. 

Samkvæmt framansögðu verður hvorki fallist á kröfu stefnanda um riftun á 

grundvelli þess að bifreiðin hafi verið haldin verulegum göllum né að beitt hafi 

verið svikum við kaupin.127 

 

Í 2. ml. 2. mgr. 29. gr. fkpl. er að finna sambærilegt ákvæði og fyrirfinnst í títtnefndum 

2. ml. 2. mgr. 20. gr. lkpl. þó orðalag þessara tveggja lagaákvæða sé ekki á allan hátt eins.128 Í 

umræddu ákvæði fkpl. er gert ráð fyrir tvenns konar háttsemi seljanda, annars vegar 

stórkostlegu gáleysi og hins vegar háttsemi sem er andstæð heiðarleika og góðri trú ,, ... en 

gengur ekki svo langt að gera áskilnað um svik.“129 

                                                 

 

 
126 Hrd. 19. desember 2002 í máli nr. 276/2002. 
127 sama heimild. 
128 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 282. 
129 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 29. gr., mgr. 3. 
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4.4. Hvernig á framkvæmd skoðunar að vera háttað?  

Það hvort kaupandi hafi framkvæmt skoðun sína með þeim hætti sem gera mátti kröfu til hans, 

kann að hafa úrslitaþýðingu hvort honum sé kleift að bera fyrir sig galla á kaupandlagi. Í 

kauparétti hefur verið gengið út frá því að kaupandi skuli framkvæma skoðun sína á samskonar 

hátt og hinn góði og skynsami maður myndi haga skoðun sinni við sömu aðstæður.130 Kaupandi 

getur því ekki borið fyrir sig galla sem hinn góði og gætni maður mátti sjá við skoðun þá sem 

kaupandi framkvæmdi eða átti að framkvæma. Þessi leiðbeiningarregla, oft nefnd bonus pater 

reglan, er vissulega mjög óljós og breytileg enda ræðst það meðal annars af eðli samnings og 

aðstæðum hverju sinni hversu nákvæm skoðun eigi að vera.131 Mat á því hvað kaupandi sá eða 

mátti veita athygli við skoðun veltur þó fyrst og fremst á sönnun.132 

Í sumum tilvikum má gera ríkar kröfur á að kaupandi framkvæmi nákvæma skoðun á 

andlagi kaupa en stundum þarf skoðunin ekki að vera svo ítarleg og jafnvel engin. Tegund 

kaupa kann til dæmis að skipta sköpum í tengslum við það hversu nákvæm skoðun eigi að vera. 

Sé til dæmis um flókin og umfangsmikil kaup að ræða má gera kröfu til ítarlegri rannsóknar af 

hálfu kaupanda heldur en við kaup á almennum, einföldum söluhlut, svo sem fjöldaframleiddri 

vöru.133 Af þeim sökum er ótækt að setja fram skýrar reglur um það hvernig framkvæmd 

skoðunar skuli vera hverju sinni. Því eru þau atriði sem á eftir verða nefnd einungis sett fram 

sem nokkurs konar leiðarstef sem kaupanda ber að hafa í huga er hann framkvæmir skoðun. 

4.4.1. Ýmsir þættir sem hafa áhrif á skoðun kaupanda 

Þegar keyptir eru nýir söluhlutir þarf kaupandi ekki að haga rannsókn sinni á jafn ítarlegan hátt 

og þegar um skoðun á notuðum eða gömlum hlutum er að ræða.134 Þannig eru mun minni kröfur 

gerðar til aðgæslu kaupanda á nýjum söluhlut enda má hann gera ráð fyrir því að hluturinn sé 

bæði ónotaður og búinn sömu gæðum og aðrir sambærilegir, nýir hlutir. Kaupandi sem festir 

kaup á nýju reiðhjóli í hjólreiðaverslun má til dæmis gera ráð fyrir því að dekk hjólsins og gírar 

séu í eðlilegu ástandi. Þannig verður ekki lögð sú skylda á kaupanda að hann framkvæmi 

nákvæma skoðun á hjólinu áður en hann greiðir fyrir það til að ganga úr skugga um að búnaður 

hjólsins virki enda má hann gera ráð fyrir því þar sem hjólið hefur aldrei verið notað áður. 

                                                 

 

 
130 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 315. 
131 sama heimild. 
132 sama heimild 313. 
133 Hagstrøm (n. 54) 180. 
134 sama heimild. 
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Ástand hjólsins er þannig fyrirfram sjálfgefið. Hið sama gildir einnig í tengslum við kaup á 

nýjum fasteignum.135 

Þó kröfur til aðgæslu af hálfu kaupanda séu vægar og stundum engar í tengslum við 

kaup á nýjum lausafjármunum eða fasteignum er auðvitað æskilegt að kaupandi skoði hið 

keypta gaumgæfilega svo sem ef hann sækist eftir sérstökum eiginleikum. Kaupandi getur 

nefnilega ekki borið fyrir sig kröfu um galla reista á þeim sjónarmiðum að andlag kaupa sé 

ekki búið þeim eiginleikum sem hann taldi að gera mætti til þess, ef kaupandi hafði í raun enga 

sérstaka ástæðu til að ætla að kaupandlagið væri búið þess háttar eiginleikum. Mætti hér í 

dæmaskyni nefna kaupanda sem heldur í fatavöruverslun með það fyrir augum að kaupa 

leðurjakka úr gæðaleðri. Hann ákveður svo að kaupa pleðurjakka, það er að segja jakka úr 

gervileðri, í þeirri trú að jakkinn sé úr ekta gæðaleðri. Hafi kaupandi keypt jakkann á mun 

ódýrara verði en gengur og gerist með jakka úr slíku gæðaefni, hafði hann ef til vill enga ástæðu 

til að ætla að jakkinn væri í raun og veru úr slíku efni. Þó er ótækt að alhæfa á þann hátt að 

kaupandi glati í öllum tilvikum rétti sínum til að bera fyrir sig galla geri hann áskilnað um að 

hið keypta skuli búið tilteknum eiginleikum, þótt hann greiði minna verð fyrir en ætla mætti af 

sambærilegri vöru eða eign sem uppfyllir þess háttar eiginleika. Margir þættir geta skipt máli, 

svo sem samningur milli aðila, sé slíkum fyrir að fara. Má í þessu samhengi nefna Hrd. 38/1992 

en í því máli var um að ræða kaup á parketi.136 Kaupandi gerði skýran áskilnað um það í 

samningi við seljanda að hann gæti eingöngu keypt ,,a normal good quality parkett“ eða það 

sem á íslensku mætti kalla ,,venjulegt gæðaparket“.137 Við afhendingu kom hins vegar í ljós að 

hið selda uppfyllti á engan hátt umræddan áskilnað kaupanda og taldi hann að parketið væri 

því stórlega gallað. Í matsgerð tveggja dómkvaddra matsmanna kom fram að parketið sem 

kaupandi fékk afhent væri ósöluhæf vara og var því fallist á riftunarkröfu kaupanda. Í 

umræddum dómi var það ekki talið hafa sérstaka þýðingu þótt verð það sem kaupandi greiddi 

hafi verið óvenjulega lágt enda var seljandi meðvitaður um áskilnað kaupanda sem fram kom 

í samningi þeirra. Í hinu tilbúna dæmi sem áður var nefnt um kaupanda pleðurjakkans, kynni 

hann ef til vill að geta borið fyrir sig galla ef seljandi var meðvitaður um forsendur kaupanna 

og upplýsti kaupanda ekki á fullnægjandi hátt. Sama ætti til dæmis við ef jakkinn sem kaupandi 

endaði á að kaupa hefði verið auglýstur sem jakki úr ekta gæðaleðri. Þannig er oft æskilegt 

                                                 

 

 
135 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 283. 
136 Hrd. 19. janúar 1995 í máli nr. 38/1992. 
137 sama heimild. 
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fyrir kaupanda að spyrja seljanda út í vöruna sem hann hyggst kaupa ef hann gerir kröfu á að 

hún sé búin sérstökum eiginleikum enda hefur seljandi oftar en ekki þá sérkunnáttu sem þarf 

til að leiðbeina kaupanda í þessum efnum.138 

Þegar um kaup á notuðum lausafjármunum og -fasteignum er að ræða þarf að huga að 

fleiri atriðum heldur en þegar hið keypta er nýtt og ónotað. Kaupandi getur til dæmis hvorki 

gert ráð fyrir né ætlast til þess að ástand notaðrar söluvöru eða -eignar sé eins og best verður á 

kosið líkt og við á um nýjar vörur og -eignir. Þannig er rétturinn til að bera fyrir sig galla 

yfirleitt takmarkaðri þegar um kaup á notuðum munum og -eignum er að ræða en það ræðst 

vissulega af því hvað kaupandi sá eða mátti gera sér grein fyrir við skoðun. En hvenær eru 

gallar augljósir og hvenær teljast þeir leyndir? 

 

 ... má segja, að augljósir séu þeir gallar, sem kaupandinn hefði átt að geta séð 

við rannsókn þá, er hann gerði eða ætlast mátti til, að hann gerði, en leyndir séu 

þeir gallar, sem ekki mátti búast við, að hann hefði átt að sjá við slíka 

rannsókn.139 

 

Ljóst er að þekking kaupanda kann að skipta miklu máli í tengslum við það hvort 

kaupandi megi gera sér grein fyrir galla en hann getur ekki borið fyrir neitt það fyrir sig sem 

hann vissi um eða mátti vita um.140 Það hvað kaupandi veit eða má vita fer eftir atvikum hverju 

sinni og ræðst meðal annars af þekkingu hans. Þannig eru strangari kröfur gerðar til kaupanda 

sem hefur sérfræðiþekkingu á hinu keypta heldur en kaupanda sem almenna eða litla þekkingu 

hefur.141 Sérfróður aðili kynni til dæmis að vera bifvélavirki sem skoðar bíl eða húsasmiður er 

framkvæmir rannsókn á fasteign. Verður þessu gerð ítarleg skil í fimmta kafla ritgerðarinnar. 

Þá getur aldur og útlit lausafjár eða fasteignar haft þýðingu í heildarmati á því hversu 

nákvæma skoðun kaupandi skuli framkvæma. Það veitir kaupanda til að mynda ríkara tilefni 

að framkvæma ítarlegri rannsókn á söluhlut sem augljóslega er gamall og í slæmu ástandi 

heldur en söluhlut sem er í góðu ásigkomulagi, enda má kaupandi gera ráð fyrir að þess háttar 

söluhlutur sé ekki í fullkomnu ástandi.142 Í þessu samhengi má vísa til Hrd. 471/2003 en um 

var að ræða kaup á 80 ára gamalli fasteign.143 Kaupendur héldu eftir hluta kaupverðs sökum 

ætlaðra galla á undirstöðum og gólfi eignarinnar og töldu sig eiga rétt á afslætti en seljandi 

                                                 

 

 
138 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119 - 110. mál athugasemdir við 17. gr., mgr. 9. 
139 Páll Sigurðsson (n. 1) 183. 
140 Martinussen (n. 80) 169. 
141 Páll Sigurðsson (n. 1) 184. 
142 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 315. 
143 Hrd. 13. maí 2004 í máli nr. 471/2003. 
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höfðaði í kjölfarið dómsmál á hendur þeim til heimtu eftirstöðva kaupverðs. Í niðurstöðu 

Hæstaréttar kom meðal annars fram: 

 

Var það mat héraðsdóms eftir vettvangsgöngu ... að húsið hafi að utan jafnt sem 

innanverðu borið vott um óvandaða byggingu og skort á viðhaldi. Gaf það ásamt 

aldri hússins áfrýjendum sérstakt tilefni til rækilegrar athugunar á því. ... Verður 

að telja að áfrýjendur hafi vanrækt svo aðgæsluskyldu sína að þær eigi ekki 

kröfu á hendur stefnda um afslátt vegna annmarka í undirstöðum og gólfi 

hússins. Samkvæmt þessu verður niðurstaða héraðsdóms staðfest.144 

 

Það kann að takmarka rannsókn kaupanda hafi seljandi fullvissað hann um gæði 

kaupandlags, svo sem með yfirlýsingu þess efnis að notaður söluhlutur sé nýuppgerður, 

samanber fyrrnefndan Hrd. 662/2014.145 Hafi til dæmis seljandi fasteignar ábyrgst tiltekna 

kosti hennar eða veitt yfirlýsingar sem jafna má til ábyrgðaryfirlýsinga kann það að leiða til 

þess að kaupandi þurfi ekki að skoða eignina.146 Í þessu samhengi má vísa til Hrd. 387/1994 

en um var að ræða kaup bílavarahlutaverslunar á notaðri bifreið.147 Á söluspjaldi sem fest var 

í glugga bifreiðarinnar var skráð að vél hennar væri uppgerð en framkvæmdastjóri kaupanda 

bar fyrir dómi að hann hafi tekið þeim upplýsingum trúarlegum. Framkvæmdastjórinn 

framkvæmdi skoðun með því að keyra stuttan spöl í kringum bílasöluna auk þess sem hann leit 

ofan í vélarhús bifreiðarinnar sem virtist vera hrein. Að öðru leyti framkvæmdi hann ekki 

nánari skoðun. Framkvæmdastjórinn bar svo fyrir dómi að eftir tæplega 200 kílómetra akstur 

hafi vél bifreiðarinnar orðið olíulaus og gírkassinn ekki virkað lengur en í matsgerð 

dómkvaddra matsmanna kom fram að vél bifreiðarinnar væri mjög slitin. Hæstiréttur féllst á 

að kaupandi ætti rétt á afslætti en í niðurstöðu réttarins sagði meðal annars: 

 

Sannað er í málinu, að áfrýjanda hafi fyrir kaupin verið gefnar þær upplýsingar, 

að vél bifreiðarinnar væri nýuppgerð. ... Eins og mál þetta liggur fyrir, verður 

lagt til grundvallar dómi, að áfrýjandi hafi rækt þannig skoðunarskyldu sína við 

kaupin, að nægjanlegt geti talist. Verður á það fallist, að vél bílsins hafi verið 

gölluð, sbr. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup. Þykir áfrýjandi 

eiga rétt til afsláttar úr hendi stefnda, sem þykir að álitum og með hliðsjón af 

matsgerð hinna dómkvöddu matsmanna hæfilega ákveðinn 150.000 krónur.148 

 

                                                 

 

 
144 sama heimild. 
145 Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 662/2014. 
146 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 262. 
147 Hrd. 15. febrúar 1996 í máli nr. 387/1994. 
148 sama heimild. 
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4.4.2. Önnur atriði sem veita tilefni til ítarlegri skoðunar af hálfu kaupanda 

Búi kaupandi yfir vitneskju um andlag kaupanna kann það að veita honum tilefni til að 

framkvæma ítarlegri rannsókn. Sé kaupandi til dæmis grandsamur um að seljandi hafi ekki 

búið í fasteign þeirri sem hann hyggst kaupa, verður aðgæsluskylda hans ríkari fyrir vikið enda 

má kaupandi gera ráð fyrir því að seljandi búi yfir takmarkaðri þekkingu á eigninni undir 

slíkum kringumstæðum. Veiti kaupandi einhverju athygli við yfirborðsrannsókn sem hann telur 

að kunni að vera ágalli en gerir sér þó ekki fyllilega grein fyrir umfangi eða þýðingu ágallans 

getur það leitt til þess að honum sé skylt að leita sér aðstoðar hjá sérfróðum aðila.149 Sinni hann 

því ekki að framkvæma nákvæmari rannsókn eða leita sérfræðiaðstoðar kann það að leiða til 

þess að kaupanda er ókleift að bera fyrir sig galla sem annars hefði mátt sjá við nánari skoðun. 

Í fyrrnefndum Hrd. 276/2002 sagði meðal annars í niðurstöðu Héraðsdóms 

Reykjavíkur, sem Hæstiréttur staðfesti:150 

 

 ... sprunga í framrúðu gaf sérstakt tilefni til að kanna framrúðuna og umgjörð 

hennar. ... Með vísan til 47. gr. kaupalaga nr. 39/1922 getur stefnandi því ekki 

borið fyrir sig framangreinda galla á bifreiðinni. Ber því að sýkna stefnda af 

öllum kröfum stefnanda í máli þessu.151 

 

Eins má nefna Hrd. 51/2008 þar sem seljandi fasteignar krafði kaupanda um greiðslu 

eftirstöðva kaupverðs sem sá síðarnefndi hafði haldið eftir vegna galla sem hann taldi vera á 

þaki fasteignarinnar.152 Í söluyfirliti með fasteigninni var sérstaklega tiltekið að þak hússins 

þarfnaðist lagfæringar en kaupandi taldi þetta orðalag ekki gefa rétta mynd af umfangi gallans 

enda vildi hann meina að þakið væri nánast ónýtt. Hæstiréttur sneri við niðurstöðu héraðsdóms, 

sem hafði sýknað kaupanda af kröfum seljanda en í niðurstöðu réttarins sagði meðal annars:  

 

Í söluyfirlitinu kom fram að húsið væri reist á sjöunda áratug síðustu aldar. Ekki 

var nefnt að lagfæringar hefðu farið fram frá þeim tíma. Í sérstökum reit er bar 

yfirskriftina gallar var tekið fram: „Þak húss þarfnast lagfæringar að sögn 

eiganda.“ Gaf þetta, að teknu tilliti til aldurs hússins og sýnilegs ástands þess, 

áfrýjendum tilefni til sérstakrar skoðunar á þakinu eða til að óska eftir að í 

kaupsamning yrði sett ákvæði um ábyrgð á ástandi þaksins.153 

 

                                                 

 

 
149 Hagstrøm (n. 54) 181. 
150 Hrd. 19. desember 2002 í máli nr. 276/2002. 
151 sama heimild. 
152 Hrd. 2. október 2008 í máli nr. 51/2008. 
153 sama heimild. 
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Eins kann það að veita kaupanda tilefni til að framkvæma nákvæmari skoðun hafi 

seljandi sagt honum frá galla eða veitt óljósar upplýsingar, svo sem með því að gefa í skyn að 

að kaupandlagið kunni að vera gallað.154 Í Hrd. 315/2004 var óumdeilt að við 

kaupsamningsgerð hafði seljandi fasteignar veitt þær upplýsingar að borið hefði á héluleka eftir 

frost.155 Var talið að þær upplýsingar hefðu veitt fyrirsvarsmönnum kaupanda tilefni til að afla 

frekari upplýsinga um þakið og rannsaka ástand þess nánar. Yrði seljandi af þeim sökum ekki 

gerður skaðabótaskyldur vegna ástands þaksins enda hafði hann sagt fyrirsvarsmönnum 

kaupanda frá umræddum leka. 

Það er því á áhættu kaupanda ákveði hann að rannsaka ekki nánar vísbendingar um 

galla, sem honum eru ljósar, samanber Hrd. 257/1986.156 Í því máli taldi kaupandi fasteignar 

að húsið væri haldið sprungugöllum sem seljandi bæri ábyrgð á. Í niðurstöðu dóms bæjarþings 

Reykjavíkur sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna sagði meðal annars: 

 

Sprungur þær, sem á húsinu eru og um getur í greindri matsgerð, sjást greinilega 

við venjulega skoðun. ... Að þessu virtu, svo og því að stefndi hefur samkvæmt 

framansögðu ekki skoðað húsið sem skyldi að utanverðu, og það þrátt fyrir að 

sprungurnar, sem hann sá, gæfu honum sérstakt tilefni til nánari athugunar, þá 

þykir hann ekki, samkvæmt meginreglu 47. gr. kaupalaga nr. 39/1922, eiga rétt 

til bóta úr hendi stefnanda vegna greindra ágalla hússins að Álftamýri 27, 

Reykjavík. Ber því að hafna sýknukröfu hans í málinu.157 

 

Líkt og framangreind umfjöllun ber með sér geta fjölmargir þættir haft áhrif á það hvort 

kaupandi hafi framkvæmt fullnægjandi rannsókn á kaupandlagi og hvort honum sé kleift að 

bera fyrir sig galla. Þó er ótækt að fullyrða með einföldum hætti hvort aðgæsluskylda kaupanda 

sé rík í lausafjár- og fasteignakaupum eða ekki enda er það mjög háð atvikum hversu nákvæma 

rannsókn kaupandi þurfi að framkvæma hverju sinni. 

4.4.3. Hefðbundin skoðun á bifreiðum, verðbréfum og fasteignum 

Verður nú í dæmaskyni litið til nokkurra atriða er varða hefðbundna skoðun í aðdraganda kaupa 

á bifreiðum og fasteignum, sem eru meðal algengustu stóru fjárfestinga sem einstaklingar 

ráðast í á lífsleiðinni. Þá verður jafnframt skoðað hvernig kaupanda verðbréfa beri að haga 

                                                 

 

 
154 Hagstrøm (n. 54) 74. 
155 Hrd. 17. febrúar 2005 í máli nr. 315/2004. 
156 Hrd. 15. maí 1987 í máli nr. 257/1986. 
157 sama heimild. 
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skoðun sinni í aðdraganda slíkra kaupa, og þá aðallega hvort honum sé skylt að láta framkvæma 

svokallaða áreiðanleikakönnun. 

4.4.3.1. Bifreiðar 

Hefðbundinni bifreiðaskoðun hjá venjulegum kaupanda mætti lýsa þannig að kaupandi gengur 

í kringum bifreið og kannar yfirbyggingu hennar svo hann megi gera sér grein fyrir því hvort 

einhverjir augljósir ágallar séu á bifreiðinni að utanverðu, svo sem hvort rispur, dældir, beyglur 

og ryð sé að finna og hvort rúður, hjólbarðar og akstursljós séu í lagi. Jafnframt er algengt að 

kaupandi líti inn í bifreiðina og kanni þannig ástand hennar að innanverðu. Þó kann aðgengi 

kaupanda til að framkvæma skoðun á bifreið að vera takmarkað líkt og í Hrd. 25/2006 er 

varðaði bifreiðakaup við nauðungarsölu.158 Kaupanda var einungis kleift að rannsaka ástand 

bifreiðarinnar að utanverðu enda var hún læst og ekki kostur gefinn á að fara inn í hana né 

skoða vélarbúnað hennar. Skömmu eftir afhendingu varð kaupanda ljóst að vél bifreiðarinnar 

var haldin sjaldgæfri bilun og krafðist hann af þeim sökum riftunar á kaupunum en sýslumaður 

hafnaði þeirri beiðni. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom meðal annars fram: 

 

Ljóst er að varnaraðili átti þess hvorki kost að gangsetja bifreiðina né skoða vél 

hennar fyrir kaupin. Því hefur ekki verið hnekkt að honum hafi verið útilokað 

að verða var við skemmdirnar á vélinni við þá ófullkomnu skoðun, sem hann 

gat gert á bifreiðinni. Af þessu öllu er sýnt að ástand bifreiðarinnar var til mikilla 

muna verra en varnaraðili hafði ástæðu til að ætla þegar hann gerði boð í 

hana. Samkvæmt c. lið 1. mgr. 19. gr. laga nr. 50/2000 var bifreiðin því haldin 

galla þegar varnaraðili keypti hana. Sá galli var það verulegur að varnaraðila 

var rétt að rifta kaupunum, sbr. 1. mgr. 39. gr. laganna.159 

 
Vélarbúnaður bifreiðar er venjulegum kaupanda yfirleitt flókið fyrirbæri og getur það 

reynst honum vandasamt að átta sig á göllum í vél, jafnvel þeim sem telja má augljósa. Því er 

óhætt að slá föstu að kaupandi bifreiðar, sem ekki telst vera sérfróður, á almennt auðveldara 

með að bera fyrir sig galla á vélarbúnaði bifreiðar heldur en yfirbyggingu hennar enda eru 

gallar í vél yfirleitt leyndir. Í þessu samhengi má meðal annars nefna Hrd. 71/1983 en um var 

að ræða kaup á notaðri bifreið.160 Við skoðun í aðdraganda kaupa bar kaupandi fyrir sig að 

hann hafi fengið þær upplýsingar að efri hluti vélarinnar væri nýupptekin, sjálfskipting væri 

stillt og knastás í góðu lagi. Varðandi skoðun kaupanda á vél bifreiðarinnar kvaðst hann ekki 

                                                 

 

 
158 Hrd. 8. febrúar 2006 í máli nr. 25/2006. 
159 sama heimild. 
160 Hrd. 1. febrúar 1985 í máli nr. 71/1983. 
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hafa orðið var við neitt einkennilegt er hann gangsetti bifreiðina og hlustaði á gang vélarinnar. 

Eftir afhendingu kom hins vegar í ljós að bifreiðin var haldin verulegum göllum en matsmenn 

töldu ástand hennar óvenju slæmt miðað við ríflega 100.000 kílómetra akstur þar sem vélin var 

nánast útkeyrð. Í niðurstöðu Hæstaréttar kom meðal annars fram: 

 

Byggja verður á því áliti dómkvaddra matsmanna og sérfróðra meðdómenda, 

að bílvélin hafi verið haldin verulegum göllum, þegar hún var seld, og að stefndi 

(kaupandi) hafi ekki mátt gera sér grein fyrir því við þá skoðun, sem hann 

framkvæmdi. Þykir því verða að staðfesta hinn áfrýjaða dóm skv. 42. gr., 2. 

mgr., kaupalaga nr. 39/1922.161 

 

Venjulegum kaupanda er í fæstum tilvikum kleift að koma auga á galla í vélarbúnaði bifreiða 

nema með einhvers konar tilfæringum sem honum væri almennt ekki kleift að framkvæma 

nema viðkomandi hefði sérþekkingu. Í þessu samhengi má vísa til fyrrnefnds Hrd. 201/1987 

en Hæstiréttur taldi sannað að vél hinnar keyptu bifreiðar hafi verið haldin leyndum galla þegar 

kaupin fóru fram.162 Í niðurstöðu réttarins sagði meðal annars: 

 

Eins og vélin kom matsmönnum fyrir augu og eyru áður en hún var tekin i 

sundur, hefði maður, sem ekki er sérstaklega vanur meðferð véla, ekki þurft að 

gera sér grein fyrir ástandi hennar við reynsluakstur og/eða skoðun.163 

 

Þannig hvílir í fæstum tilvikum rík skylda á kaupanda að kynna sér vélarbúnað bifreiðar á 

ítarlegan hátt enda verður að miða skoðun kaupanda við þekkingu venjulegs manns. Ef 

kaupandi hefur hins vegar yfir sérfræðiþekkingu að ráða er eðlilegt að ríkari kröfur séu gerðar, 

líkt og fjallað verður nánar um síðar. Hafi seljandi hins vegar gefið til kynna að bifreiðin sé í 

góðu ásigkomulagi þá má kaupandi treysta því enda skulu þær upplýsingar sem seljandi veitir 

kaupanda ætíð vera réttar. Í dæmaskyni kann seljandi að hafa veitt kaupanda þær upplýsingar 

að vél bifreiðar sé nýuppgerð. Undir slíkum kringumstæðum kann aðgæsluskylda kaupanda að 

takmarkast fyrir vikið, líkt og ráða má af niðurstöðu Hæstaréttar í fyrrnefndum Hrd. 

387/1994.164 

Þó svo að það reynist venjulegum kaupanda yfirleitt snúið að koma auga á galla í 

vélarbúnaði bifreiðar eru þess háttar gallar þó ekki alltaf leyndir. Kaupandi getur til dæmis ekki 

borið fyrir sig galla sem hann mátti bersýnilega sjá við skoðun, svo sem þegar utanáliggjandi 

                                                 

 

 
161 sama heimild. 
162 Hrd. 17. nóvember 1988 í máli nr. 201/1987. 
163 sama heimild. 
164 Hrd. 15. febrúar 1996 í máli nr. 387/1994. 
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búnaður vélarinnar er auðsýnilega skemmdur. Þá kann það að veita kaupanda tilefni til að 

framkvæma nákvæmari skoðun, til dæmis þegar hann heyrir einkennileg hljóð berast frá 

vélinni eða þegar seljandi gefur í skyn að vélin kunni að vera annmörkum háð. Grunsemdir um 

galla, sem kaupandi áttar sig ekki almennilega á, geta nefnilega veitt honum tilefni til að afla 

sér aðstoðar sérfróðra aðila líkt og áður hefur komið fram.165 

Algengt er að kaupandi reynsluaki bifreið í aðdraganda bifreiðakaupa og er stundum 

mælt með því ,, ... þar sem margir gallar koma ekki fram fyrr en bíll er orðinn vel heitur“.166 

Þó má ráða af dómafordæmum Hæstaréttar, er varða galla í vélarbúnaði bifreiða, að á kaupanda 

hvíli almennt ekki skylda til að reynsluaka bifreið við framkvæmd skoðunar enda virðist 

almennt nægja að bíll sé gangsettur. Í Hrd. 480/1989, sem fjallað var um í kafla 4.1., 

viðurkenndi þó kaupandi að hafa nánast ekkert ekið bifreiðinni áður en gengið var frá 

kaupunum en hann var ekki talinn hafa sinnt aðgæsluskyldu sinni.167 Í þeim dómi skiptir þó 

miklu máli að þeir gallar sem kaupandi bar fyrir sig voru taldir vera augljósir við skoðun.  

Þá er að jafnaði ekki gert ráð fyrir því að kaupandi þurfi að framkvæma skoðun á 

undirvagni bifreiðar en í Hrd. 110/1979 kom meðal annars fram í niðurstöðu dóms bæjarþings 

Kópavogs: ,,Það er álit dómsins, að við kaup notaðra bíla sé almennt ekki gerð skoðun á ástandi 

undir bílnum, nema eitthvað gefi tilefni til þess, svo sem skrölt, ódeyft vélarhljóð o.s.frv.“168 Í 

þessu máli var um að ræða kaup á átta ára gamalli Volvo skutbifreið en skömmu eftir kaupin 

komu í ljós alvarlegar skemmdir á undirvagni bifreiðarinnar og óskaði kaupandi 

dómkvaðningar matsmanna. Í matsgerð þeirra voru skiptar skoðanir á því hversu augljósar 

umræddar skemmdir væru fyrir venjulegan kaupanda. Annar þeirra taldi að kaupandi sem ekki 

væri sérfróður hefði ekki mátt gera sér grein fyrir skemmdunum en til þess að geta séð þær 

fullkomlega hefði þurft að skoða undir bifreiðina. Tók hann fram að með því að líta undir 

bifreiðina hefði vissulega mátt sjá gat í grindarkjálka öðru megin en viðkomandi hefði engu að 

síður þurft að vita hvort slíkt gat ætti að vera eða ekki. Hinn matsmaðurinn hélt því fram að 

skemmdir á undirvagni hefðu verið mjög áberandi og hreinlega blasið við ef litið væri undir 

bifreiðina. Hins vegar var það álit hans að við kaup á bifreiðum væri almennt ekki venja fyrir 

því að kaupendur framkvæmdu skoðun undir bifreið. Í niðurstöðu Hæstaréttar er ekki að sjá að 

                                                 

 

 
165 Hagstrøm (n. 54) 181. 
166 „6 ráð við kaup á bíl“ (Tryggingamiðstöðin) <https://www.tm.is/gott-ad-vita/6-rad-vid-kaup-a-bil> skoðað 7. 

mars 2019. 
167 Hrd. 30. september 1993 í máli nr. 480/1989. 
168 Hrd. 8. desember 1981 í máli nr. 110/1979. 
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rétturinn staðfesti berum orðum hin tilvitnuðu orð héraðsdóms sem nefnd eru að framanverðu. 

Engu að síður var það niðurstaða réttarins að ekki yrði gert ráð fyrir því að kaupandi hefði mátt 

veita umræddum skemmdum eftirtekt við framkvæmd skoðunar og var því fallist á kröfu 

kaupanda um greiðslu bóta úr hendi seljanda. 

Með framangreinda umfjöllun í huga má ætla að nægjanlegt þyki að kaupandi bifreiðar, 

sem ekki telst sérfróður, framkvæmi nokkuð lauslega skoðun í aðdraganda bifreiðakaupa enda 

verður að miða skoðun hans við þekkingu venjulegs manns. Nái skoðun venjulegs kaupanda 

því ekki svo langt að gert sé ráð fyrir því að hann þurfi að beita sér með sérstökum hætti, til 

dæmis með því að taka vél bifreiðarinnar í sundur til að komast að hugsanlegum göllum í 

vélarbúnaði. Þá verður kaupanda almennt ekki gert að krjúpa niður til að líta undir bifreið eða 

framkvæma sérstaka skoðun á undirvagni, svo sem með aðstoð bifreiðalyftu, nema sérstakt 

tilefni kalli á slíka skoðun. 

4.4.3.2. Verðbréf 

Hugtakið verðbréf nær meðal annars yfir hlutabréf og skuldabréf sem eru algengustu tegundir 

fjármálagerninga á Íslandi en um verðbréfaviðskipti gilda lög nr. 108/2007 (vvl.). Þá gilda 

einnig lkpl., svo sem í tengslum við galla.169 Við skráningu verðbréfa á skipulegan 

verðbréfamarkað og almennt útboð hvílir sú skylda á útgefanda að veita tilteknar upplýsingar, 

samanber 44. gr. vvl. Í 45. gr. laganna kemur fram hvaða upplýsingar það eru sem útgefandi 

skal veita en samkvæmt 2. mgr. ákvæðisins skal lýsingu útgefanda fylgja stutt og greinargóð 

samantekt með lykilupplýsingum. Markmiðið með lýsingum útgefanda er ,, ... að tryggja að 

fjárfestar geti tekið upplýsta ákvörðun um hvort þeir vilji eiga viðskipti eða ekki með 

viðkomandi verðbréf og þá á hvaða kjörum.“170 Eins er algengt að útgefendur láti framkvæma 

svokallaða áreiðanleikakönnun á félaginu á sama tíma og unnið er að gerð lýsingar. Oft er þessi 

leið, sem á ensku kallast due diligence review, farin til þess að koma í veg fyrir galla í lýsingu 

með því að staðreyna upplýsingar og auka trúverðugleika hennar gagnvart fjárfestum.171 

Hugtakið áreiðanleikakönnun má skýra á eftirfarandi hátt: 

 

Ítarleg rannsókn ásamt skýrslugjöf um stöðu og starfsemi félags sem gerð er í 

tengslum við samruna, kaup á hlutafé og útboð sem tengist aðgæsluskyldu 

kaupanda og upplýsingaskyldu seljanda.172 

                                                 

 

 
169 Aðalsteinn E. Jónasson, Viðskipti með fjármálagerninga (Bókaútgáfan Codex 2009) 290. 
170 sama heimild 257. 
171 sama heimild 279.  
172 „Áreiðanleikakönnun“, , Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008). 
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Hvað varðar aðgæsluskyldu kaupanda verðbréfa, það er fjárfestis, þá ber honum að 

kynna sér lýsingu útgefanda í heild sinni áður en tekin er ákvörðun um viðskipti og því nægir 

ekki að skoða samantektina eingöngu en í Hrd. 184/2003 var þessi grundvallarregla staðfest.173 

Sinni fjárfestir þessu ekki kann það að leiða til þess að hann glati rétti sínum til þess að krefjast 

skaðabóta, nema samantekt hafi verið villandi, ónákvæm eða í ósamræmi við lýsinguna.174  

Á árum áður tíðkaðist ekki að láta framkvæma áreiðanleikakannanir en í sífellt flóknari 

heimi viðskipta heyrir það nánast til undantekninga að láta ekki framkvæma slíkar kannanir í 

stærri kaupum eins og fyrirtækja- og verðbréfakaupum. Oft er um gríðarlega fjárhagslega 

hagsmuni að ræða og þannig eðlilegt að fjárfestir vilji láta sérfræðinga á sínum vegum leggja 

mat á það hvort þær forsendur sem hann hefur til kaupanna séu réttar.175 Framkvæmd slíkrar 

könnunar er til þess fallin að koma í veg fyrir ágreining en að sama skapi er hún einnig 

kostnaðarsöm og framkvæmd hennar kann að reynast tímafrek.176 Þá getur það reynst kaupanda 

erfitt að skilgreina forsendur sínar, svo sem þegar hann vill ekki upplýsa seljanda um þær leiðir 

sem hann telur færar til að auka rekstrartekjur félagsins.177 

 

Danski fræðimaðurinn Erik Werlauff skilgreinir ,,due diligence“ hugtakið sem 

eina útfærslu á aðgæsluskyldu kaupanda, ,,caveat emptor“, í kaupum. Nánar 

tiltekið lítur hann svo á að ,,due diligence review“ sé kerfisbundin útfærsla á 

aðgæsluskyldu kaupanda.178 

 

Það hversu umfangsmikil áreiðanleikakönnun skuli vera í tengslum við kaup á hlutafé 

og við samruna fer eftir þeim forsendum sem fjárfestir leggur til grundvallar og er 

athugunarefni þeirra því ólíkt hverju sinni.179 Þetta kann í dæmaskyni að vera rannsókn á því 

hvort skipulag og rekstur fyrirtækis sé í samræmi við lög, hvort upplýsingar í ársreikningi veiti 

skýra mynd af fjárhagsstöðu félagsins, hverjar helstu eignir félagsins séu, skuldir þess og 

hugsanlegar kröfur sem kynnu að koma á hendur því.180 Þannig er markmiðið með 

framkvæmdinni að takmarka áhættu á kaupunum. Í Hrd. 221/2006 byggðu kaupendur 75 

prósent hlutafjár í félaginu D ehf. á því að þeim hefðu verið veittar rangar upplýsingar í 

                                                 

 

 
173 Hrd. 6. nóvember 2003 í máli nr. 184/2003. 
174 Aðalsteinn E. Jónasson (n. 169) 266. 
175 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson, Verðbréfamarkaðsréttur (Bókaútgáfan Codex 2004) 137. 
176 sama heimild 138. 
177 sama heimild 142–143. 
178 sama heimild 135. 
179 sama heimild 132. 
180 sama heimild 146. 
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aðdraganda kaupanna.181 Kaupendur tóku við fyrirtækinu í einn mánuð áður en gengið var frá 

kaupunum og höfðu þannig óheftan aðgang að bókhaldi D ehf. og allri starfsemi félagsins. Í 

niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna kom 

meðal annars fram um gerð áreiðanleikakönnunar sem ekki var framkvæmd: 

 

Í margnefndri viljayfirlýsingu frá 1. febrúar 2003 kemur fram að gera skuli 

áreiðanleikakönnun sem miði við stöðu bókhalds 31. janúar 2003 og skuli þeirri 

könnun ljúka fyrir 25. febrúar 2003. Ekki er getið um hver skuli gera þessa 

könnun en að mati dómsins stóð það nær stefnendum að hafa frumkvæði að 

slíkri vinnu. Áreiðanleikakönnun er fyrst og fremst til hagsbóta fyrir kaupendur 

og má ætla að þá hefðu til dæmis vantaldar skuldir við erlenda aðila, sem áður 

er minnst á, komið í ljós.182 

 

Ekki var fallist á að seljendur hefðu vanrækt upplýsingaskyldu sína í aðdraganda kaupa en í 

niðurstöðu héraðsdóms sagði aftur á móti: 

 

Stefnendur þykja hins vegar hafa vanrækt skoðunarskyldu sína samkvæmt 20. 

gr. laga nr. 50/2000 með því að láta undir höfuð leggjast að kanna rekstur og 

efnahag fyrirtækisins þann mánuð sem þeir höfðu til umráða uns 

kaupsamningur var gerður.183 

 

Eins mætti nefna Hrd. 312/2003, sem ítarlega verður rakinn í kafla 5.1.1. síðar í 

ritgerðinni.184 Um var um að ræða kaup Ha hf. á fimm prósent hlutafjár í F ehf. en hið 

fyrrnefnda félag taldi að forsendur félagsins til kaupanna hefðu brostið þar sem 

heildarverðmæti F ehf. reyndist vera mun minna en fyrirsvarsmaður seljanda, Hi ehf., tiltók í 

aðdraganda kaupanna. Í sératkvæði tveggja dómara Hæstaréttar kom meðal annars fram að 

fyrirsvarsmaður Ha hf., sem var prófessor í viðskiptafræðum, hafði tækifæri á að kynna sér 

ársreikning F ehf. en því sinnti hann ekki. Þá hefði kaupandi jafnframt getað kynnt sér bókhald 

félagsins og leitað upplýsinga hjá starfsmönnum um rekstur þess. Þar sem kaupandi sýndi ekki 

nægjanlega aðgæslu taldi minnihluti Hæstaréttar að honum væri ókleift að bera fyrir sig galla 

sem hann mátti sjá við þess háttar rannsókn. Meirihluti Hæstaréttar komst hins vegar að þeirri 

niðurstöðu að forsendur til kaupanna hefðu brostið og að kaupandi hefði mátt treysta 

upplýsingum seljanda. 

                                                 

 

 
181 Hrd. 9. nóvember 2006 í máli nr. 221/2006. 
182 sama heimild. 
183 sama heimild. 
184 Hrd. 13. nóvember 2003 í máli nr. 312/2003. 



 

40 

 

 

Mikilvægt er að hafa í huga að á verðbréfakaupanda hvílir engin lagaleg skylda að láta 

framkvæma áreiðanleikakönnun.185 Þó er ljóst að honum er ókleift að bera fyrir sig galla sem 

hann mátti veita athygli við skoðun, samanber 20. gr. lkpl. Líkt og áður hefur verið rakið er 

kaupanda skylt að framkvæma skoðun ef seljandi hvetur hann til þess nema kaupandi hafi gilda 

ástæðu til annars. Hér vaknar sú spurning hvort fjárfesti sé skylt að láta framkvæma 

áreiðanleikakönnun eftir hvatningu seljanda en þeirri spurningu verður ekki auðsvarað. Enginn 

vafi liggur á því að framkvæmd áreiðanleikakönnunar er mun umfangsmeiri, flóknari og 

kostnaðarsamari leið fyrir verðbréfakaupanda til að framkvæma skoðun, svo sem á hlutafélagi, 

heldur en fyrir bifreiðakaupanda að framkvæma lauslega skoðun á bifreið eftir hvatningu 

seljanda. Hins vegar má telja eðlilegt að kaupandi leggi meira á sig við skoðun í aðdraganda 

verðbréfakaupa, svo sem þegar um fyrirtæki með gríðarlega veltu er að ræða. Framkvæmd 

áreiðanleikakönnunar er ein leið fyrir fjárfesti til að afla sér upplýsinga en hafi hann gilda 

ástæðu til að sinna ekki hvatningu um framkvæmd slíkrar könnunar verður að telja að honum 

sé það ekki skylt. Þó er fjárfesti undir öllum kringumstæðum skylt, samkvæmt 31. gr. lkpl., að 

framkvæma skoðun eftir afhendingu söluhlutar á þann hátt sem góð venja stendur til en algengt 

er að afhending hlutafjár fari fram eftir fyrstu greiðslu líkt og í Hrd. 227/2003.186 

Samandregið má segja að í stórum fjárfestingum hafi það færst mjög í vöxt að fjárfestar 

láti framkvæma áreiðanleikakönnun og mætti því velta fyrir sér hvort komin sé fastmótuð venja 

að láta gera slíka könnun, svo sem þegar um kaup á verulegum hlut í hlutafélagi er að ræða og 

við samruna. Fjárfesti er þó ekki skylt samkvæmt lögum að standa að þess háttar könnun en 

geri hann það er afar mikilvægt að vandað sé til verka. Umræddur fjárfestir og fulltrúar á hans 

vegum fá þá aðgengi að mikilvægum upplýsingum og er honum ókleift að bera fyrir sig galla 

sem hann mátti sjá við slíka skoðun, samanber fyrrnefndan Hrd. 227/2003.187 Í því máli hafði 

kaupandi einkahlutafélags látið sérfræðinga framkvæma áreiðanleikakönnun á félaginu og 

hafði ekkert athugavert fundist við þá könnun. Kaupandi bar síðar fyrir sig galla en þeirri kröfu 

var hafnað enda talið að kaupandi gæti ekki borið fyrir sig galla á hinu selda sem hann hefði 

mátt sjá við áreiðanleikakönnun sem framkvæmd var af trúnaðarmönnum hans. Var kaupandi 

þannig samsamaður hinum sérfróðu aðstoðarmönnum sínum. 

                                                 

 

 
185 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson (n. 175) 131. 
186 Hrd. 29. janúar 2004 í máli nr. 227/2003. 
187 sama heimild. 
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4.4.3.3. Fasteignir 

Fasteignakaup eru allajafna flókin viðskipti, miklir fjárhagslegir hagsmunir í húfi og oft um 

mikilvægustu fjárfestingu sem kaupandi ræðst í á lífsleiðinni. Þannig væri ósanngjarnt að ætlast 

til þess að honum sé kleift að koma auga á alla þá fjölmörgu annmarka sem notaðri eign kann 

að fylgja enda reynist það yfirleitt venjulegum kaupanda erfitt um vik. Af þeim sökum verða 

ekki ríkar kröfur lagðar á venjulegan kaupanda að hann leiti á ítarlegan hátt eftir hugsanlegum 

göllum enda hvílir á seljanda, og þeim sem koma fram fyrir hans hönd, sú skylda að upplýsa 

kaupandann að eigin frumkvæði um alla þá galla sem seljandi er- eða má vera meðvitaður 

um.188 

Í riti sínu um fasteignakaup telur danski fræðimaðurinn A. Vinding Kruse að það hversu 

nákvæma skoðun kaupandi fasteignar beri að framkvæma ráðist af venju hvers tíma sem og 

því hvað einstakt tilfelli gefur tilefni til hverju sinni.189 Hins vegar telur hann að vart megi 

fullyrða að nokkur föst venja hafi myndast hvað varðar umfang aðgæsluskyldu við kaup á 

fasteignum. Fræðimaðurinn telur að þó megi varla krefjast meira en tiltölulega 

yfirborðskenndrar skoðunar á grunni eignarinnar og herbergjum og nefnir í dæmaskyni að 

íbúðarleigjandi þurfi ekki að framkvæma skoðun á öllum íbúðum eignarinnar.190 

 Hefðbundinni rannsókn á fasteign má lýsa þannig að kaupandi kynnir sér innan- og 

utanvert ástand eignar sem og lóð. Hann gætir þess að skoða öll rými eignarinnar og sé um 

fjöleignarhús að ræða skoðar hann sameign jafnt sem séreign.191 Auk þess er mikilvægt að 

kaupandi kynni sér söluyfirlit fasteignar rækilega en þar skulu tilgreind öll grundvallaratriði 

um eiginleika og ástand eignarinnar, samanber 11. gr. laga nr. 70/2015 um sölu fasteigna og 

skipa. 

Um framkvæmd skoðunar af hálfu fasteignakaupanda segir Viðar Már Matthíasson meðal 

annars: 

 

Hann á að kanna sjáanleg ummerki raka eða leka á allra algengustu stöðum svo 

sem með gluggum eða þaki og hann á að gera sér grein fyrir því, hvort sprungur 

eru á útveggjum eða aðrar sjáanlegar skemmdir á steypu eða múrhúð. Til 

viðbótar koma svo auknar kröfur ef eitthvert tilefni verður til frekari 

skoðunar.192 

 

                                                 

 

 
188 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 26. gr., mgr. 2. 
189 Kruse (n. 80) 155. 
190 sama heimild. 
191 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 264. 
192 sama heimild. 
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Talið hefur verið að það veiti kaupanda ríkara tilefni til að framkvæma nákvæmari skoðun á 

eign sem er gömul og bersýnilega í slæmu ásigkomulagi heldur en á eign sem er nýleg og vel 

útlítandi. Aldur og ástand fasteignar skiptir því sköpum við mat á því hvaða kröfur kaupandi 

megi gera til eignarinnar. Af dómafordæmum má einnig ráða að það kunni að takmarka 

aðgæsluskyldu kaupanda hafi seljandi veitt honum ítarlegar lýsingar um tiltekna hluta 

fasteignar og skiptir engu þó um gamla eign sé að ræða. Seljandi kann til dæmis að hafa upplýst 

kaupanda um að þak eignarinnar sé í góðu ásigkomulagi eða að það hafi nýlega verið 

endurnýjað. Hér má í dæmaskyni nefna Hrd. 42/2003 en í söluyfirliti með hinni keyptu eign, 

sem var 56 ára gömul, var meðal annars tiltekið: „Loft einangrað nýtt þak.“193 Kaupendur báru 

fyrir sig að þau hefðu við framkvæmd skoðunar ekki séð neitt athugavert við þak eignarinnar. 

Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði meðal annars: 

 

Enda þótt gagnáfrýjandanum Sigurði hafi jafnframt verið sagt að hið nýja þak 

hafi verið sett ofan á eldra þak breytir það því ekki að gagnáfrýjendur máttu 

treysta því að sú framkvæmd hafi verið forsvaranleg og þakið því í góðu lagi. 

Höfðu þau því ekki tilefni til að kynna sér ástand þess sérstaklega. Bera 

aðaláfrýjendur skaðabótaábyrgð vegna galla þeirra sem þak hússins reyndist 

haldið.194 

 

Hér má þó einnig nefna Hrd. 207/2016.195 Í þeim dómi bar kaupandi fyrir sig að ein af ástæðum 

þess að hann framkvæmdi ekki skoðun á þaki nýbyggingar sem hann keypti væri meðal annars 

sú að seljandi hafði veitt ítarlegar upplýsingar í ástandslýsingu um að þakið væri í lagi. Í 

niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var þessum rökum kaupanda hafnað: 

 

 ... telur dómurinn að ekki verði talið að af áðurgreindri lýsingu á ástandi þaksins 

hafi mátt draga þá ályktun að seljandi fasteignarinnar ábyrgðist að ástand 

þaksins væri gott. Telja verður að orðin „ástand virðist gott“ í ástandslýsingunni 

hafi staðið í beinum tengslum við frásögn um að enginn leki væri inn í íbúðir, 

en áður hafði verið tekið fram að þakniðurfallsrör og þakbrunna vantaði.196 

  

Stundum leiða aðstæður þó til þess að kaupanda er ófært að framkvæma fullnægjandi 

skoðun á fasteign. Í þessu samhengi má vísa til Hrd. 192/1991 þar sem kaupendur báru fyrir 

sig galla sem fólst í því að hluti gólfplötu var tekinn að síga.197 Annar kaupenda skoðaði eignina 

                                                 

 

 
193 Hrd. 2. október 2003 í máli nr. 42/2003. 
194 sama heimild. 
195 Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 207/2016. 
196 sama heimild. 
197 Hrd. 10. nóvember 1994 í máli nr. 192/1991. 
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tvívegis áður en kaupin voru gerð en erfitt var að sjá undir umrædda gólfplötu nema á mjög 

takmörkuðu svæði. Þar sem aðstæður til skoðunar voru erfiðar var ekki fallist á að kaupendur 

hefðu fyrirgert sér rétti til bóta vegna ófullnægjandi rannsóknar á eigninni í aðdraganda kaupa. 

Séu aðstæður til skoðunar aftur á móti góðar á kaupandi erfiðara með að bera fyrir sig galla 

samanber Hrd. 180/2003.198 Í því máli höfðu kaupendur framkvæmt skoðun á eigninni í 

aðdraganda kaupa en skoðun á þaklofti var ekki nákvæmari en svo að annar kaupenda gekk 

upp brattan stiga sem dreginn hafði verið niður um lofthlera, leit upp um gatið en að öðru leyti 

skoðaði hann ekki þakloftið nánar. Skömmu eftir afhendingu báru kaupendur svo fyrir sig að 

þak hússins læki og héldu eftir hluta af lokagreiðslu útborgunar. Bæði héraðsdómur og 

Hæstiréttur töldu ósannað að seljendum hafi verið kunnugt um lekann og leynt kaupendum 

upplýsingum. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði meðal annars um hina ónákvæmu skoðun 

kaupenda: 

 

Þakloftið var notað sem geymsla og mun það vera sæmilega manngengt. Er um 

það sérstaklega getið sem „mikið geymslurými“ í söluyfirliti er lá til grundvallar 

við kaupin. Aðaláfrýjendum var gefinn kostur á að skoða þakloftið, sem þau 

létu ógert að öðru leyti en því að aðaláfrýjandinn Ásgrímur mun hafa staðið í 

stiganum og litið þaðan upp. Þá er fram komið að utan húss mátti sjá af jörðu 

niðri merki viðgerða á þaksteini, væri athygli beint þangað. Samkvæmt 

framanrituðu áttu gallar á þaki hússins ekki að geta dulist væri eignin skoðuð 

með þeirri athygli, sem ætlast mátti til. Af þeirri ástæðu verður ekki fallist á að 

um leynda galla hafi verið að ræða á þaki hússins og ber aðaláfrýjendum því að 

greiða óskipt eftirstöðvar umsaminnar kaupsamningsgreiðslu, eða 1.500.000 

krónur með dráttarvöxtum eins og í dómsorði greinir.199 

 

Líkt og nánar verður fjallað um í sjötta kafla ritgerðarinnar takmarkast 

upplýsingaskylda seljanda ekki við aðgæsluskyldu kaupanda í fasteignakaupum sem er 

undantekning frá meginreglu kröfuréttar. Lagaákvæði 3. mgr. 29. gr. fkpl. fól í sér nýbreytni í 

tengslum við samspil upplýsingaskyldu seljanda og aðgæsluskyldu kaupanda í 

fasteignakaupum á þann hátt að seljanda, eða þeim sem fram koma fyrir hans hönd, er skylt að 

upplýsa kaupanda um alla þá galla sem seljandi veit eða mátti vita um. Skiptir í þeim efnum 

engu máli hvort seljandi telji að kaupandi eða sérfróður aðstoðarmaður hans megi sjá galla eða 

                                                 

 

 
198 Hrd. 4. mars 2004 í máli nr. 180/2003. 
199 sama heimild. 
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verða þeirra var við skoðun.200 Upplýsingaskylda seljanda á því að standa óhögguð, hvað sem 

aðgæsluskyldu kaupanda líður. 

Skoðun á fasteign getur reynst vandasöm enda er að mörgu að huga fyrir kaupanda. 

Þegar um skoðun á þaki fasteignar er að ræða eru til dæmis almennt ekki miklar kröfur lagðar 

á kaupanda að framkvæma nákvæma rannsókn, nema sérstakt tilefni kalli á slíka skoðun líkt 

og í Hrd. 51/2008 sem fjallað var um í kafla 4.4.2.201 Í fyrsta lagi getur það reynst kaupanda 

hættusamt að gera sér ferð á þak eignar, svo sem þegar um skoðun á fjölbýlishúsi er að ræða. Í 

öðru lagi getur venjulegur kaupandi oftar en ekki átt í erfiðleikum með að gera sér grein fyrir 

göllum á þaki enda eru þeir oftar en ekki leyndir, samanber nýlegan Hrd. 170/2017.202 Í 

niðurstöðu Hæstaréttar í því máli kom meðal annars fram: 

 

Með vísan til forsendna héraðsdóms, sem skipaður var sérfróðum 

meðdómsmönnum, er staðfest niðurstaða hans um galla á þaki hússins og að 

kaupandi hefði ekki getað veitt honum athygli við hefðbundna skoðun á 

fasteigninni. Var því að þessu leyti um leyndan galla að ræða sem samkvæmt 

matsgerð telst umfangsmikill.203 

 

Gallar á þaki geta til dæmis hulist bakvið klæðningar og þyrfti kaupandi því oftar en ekki að 

framkvæma allnokkrar tilfæringar svo honum væri kleift að gera sér grein fyrir göllum sem þar 

kunna að leynast. Af þeim sökum er ekki hægt að gera kröfu um annað en að kaupandi 

framkvæmi lauslega rannsókn á þaki fasteignar sem hann skoðar, ef hann á annað borð gerir 

það. 

Velta má því upp hvort til þess sé ætlast að kaupandi gangi úr skugga hvort 

blöndunartæki, svo sem kranar í eldhúsvaski og baðherbergi, virki eðlilega í eign sem hann 

skoðar. Skrúfi kaupandi til dæmis frá krana í eign sem hann skoðar og verður þess var að vatnið 

sem úr rennur er brúnleitt kann það að veita honum vísbendingu um ryð í lögnum. Myndi slík 

vitneskja eflaust veita honum tilefni til frekari skoðunar. Í Hrd. 376/2004 féllst Hæstiréttur á 

að hin keypta eign, sem var tæplega 40 ára gömul, hafi verið haldin galla vegna rennslistregðu 

í neysluvatnslögnum.204 Hins vegar taldi rétturinn að kaupandi hefði með einföldum hætti getað 

athugað rennsli úr krönum og þannig hefðu umræddir gallar ekki átt að leynast honum. 

                                                 

 

 
200 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 477–478. 
201 Hrd. 2. október 2008 í máli nr. 51/2008. 
202 Hrd. 27. mars 2018 í máli nr. 170/2017. 
203 sama heimild. 
204 Hrd. 24. febrúar 2005 í máli nr. 376/2004. 
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Aðgæsluskylda kaupandans var enn fremur sérlega rík af þeirri ástæðu að honum var ljóst að 

afkomendur seljanda, sem kynntu eignina fyrir hans hönd, höfðu ekki búið í henni í 

aldarfjórðung. Þannig áttu þau litla möguleika á að veita kaupanda fullnægjandi upplýsingar 

um eignina. Af þeim sökum gat kaupandi ekki borið fyrir sig galla á neysluvatnslögninni. 

Hér vaknar sú spurning hvort á seljanda, og þar með fulltrúa hans, hafi verið lagðar 

fullvægar kröfur um að upplýsa kaupanda um rennslistregðuna. Á móti má þó segja að 

kaupandi mátti vissulega gera ráð fyrir því að eitt og annað væri farið að gefa sig í svo gamalli 

eign.205 Þar að auki var honum ljóst að afkomendur seljanda höfðu ekki búið í eigninni í áraraðir 

og kallaði sú vitneskja á nákvæmari rannsókn af hans hálfu. Sökum alzheimerssjúkdóms var 

seljanda ókleift að koma að sölu hússins og gera má ráð fyrir því, með tilliti til veikinda hans, 

að honum hafi sjálfum verið ófært að upplýsa fulltrúa sína líkt og seljanda er skylt að gera, svo 

sem um tilvist galla á eign sem hann kynni að vera grandsamur um. Þannig var aðstöðumunur 

milli kaupanda og seljanda, sem oftar en ekki er mikill í fasteignakaupum, raunar enginn í 

þessum dómi, þar sem fulltrúar seljanda vissu lítið um ástand eignarinnar. 

Ljóst er að við skoðun á fasteign er í mörg horn að líta fyrir kaupanda og oft getur reynst 

erfitt að koma auga á galla. Í Hrd. 761/2014 var kaupendum til dæmis heimilt að rifta 

kaupsamningi vegna mikilla rakaskemmda sem þau gátu ekki gert sér grein fyrir við skoðun á 

eigninni.206 Þó aðeins sé hægt að krefjast þess að kaupandi fasteignar, sem ekki telst sérfróður, 

framkvæmi lauslega skoðun er vissulega betra að hann kynni sér ástand eignar á sem 

ítarlegastan máta, sérstaklega þegar um gamlar eignir er að ræða.207 Á þann hátt er honum betur 

fært að ákveða sig hvort eignin uppfylli þær kröfur sem hann leitast eftir. Kaupandi notaðrar 

eignar getur nefnilega ekki borið fyrir sig galla nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo að 

nokkru varði, líkt og fram kemur í 2. ml. 18. gr. fkpl., samanber niðurstöðu í Hrd. 397/2005.208 

Hvað telst rýra verðmæti eignar svo að nokkru varði ræðst mjög af atvikum hverju sinni en í 

tengslum við gamlar eignir hefur almennt verið miðað við tíu prósent verðmætisrýrnun 

eignar.209 Rétt er þó að nefna að fyrrnefnt lagaákvæði gildir ekki hafi seljandi sýnt af sér 

                                                 

 

 
205 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 255. 
206 Hrd. 4. júní 2015 í máli nr. 761/2014. 
207 Rosenmeier (n. 65) 303. 
208 Hrd. 9. mars 2006 í máli nr. 397/2005. 
209 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 18. gr., mgr. 6. 
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saknæma háttsemi.210 ,,Vanræksla á upplýsingaskyldu seljanda getur t.d. valdið því, að ágalli, 

sem ekki kæmist ella yfir gallaþröskuld 2. málsl. 18. gr., myndi gera það.“211 

4.5. Er aðgæsluskylda ríkari í tengslum við fasteignakaup heldur en lausafjárkaup? 

Því hefur verið haldið fram að almennt skuli leggja ríkari kröfur á kaupanda að framkvæma 

nákvæmari skoðun eftir því sem kaupandlagið er verðmætara.212 Páll Sigurðsson nefnir til 

dæmis að margt mæli með því ,, ... að varúðarskylda kaupanda verði talin sérstaklega rík í 

fasteignakaupum sökum þeirra miklu verðmæta, sem þar eru venjulega í húfi“.213 Þá er oftar 

en ekki kveðið á um það af hálfu fasteignasala í auglýsingum með fasteignum að 

aðgæsluskylda fasteignakaupenda sé rík. Kynni slík yfirlýsing að vekja uppi grunsemdir að á 

kaupendum fasteigna hvíli sérstaklega rík aðgæsluskylda. Hins vegar hefur verið talið að 

upplýsingaskylda seljanda sé ríkari í tengslum við fasteignakaup heldur en lausafjárkaup líkt 

og áður kom fram í kafla 3.2. Rökin þar að baki eru til að mynda þau að seljandi hefur iðulega 

mikið þekkingarforskot á kaupanda og er aðstöðumunur þeirra á milli gjarnan mikill.214  

 Með tilkomu 3. mgr. 29. gr. fkpl. má ætla að löggjafinn hafi ætlað fasteignakaupendum 

ríkari vernd en kaupendum lausafjár. Í lagagreininni kemur fram að ákvæði 1. og 2. mgr. 29. 

gr., um að kaupandi geti ekki borið fyrir sig galla á fasteign sem hann þekkti til eða átti að 

þekkja til við gerð kaupsamnings, víki fyrir efni 26. gr. um skort á upplýsingum um fasteign. 

Af reglunni má því ráða að seljanda fasteignar sé skylt að upplýsa kaupanda um alla þá 

annmarka eignar sem seljandinn veit eða má vita um, óháð því hvort hann telji að kaupandi, 

eða sérfróður aðstoðarmaður hans, kunni að gera sér grein fyrir þeim annmörkum.215 Ákvæði 

3. mgr. 29. gr. fkpl. á sér þó ekki hliðstæðu í lkpl. og því gildir í lausafjárkaupum meginreglan 

um að upplýsingaskylda seljanda takmarkist af aðgæsluskyldu kaupanda.  

Með tilkomu umrædds lagaákvæðis fkpl. eru því lagðar ríkari skyldur á seljanda 

fasteignar að upplýsa kaupanda að eigin frumkvæði um galla sem hann veit eða má vita um, 

samanber niðurstöðu í Hrd. 358/2016.216 Þannig er síður en svo hægt að halda því fram að 

aðgæsluskylda kaupanda sé ríkari í tengslum við fasteignakaup þó hún kunni að hafa verið það 

fyrir lagasetningu fkpl. þegar hin framangreinda meginregla gilti í tengslum við kaup á 

                                                 

 

 
210 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 260. 
211 sama heimild 285. 
212 Páll Sigurðsson (n. 1) 184.  
213 Páll Sigurðsson (n. 33) 27. 
214 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 301. 
215 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 285. 
216 Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 358/2016. 
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fasteignum. Þó verður ekki séð að íslenskir dómstólar hafi í dómsúrlausnum sínum alltaf gefið 

ákvæði 3. mgr. 29. gr. fkpl. nægjanlegan gaum, sér í lagi fyrsta áratuginn eða svo eftir setningu 

laganna. Verður þessu veitt nánari skil í sjötta kafla ritgerðarinnar. 
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5. Kaupandi telst vera sérfróður eða hann nýtur aðstoðar sérfróðra aðila 

Líkt og áður hefur komið fram hefur verið gengið út frá því að kaupandi skuli framkvæma 

skoðun sína á samskonar hátt og hinn góði og skynsami maður myndi haga skoðun sinni. Af 

fyrri umfjöllun má einnig ráða að almennt verði ekki gerðar ríkari kröfur til venjulegs kaupanda 

en að hann framkvæmi tiltölulega lauslega skoðun í aðdraganda kaupa nema sérstakt tilefni 

leiði til annars. Engu að síður kann kaupandi að búa yfir meiri þekkingu heldur en venjulegur 

kaupandi og getur því hæfni til þess að meta hvort andlag kaupa teljist gallað verið mismunandi 

hverju sinni.217 Þannig getur galli, sem fyrir augum venjulegs kaupanda má teljast leyndur, 

reynst sérfróðum kaupanda augljós við framkvæmd skoðunar. 

Í eftirfarandi umfjöllun verður litið til þess hvaða áhrif það hefur fyrir aðgæsluskyldu 

kaupanda ef hann telst vera sérfróður. Er til að mynda sérfróðum kaupanda kleift að bera fyrir 

sig galla á andlagi kaupa sem gera mátti ráð fyrir að einstaklingur með slíka þekkingu kæmi 

auga á við skoðun? Eins verður litið til þess hvaða þýðingu það kann að hafa í för með sér að 

kaupandi njóti aðstoðar sérfræðings við framkvæmd skoðunar, svo sem byggingarfróðs aðila 

við skoðun á fasteign. Getur það komið kaupanda, sem ekki býr yfir sérfræðiþekkingu á 

kaupandlagi, í koll sýni hann þá fyrirhyggju að hafa með sér sérfróðan aðila meðferðis við 

skoðun, þegar sá síðarnefndi sýnir af sér hirðuleysi við slíka rannsókn? Jafnframt verður þeirri 

spurningu velt upp og svarað hvort kaupanda kunni að vera skylt að hafa með sér sérfróðan 

aðila við framkvæmd skoðunar, svo sem þegar seljandi hvetur hann til þess. Loks verður fjallað 

um það undir hvers konar kringumstæðum kaupandi eða aðstoðarmaður hans er talinn búa yfir 

sérfræðiþekkingu. 

5.1. Aðgæsluskylda sérfróðs kaupanda 

Sú ólögfesta regla hefur viðgengist lengi í dómaframkvæmd, bæði hérlendis og í 

nágrannaríkjum, að ríkari aðgæslukröfur skuli lagðar á herðar aðila sem telst vera sérfróður 

heldur en á aðila sem ekki telst sérfróður.218 Þykir bæði eðlilegt og sanngjarnt að leggja skuli 

ríkari skyldur á kaupanda sem telst fagmaður, svo sem bifvélavirkja sem skoðar vél bifreiðar í 

aðdraganda bifreiðakaupa, heldur en á kaupanda sem almenna þekkingu hefur á bifreiðum. 

Þannig leiðir af hinni ólögfestu reglu í þessu einfalda dæmi að bifvélavirkinn hefur minna 

svigrúm til að bera fyrir sig galla eftir að kaup hafa átt sér stað, heldur en kaupandinn sem 

                                                 

 

 
217 Páll Sigurðsson (n. 1) 183. 
218 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 284; Martinussen (n. 80) 169; Páll Sigurðsson (n. 

1) 184; Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 316. 
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takmarkaða þekkingu hefur á bifreiðum, enda hefði hann sem fagmaður átt auðveldara með að 

verða hans var við skoðun á bifreiðinni. Sama regla myndi að öllum líkindum einnig gilda 

undir þeim ólíklegu kringumstæðum þegar kaupandi þykist vera sérfróður.219 Páll Sigurðsson 

nefnir í dæmaskyni að seljandi mætti þá búast við því að kaupandi, sem til að mynda þykist 

vera menntaður bifvélavirki, væri kleift að finna þá galla á vélinni sem vélfróður maður ætti 

annars að geta fundið.220 

Á sama hátt mætti segja að byggingarfróður maður, til dæmis húsasmíðameistari, ætti 

auðveldara með að gera sér grein fyrir galla á fasteign, svo sem í formi missmíði á flísalögn, 

heldur en venjulegur kaupandi sem hefur takmarkaða þekkingu á fasteignum. Í athugasemdum 

með 29. gr. fkpl. kemur meðal annars fram: 

 

Oft verður ekki ætlast til þess af kaupanda að hann átti sig á því hvaða áhrif 

tilteknir gallar hafa. Þetta gildir einkum um galla sem lúta að hönnunar- eða 

byggingartæknilegum atriðum. Ekki er líklegt að venjulegur maður sem kaupir 

fasteign, sem nýlokið er við að byggja, átti sig á því hvaða afleiðingar það geti 

haft ef honum er bent á að hönnun þaks sé óvenjuleg, eða útfærsla einhverra 

byggingartæknilegra atriða. Ósanngjarnt væri að kaupandi gæti ekki borið fyrir 

sig galla sem leiddu af slíkum atriðum.221 

 

Hér má í dæmaskyni nefna Hrd. 252/1984 en í því máli krafðist fasteignakaupandi, sem var 

húsasmiður, skaðabóta þar sem þak eignarinnar var klætt með notuðu bárujárni.222 Í 

kaupsamningi var þess meðal annars getið að þakið hefði verið klætt með notuðu bárujárni. 

Talið var að kaupandi gæti ekki krafið seljanda um skaðabætur vegna galla sem hann, 

menntaður húsasmiður, mátti sjá við skoðun á eigninni. Jafnframt má vísa til fyrrnefnds Hrd. 

471/2003 sem fjallað var um í kafla 4.4.1.223 Kaupendur 80 ára gamallar eignar héldu eftir hluta 

kaupverðs vegna galla sem þeir báru fyrir sig en voru hins vegar taldir hafa vanrækt 

aðgæsluskyldu sína. Í niðurstöðu héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var talið að aldur og 

ástand eignarinnar hefðu veitt kaupendum sérstakt tilefni til að framkvæma nákvæma skoðun. 

Var í dómsniðurstöðu sérstaklega litið til þess að: 

 

 ... stefnda, Katrín, er arkitekt að mennt og þykir því mega gera ríkari kröfur til 

hennar en ella um faglega þekkingu á byggingu húsa, og telur dómurinn, að allt 

                                                 

 

 
219 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 266. 
220 Páll Sigurðsson (n. 1) 184. 
221 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við 29. gr., mgr. 2. 
222 Hrd. 23. desember 1986 í máli nr. 252/1984. 
223 Hrd. 13. maí 2004 í máli nr. 471/2003. 
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ástand hússins hefði átt að kalla á ítarlega og faglega skoðun fyrir kaup og vera 

til þess fallið að vekja grun um, að ýmsu gæti verið ábótavant.224 

 

Hér mætti enn fremur nefna Hrd. 207/2016 sem áður hefur verið vikið að í tengslum við skoðun 

á fasteignum.225 Kaupandi, Á ehf., hafði talið óþarft að framkvæma sérstaka skoðun á þaki 

hinnar seldu nýbyggingar að Krossmóa 5 áður en kaupin áttu sér stað vegna þeirra ítarlegu 

upplýsinga sem seljendur höfðu veitt um gott ástand þess. Þá taldi kaupandi að ómögulegt hafi 

verið að framkvæma slíka skoðun þar sem engin þaklúga hafi verið á þakinu. Í niðurstöðu 

héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, var ekki fallist á þessar ástæður kaupanda og 

eftirfarandi tiltekið: 

 

Ljóst er að stefnandi lét ekki framkvæma skoðun á þaki húseignarinnar áður en 

hann festi kaup á henni. Telja verður þó að ekkert hafi verið því til fyrirstöðu að 

hann léti framkvæma slíka skoðun, en fyrir liggur að starfstöð stefnanda er 

skammt frá Krossmóa 5 og stefnandi hafði sem verktakafyrirtæki yfir að ráða 

tækjum til að komast upp á þak hússins. Þá er til þess að líta að stefnandi er 

verktakafyrirtæki með sérfræðiþekkingu á sviði byggingarstarfsemi og langa 

reynslu og sérhæfingu í viðhaldi húsa, m.a. í múrviðgerðum, trésmíðavinnu o.fl. 

Samkvæmt dómaframkvæmd eru ríkari kröfur gerðar til sérfróðs kaupanda 

varðandi skoðunarskyldu, en þess sem enga sérfræðiþekkingu hefur á sviði 

húsbygginga og byggingarstarfsemi.226 

 

Enn fremur sagði dómurinn um sprungur í útveggjum sem kaupandi bar fyrir sig: 

 

 ... Eins og fram hefur komið er stefnandi verktakafyrirtæki á sviði 

byggingarstarfsemi, sem hefur m.a. sérhæft sig í múrviðgerðum. 

Fyrirsvarsmaður stefnanda hefur borið um að hann og starfsmenn stefnanda hafi 

gert ítarlega skoðun á húseigninni áður en stefnandi festi kaup á henni, en fram 

er komið að stefnandi hefur á að skipa nokkrum starfsmönnum með 

meistarapróf í múrverki. Samkvæmt 2. mgr. 29. gr. laga nr. 40/2002 um 

fasteignakaup getur kaupandi, sem skoðað hefur fasteign, ekki borið fyrir sig 

galla sem hann hefði mátt sjá við slíka skoðun. Verður samkvæmt öllu 

framangreindu að ætla að hinir sérfróðu starfsmenn stefnanda hafi mátt sjá 

umræddar sprungur við skoðun.227 

 

Verður nú Hrd. 312/2003 gerð ítarleg skil, en hann er að mati höfundar sérlega 

athyglisverður í tengslum við aðgæsluskyldu sérfróðs kaupanda.228 

                                                 

 

 
224 sama heimild. 
225 Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 207/2016. 
226 sama heimild. 
227 sama heimild. 
228 Hrd. 13. nóvember 2003 í máli nr. 312/2003. 
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5.1.1. Hrd. 13. nóvember 2003 í máli nr. 312/2003 

Í máli þessu var um að ræða kaup Ha hf. á eignarhluta Hi ehf. í félaginu F ehf. en hinn seldi 

hlutur var talinn nema fimm prósent af heildarhlutafé félagsins. Samningsaðilar höfðu komist 

að samkomulagi um að kaupverð hins selda hluta skyldi vera 105.400.000 kr. og mátti þannig 

ætla að heildarverðmæti F ehf. væri ríflega 1.900.000.000 kr. Kaupandi skuldbatt sig 

samkvæmt samningi til að greiða 65.000.000 kr. fyrir lok aprílmánaðar 2001 en eftirstöðvar, 

alls 40.400.000 kr. fyrir 1. september sama ár. Í kaupsamningi var enn fremur ákvæði um að 

hið selda skyldi afhent við undirritun samningsins. Fyrirsvarsmaður kaupanda var Á, prófessor 

og forseti viðskipta- og hagfræðideildar Háskóla Íslands en fyrirsvarsmaður seljanda var S en 

hann var aðaleigandi í hinu áðurnefnda félagi F ehf. Sama dag og kaupsamningur var 

undirritaður keypti fjárfestingarfélag sem Á átti stjórnarsæti í, ESÓB ehf., 40 prósent hluta í 

ÚDV ehf. af F ehf. og nam kaupverðið 260.000.000 kr. 

 Ha hf., greiddi 60.000.000 kr. þann 30. apríl 2001 en eingöngu 5.000.000 kr. þann 12. 

september sama ár. Kaupandi hafnaði innheimtubréfi seljanda um greiðslu eftirstöðva hins 

selda vegna brostinna forsenda þar sem hann taldi fjárhagsstöðu F ehf. mun verri en hann hafði 

áætlað í aðdraganda undirritunar kaupsamnings. Kaupandi lýsti því svo yfir að hann rifti 

kaupunum og krafði seljanda um endurgreiðslu þeirra 65.000.000 kr. greiðslu sem hann hafði 

þegar innt af hendi. Að beiðni kaupanda voru dómkvaddir tveir löggiltir endurskoðendur til að 

meta raunverulegt virði F ehf. þegar kaupin áttu sér stað. Matsmenn komust að þeirri 

niðurstöðu að virði félagsins hafi, samkvæmt sjóðstreymisaðferð, verið 711.439.000 kr. Þannig 

væri raunverulegt virði þeirra fimm prósentuhluta sem seldir voru eingöngu 35.000.000 kr. Í 

júlí 2002 var bú F ehf. svo tekið til gjaldþrotaskipta og námu lýstar kröfur í búið ríflega 

2.000.000.000 kr. 

Í kjölfar riftunarkröfu kaupanda, sem seljandi hafnaði umsvifalaust, stefndi hinn 

síðarnefndi þeim fyrrnefnda fyrir héraðsdómi og krafðist þess að kaupanda yrði gert að greiða 

42.132.934 kr. Í niðurstöðu Héraðsdóms Reykjavíkur kom meðal annars fram að Á, sem 

alvanur væri viðskiptum, hafi verið í lófa lagið að afla sér- eða krefjast nánari upplýsinga um 

hag F ehf. svo sem með því að láta framkvæma mat á verðmæti félagsins. Þá var talið ósannað 

að seljanda hafi mátt vera kunnugt að kaupandi taldi verðmæti félagsins meira en raun bar vitni 

og að það hafi verið ákvörðunarástæða hans fyrir kaupunum enda kom það hvergi fram. 

Kaupandi hafði jafnframt innt af hendi 5.000.000 kr. í september 2001 án þess að nokkur 

fyrirvari væri gerður en þá hlaut honum að vera kunnugt um bága stöðu F ehf. Þeirri 

málsástæðu kaupanda að hann hafi verið beittur svikum við kaupin af hálfu seljanda var hafnað 
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sem og þeirri kröfu hans að hið selda væri haldið galla í skilningi eldri lkpl. Þannig bæri að 

sýkna seljanda af öllum kröfum kaupanda en taka kröfur hins fyrrnefnda til greina. 

Kaupandi áfrýjaði dómnum til Hæstaréttar en meirihluti réttarins var ósammála 

héraðsdómi og komst að þeirri niðurstöðu að mati hinna dómkvöddu matsmanna, um að virði 

F ehf. hefði einungis verið um þriðjungur þess sem kaupverð hlutabréfanna gaf til kynna, yrði 

ekki hnekkt. Taldi rétturinn að það hafi verið forsenda og ákvörðunarástæða Ha hf. við kaup 

hlutabréfanna að verðmæti F ehf. svaraði til þess verðs sem S tiltók í aðdraganda kaupanna. 

Hafi S verið eða mátt vera kunnugt um þessar forsendur og hafi Á því mátt treysta upplýsingum 

hans um verð. Þannig var talið að um galla væri að ræða í skilningi kauparéttar.  

 Um sérfræðiþekkingu kaupanda og aðalkröfu hans um riftun sagði í niðurstöðu 

meirihluta réttarins: 

 

Fyrirsvarsmaður áfrýjanda, Ágúst Einarsson, er prófessor við viðskipta- og 

hagfræðideild Háskóla Íslands og hefur setið í stjórnum atvinnufyrirtækja um 

árabil. Honum er því vel kunnugt um lögmál og aðstæður í íslensku 

viðskiptalífi. Eins og áður er fram komið greiddi hann stefnda 5.000.000 krónur 

sem eftirstöðvar fyrri kaupsamningsgreiðslu 12. september 2001, eftir að 

honum var orðin ljós fjárhagsstaða Frjálsrar fjölmiðlunar ehf., án nokkurs 

fyrirvara eða skýringar. Þegar til þessa er litið og hinna nánu tengsla 

kaupsamninganna tveggja 8. apríl 2001 þykir ekki rétt að fallast á aðalkröfu 

áfrýjanda um riftun, en dæma honum þess í stað afslátt af umsömdu kaupverði. 

Við ákvörðun afsláttar verður að hafa í huga niðurstöðu hinna dómkvöddu 

matsmanna og almenna óvissu um gengi hlutabréfa í óskráðum félögum. 

Jafnframt verður að líta svo á, að með hinni fyrirvaralausu greiðslu hafi 

áfrýjandi, þrátt fyrir síðbúnar skýringar sínar fyrir dómi, getað sætt sig við að 

inna 65.000.000 krónur af hendi fyrir hlutabréfin. Með hliðsjón af öllu þessu 

þykir rétt að láta við það sitja, að afsláttur áfrýjanda í hlutabréfakaupunum nemi 

40.400.000 krónum. 

Samkvæmt þessu verður áfrýjandi sýknaður af greiðslukröfu stefnda, en stefndi 

verður ekki dæmdur til að endurgreiða áfrýjanda hluta þess kaupverðs, sem 

hann hefur tekið á móti.229 

 

Tveir Hæstaréttardómarar af fimm voru ósammála meirihluta réttarins og skiluðu 

sératkvæði. Töldu þeir að S hafi ekki leynt Á upplýsingum um galla á hinu selda er sá 

síðarnefndi hefði ekki mátt sjá við skoðun. Þá kemur fram í sératkvæðinu að Á hefði verið 

kleift að skoða bókhald F ehf. og afla sér upplýsinga hjá starfsmönnum félagsins um rekstur 

þess. Benti minnihluti Hæstaréttar á mikilvægi meginreglu kaupalaganna um varúðarskyldu 

                                                 

 

 
229 sama heimild. 
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kaupanda og taldi, með vísan til 47. gr. eldri lkpl., að kaupanda væri ókleift að bera fyrir sig 

neina þá galla sem honum bar að sjá við skoðun á hinu selda. Þannig bæri að staðfesta 

niðurstöðu héraðsdóms. 

Niðurstaða meirihluta Hæstaréttar er á margan hátt athyglisverð þar sem hún virðist 

vera í andstöðu við meginreglu kauparéttar að upplýsingaskylda seljanda takmarkist af 

aðgæsluskyldu kaupanda. Sératkvæði minnihluta Hæstaréttar og niðurstaða héraðsdóms er hins 

vegar í samræmi við umræddra meginreglu. Engu að síður virðist mega túlka niðurstöðu 

meirihluta réttarins á þann hátt, þó svo að það sé ekki tekið fram berum orðum, að 

fyrirsvarsmaður seljanda hafi ábyrgst að heildarverðmæti félagsins svaraði til þeirrar fjárhæðar 

sem hann upplýsti kaupanda um í aðdraganda kaupanna. Af þeim sökum hafi hið selda verið 

haldið galla þar sem seljandi veitti kaupanda rangar upplýsingar. Þannig var kaupandi talinn 

eiga rétt á afslætti. 

Fyrirsvarsmaður kaupanda naut ekki aðstoðar sérfræðinga í aðdraganda kaupanna og 

má velta upp þeirri spurningu hvort það hafi verið honum til happs en ólíklegt er að það hafi 

haft sérstaka þýðingu þar sem fyrirsvarsmaðurinn hafði sjálfur komið að ótal 

viðskiptasamningum. Í þessu samhengi er hins vegar athyglisvert að vísa til niðurstöðu í Hrd. 

227/2003 sem féll örfáum mánuðum síðar og fjallað var lítillega um í kafla 4.4.3.2.230 Í því 

máli, sem einnig varðaði verðbréfaviðskipti, fékk kaupandi endurskoðunarfyrirtæki til að 

framkvæma áreiðanleikakönnun á hinu keypta félagi. Kaupandi bar síðar fyrir sig galla á hinu 

selda en Hæstiréttur hafnaði því enda hafði könnun, sem unnin var af sérfróðum 

aðstoðarmönnum kaupanda, farið fram og ekkert athugavert fundist við hana. Þannig var 

kaupandi samsamaður hinum sérfróðu trúnaðarmönnum sínum og var ókleift að bera fyrir sig 

galla. Var því kaupandi dæmdur til að greiða eftirstöðvar kaupsamningsgreiðslunnar. 

Niðurstaða réttarins í umræddu máli er því í samræmi við niðurstöðu minnihluta Hæstaréttar í 

Hrd. 312/2003.231 

Skiptar skoðanir eru vissulega um það, hjá meirihluta og minnihluta Hæstaréttar í þeim 

dómi sem hér er til umfjöllunar, hversu rík aðgæsluskylda kaupanda hlutabréfa eigi að vera. 

Meirihlutinn er þeirrar skoðunar að á kaupanda hafi ekki hvílt sú skylda að rannsaka hið selda 

fyrir kaupin þrátt fyrir að viðkomandi væri sérfróður um íslenskt viðskiptalíf. Minnihlutinn 

taldi hins vegar að kaupanda með slíka þekkingu hafi borið að kynna sér ársreikninga félagsins 

                                                 

 

 
230 Hrd. 29. janúar 2004 í máli nr. 227/2003. 
231 Hrd. 13. nóvember 2003 í máli nr. 312/2003. 



 

54 

 

 

og átt auðvelt með að afla sér frekari upplýsinga en þar sem hann sinnti því ekki hafi hann ekki 

gætt nægjanlegrar varúðar. 

Í tengslum við fyrri umfjöllun um framkvæmd áreiðanleikakannana við kaup á 

verðbréfum er óhætt að fullyrða að kaupandi hefði aldrei ráðist í viðskiptin hefði hann látið 

framkvæma slíka könnun áður en kaupin fóru fram. Hefði honum þá mátt vera ljós hin bága 

staða félagsins og þannig er dómur þessi gott fordæmi um mikilvægi gerð slíkra kannana fyrir 

fjárfesta. 

5.2. Aðgæsluskylda kaupanda er nýtur aðstoðar sérfróðra aðila 

Sú ólögfesta regla sem lengi hefur gilt í dómaframkvæmd um að ríkari aðgæslukröfur skulu 

lagðar á herðar sérfróðs kaupanda gildir með sama hætti þegar kaupandi, sem ekki telst 

sérfróður, nýtur aðstoðar aðila sem hafa yfir sérþekkingu að ráða.232 Þannig á venjulegur 

kaupandi að vera eins settur og hann sjálfur væri sérfróður, njóti hann aðstoðar sérfræðings við 

framkvæmd skoðunar.233 Mætti í þessu skyni nefna dæmi um kaupanda sem við skoðun á 

bifreið hefur með sér bifvélavirkja. Jafnvel þó kaupandinn hafi hvorki menntun né sérstaka 

þekkingu á bifreiðum þá getur hann ekki borið fyrir sig galla á bifreiðinni, sem fyrir augum 

hans má teljast leyndur, ef bifvélavirkinn mátti sjá umræddan galla við skoðun á bifreiðinni. 

Þannig verður kaupandinn samsamaður hinum sérfróða aðstoðarmanni og glatar þannig 

almennt rétti til að beita vanefndaúrræðum vegna gallans. 

Kaupendur hafa oftar en ekki tilhneigingu til þess að sýna sérstaka aðgát við stórar 

fjárfestingar, svo sem við fasteignakaup, og því er bæði algengt og eðlilegt að þeir kjósi að 

njóta aðstoðar sérfróðra aðila við skoðun, svo sem ættingja eða kunningja sem er 

byggingarfróður. Þá eru kaupendur oftar en ekki beinlínis hvattir, svo sem af fasteignasölum í 

auglýsingum með fasteignum, til að hafa sérfróðan aðila meðferðis við skoðun. Reglan um að 

kaupandi skuli vera eins settur og hann væri sjálfur sérfróður ef hann nýtur aðstoðar slíks 

fagaðila hefur þó verið gagnrýnd af fræðimönnum og talin óheppileg. ,,Afleiðing slíkrar reglu 

er sú, að kaupandi á alls ekki að sýna slíka forsjálni að taka með sér sérfróðan mann til að 

skoða“234 Þó vissulega megi gagnrýna regluna þá virðist hún engu að síður vera, að minnsta 

kosti upp að vissu marki, í samræmi við umboðsreglur og þá meginreglu kauparéttarins að 

                                                 

 

 
232 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 284. 
233 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 316. 
234 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 284. 
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samsama skuli þá sem fram koma fyrir hönd kaupanda, svo sem umboðsmann eða 

trúnaðarmann, við kaupandann sjálfan.235 

 Fjölmörg dómafordæmi íslensks réttar sýna fram á gildi þessarar reglu og verður nú 

gerð nokkuð ítarleg grein fyrir tveimur áhugaverðum dómafordæmum Hæstaréttar sem sýna 

fram á mögulegar neikvæðar afleiðingar þess fyrir kaupanda njóti hann aðstoðar sérfróðra aðila 

við skoðun í aðdraganda kaupa. 

5.2.1. Hrd. 25. október 2007 í máli nr. 60/2007 

Í máli þessu var um að ræða sölu á einbýlishúsi á Akranesi sem seljandi eignarinnar, G, hafði 

byggt árið 1973 og búið í um 30 ára skeið. Áður en tilboð var gert í eignina skoðuðu kaupendur 

í málinu, þau R og S, eignina í tvígang og nutu við hina síðari skoðun aðstoðar föður R en sá 

var menntaður húsasmíðameistari. Kaupsamningur var undirritaður þann 25. júlí 2002 en 

milligöngu um kaupin annaðist fasteignasalinn D. Í söluyfirliti var meðal annars að finna 

almenna lýsingu á eigninni þar sem tekið var fram að halli væri í gólfum. Að öðru leyti var 

reitur, sem ætlaður var fyrir tilgreiningu á galla eignar, óútfylltur í söluyfirlitinu. Skömmu eftir 

afhendingu afsals varð kaupendum ljóst að ekki var eingöngu halla í gólfum til að dreifa í 

eigninni heldur hölluðu veggir einnig verulega. Tæpu ári frá undirritun kaupsamnings höfðu 

kaupendur uppi þá kröfu við seljanda að kaupin skyldu ganga til baka vegna þessara galla en 

þeirri kröfu var hafnað. 

Kaupendur höfðuðu síðar mál fyrir Héraðsdómi Vesturlands á hendur seljanda, 

fasteignasala og fyrirtæki hans. Í dómsniðurstöðu var kröfu kaupenda, um að seljandi hafi sýnt 

af sér sýnt af sér stórkostlegt gáleysi í aðdraganda kaupanna, hafnað enda var framferði hans 

ekki talið stríða gegn heiðarleika og góðri trú. Vísaði dómurinn enn fremur til þess að þær 

upplýsingar sem fram komu í söluyfirliti, er litu að halla í gólfum, hafi veitt kaupendum ríkt 

tilefni til að skoða eignina nánar með tilliti til umræddra annmarka og óska þannig eftir ítarlegri 

upplýsingum. Þó fallist væri á það með kaupendum að gólfhalli hinnar seldu eignar hafi verið 

umfangsmeiri en söluyfirlit gaf til kynna var það mat dómsins að í ljósi þess að kaupendur 

skoðuðu eignina í tvígang og nutu meðal annars aðstoðar húsasmíðameistara hafi þau, með 

hinn umtalsverða gólfhalla eignarinnar í huga, mátt búast við frekari annmörkum á eigninni. 

Hins vegar féllst Héraðsdómur Vesturlands á kröfur kaupenda gagnvart fasteignasala og 
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fyrirtæki hans en sjálfstæð skoðun D á eigninni, sem hann framkvæmdi er hann fékk hana til 

sölumeðferðar, var að mati dómsins ófullnægjandi og var það virt honum til gáleysis.  

Kaupendur áfrýjuðu dómnum til Hæstaréttar en í dómi réttarins var í upphafi leyst úr 

kröfum kaupenda á hendur fasteignasala og fyrirtæki hans og tekið fram að: 

 

Þótt fallast 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 mátt sjá við skoðun 

fasteignarinnar með aðstoð byggingarfróðs manns verður ekki lögð bótaábyrgð 

á aðaláfrýjendur vegna hans.236 

 

 Hæstiréttur sýknaði þannig fasteignasala og fyrirtæki hans. Þá sýknaði rétturinn einnig 

seljanda af kröfu kaupenda. Leit rétturinn svo á að kaupendur hafi sökum tómlætis glatað rétti 

sínum til að bera fyrir sig vanefnd enda höfðu þeir ekki uppi kröfu sína á hendur seljanda innan 

sanngjarns frests, samanber 1. mgr. 48. gr. fkpl. Þá tók rétturinn jafnframt fram að þó svo að 

seljandi hafi vitað eða mátt vita um tilvist halla í veggjum í eigninni ættu kaupendur að bera 

ábyrgð á því að hafa ekki gert sér grein fyrir gallanum við skoðun á eigninni. Virðist þar ráða 

miklu að þau nutu aðstoðar hins byggingarfróða aðila. Um þetta sagði Hæstiréttur meðal 

annars: 

 

 … Ekki geta gagnáfrýjendur borið fyrir sig undantekningu 3. mgr. 48. gr. 

laganna þegar af þeirri ástæðu að vanræksla stefnda á því að veita þeim 

viðhlítandi upplýsingar um halla á veggjum og hurðum, sem hann hlaut að 

þekkja eftir að hafa búið í húsinu frá því það var byggt, vörðuðu atriði sem þeir 

sáu eða máttu sjá við skoðun með byggingarfróðum manni, eins og nánar greinir 

hér að framan. 

 Verður stefndi því sýknaður af kröfu gagnáfrýjenda.237 

 

 Dómur þessi sýnir bersýnilega fram á að ríkari kröfur um aðgæslu eru gerðar til 

kaupenda sem njóta aðstoðar sérfróðra aðila. Hér virðist engu máli skipta þær mótbárur 

kaupenda að umræddur húsasmíðameistari hafði þegar skoðunin fór fram ekki unnið við 

                                                 

 

 
236 Hrd. 25. október 2007 í máli nr. 60/2007. 
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húsasmíði í tæplega 30 ár eða frá árinu 1974. Þannig virðist sem ráða megi af þessum dómi að 

langt sé gengið í að meta menn sem sérfróða. 

Hefðu kaupendur ekki notið aðstoðar föður R við hina síðari skoðun má telja ólíklegt 

að aðgæsluskylda kaupenda hefði náð svo langt að gerðar yrðu þær kröfur til þeirra að ganga 

úr skugga hvort halli væri bundinn við gólf eða ekki. Þó það kunni vissulega að veita 

kaupendum tilefni til að framkvæma nákvæmari skoðun séu þeir meðvitaðir um galla, líkt og 

áður hefur verið fjallað um, þá er ólíklegt að aðgæsluskylda kaupenda í þessu máli hefði náð 

svo langt. Þannig hefði niðurstaðan líklega orðið önnur hefðu kaupendur ekki haft hinn 

byggingarfróða aðila meðferðis við hina síðari skoðun. Þó verður hér að hafa þann fyrirvara að 

kaupendur tilkynntu seljanda ekki um halla í veggjum innan sanngjarns frests, samanber 1. 

mgr. 48. gr. fkpl. Dómur þessi sýnir því fram á mikilvægi umræddrar lagareglu um að tilkynna 

seljanda innan sanngjarns frests vilji kaupandi bera fyrir sig vanefnd. Í þessu samhengi er þó 

athyglisvert að rétturinn hafnar því að 3. mgr. 48. gr. fkpl. ætti við þrátt fyrir að seljandi veitti 

ekki upplýsingar um atriði ,, ... sem hann hlaut að þekkja eftir að hafa búið í húsinu frá því það 

var byggt ... “.238 Umrædd 3. mgr. gerir ráð fyrir því að seljandi geti ekki borið fyrir sig að 

tilkynning hafi verið send of seint hafi hann sýnt af sér stórkostlegt gáleysi eða framferði hans 

stríðir með öðrum hætti gegn heiðarleika og góðri trú. Ástæða þess að rétturinn hafnar því að 

umrædd 3. mgr. eigi við er að þessar upplýsingar, sem seljandi veitti ekki, vörðuðu atriði sem 

kaupendum, með aðstoð byggingarfróðs aðila, hefðu mátt vera kunnugt um. Þannig er 

niðurstaða bæði héraðsdóms og Hæstaréttar í samræmi við eldri dómaframkvæmd og 

meginreglu kröfuréttar um að upplýsingaskylda seljanda takmarkist af aðgæsluskyldu 

kaupanda. Hún virðist hins vegar vera í andstöðu við þær breytingar fkpl. sem leiða má af 

sérreglu 3. mgr. 29. gr. laganna.  

Með tilliti til þess að hinn sérfróði maður hafði ekki ekki unnið við húsasmíði í hartnær 

þrjá áratugi og með það í huga að dómurinn virðist dæma eftir eldri meginreglu í stað settrar 

lagareglu, má velta því upp hvort þessi dómur sé ef til vill heldur strangur í garð kaupenda. 

5.2.2. Hrd. 9. maí 2018 í máli nr. 443/2017 

Í þessu nýlega máli var um að ræða kaup tveggja félaga, J ehf. og B ehf., á öllum eignarhlutum 

S ehf. í SH hf. er nam fjórðungshluta af heildarhlutafé þess félags. Kaupverðið var 87.500.000 

kr. sem greiða átti í fjórum hlutum. Kaupendur höfðu kynnt sér rekstur og efnahag SH hf. í 
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aðdraganda kaupanna og fengið endurskoðunarfyrirtækið E hf., skipað sérfræðingum, til að 

rannsaka tiltekna þætti í rekstri SH hf. Við þá rannsókn var meðal annars stuðst við upplýsingar 

sem T, stjórnarmaður S ehf. og þáverandi framkvæmdastjóri SH hf., veitti. Skömmu eftir að 

kaupin áttu sér stað töldu kaupendur að ýmis atriði í rekstri og efnahag félagsins hafi ekki verið 

í samræmi við þær upplýsingar sem T veitti í aðdraganda kaupanna. Þannig töldu þeir að SH 

hf. hafi verið haldið galla sem rekja mætti til vanefnda af hálfu seljanda í formi vanrækslu á 

upplýsingaskyldu T. Kröfðust kaupendur af þeim sökum afsláttar af kaupverðinu. 

Þær upplýsingar sem kaupendur báru fyrir sig að T hafi leynt þeim í aðdraganda kaupa, 

er rýrðu þannig verðgildi SH hf., voru tvenns konar. Vörðuðu þær annars vegar slæma 

fjárhagsstöðu Í ehf., sem var einn af stærri viðskiptaaðilum SH hf., en T sat í stjórn Í ehf., sem 

SH hf. átti 30 prósent hlut í. Hins vegar töldu kaupendur að T hefði ekki upplýst þá um réttan 

kostnað sem félaginu bar að greiða öðru félagi, B hf., um aðgang að bókunarkerfi þess 

fyrirtækis, en kostnaðurinn reyndist vera mun hærri en T hafði upplýst þá um fyrir kaupin. 

Báru kaupendur fyrir sig að hefði T veitt þeim réttar upplýsingar um verðið við 

samningsgerðina, hefðu þeir ekki greitt það kaupverð fyrir hlutina í SH hf. sem um var samið. 

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, var 

því hafnað að hið selda félag væri haldið galla og væri kaupendum því ókleift að bera fyrir sig 

kröfu um afslátt. Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að T hafi ekki búið yfir öðrum 

upplýsingum en kaupendum var eða mátti vera kunnugt um. Í niðurstöðu dómsins segir meðal 

annars: 

 

 ... er ekki hægt að draga þá ályktun að Torfi hafi vitað annað en það sem 

endurspeglast í skuldastöðu Íslenskra ævintýra ehf. við Straumhvarf um 

áramótin 2014-2015 og stefnendur sjálfir höfðu upplýsingar um við kaupin. Er 

því ósannað að hann hafi leynt stefnendur einhverjum upplýsingum sem hann 

hafi búið yfir á þeim tíma þegar kaupin fóru fram.239 

 

Um sérfræðiþekkingu kaupenda og sérfróðra aðstoðarmanna sinna sagði dómurinn enn fremur: 

 

Þá verður einnig, með hliðsjón af því að stefnendur nutu ekki einungis aðstoðar 

sérfræðings við mat á virði félagins, heldur er óumdeilt að þeir sjálfir eru 

sérfræðingar á sviði fjármála og reksturs fyrirtækja í líkum rekstri, að gera ríkar 

kröfur til þeirra um skoðun á félaginu fyrir kaupin, sbr. 20. gr. laga nr. 50/2000. 

Stefnendur hafa ekki mótmælt staðhæfingum stefnda um að þeir sjálfir og 

skoðunarmenn Ernst & Young, sem voru trúnaðarmenn þeirra, hafi haft aðgang 
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að öllum gögnum sem máli skipta um rekstur Straumhvarfs hf. og dótturfélaga 

þess áður en þeir gengu til kaupanna.240 

 

Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að kaupendur hefðu ,, ... vanrækt skoðunarskyldu sína, 

sem var sérstaklega rík í ljósi sérþekkingar þeirra og sérfræðilegrar aðstoðar sem þeir nutu.“241 

Hvað verð fyrir þjónustu á bókunarkerfi B hf. varðar þá taldi dómurinn að þó svo að þær 

upplýsingar sem T veitti kaupendum í aðdraganda kaupa hafi verið ónákvæmar væri ekki fallist 

á að kaupendur ættu rétt á afslætti af kaupverðinu. Í tengslum við þetta atriði kom fram í 

niðurstöðu dómsins: 

 

 ... hafi samningurinn við Bókun verið forsenda fyrir því kaupverði sem 

stefnendur féllust á að greiða, verður að telja að stefnendum hafi, með hliðsjón 

af almennri skoðunarskyldu sinni, borið að kanna með einhverjum hætti hvert 

efni samnings við Bókun væri. Hvorki skoðunarmenn Ernst & Young né 

forsvarsmenn stefnenda virðast hafa gert reka að því að afla upplýsinga um efni 

samningsins, s.s. með því að kalla eftir skriflegum samningum eða óska 

staðfestingar Bókunar á efni hans. ... Loks verður ekki hjá því komist að horfa 

til þess að sá samningur sem deilt er um varðar litlum fjárhæðum hvort sem 

miðað er við kaupverð umdeildra viðskipta, veltu félagsins eða rekstarkostnað 

þess. Því er ósannað að þetta atriði eitt og sér hafi rýrt verðmæti hins selda sem 

neinu nemi.242 

 

Niðurstaða dómsins er í fullu samræmi við þá meginreglu kröfuréttar að seljandi þurfi ekki að 

upplýsa kaupanda um atriði sem sá síðarnefndi getur sjálfur séð við framkvæmd skoðunar. Í 

þessum dómi var aðgæsluskylda kaupenda sérstaklega rík ekki síst vegna þess að forsvarsmenn 

þeirra voru þrautreyndir fagfjárfestar sem bjuggu yfir mikilli reynslu af verðmati og greiningu 

fyrirtækja, kaupum og sölu á félögum. Þar að auki nutu kaupendur aðstoðar sérfróðra 

starfsmanna E hf. Þannig er umræddur dómur Hæstaréttar gott fordæmi þess að ríkari kröfur 

um aðgæslu séu lagðar á kaupendur sem búa yfir sérfræðiþekkingu eða njóta aðstoðar slíkra 

aðila. 

5.2.3. Getur kaupanda verið skylt að njóta aðstoðar sérfróðra aðila? 

Áður hefur komið fram að veiti kaupandi einhverju athygli við yfirborðsrannsókn sem hann 

telur að kunni að vera galli en gerir sér þó ekki fyllilega grein fyrir umfangi eða þýðingu 

ágallans kann það að leiða til þess að honum beri að leita sér aðstoðar hjá sérfróðum aðila.243 
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Þá getur það veitt kaupanda tilefni til að afla sér sérfræðiaðstoðar, svo sem í tilvikum þar sem 

seljandi hefur sett fyrirvara um galla, enda kallar grandsemi kaupanda um galla á nákvæmari 

rannsókn. 

 Hér vaknar sú spurning hvort kaupanda sé skylt að hafa sérfróðan aðstoðarmann 

meðferðis krefjist seljandi þess. A. Vinding Kruse fjallar um þetta í tengslum við umfang 

skoðunar fasteignakaupanda í bók sinni og segir: ,,Sælgeren kan således ikke kræve (så lidt 

som ved løsøre), at køberen skal lade ejendommen undersøge med sagkyndig assistance.“244 

Tilvitnuð orð fræðimannsins bera með sér að seljanda sé ókleift að krefjast þess að kaupandi 

hafi með sér sérfróðan aðstoðarmann, hvort sem um fasteignakaup eða lausafjárkaup sé að 

ræða. Bernhard Gomard, nefnir í fræðiriti sínu að kaupanda sé heimilt að hafa sérfróðan aðila 

meðferðis við skoðun en honum sé það hins vegar ekki skylt.245 Norski fræðimaðurinn Roald 

Martinussen telur að ekki sé hægt að gera ráð fyrir því að kaupandi leiti sér aðstoðar hjá fagfólki 

hvað skoðun varðar.246 Samlandi hans, Viggo Hagstrøm, ber svipaða skoðun og fyrrnefndir 

kollegar hans og telur að kaupanda sé almennt ekki skylt að hafa sérfróðan aðila meðferðis við 

skoðun.247 

Þó svo að fræðimenn virðist einhuga um að á kaupanda hvíli ekki skylda til að afla sér 

sérfræðiaðstoðar er athyglisvert að nefna Hrd. 648/2013 í þessu samhengi.248 Í málinu lýsti 

kaupandi gamals sumarbústaðar yfir riftun á grundvelli matsgerðar þar sem hann taldi að 

bústaðurinn væri gallaður sökum þess að hann fullnægði ekki kröfum byggingarreglugerða. 

Fasteignasali hafði beint því til kaupanda að skynsamlegt væri að láta byggingarfróðan aðila 

framkvæma skoðun á bústaðnum áður en tilboð yrði gert en þeirri hvatningu sinnti kaupandi 

ekki. Í niðurstöðu héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti kom fram: 

 

Verður að byggja á því í málinu að skorað hafi verið á stefnanda, eða því til 

hennar beint, að skoða húsið með byggingarfróðum aðila áður en hún gerði 

tilboð í húsið. ... Það er álit dómsins að við slíka skoðun hefði byggingarfróður 

aðili séð við fremur einfalda skoðun að húsið væri ekki að öllu leyti byggt í 

samræmi við kröfur margnefndra reglugerða frá 1978 og 1979 og að tilefni væri 

til frekari skoðunar vegna þess. Verður stefnandi að bera af því hallann að hafa 

ekki látið gera slíka skoðun áður en kaupin gerðust, sbr. 2. mgr. 29. gr. laga nr. 

40/2002.249 

                                                 

 

 
244 Kruse (n. 80) 155. 
245 Gomard (n. 16) 201. 
246 Martinussen (n. 80) 169. 
247 Hagstrøm (n. 54) 181. 
248 Hrd. 27. febrúar 2014 í máli nr. 648/2013. 
249 sama heimild. 
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 Þó ætlast megi til þess að kaupandi leiti sér aðstoðar hjá sérfróðum aðila undir vissum 

kringumstæðum verður engu að síður að telja að kaupanda sé almennt ekki skylt að afla sér 

slíkrar aðstoðar enda myndu ýmis sjónarmið mæla gegn slíkri skyldu. Skylda af þessu tagi 

myndi til að mynda gera öll kaup mun flóknari og meira íþyngjandi fyrir kaupanda. Hann þyrfti 

til dæmis oftar en ekki að leggjast út í kostnaðarsamar aðgerðir til að afla sér aðstoðar fagaðila 

svo sérfræðileg úttekt á kaupandlagi gæti farið fram. Í sumum kaupum, svo sem við kaup á 

gömlum fasteignum, þyrfti kaupandi jafnvel að kalla til fleiri en einn fagaðila til að taka út 

mismunandi hluta eignarinnar, svo sem húsasmíðameistara, pípulagningarmann og rafvirkja. 

Þar að auki myndi skylda af þessu tagi leiða til þess að seljandi upplýsi síður um mikilvæg 

atriði kaupandlags enda hvílir ríkari aðgæsluskylda á kaupanda er nýtur aðstoðar sérfróðra 

aðila. 

Líkt og áður hefur komið fram hefur seljandi oftar en ekki mikið þekkingarforskot á 

kaupanda og því eðlileg krafa að hann upplýsi um öll atriði sem þýðingu geta haft. Krafa um 

að seljandi skuli upplýsa um öll mikilvæg atriði kaupandlags á þó ekki að leiða til þess að 

kaupandi framkvæmi óvandaða skoðun og gæti ekki varúðar í aðdraganda kaupa enda er 

mikilvægt að báðir samningsaðilar gegni sínum hlutverkum með heiðarleika og tillitssemi að 

leiðarljósi. 

5.3. Hvenær telst kaupandi eða aðstoðarmaður hans vera sérfróður? 

Það ræðst mjög eftir atvikum hvenær kaupandi eða aðstoðarmaður hans teljist vera sérfróður. 

Einstaklingur sem talinn er búa yfir sérfræðiþekkingu telst ekki undir öllum kringumstæðum 

sérfróður á því sviði sem skoðunin nær til. Í dæmaskyni mætti segja að rafvirki sem 

framkvæmir alhliða skoðun á fasteign býr ekki yfir sérfræðiþekkingu um húsbyggingar þó hann 

sé sérfróður um raflagnir. Þannig telst aðili eingöngu sérfróður nái skoðunin yfir atriðiði sem 

tengjast sérfræðiþekkingu hans. Í þessu samhengi mætti nefna Hrd. 293/2001 en í söluyfirliti 

fasteignasölu kom fram að íbúð seljanda væri byggð úr steini en þær upplýsingar reyndust vera 

rangar.250 Að mati Hæstaréttar var ekki fallist á að sambúðarmaður kaupanda, sem starfaði við 

járnabindingar, gæti talist sérfróður um húsbyggingar en hann skoðaði íbúðina ásamt kaupanda 

áður en kaupin fóru fram. Hér má einnig vísa til Hrd. 223/2002 þar sem fasteignakaupendur 

nutu aðstoðar kunninga síns við skoðun á eign en sá var löggiltur fasteignasali.251 Eftir 

                                                 

 

 
250 Hrd. 8. maí 2002 í máli nr. 293/2001. 
251 Hrd. 21. nóvember 2002 í máli nr. 223/2002. 
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afhendingu urðu kaupendur varir við að gólfplata í eigninni var verulega sigin og töldu að um 

leyndan galla væri að ræða. Seljandi taldi hins vegar að halli á gólfplötunni væri augljós og bar 

fyrir sig að kaupendur hefðu ekki sýnt nægjanlega aðgæslu en Hæstiréttur féllst ekki á að 

kaupendur hefðu vanrækt aðgæsluskyldu sína. Þó gólfhallinn væri ,, ... augljós fagmönnum á 

sviði fasteigna og húsbygginga ... “ þá var ekki talið að kaupendur mættu gera sér grein fyrir 

gólfhallanum.252 Ekki er sérstaklega vikið að sérfræðiþekkingu fasteignasalans í niðurstöðu 

dómsins, að öðru leyti en að gólfhallinn hafi farið framhjá honum. Af niðurstöðu dómsins má 

þó ætla fagþekking hans nái ekki yfir atriði af þessu tagi. 

A. Vinding Kruse telur að við ákvörðun á því hvort byggingarfróðum manni sé kleift 

að veita tilteknum annmarka á eign athygli skipti mestu máli að skoða hvað búast mætti við að 

þess háttar sérfræðingur gæti gert sér grein fyrir við slíka skoðun.253 Nokkur þekking, svo sem 

á byggingarefnum, nægir til að mynda ekki líkt og ráða má af niðurstöðu í Hrd. 203/1978.254 Í 

umræddu máli var kaupandi ekki talinn sérfróður um húsbyggingar jafnvel þó hann hafi starfað 

á fasteignasölu og veitt forstöðu fyrirtækjum sem önnuðust kaup og sölu á byggingarefni. Eins 

má nefna Hrd. 276/2002, sem áður hefur verið fjallað um, en í niðurstöðu héraðsdóms, sem 

Hæstiréttur staðfesti, kom fram að kaupandi bifreiðar hafði ,, ... með sér tvo menn kunnuga 

bifreiðum þótt ekki teljist þeir sérfræðingar á því sviði.“255 Í Hrd. 327/1990 bar kaupandi 

fasteignar því meðal annars fyrir sig að gólf íbúðar þeirrar sem hann keypti hafi verið mikið 

sigið.256 Í niðurstöðu héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti var tiltekið að kaupandi væri: 

 

 ... skipasmiður að atvinnu, og þó að hann hafi unnið við húsbyggingar, verður 

eigi talið, að hann sé sérfróður á því sviði. Það er því álit dómsins, að hér hafi 

verið um leyndan galla að ræða í skilningi laga.257 
 

Sjaldan leikur nokkur vafi á því að einstaklingur sem hefur menntun á því sviði sem 

skoðunin nær til teljist sérfróður aðili. Í dæmaskyni mætti nefna bifvélavirkja sem framkvæmir 

skoðun á vélarbúnaði bifreiðar. Menntunar sinnar og starfs síns vegna hefur hann reynslu af 

meðhöndlun galla sem kunna að leynast í þessum hluta bifreiðar og er mun betur kleift að gera 

sér grein fyrir slíkum annmörkum en venjulegur bifreiðakaupandi. Aftur á móti kann í sumum 

                                                 

 

 
252 sama heimild. 
253 A Vinding Kruse, Misligholdelse af ejendomskøb (2. útg., Juristforbundets forlag 1962) 136. 
254 Hrd. 15. júní 1982 í máli nr. 203/1978. 
255 Hrd. 19. desember 2002 í máli nr. 276/2002. 
256 Hrd. 28. janúar 1993 í máli nr. 327/1990. 
257 sama heimild. 
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tilvikum að liggja vafi á því hvort kaupandi eða aðstoðarmaður hans teljist sérfróður. Af 

dómafordæmum Hæstaréttar virðist þó mega ráða að langt sé gengið í að meta menn sem 

sérfróða, samanber fyrrnefndan Hrd. 60/2007, þar sem kaupendur gátu ekki borið fyrir sig galla 

enda nutu þeir aðstoðar húsasmíðameistara, sem þó hafði ekki starfað við iðngreinina í hartnær 

þrjá áratugi.258 

Hér vaknar sú spurning hvort það að hafa lokið námi sé skilyrði þess að teljast sérfróður 

en af niðurstöðu Hrd. 344/1993 má leiða að svo sé ekki.259 Í umræddu máli urðu kaupendur 

vör við mikinn kulda í íbúð sem þau höfðu keypt og héldu eftir greiðslum sem átti eftir að inna 

af hendi. Í niðurstöðu héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti kom meðal annars fram að öðrum 

kaupendanna hefði sérstaklega borið að veita ófullnægjandi lofthæð við stiga og undir honum 

athygli, enda nam hann múraraiðn þegar skoðun á eigninni var framkvæmd. Bótakrafa 

kaupenda vegna þessara annmarka var því ekki tekin til greina. 

Jafnvel þó svo að kaupandi eða aðstoðarmaður hans teljist vera sérfróður leiðir það hins 

vegar ekki í öllum tilfellum til þess að réttur til þess að bera fyrir sig galla falli umsvifalaust 

niður. Í sumum tilfellum getur galli leynst fagmönnum, samanber Hrd. 156/1961.260 Í því máli 

bar kaupandi fyrir sig að eign sem hann hafði fest kaup á væri stórgölluð en hann hafði fengið 

kunningja sinn, sem var trésmiður, til að skoða eignina með sér áður en kaupin fóru fram. Í 

niðurstöðu héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna var tiltekið að: 

,,Gallar þeir, sem voru á þaki hússins, eru þess eðlis, að þeir gátu auðveldlega leynzt 

ófaglærðum manni og jafnvel fagmanni, ef hann leitaði þeirra ekki sérstaklega.“261 

Engu að síður má ljóst vera að kaupandi sem telst vera sérfróður eða nýtur aðstoðar 

slíkra aðila á mun erfiðara með að bera fyrir sig galla en venjulegur kaupandi sem ekki hefur 

með sér fagaðila við framkvæmd skoðunar. Þessar auknu kröfur sem lagðar eru á sérfróða 

kaupendur geta hins vegar leitt til þess að slíkur kaupandi framkvæmi síður skoðun nema 

honum sé það skylt, svo sem þegar seljandi hefur hvatt hann til þess og umræddur kaupandi 

hefur ekki gilda ástæðu til að sinna ekki slíkri hvatningu. Eins getur hún orðið þess valdandi 

að venjulegur kaupandi kveðji síður fagaðila með sér til að framkvæma skoðun enda geta 

minnstu afglöp hins sérfróða aðila orðið þess valdandi að kaupandi glati rétti sínum til að bera 

                                                 

 

 
258 Hrd. 25. október 2007 í máli nr. 60/2007. 
259 Hrd. 16. nóvember 1995 í máli nr. 344/1993. 
260 Hrd. 31. október 1962 í máli nr. 156/1961. 
261 sama heimild. 
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fyrir sig galla. ,,Þótt fallizt sé á, að þessi regla sé óheppileg, er vandasamt að setja fram 

hugmynd að annarri reglu að þessu leyti, sem ekki eru meinbugir á.“262 

  

                                                 

 

 
262 Viðar Már Matthíasson, Fasteignakaup: helztu réttarreglur (n. 6) 266. 
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6. Samspil upplýsingaskyldu og aðgæsluskyldu í lausafjár- og 

fasteignakaupum 

Líkt og fyrr hefur komið fram fól 3. mgr. 29. gr. fkpl. í sér þá nýbreytni að í tengslum við 

fasteignakaup gildir ekki meginregla kröfuréttar um að upplýsingaskylda seljanda takmarkist 

af aðgæsluskyldu kaupanda. Þannig getur seljandi ekki vikið sér undan upplýsingaskyldu sinni 

ef kaupandi skoðar fasteign eða þegar hann hefur verið hvattur til þess af seljanda.263 

Framangreind meginregla gildir hins vegar fullum fetum varðandi lausafjárkaup enda er engu 

sambærilegu ákvæði og 3. mgr. 29. gr. fkpl. fyrir að fara í lkpl. Fyrir setningu fkpl. gilti hins 

vegar meginregla kröfuréttarins í tengslum við fasteignakaup. Þannig var upplýsingaskyldan 

ríkari við tilteknar aðstæður, svo sem þegar seljandi hafði búið lengi í eign eða var sérfróður, 

en á móti takmarkaðist aðgæsluskylda kaupanda og öfugt. 

Líkt og fyrr hefur komið fram felur þessi meginregla í sér að seljandi þarf ekki að 

upplýsa kaupanda um atriði sem sá síðarnefndi, eða aðstoðarmaður hans ef slíkum er fyrir að 

fara, má sjá við skoðun og getur því seljandi haldið að sér höndum að upplýsa um slík atriði. Í 

3. mgr. 29. gr. fkpl. felst hins vegar að upplýsingaskylda seljanda gengur ætíð framar 

aðgæsluskyldu kaupanda í tengslum við fasteignakaup. Seljanda fasteignar ber því að upplýsa 

kaupanda um öll mikilvæg atriði af fyrra bragði, óháð því hvort hann telji að kaupandi eða 

aðstoðarmaður hans kunni að gera sér grein fyrir göllum á eigninni.264 Vanræki seljandinn 

þessa skyldu sýnir hann því af sér saknæma háttsemi.265 Það hvort telja megi háttsemi seljanda 

vera saknæma, það er hvort hann hafi sýnt af sér gáleysi eða ásetning, ræðst meðal annars af 

þekkingu hans á eigninni og þekkingu hans almennt.266 

 

Samkvæmt þessu á seljandi að upplýsa kaupanda um jafn mikið, hvort sem hann 

er einn eða með sérfróðan mann. Ætti þetta að takmarka, eða fella niður, eldri 

reglu, sem olli því að forsjálni kom kaupanda í koll.267 

 

En hvar liggur skurðpunktur reglnanna um upplýsingaskyldu og aðgæsluskyldu? Er 

seljanda fasteignar skylt að upplýsa kaupanda um augljósa ágalla eignarinnar? Samkvæmt 2. 

mgr. 29. gr. fkpl. er kaupanda ókleift að bera fyrir sig galla sem hann má sjá við skoðun nema 

                                                 

 

 
263 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 7) 317–318. 
264 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 477. 
265 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 285. 
266 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 477. 
267 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 285. 
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seljandi hafi sýnt af sér stórkostlegt gáleysi eða framferði hans stríðir með öðrum hætti gegn 

heiðarleika og góðri trú. Þannig má slá því föstu að seljandi þurfi ekki að upplýsa kaupanda 

um augljósa ágalla fasteignar, enda verður að setja upplýsingaskyldunni einhver mörk, þó 

vissulega sé betra að upplýsa um meira heldur en minna.268 Í dæmaskyni mætti nefna Hrd. 

315/2009 þar sem Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að þar sem annar kaupenda hafði 

skoðað íbúð í tvígang áður en kaupin fóru fram hefði honum hlotið að gera sér grein fyrir því 

hver réttur fjöldi svefnherbergja hinnar seldu íbúðar væri.269 Þannig skarast reglurnar um 

upplýsingaskyldu og aðgæsluskyldu ekki þegar ágalli á fasteign telst vera augljós. Sé hins 

vegar um leyndan galla á fasteign að ræða er spurningin sú hvort seljandi vissi um gallann eða 

hvort hann hefði mátt vita um hann. Leyni hann upplýsingum um galla sem hann þekkir eða 

má þekkja til, hefur hann ekki sinnt upplýsingaskyldu sinni og undir slíkum kringumstæðum 

telst háttsemi hans vera saknæm. 

Í þeim tilvikum þar sem bæði seljandi og kaupandi fasteignar hefðu mátt vita um 

tiltekinn galla er það því sá fyrrnefndi sem ber hallann undir þess hátt kringumstæðum.270 Áður 

fyrr var það hins vegar kaupandi fasteignar sem var látinn bera hallann, svo lengi sem seljandi 

beitti ekki sviksamlegri háttsemi. Fjöldi dómafordæma sýna fram á þetta, þar á meðal Hrd. 

28/1963 sem vísað var til í kafla 4.2.1.271 Í því máli upplýsti seljandi ekki um galla eignar, sem 

honum hlaut að vera kunnugt um enda hafði hann sem sérfróður aðili málað eignina að innan- 

og utanverðu. Kaupandi sem naut aðstoðar eiginmanns síns, en sá var trésmiður, var hins vegar 

talinn hafa vanrækt aðgæsluskyldu sína og gat því ekki borið fyrir sig galla. Hefði þessi dómur 

fallið í dag og andlag kaupanna varðað lausafé en ekki fasteign hefði niðurstaðan líklega orðið 

sú sama, með tilliti til áðurnefndrar meginreglu kröfuréttar sem gildir um lausafjárkaup. Af 3. 

mgr. 29. gr. fkpl. má hins vegar ráða að niðurstaðan hefði orðið önnur. Þó ber að hafa í huga 

að svo virðist sem dómstólar hafi margsinnis, eftir setningu fkpl., litið framhjá umræddu 

lagaákvæði og dæmt eftir meginreglunni sem áður gilti.272 Má í því samhengi nefna Hrd. 

19/2007 en í umræddu máli var deilt um hvort gólfhalli í eign fæli í sér ágalla sem telja mætti 

augljósan.273 Kaupandi hélt því fram að þegar hann skoðaði eignina hafi verið mikið af 

                                                 

 

 
268 sama heimild 284. 
269 Hrd. 11. mars 2010 í máli nr. 315/2009. 
270 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 478. 
271 Hrd. 7. febrúar 1964 í máli nr. 28/1963. 
272 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 286. 
273 Hrd. 22. nóvember 2007 í máli nr. 19/2007. 
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húsgögnum í sólstofu sem skyggðu að mestu leyti yfir umræddan gólfhalla sem þar var 

staðsettur. Var kaupanda af þeim sökum ókleift að verða hans var fyrr en við afhendingu þegar 

íbúðin hafði verið rýmd. Seljendur báru því hins vegar fyrir sig að hallinn væri augljós og því 

hefðu þau ekki haft ástæðu til þess að upplýsa kaupanda sérstaklega um hann. Í niðurstöðu 

héraðsdóms var talið að þar sem seljendur voru meðvituð um gólfhallann en sinntu því ekki að 

upplýsa kaupanda um tilvist hans hefðu þau vanrækt upplýsingaskyldu sína. 

Af niðurstöðu héraðsdóms, sem skipaður var sérfróðum meðdómendum, má ráða að 

dæmt sé eftir 3. mgr. 29. gr. fkpl. þó ekki sé vísað sérstaklega til þess lagaákvæðis af hálfu 

dómsins. Í niðurstöðu Hæstaréttar var hins vegar komist að gagnstæðri niðurstöðu og talið að 

kaupandi hefði mátt veita gólfhallanum athygli við venjulega skoðun. Þannig taldi rétturinn að 

ekki væri um leyndan galla að ræða og var kaupanda því gert að greiða eftirstöðvar af kaupverði 

jafnvel þó seljendur vissu af gólfhallanum og upplýstu kaupanda ekki um hann. Þannig virðist 

niðurstaða Hæstaréttar byggð á þeirri meginreglu sem áður gilti, það er fyrir gildistöku fkpl. 

Þó má velta því upp hvort rétturinn leggi of ríkar kröfur á aðgæsluskyldu kaupanda varðandi 

það hvað mátti sjá við hefðbundna skoðun enda komu hvorki kaupandi né tveir fasteignasalar 

sem skoðuðu íbúðina auga á umræddan gólfhalla. Þannig er aðgæsluskylda kaupanda tekin 

fram yfir upplýsingaskyldu seljanda í þessum dómi þó svo að telja megi að niðurstaða 

héraðsdóms hefði með réttu átt að standa.274 Fleiri dóma mætti nefna, svo sem fyrrnefndan Hrd. 

51/2008, þar sem niðurstaða Hæstaréttar virðist eftir atvikum vera á skjön við nýmæli 3. mgr. 

29. gr. en þess í stað dæmt eftir eldri viðhorfum, um að upplýsingaskylda seljanda takmarkist 

af aðgæsluskyldu kaupanda.275 

Þannig er dómaframkvæmd Hæstaréttar á fyrstu árunum eftir gildistöku fkpl. ekki yfir 

gagnrýni hafin hvað samspil upplýsingaskyldu seljanda og aðgæsluskyldu kaupanda í 

fasteignakaupum varðar. Ákveðinn tímamótadóm í þessu samhengi er hins vegar að finna í 

Hrd. 304/2013 þar sem Hæstiréttur komst í fyrsta skipti að niðurstöðu á grundvelli 3. mgr. 29. 

gr. fkpl.276 Í umræddu máli hafði seljandi ekki upplýst kaupanda um fyrirhugaða breytingu á 

deiliskipulagi um flutning spennistöðvar nær fasteigninni. Héraðsdómur taldi að kaupandi 

hafði ekki sýnt nægjanlega aðgæslu í aðdraganda kaupanna enda höfðu umræddar breytingar 

verið kynntar opinberlega og kaupanda verið í lófa lagið að kynna sér þær. Hæstiréttur komst 

                                                 

 

 
274 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 488. 
275 Hrd. 2. október 2008 í máli nr. 51/2008. 
276 Hrd. 5. desember 2013 í máli nr. 304/2013. 
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hins vegar að þeirri niðurstöðu að seljanda hafi, á grundvelli 26. gr. fkpl., verið skylt að upplýsa 

kaupanda um fyrirhugaða skipulagsbreytingu. Sagði í niðurstöðu réttarins um aðgæsluskylu 

kaupanda, samanber 29. gr. fkpl: ,,Af 3. mgr. hennar leiðir að upplýsingaskylda seljanda 

samkvæmt 26. gr. takmarkast ekki af þeirri aðgæsluskyldu kaupanda.“277 Þannig má ráða af 

niðurstöðu Hæstaréttar í þessu máli að rétturinn víki frá meginreglu kröfuréttar sem áður gilti 

og beiti loks 3. mgr. 29. gr. fkpl. á þann veg sem umrætt lagaákvæði segir til um. 

Af þeim fasteignakaupadómum sem fallið hafa eftir þennan tímamótadóm virðist sem 

Hæstiréttur hafi gefið 3. mgr. 29. gr. fkpl. meiri gaum og mestmegnis horfið frá fyrri 

dómaframkvæmd. Hins vegar er athyglisvert í því samhengi að vísa til Hrd. 207/2016 sem 

fjallað var um í köflum 4.4.3.3. og 5.1.278 Í því máli snerist ágreiningur meðal annars um þak 

hinnar seldu eignar en kaupandi, sem var verktakafyrirtæki, framkvæmdi ekki skoðun á þaki í 

aðdraganda kaupanna. Kaupandi bar fyrir sig að honum hafi verið það bæði ókleift og óþarft 

enda bæri að líta á ástandsskýrslu, þar sem tiltekið var um þak eignarinnar að ,,ástand virðist 

gott“, sem ábyrgðaryfirlýsingu af hálfu seljanda.279 Í dómi héraðsdóms, sem Hæstiréttur 

staðfesti, var ekki fallist á að um ábyrgðaryfirlýsingu væri að ræða og talið að kaupandi hefði, 

sem sérfróður aðili á sviði byggingarstarfsemi, verið í aðstöðu til þess að framkvæma skoðun 

á þakinu. 

Í máli þessu vekur það hins vegar athygli höfundar að fyrrnefnd ástandsskýrsla sem 

seljandi bar fram og var hluti af sölulýsingu eignarinnar, hafði verið unnin af 

byggingartæknifræðingi. Rétt eins og kaupandi ber ríkari aðgæsluskyldu þegar hann telst vera 

sérfróður þá eru frekari kröfur gerðar til upplýsingaskyldu seljanda þegar hann er talinn búa 

yfir sérfræðiþekkingu.280 Líkt og fjallað hefur verið um er kaupandi jafn settur þegar hann nýtur 

aðstoðar sérfróðra aðila og ætla má að sama regla gildi þegar seljandi er í sömu stöðu. Þó svo 

að kaupandi í umræddu dómsmáli hefði sem fagaðili borið að sýna ríkari aðgæslu í aðdraganda 

kaupanna og skoða þakið gaumgæfulega þá voru upplýsingar um ástands þaksins samkvæmt 

ástandsskýrslu fremur óljósar. Vissulega má taka undir þau niðurstöðuorð héraðsdóms að 

minni kröfur verði gerðar til upplýsingaskyldu seljanda sem átt hefur eign um skamma stund. 

Hins vegar má engu að síður velta því upp hvort fullvægar kröfur til upplýsinga hafi verið 

                                                 

 

 
277 sama heimild. 
278 Hrd. 15. desember 2016 í máli nr. 207/2016. 
279 sama heimild. 
280 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 462. 
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lagðar á seljanda með tilliti til þess að ástandslýsingin var unnin af aðila sem ekki var síður 

sérfróður en kaupandi. Mátti kaupandi ekki treysta þeim upplýsingum er seljandi veitti sem 

unnar voru af sérfróðum aðila? Þar sem umræddur aðili var í sömu aðstöðu og kaupandi til 

þess að gera sér grein fyrir göllum á þaki eignarinnar mætti því velta upp þeirri spurningu hvort 

seljandi hefði með réttu átt að bera hallann í þessu máli á grundvelli 3. mgr. 29. gr. fkpl.  

Líkt og áður kom fram gildir meginregla kröfuréttar, um að upplýsingaskylda seljanda 

takmarkist af aðgæsluskyldu kaupanda, í tengslum við lausafjárkaup enda fyrirfinnst í lkpl. 

engin sambærileg regla og í 3. mgr. 29. gr. fkpl. Umrædd meginregla hefur þó ákveðna 

annmarka enda getur hún leitt til þess að það sé seljanda í hag að upplýsa um minna heldur en 

meira.281 Þannig miðar hún ekki að því að seljanda sé skylt að upplýsa kaupanda um annmarka 

af fyrra bragði heldur leiðir reglan raunar til þess að eftir því sem skoðun kaupanda er 

nákvæmari, því minni kröfur verða gerðar til upplýsingaskyldu seljanda. Norski fræðimaðurinn 

Kai Krüger er þeirrar skoðunar að sérregla fkpl. sé bæði sanngjörn og betri en reglur sem gilda 

í tengslum við upplýsingaskyldu seljanda í lausafjárkaupum.282 Rétt er að nefna í þessu 

samhengi að norsku lögin um fasteignakaup, avhendingslova283, voru höfð til hliðsjónar við 

samningu fkpl. en 3. mgr. 29. gr. fkpl. er sambærileg lagagrein 3-10 (3) hinna norsku laga rétt 

eins og öll lögin eru að mestu leyti.284 

Sé hins vegar litið til þeirrar þróunar sem orðið hefur á sviði kauparéttar og með hina 

auknu neytendavernd í huga, má telja hugsanlegt að í lkpl. verði lögfest sambærileg regla og 

fyrirfinnst í 3. mgr. 29. gr. fkpl. þegar fram líða stundir. Myndi það auka við sambærileika 

laganna og koma í veg fyrir réttaróvissu sem það vissulega skapar að láta sitthvora regluna 

gilda í þessum tveimur nátengdu lögum á sviði kauparéttar. Í þessu samhengi má benda á 

athugasemd með frumvarpi til fkpl. þar sem fram kemur: 

 

Það er ótvíræður ávinningur af því að sem mest samræmi sé milli reglna um 

lausafjárkaup og um fasteignakaup eftir því sem kostur er. Slíkt dregur úr óvissu 

á réttarsviðum sem varða bæði þjóðarbúið og allan almenning mjög miklu og 

eru að auki mikilvægur hluti lögfræðinnar.285 

 

                                                 

 

 
281 sama heimild 471. 
282 Krüger (n. 14) 174. 
283 LOV-1992-07-03-93 Lov om avhending av fast eigedom. 
284 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 291 - 253. mál athugasemdir við kafla 3.3., mgr. 7. 
285 sama heimild athugasemdir við kafla 3.3., mgr. 4. 
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Sérregla fkpl. stuðlar að heiðarlegum viðskiptaháttum enda má telja það bæði sanngjarnt og 

eðlilegt að seljandi hafi frumkvæðisskyldu til þess að upplýsa um mikilvæg atriði sem hann 

þekkir til og kunna að hafa þýðingu fyrir kaupanda. Þá er það enn fremur á margan hátt 

ósanngjörn regla að það geti komið kaupanda í koll vilji hann gæta fyllstu varúðar og 

framkvæma nákvæma skoðun á kaupandlagi í aðdraganda kaupa. 
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7. Samantekt og niðurstöður 

Reglan er skyldar kaupanda að sýna aðgæslu í aðdraganda kaupa er nauðsynleg enda yrðu 

óhemju ríkar skyldur lagðar á seljanda til upplýsinga ef reglunni um aðgæsluskyldu væri ekki 

fyrir að fara og myndi slíkt án nokkurs vafa raska jafnræði milli samningsaðila. Þá verður það 

einnig að teljast bæði eðlileg og góð regla að kaupandi geti ekki borið það fyrir sig sem galla 

sem hann mátti bersýnilega sjá við skoðun sem hann framkvæmdi eða bar að framkvæma. 

Verði kaupandi ekki talinn hafa sýnt nægjanlega aðgæslu í aðdraganda kaupa kann það að leiða 

til þess að hann glati með öllu rétti til þess að beita vanefndaúrræðum.286 

Af ritgerðinni má ráða að kaupandi beri ekki skyldu til að framkvæma skoðun á 

kaupandlagi fyrir kaup nema undir þeim kringumstæðum þegar seljandi hefur hvatt hann til 

þess og kaupandi hefur ekki gilda ástæðu til að sinna ekki slíkri áskorun.287 Þannig ber 

kaupandi ekki fortakslausa skyldu til skoðunar í aðdraganda kaupa þó honum kunni að vera 

það skylt undir sérstökum kringumstæðum, svo sem þegar hann hefur vitneskju eða rökstuddan 

grun um að kaupandlagið kunni að vera gallað eða þegar samningur eða venja gerir ráð fyrir 

skoðun að hans hálfu. Kaupanda er hins vegar ávallt skylt að framkvæma skoðun á kaupandlagi 

eftir kaup og er ókleift að bera fyrir sig galla nema hann tilkynni seljanda um vanefndina án 

ástæðulauss dráttar, samanber 1. mgr. 32. gr. lkpl. eða innan sanngjarns frests, samanber 1. 

mgr. 48. gr. fkpl. Þetta gildir þó ekki hafi seljandi sýnt af sér saknæma háttsemi við kaupin. 

Af reglunni um aðgæsluskyldu kaupanda má ráða að margir þættir geta haft áhrif á það 

hvort kaupandi verði talinn hafa sýnt fullnægjandi aðgæslu við kaup. Hvað skoðun venjulegs 

kaupanda varðar má telja að almennt verði ekki ríkari kröfur gerðar en að hann framkvæmi 

fremur lauslega skoðun á kaupandlagi, nema sérstakt tilefni leiði til annars. Þetta geta verið 

vísbendingar um að hið selda kunni að vera gallað eða hár aldur þess sem kallar þá á nákvæmari 

rannsókn af hálfu kaupanda. Búi kaupandi hins vegar yfir sérfræðiþekkingu er eðlilegt að ríkari 

kröfur séu gerðar og hið sama gildir einnig í þeim tilvikum þar sem kaupandi nýtur 

sérfræðiaðstoðar við skoðun, líkt og ráða má af nýlegum Hrd. 443/2017.288 

Við ákvörðun á því hvort kaupandi eða aðstoðarmaður hans teljist sérfróður skiptir 

mestu máli að skoða hvað búast mátti við að þess háttar sérfræðingur gæti gert sér grein fyrir 

                                                 

 

 
286 Viðar Már Matthíasson, Fasteignir og fasteignakaup (n. 3) 286. 
287 Viðar Már Matthíasson, „Mörk upplýsingaskyldu seljanda og aðgæzluskyldu kaupanda í fasteignakaupum“ (n. 

46) 465. 
288 Hrd. 9. maí 2018 í máli nr. 443/2017. 
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við framkvæmd skoðunar.289 Þegar einstaklingur hefur menntun á því sviði sem skoðunin nær 

til leikur sjaldnast vafi á því að viðkomandi teljist sérfróður. Af íslenskri dómaframkvæmd 

virðist þó sem langt sé gengið í að meta menn sem sérfróða, samanber Hrd. 60/2007 þar sem 

aðstoðarmaður kaupenda hafði ekki starfað við húsbyggingar í tæp þrjátíu ár.290 Í þessu 

samhengi má einnig vísa til Hrd. 344/1993 þar sem annar kaupenda nam múraraiðn þegar 

skoðun á eigninni var framkvæmd og var því ekki fallist á bótakröfu þeirra.291 Viðkomandi 

kaupandi hafði ekki lokið námi sínu en samt sem áður voru ríkari kröfur gerðar til hans um 

aðgæslu. 

Þannig má af dómafordæmum íslenskra dómstóla ráða að eftir atvikum kunni það að 

reynast varhugarvert fyrir kaupendur að hafa sérfróða aðila meðferðis við skoðun á 

kaupandlagi enda kann hin aukna aðgæsluskylda sem myndast fyrir vikið að leiða til þess að 

kaupanda sé ókleift að bera fyrir sig vanefnd og er hann þannig samsamaður hinum sérfróðu 

aðstoðarmönnum sínum. Reglan um að ríkari kröfur um aðgæsluskyldu skuli lagðar á sérfróðan 

kaupanda eða kaupanda sem nýtur aðstoðar sérfróðra aðila hefur vissulega sína kosti og galla. 

Telja má það bæði sanngjarnt og eðlilegt að kaupendur í þessum sporum beri ríkari 

aðgæsluskyldu enda hafa þeir yfir ríkari þekkingu að ráða heldur en venjulegur kaupandi sem 

ekki nýtur sérfræðiaðstoðar. Engu að síður leiðir reglan til þess að sérfróður kaupandi 

framkvæmi síður skoðun nema honum sé það skylt og að seljandi upplýsi fyrir vikið um minna 

heldur en meira. Þá getur reglan jafnframt leitt til þess að venjulegur kaupandi, sem ekki býr 

yfir fagþekkingu, leiti síður til sérfróðra aðila er hann hyggst sýna sérstaka aðgæslu í 

aðdraganda kaupa, svo sem þegar um stórar fjárfestingar er að ræða, til dæmis fasteignakaup. 

Líkt og fjallað var um í ritgerðinni felur meginregla kröfuréttar í sér að 

upplýsingaskylda seljanda takmarkist af aðgæsluskyldu kaupanda á þá vegu að eftir því sem 

upplýsingaskylda seljanda er ríkari því takmarkaðri er aðgæsluskylda kaupanda og öfugt. 

Þannig sé seljanda óskylt að upplýsa kaupanda um atriði sem sá síðarnefndi má gera sér grein 

fyrir við skoðun. Lagaákvæði 3. mgr. 29. gr. fkpl. fól hins vegar í sér breytingu á þessu á þann 

hátt að framangreind meginregla gildir ekki í tengslum við fasteignakaup. Þannig er seljanda 

fasteignar skylt að upplýsa kaupanda um öll mikilvæg atriði óháð því hvort hann telji að 

kaupandi, eða sérfróður aðstoðarmaður hans, sé slíkum fyrir að fara, kunni að gera sér grein 

                                                 

 

 
289 Kruse (n. 80) 155. 
290 Hrd. 25. október 2007 í máli nr. 60/2007. 
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fyrir annmörkum á eigninni. Þannig mætti segja að fasteignakaupendum sé færð ríkari vernd 

heldur en kaupendum lausafjár og því virðist sem hinir síðarnefndu kaupendur beri almennt 

ríkari aðgæsluskyldu. 

Þrátt fyrir þá nýbreytni sem 3. mgr. 29. gr. fkpl. hafði í för með sér virðist sem 

Hæstiréttur hafi oftar en ekki litið framhjá umræddu lagaákvæði eftir setningu fkpl. og dæmt 

þess í stað eftir fyrrgreindri meginreglu kröfuréttar sem áður gilti í tengslum við fasteignakaup. 

Nýleg dómafordæmi bera þó með sér að Hæstiréttur hafi að mestu horfið frá fyrri 

dómaframkvæmd og dæmi nú í meiri mæli í samræmi við umrædda lagagrein fkpl., samanber 

Hrd. 304/2013.292 Þó svo að sambærilegt lagaákvæði fyrirfinnist ekki í lkpl. enn sem komið er 

má telja hugsanlegt að slík regla kunni að líta dagsins ljóss þegar fram líða stundir enda stuðlar 

hún að heiðarlegum viðskiptaháttum. 
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