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1 Inngangur 

Með þróun nútímasamfélags hafa dagleg viðskipti aukist og eru viðskipti fyrir hinn almenna 

neytanda orðin mun algengari en áður var. Neytandi getur gengið frá viðskiptum hvar og hvenær 

sem er. Skýring á aukningu viðskipta er annars vegar stórbættur efnahagur fólks sem leiðir af sér 

aukin lífsgæði og á hinn bóginn gjörbreyting á tækni í viðskiptaumhverfum með tilkomu tölvu, 

interneti, fjarverslun o.s.frv. sem hefur auðveldað viðskipti. Viðskiptin eru þó ekki án galla og því 

mikilvægt að hafa lög og réttarframkvæmd sem myndar ákveðinn stöðugleika á milli seljanda og 

kaupanda. Þessi ritgerð fjallar um galla í neytendaviðskiptum með áherslu á aðgæsluskyldu 

kaupanda og vanrækslu seljanda á upplýsingaskyldu og hvaða afleiðingar það hefur að vanrækja 

slíka skyldur. Ritgerðin hefst með umfjöllun um gallahugtak kröfuréttar og sögulega þróun á 

réttarsviðinu. Í kjölfarið verður litið með almennum hætti til laga um neytendakaup nr. 48/2003, 

(hér eftir skammstöfuð nkpl.), með því markmiði að veita lesanda innsýn í lögin sem eru tileinkuð 

verndarhagsmunum neytenda í viðskiptum. Þar á eftir verður farið yfir mikilvægi kærunefnda á 

sviði neytendaréttar í íslensku samfélagi og hvaða áhrif slík nefnd hefur á íslenskt 

neytendasamfélag. Í framhaldi af því verður farið nánar yfir upplýsingaskyldu seljanda og hvernig 

hún getur haft áhrif á rétt kaupanda til bóta vegna galla, auk þess sem nánar verður skoðað 

mikilvægi aðgæsluskyldu kaupanda og hvaða áhrif það hefur fyrir hann að sinna ekki þessari 

skyldu með fullnægjandi hætti. Í lokin verður farið yfir áhrif þess þegar samið er um galla fyrirfram 

í kaupsamningi.  

2 Gallahugtak kröfuréttar 

Kröfuréttur er ein undirgrein fjármunaréttar og tíðkaðist áður fyrr að skipta fjármunarétti í tvo hluta, 

kröfurétt og hlutarétt. Aðgreiningin var lögð til grundvallar í norrænni og þýskri lögfræði frá byrjun 

19. aldar og má rekja til rómversks réttar.1 Maður sem átti kröfuréttindi eignaðist aftur á móti ekki 

beinan eignarrétt yfir hlut heldur einungis kröfu á ákveðinn aðila um tiltekna greiðslu, en þessi 

kröfuréttindi nutu einungis réttarvernd gagnvart skuldaranum. „Framangreind skipting hafði þær 

afleiðingar, að við eignarafsöl að verðmætum tíðkaðist að greina milli tveggja gerninga, 

kröfuréttargernings og hlutagernings“.2 Það var ekki fyrr en á 19. öld sem aðgreiningin kom fyrst 

                                                           
1 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I,  bls. 23. 
2 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I,  bls. 24. 
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fram í þýskum rétti og fól það í sér með tilliti til rómversks réttar að ekki var nóg fyrir yfirfærslu 

eignarréttar að hafa einvörðungu samninginn, þar sem þörf var á vörsluskiptum að hinu selda.3 

Með kenningunni um kröfuréttargerninga og hlutaréttargerninga var byggt á því að til 

eignayfirfærslu þyrfti tvo gerninga. Kröfuréttargerningar fólu í sér loforð frá seljanda til kaupanda 

að láta hann fá eignarrétt að hinu selda, en kaupandi var ekki talinn eigandi að hinu selda. 

Kaupandinn naut þá ekki verndar gagnvart þriðja manni, til þess þurfti hlutaréttargerning. Í þeim 

hlutaréttargerningi lýsti seljandi yfir því að kaupandi yrði eigandi hins selda, þar með öðlast hann 

réttindi gagnvart þriðja manni. Kenningunni var fylgt m.a. í íslenskum og norrænum rétti.4  

Síðar kom fram gagnrýni á þessa skiptingu milli kröfuréttar- og hlutaréttargerninga, þar sem 

fræðimenn töldu kröfu- og hlutaréttindi afar sambærileg. Í kjölfarið kom danskur fræðimaður að 

nafni Carl Torp með kenningu um að hin áðurgreinda aðferð væri ekki nægilega nákvæm. Kenning 

hans fól í sér að eigendaskipti væru ekki öll sambærileg og að þörf væri á að rannsaka eigendaskipti 

eftir því með hvaða hætti reyndi á eigendaskiptin. Greina þyrfti því á milli réttarsambands 

kaupanda og seljanda ásamt réttarstöðu beggja með tilliti til viðsemjenda og skuldheimtumanna 

hvors annars. Hann lagði einnig til grundvallar að eigendaskipti gætu átt sér stað á tilgreindum tíma 

og að eignarrétturinn fór ekki manna á milli í heild og óskiptur, heldur væri í ákveðnum tilvikum 

mögulegt að telja að eigendaskipti hafi átt sér stað við samningsgerð. Í öðrum tilvikum hefðu þau 

ekki átt sér stað fyrr en við afhendingu.5 Sjónarmiðum Carl Torp sem nefnd voru að ofan er beitt í 

framkvæmd norrænnar lögfræði í dag.6 „Ef dregin er í stuttu máli marklína milli einstakra 

fræðigreina á sviði fjármunaréttar, er þess fyrst að geta, að í kröfurétti er fjallað um réttarstöðu 

tveggja eða fleiri aðila í innbyrðis samskiptum þeirra í fjármunaréttarlegu skuldarasambandi 

(kröfuréttarsambandi)”.7 Skipting kröfuréttinda í almennan og sérstakan hluta felur í sér frekari 

skilning á réttarreglunum og kemur í veg fyrir „óþarfar endurtekningar og horfi þannig til 

verksparnaðar“.8 

                                                           
3 Ólafur Lárusson: Eignarréttur I, bls. 194-195.  
4 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 24-25. 
5 Carl Torp: Dansk tingsret, bls. 330-331. Sjá einnig Knud Illum: Dansk tingret, bls. 169. Gaukur Jörundsson: 

Eignarréttur II, bls. 191-192. Ólafur Lárusson: Eignarréttur I, bls. 213.  Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og 

Eyvindur G. Gunnarsson:  Kröfuréttur I,  bls. 25. 
6 Gaukur Jörundsson: Eignarréttur II. bls. 192. 
7 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 27. 
8 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls.. 35. 
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Gallahugtak kröfuréttar kemur til greina þegar einhver annmarki á sér stað í viðskiptum á milli 

aðila, t.d. ef vara hefur ekki þá eiginleika sem seljandi lýsti eða að um galla sé að ræða. Galli í 

skilningi almennrar málvitundar getur þó verið öðruvísi en galli í skilningi kröfuréttar, því greiðsla 

getur verið gölluð samkvæmt reglum kröfuréttar þrátt fyrir að vera það ekki miðað við almenna 

málnotkun. Þegar greiðsla er gölluð getur kröfuhafi beitt tilteknum vanefndaúrræðum.9 Talið er að 

hin almenna notkun gallahugtaksins í kröfurétti hafi mótast af reglum kauparéttar, sem leitt hefur 

til þess að fleiri reglur á sviði kauparéttar hafi verið settar. Í helstu kaupalögunum, n.tt. nkpl., lög 

um lausafjárkaup nr. 50/2000, (hér eftir skammstöfuð lfkpl.) og lög um fasteignakaup nr. 40/2002, 

(hér eftir skammstöfuð fkpl.), er að finna ítarleg ákvæði sem skýra hvað sé galli og hvort hann sé 

til staðar. Gildissvið laganna er afmarkað við það um hverskonar samning sé að ræða, því um getur 

verið að ræða margskonar galla og á mismunandi réttarsviði og geta mismunandi lög átt við, sem 

dæmi má nefna: neytendalög, lausafjárkaupalög eða fasteignakaupalög.10  

Einnig er vert að benda á skilgreiningu Ólafs Lárussonar um gallahugtakið og taldi hann tvennt 

felast í hugtakinu. Annars vegar varð greiðslan að hafa öll þau einkenni sem henni áttu að fylgja 

samkvæmt samningi. Greiðslan mátti því ekki fela í sér eitthvað sem ekki heyrði undir samninginn. 

Misbrestur á þessu varð til þess að krafan taldist gölluð. Hins vegar ef greiðsla hafði ekki þau 

einkenni sem slíkar greiðslur höfðu vanalega, var hún gölluð. Ef með samningi var sérstaklega 

samið um afhendingu greiðslu sem skilja mátti sem gallaða af almennri málvitund, var greiðslan 

það ekki í skilningi kröfuréttar ef báðir aðilar voru grandsamir um gallann. Mesta þýðingu hafði 

þetta þegar ekki var tekið annað fram í samningi með beinum eða óbeinum hætti. Til dæmis mátti 

seljandi í afar sérstökum kaupum aðeins afhenda þá eign, sem tilgreind var, en í tegundarkaupum 

var krafa um að hið selda yrði að hafa þau tegundareinkenni sem um var samið.11 

 

 

                                                           
9 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 271. 
10 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 269-272. 
11 Ólafur Lárusson: kaflar úr kröfurétti, bls. 81-86. Ásamt því er vísað til skilgreiningar hjá Julius Lassen: 

obligationsretten, bls. 503 og 519. Í síðastgreindu tilvísuninni er tekið til greina aðgreiningu í einstaklega og 

tegundarákveðin kaup. Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 278-

279. 
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3 Lög um neytendakaup 

Reglur nkpl. eru ekki gamlar. Með lfkpl. var í fyrsta sinn lögfest ákvæði um neytendakaup hér á 

landi. Í kjölfarið tóku gildi lög um neytendakaup árið 2003. Neytendakaupalög eiga við um 

viðskipti þegar einstaklingur utan atvinnustarfsemi verslar við fyrirtæki, þ.e. þegar aðilar að 

samningi eru ekki jafnstæðir en lögin eiga að tryggja jafnvægi milli neytanda og seljanda. Vegna 

tilskipunar Evrópusambandsins 99/44EB frá 25. maí 1999, var farið í gerð nkpl. og innleitt var í 

lögin ákveðna þætti í sölu neysluvara og ábyrgð er fylgir því. Ásamt tilskipuninni var litið til 

norræns réttar á sviði neytendakaupa, en lögin voru smíðuð að miklu leyti í samræmi við norsku 

neytendalögin og er því mögulegt að hafa til hliðsjónar norræna dóma, sérstaklega norska til 

fordæmis hérlendis. Ástæða lagasetningarinnar var að það vantaði slík lög í íslenskum rétti. 

Meginmarkmið nkpl. er að styrkja réttarstöðu neytanda þar sem það gat reynst flókið að fá yfirlit 

um þær reglur sem giltu um tiltekið mál. Neytendakaupalög skýrðu í raun hver hinn almenni 

neytandi væri, þar sem eitt af markmiðum laganna er að einfalda lagaákvæðin á sviði neytendaréttar 

og gera þau skýrari fyrir hinum almenna neytanda.12  

Neytendaviðskipti eru skilgreind nánar í 2. mgr. 1. gr. nkpl. sem kveður á um: „Með 

neytendakaupum er átt við sölu hlutar til neytanda þegar seljandi eða umboðsmaður hans hefur 

atvinnu sína af sölu”. Í 3. mgr. 1. gr. nkpl. er kveðið á um að neytandi sé einstaklingur sem verslar 

söluhlut utan atvinnustarfsemi. Því skal hluturinn sem er keyptur vera til einkanota en ekki til 

endursölu. 13 Neytendakaupalög eru ófrávíkjanleg, sbr. 3. gr. laganna, með þeirri undantekningu 

að hægt er að semja um betri rétt neytandans. Þar sem verið er að tryggja jafnvægi milli neytanda 

og seljanda væri það andstætt markmiðum nkpl. ef þau væru frávíkjanleg. Fjallað er um 

áhættuskipti í III. kafla laganna og segir þar í 13. gr. „Þegar áhættan af söluhlut hefur flust yfir til 

neytanda fellur skylda hans til þess að greiða kaupverðið ekki niður þótt hluturinn eftir það farist, 

skemmist eða rýrni ef um er að ræða atvik sem ekki verða rakin til seljanda”. Áhættan flyst yfir til 

neytanda þegar söluhlutur hefur verið afhentur í samræmi við 7. gr. laganna, sbr. 1. mgr. 14. gr. 

nkpl.  

Næst ber að taka tillit til 16. gr. en samkvæmt henni  telst söluhlutur gallaður ef hann er ekki í 

samræmi við það sem kaupanda var gert ljóst, og í b-lið segir að: „Seljandi hefur við kaupin 

                                                           
12 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3787-3788. 

13 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3790. 
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vanrækt að gefa upplýsingar um atriði varðandi hlutinn eða not hans sem seljandi hlaut að þekkja 

til og neytandi mátti ætla að hann fengi upplýsingar um, enda megi ætla að vanrækslan hafi haft 

áhrif á kaupin”.  Í 3. mgr. 16. gr. nkpl. um galla segir að: „Neytandi getur ekki borið neitt það fyrir 

sig sem galla sem hann vissi eða mátti vita um þegar kaupin voru gerð”. Í 4. mgr. segir að: 

„Neytandi getur ekki borið fyrir sig galla ef orsök gallans má rekja til efniviðar sem neytandinn 

hefur sjálfur lagt til. Þetta gildir þó ekki ef seljandinn hefði átt að ráða neytanda frá notkun efnisins 

vegna óhentugra eiginleika þess”. Af þessu má leiða að ekki er ákvæði sem víkur frá því sem nefnt 

er í 3. og 4. mgr. 16. gr. nkpl. Því er það frekar íþyngjandi fyrir kaupanda til aðgæslu þess að 

söluhlutur sé í réttu ásigkomulagi. Ef seljandi tilkynnir kaupanda ekki um mikilvægar upplýsingar 

sem kaupandinn hefði mátt vita getur kaupandinn þurft að bera ábyrgðina sjálfur ef hann vanrækir 

aðgæsluskyldu sína. Segja má að aðgæsluskyldan trompi hina svokölluðu upplýsingaskyldu 

seljanda að ákveðnu leyti. 

Sé söluhlutur gallaður í skilningi nkpl. ber seljandi ábyrgð á því ef gallinn er ekki rekjanlegur 

til háttsemi kaupanda. Seljandi getur sett fyrirvara í samning t.d. um ákveðinn ábyrgðartíma, en 

engu að síður gildir 27. gr. um tímamark galla um viðskiptin. Fyrirvarar í samningi um ábyrgð geta 

haft áhrif á gallamatið eða þegar litið er til væntinga kaupanda.  

Eins og áður hefur komið fram eru nkpl. ófrávíkjanleg en aftur á móti er hægt að víkja frá 

einstökum ákvæðum laganna um galla líkt og segir í 2. mgr. 15. gr. „að söluhlutur skal, ef annað 

leiðir ekki af samningi“, henta í þeim tilgangi sem hann er ætlaður til, hafa þá eiginleika sem 

kaupandinn mátti vænta o.s.frv. Því gilda þessi ákvæði 2. mgr. ekki ef aðilar höfðu samið um annað. 

Þetta kemur því í veg fyrir að samið sé um óhagstæðari rétt neytanda. Af 1. mgr. 15. gr. má leiða 

að aðilum er heimilt að semja um hagstæðari kjör neytanda en gert er ráð fyrir í lögunum. Í reglunni 

um ófrávíkjanleika laganna er ekki að finna takmörkun á þeirri heimild að semja um eiginleika 

söluhlutar.14 

3.1 Úrskurðarnefndir á neytendasviði 

Sjaldan reynir á ákvæði nkpl. í framkvæmd dómstóla því hagsmunir aðila eru oftast smávægilegir. 

Upphæðir geta verið allt frá þúsund krónum að 5. milljónum króna, en mál sem beinast að 

dómstólum geta varðað tugi milljóna. Ljóst er að einstaklingur leitar almennt ekki til dómstóla 

vegna kröfu að fjárhæð 5.000 krónur. Neytendur gátu því frá árinu 2006 leitað álits hjá kærunefnd 

                                                           
14 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3792. 



8 

 

lausafjár-, þjónustu- og neytendakaupa, (hér eftir verður skammstöfunin KLÞ notuð um úrskurði 

kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa), en hlutverk nefndarinnar felur í sér umfjöllun á skyldum 

og réttindum neytanda m.a. samkvæmt nkpl. Nefndin var formlega sett á fót með lögum nr. 87/2006 

og reglugerð nr. 766/2006 þann 28. ágúst 2006. Niðurstöður nefndarinnar eru ekki aðfararhæfar, 

þar sem um álit er að ræða. Þá þurfti neytandi að leita aðstoðar lögmanns við að fullnusta kröfunni 

ef til þess kæmi.  

Ný kærunefnd tók til starfa þann 1. janúar 2020. samkvæmt lögum nr. 81/2019 og reglugerð 

nr. 1177/2019 og fékk heitið kærunefnd vöru- og þjónustukaupa, (hér eftir verður skammstöfunin 

KVTH notuð um úrskurði kærunefndar vöru- og þjónustukaupa). Nefndin kom í stað KLÞ. Í 1 gr. 

laga nr. 81/2019 má finna markmið nefndarinnar sem eru að tryggja neytendum aðgang að 

skilvirkri og faglegri málsmeðferð við lausn deilumála utan dómstóla. Ákveðnar takmarkanir koma 

fram í 5. gr. reglugerðar nr. 1177/2019 en þar er kveðið á um að nefndinni sé heimilt að vísa frá 

kvörtun ef málið varðar vöru að virði meira en 5 milljón króna. Það sem skilur þessa nefnd frá 

hinni fyrrnefndri er að úrskurðir kærunefndar vöru- og þjónustukaupa eru bindandi og þar af 

leiðandi aðfararhæfir. Neytandi getur því í kjölfar úrskurðar farið til sýslumanns og fengið 

aðfararkröfu ef þess er þörf.   

 

4 Upplýsingaskylda seljanda í neytendaviðskiptum 

4.1 Almenn umfjöllun um upplýsingaskyldu seljanda í neytendaviðskiptum 

Upplýsingaskylda seljanda í neytendaviðskiptum felur í sér að seljandi vöru ber ákveðna skyldu til 

þess að tilkynna kaupanda um ágalla sem gæti verið á söluhlut áður en kaup eiga sér stað. Finna 

má regluna sem tekur þetta fyrir í b-lið 1. mgr. 16. gr. nkpl., sem kveður á um að ef „Seljandi hefur 

við kaupin vanrækt að gefa upplýsingar um atriði varðandi hlutinn eða not hans sem seljandi hlaut 

að þekkja til og neytandi mátti ætla að hann fengi upplýsingar um, enda megi ætla að vanrækslan 

hafi haft áhrif á kaupin“. C-liður ákvæðisins er sambærilegur með þeirri undantekningu að 

söluhlutur sé gallaður ef hann samsvarar ekki þeim upplýsingum sem fram komu við 

markaðssetningu. Þegar seljandi veitir ekki réttar upplýsingar nægir almennt gáleysi. Ekki er gerð 

krafa um meðvitað gáleysi, þá er mögulegt að segja að ámælivert hirðuleysi nægir.15 

                                                           
15 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 268. 
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Aðferðin við upplýsingagjöfina skiptir almennt ekki máli, upplýsingarnar geta komið fram við 

almenna markaðssetningu, en einnig á annan hátt, t.d. ef henni er beint að kaupanda. Þá er gerð 

krafa um ákveðið orsakasamband, þ.e. upplýsingarnar þurfa að vera komnar til vitundar kaupanda 

áður en kaup áttu sér stað og upplýsingarnar verða að hafa haft áhrif á kaupin. Því er mikilvægt að 

upplýsingarnar séu afmarkaðar og nokkuð sérgreindar því almennar og óljósar upplýsingar hafa 

almennt ekki þýðingu. 

 

4.1.1 Vond trú kaupanda 

Leiða má af 3. mgr. 16. gr. nkpl. að neytandi getur ekki borið neitt fyrir sig sem galla sem hann 

vissi, eða mátti vita um, þegar kaup voru gerð. Ákvæðið felur í sér að neytanda hafi ekki einungis 

þurft að vera kunnugt um tiltekið atvik en einnig að hann hafi skilið þýðingu þess sem galla. Hann 

má ekki hafa verið grandsamur um atvik við gerð kaupa. Ekki er þörf á sönnun þess að neytandinn 

hafi verið grandsamur því fullnægjandi er að sýna fram á að neytandinn hafi mátt vita um atvikin. 

Ekki er útilokað með 3. mgr. 16. gr. að neytandi geti farið fram á úrbætur vegna galla sem hann 

var grandsamur um eða mátti vera það ljóst, ef seljandinn var búin að skuldbinda sig til að bæta úr 

gallanum við gerð samnings.16 Sem dæmi má nefna álit KLÞ 27. nóvember 2008 (62/2008): 

Álitsbeiðandi hafði keypt súrefnistæki og kvaðst hann hafa fengið upplýsingar frá seljanda að 

einungis þyrfti að nota tækið í 5 mínútur í senn til þess að ná fram vellíðan og aukinni upptöku 

súrefnis. Greindi hann frá því að hann hafi notað tækið samdægurs kaupunum en eftir um 20 mínútna 

notkun hafði ekkert gerst, og fann hann enn fyrir þreytu. Næsta dag tvöfaldaði hann tímann og skilaði 

niðurstaðan engum árangri. Í kölfar kvörtunar kvaðst seljandi einvörðungu hafa hafa veitt þær 

upplýsingar um tækið sem fylgdu með því í leiðbeiningum. Eftir mat sérfróðra aðila kom fram að 

engin sérstök súrefnistæki var að finna sem fullnægðu þörf manna á 5 mínútum eins og álitsbeiðandi 

sagðist hafa ætlað að kaupa. Í niðurstöðu nefndarinnar sagði að forsendur kaupanda væru rangar 

miðað við þær upplýsingar sem finna mátti í bæklingnum með leiðbeiningum sem fylgdi tækinu. Á 

þeim grundvelli féllst nefndin ekki á að tækið væri haldið galla í skilningi b- liðar 15. gr. nkpl.   

Leiða má af þessum úrskurði að væntingar kaupanda geta ekki gengið framar eðlilegum forsendum. 

Líkt og sagt var að ofan má neytanda ekki vera kunnugt um að eiginleiki söluhlutar hafi verið galli 

svo krafan sé gild. Hafi seljandi veitt kaupanda upplýsingar sem eru mjög óskýrar eða það 

fræðilegar að hinn almenni neytandi á erfitt með að skilja upplýsingarnar yrði ólíklegt að 

neytandinn hafi vitneskju fyrir því að söluhluturinn sé gallaður. Neytandinn gæti því krafið seljanda 

                                                           
16 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3805. 
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um úrbætur vegna gallans þar sem erfitt væri fyrir seljanda að bera fyrir sig að kaupanda mætti 

vera þetta ljóst. Sem dæmi má nefna úrskurð KVTH 25. september 2020 (33/2020): 

Samið var um leigu á skútu en sóknaraðili afbókaði skútuna með þriggja mánaða fyrirvara, í samningi 

sagði að ekki yrði endurgreitt ef afbókun færi undir 3 vikur. Því var fallist á að varnaraðili yrði að 

endurgreiða þeim verðið. Fram kom deila um að varnaraðili vildi halda eftir 30% af heildargreiðslunni 

í samræmi við samning aðila. Ágreingur var þá uppi milli þeirra um það hvort staðferstingargjaldið 

sé að fjárhæð 1.500 evrur eða 5.508 evrur sem svarar til 30% af heildargreiðslunni. Í undirrituðum 

leigusamningi kom fram að staðfestingargjaldið sé 1.500 evrur, en í bókunarstaðfestingu vegna 

leigunnar segir að fyrirframgreiðslan sé 5.508 evur.  Nefndin taldi þarna að af málsgögnunum yrði 

ekki ráðið með skýrum hætti hvort bókunarstaðfestingin fæli í sér greiðslu staðfestingargjalds. Einnig 

var leigusamningurinn ekki undirritaður af varnaraðila líkt og ráðgert er í samningum með orðunum 

,,Employee Initial”. Segir svo beint í úrskurðinum ,,Ekkert liggur fyrir í málinu sem sýnir fram á að 

þýðing samningsskjalanna hafi verið útskýrt fyrir sóknaraðila eða upplýsingar hafi verið veittar um 

þýðingu og samspil þeirra”. Vegna þessa yrði varnaraðili einn að bera hallann af því hversu óskýr og 

ósamrýmanleg ákvæði leigusamningsins, leiguskilmálanna og bókunarstaðfestingarinnar voru.  

 

Leiða má af þessum úrskurði að óskýrleiki samningsins skipti höfuðmáli við ákvörðun niðurstöðu 

nefndarinnar. Aftur á móti getur kaupandi ekki borið neitt fyrir sig sem honum mátti vera kunnugt 

um, líkt og áður hefur komið fram, og hvað það varðar má nefna sem dæmi úrskurð KVTH 24. júní 

2020 (1/2020): 

Sóknaraðili festi kaup á bifreið á uppboði af varnaraðila A að fjárhæð 317.999 kr. Í 

uppboðsauglýsingunni kom eftirfarandi fram ,, bifreiðin er seld í því ástandi sem hún er og ekki er 

tekin nein ábyrgð á mögulegum göllum, bilunum eða búnaði sem mögulega hefur verið fjarlægður úr 

bílnum hvort sem galli, bilun eða vöntun er tengd tjóni eða ekki. Auk þess að vísað er til skilmála 

uppboðsins. ,,vinsamlegast hafið það í huga áður en tilboð er gert í bílinn. Athugið að ekki er gefinn 

út reikningur vegna sölu tjónamunar. Skemmdur eftir útafakstur”. Einnig hafði verið merkt við ,,já” 

undir liðnum ,,skráð tjónaökutæki”. Sóknaraðili bar það fyrir sig að bifreiðin hafi verið haldin galla 

við kaupin þar sem varnaraðili hafði ekki greint frá því að tjónalás II væri skráður á bifreiðina. 

Nefndin vísaði þá til 17. gr. nkpl. um að hlutur sé seldur í því ástandi sem hann er. Í framhaldi vísar 

nefndin til 3. mgr. 16. gr. nkpl. sem kveður á um að kaupandi geti ekki borið neitt það fyrir sig sem 

galla sem hann vissi eða mátti vita um þegar kaupin voru gerð. Ekki var að finna á uppboðssíðunni 

neitt tjón skráð á bifreiðina. Féllst nefndin því á það með sóknaraðila að upplýsingarnar hafi verið 

misvísandi en ekki væri hægt að líta hjá því að sóknaraðili var að kaupa tjónaða bifreið og var honum 

það fullljóst auk þess sem fram kom á uppboðsauglýsingunni ásamt því að hann merkti við ,,já” um 

að bifreiðin væri tjónaökutæki. Nefndin féllst því ekki á það með sóknaraðila að seljandi hafi vanrækt 

upplýsingaskyldu sína.  

Af þessum úrskurði sést að ákveðinn óskýrleiki var fyrir hendi en að kaupanda mátti vera fulljóst 

að bifreiðin væri gölluð.  

4.2 Vanrækt upplýsingaskylda 

Vanrækt upplýsingaskylda í neytendaviðskiptum á við þegar seljandi veitir kaupanda ekki þær 

upplýsingar sem kunna að skipta máli við samningsgerð. Sem dæmi má nefna ef söluhlutur var 

haldinn leyndum galla sem telja má að hinn almenni neytandi ætti erfitt með að gera sér grein fyrir. 
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Aftur á móti er ekki lagt jafn strangt mat á upplýsingaskylduna þegar neytandinn er sérfræðingur 

og hefur að geyma yfirburðarþekkingu um söluhlut. Þá vegur aðgæsluskylda hans meira en hjá 

hinum almenna neytanda, en farið verður nánar í umræddan mun á neytanda í kafla 4.3 um 

aðgæsluskyldu kaupanda. Með hliðsjón af b-lið 1. mgr. 16. gr. nkpl. kemur fram að söluhlutur telst 

gallaður ef seljandi kemur ekki á framfæri mikilvægum upplýsingum um söluhlut. Í ákvæðinu 

segir: „seljandi hefur við kaupin vanrækt að gefa upplýsingar um atriði varðandi hlutinn eða not 

hans sem seljandi hlaut að þekkja til og neytandi mátti ætla að hann fengi upplýsingar um, enda 

megi ætla að vanrækslan hafi haft áhrif á kaupin“. Áðurnefnt ákvæði er sambærilegt b-lið 1. mgr. 

19. gr. lfkpl. Í frumvarpi nkpl. segir að sala sé gölluð þegar seljandi vanrækir upplýsingaskyldu 

sína vegna upplýsinga sem máli skipta, en að neytandi hafi gert ráð fyrir að fá umræddar 

upplýsingar, einnig að gerð er krafa um að upplýsingarnar hefðu áhrif á gerð samnings.17 Ákvæðið 

felur í sér skyldu seljanda til að veita upplýsingar um alla galla sem rekja má til lakara ástands 

söluhlutar sem máli skipta, en kanna ber í hverju tilviki til hvaða upplýsinga ákvæðið tekur. Umrætt 

ákvæði nkpl. er í raun lágmarksregla, sem er ófrávíkjanleg með þeirri tilvísun eins og að hlutur sé 

„seldur í því ástandi sem hann er“. Upplýsingaskylda seljanda nær ekki einvörðungu til atvika sem 

seljandi er grandvís um, heldur einnig vegna þeirra atvika sem ekki telst afsakanlegt að seljandi 

beri ekki vitneskju til. Vanræki seljandi þessa skyldu telst söluhlutur gallaður.18 Í framhaldi af 

ofangreindi umfjöllun bendir höfundur á eftirfarandi álit KLÞ 2. maí 2007 (10/2007): 

Neytandi festi kaup á hjólhýsi. Eftir skamma notkun þess á hálendi Íslands barst ryk í miklu magni 

inn fyrir hjólhýsið. Niðurstaða nefndarinnar byggðist á þeirri forsendu að akstur og aðstæður á Íslandi 

krefðust oft aksturs utan vega með bundið slitlag. Seljandi mátti vita að nauðsynlegt væri að tilkynna 

kaupanda að umræddur söluhlutur þyldi ekki akstur utan malbikaðra vega. Var kaupanda talið rétt að 

skila hjólhýsinu og fá kaupverðið endurgreitt með vöxtum á þeirri forsendu.  

 

Þetta álit styður við það sem fram kemur í b-lið 1. mgr. 16. gr. nkpl., þar sem seljandi kom ekki á 

framfæri mikilvægum upplýsingum sem skiptu neytanda miklu máli. Ljóst er að kaupandi hefði 

líklega ekki gert umrædd kaup vitandi það að hjólhýsið væri ónothæft á möl. Einnig ber að benda 

á annað álit KLÞ 8. apríl 2009 (10/2009) þar sem umrætt álit tekur á því sem áður hefur komið um 

leynd á upplýsingum.  

Neytandi keypti u.þ.b. 7 ára gamla breið á bifreiðaumboði. Tímareim bifreiðarinnar fór eftir einungis 

árs notkun eða n.tt. 14-16.000 km akstur. Neytandi taldi að seljandi hefði átt að gera sér grein fyrir 

því hvenær athuga þyrfti tímareimina og skipta um. Þar sem neytanda var ekki gerð grein fyrir 

                                                           
17 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3804. 
18 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3804. 
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atvikinu ætti hann rétt á að seljandi myndi bera kostnað vegna viðgerðar á bifreiðinni. Nefndin féllst 

þó ekki á þetta og hafnaði kröfu neytanda.  

 

Áhugavert er að sjá með þessu áliti að seljandi hefði mátt vita að tímareimin væri ekki í fullkomnu 

ástandi þar sem hún fór svo skömmu eftir kaup. Aftur á móti er bifreiðin sjö ára gömul við kaup 

og átta ára þegar kvörtun berst. Seljandi hafði bent kaupanda á að skipt hafi verið um tímareim 

þremur árum fyrir kaup. Kaupandi taldi það brot þar sem honum var ekki gerð grein fyrir að athuga 

þyrfti tímareim á þriggja ára fresti samkvæmt sölustjóra A. Seljandi benti kaupanda á að samkvæmt 

framleiðanda bifreiðarinnar ætti að athuga reimina eftir þrjú ár og skipta eftir fjögur ár. Því var 

þetta í verkahring kaupanda og mátti honum vera ljóst að þörf væri á nánari athugun á tímareiminni. 

Næsta álit sem vísað er til reynir á óafsakanlega leynd á upplýsingum.  

Álit KLÞ 27. nóvember 2008 (71/2008). Neytandi keypti ísskáp og greiddi inn á staðfestingarskjal 

ákveðna upphæð þar sem tilgreint var verð ísskápsins og virðisaukaskattur. Við afhendingu vildi 

seljandi fá greiddar 50.000 kr. umfram það sem kom fram í staðfestingarskjalinu þar sem verð 

ísskápsins væri reiknað í dönskum krónum sem hefðu hækkað á tímabilinu. Kærunefndin taldi að 

kaupandinn ætti rétt á því verði sem gefið var upp á staðfestingarskjalinu þar sem honum var ekki 

gerð grein fyrir mögulegri hækkun kaupverðs fyrr en kom að afhendingu. 

Í ofangreindu áliti sést með skýrum hætti að óréttlætanlegt er að fara fram á viðbótargreiðslu vegna 

forsendna sem kaupanda var ekki kunnugt um. Því er það óafsakanlegt að seljandi láti kaupanda 

ekki vita að umrætt verð geti breyst í samræmi við erlendann gjaldeyri sem getur orðið fyrir miklum 

sveiflum milli daga.  

Söluhlutur skal vera í samræmi við það sem fram kemur í auglýsingu, annars telst hann gallaður 

skv. c-lið 1. mgr. 16. gr. nkpl. Ákvæðið tekur til upplýsinga sem seljandi veitir við markaðssetningu 

og sem gefnar eru af frumkvæði seljanda við almenna markaðssetningu eða á annan hátt. Reglan 

samsvarar 3. tl. 4. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar um neytendakaup. Undir markaðssetningu falla 

auglýsingar, kvikmyndir, myndbönd o.s.frv. Til þess að upplýsingar seljanda geta verið 

grundvöllur ábyrgðar þurfa þær að vera afmarkaðar og nokkuð sérgreindar. Almennar og óljósar 

upplýsingar í markaðssetningu verða því sjaldnast grundvöllur kröfugerðar á hendur seljanda vegna 

galla. Þó með þeirri undantekningu að slíkar upplýsingar geta haft áhrif á væntingar neytanda um 

söluhlut.19 Varðandi augljósar staðreyndir vísar höfundur á eftirgreint dæmi: Neytandi sér í 

auglýsingu að blár bíll sé til sölu. Hann fer í kjölfarið í bílaumboðið til að festa kaup á bílnum en 

sér þá að bíllinn er svartur þá getur hann ekki borið fyrir sig galla þar sem honum mátti vera það 

ljóst um leið og hann bar augu að bílnum í eigin persónu.  

                                                           
19 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3804. Sjá einnig Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og Þorgeir Örlygsson: 

Kauparéttur, bls. 104. 
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Upplýsingarnar sem seljandi veitir geta einnig átt við um starfsmenn hans sbr. 2. mgr. 16. gr. 

nkpl. Í ákvæðinu er kveðið á um hvernig fara skuli með upplýsingar sem gefnar voru af öðrum en 

seljanda á hans vegum. Málsgreinin nær þó einungis til upplýsinga sem veittar hafa verið við 

markaðssetningu. Nefnt er sérstaklega í ákvæðinu umbúðir söluhlutar og auglýsingar, en það er þó 

ekki með tæmandi hætti talið. Seljandinn ber ekki ábyrgð á upplýsingum sem fyrrum söluaðilar 

veita, einungis þeim sem sjá um markaðssetningu hlutarins á vegum seljanda.20 Sem dæmi má 

nefna álit KLÞ 2. september 2009 (52/2009):  

Neytandi keypti hlífðarbuxur í þeim tilgangi að ganga laugarveginn, sem tekur u.þ.b. 4 daga. Eftir 

gönguna voru buxurnar ónýtar, var það sérstakt þar sem hann hafði tekið það sérstaklega fram við 

afgreiðslumanneskju í verslun hver tilgangurinn var með umræddum buxum. Starfsmaðurinn mælti 

með umræddum buxum fyrir verkið. Neytandinn krafðist nýrra buxna sem verslunin hafnaði en 

kærunefndin féllst á að umræddar buxur væru gallaðar og neytandinn ætti rétt á nýjum buxum í stað 

þess að skila eldri buxunum til verslunarinnar.  

 

Í álitinu var verslunin ábyrg á gallanum vegna ummæla starfsmannsins. Neytandinn var í góðri trú 

um að upplýsingarnar skyldu standast. Ljóst er af öllu sem komið hefur í kaflanum að upplýsingar 

seljanda geta skipt miklu máli við gerð samnings um kaup á söluhlut. Upplýsingarnar geta leitt til 

þess að kaupandi hættir við kaupin eða semur um önnur kjör vitandi af gallanum. Einnig er eðlilegt 

að seljandi veiti kaupanda mikilvægar upplýsingar, þar sem hann hefur þekkingarforskot á 

kaupandann varðandi eiginleika söluhlutar.  

4.3 Aðgæsluskylda kaupanda 

Eftir lestur á kafla 4.2 er ljóst að mikilvægt er fyrir seljanda að veita kaupanda réttar upplýsingar 

um söluhlut, en engu að síður er lögð mikil ábyrgð á kaupanda að rannsaka söluhlut gætilega áður 

en hann festir kaup á hlut. Fjallað verður um annars vegar aðgæsluskyldu kaupanda fyrir kaup og 

hins vegar aðgæsluskyldu eftir kaup.  

4.3.1 Aðgæsluskylda fyrir kaup 

Mikilvægt er fyrir kaupanda að rannsaka söluhlut með fullnægjandi hætti áður en kaup eru gerð til 

þess að tryggja að sjáanlegur galli fari ekki framhjá honum sem auðvelt væri að gera grein fyrir 

með venjulegri skoðun. Í 3. mgr. 16. gr. nkpl. segir: „Neytandi getur ekki borið neitt það fyrir sig 

sem galla sem hann vissi eða mátti vita um þegar kaupin voru gerð”. Ákvæðið er sambærilegt 

ákvæði 1. mgr. 20. gr. lfkpl. og er því að vissu marki mögulegt að líta til dóma þar sem reynir á 

lfkpl. Þess ber þó að gæta að í neytendaviðskiptum er verið að tryggja jafnvægi milli neytanda og 

                                                           
20 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3805. 
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seljanda og er ekki lögð jafn rík skylda til neytanda að sýna af sér aðgæslu við kaup og gert er í 

lfkpl. Farið verður í samanburð á nkpl. og lfkpl. að neðan. ,,Ákveðið var að taka 2. og 3. mgr. 20. 

gr. lfkpl. um rannsóknarskyldu neytanda ekki upp í frumvarp til laga um neytendakaup þar sem 

það var ekki talið samræmast 3. mgr. 2. gr. tilskipunar um neytendakaup”.21  

Af 3. mgr. 16. gr. nkpl. sést að neytandinn getur ekki komið fram með kröfu vegna galla um 

atvik sem hann vissi eða mátti vita um þegar kaup áttu sér stað. Þá er ekki þörf fyrir því að sanna 

að neytandinn hafi verið grandsamur um atvik, því nóg er að sýna fram á að neytandinn hafi mátt 

vita af atvikinu. Ekki er þó útilokað að neytandi geti fengið gallann bættann ef gert var ráð fyrir 

því að seljandi myndi bæta úr gallanum eftir kaupin. Málsgreinin á ekki við þegar neytandi öðlast 

vitneskju um atvik eftir kaup þar sem miðað er við í ákvæðinu að tímamarkið sé þegar kaupin voru 

gerð. Í dæmaskyni má nefna að ef kaupandi bíls fær vitneskju þess að bíllinn hafi lent í tjóni eftir 

kaup en fyrir viðtöku bílsins, getur neytandi þá borið slíkt fyrir sig sem galla.22 Regla 3. mgr. 16. 

gr. nkpl. er sambærileg 1. mgr. 20. gr. lfkpl. líkt og nefnt var að ofan. Við samanburð á þessum 

ákvæðum má leiða ákveðna vísbendingu um almenna reglu á sviði kröfuréttar.23 Því telur höfundur 

unnt að líta til aðgæsluskyldu kaupanda vegna 1. mgr. 20. gr. lfkpl. þar sem um sambærilegt ákvæði 

er að ræða. Af 20. gr. lfkpl. má leiða að ekki er lögð fyrirvaralaus skylda á kaupanda að skoða hið 

selda að eigin frumkvæði fyrir kaup. Aftur á móti ef kaupandi rannsakar hið selda að eigin 

frumkvæði fyrir kaup, eða hefur án gildrar ástæðu ekki sinnt hvatningu seljanda að skoða hið selda 

getur hann ekki borið fyrir sig neitt sem honum mátti vera ljóst við almenna skoðun á hlutnum. 

Þess ber að gæta að þegar einstaklingur skoðar söluhlut er lögð mismunandi skylda á hann. Í fyrsta 

lagi er lögð ríkari aðgæsluskylda á kaupanda í lfkpl. Í öðru lagi er lögð vægari skylda á hinn 

almenna neytanda sem býr ekki yfir sérfræðiþekkingu um tiltekinn hlut en aftur á móti er lögð 

ströng skylda á sama almenna neytanda ef hann hefur með sér sérfróðan aðila við skoðun söluhlutar 

eða ef neytandinn er sjálfur sérfróður aðili. Er þetta gert því hinn sérfróði aðili býr yfir meiri 

þekkingu en neytandinn og því gæti komið til þess að sérfróða aðilanum mátti vera tiltekið atvik 

ljóst, á meðan hinn almenni neytandi gæti ekki gert grein fyrir atvikinu sjálfur. Sem dæmi má nefna 

dóm Hæstaréttar  Hrd. 13. maí 2015 (662/2014):  

Ósérfróður einstaklingur keypti dráttarvél. Hann skoðaði vélina aðeins en keyrði hana ekki. Eftir kaup 

kom í ljós galli dráttarvélarinnar var á bilinu 42-99% verðmætisins. Dómurinn tók fram að þrátt fyrir 

                                                           
21 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3805. 
22 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3805. 
23 Um skýringu á 1. mgr. 20. gr. lfkpl. og 3. mgr. 16. gr. nkpl. sjá Áslaug Árnadóttir, Stefán Már Stefánsson og 

Þorgeir Örlygsson: Kauparéttur, bls. 117-118 og bls. 433-434. 
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vanrækslu kaupanda á aðgæsluskyldu væri ekki mögulegt að líta hjá því að í auglýsingu kom fram að 

vélin hafi verið öll ný yfirfarin og að allt væri í topp standi.  

Þrátt fyrir að ofangreindur dómur heyrði undir lfkpl. taldi höfundur mikilvægt að benda á hann 

með því sjónarmiði hvernig sérfræðiþekking getur skipt máli við kaup á hlut. Niðurstaða dómsins 

hefði líklegast orðið eins ef kaupandi hefði verið neytandi. Í kjölfarið telur höfundur mikilvægt að 

líta til Hrd. 27. janúar 2005 (273/2004): 

Gerð var áreiðanleikakönnum við kaup á fyrirtæki og eftir hana var samið um afslátt á kaupum á 

fyrirtækinu, kaupandi sagði að í ljós kom að hlutirnir voru ekki eins góðir og hann ætlaði sér. 

Nokkrum mánuðum síðar leitar kaupandinn til seljanda og segir mat fyrirtæksisins hafi verið mun 

verra en hann gerði sér grein fyrir. Hæstiréttur sagði við þessu að það þýddi ekkert að koma með slíka 

kröfu eftir á þar sem hann hefði mátt taka eftir þessu við fyrstu skoðun. 

 

Þessi dómur fjallar einnig um lfkpl. en hann er engu að síður mikilvægur og færi líklega á sama 

veg á sviði neytendakaupa. Í dóminum var aðili sem sinnti ekki aðgæsluskyldu sinni þar sem hann 

mátti vita að fyrirtækið gæti verið haldið frekari göllum. Slíkt myndi einnig ekki viðgangast í 

neytendaviðskiptum þegar neytanda mátti vera eitthvað ljóst.  

4.3.2 Aðgæsluskylda eftir kaup 

Aðgæsluskylda kaupanda eftir kaup varðar aðallega tilkynningarskyldu. Umrædda 

tilkynningaskyldu er að finna í 27. gr. nkpl., og er það ákvæði að mestu leyti í samræmi við ákvæði 

32. og 33. gr. lfkpl. Í ákvæði nkpl. er kveðið á um skyldu neytanda til þess að tilkynna seljanda um 

galla til þess að geta gert kröfu á hendur seljandans vegna gallans. Líta ber í fyrsta lagi til 1. mgr. 

27. gr. nkpl. sem hljóðar svo: „Ef söluhlutur er gallaður ber neytanda að tilkynna seljanda um að 

hann muni bera gallann fyrir sig án ástæðulauss dráttar frá því að hann varð galla var eða mátti 

verða hans var. Frestur neytanda til að leggja fram kvörtun er aldrei styttri en tveir mánuðir frá því 

að hann varð galla var”.  Í málsgreininni er kveðið á um þessa tilkynningarskyldu neytanda innan 

skamms tíma frá því að hann varð gallans var eða mátti vita af honum. Ekki hefur verið komið á 

með berum orðum hvað telst vera hæfilegur tími og er því hægt að draga þá ályktun að það sé undir 

dómstólum komið að meta hvort tilkynning sé komin til rétts aðila innan hæfilegs tíma. Meta þarf 

lengd frestsins og geta þar einstaklingsbundin atvik líkt og veikindi skipt máli við mat á tímalengd 

skv. ákvæðinu. Einnig getur skipt máli um hvers konar kaup eiga sér stað, þó er tilkynningarfrestur 

styttri varðandi hluti með stuttan endingartíma.24 Í ákvæðinu er tekið fram að tilkynningarfrestur 

til að leggja fram kvörtun vegna galla getur eigi verið skemmri en tveir mánuðir frá þeim tíma er 

                                                           
24 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3818-3819. 
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neytandinn varð gallans var. Þetta er ekki að finna í lfkpl. þar sem þetta var innleitt í nkpl. með 

tilliti til 2. mgr. 5. gr. tilskipunar um neytendakaup. Tilgangur ákvæðisins er að tryggja rétt 

neytenda enn frekar en gert er með lfkpl. Ekki er hægt að gera jafn strangar kröfur til neytanda og 

gerðar eru til seljanda sem hefur atvinnu sína af sölu. Tveggja mánaða fresturinn byrjar þó að líða 

þrátt fyrir að neytandi sé grandlaus um afleiðingar gallans, þar á meðal hvaða kröfur hann gæti gert 

vegna gallans. Af ákvæðinu er ekki að finna neinar formkröfur til tilkynninga neytanda um galla. 

Neytandi þarf því ekki í tilkynningu sinni að nefna hvaða kröfur hann vill gera vegna vanefndanna, 

né að hann tilkynni í hverju gallinn er fólginn. Tilkynni neytandi ekki innan frestsins hefur það þær 

afleiðingar að hann glatar rétti til kröfu vegna gallans.25  Næst nefnir höfundur dóm Hæstaréttar á 

gildissviði lfkpl. en sá dómur er góður til lýsingar á ofangreindri umfjöllun. Fyrirvari er gerður að 

skyldan er ríkari á kaupanda í lfkpl. en í nkpl.  

Lrd. 27. mars 2020 (180/2019). Kaupandi tilkynnti strax um galla eftir að hafa keypt 12 þúsund 

glerflöskur. Þúsund flöskur voru gallaðar, sem hann fékk bætt frá söluaðila. Langur tími leið þar til 

hann varð þess var að fleiri flöskur voru gallaðar, og fór hann því fram á úrbætur vegna þess. 

Landsréttur hafnaði þessu á þeim forsendum að hann hefði mátt kanna betur restina af sendingunni 

þar sem svo margar voru gallaðar við fyrstu skoðun. 

 

Í ofangreindum dómi reyndi á lfkpl. og var því ekki að finna það sem fram kemur í 2. málsl. 1. 

mgr. 27. gr. nkpl. Í þessu tilviki hefði neytandi þó ekki fengið kröfuna dæmda sér í hag, þar sem 

hann hefði glatað rétti sínum til að bera fram nýja kröfu vegna vanrækslu á aðgæsluskyldu sinni. 

Gallinn við fyrstu skoðun ætti að vera vísbending til þess að skoða sendinguna í heild sinni.  

Næst ber að líta til 2. mgr. 27. gr. og segir þar: „Ef neytandi leggur ekki fram kvörtun innan 

tveggja ára frá þeim degi er hann veitti söluhlut viðtöku getur hann ekki borið gallann fyrir sig 

síðar“. Ef söluhlut er ætlaður verulega lengri endingartími en almennt gerist um söluhluti er frestur 

til að bera fyrir sig galla fimm ár frá því að hlutnum var veitt viðtaka. Þetta gildir ekki ef seljandi 

hefur í ábyrgðaryfirlýsingu eða öðrum samningi tekið á sig ábyrgð vegna galla til lengri tíma. 

Frestir skv. 1. og 2. málsl. eiga ekki við ef um er að ræða galla skv. g-lið 2. mgr. 15. gr. Í þessu er 

tekinn fram tveggja ára hámarksfrestur til að tilkynna galla. Eftir þann tíma fellur kröfuréttur 

neytanda niður. Undantekningu frá þessum frest er að finna í 2. málsl. 4. mgr. sem kveður á um að: 

„Neytandi glatar rétti sínum til þess að bera fyrir sig galla ef hann tilkynnir ekki seljanda um gallann 

innan tímamarka greinarinnar. Þetta gildir ekki ef seljandi hefur sýnt af sér vítavert gáleysi eða 

framferði hans er á annan hátt ekki í samræmi við heiðarleika og góða trú“. Röksemdir að baki 

                                                           
25 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3819. 



17 

 

þess að hafa frestinn svo skammann er að seljandinn hafi hagsmuni af því að geta losnað frá 

kaupum eftir tiltekinn tíma án þess að eiga í hættu að neytandi komi mörgum árum síðar með 

gallakröfu. Aftur á móti er kveðið á um í 2. málsl. 2. mgr. að ef um er að ræða söluhluti sem ætlaðir 

eru verulega lengri endingartími en með aðra, þá er fresturinn fimm ár til að bera fyrir sig galla.26 

Höfundur nefnir hér að neðan nokkur álit þar sem reyndi á tilkynningarfrestinn.  

Álit KLÞ 2. maí 2007 (12/2007). Neytendur keyptu uppþvottavélar og kærðu til nefndarinnar þar sem 

seljandi undanskildi sig frá ábyrgð á galla þar sem gallinn kom fram rúmum tveimur árum eftir 

kaupin. Með vélinni fylgdu leiðbeiningar þar sem tekið var fram að ábyrgðartími væri 2 ár en seljandi 

tæki 3 ára ábyrgð á öllum þvottavélum. Nefndin taldi að neytendur ætti rétt á 5 ára kvörtunarfresti 

skv. ákvæðum nkpl. þar sem um var að ræða söluhlut sem ætlaður var lengri endingartími. 

Ábyrgðarlýsing sölumanns um 2 ár hafði því ekkert gildi.  

Álit KLÞ 19. júní 2007 (13/2007). Neytandi keypti notaðan ísskáp sem var tæplega 2 og hálfs árs 

gamall. Neytandi hafði keypti ísskápinn af aðila sem hafði áður keypt af verslun, og er málið höfðað 

til verslunarinnar. Seljandi var því verslun sem seldi ísskápinn til neytanda, B, og hafði hann síðar 

selt ískápinn til neytanda, A. Neytandi A varð fyrir því tjóni að mánuði eftir kaup að ísmolavél bilaði 

í þeim ísskápi er hann hafði keypt af B og höfðaði þannig mál við seljandann, verslunina. 

Viðgerðarmaður taldi nauðsynlegt að skipta um ísmolavélina og mat kostnað þess vera um 33.000 kr. 

Kaupandi krafði því seljanda um greiðslu fjárhæðarinnar. Seljandi féllst á þetta en bað um að fá 

tækifæri til að kanna uppruna gallans. Kaupandi greiddi fjárhæðina og fór fram á við nefndina hvort 

hann ætti ekki rétt á að fá kostnaðinn endurgreiddan úr hendi seljanda. Seljandi kom á framfæri við 

nefndina að hann væri reiðubúin til að greiða þetta en að þeir skyldu gefa álit um það hvort honum 

bæri skylda til þess vegna tilkynningarfrests. Nefndin féllst á með neytanda að seljandi skyldi bera 

kostnaðinn og að frestur til kvörtunar væri að hámarki 5 ár sbr. 2. málsl. 2. mgr. 27. gr. nkpl.  

Álit KLÞ 17. desember 2007 (33/2007).  Neytandi keypti ísskáp í júlí 2004 og fékk 35% afslátt af 

kaupverði. Eftir þriggja ára notkun bilaði vatnskælivél skápsins sem var gert við. Kostnaður þess var 

30.000 kr. Neytandi vildi fara fram á riftun og fá kaupverðið endurgreitt. Seljandi bar fyrir sig að 

nkpl. ættu ekki við um kaupin sem kærunefndin hafnaði. Því féllst seljandi á að greiða kostnaðinn við 

viðgerðina. Nefndin hafnaði riftunarkröfu en féllst á að seljandi skyldi greiða viðgerðina þar sem 

tilkynning kom innan frestsins.  

Af ofangreindum álitum má leiða að þegar um er að ræða söluhlut sem ætlaður er lengri 

endingartími ber söluaðili ábyrgð á galla sem tilkynntur er innan þess frests. Engu skiptir þótt að 

seljandi hafi gert grein fyrir skemmri tíma í ábyrgðarlýsingu þar sem það fer í bága við nkpl.  

4.3.3 Inntak 3. mgr. 29. gr. fasteignakaupalaga og áhrif þess að innleiða slíkt ákvæði í lögum um 

neytendakaup 

Höfundur beinir athygli lesanda að 3. mgr. 29. gr. fkpl. í þeim tilgangi að sjá hvað ákvæðið felur í 

sér og hvernig slíkt ákvæði myndi koma til greina í nkpl. Í ákvæðinu er kveðið á um að vanræksla 

á aðgæsluskyldu kaupanda eigi ekki við þegar seljandi hefur vanrækt upplýsingaskyldu sína eða 

                                                           
26 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3819. 
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veitt kaupanda rangar upplýsingar. Mikilvæg nýbreytni er að finna í 3. mgr. 29. gr. fkpl., en slíkt 

ákvæði er ekki að finna í nkpl. Ákvæðið felur í sér breytingu á afstöðu íslensks réttar, þ.e. að 

upplýsingaskylda seljanda takmarkist í samræmi við umfang aðgæsluskyldu kaupanda.27 

Vanræksla á þessari upplýsingaskyldu getur leitt til þess að tjón sem nær ekki gallaþröskuldi, sbr. 

18. gr. fkpl., verði talið bótaskylt vegna vanræsklu á upplýsingaskyldu. Mikilvægt er þó að árétta 

að ekki er algilt í fasteignaviðskiptum að kaupandi fái galla bættann þrátt fyrir ákvæði 3. mgr. 29. 

gr. fkpl. því að ef kaupanda er kunnugt um galla, eða ætti að vera það, og hann gerir enga ráðstöfun 

eða áskilnað vegna gallans, getur hann ekki borið það fyrir sig síðar sem galla. Ákvæði 3. mgr. 29. 

gr. er ekki að finna í nkpl. sem telja verður merkilegt þar sem ákvæðið tryggir rétt kaupandans 

verulega, því myndi það samræmast markmiðum nkpl. að innleiða slíkt ákvæði sbr. áðurgreind 

umfjöllun um nkpl. og aðgæsluskyldu í viðskiptum. Höfundur vísar hér til Hrd. 2002, bls. 4352 

(276/2002): 

Kaupandi verslar stóra jeppa bifreið og fær með sér tvo menn sem báru þekkingu um bíla og í ljóst 

kom af skoðuninni að bíllinn var tjónaður. Þeir sáu augljósa sprungu í framrúðu, en kaupin áttu sér 

stað þrátt fyrir þann annmarka. Eftir kaupin varð kaupanda ljóst að milil skemmd  var á þaki bílsins. 

Hæstiréttur hafnaði gallakröfu kaupanda á þeim forsendum að til staðar voru atvik sem ættu að leiða 

til nánari rannsóknar á bílnum 

Ofangreindur dómur var dæmdur á grundvelli lfkpl. en hægt er að draga þá ályktun að dómurinn 

hefði verið dæmdur á grundvelli nkpl. ef þau væru í gildi þegar dómurinn var kveðinn upp. 

Dómurinn var kveðinn upp árið 2002, en nkpl. tóku ekki gildi fyrr en árið 2003. Af þessum dómi 

má leiða að seljandi hafi augljóslega vanrækt upplýsingaskyldu þar sem hann mætti fullvel vita af 

galla bílsins sem kaupandi varð ekki var. Því gæti dómurinn farið á annan veg ef ákvæði 3. mgr. 

29. gr. fkpl. væri í nkpl. Aftur á móti ber að árétta að kaupandi var með tvo menn  í fylgd með sér 

þar sem þeir bjuggu yfir þekkingu um bíla. Þá er mögulega lögð ríkari áhersla á aðgæsluskyldu 

kaupanda vegna sérfræðiábyrgðar, sbr. kafli 4.3.1. Höfundur telur að innleiðing 3. mgr. 29. gr. fkpl. 

myndi samrýmast sjónarmiðum nkpl. þar sem ákvæðið veitir kaupanda vernd gagnvart seljanda. 

Aukinheldur myndi innleiðing ákvæðisins verða ákveðin hvatning fyrir seljanda að greina rétt frá 

atvikum er varða söluhlut. 

 

                                                           
27 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1469. 
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5 Fyrirvari um galla söluhlutar í kaupsamningi 

Komið hefur fram í ritgerðinni að neytandi geti eigi gert gallakröfu vegna þess sem hann vissi eða 

mátti vita við gerð samnings. Einnig verða seljendur að upplýsa neytendur um mikilvæg atvik sem 

kunna að leiða til galla. Seljendur geta í vissum tilvikum gripið til þeirra úrræða sem 17. gr. nkpl. 

hefur upp á að bjóða, en hún kveður á um að hlutur sé seldur „í því ástandi sem hann er“. Ákvæðið 

tekur einnig til sölu á notuðum hlutum á uppboði. Til þess að neytandi geti farið fram á galla þegar 

samið hefur verið um fyrirvara þá nægir að söluhlutur sé í verra ástandi en neytandi mátti gera ráð 

fyrir. Í 1. mgr. 17. gr. nkpl. er kveðið á um að þrátt fyrir að söluhlutur sé seldur „í því ástandi sem 

hann er“ eða með öðrum viðurkenndum fyrirvara telst hann engu að síður gallaður þegar söluhlutur 

annars vegar er í verra ástandi en neytandi mátti ætla miðað við kaupverð og önnur atvik. Hins 

vegar á galli við þegar fyrir liggja atvik sem lýst er í b- eða c-lið 1. mgr. 16. gr. nkpl. Þess ber að 

gæta að túlka ekki fyrirvarann í ákvæðinu of bókstaflega þannig að seljandi beri alltaf ábyrgð á 

þeim göllum sem taldir eru í  a- og b-lið 1. mgr. 17. gr. nkpl. Af b-lið ákvæðisins má leiða að 

söluhlutur teljist gallaður þegar seljandi vanrækir upplýsingaskyldu sína vegna atvika sem áhrif 

hefðu haft á kaupin.28 Sem dæmi má nefna álit KLÞ 13. febrúar 2008 (46/2007): 

Neytandi festi kaup á sjónvarpi með plasmaskjá. Með sjónvarpinu fylgdi notkunarbæklingur þar sem 

varað var við því að hafa textavarp óhreyft á skjánum í lengri tíma, þar sem það gæti leitt til þess að 

myndin festist varanlega á skjánum. Bæklingurinn tók fram að framleiðandi yrði ekki ábyrgur á 

slíkum skemmdum. Kærunefndin taldi að vegna fyrirvarans ætti neytandi ekki rétt á að rifta kaupum 

á sjónvarpinu. 

Af þessu áliti má leiða að þegar kaupandi gerði kaupin samþykkti hann þennan fyrirvara um að 

framleiðandi yrði ekki ábyrgur vegna galla sem gæti komið vegna þess að hafa textavarp lengi 

óhreyft á skjánum.  

Í 2. mgr. nkpl. er kveðið á um: „Ef notaðir hlutir eru seldir á uppboði þar sem neytandi hefur 

haft möguleika á að vera viðstaddur gilda ákvæði 1. mgr. eftir því sem við getur átt“. Ákvæðið er 

sambærilegt ákvæði 2. mgr. 19. gr. lfkpl., að því undanskyldu að við gerð ákvæðis nkpl. var í 

samræmi við Evróputilskipunina um neytendakaup tekið inn skilyrðið að neytandi hafi haft 

möguleika á að vera viðstaddur uppboði söluhlutarins. Ákvæðið felur í sér að reglur 1. mgr. gildi 

einnig um sölu notaðra hluta og þess sem selt er á uppboði. Sala á uppboði lýtur að mörgu leyti 

öðrum lögmálum og önnur sala sem má leiða af ákvæði 17. gr. nkpl. með orðunum: „eftir því sem 

við getur átt“. Hlutur er almennt settur á sölu „eins og hann er“ og ber þeim sem bjóða í hlutinn að 

                                                           
28 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3805. 
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meta eiginleika þess og verðleggja boð sitt í samræmi við það. Ekki er talin ástæða til þess að láta 

seljandann bera ábyrgð þegar hlutur hentar ekki til þeirra nota sem gildir almennt um þá og ef 

hluturinn hentaði ekki til þeirra sérstöku nota sem neytandinn ætlaði sér, enda veit seljandi ekki 

hver kaupandi er fyrr en að kaup ljúka. Mögulegt er að semja sérstaklega um það að láta 1. mgr. 

17. gr. gilda við sölu notaðra, sem og nýrra hluta, á uppboði þar sem neytandi gat ekki verið 

viðstaddur sölu.29 

 

6 Lokaorð 

Í þessari ritgerð var farið yfir þær reglur sem eiga við um viðskipti á neytendasviði. Í ljós kom að 

deilur sem myndast milli neytanda og aðila sem hefur atvinnu af viðskiptum sínum varða oft litlar 

fjárhæðir sem veldur því að slík mál ná sjaldan til dómstóla, auk þess að dómaframkvæmdin er lítil 

sökum ungs lagafrumvarps, enda eru lögin ekki nema um 17 ára gömul. Settar voru kærunefndir, 

fyrst kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa sem kvað upp álit sem voru ekki bindandi en veittu 

neytanda réttarúrræði til að fara eftir ef álit var kveðið í þeirra vil. Neytandi gat þá verið öruggari 

um að dæmt yrði sér í hag hjá dómstólum ef nefndin féllst á kröfu hans. Nefndin var svo lögð af í 

byrjun árs 2020 þegar kærunefnd vöru- og þjónustukaupa tók til starfa. Úrskurðir þeirrar nefndar 

eru bindandi og því aðfararhæfir. Neytandi getur því leitað til sýslumanns til fullnustu kröfu. 

Höfundur tók eftir að upplýsingaskylda seljanda gat skipt miklu máli í viðskiptum. Vanræksla á 

upplýsingum seljanda um atvik söluhlutar sem máli skipta fyrir neytanda eða óafsakanlegt að 

seljandi vissi ekki af gátu leitt til þess að varan væri gölluð. Þrátt fyrir þessa skyldu seljanda að 

upplýsa neytanda, gildir einnig ákveðin aðgæsluskylda á kaupanda. Neytanda ber því að rannsaka 

söluhlut gætilega fyrir kaup ásamt því að skoða hann sem fyrst eftir afhendingu. Þegar neytandi 

gerir kaup getur skipt máli að hafa rannsakað söluhlut þar sem hann gæti samið um betri kjör en 

ella. Komi galli hins vegar ekki í ljós fyrr en eftir afhendingu skiptir máli að tilkynna seljanda frá 

gallanum eins fljótt og auðið er, eigi síðar en að tveimur árum liðnum, en fimm ár þegar um er að 

ræða söluhlut sem ætlaður er lengri endingartími. Taka verður tillit til þess að sé kaupandi i vondri 

trú er ólíklegt að hann fái hlutinn bættann. Kaupandi má ekki hafa borið vitneskju um tiltekinn 

galla fyrir kaup og farið fram á galla eftir afhendingu. Einnig getur neytandi ekki gert kröfu á 

seljanda um galla vegna óraunhæfra væntinga ef engar forsendur fyrir væntingum neytandans. 

                                                           
29 Alþt. 2002-03, A-deild, bls. 3905-3806. 
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Heimild er í lögum að semja sig frá galla, það er þegar söluhlutur er seldur í því ástandi sem hann 

er. Þá getur neytandi ekki gert gallakröfu á seljanda nema í tilvikum þegar seljandi hefur vanrækt 

upplýsingaskyldu sína umfram það sem neytandi mátti gera ráð fyrir, eða ef hluturinn var í mun 

verra ástandi en gera mátti ráð fyrir. Helsta niðurstaðan að mati höfundar var hversu góð nýja 

kærunefndin á sviði neytendaréttar er. Annars vegar léttir hún álag á dómstólum og hins vegar gerir 

hún einstaklingum mögulegt að leita réttar síns vegna deilna sinna. Það sem gerir KVTH svo 

sérstaka er að úrskurðir nefndarinnar eru bindandi og hefur þá þýðingu að hinn almenni neytandi 

getur farið til sýslumanns til aðfarar kröfu sinnar. Nefndin sýnir að ekki er endilega þörf á að bera 

öll mál undir dómstóla þegar hægt er að leysa úr þeim á skilvirkan og fljótlegan hátt. Ljóst er að 

mati höfundar að setning nefndarinnar er afar mikilvæg fyrir íslenskt samfélag, sérstaklega fyrir 

hinn almenna neytanda.  
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