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1 Inngangur 
Kaup á hlutum í félögum hafa verið mikið í þjóðfélagsumræðunni síðustu misseri. Hvort sem 

það er sala hluta ríkisins í Íslandsbanka, hlutafjárútboð Icelandair eða sala Hafnarfjarðarbæjar 

á hlut sínum í HS Veitum. Lítið hefur verið fjallað um aðgæsluskyldu kaupanda við slík 

viðskipti í fræðigreinum hér á landi þrátt fyrir að þau séu umsvifamikil í íslensku viðskiptalífi. 

Þegar fjallað er um viðskipti með hlutafé og félög verður að gera greinarmun á tveimur 

tilvikum, þegar kaup fara fram eftir eiginlegar samningaviðræður og þegar áðurnefndar 

samningaviðræður eiga sér ekki stað. Umfjöllunin í þessari ritgerð tekur aðallega mið af fyrra 

tilvikinu, þ.e. þegar eiginlegar samningaviðræður fara fram. Ekki verður sérstaklega fjallað um 

viðskipti þegar slíkar samningaviðræður eiga sér ekki stað nema sérstakt tilefni gefist til 

samanburðar. 

Uppruna áreiðanleikakannana (e. due diligence) má rekja til engilsaxnesks réttar (e. 

common law) og eru þær víðtækar í framkvæmd þar. Áreiðanleikakannanir hafa einnig náð 

ákveðnni festu í norrænum rétti. Á norræna lögfræðingamótinu árið 1999 var rætt um 

áreiðanleikakannanir í norrænum rétti.1 Hefur sú venja myndast hér á landi og grannríkjum 

okkar að gerð skuli áreiðanleikakönnun þegar keypt er hlutafé eða félög. 

Hlutur telst gallaður þegar hann er ekki í samræmi við þær kröfur sem leiða af samningi 

milli aðila. Kaupandi þarf þó að halda vel utan um hagsmuni sína og hvílir á honum ákveðin 

aðgæsluskylda. Er aðgæsluskylda kaupanda því hluti af gallahugtakinu. Hvernig uppfyllir 

kaupandi þessa skyldu í viðskiptum með hlutafé og félög og hversu ítarleg þarf sú rannsókn að 

vera? 

 

2 Gallahugtak kröfuréttarins 
2.1 Almennt um gallahugtakið 

Margir fræðimenn hafa skilgreint gallahugtak kröfuréttarins en ennþá hefur engin ein 

skilgreining fest sig í sessi hér á landi.2 Flestar af þeim skilgreiningum eiga það sameiginlegt 

að vera almennt orðaðar og veita því litla vísbendingu um það hvenær galli er til staðar í 

einstökum tilvikum.3 

Meginregla kröfuréttar eru efndir in natura. Í því felst að kröfuhafi á rétt á að fá efndir kröfu 

sinnar í samræmi við efni samnings. Á kröfuhafi því rétt á að fá efndir kröfu á réttum tíma og 

                                                
1 Sjá Carsten Tvede-Møller: „Due Diligence - processens indtrængen i nordisk kontraktspraksis“, bls. 150- 163. 
2 Skilgreiningar fræðimanna á gallahugtakinu má finna í Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. 
Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 278–281. 
3 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 281. 
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á réttum stað. Einnig er þess krafist að kröfuhafi öðlist þá réttarstöðu sem samningur aðila gerir 

ráð fyrir og að lokum að gæði og eiginleikar greiðslunnar séu í samræmi við efni samnings.4 Ef 

greiðsla uppfyllir ekki kröfur samnings um gæði og eiginleika telst greiðslan gölluð í skilningi 

kröfuréttar og, eftir atvikum, heimilar kröfuhafa beitingu vanefndaúrræða.5 Útgangspunkturinn 

við mat á galla er því ætíð samningurinn milli aðila.6 Þar sem samningnum sleppir taka ákvæði 

kaupalaga við. 

Þó svo að hugtakið galli hafi ákveðna merkingu í almennri málnotkun og málvitund og að 

almenningur hafi ákveðna tilfinningu fyrir því hvenær greiðsla telst gölluð, lýsir það ekki eða 

afmarkar hugtakið nægilega vel í skilningi lögfræðinnar. Greiðsla getur talist gölluð í skilningi 

kröfuréttar, þótt hún sé það ekki samkvæmt almennri málnotknun og öfugt.7  

Þegar litið er til gallahugtaksins sjálfs, mismunandi skilgreininga fræðimanna á hugtakinu 

og nálgun Hæstaréttar við mat á galla sést að matið er ávallt atviksbundið og hlutlægt. Huglæg 

afstaða skuldara skiptir því takmörkuðu máli við mat á galla. 

 

2.2 Gallahugtakið í lögum um lausafjárkaup 

Markmið með setningu laga nr. 50/2000 um lausafjárkaup (hér eftir skammstöfuð lkpl.) var að 

færa kaupalögin í samnorrænt horf eftir þátt Íslands í störfum norræns vinnuhóps. 

Vinnuhópurinn hafði það að markmiði að endurskoða norrænu kaupalögin.8 Í hinum nýju 

kaupalögum eru ítarleg ákvæði um galla. 

Við mat á galla eftir lkpl. ber að líta til 17. gr. laganna. Er þar gerður greinarmunur á tveimur 

tilvikum. Annars vegar skal greiðsla fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru í samningi, sbr. 1. 

mgr., og hins vegar skal söluhlutur uppfylla skilyrði a.-d. liðar 2. mgr. sömu greinar, ef annað 

leiðir ekki af samningi. Með þessari tvískiptingu ákvæðisins er undirstrikað það almenna 

viðhorf að samningurinn á milli aðila er undirstaðan við gallamatið. 

Hrd. 1995, bls. 77 (Parket). Þar gerði kaupandi skýran áskilnað um „a normal good quality 
parkett.“ með hliðsjón af niðurstöðu matsgerðar var talið, að vörusending sú, sem um ræddi 
í málinu, fullnægði engan vegin þeim áskilnaði. Var því talið að kaupin væru haldin galla. 

 

                                                
4 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 270. 
5 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 269. 
6 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 273. 
7 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 270–271. 
8 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 791. 
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3 Aðgæsluskylda kaupanda 
3.1 Almennt um aðgæsluskyldu kaupanda 

Sú kennisetning hefur verið ríkjandi, allt frá dögum Rómaréttar, að kaupandi verði að sýna 

ákveðna aðgæslu við kaup. Vanræksla á þeirri skyldu getur fyrirgert kaupanda rétti á að beita 

reglum lkpl. um galla. Við fasteignakaup skoðar kaupandi almennt fasteignina fyrir kaup og 

kaupandi bifreiðar ekur henni til reynslu áður en gengið er frá kaupsamningi.9 Í íslenskum rétti 

hefur reglan verið sú að á kaupanda hvíli ekki fyrirvaralaus skoðunarskylda en hins vegar ber 

hann áhættuna af göllum sem hann hefði mátt sjá við skoðun, þegar skoðun fer fram eða hefði 

átt að fara fram.10 

Afstaða lkpl. er í miklu samræmi við þá almennu kennisetningu sem nefnd er hér að ofan. Í 

1. mgr. 20. gr. lkpl. kemur fram meginreglan um aðgæsluskyldu kaupanda en þar segir að 

kaupandi geti ekki borið neitt það fyrir sig sem galla sem hann vissi eða mátti vita um þegar 

kaup voru gerð. Gildir reglan óháð því hvort kaupandi rannsakaði söluhlut eða ekki.11 Í 2. og 3. 

mgr. 20. gr. er síðan nánari útfærsla á þeirri meginreglu sem fram kemur í 1. mgr. sömu 

greinar.12 Þegar 2. mgr. er skoðuð er ljóst að kaupandi getur ekki borið fyrir sig neitt sem hann 

hefði átt að vekja athygli á við skoðun. Í síðari málslið sömu greinar er svo undantekningarregla, 

en þar segir að 1. málsl. 2. mgr. 20. gr. lkpl. eigi ekki við ef seljandi hefur sýnt af sér vítavert 

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

Í kaupalögunum er greint á milli tveggja tilvika, þ.e. annars vegar skoðunar kaupanda á hinu 

selda fyrir kaup og hins vegar skoðunar kaupanda eftir kaup. Um seinna tilvikið er fjallað um í 

31. gr. lkpl. en þar segir að eftir afhendingu skuli kaupandi rannsaka söluhlut á þann hátt sem 

góð venja stendur til jafn skjótt og sanngjarnt tækifæri gefst. Hvað telst vera góð venja við 

skoðun ræðst af atvikum hverju sinni. Vanræksla kaupanda á rannsóknarskyldu sinni getur leitt 

til þess, að hann glati rétti til að bera fyrir sig galla.13 

Bæði 20. gr. lkpl. og hin almenna kennisetning sem nefnd er hér að ofan eru fremur almennt 

orðaðar og veita því litla vísbendingu um inntak aðgæsluskyldunnar, s.s. hvenær hún er virk og 

hversu ítarleg skoðun kaupanda eigi að vera. 

 

                                                
9 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 309. 
10 Viðar Már Matthíasson: Fasteignir og fasteignakaup, bls. 282. 
11 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 309. 
12 Þorgeir Örlygsson: „Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum“, bls. 224. 
13 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 318. 
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3.2 Inntak aðgæsluskyldu 

Ekki er tækt að leggja til grundvallar eina fastmótaða reglu um inntak aðgæsluskyldunnar, s.s. 

hversu nákvæm skoðun kaupanda á að vera, heldur ræðst inntakið af eðli samnings og atvikum 

hverju sinni. Rauði þráðurinn í gegnum mat á inntaki aðgæsluskyldu virðist vera nokkurs konar 

útfærsla á bonus pater reglunni. Kaupanda ber því að skoða söluhlut eins ítarlega og góður og 

skynsamur maður myndi hafa gert við þær aðstæður sem um ræðir.14 Einnig verður að hafa til 

hliðsjónar sérfræðiþekkingu kaupanda og hvort vitneskja kaupanda um söluhlut, eða það sem 

hann kann að sjá við skoðun, gefi honum tilefni til ítarlegri skoðunar. 

Almennt er aðgæsluskylda sérfróðs manns ríkari en ella. Í athugasemdum við 20. gr. sem 

fylgdu lkpl. er komist svo að orði að ef kaupandi naut ekki sérfræðiaðstoðar til að skilja þýðingu 

tiltekins eiginleika, sem seljandi vakti athygli hans á, er eftir atvikum samt sem áður ekki 

útilokað að kaupandi geti af því tilefni komið fram með kröfur á hendur seljanda vegna galla.15 

Mætti draga þá ályktun af þessari athugasemd að ef kaupandi nýtur sérfræðiaðstoðar eða er 

sérfræðingur sjálfur þá er aðgæsluskyldan ríkari og kemur almennt í veg fyrir beitingu 

gallareglna. 

Hitt sjónarmiðið, sem áður var nefnt að hafa skuli til hliðsjónar, er hvort vitneskja kaupanda 

um söluhlut eða það sem hann kann að sjá við skoðun gefi honum tilefni til ítarlegri skoðunnar, 

sbr. Hrd. 2002, bls. 4352 276/2002 (Toyota Landcruiser).16 Sem dæmi má nefna að ef kaupandi 

bifreiðar sér að dæld sé á framstuðara bifreiðarinnar ber honum að skoða hvort allt sé með felldu 

undir vélarhlíf bílsins. Láti kaupandi slíkt undir höfuð leggjast getur hann ekki borið fyrir sig 

galla sem hann mátti gera sér grein fyrir að væru til staðar við skoðun.17 

Það að kaupandi geti ekki borið fyrir sig atriði sem hann hefði mátt sjá við rannsókn á 

söluhlut er um margt áhugavert. Reynir einna helst á þetta atriði í málum þar sem gerðar eru 

áreiðanleikakannanir, sbr. Hrd. 2004, bls. 273 (227/2003) (Nathan & Olsen ehf.) sem reifaður 

er í kafla 4.5.2. Orðalag 1. mgr. 20. gr. lkpl. gerir ekki einungis ráð fyrir atvikum sem kaupandi 

vissi af þegar kaup áttu sér stað heldur einnig þeim atriðum sem kaupandi mátti vita af. Hefur 

þessi regla svörun í 3. mgr. 35. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samninga um vöru milli 

ríkja og ber að túlka á sama veg.18 Til nánari skýringar má hér sjá Hrd. 1984, bls. 620 (Ford 

Bronco) sem féll í tíð eldri laga um lausafjárkaup nr. 39/1922. 

                                                
14 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 315. 
15 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 840. 
16 Í Hrd. 2002, bls. 4321 (276/2002) (Toyota Landcruiser) var talið að sprunga í framrúðu bíls hafi gefið sérstakt 
tilefni til frekari athugunar. 
17 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 316. 
18 Þorgeir Örlygsson: „Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum“, bls. 225. Sjá einnig Alþt. 1999–2000, A-deild, 
bls. 840. 
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Í því máli lágu fyrir gögn um ástand bifreiðarinnar áður en kaup áttu sér stað. Bentu þau 
gögn ekki á að gangur bifreiðarinnar hefði þá verið óeðlilegur. Kaupandi kynnti sér ástand 
bifreiðarinnar fyrir kaupin og mátti honum þá vera ljóst að vélin væri farin að slitna. Við 
kaupin undirritaði kaupandi yfirlýsingu um að hann sætti sig við ástand bifreiðarinnar. Að 
mati matsmanna hefði meðferð kaupanda getað orsakað skemmdir á vélinni. Samkvæmt 
þessu þótti kaupandi ekki hafa sannað, að vélin hefði verið haldin slíkum göllum, þegar 
hann keypti hana, að það heimilaði honum riftun kaupa. 

 

4 Áreiðanleikakannanir 
4.1 Almennt 

Þegar kaup á hlutabréfum eða félögum fara fram er algengt að gerð sé könnun til að athuga 

stöðu hins keypta og staðreyna þær forsendur sem kaupandi hefur eða fram koma í samningi. 

Nefnist slík könnun áreiðanleikakönnun eða kostgæfniskönnun. Verður hér stuðst við hugtakið 

áreiðanleikakönnun. 

Áreiðanleikakannanir eiga uppruna sinn að rekja til engilsaxnesks réttar. Venjan í norrænum 

rétti er að samningar eru almennt einfaldir að sniði og stuttir ólíkt því sem sést í engilsaxneskum 

rétti. Þar hefur sú hefð myndast að samningar séu mjög ítarlegir og reynt er að ná yfir sem flest 

álitamál til að koma í veg fyrir ágreining síðar meir. Samningar um viðskipti með hlutabréf og 

félög í engilsaxneskum rétti eru almennt með fyrirvara um að gerð sé könnun á félaginu áður 

en samningur öðlast endanlega gildi.19 

Dönsku fræðimennirnir Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff skilgreina hugtakið 

„Due diligence“ sem eina útfærslu, eða nánar tiltekið kerfisbundin útfærsla, á aðgæsluskyldu 

kaupanda.20 Andersen og Clausen skilgreina hugtakið áreiðanleikakönnun í bókinni Børsretten 

sem „ítarlega rannsókn ásamt skýrslugjöf um fjárhagslega stöðu félags o.fl. sem gerð er í 

tengslum við samruna, kaup á hlutafé og útboð að tilhlutan kaupanda.“21 Í bókinni 

Verðbréfamarkaðsréttur gagnrýna þeir Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson útfærlsu 

Andersens og Clausen á hugtakinu. Telja þeir að skilgreiningin lýsi ágætlega hvað felst í 

áreiðanleikakönnun en setja þeir m.a. út á það að ekki sé að finna neina tilvísun til 

aðgæsluskyldu kaupanda eða upplýsingaskyldu seljanda.22 

Algengast er í framkvæmd að bæði fari fram lögfræðileg og fjárhagsleg könnun á félaginu. 

Með lögfræðilegri könnun er leitast við að staðreyna hvort rekstur félagsins sé í samræmi við 

                                                
19 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 132. 
20 Peer Schaumburg-Müller og Erik Werlauff: Børs-og kapitalmarkedsret, bls. 343–344. 
21 Paul Krüger Andersen og Nis Jul Clausen: Børsretten, bls. 468. 
22 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 136. Sjá nánar um skilgreiningar á 
hugtakinu áreiðanleikakönnun í Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 134–
137. 
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fyrirmæli laga og samþykktir félagsins. Einnig er reynt að staðreyna að til séu þau réttindi, sem 

félagið telur sig hafa, og kanna hvort skyldur sem á því hvílir, s.s. skyldur á grundvelli 

vinnusambanda, séu ekki víðtækari en talið hefur verið. Fjárhagsleg áreiðanleikakönnun beinist 

einkum að því að skoða ársreikninga og milliuppgjör og ganga úr skugga um að þær gefi glögga 

mynd af rekstri og fjárhagsstöðu félagsins.23 

Þessar tegundir áreiðanleikakannana, þ.e. lögfræðilegar og fjárhagslegar, eru 

fyrirferðamestar. Þetta eru þó ekki einu kannanirnar sem gerðar verða á félögum. Það mætti 

hugsa sér að starfi félag við tækninýjungar eða tækniþróun þá væri skynsamlegt að fá 

sérfræðing til að skoða og meta hvort þær tækninýjungar muni bera tilætlaðan árangur. Ljóst er 

að margt er hægt að athuga og meta með áreiðanleikakönnun og verður því slík könnun ávallt 

að vera sniðin að tilteknu félagi og eftir atvikum hverju sinni. 

Mikill munur er á fræðunum og praktík í lögfræðinni og því er mikilvægt að stikla á stóru 

á praktíkinni við gerð áreiðanleikakannana. Eins og rakið er hér að ofan er að mörgu að huga 

við gerð áreiðanleikakannana og örðugt að vera með eitt ákveðið form sem sá sem framkvæmir 

áreiðanleikakannanir fyllir inn í. Við gerð áreiðanleikakannana eru almennt skoðaðir sömu 

grundvallarþættir og forsendur. Í praktík hafa mótast ákveðnar verklagsreglur við framkvæmd 

slíkra kannana og eru áreiðanleikakannanir að nokkru leyti, en þó mismiklu leyti, staðlaðar. 

Áreiðanleikakönnun er fastmótað hugtak í viðskiptum í Skandinavíu og allflestar lögfræðistofur 

hafa útbúið sinn eigin könnunarlista þar sem sett eru fram meginatriði rannsóknarinnar og 

umfang hennar.24 Þó að grunnur áreiðanleikakannana sé almennt hin sami er það undir þeim 

sem framkvæmir könnun komið að ákveða hversu ítarleg og umfangsmikil hún eigi að vera. 

 

4.2 Tilgangur áreiðanleikakannana 

Ýmsar ástæður eru fyrir því að sú venja hefur myndast í framkvæmd að gerðar skuli 

áreiðanleikakannanir á félögum við kaup á hlutum eða samruna félaga. Í grunninn er tilgangur 

áreiðanleikakannana m.a. að staðreyna það að forsendur kaupanda fyrir kaupum eru til staðar. 

Verða hér nefnd nokkur atriði um tilgang áreiðanleikakannana. 

Í fyrsta lagi eru oft háar fjárhæðir í húfi. Fjárfestar vilja því tryggja að félag sé í því horfi 

sem fjárfestir byggir fjárfestingu sína á. Í öðru lagi eru gerðar kannanir til að koma í veg fyrir 

deilumál í framtíðinni. Er bæði kostnaðarsamt og tímafrekt að ráða lyktum á deilumálum sem 

geta komið upp á milli aðila, t.a.m. vegna samningsbrota. Þeim tíma og kostnaði sem fer í slík 

deilumál verður ekki varið í að auka tekjur eða umsvif félagsins. Í þriðja lagi leiðir eðli 

                                                
23 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 132–133. 
24 Carsten Tvede-Møller: „Due Diligence - processens indtrængen i nordisk kontraktspraksis“, bls. 154. 
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viðskiptaandlagsins til þess að erfitt er að meta nákvæmlega fjárhæð skaðabóta eða afsláttar ef 

ágallar reynast vera til staðar á kaupandlaginu.25 Í fjórða lagi er viðskiptaandlagið oft flókið og 

ruglingslegt og samanstendur það af mörgum mismunandi réttindum og skyldum. Því vill 

kaupandi oft skoða nánar inntak og umfang þeirra réttinda og skyldna sem hvíla á félaginu.26 

 

4.3 Íslenskt lagaumhverfi 

Eins og áður segir eiga áreiðanleikakannanir uppruna sinn að rekja til engilsaxnesks réttar. Er 

það megineinkenni þess réttarkerfis að lítið er um sett lög heldur grundvallast réttarkerfið 

almennt á venjum og fordæmum dómstóla. Er því um að ræða gjörólíkt réttarkerfi heldur en við 

hér á Íslandi erum vön. Vegna þess hversu ólík þessi réttarkerfi eru er mikilvægt að skoða 

lagalega stöðu áreiðanleikakannana í íslenskum rétti. 

Í 1. gr. lkpl. er gildissvið laganna afmarkað en þar segir að lögin gildi um kaup að svo miklu 

leyti sem ekki er mælt á annan veg í lögum. Ekki er afmarkað nánar í lögunum sjálfum hvað 

fellur undir hugtakið kaup. Er það vegna þess að hugtakið kaup hefur haft tiltölulega skýra 

merkingu í bæði daglegu máli og lagamáli. Þó er tekið af skarið í athugasemdum með 

greinargerð og talið upp nokkur tilvik sem bæði falla undir lkpl. og utan þeirra. Er þar tekið 

fram að áþreifanlegir hlutir eins og verðbréf og óáþreifanlegir hlutir eins og munnleg krafa eða 

réttindi falli undir hugtakið kaup og eftir atvikum lkpl.27 

Kaupalögin taka ekki beint af skarið um kaup og sölu á hlutafé eða félögum í heild sinni 

heldur eru þau frekar hönnuð fyrir kaup á einfaldari kaupandlögum.28 Sem dæmi má nefna að 

auðvelt er að reikna út skaðabætur eða afslátt fyrir bifreið sem afhent er með brotna framrúðu 

en mun flóknara er að reikna út skaðabætur eða afslátt þegar viðskiptavild félags er ekki eins 

og samningur ber með sér. Velta má því upp hvort að sú staðreynd að viðskipti með hlutabréf 

og félög falli illa að kaupalögunum sé þess valdandi að áreiðanleikakannanir eru jafn víðtækar 

í framkvæmd á Norðurlöndunum og raun ber vitni. Áreiðanleikakannanir geta komið í veg fyrir 

ágreining síðar meir vegna þess hve ítarlegar þær rannsóknir eru og, eftir atvikum, verið þess 

valdandi að kaupandi glati rétt til að bera fyrir sig vanefndaúrræði ef rannsókn var ekki jafn 

ítarleg og góður maður hefði framkvæmt. 

Ekki hvílir lagaleg skylda á aðilum samnings að framkvæma áreiðanleikakönnun. Hins 

vegar hefur myndast venja í framkvæmd að slík könnun sé framkvæmd. Vafalaust má fullyrða 

                                                
25 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 137. 
26 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 376. 
27 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 816. 
28 Carsten Tvede-Møller: „Due Diligence - processens indtrængen i nordisk kontraktspraksis“, bls. 152–153. Sjá 
einnig Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 137–138. 
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að gerð áreiðanleikakönnunar hefur mikil áhrif á aðgæsluskyldu kaupanda. Á annan bóginn 

getur verið tregða hjá dómstólum að viðurkenna galla ef ekki hefur farið fram ítarleg rannsókn 

á hinu selda í formi áreiðanleikakönnunar. Er þá mikill vafi uppi um hvort kaupandi hafi gætt 

nægilega að hagsmunum sínum ef hann hefur látið undir höfuð leggjast að framkvæma 

áreiðanleikakönnun. Á hinn bóginn geta þær aðstæður verið uppi að galli komi fram eftir kaup 

en kaupandi hefði átt að veita gallanum athygli eftir gerð ítarlegrar áreiðanleikakönnunar. 

Ekki er að finna í lögum eða öðrum skráðum réttarreglum afmörkun á því hvað ætlast sé til 

að áreiðanleikakönnun á félagi í atvinnurekstri hafi að geyma. Grundvallast því umfang 

áreiðanleikakönnunar almennt á samningi aðila og þeim upplýsingum sem seljandi lætur í té, 

sjá til hliðsjónar Hrd. 31. maí 2019 (7/2019) (ET Sjón). 

Í málinu krafðist E ehf. viðurkenningar á bótaskyldu K hf. vegna ófullnægjandi 
vinnubragða A hf. í tengslum við fjárfestingu sína í Ö ehf. A hf. rann saman við V hf. og 
K hf. yfirtók síðan réttindi og skyldur V hf. við sameiningu þeirra 2017. Taldi E ehf. sig 
hafa orðið fyrir tjóni þar sem í ráðgjöf A hf. höfðu tvö atriði ekki komið til skoðunar við 
áreiðanleikakönnun á Ö ehf. Taldi E ehf. að með því að hafa tekið að sér að gera 
áreiðanleikakönnun og hafa milligöngu um við kaupin hefði A hf. borið að kanna alla þá 
þætti sem áhrif hefðu getað haft á virði félagsins. Var m.a. vísað til þess í dómi Hæstaréttar 
að hvorki væri fundin í lögum né skráðum réttarreglum afmörkum á því hvað ætlast væri 
til að áreiðanleikakönnun á félagi í atvinnurekstri hefði að geyma. Væri því ekki við annað 
að styðjast en gögn um þau fyrirheit sem A hf. kynni að hafa gefið. Var við það miðað að 
fyrirsvarsmaður E ehf. hefði við undirritun fjárfestingarloforðs haft undir höndum viðauka 
sem hafði að geyma talningu á atriðum sem áreiðanleikakönnun á félaginu var ætlað að 
taka til en sú talning hefði verið nokkuð nákvæm og ekki gefið tilefni til ályktana um að 
kanna hefði átt fyrrnefnd atriði. Var K hf. því sýknað af kröfu E ehf. 

 

4.4 Hver hefur frumkvæðið að gerð áreiðanleikakannana. 

Þegar samið er sérstaklega um að gerð verði ítarleg könnun á hinu selda í formi 

áreiðanleikakönnunar getur það álitaefni vaknað hvort seljandi eða kaupandi eigi að hafa 

frumkvæðið við gerð könnunar. Í framkvæmd eru það almennt sérfræðingar kaupanda sem 

framkvæma könnunina og er könnunin fyrst og fremst til hagsbóta fyrir kaupanda vegna þeirra 

ítarlegu upplýsinga sem kaupandi fær um rekstur félagsins. Verður því að telja að almennt 

standi það kaupanda nær að hafa frumkvæðið að gerð áreiðanleikakönnunar, sbr. Hrd. 2006, 

bls. 4767 (221/2006) (Dælur ehf.). 

Þar gerðu E, G og K samning við Þ, J og H um kaup á 75% hlutafjár í félaginu Dælur ehf. 
Í málinu kröfðust kaupendur að samningurinn yrði dæmdur ógildur þar sem upplýsingar 
sem þeim hafi verið gefnar væru rangar. Við samningsgerð var undirrituð viljayfirlýsing 
þar sem m.a. kom fram að gerð yrði áreiðanleikakönnun sem ekki var gerð. Héraðsdómur 
rekur í forsendum sínum, sem staðfestar voru í Hæstarétti, að það standi kaupendum nær 
að hafa frumkvæði að gerð áreiðanleikakönnunar. Áreiðanleikakönnun sé fyrst og fremst 
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til hagsbóta fyrir kaupendur. Við gerð slíkrar könnunar hefði komið fram vantaldar skuldir 
félagsins sem að kaupendur byggðu á að ekki hefðu verið veittar réttar upplýsingar. 

Sérreglur gilda um almenn útboð og skipulega verðbréfamarkaði.29 Þar hvílir rík skylda á 

seljandanum að veita upplýsingar um söluandlagið. Ræðst seljandinn þá almennt í gerð 

áreiðanleikakönnunar áður en hann útbýr skráningar- eða útboðslýsingu til að tryggja að allar 

upplýsingar um hið selda séu réttar, sjá nánar í kafla 4.5.4. 

 

4.5 Áhrif áreiðanleikakannana á aðgæsluskyldu kaupanda 

Viðskipti með hlutabréf eru í eðli sínu áhættuviðskipti, sbr. Hrd. 16. október 2014 (279/2014), 

þar sem Hæstiréttur segir að viðskipti með hlutabréf séu í eðli sínu áhættufjárfesting sem í 

samræmi við eðli sitt getur bæði haft tap og hagnað í för með sér fyrir þann sem í þeim fjárfestir. 

Geta álitamál risið um það hvort framseljandi beri ábyrgð á raunverulegu verðmæti 

kaupandlagsins. Dómur Hæstaréttar í Hrd. 2003, bls. 3885 (312/2003) (Frjáls fjölmiðlun) 

staðfestir að hlutabréf geta verið gölluð í skilningi kauparéttar ef virði þeirra er augljóslega 

minna en samningur aðila gerir ráð fyrir.30 

Mismunandi er hversu rík skylda hvíli á kaupanda að rannsaka söluhlut við kaup. Fer það, 

eins og flest allt annað í lögfræði, eftir atvikum hverju sinni. Hefur m.a. verið við það miðað að 

því dýrari sem hluturinn er því ítarlegri þarf rannsókn kaupanda að vera. Helst það í hendur við 

meginregluna um bonus pater og heilbrigða skynsemi. Sem dæmi má nefna að við kaup á 

einföldum hlut, svo sem pottum eða pönnum, þarf kaupandi ekki að framkvæma umfangsmikla 

rannsókn á hlutnum. Þegar keyptur er dýrari hlutur, eins og fasteign, verður krafan um rannsókn 

ríkari á kaupanda og verður hann að skoða fasteignina vel. Þar sem oftast eru miklir fjármunir 

í húfi í viðskiptum með hlutabréf eða félög þykir eðlilegt að gerð sé ítarleg rannsókn á félaginu 

við kaup.  

Margrethe Buskerud Christoffersen tekur dæmi, í grein sinni „Kjøpers undersøkelsesplikt 

ved overdragelse av virksomhet“, félag sem að á dótturfélag í heild eða minni hlutafjáreign í 

öðrum félögum. Þá vaknar sú spurning hvort kaupandi eigi að rannsaka þau félög jafnvel þótt 

það sé ekki tiltekið í kaupsamningi. Skuldbindingar, eiginfjárstaða og framtíðarskuldbindingar 

dótturfélags geta haft bein áhrif á fjárhag og rekstur móðurfélags. Þegar félag á meirihlutaeign 

í öðru félagi ber kaupanda að kanna stöðu þess félags. Ef um minnihluta eign í félagi er að ræða 

                                                
29 Sjá lög nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum 
markaði. 
30 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 290. 
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þarf hins vegar ekki endilega að fara fram sjálfstæð rannsókn á því félagi þar sem það mun ekki 

hafa jafn miklar afleiðingar fyrir móðurfélagið.31 

Hversu ítarleg áreiðanleikakönnun á að vera svo kaupandi uppfylli aðgæsluskyldu sína fer 

eftir atvikum hverju sinni. Er því nánast ómögulegt að setja einhverjar fastmótaðar reglur um 

slíkt. Verður hér í næstu köflum fjallað um nokkur þeirra atriða sem hafa ber til hliðsjónar við 

mat á aðgæsluskyldu kaupanda þegar gerð er áreiðanleikakönnun. 

 

4.5.1 Sérfræðiþekking kaupanda 

Inntak rannsóknarskyldu kaupanda verður að ákvarða með hliðsjón af huglægum aðstæðum 

kaupanda, þ.e. hvaða kröfur er hægt að gera til skynsams manns í sömu sporum og kaupandi er 

í. Jákvæð fylgni er á milli sérfræðiþekkingu kaupanda og hversu ríkar kröfur hægt er að gera til 

hans. Almenna reglan er sú að því meiri þekkingu sem kaupandi hefur, á því sviði eða 

viðskiptum sem um ræðir, því meiri kröfur eru gerðar til aðgæslu hans og öfugt.32 

Í viðskiptum með hlutabréf og félög má almennt gera ráð fyrir því að kaupandi sé 

sérfræðingur á því sviði. Verður að telja það verulega óraunhæft að almennur borgari sem hefur 

litla sem enga þekkingu á sviði viðskipta fái þá flugu í höfuðið að kaupa félag í heild sinni að 

undangengnum samningaviðræðum. Þegar fjárfestar og aðrir sérfræðingar á sviði viðskipta 

ráðast í gerð áreiðanleikakannana taka þeir yfirleitt með sér í lið frekari sérfræðinga á þeim 

sviðum sem áreiðanleikakönnunin nær til. Hér mætti nefna endurskoðendur, til að skoða og 

draga ályktanir af ársskýrslum, og lögfræðinga til að meta lagalega stöðu félagsins. 

Kjarna dæmi um áhrif sérfræðiþekkingar kaupanda á aðgæsluskyldu hans má sjá í 

Hæstaréttardómi Danmerkur UfR. 1994, bls. 698 (Norup & Bramstedt Offset A/S), en þar veitti 

seljandi ófullnægjandi upplýsingar um fjárhagslega stöðu félags. Ekki var fallist á kröfur 

kaupanda og var sérstaklega vísað til þess að kaupandi væri fagfjárfestir og hefði því mikla 

reynslu af slíkum viðskiptum sem uppi voru í málinu. 

Af ofangreindum dómi sést að sérfræðiþekking kaupanda getur skipt verulegu máli við mat 

á aðgæsluskyldu og getur, eftir atvikum, komið í veg fyrir að kaupandi geti borið fyrir sig 

vanefndaúrræði. Ekki takmarkast sérfræðiþekking kaupanda við hann sjálfan heldur nær hún 

einnig til aðila á hans vegum, svo sem aðstoðarmanna eða fyrirsvarsmanna. 

Hrd. 2003, bls. 3885 (312/2003) (Frjáls fjölmiðlun). Í því máli taldi kaupandi að 
fjárhagsstaða F hefði verið mun verri en búast mátti við og varð félagið gjaldþrota 15 
mánuðum eftir kaupin. Miðað við kaupsamning aðila mátti ætla að verðmæti félagsins hafi 
verið 1,9 milljarðar króna við kaup en dómkvaddir matsmenn töldu að verðmæti félagsins 

                                                
31 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 395. 
32 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 391. 
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hafi verið 711.439.000 kr. við kaup. Í niðurstöðu sinni vísaði Hæstiréttur sérstaklega til 
þess að fyrirsvarsmaður kaupanda var prófessor við viðskipta- og hagfræðideild Háskóla 
Íslands og hafi einnig setið í stjórnum félaga í mörg ár. Féllst Hæstiréttur ekki á riftun 
kaupsamningsins en dæmdur var afsláttur af kaupverðinu. 

Einnig þykir eðlilegt að gera einhverjar lágmarkskröfur til þekkingar kaupanda sem kýs að 

ráðast í kaup á hlutafé eða félagi. Getur það komið í bakið á kaupanda ef hann skilur ekki 

mikilvægi þeirra upplýsinga sem fyrir liggja við kaup. Dæmi um einmitt þetta atriði er dómur 

Hæstaréttar Danmerkur í UfR 2001, bls. 1293, er varðaði kaup á bátaleigu.33 

Kaupandi hélt því fram að seljandi hafi ekki fullnægt upplýsingaskyldu sinni þegar hann 
veitti ekki upplýsingar um skýrslu sem sýndi fram á að iðnaðurinn ætti almennt í miklum 
áskorunum. Hæstiréttur Danmerkur hafnaði þessum röksemdum þar sem skýrslan væri 
opin almenningi og ekki væri hægt að leggja áherslu á það að kaupendur hefðu ekki 
þekkingu á rekstri bátaleigu. 

 

4.5.2 Atvik sem kaupandi mátti vita af 

Af 1. mgr. 20. gr. lkpl. má sjá að kaupandi getur ekki borið neitt það fyrir sig sem galla sem 

hann mátti vita af þegar kaup voru gerð. Þegar gerð er jafn ítarleg rannsókn á hinu selda og 

fylgir eðli áreiðanleikakannana verður að teljast sérstakt að kaupandi veiti tilteknu atriði ekki 

athygli eftir gerð könnunar en beri síðan sama atriði fyrir sig sem galla eftir kaup. Þá vaknar 

spurningin hvers vegna kaupandi varð ekki var við gallann við gerð áreiðanleikakönnunar. 

Hefði hann ekki átt að taka eftir þessu atriði eftir ítarlega rannsókn? 

Hrd. 2004, bls. 273 (227/2003) (Nathan & Olsen ehf.). N keypti af Þ, J, S og I alla hluti í 
Á ehf. Kaupverðið átti að greiðast með fjórum afborgunum. Í samningi aðila voru raktar 
forsendur N fyrir kaupunum og að önnur afborgun færi fram að lokinni athugasemdalausri 
áreiðanleikakönnun. N taldi að lokinni könnun að forsendur fyrir kaupunum væru ekki 
uppfyllt og var samið um afslátt af kaupverðinu. Við þriðju afborgun kaupverðsins taldi N 
að fram hefðu komið atriði sem leiða ættu til lækkunar kaupverðs en mótmæltu seljendur 
því. Talið var að N gæti ekki borið fyrir sig galla á hinu selda sem hann hefði mátt sjá við 
áreiðanleikakönnun sem trúnaðarmenn hans framkvæmdu. 

Einnig verður að líta til þess að almennt ræður kaupandi hversu ítarleg áreiðanleikakönnun er. 

Verður því að telja varhugavert að bera fyrir sig galla sem kaupandi hefði mátt sjá ef rannsókn 

hans hefði verið ítarlegri. Einnig geta komið upp atriði við gerð áreiðanleikakönnunar sem 

þarfnast nánari skoðunar. Ef kaupandi skorast undan því að skoða tiltekin atriði nánar getur það 

orðið til þess að kaupandi geti ekki borið það fyrir sig sem galla síðar meir, sbr. Hrd. 9. maí 

2018 (424/2017) 

                                                
33 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 391. 
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H o.fl. kröfðu F ehf. um eftirstöðvar kaupverðs samkvæmt kaupsamningi um S ehf. F. hef. 
taldi á hinn bóginn að hann ætti rétt á afslætti af kaupverðinu þar sem að fasteign í eigu S 
ehf. hefði verið gölluð sökum þess að í söluyfirliti hefði komið fram að henni fylgdi að 
sögn eigenda byggingarréttur. Slíkur réttur reyndist hins vegar ekki fyrir hendi. Í dómi 
Hæstaréttar segir: „Tilgreining byggingarréttar í umræddu söluyfirliti „að sögn eigenda“ 
gaf fyrirsvarsmönnum áfrýjandans F ehf. sérstakt tilefni til þess að ganga úr skugga um það 
áður en af kaupum varð hvort slíkur réttur væri fyrir hendi og hvað í honum fælist.“ 

 

4.5.3 Forsendur fyrir kaupum 

Kaupandi hefur ávallt einhverjar forsendur fyrir kaupum. Geta forsendurnar verið jafn margar 

og þær eru mismunandi. Hefur það færst í aukana að gerð sé grein fyrir forsendum kaupanda í 

samningi á milli aðila. Verður að telja eðlilegt að kaupandi kanni hvort forsendurnar fyrir 

kaupunum séu í raun til staðar. Ef kaupandi lætur undir höfuð leggjast að framkvæma slíka 

rannsókn getur hann ekki borið fyrir sig galla eða forsendubrest síðar. Þó verður að hafa hugfast 

að aðstæður geta verið með þeim hætti að ekki sé hægt að ætlast til af kaupanda að framkvæma 

rannsókn á tilteknum atriðum.34 

 

4.5.4 Upplýsingaskylda seljanda 

Upplýsingaskylda seljanda er hluti af gallahugtakinu. Í því felst í fyrsta lagi að greiðsla sem ella 

hefði ekki talist gölluð telst vegna vanrækslu skyldunnar vera það og í öðru lagi að vegna 

vanrækslunnar geta afleiðingar galla orðið aðrar en þær ella hefðu orðið.35 Þegar skoðuð er 

upplýsingaskylda seljanda er gerður greinarmunur á tveimur tilvikum. Í fyrsta lagi þegar 

upplýsingar seljanda standast ekki, sbr. 18. gr. lkpl. og í öðru lagi þegar seljandi vanrækir að 

veita upplýsingar, sbr. Hrd. 1986, bls. 543 (knastás)36 úr tíð eldri laga um lausafjárkaup nr. 

39/1922. 

Áreiðanleikakönnun fer ekki einungis fram að tilstuðlan kaupanda. Þegar hlutabréf eru sett 

á skipulegan verðbréfamarkað37 hvílir víðtæk upplýsingaskylda á útgefanda bréfanna. Verður 

hann að upplýsa fjárfesta um atriði í starfsemi og skipulagi félags sem hafa þýðingu við mat á 

virði verðbréfa þegar þau eru tekin til opinberrar skráningar í kauphöll.38 Algengt er að verðbréf 

                                                
34 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 395. 
35 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 291. 
36 Í Hrd. 1986, bls. 543 (knastás) er m.a. komist svo að orði: „[Seljandi] hefur því ekki að mati dómsins gætt 
upplýsingaskyldu sinnar og þar sem [kaupandi] verður ekki talinn hafa átt að sjá gallann við venjulega skoðun, 
telst [seljandi] bótaskyldur skv. 2. mgr. 42. gr. laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup.“ 
37 Í lögum nr. 110/2007 um kauphallir er skipulagður verðbréfamarkaður skilgreindur sem „[m]arghliða 
viðskiptakerfi innan Evrópska efnahagssvæðisins sem leiðir saman kaupendur og seljendur fjármálagerninga, í 
samræmi við ófrávíkjanlegar reglur þess, þannig að til samninga stofnast um fjármálagerninga sem teknir hafa 
verið til viðskipta í viðskiptakerfinu.“ 
38 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 225. 
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séu boðin út í útboði til fjárfesta, þegar um almennt útboð er að ræða, og þá einkum með útgáfu 

nýrra verðbréfa. Slík útboð geta einnig átt sér stað þegar einstakur fjárfestir eða 

fjármálafyrirtæki vill selja verðbréf sem eru í hans eigu.39 Í báðum þessum tilvikum hvílir 

skylda á útgefendum bréfanna að gefa út skráningar- eða útboðslýsingu. Ræðst seljandi eða 

útgefandi bréfanna almennt í gerð áreiðanleikakönnunar við undirbúning skráningar- eða 

útboðslýsingar svo þær séu í samræmi við lög nr. 14/2020 um lýsingu verðbréfa sem boðin eru 

í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði.40 

Þegar eiginlegar samningaviðræður fara fram fyrir kaup stendur það almennt kaupanda nær 

að rannsaka hið selda og gera áreiðanleikakönnun. Þó hvílir ákveðin upplýsingaskylda á 

seljanda og verður því seljandi bæði að veita einhverjar lágmarksupplýsingar og passa upp á að 

upplýsingar sem hann veitir reynist réttar. Hvað telst til lágmarksupplýsinga verður að meta í 

hverju tilviki fyrir sig. 

Sú regla hefur lengi verið talin gilda í íslenskum rétti að upplýsingaskylda seljanda 

takmarkist af aðgæsluskyldu kaupanda. Í þessu felst að eftir því sem aðgæsluskylda kaupanda 

er ríkari er upplýsingaskylda seljanda að jafnaði takmarkaðri, og öfugt. Hefur verið byggt á 

þessari reglu í dómaframkvæmd og er einnig gert ráð fyrir henni í athugasemdum með 

frumvarpi því, sem varð að lkpl., í skýringum við 18. gr.41 Reglur um upplýsingaskyldu seljanda 

verður því ávallt að skoða í ljósi reglna um rannsóknarskyldu kaupanda og að öðru leyti 

vitneskju hans um söluhlut.42 Jafnvel þó seljandi hafi haldið lykilupplýsingum frá kaupanda 

getur upplýsingaskyldan enn verið uppfyllt ef hann hefur gefið nægar vísbendingar um það sem 

kaupandi geti átt von á, sbr. UfR 1994, bls. 698 (Norup & Bramstedt Offset A/S) sem reifaður 

er í kafla 4.5.1.43 

 

4.5.5 Upplýsingar og yfirlýsingar seljanda 

Almennt fellur ekki undir aðgæsluskyldu kaupanda að staðreyna upplýsingar eða yfirlýsingar 

sem koma frá kaupanda. Ef þær upplýsingar reynast rangar getur, eftir atvikum, reynt á 2. málsl. 

2. mgr. 20. gr. lkpl. ef seljandi hefur sýnt af sér vítavert gáleysi eða framferði hans farið gegn 

heiðarleika og góðri trú. 

                                                
39 Jóhannes Sigurðsson og Þórólfur Jónsson: Verðbréfamarkaðsréttur, bls. 113. 
40 Sjá til hliðsjónar reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1129 frá 14. júní 2017 um lýsingu sem birta 
skal þegar verðbréf eru boðin í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði. 
41 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 317. 
42 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 837–838. 
43 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 389. 
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Seljandi getur sjálfur takmarkað aðgæsluskyldu kaupanda með því að veita hughreystandi 

yfirlýsingar á atriðum sem varða kaupin. Kaupandi getur til dæmis rekist á eitthvað vafaatriði 

við rannsókn á hinu keypta og borið það undir seljanda. Seljandi getur þá sagt við kaupanda að 

hann þurfi að hafa litlar sem engar áhyggjur af þessu tiltekna atriði. Ef kaupandi hefur ekki 

eðlilega ástæðu til að ætla að þessi yfirlýsing eða skýring sé röng verður ekki gerð sú krafa að 

kaupandi kanni það nánar. Hins vegar ef kaupandi uppgötvar að gögn eða upplýsingar fari í 

mótsögn við yfirlýsingar seljanda verður að gera þá kröfu til kaupanda að kanna það atriði nánar 

og staðreyna þær upplýsingar, sjá til nánari skýringar UfR 1994, bls. 698 (Norup & Bramstedt 

Offset A/S) sem reifaður er í kafla 4.5.1.44 

Rt. 2002 bls. 1110 (Bodum málið). Þar óskaði kaupandi eftir staðfestingu seljanda um 
eiginfjárstöðu félags en óskaði ekki eftir árs- eða efnahagsreikningum. Taldi Hæstiréttur 
Noregs að kaupandi hafi fullnægt aðgæsluskyldu sinni þegar hann beindi spurningum til 
seljanda um að staðfesta eigið fé félagsins. 

Þegar metið er hversu ítarleg rannsókn kaupanda eigi að vera verður að líta til þeirra upplýsinga 

sem ekki eru aðgengilegar almenningi, hversu miklar upplýsingar seljandi veitir og gagnsæi 

hans. Til nánari útskýringar má nefna tvö dæmi. Kaupandi getur fengið óheftan aðgang að 

félaginu og tekið með sér alla þá sérfræðinga sem hann vill. Seljandi getur verið búinn að taka 

saman öll helstu gögn og upplýsingar og koma þeim haganlega fyrir í sérstöku gagnaherbergi 

sem kaupandi hefur fullan aðgang að. Seljandi getur einnig valið sérstaklega hvaða gögn hann 

lætur kaupanda í té. Getur þá kaupandi átt í erfiðleikum með að fá heildarsýn yfir félagið. Í 

fyrra dæminu fær kaupandi óheftan aðgang að gögnum og upplýsingum um félagið. Ekkert er 

því til fyrirstöðu að kaupandi rannsaki ákveðin atriði nánar ef ástæða þykir til. Aðgæsluskylda 

hans verður því ríkari vegna óhefts aðgangs hans að gögnum og upplýsingum. Í seinna dæminu 

hefur kaupandi takmarkaðri aðgang að gögnum og upplýsingum til að meta heildarstöðu 

félagsins. Verður því að telja að aðgæsluskylda hans takmarkist í samræmi við þau gögn og þær 

upplýsingar sem seljandi veitir. Í dómaframkvæmd má sjá að mikið er lagt upp úr orðunum 

„fyrirliggjandi gögn“, ef kaupandi skoðar þær takmörkuðu upplýsingar sem seljandi veitir vel 

og vandlega og ekkert kemur fram í þessum upplýsingum sem getur vakið upp frekari 

spurningar verður að telja að kaupandi hafi uppfyllt aðgæsluskyldu sína,45 sjá Hrd. 2002, bls. 

3275 (143/2002) (Eignarhaldsfélag Hörpu hf.). 

Þar keypti E hf. alla hluti í félaginu K ehf. Taldi E hf. að ársreikningur félagsins hafi ekki 
gefið rétta mynd af fjárhagi K ehf. Var fallist á það með héraðsdómi að E hf. hafi látið undir 
höfuð leggjast að kanna nánar þau gögn um verðmæti vörubirgða, sem honum voru fengin 

                                                
44 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 396. 
45 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 388. 
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og gáfu tilefni til rannsóknar. Um þetta atriði segir í héraðsdómi að „stefndu hefðu ekki 
reiknað verðmæti vörubirgða félagsins á kostnaðarverði og að honum hefði því verið í lófa 
lagið, á grundvelli fyrirliggjandi gagna, að kanna frekar hvernig staðið hefði verið að 
útreikningi vörubirgða og eftir atvikum að beiðast birgðatalningar fyrir kaupin. Þykir því 
mega leggja til grundvallar dómi að nauðsynlegar upplýsingar hafi ýmist legið fyrir eða 
verið stefnanda auðfengnar fyrir kaupin, svo að honum yrði kleift að leggja raunhæft mat 
á verðmæti umræddra vörubirgða.“ 

 

4.5.6 Skiptir máli að rannsókn sé nefnd áreiðanleikakönnun? 

Velta má því fyrir sér hvort notkun hugtaksins áreiðanleikakönnun, sem heiti á rannsókn, leiði 

til ríkari skoðunarskyldu og kostgæfni kaupanda. Rök gegn slíkri afstöðu er að samningar um 

gerð áreiðanleikakönnunar eru jafn mismunandi og þeir eru margir og staða kaupanda er 

mismunandi í hverjum kaupum fyrir sig. Í sumum tilvikum fær kaupandi óheftan aðgang að 

félagi til lengri tíma en í öðrum tilvikum fær hann aðeins afhent sérvalin gögn til skjótrar 

yfirferðar. Þar sem möguleiki kaupanda til að framkvæma ítarlega rannsókn er breytilegur þarf 

mat á aðgæsluskyldu að taka mið af aðstæðum hverju sinni. Rök með slíkri afstöðu er að notkun 

hugtaksins áreiðanleikakönnun vísi til þess að kaupandi gerir könnun af ákveðnum gæðum. Ef 

samningsaðilar hafa rætt mismunandi orðalag samnings, að kaupandi fái skjöl til yfirferðar eða 

að kaupandi geri rannsókn í formi áreiðanleikakönnunar, getur síðari kosturinn aukið kröfu 

kaupanda um vandvirkni. Sækir þessi röksemd stoð sína í dóm frá Sunnmøre Herredsrett, RG. 

2000, bls. 586.46 

Þar var m.a. deilt um orðalagið „fullkomin áreiðanleikakönnun“. Í dóminum segir að í 
áreiðanleikakönnun felst yfirgripsmikil endurskoðun á eignum og skuldum félags. Slík 
rannsókn fer langt umfram það sem ætlast er af kaupanda samkvæmd 20. gr. kaupalaga. 

Báðar röksemdir hafa mikið til að leggja og verður í framkvæmd að hafa þær báðar til 

hliðsjónar. Af áðurnefndum dómi má ráða að notkun hugtaksins áreiðanleikakönnun leggi ríkari 

skyldur á kaupanda um kostgæfni við gerð könnunar. Hins vegar verður að fara fram sjálfstætt 

mat í hvert skipti fyrir sig sem tekur mið af aðstæðum og atvikum í heild. 

 

4.5.7 Rannsókn eftir kaup 

Á kaupanda hvílir ekki fortakslaus skylda að rannsaka söluhlut fyrir kaup. Hins vegar ber 

kaupanda, samkvæmt 1. mgr. 31. gr. lkpl., að rannsaka hið keypta eftir afhendingu. Kaupandi 

verður því að gæta vel að hagsmunum sínum eftir kaup og rannsaka söluhlut á þann hátt sem 

góð venja stendur til. Vanræksla á þessari skyldu getur leitt til þess að kaupandi glati rétti til að 

                                                
46 Margrethe Buskerud Christoffersen: „Kjøpers undersøkelsesplikt ved overdragelse av virksomhet“, bls. 398. 
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bera fyrir sig galla sökum tómlætis, sbr. 32. gr. lkpl.,47 sjá Hrd. 9. maí 2018 (424/2017) sem 

áður hefur verið reifaður í öðru samhengi. 

Þar keypti félagið F ehf. allt hlutafé í félaginu S ehf. Taldi F ehf. að kaupin væru haldin 
galla þar sem byggingarréttur var ekki fyrir hendi. Í dómi Hæstaréttar segir: „Loks hvíldi 
sú skylda á fyrirsvarsmönnum [F ehf.] að rannsaka hið selda jafn skjótt og tækifæri gafst 
til, sbr. 1. mgr. 31. gr. [lkpl.]. og tilkynna stefndu án ástæðulauss dráttar um ætlaðan galla, 
sbr. 1. mgr. 32. gr. sömu laga.“ 

Í Hrd. 30. september 2015 (553/2015) segir m.a. að „varnaraðili hafi varið umtalsverðu fé 
í umrætt verkefni og mátti gera þá kröfu að hann sýndi eðlilega aðgæslu þegar kom að því 
að gæta þeirra hagsmuna sinna. Eftir meginreglum fjármunaréttar, sem meðal annars búa 
að baki ákvæði 1. mgr. 31. gr. [lkpl.], getur annar samningsaðili glatað rétti til að bera fyrir 
sig vanefnd eða annað réttarbrot viðsemjanda síns ef athugasemdum er ekki hreyft af slíku 
tilefni án ástæðulauss dráttar.“ 

Af ákvæði 31. gr. lkpl. leiðir að kaupandi skuli, eftir afhendingu, rannsaka söluhlut jafnskjótt 

og sanngjarnt tækifæri gefst. Erfitt er að leggja til grundvallar fastmótað tímaskeið sem 

kaupandi hefur til að rannsaka söluhlut. Verður til dæmis að líta til þess hvenær kaupandi fær 

söluandlagið afhent og hvenær hann eigi fyrst kost á því að rannsaka hið selda. Verður einnig 

að hafa til hliðsjónar að frestir í verðbréfaviðskiptum eru almennt verulega stuttir, sjá nánar í 

kafla 5. 

 

4.5.8 Missir réttinda 

Í viðskiptum með hlutafé og félög eru almennt miklar fjárhæðir í húfi og verður að telja að 

menn fari ekki í slíkar fjárfestingar án þess að kanna grundvöll fyrir slíkri fjárfestingu. 

Áhugavert er að spyrja sig hvort kaupandi geti látið undir höfuð leggjast að gera ítarlega 

rannsókn á hinu selda en á sama tíma gætt að aðgæsluskyldu sinni. Ef talið verður að kaupandi 

hafi ekki kannað fjárfestingu sína nógu vel og gætt almennilega að aðgæsluskyldu sinni, glatar 

hann rétti til að bera fyrir sig galla skv. reglum kaupalaga og vanefndaúrræðum tengdum þeim. 

Skoða verður því tvö tilvik sérstaklega, þ.e. þegar gerð er ítarleg áreiðanleikakönnun og þegar 

ekki er gerð slík könnun. 

Þegar gerð er áreiðanleikakönnun fer fram ítarleg rannsókn á hinu selda. Á kaupandi því að 

hafa góða yfirsýn yfir félagið í heild. Ef síðar meir kemur fram galli, og seljandi hefur ekki veitt 

rangar upplýsingar við kaupin, vaknar sú spurning hvers vegna kaupandi veitti gallanum ekki 

athygli eftir ítarlega rannsókn á hinu keypta. Veltur slíkt álitaefni almennt á því hvort kaupandi 

mátti vita af gallanum eða hvort atvik séu með þeim hætti að þau hefðu gefið kaupanda ástæðu 

til að rannsaka tiltekið atriði nánar. Einnig verður að líta til þess að kaupandi er almennt 

                                                
47 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 861. 
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sérfræðingur í þess háttar viðskiptum og ræður til sín enn frekari sérfræðinga við gerð 

áreiðanleikakönnunar. Þegar sérfræðingar gera ítarlega rannsókn á hinu keypta getur varla 

staðist að þýðingarmikil atriði fari fram hjá kaupanda. Er almennt litið svo á að kaupandi hefði 

átt að veita gallanum athygli við gerð könnunar eða rannsaka atriði nánar. 

Hitt atriðið sem líta verður til er þegar ekki er framkvæmd áreiðanleikakönnun. Engin 

lagaleg skylda hvílir á aðilum að framkvæma áreiðanleikakönnun og getur kaupandi gætt 

hagsmuna sinna þrátt fyrir að ekki sé gerð slík könnun. Einnig getur verið örðugt að leggja þá 

skyldu á herðar aðila að framkvæma slíka könnun þar sem hún er verulega tímafrek og 

kostnaðarsöm. Hrd. 2003, bls. 3885 (312/2003) (Frjáls fjölmiðlun) er um nokkurt áhugaverður 

en í því máli var ekki framkvæmd áreiðanleikakönnun. Komst meirihluti Hæstaréttar að þeirri 

niðurstöðu að kaupin væru haldin galla. Minnihluti dómsins lagði hins vegar áherslu á 

aðgæsluskyldu kaupanda. Taldi minnihlutinn að kaupandinn hefði átt að sýna þá aðgæslu að 

skoða eldri ársreikninga félagsins fyrir kaupin. Þar sem kaupandinn sinnti ekki þessari 

varúðarskyldu vildi minnihlutinn sýkna. Ljóst er af ofangreindum dómi að kaupandi geti gætt 

að aðgæsluskyldu sinni þótt að ekki sé gerð áreiðanleikakönnun. Þó verður að telja varhugavert, 

með vísan til þeirrar áhættu sem fylgir slíkum viðskiptum og þeirra fjármuna sem eru í húfi, að 

kaupandi geri ekki ítarlega rannsókn á hinu selda í formi áreiðanleikakönnunar. 

Ef kaupandi hefur ekki gætt að aðgæsluskyldu sinni, og glatar þar af leiðandi rétt til að bera 

fyrir sig galla, getur sá réttur raknað upp að nýju. Samkvæmt 33. gr. lkpl. kemur 31. gr., um 

rannsókn eftir kaup, og 32. gr., um tómlæti, ekki til skoðunar ef seljandi hefur sýnt af sér vítavert 

gáleysi eða framferði hans er á annan hátt ekki í samræmi við heiðarleika og góða trú. Regla 

33. gr. lkpl. á sér samsvörun í 2. málsl. 2. mgr. 20. gr. lkpl. en samkvæmt henni getur kaupandi 

borið fyrir sig réttarreglur um galla þrátt fyrir að hafa ekki gætt að aðgæsluskyldu sinni ef 

seljandi hafi sýnt af sér vítavert gáleysi eða framferði hans er á annan hátt ekki í samræmi við 

heiðarleika og góða trú. Í þessu felst að engin eða ófullnægjandi rannsókn af hálfu kaupanda 

kemur honum ekki í koll ef seljandi hefur sýnt af sér vítavert gáleysi eða framferði hans að öðru 

leyti er andstætt heiðarleika og góðri trú.48 

Mætti hér ímynda sér einstakling sem ákveður að kaupa alla hluti í félagi en lætur undir 

höfuð leggjast að framkvæma áreiðanleikakönnun eða aðra rannsókn á félaginu. Síðar kemur í 

ljós að hið selda er haldið verulegum galla sem komið hefði í ljós við rannsókn. Þá ætti 

kaupandinn að glata þeim rétti að bera fyrir galla, sbr. 1. málsl. 2. mgr. 20. gr. lkpl. Ef kaupanda 

tekst að sýna fram á að seljandi hafi sýnt af sér vítavert gáleysi eða framverði hans að öðru leyti 

                                                
48 Alþt. 1999–2000, A-deild, bls. 841. 
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hafi verið andstætt heiðarleika og góðri trú, t.a.m. ef seljandi hafi svikið kaupanda, getur réttur 

hans til að bera fyrir sig galla raknað við á nýjan leik, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 20. gr. lkpl. 

 

5 Sérstök sjónarmið um tómlæti 
Í kröfurétti gilda reglur sem leggja skyldur á herðar manna að gæta vel að hagsmunum sínum. 

Ef slík hagsmunagæsla dregst á langinn er kröfuhafi í þeirri hættu að glata rétti sínum. Nefnast 

slíkar reglur fyrning, vanlýsing, lögbundnar frestreglur og ólögfestar reglur um tómlæti. Verður 

hér fjallað um síðari tvö atriðin en almennt er hugtakið tómlæti látið ná til beggja atriða.49 

Löggjöf á sviði kröfuréttar geymir fjölda reglna sem fela í sér þá skyldu kröfuhafa að 

tilkynna um að hann muni bera fyrir sig vanefnd eða neyta annars konar réttar síns.50 Á sviði 

kauparéttar er almennt að finna matskennda tilkynningafresti sem leiða til þess að krafa eða 

réttur fellur á brott ef ekki er tilkynnt innan hinna matskenndu tímamarka. Hér skiptir helstu 

máli 1. mgr. 32. gr. lkpl. en þar segir að kaupandi glatar rétti sínum til að bera fyrir sig galla ef 

hann tilkynnir ekki seljanda án ástæðulauss dráttar frá því að hann varð galla var eða mátti 

verða hans var í hverju gallinn er fólginn. Við mat á því hversu langur tilkynningafrestur eigi 

að vera þarf bæði að horfa til þess hversu löngum umþóttunartíma kröfuhafa er nauðsyn á og 

hagsmuni skuldara af því að athugasemdir berist skjótt.51 

Í verðbréfaviðskiptum hafa afleiðingar tómlætis almennt meiri áhrif en á öðrum sviðum. 

Við slík áhættuviðskipti getur hver dagur skipt máli við mat á verðmæti. Er skýrlega tekið á 

þessu atriði í athugasemdum við 3. gr. í greinargerð sem fylgdi frumvarpi til eldri laga um 

verðbréfaviðskipti nr. 33/2003. 

Tómlæti viðskiptavina getur til að mynda haft meiri áhrif í verðbréfaviðskiptum en öðrum 
tegundum viðskipta. Í verðbréfaviðskiptum getur hver dagur skipt máli við mat á verðmæti 
fjármálagerninga og rúmir frestir til að gera athugasemdir vegna verðbréfaviðskipta geta 
opnað fyrir að viðskiptavinum sé unnt að taka ekki einungis mið af þeim upplýsingum sem 
lágu fyrir þegar kaupin voru gerð, heldur einnig öðrum upplýsingum sem falla til síðar.52 

Þegar litið er til dómaframkvæmdar má sjá að tilkynningafrestir í verðbréfaviðskiptum eru 

almennt mjög skammir og lítið svigrúm er veitt til að leggja fram athugasemdir.53 

                                                
49 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur III, bls. 253. 
50 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur III, bls. 255. 
51 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur III, bls. 256. 
52 Alþt. 2002–03, A-deild, bls. 1541. Sjá einnig Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. 
Gunnarsson: Kröfuréttur III, bls. 269. 
53 Sjá til hliðsjónar Hrd. 21. nóvember 2017 (668/2017), Hrd. 30. september 2015 (553/2015) og Hrd. 27. mars 
2018 (261/2017). 
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Hrd. 1. apríl 2014 (178/2014) (Blikanes ehf.). S, Þ og B stóðu árið 2005 sameiginlega að 
viðskiptum með milligöngu G hf. um kaup á dönsku félagi, V A/S. Árið 2010 varð hið 
danska félag gjaldþrota, en tengdir einstaklingar og lögaðilar höfðu tekist á hendur ábyrgðir 
á skuldbindingum þess, þar á meðal B og B ehf. Í málinu byggðu B og B ehf. á því að G 
hf. bæri skaðabótaábyrgð á tjóni þeirra en slitastjórn G hf. hafnaði kröfum þeirra. Í dómnum 
segir að B og B ehf. hefðu sýnt af sér stórfellt tómlæti um að gera athugasemdir við G hf. 
vegna viðskiptanna á meðan enn gæti hafa talist raunhæft að hlutabréf í V A/S hefðu 
eitthvert verðgildi. Var sérstaklega vísað til athugasemda í frumvarpi sem varð að lögum 
nr. 33/2003 að tómlæti gæti haft meiri áhrif á réttarstöðu samningsaðila í 
verðbréfaviðskiptum en á öðrum sviðum, enda geti hver dagur skipt máli fyrir verðmæti 
verðbréfa og gætu rúmir frestir til athugasemda leitt til þess að samningsaðili tæki ekki 
aðeins mið af upplýsingum, sem lágu fyrir þegar viðskipti voru gerð, heldur einnig síðari 
upplýsingum. Glötuðu því B og B ehf. sérhverjum rétti sem þau gætu hafa átt á hendur G 
hf. af þessu tilefni.54 

Hrd. 28. janúar 2014 (719/2013) (Einkabankaþjónusta). M lýsti skaðabótakröfu við slit G 
hf., sem einkum var reist á ætlaðri vanrækslu starfsmanna G hf. á að verða við fyrirmælum 
hans á að selja tiltekin hlutabréf í ágúst 2008 og því að G hf. hefði brotið gegn samningi 
málsaðila um einkabankaþjónustu með því að festa fé hans í verðbréfum sem ekki voru 
skráð á markaði. Taldi rétturinn að í málinu lægi fyrir að G hf. hefði alltént sent M yfirlit 
yfir öll þessi viðskipti og að M hefði sýnt af sér stórfellt tómlæti til að gera athugasemdir 
við G hf. vegna þeirra. Var vísað til þess að slíkt tómlæti gæti haft meiri áhrif á réttarstöðu 
samningsaðila í verðbréfaviðskiptum en á öðrum sviðum, að virtu eðli slíkra viðskipta. 
Glataði M því rétti til að hafa uppi skaðabótakröfu á þessum grundvelli. 

Hrd. 12. nóvember 2015 (718/2015) (Safn ehf.). Kærður var úrskurður héraðsdóms þar sem 
hafnað var að viðurkenna kröfu sem S ehf. hafði lýst við slit L hf. Kröfu sína reisti S ehf. á 
ætlaðri skaðabótaskyldu L hf. sem hefði með ólögmætum og saknæmum hætti valdið 
honum tjóni vegna verðbréfaviðskipta þeirra á milli á árunum 2007 og 2008. Vísaði 
Hæstiréttur til þess að tómlæti gæti haft meiri áhrif á réttarstöðu samningsaðila í 
verðbréfaviðskiptum en á öðrum sviðum, með tilliti til eðlis slíkra viðskipta. Að því virtu 
og með vísan til forsendna hins kærða úrskurðar var fallist á þá afstöðu héraðsdóms að S 
ehf. hefði glatað fyrir tómlæti rétti til að krefja L hf. um skaðabætur vegna fyrrgreindra 
viðskipta. 

 

6 Lokaorð 
Þegar litið er til þess sem hér hefur verið ritað er ljóst að áreiðanleikakannanir eiga uppruna 

sinn að rekja til engilsaxnesks réttar. Áreiðanleikakönnun er tól sem aðilar kaupsamnings geta 

nýtt sér til að uppfylla aðgæsluskyldu og upplýsingaskyldu sína. Telja verður að margar ástæður 

liggi að baki því hvers vegna áreiðanleikakannir hafi náð fótfestu hér á landi. Má hér nefna að 

miklar fjárhæðir eru í húfi, áreiðanleikakannanir koma í veg fyrir deilumál í framtíðinni og að 

kaupandlagið er oft flókið og ruglingslegt. Vill kaupandi því fá góða yfirsýn yfir félag áður en 

hann ræðst í áhættusama fjárfestingu. 

                                                
54 Sjá samkynja mál Hrd. 1. apríl 2014 (179-182/2014). 
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Í fyrsta lagi var rekið hvernig áreiðanleikakannanir falli að lkpl. Er skýrlega tekið á því í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu að gildissvið lkpl. nái til áþreifanlegra hluta eins og 

verðbréfa og gilda því lkpl. í viðskiptum með hlutafé og félög. Það hvílir ekki skylda á aðilum 

samnings að framkvæma áreiðanleikakönnun en sú venja hefur myndast í framkvæmd hér á 

landi, og í nágrannaríkjum okkar, að gerð skuli áreiðanleikakönnun. Ekki er til að dreifa neinum 

skráðum eða óskráðum réttarreglum um gerð eða umfang áreiðanleikakannana. Grundvallast 

því efni og umfang könnunar ávallt á samningi aðila, sbr. Hrd. 31. maí 2019 (7/2019) (ET Sjón). 

Í öðru lagi var litið til þess hvaða áhrif áreiðanleikakannanir hafa á aðgæsluskyldu 

kaupanda. Ef talið verður að kaupandi hafi ekki gætt að aðgæsluskyldu sinni getur það firrt 

kaupanda rétti til að bera fyrir sig galla á hinu selda. Hrd. 2003, bls. 3885 (312/2003) (Frjáls 

fjölmiðlun) staðfestir að hlutabréf geta verið gölluð í skilningi kröfuréttar ef verðmæti þeirra er 

augljóslega minna en samningur aðila gerir ráð fyrir. Við mat á því hversu rík aðgæsluskylda 

kaupanda er þarf að líta til sérfræðiþekkingar kaupanda, atvika sem kaupandi mátti vita af, 

forsendna fyrir kaupum, upplýsingaskyldu seljanda, upplýsinga og yfirlýsinga seljanda og 

rannsóknar eftir kaup. Af dómaframkvæmd má ráða að gerðar er ríkar kröfur til kaupanda ef 

hann, eða aðrir aðilar á hans vegum, eru sérfræðingar, sbr. UfR 1994, bls. 698 (Norup & 

Bramstedt Offset A/S) og Hrd. 2003, bls. 3885 (312/2003) (Frjáls fjölmiðlun). Einnig eru rakin 

sjónarmið um hvort að notkun hugtaksins áreiðanleikakönnun leggi ríkari skoðunarskyldu og 

kostgæfni á kaupanda. 

Í þriðja lagi var farið yfir missi réttinda. Ef talið verður að kaupandi hafi ekki gætt að 

aðgæsluskyldu sinni getur hann, eftir atvikum, ekki borið fyrir sig galla á hinu selda. Var þar 

litið til tveggja tilvika, þegar gerð er ítarleg áreiðanleikakönnun og þegar slík könnun er ekki 

gerð. Verður að telja það sérstakt að þýðingarmikil atriði fari fram hjá kaupanda þegar 

áreiðanleikakönnun er gerð. Ef ekki fer fram áreiðanleikakönnun verður þó að gera ríkar kröfur 

til kaupanda að rannsaka hið keypta, sjá dóm minnihluta í Hrd. 2003, bls. 3885 (312/2003) 

(Frjáls fjölmiðlun). Þrátt fyrir að kaupandi hafi ekki gætt að aðgæsluskyldu sinni getur réttur 

hans til að bera fyrir sig galla raknað við á nýjan leik ef seljandi hefur sýnt af sér vítavert gáleysi 

eða framferði hans er á annan hátt ekki í samræmi við heiðarleika og góða trú, sbr. 33. gr. lkpl. 

og 2. málsl. 2. mgr. 20. gr. lkpl. 

Í fjórða lagi er farið yfir sjónarmið um tómlæti. Ljóst er að verulega stuttir frestir eru veittir 

til athugasemda í verðbréfaviðskiptum og getur hver dagur skipt máli í þeim efnum. Ef aðili 

dregur á langinn að leggja fram athugasemdir um galla kemur það almennt í veg fyrir að 

kaupandi geti borið hann fyrir sig. 
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Viðskipti með hlutafé og félög falla illa að reglum lkpl. Einhvern veginn verður kaupandi 

samt sem áður að halda vel utan um hagsmuni sína og gæta að aðgæsluskyldu sinni og seljandi 

að veita fullnægjandi upplýsingar um hið selda. Þess vegna hafa aðilar í slíkum viðskiptum 

tekið upp þá engilsaxnesku framkvæmd að framkvæma áreiðanleikakannanir. Þegar litið er til 

dómaframkvæmdar sést að veruleg tregða ríkir hjá dómstólum að viðurkenna galla ef gerð hefur 

verið áreiðanleikakönnun. Með vísan til þess sem hér hefur verið rakið verður að telja að 

áreiðanleikakannanir séu komar, í íslenskan rétt, til að vera. 
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