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1. Inngangur 

Undanfarin misseri hefur svokölluðum sölusíðum og hópum á netinu farið fjölgandi hér á landi. 

Elsti miðillinn sem enn er starfandi er Bland.is. Þó tímarnir hafi breyst og stór hluti 

markaðsvettvangsins hafi færst yfir á hópa innan samfélagsmiðilsins Facebook1, er Bland.is enn í 

notkun og mikið um að vera á þeim miðli. Þegar litið er í fljótu bragði yfir þessar svokölluðu 

„sölusíður“, hvort sem það er Bland.is eða söluhópar innan Facebook, á borð við „Brask og 

brall“2, virðist vera að stjórnendur þessara miðla eða hópa, standi og stýri þar í raun 

markaðsvettvangi. Hvað varðar eftirlit á umræddum vettvangi má sjá að í flestum tilfellum eru það 

stofnendur hópanna sem fara með stjórn þeirra, en bera litla sem enga ábyrgð. Þegar sala á sér stað 

á slíkum miðlum, leggur seljandi inn auglýsingu af hlut eða vöru til sölu og áhugasamir aðilar 

senda inn kauptilboð, hvort sem það er símleiðis, skriflega á umræddum miðli, í skilaboðum eða 

tölvupósti. Að því sögðu má geta að um sé að ræða gerninga sem teljast til samninga með einum 

eða öðrum hætti, hvort sem hann er munnlegur eða skriflegur. 

Við vinnslu rannsóknarinnar mun höfundur leita svara við því hvort reglur samningaréttarins gildi 

um viðskipti á milli einstaklinga á netinu og hvaða úrræði aðila kunna að vera við vanefnd 

samnings af hálfu kaupanda annars vegar og hins vegar seljanda. 

Áhugi höfundar á rannsóknarefninu vaknaði í raun út frá fréttaumfjöllun um fjársvik á svonefndum 

sölusíðum á netinu ásamt atviki sem kom upp innan kunningjahóps höfundar, þar sem reyndi á 

hvort skilafrestur væri á vöru sem seld var í gegn um Brask og brall á Facebook. Þegar seljandi 

leitaði til höfundar með málið, var höfundur var við það að lítið af efni og reglum um hvað skal 

gera í þeim tilfellum þegar um er að ræða réttindi einstaklinga í viðskiptum á netinu. Skortur á 

efnislegum reglum og leiðbeiningum um hvernig skal snúa sér í aðstæðum sem þessum var 

meginástæða fyrir tilurð þessarar rannsóknar og leitast höfundur eftir því að leggja saman 

samantekt yfir efnið í þeim tilgangi að bæta þekkingu bæði höfundar og vonandi annarra þegar 

upp koma vandamál varðandi samskonar viðskipti á milli einstaklinga á netinu. Það sem einnig 

heillaði höfund við rannsókn viðfangsefnisins, var skortur á beitingu dómstóla á 

 
1 Hér eftir Facebook 
2 Hér eftir Brask og brall 
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samningaréttarlegum reglum í tilfellum sem þessum, kannski vegna þess að löggjöfin var sett 

löngu fyrir stafræna tíma, sölu og samninga í gegn um samskipti borgaranna á netinu. 

1.1. Afmarkanir og markmið 

Í þessari rannsókn mun höfundur afmarka leitarsvæðið og notast einungis við upplýsingar frá 

hópnum Brask og brall á Facebook og Bland.is. Með því afmarkar höfundur rannsókn sína með 

það í huga að þrengja efnið þar sem hópar innan Facebook, ætlaðar til sölu á milli einstaklinga á 

lausafjármunum sín á milli, eru þó nokkrir og of margir til að greina í rannsókn sem þessari. Þessi 

hópur er hins vegar stærstur eða með þeim stærri og notendur hans fjölbreyttur hópur fólks og því 

telur höfundur hann henta vel til rannsóknarinnar. 

Fyrst og fremst leitar höfundur eftir því hvort almennar reglur samningaréttarins séu virtar í 

viðskiptum á milli einstaklinga á netinu, því næst leitast höfundur hvort  einhverjir skilmálar séu 

til staðar. Í lokaverkefni þessu mun höfundur fjalla um þau úrræði sem kaupandi getur borið fyrir 

sig ef seljandi efnir ekki skuldbindingar sínar, einnig mun höfundur fara yfir þær réttarheimildir 

sem koma til álita, auk annarra álitaefna sem kunna að koma til skoðunar, ásamt því að draga fram 

fordæmi úr dómum og álitum sem kunna að tengjast álitaefninu til skýringar á hvaða afleiðingar 

geta fallið á þann aðila sem vanefnir gildandi samning. 

Í þessari rannsókn mun höfundur leitast eftir því að svara m.a. eftirfarandi spurningum: 

▪ Hver eru réttindi bæði seljanda og kaupanda og hvaða reglum ber þeim að fylgja? 

▪ Hverjar eru afleiðingar af vanefndum samningum sem þessum og eftir tilfellum hver eru 

algengustu málin sem lenda á borði dómsvalds.  
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2. Fjármunaréttur 

Fjármunaréttur er ein efnismesta grein lögfræðinnar, enda fjallar hann um fjárréttindi einstaklinga, 

lögpersóna og fjármálagerninga á sviði einkaréttar. Vert er að nefna að undanskilið eru þó 

fjárráðstafanir og önnur fjármunaréttindi sem falla að sifja- og erfðarétt, á borð við samninga á 

milli hjóna og erfðaskrár3. Samningaréttur tilheyrir sviði fjármunaréttur og þar má nefna reglur um 

samskipti borgaranna sín á milli og um persónuleg málefni þeirra og löggerninga. Um getur verið 

að ræða samskipti tveggja eða fleiri einstaklinga, bæði einstaklinga og lögpersóna og samskipti 

fleiri lögpersóna4. Til einföldunar má segja, að allir hlutir, sem hafa í sér fólgið fjárhagslegt 

verðmæti, séu fjármunir eða fjárgild verðmæti og að réttindi yfir slíkum hlutum sé í raun 

fjármunaréttindi5. 

Þegar litið er til sölu á lausafjámunum, t.d. þegar samkomulagi hefur verið komið á um kaup og 

sölu á milli tveggja einstaklinga og greiðsla og afhending vöru hefur farið fram á eðlilegan máta, 

flytjast fjármunaréttindi, eignaréttindi eftir tilfellum, á milli aðila sem gert hafa með sér löggerning 

þess efnis, hvort sem fram hafi farið munnlegt eða skriflegt samkomulag, en fjallað verður nánar 

um það síðar. Aðaltilgangur kaupsamnings er að yfirfæra eignarréttinn af seldum hlut frá seljanda 

yfir á kaupanda, en kaup eru ein tegund afsalsgerninga, eða löggerninga, þar sem eignarréttindi 

færast frá einum aðila til annars.6 

2.1. Samningaréttur 

Samningaréttur fellur undir fjármunarétt sem undirgrein og skiptist hann í tvo meginhluta, annars 

vegar almennan hluta samningaréttarins, sem fjallað verður um í þessari rannsókn og hins vegar 

sérstakan hluta. Almenni hluti samningaréttarins fjallar um almenn atriði eins og hvernig stofnast 

til samnings, hvenær samningur telst á kominn, reglur um umboð, hvenær samningur er talinn 

ógildur og túlkun samninga. Sérstaki hluti samningaréttarins fjallar um þá samninga, sem búa yfir 

sérstökum réttarreglum um þann löggerning, á borð við kaupsamninga, skipti, kjarasamninga, 

leigusamninga, verksamninga, vátryggingarsamninga, flutningsamninga og gjafir7, ekki verður 

 
3 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 154 
4 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 20. 
5 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 21 
6 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 280. 
7 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 17 
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fjallað um þá nánar nema undir sérstökum kringumstæðum sem kunna að teljast viðeigandi til 

efnisskýringar. 

Samningaréttur fjallar um þann tjáningarhátt einstaklinga, sem til þess er fallinn að skapa 

réttaráhrif, fella niður eða breyta rétti. Yfirlýsingar kunna að vera gerðar með mismunandi hætti, 

en þegar réttaráhrif skapast með viljayfirlýsingu einstaklings til viðskipta með einum eða öðrum 

hætti, er gerður samningur þess efnis, oft nefndur löggerningur.8 

Löggerningar á sviði fjármunaréttar er einn helsti grundvöllur viðskiptalífsins og hefur um langan 

aldur verið mikilvægur þáttur í samskiptum manna og réttarstöðu einstaklinga í flestum 

þjóðfélögum9. Samningar geta verið eins misjafnir og þeir eru margir og samningssamböndin því 

ólík. Samningur getur stofnast við eitt „klikk“ með músarbendlinum þegar einstaklingur tekur 

ákvörðun um að haka við „ég hef lesið skilmálana“ þegar þeir hlaða niður smáforriti [e. app] í 

snjalltækin sín eða opna nýjan glugga í netvafranum sem notast við vafrakökur [e. cookies] eða 

jafnvel þegar einstaklingur tekur ákvörðun um að versla í lúgu á bensínstöð. Allt telst þetta til 

samþykkis á samning eða samþykki á einhverskonar viðskiptasambandi, hvort sem það er til 

gagnaöflunar eða notkunar á þjónustu eða annarskonar viðskiptum. Samningar geta einnig verið 

formlegri eins og við kaup á fasteign eða bifreið þar sem undirritaður er formlegur kaupsamningur,  

en sameiginlega fellur hverskyns samningur undir reglur samningaréttarins, hvort sem hann er 

skriflegur, munnlegur eða gerður með rafrænum hætti. Þó ber að líta til þess að í sumum tilfellum 

kann vera að samningsgerð krefjist svokallaðra formkrafna. Formröfurnar sjálfar um gerð 

löggerninga kunna þó að eiga sér stoð í 1) lögum, 2) samkomulagi aðilanna sjálfra og 3) í eðli 

máls10 eða venju.11 Dæmi um forkröfur við gerð löggerninga sem eiga sér stoð í lögum, má t.d. 

nefna löggerninga við fasteignakaup, sbr. l. nr. 40/2002, um fasteignakaup. Hins vegar er ekki gerð 

sérstök krafa um form löggernina í tilfellum á borð við viðskipti einstaklinga á netinu. 

 
8 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 37 
9 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 23 
10 Stutt lýsing á eðli máls: Þegar fjallað er um eðli máls er átt við réttarheimild sem byggist á því hvað sé réttlátt og 

sanngjarnt, með það í huga að sett lög, réttarvenja eða fordæmi séu ekki til staðar. [sjá: Páll Sigurðsson. (2008) 
Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 87] 
11 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 40-41 
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2.1.1. Almenni hluti samningaréttarins 

Hér er fjallað fyrst og fremst um þá efnisþætti, sem sameiginlegir mega teljast fyrir allar gerðir 

löggerninga og samninga, þ.e. einkum um almennar reglur varðandi stofnun löggerninga, umboð 

og aðra milligöngu við samningsgerð og um ógilda löggerninga12, að því sögðu má geta að l. nr. 

7/1936, um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga13, nái að mestu leyti utan um almenna 

hluta samningaréttarins en þó má nýta ákvæði laganna til álita við ýmis ágreiningsmál innan 

sérstaka hluta samningaréttarins. Sem dæmi má nefna vanefndir og önnur ósætti sem kunna að 

koma upp í löggerningum við fasteignakaup, leigusamninga eða önnur viðskipti sem snúa að 

honum. 

Þá snýst almenni hluti samningaréttarins um almenn atriði á borð við hvernig stofnast til samnings, 

hvenær samningur telst á kominn, reglur um umboð, hvenær samningur er talinn ógildur og túlkun 

samninga. 

Fyrst og fremst er í samningarétti fjallað um þær tegundir löggerninga sem kallast oftast loforð og 

samþykki. Loforð er ein mikilvægasta tegund löggerninga og felur í sér viljayfirlýsingu manns 

(loforðsgjafa/aðili A), sem felur í sér skuldbindingu af hans hálfu, og beinist það til annars manns 

(loforðsmóttakandi/samþykkjandi/aðili B) og er komið til vitundar hans14 sbr. I. kafla 

samningalaganna. Loforði er venjulega ætlað að vera einn af mörgum liðum í samningi, en 

samningur byggist á gagnkvæmum viljayfirlýsingum milli tveggja eða fleiri aðila. 

Kaupsamningur, hvort sem um ræðir kaup á fasteign eða bifreið, er klassískur gagnkvæmur 

samningur en í honum felast tvö loforð, annars vegar loforð kaupanda og hins vegar loforð seljanda 

með samþykki. Líkt og með samninga, geta loforð verið af ýmsum toga og ber því að nefna þrjár 

tegundir: 

▪ Yfirfærslugerningar miða að því, að bein eða óbein eignarskipti verði á 

fjármunaréttindum, sbr. loforð um eignaryfirfærslu yfir fasteign og um stofnun 

veðréttinda. 

 
12 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 17 
13 Hér eftir smnl. eða samningalög 
14 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 65-67 
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▪ Loforð, sem lúta að beinni eða óbeinni eftirgjöf fjármunaréttinda, sbr. t.d. ef lánardrottinn 

eða kröfuhafi gefur skuldara eftir kröfu sína eða hluta hennar annars vegar og hins vegar 

veitir honum greiðslufrest (m.ö.o. greiðsluseðill í heimabanka). 

▪ Loforð um persónulega skuldbindingu hafa ekki bein áhrif á tiltekin fjármunaréttindi, sem 

þegar eru fyrir hendi, en skapa hins vegar kröfu til greiðslu til hagsbóta, sbr. t.d. loforð 

um vinnu eða verk eða um að láta af hendi tegundarákveðin verðmæti.15 

Þegar litið er á skilgreiningu um hugtakið loforð frá lögfræðilegu sjónarhorni, verður það að 

uppfylla nokkur skilyrði til þess að réttaráhrif geti komið til.  

▪ Viljayfirlýsing: þar sem loforðsgjafi skal hafa gert upp hug sinn varðandi loforðið og vera 

tilbúinn til að standa við skuldbindingar sínar. 

▪ Skuldbinding af hálfu loforðsgjafa: Viljayfirlýsingin skal innihalda loforð sem 

skuldbindur loforðsgjafa. 

▪ Beint til annars manns: Viljayfirlýsingu skal vera beint til gagnaðila löggerningsins, þ.e. 

loforðsmóttakanda. 

▪ Komin til vitundar loforðsmóttakanda: Til þess að loforð verði að bindandi löggerningi 

verður móttakandi að hafa kynnt sér efni loforðsins. Það nægir ekki að loforð sé komið 

til loforðsmóttakandans. 

▪ Fyrir tilstilli loforðsgjafa: Loforðsgjafi verður sjálfur að koma loforðinu til 

loforðsmóttakanda16. 

Dæmi má nefna ef að A auglýsir lampa til sölu á Bland.is og B kýs að svara auglýsingunni með 

tilboði. B leggur fram viljayfirlýsingu sína með tilboði til A, loforðsmóttakans. B hefur þá 

skuldbundið sig að kaupa lampann af A og ber honum að standa við loforð sitt, með því skilyrði 

að A hafi móttekið og samþykkt tilboð B. 

Réttaráhrif loforða eru einkum fólgin í skuldbindingargildi þeirra og gildir þá almenna reglan um 

bindandi loforð, að loforð verði ekki endanlega skuldbindandi fyrir loforðsgjafa, fyrr en það er 

komið til vitundar loforðsmóttakanda17, líkt og í dæminu hér að ofan. 

 
15 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 67. 
16 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 65-66. 
17 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 68-69. 
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Varðandi skuldbindingargildi loforða almennt hefur lengi verið litið til tvennskonar 

meginkenninga, þ.e. annars vegar loforðskenningin og hins vegar samningskenningin svokallaða. 

Samkvæmt samningskenningunni eru einhliða loforð ekki talin skuldbindandi fyrir loforðsgjafa 

heldur þarf samþykki loforðsmóttakanda til þess að samningur hafi komist á svo telja mætti 

samninginn bindandi. Samkvæmt loforðskenningunni nægir loforðið eitt hins vegar til þess að 

skuldbinda loforðsgjafa18, þ.e. viljayfirlýsingin sjálf til skuldbindingar eins og áður hefur komið 

fram. 

Hvað varðar afturköllun loforðs gildir almenna reglan, að loforðsgjafi getur afturkallað loforð sitt 

fram til þess að loforðið sé komið til vitundar loforðsmóttaka, þ.e. áður en loforðið er komið til 

vitundar loforðsgjafa eða samtímis, sbr. 7. gr. smnl.  

2.1.2. Samningssambandið 

Þegar fjallað er um samningssamband má líta svo á að um sé að ræða kröfuréttarsamband. Þar sem 

samninga- og kröfurétturinn eru nátengd innan fjármunaréttarins stofnast í raun kröfuréttindi við 

undirritun löggerninga eða þegar tilboð hefur verið samþykkt, þar sem í flestum tilfellum hafa 

heimildir til kröfuréttar verið reistar á löggerningum. Samningssamband er því keimlíkt 

skuldarsambandi en þar getur annars vegar verið um að ræða gagnkvæmt skuldarsamband eða 

einhliða skuldarsamband hins vegar19, en fjallað verður nánar um skuldarsambandið í kafla 2.2.2. 

Í samningalögunum er kveðið á um ýmsar skyldur bæði kröfuhafa og skuldara og ber aðilum 

skuldarsambandsins að hafa þær í huga við samningsgerð.  20 Fari aðilar ekki eftir reglum 

samningalaganna geta komið upp ýmiss vandkvæði þeim í óhag, t.d. ef meta skal hvort samningur 

teljist ósanngjarn eða stríði gegn góðri viðskiptavenju, sbr. 2. og 3. mgr. 36. gr. c. smnl. Þó má 

einnig finna ólögfestar meginreglur samningaréttarins sem mótast hafa í réttarframkvæmd í gegn 

um tíðina, en margar þeirra eiga rætur sínar að rekja til rómarréttar. Fjallað verður nánar um 

óskráðar meginreglur samningaréttarins í kafla 2.1.4. 

 
18 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 74 
19 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 67-68. 
20 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 35. 
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2.1.3. Grundvallarreglur samningaréttarins 

Helstu réttarreglur sem fjalla um samninga eru samningalögin nr. 7/1936 og hafa þau breyst 

lítillega í gegn um tímans rás. Í samningarétti eru þrjár grundvallarreglur sem mikilvægt er að hafa 

á hreinu við gerð samninga og fjalla þær um skuldbindingargildi, samningsfrelsi og formfrelsi. 

Meginreglur á sviði fjármuna- og samningaréttar, þ.m.t. regluna um að samninga beri að halda og 

efna (pacta sunt servanda) og meginreglur kröfuréttar. Þessar meginreglur eru sjálfstæðar 

réttarheimildir í merkingu réttarheimildafræðinnar og hafa þær einnig mikilvæga þýðingu sem 

lögskýringarsjónarmið.21 

2.1.3.1.Pacta sunt servanda 

Ein helsta meginregla samningaréttarins að samningar skulu standa og þar með efna. Af þessari 

reglu leiðir reglan um skuldbindingargildi sem er þó ekki lögfest hér á landi eins og t.d. í dönsku 

og sænsku samningalögunum en reglan á þó traustan sess í réttarvitund borgaranna og er talin 

endurspeglast almennt í löggjöf hérlendis og í réttarframkvæmd Norðurlandanna.22  

Meginreglan um skuldbindingargildi samninga hefur verið viðurkennd í samningarétti flestra 

þjóða, að samninga eða aðra löggerninga skuli halda eða efna. Þessa reglu, sem allt traust og tiltrú 

í viðskiptalífinu byggist á, má rekja til hins forna Rómarréttar: „Pacta sunt servanda“. Þegar litið 

er til kenningarinnar um skuldbindingargildi samninga er það í raun kjarni samningaréttarins.23  

Ógildingarreglur samningarréttarins eru undanteking frá meginreglunni, en til þess að falla frá 

löggerningi og þar með meginreglunni um að samningar skulu standa, þarf hún að eiga sér sérstaka 

lagastoð24.  

Undantekningar frá meginreglunni: 

▪ 36. gr. smnl. sem fjallar um að samningur teljist ógildur ef hann telst gegn góðri 

viðskiptavenju. 

 
21 Róbert R. Spanó. (2019). Túlkun lagaákvæða (2. útg.). Bls. 234-235. 
22 Ása Ólafsdóttir. (2019). Ógildingarreglur samningaréttar. Bls. 5-6. [sjá einnig Páll Sigurðsson.(2004). 

Samningaréttur. Bls. 24-25]. 
23 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 23-24. 
24 Ása Ólafsdóttir. (2019). Ógildingarreglur samningaréttar. Bls. 6. 



 

9 

▪ 35. gr. l. nr. 42/2000, um þjónustukaup, sem fjallar um heimild til þess að falla frá samningi 

með þeim hætti að afpanta þjónustu. 

2.1.3.2.Samningafrelsi 

Við samningsgerð ber að nefna hið þríþætta samningsfrelsi innan fjármunaréttarins.  Reglan um 

samskipti borgaranna er ein af meginstoðum samningaréttarins og felur í sér frelsi um það hvort 

samningur sé gerður, frelsi til að semja um efni samnings og frelsi til að velja sér samningsaðila. 

Samningafrelsi er meginregla samningaréttarins. Í reglunni felst m.a. 1) að mönnum sé almennt 

heimilt að velja sér gagnaðila við samningsgerð, 2) frelsi um efni löggerninga og 3) frjálsræði til 

að ákvarða hvort samningur skuli gerður eða hvort látið skuli hjá líða að gera samning eða annan 

löggerning25. Þó ber að geta að undanþágu er að finna í 1. mgr. 76. gr. lögræðislaga nr. 71/199726, 

þar segir að löggerningur ólögráða manns, bindi viðkomandi ekki við löggerninginn. 

Til einföldunar, má hver borgari, sem náð hefur 18 ára aldri, gera með sér og öðrum lögráða manni, 

samning, þess efnis er hann velur sér, svo lengi sem innihald samnings ber eigi með sér ósanngirni 

eða sé andstætt góðri viðskiptavenju, sbr. 3. mgr. 36. gr. c. smnl. 

Meginreglur um samningsfrelsi frá tímum Rómverja má sjá enn þann dag í dag og má þar nefna 

m.a. Contractus ab initio voluntatis est, ex post facto necessitatis, að samningsgerð er í upphafi 

bundin við viljann, en að henni lokinni við nauðsyn; m.ö.o. eru menn frjálsir að því hvort þeir gera 

samning sín á milli, en ekki hvort þeir standi við hann. Næst má líta til Corpus juris civilis en 

fjallar hún um samningsfrelsi og að samningar séu bindandi. Loks má sjá regluna um að enginn 

skuli neyddur til samningsgerðar og hljóðar hún svo; Nemo compellitur contrahere.27 

Eins og fram hefur komið skal takmörkun eða undanþágur frá meginreglunni eiga sér stoð í lögum 

og ber því að nefna nokkur ákvæði sem takmarka samningsfrelsið. 

▪ 3. gr. l. nr. 48/2003, um neytendakaup, sbr. 13. og 14. gr. l. nr. 38/2001, um vexti og 

verðtryggingu, um takmörkun á rétti aðila til þess að ráða efni samnings. 

 
25 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 25-26. 
26 Hér eftir lögrl. 
27 Sigurður Líndal. (2010). Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – réttarheimildir. Bls.342-343. 
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▪ 22. gr. l. nr. 26/1994, um fjöleignarhús, um takmörkun á rétti aðila til þess að ráða hver 

gagnaðili hans er í samningi. 

Höfundur áréttar að takmarkanir þessar eiga við sérstaka hluta samningaréttarins, en ekki almenna 

hluta samningaréttarins en telur þó rétt að nefna þessar takmarkanir. 

2.1.3.3. Formfrelsið 

Næst ber að nefna að í íslenskum rétti er í raun engin krafa gerð um hvort löggerningar séu 

formbundnir þó svo að auðveldara sé að sanna skriflega samninga með vísan til gagna fremur en 

löggerninga sem stofnast hefur til „munnlega“. Þá skiptir almennt ekki máli, í einkaréttarlegri 

merkingu, hvort löggerningur eða samningur hefur orðið til munnlega eða skriflega eða með 

einhverju öðru hátterni, sem leiðir skuldbindingar að lögum28. Löggerningar sem stofnast í 

samræðum á milli aðila með tilboði og samþykki teljast jafngildir skriflegum löggerningum, þó í 

raun sé auðveldara að leggja fram sönnun ef skriflegur samningur liggur fyrir. 

Þó svo að ekki sé gerður formlegur samningur, prentaður á blað og undirritaður, á milli 

einstaklinga við sölu og kaup á netinu þá má líta á viðskiptin sem óformlegan samning. Á Brask 

og brall er í flestum tilfellum notast við samskiptaforritið Messenger til að skiptast á upplýsingum 

varðandi greiðslu og afhendingu á vöru. Þar skrifast aðilar á og komast að einhvers konar 

samkomulagi. Ef litið er á samkomulagið frá lagalegu sjónarhorni má geta að þó svo um sé að 

ræða óformleg samskipti þá má færa sönnun fyrir samkomulaginu sem um skriflegan samning eða 

samskipti sé að ræða. 

Þó má finna nokkrar undantekningar frá meginreglunni um formfrelsi, sem reifaðar verða hér að 

neðan. Gildir því sama regla og áður hefur komið fram, um að undantekningar skulu eiga sér stoð 

í lögum. Sem dæmi má líta til 7. gr. l. nr. 40/2002, um fasteignakaup, þar sem krafa er gerð um 

skriflegt kauptilboð í fasteignir, einnig er að nefna undantekningar á borð við kröfur gerðar um 

skriflegt efni á réttindum sem ætlunin er að þinglýsa. 

  

 
28 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 40. 
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2.2. Kröfuréttur 

Kröfuréttur er einnig undirgrein fjármunaréttarins og fjallar hann um kröfur og réttaráhrif þeirra 

krafna sem stofnast við samning. Í kröfurétti er fjallað um réttarstöðu tveggja eða fleiri aðila í 

samskiptum þeirra í fjármunaréttarlegu sambandi, m.ö.o. kröfuréttarsambandi. Viðfangsefni 

kröfuréttar er því ávallt skylda skuldara til að efna skuldbindingar sínar gagnvart kröfuhafa. Oft 

má heyra fjallað um rétt kröfuhafa á hendur skuldara og með því er átt við að kröfuhafi geti einn 

verið í forsvari þeirra hagsmuna sem hann öðlast með samningi.29  

Til einföldunar má nefna að hugtakið krafa hefur hingað til verið skilgreint eins og hér að ofan 

segir að hún sé lögvarin heimild manns (kröfuhafa) til þess að krefjast þess af öðrum aðila 

(skuldara), að skuldari geri eitthvað eða láti eitthvað ógert. Með þeim kröfum og réttindum sem 

þeim fylgja er átt við þær skuldbindingar sem skuldari ber ábyrgð á. Hugtakið tekur þó ekki til 

krafna sem ekki eru lögverndaðar, eins og t.d. fyrndar skuldir en skv. núgildandi lögum er 

fyrningarfrestur krafna 4 ár sbr. 3. gr. l. nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda.30 

2.2.1. Stofnunarháttur kröfu 

Stofnunarháttur kröfu byrjar almennt með samningi og eins og fjallað var um í síðasta kafla þá 

felur löggerningur í sér viljayfirlýsingu beggja aðila, sem ætlað er að stofna rétt, breyta rétti eða 

fella hann niður. Sá aðili nefnist kröfuhafi sem, með samningi, heldur því fram að hann eigi 

tiltekinn rétt á kröfu á hendur skuldara.31 Kröfuhafi er sá maður sem áður var nefndur 

samþykki/aðili B, í kafla 2.1.1. um almenna samningaréttinn. Skuldari er því sá maður sem þar var 

nefndur loforðsgjafi/aðili A í sama kafla. Að því sögðu ber að nefna að sagt er, að sá aðili sem 

bíður halla af því að tiltekin staðhæfing fæst ekki sönnuð, beri sönnunarbyrðina um hana. Það er 

almenn grundvallarregla, jafnt varðandi tjón bæði innan og utan samninga að tjónþoli, þ.e. 

kröfuhafi, ber sönnunarbyrðina um tjón sem hann telur sig hafa orðið fyrir.32 Til einföldunar, þá 

hvílir sönnunarbyrðin á kröfuhafa eða þess manns sem telur sig eiga kröfu á hendur annars manns 

en gildir þar einnig reglan um sönnunarbyrði, sbr. VI. Kafla l. nr. 91/1991, um meðferð einkamála. 

 
29 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009) Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 27. 
30 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009) Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 74. 
31 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 65-67. 
32 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 345, sjá einnig bls. 78-79. 
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Í máli Hæstaréttar nr. 185/1999 (Hrd. 1999, bls. 3831), þar sem deilt var um ágreining 

á milli stefnanda og stefndu um hvort peningalán eða peningagjöf hafi verið að ræða. S 

lagði 400.000 kr. inn á bankareikning stefnanda og vegna skorts á sönnunargögnum féllst 

dómurinn á þá niðurstöðu að um peningalán hafi verið að ræða. Þá staðfesti Hæstiréttur 

niðurstöðu Hérd. austl. þar sem stefnandi færði ekki fram viðhlítandi sönnunargögn fyrir 

því að greiðslan hafi verið í formi gjafar af hendi stefndu, skuli stefnandi endurgreiða 

meint peningalán til stefndu. Bar því að líta til þess að um peningalán hafi verið að ræða 

og um það giltu þá gildandi reglur um fyrningarfrest krafna til 10 ára sbr. 2. tl. 4. gr. þá 

gildandi l. nr. 14/1905, sem samhljóðar nú 3. gr. l. nr. 150/2007, um fyrningu 

kröfuréttinda. Áður var fyrningarfrestur 10 ár, sbr. 2. tl. 4. gr. l. nr. 14/1905, en með 

nýjum lögum nr. 150/2007, hefur umræddur frestur verið lækkaður niður í 4. ár. 

Krafa hvílir á skuldara til athafna eða athafnaleysis sem er byggð á kröfunni sjálfri og um hana 

gildir sú almenna regla lögfræðinnar að kvaðir og/eða skyldur krafna skulu ekki vera lagðar á 

borgara nema fyrir því liggi sérstök stoð í lögum. Því hefur fullgild krafa, sem veitir þess háttar 

heimild, réttarverndandi áhrif. Kröfur eru hluti af fjármunalegum viðskiptum og hafa því skapast 

meginreglur um kröfur í viðskiptalífinu hér á landi, en án þeirra væri viðskiptalífið ekki eins og 

við þekkjum það í dag.33 

I. Gildisskilyrði kröfu: Krafa þarf að stofnast með réttmætum hætti, m.ö.o. með gildum 

löggerningi eða á þann hátt sem viðurkennt er.34 

II. Skýrleikaskilyrði: Efni kröfu skal vera skýrt og ótvírætt. Í löggerningi skal koma fram 

efnislega hvers kröfuhafi má ætlast til og hvað hann krefst af skuldaranum. Ástæðan 

fyrir skýrleikaskilyrði er sett vegna þess að krafa kann að vera íþyngjandi fyrir 

skuldarann.35 

III. Krafa skal eigi vera andstæð lögum eða góðri viðskiptavenju. Meginreglur 

samningaréttarins kveða á um að löggerningar kunna að vera metnir ógildir ef innihald 

þeirra stenst ekki almenna lagastoð eða siðgæði.36 

 
33 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 39. 
34 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 39-40 
35 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 40 
36 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 40 
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IV. Möguleiki á efndum: Möguleiki á efndum varpar ljósi á að skuldari verði eigi krafinn 

um að efna skuldbindingar sínar til efndar á kröfu, ef fyrir honum liggur að ómögulegt 

sé að fullnægja kröfunni, þ.e.a.s. möguleiki á efndum fellur undir almennan 

ómöguleika. Alger ómöguleiki skapar ekki kröfu, en ómöguleikinn getur þó tekið til 

hluta kröfunnar eða verið aðeins tímabundinn.37 

V. Aðilar kröfusambandsins: Mikilvægt er að fram komi hverjir aðilar kröfusambandsins 

séu, m.ö.o. þarf að skilgreina skýrt og örugglega hver kröfuhafi er annars vegar og 

hver skuldari er hins vegar. Ef ekki er gætt að þessu mikilvæga skilyrði getur skuldari 

gengið út frá kröfu ef ekki fæst næg sönnun fyrir aðild hans að kröfusambandinu. Að 

því sögðu ber að nefna að sönnunarbyrði hvílir á kröfuhafa að færa sönnun fyrir því 

hann eigi kröfu á hendur skuldara.38 

VI. Krafa skal vera lögvarin: Kröfuhafi skal hafa lögvarða heimild gagnvart skuldara. Sé 

ekki um lögvarða kröfu að ræða getur kröfuhafi ekki farið fram á að skuldari efni 

skuldbindingar sínar sem um var samið, með þeim opinberu úrræðum sem borgurum 

stendur til boða.39 

VII. Andlag kröfu: Andlag og innihald löggernings, eða kröfu, skal fjalla efnislega um það 

sem efna skal og þarf þar að koma fram hvort karfan sé fólgin í jákvæðri athafnaskyldu 

eða athafnaleysi. Þegar fjallað er um jákvæðar athafnir eða athafnaskyldu er átt við 

loforð eða skuldbindingar sem efna skal, en þegar fjallað er um athafnaleysi í kröfu er 

oftast átt við að skuldari skuli láta eitthvað ógert. Til athafna falla allir þeir þættir sem 

mikilvægir eru til þess að kröfu sé fullnægt, hvort sem það eru aðalskyldur eða 

aukaskyldur40. Þegar krafa stofnast með samningi, er greiðsla það verðmæti sem 

kröfuhafi getur krafið skuldara um, í mörgum tilfellum er um peningagreiðslu að ræða. 

  

 
37 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 40-41. 
38 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 41 
39 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 41-42. 
40 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 43. 
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2.2.2. Skuldarsambandið 

Með hugtakinu skuldarsamband er átt við það réttarsamband, sem einkennist af því að annar aðili 

sambandsins, þ.e. kröfuhafinn, á kröfu eða kröfuréttindi á hendur annars manns, þ.e. skuldarans.41 

Skuldarsambandið er því ekki ólíkt samningsambandi, og einkennist af því að um sé að ræða tvo 

eða fleiri aðila sem gera með sér einhverskonar samkomulag sín á milli , oft með löggerningi á 

borð við skriflegan samning. Eins og fram hefur komið er löggerningur á sviði fjármunaréttarins 

einskonar viljayfirlýsing aðila til þess að láta eitthvað gert eða ógert og ber því skuldara að efna 

skuldbindinga sinna í garð kröfuhafa. Flestir samningar taka þó til gagnkvæmrar efndaskyldu 

beggja samningsaðila, sbr. t.d. kaupsamninga, leigusamninga, vinnusamninga ofl.42 

Í einhliða skuldarsambandi á einungis kröfuhafi rétt á greiðslu úr hendi skuldara. Samkvæmt 

samningskenningunni eru einhliða loforð ekki skuldbindandi fyrir loforðsgjafa, heldur þarf 

samningur að hafa stofnast43. Einhliða samningar sem aðeins skuldbinda annan samningsaðilann, 

loforðsgjafann, fjárhagslega, eru þó fremur sjaldgæfir, en þar má nefna „hreina“ gjafasamninga 

eða gjafaloforð, sem samþykkt hafa verið án þess að í samþykkinu felist fjárhagsleg kvöð fyrir 

samþykkjandann.44 Dæmi um einhliða skuldarsambönd kunna að vera t.d. skuldabréf, þar sem 

skuldabréf eru skilgreind í íslenskum rétti sem skrifleg viljayfirlýsing manns, þar sem útgefandi 

viðurkennir einhliða og skilyrðislaust skyldu sína til þess að greiða ákveðna peningagreiðslu.45 

Gagnkvæmu skuldarsambandi má lýsa sem löggerningi þar sem kröfur eru lagðar á báða aðila, 

annars vegar kröfu skuldara til þess að efna skyldur sínar t.d. að láta af hendi greiðslu fyrir keyptum 

hlut og kröfuhafa að afhenda seldan hlut46. Í gagnkvæmu skuldarsambandi eru það aðilar samnings 

sem leggja rætur samningsins frá grunni, enda fjalla meginreglur samningaréttarins um 

samningsfrelsið eins og áður hefur verið getið. Í því felst að aðilar samnings ráða hvers efnis 

samningur kann að vera og geta deilt sín á milli um efni hans, en þá er algengt að í flestum 

gagnkvæmum skuldarsamböndum eru greiðslur aðila í eðli sínu ólíkar.47 

 
41 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 404. [Skuldarsambandið] 
42 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 84. 
43 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 74. 
44 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 84. 
45 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009) Kröfuréttur I - Efndir kröfu. bls. 68. 
46 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009) Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 70. 
47 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009) Kröfuréttur I - Efndir kröfu. bls. 70-71. 
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2.3. Réttarheimildir og siðareglur 

Hugtakið lög hefur í gegn um tíðina verið túlkað með mismunandi hætti, hvort sem það er af 

fræðimönnum í fortíðinni, rýmri merkingu eða þrengri merkingu. Höfundur mun fjalla um lög í 

þrengri merkingu. Lög eru formleg fyrirmæli löggafans, þau fyrirmæli sem handhafar 

lagasetningarvalds setja, þ.e. sem Alþingi hefur samþykkt og hinum almenna borgara ber að fylgja 

í sínum daglegu athöfnum48.  

Helstu réttarheimildir um lausafjárkaup eru annars vegar l. nr. 50/2000, um lausafjárkaup49 og hins 

vegar l. nr. 48/2003 um neytendakaup50. Til að greina hvað telst falla undir hatt lkpl. og nkpl. má 

nefna viðskipti með allt lausafé á borð við húsgögn, bifreiðar, ásamt óþreifanlegum hlutum eins 

og munnlegra krafna og réttinda51. 

Siðferði og siðareglur eru heimspekileg hugtök sem fræðimenn hafa glímt við að skilgreina í gegn 

um tíðina. Höfundur leitaðist eftir því að skýra nánar hugtakið siðareglur í tengingu við 

umfjöllunarefnið. Flestir hafa skoðun á því hvað telst „gott siðferði“ og getum við verið mörg 

sammála um að rangt sé að ljúga, stela og svíkja en rétt að vera heiðalegur, hjálpfús og æðrulaus 52. 

Siðferðislegar skyldur borgaranna tala til okkar í formi siðareglna eða siðaboða. Flestar reglur 

siðferðisins eru sjálfsagður þáttur í okkar daglega lífi án þess að verða var við það. Þó kunna að 

koma upp aðstæður þar sem ekki liggur lengur augum uppi hvað skuli gera. Þá kemur til skjalanna 

siðferðileg umhugsun sem felst i því ad maður reynir að gera sér ljósar þær reglur sem eiga við í 

þessu ákveðna tilviki og hvernig réttast sé að bregðast við í ljósi þeirra. Siðferðilegur þroski virðist 

einkum fólginn í því að gera sér grein fyrir skyldum sínum og þjálfast í að taka ákvarðanir á 

grundvelli þeirra.53 

 
48 Sigurður Líndal. (2010). Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – réttarheimildir. Bls. 5. 
49 Hér eftir lkpl. eða lausafjárkaupalög. 
50 Hér eftir nkpl. 
51 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 279. 
52 Ríkisendurskoðun. (2003). Siðareglur í opinberri stjórnsýslu. Bls.11. Útg. efni af Ríkisendurskoðun. Tekið af vef 
þann 3.10.2021. [https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/6368/sidareglur.pdf?sequence=1] 
53 Sigurður Kristinsson. (1991). Siðareglur. Bls. 32 

https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/6368/sidareglur.pdf?sequence=1
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3. Vanefndir 

Kröfuréttindum er sjaldan ætlað að eiga sér langan aldur og er þeim öllum sett það markmið að 

réttar efndir eiga sér stað54, m.ö.o. að staðið sé við þær skuldbindingar sem um var samið, hvort 

sem það sé greiðsla eða gjörningur skuldara. Þegar staðið hefur verið við skuldbindandi efnisþátt 

samnings, þ.e. greiðsla borist eða gjörningur framkvæmdur á réttum tíma og á réttum stað, er talið 

að kröfu hafi verið fullnægt. 

Þegar fjallað er um efndabrest eða vanefnd í kröfurétti er átt við þær athafnir sem hafa í för með 

sér réttaráhrif til hagbóta fyrir kröfuhafann en til óhags fyrir skuldarann55. Í hugtakinu vanefnd 

felst sú merking að þegar skuldari efnir ekki skuldbindingar sínar samkvæmt gildandi löggerningi, 

gagnvart kröfuhafa eða standi ekki skil á greiðslu á réttum tíma eða á réttan máta. 

Krafa er talin efnd að fullu þegar skuldari hefur staðið við skuldbindingar sínar, samningi 

samkvæmt, á réttum tíma og á réttan máta, eins og áður hefur komið fram. Þegar efndir kröfu hafa 

átt sér stað getur kröfuhafi ekki krafist meir af skuldara. Fái kröfuhafi ekki fullar efndir kröfu 

sinnar, er um vanefndir að ræða af hálfu skuldara.  

Margt getur legið að baki vanefndum í viðskiptum, en eins og áður hefur komið fram getur aðili 

skuldarsambands borið fyrir sig heimildir þar sem flestir samningar taka til gagnkvæmrar 

efndaskyldu56. Mikilvægt er að sá sem ætlar að neyta einhverra úrræða vegna vanefnda 

kaupsamnings beri vanefnd fyrir sig án ástæðulauss dráttar þar sem hætta er á að glata rétti sínum 

vegna tómlætis. Oft leysa aðilar samningsins sín á milli minniháttar ágreining án aðstoðar 

dómsvalds en þó er algengt þegar meiri háttar vanefndir eiga sér stað, að aðilar í skuldarsambandi 

leiti til lögmanna og því næst til dómsvalds þar sem leyst er úr ágreiningi manna57. 

Helstu vanefndir af hálfu kröfuhafa (seljanda) eru afhendingardráttur, galli og vanheimild. 

Svokallaður afhendingardráttur felst í því að seljandi afhendi vöru of seint eða alls ekki, telst 

 
54 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 262. 
55 Páll Sigurðsson. (1992). Kröfuréttur, almennur hluti. Bls. 282. 
56 Páll Sigurðsson. (2004). Samningaréttur. Bls. 84 
57 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 289 
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seljandi hafa dregið afhendingu58. Getur þá skuldari krafist efnda, riftunar eða skaðabóta, sbr. V. 

kafla lkpl. en fjallað verður nánar um vanefndarúrræði í næsta kafla. 

Helstu vanefndir af hálfu skuldara (kaupanda) eru greiðsludráttur og viðtökudráttur. 

Greiðsludráttur kaupanda er fólginn í því að kaupandi greiðir ekki kaupverðið að fullu á réttum 

tíma og réttum stað, eða gerir ekki nauðsynlegar ráðstafanir til að greiðsla geti átt sér stað. 

Kaupanda ber skylda að taka við hlutnum með því að sækja umræddan hlut eða veita honum 

viðtöku, sbr. b.-lið. 1. mgr. 50. gr. lkpl. Eins og áður hefur komið fram ber aðilum að standa við 

skuldbindingar sínar gagnvart hvorum öðrum. Uppfylli aðilar skuldarsambands ekki kröfur sínar 

sem kveðið er á um í lögum og löggerningi þeirra á milli, getur sá aðili sem telur sig hafa orðið 

fyrir vanefnd gagnaðila síns, leitað réttar síns með úrræðum ef aðilar ná illa að leysa úr ágreiningi 

sín á milli. 

Þó er ein tegund svika sem fellur ekki undir vanefnd í kröfurétti en má túlka á sambærilegan hátt 

í samhengi rannsóknarinnar. Dæmi um slík tilfelli eru nefnd fjársvik, en tilheyra ekki sviði 

einkaréttarins, heldur refsiréttarins. 

3.1. Fjársvik 

Þegar kemur að því að versla á netinu notaða vöru, þarf að hafa varann á þar sem hvergi liggur 

sönnun fyrir að aðili sé sá sem hann segist vera, eða hvort aðili hafi í höndum meintan varning sem 

auglýst er. Oft á tíðum má finna einstaklinga sem notafæra sér siðferðislega gott fólk og birta 

auglýsingar á vettvangi á borð við Bland.is eða söluhópa innan Facebook, svo sem Brask og Brall. 

Auglýsingar af þessu tagi kunna að vera tegund af sviksamlegri hegðun einstaklinga sem hafa það 

markmið eitt að hafa af kaupandanum fé, án þess að afhenda varning, þjónustu eða vöru sem samið 

var um. 

Fjársvik eru tegund auðgunarbrota sem finna má í XXXVI. kafla hegningalaganna, nr. 19/194059 

og fellur slík tegund brota undir sakamál, ekki einkamál eins og flest önnur mál þegar kemur að 

vanefndum löggerningum. Enda er munurinn þar á að í sakamáli, er það ákæruvaldið sem höfðar 

mál gegn sakborningi og getur sá aðili sem varð fyrir tjóni, í tilfellum sem þessum, ekki talist aðili 

 
58 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 289. 
59 Hér eftir hgl.  



 

18 

máls. Í einkamáli hinsvegar er það einstaklingur sem verður fyrir t.d. vanefnd af öðru tagi, af hálfu 

gagnaðila síns, sem höfðar mál gegn öðrum og teljast báðir aðilar því aðilar máls í einkamálum.60 

Hugtakið fjársvik á við um tegund afbrots sem er fólgin í því að einstaklingur sem kemur öðrum 

aðila til að aðhafast eitthvað eða láta eitthvað ógert með því á ólögmætan hátt að vekja, styrkja 

eða hagnýta sér ranga eða óljósa hugmynd hans um einhver atvik og hefur af honum eða öðrum 

fé í blekkingarskyni, sbr. 248. gr. hgl. Til einföldunar að sá sem svíkur annan mann um fé með 

þeim hætti að lofa gagnaðila sínum einhverju í staðin flokkast sem fjársvik. 

Með vanefndum á formlegum eða óformlegum samningi getur sá aðili sem tekur við fé fyrir 

þjónustu eða fjármuni án þess að standa við sinn lofaða hlut verið sakfelldur um fjársvik og eins 

og fram kemur í framangreindu lagaákvæði, getur sá aðili sem fjársvik fremur, þar með sætt 

fangelsisvist allt að sex árum.  

 
60 Dómstólasýslan. Réttarkerfið: Hver er munurinn á sakamálum og einkamálum? 
https://www.domstolar.is/domstolasyslan/spurningar-og-svor/ 

https://www.domstolar.is/domstolasyslan/spurningar-og-svor/
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4. Úrræði 

Eins og fyrr var getið í kafla 2.2.2. gildir sú regla að í gagnkvæmu skuldarsambandi eiga báðir 

aðilar samnings, kröfu á hendur hvor öðrum. Annars vegar hefur kröfuhafi rétt til greiðslu frá 

skuldara og hins vegar skuldari rétt til afhendingar á t.d. keyptri vöru eða þjónustu, m.ö.o. réttur 

annars aðilans svarar þá til skyldu hins61. Í efnislegu samhengi við rannsókn þessa má nefna ef 

seljandi á t.d. Brask og brall, fær tilboð frá kaupanda, ber seljanda að afhenda vöru gegn greiðslu 

tilboðsgjafa. Ef aðili A efnir ekki skuldbindingar sínar, hvort sem það snýr að afhendingu, galla 

eða annarri vanefnd, getur aðili B sem telur sig hafa orðið fyrir vanefnd af hálfu A, farið fram á 

ýmiss úrræði en saman falla þau undir svokallaðar vanefndaheimildir.62 

4.1. Vanefndaheimildir 

Aðili gagnkvæms samnings, sem telur viðsemjanda sinn hafa vanefnt skyldur sínar samkvæmt 

gagnkvæmum samningi, getur gripið til ýmissa úrræða sem oftast eru nefndar vanefndaheimildir  

til þess að vernda eigin hagsmuni. Vanefndaheimildirnar sem um ræðir skiptast í tvo flokka, annars 

vegar efndaheimildir og gagnkvæmnisheimildir hins vegar. 63  

4.1.1. Efndaheimildir 

Efndaheimildir miða að því að ná fram efndum eða ígildi efnda þess sem um var samið, dæmi um 

slíkar efndaheimildir má nefna efndir samkvæmt aðalefni samnings, skaðabætur og dráttarvexti.64 

4.1.1.1. Efndir in natura 

Hvað varðar réttaráhrif vanefnda má nefna sem dæmi að ef skuldari efnir ekki skuldbindingar sínar 

í skuldarsambandi við kröfuhafa, má krefjast efnda in natura, sbr. 1. mgr. 23. gr. lkpl.. Þegar fjallað 

er um efndir in natura er átt við meginregluna um að kröfuhafi geti krafist þess að skuldari standi 

við, eða efni, skuldbindingar sínar við aðalefni löggernings, þ.e. in natura, en reynast þess háttar 

efndir ómögulegar af einhverri ástæðu, sem skuldari kann að bera ábyrgð á, getur skuldari bakað 

sér bótaskyldu gagnvart kröfuhafa65. 

 
61 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009) Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 70-71. 
62 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndaúrræði. Bls. 
17-18. 
63 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 73. 
64 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 73. 
65 Páll Sigurðsson. (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. Bls. 89 [Efndir in natura] 
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Skuldara ber að afhenda greiðslu samkvæmt gagnkvæmum samningi á réttum tíma og réttum stað, 

efni skuldari ekki skyldur sínar getur kröfuhafi kafist efnda á þeirri skyldu in natura. Undanþága 

er þó talin gild þegar samgöngur og aðrar greiðsluleiðir teljast ómögulegar, sbr. 52. gr. lkpl. Í stað 

þess að krefjast efnda in natura getur kröfuhafi einnig farið aðra leið með þeim hætti að beita 

vanefnd á borð við riftun66, en skilyrði riftunar eru þó að veruleg vanefnd þurfi að hafa átt sér stað, 

sbr. 1. mgr. 25. gr. lkpl. 

4.1.1.2. Skaðabætur 

Réttur til skaðabóta er réttur til peningagreiðslu. Hugsunin er sú að sá sem veldur tjóni á 

hagsmunum annars manns skuli inna af hendi peningagreiðslu sem nægi til þess að rétta hlut hans 

og gera hann fjárhagslega eins settan og ef tjónið hefði aldrei orðið. Takmarkanir eru þó til staðar 

þegar metið er hvort mögurleiki er á skaðabótum. Ein þeirra er sú að tjónið verður að vera valdið 

með tilteknum hætti til þess að unnt sé að knýja fram skaðabótaskyldu. Þar næst þurfa að vera 

lágmarkstengsl milli hinnar bótaskyldu háttsemi og tjónsins sem um ræðir, m.ö.o. tjónið þarf að 

vera sennileg afleiðing háttseminar eða eftir atvikum athafnaleysis, auk þess sem þeir hagsmunir 

sem skerðast eða eyðileggjast verða að njóta lögverndar. Baki skuldari sér skaðabótaskyldu 

gagnvart kröfuhafa, með vanefnd sinni, t.d. greiðsludrætti, er sú krafa peningakrafa.67 

Krafa til skaðabóta getur stofnast við ýmsar aðstæður, en innan samninga- og kröfuréttarins er 

algengast að skaðabætur séu kenndar við vanefndarúrræði við vanefndum á borð við galla eða 

afhendingar- eða greiðsludrátt. Kaupandi getur krafist skaðabóta vegna þess tjóns er hann telur sig 

hafa orðið fyrir af hálfu seljanda, sbr. 1. mgr. 27. gr. lkpl., með undanþágu um ómöguleika eins og 

reifað var hér að ofan í kafla 4.1.1.1. Í dómi Landsréttar í máli nr. 413/2020, má sjá dæmi um af 

skaðabótakröfu vegna afhendingardráttar. 

Lrd. 413/2020 Þar sem stefnandi byggði kröfu sína á þeim grundvelli að um 

vanefndan löggerning var að ræða. Stefnandi krafðist annarsvegar efnda á 

löggerningi ásamt skaðabótum vegna vanefnda stefndu. Málavextir snérust um 

sameiginlegt samkomulag stefnanda og annars stefnda [hér eftir H]. Stefnandi og H 

 
66 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 118. 
67 Eiríkur Jónsson og Viðar Már Matthíasson. (2015). Bótaréttur I – Skaðabótaréttur. Bls. 33. 



 

21 

höfðu gert með sér löggerning um notkun og skráningu rétthafa lénsins sem um ræðir68 

í rétthafaskrá léna hjá ISNIC. Landsréttur vísaði þó málinu frá vegna upplýsingaskorts 

sbr. e-lið 1. mgr. 80. gr. l. nr. 91/1991, um meðferð einkamála. 

Skaðabætur eru því framkvæmdar með þeim hætti að skuldari greiði þá fjárupphæð sem gera 

kröfuhafa eins settan fjárhagslega og réttar efndir hefðu farið fram (efndarbætur). Er slík 

bótagreiðsla ýmist innt af hendi til viðbótar efndum in natura og kemur þá sem einskonar uppbót, 

eða að slíkar skaðabætur koma í stað efnda in natura.69 

Meginreglan um rétt til skaðabóta vegna galla í lausafjárkaupum er stjórnunarábyrgð, sbr. 1. mgr. 

40. gr. lkpl. Samkvæmt ákvæðinu ber seljandi hlutlæga ábyrgð vegna beins tjóns kaupanda. Hins 

vegar nær stjórnunarábyrgðin ekki til óbeins tjóns, en í því felst að kaupanda ber að sanna það tjón 

sem hann telur sig hafa orðið fyrir. Þá getur kaupandi ávallt krafist skaðabóta ef að tjón eða galla 

má rekja til saknæmrar háttsemi seljanda, sbr. a-liðar 3. mgr. 40. gr. lkpl. eða ef ástand hlutar 

samsvarar ekki lýsingu eða loforðum seljanda, sbr. b-lið 3. mgr. 40. gr. lkpl.70 

4.1.1.3. Dráttarvextir 

Dráttarvextir eru þeir vextir sem skuldara ber að greiða frá því að gjalddagi skuldar fellur og þar 

til krafan er greidd. Kröfuhafi á alltaf rétt á dráttarvöxtum vegna greiðsludráttar þó svo að kröfuhafi 

krefjist einnig skaðabóta. Hlutverk dráttarvaxta er í raun tvíþætt, annars vegar til þess að hvetja 

skuldara til þess að efna skuldbindingar sínar með greiðslu á gjalddaga og hinsvegar að bæta 

kröfuhafa það tjón sem greiðsludráttur af hálfu skuldara kann að bera.71 

Almennt er heimilt, ef ekki hefur verið samið um tiltekinn gjalddaga, að reikna dráttarvexti þegar 

liðinn hefur mánuður frá stofnun kröfu, sbr. 3. mgr. 5. gr. l. nr. 38/2001, um vexti og verðtryggingu. 

 
68 Höfundur reynir að komast hjá því að nefna auðþekkjanlegar upplýsingar aðila í þessari rannsókn. [Hægt er að 
nálgast upplýsingar um lén á vef fonsjuris eða landsréttar] 
69 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 
20. 
70 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 
21. 
71 Sigríður Logadóttir. (2016). Lög á bók. Bls. 198. 
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4.1.2. Gagnkvæmnisheimildir 

Gagnkvæmnisheimildir hins vegar miða að því að losa kröfuhafa undan efndum að hluta eða í 

heild72 og verður fjallað um hverja og eina hér að neðan. 

4.1.2.1. Hald á eigin greiðslu 

Eins og fram hefur komið, er algengt að með gagnkvæmu skuldarsambandi sé átt við að kröfur séu 

lagðar á báða aðila, annars vegar skuldara til þess að láta af hendi greiðslu og hins vegar kröfuhafa 

að afhenda seldan hlut. Þegar litið er til 10. gr. lkpl. þar sem kveðið er á um rétt seljanda til þess 

að halda eigin greiðslu þegar skuldari efnir ekki skuldbindingar sínar samkvæmt samningi, þá 

getur kröfuhafi gripið til þeirra aðgerða að halda eigin greiðslu. 

Hins vegar getur aðili afsalað sér rétti til þess að halda eigin greiðslu með samningi, þó gagnaðli 

standi ekki skil á t.d. greiðslu, en dæmi um slík tilfelli má nefna ákvæði löggernings sem innihalda 

t.d. greiðslufrest, þar sem seljandi felst á að afhenda hið selda gegn því að fá kaupverðið greitt 

síðar.73 

4.1.2.2. Afsláttur 

Afsláttur er hugtak sem þekkist víða. Í verslunum, í fjölmiðlum og  á vefsíðum má finna ýmis 

tilboð og auglýsingar sem gefa til kynna að um afslátt sé að ræða. Í kröfurétti er afsláttur þó notaður 

sem einskonar úrræði þegar um galla er að ræða. Það sem einkennir afsláttarúrræðið er að 

leiðrétting á kaupverði á sér stað, sbr. 38. gr. lkpl. Verðið er því leiðrétt með þeim hætti að seljandi 

endurgreiðir þá upphæð sem samsvarar verðmismuni á gallaðri vöru, fái kaupandi ekki nýja í stað 

þeirrar gölluðu.74 Þó getur kaupandi ekki krafist afsláttar þegar um er að ræða kaup á notuðum 

hlutum á uppboði, sbr. 2. mgr. 37. gr. lkpl. Ber þó að nefna að kaupandi skal tafalaust leggja fram 

kvörtun ef um galla er að ræða, þar sem hætta er á að kaupandi glati rétti sínum til  afsláttar, sökum 

tómlætis, sbr. 32. gr. lkpl. 

 
72 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2009). Kröfuréttur I - Efndir kröfu. Bls. 73. 
73 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 
179. 
74 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 

22. 
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4.1.2.3. Riftun 

Riftun gagnkvæms samnings felst í því að samningsaðili sem tekur, án þess að baka með sér 

skaðabótaskyldu, þá ákvörðun að samningurinn verði ekki efndur samkvæmt aðalefni sínu vegna 

vanefnda gagnaðila, en beiting úrræðisins felur í sér að skyldur beggja aðila séu felldar niður án 

aðvörunar af hálfu þess sem lýsir yfir riftun.75 Riftun er því úrræði sem aðili gagnkvæms samnings 

getur beitt í tilefni vanefnda gagnaðila, en þó aðeins ef riftunarskilyrði eru fyrir hendi. Skilyrðin 

eru að um verulega vanefnd sé að ræða, sbr. 1. mgr. 25. gr. lkpl. Einnig ef afhendig seljanda á hlut 

umfram sanngjarnan viðbótarfrest sem seljandi hefur veitt kaupanda til afhendingar á hlut, sbr. 2. 

mgr. 25. gr. lkpl. En þó getur kaupandi ekki rift samningi á meðan viðbótarfrestur hefur ekki liðið 

hjá, sbr. 3. mgr. sömu lagagreinar. Meginskilyrði riftunar er að um veruleg vanefnd gagnaðila sé 

að ræða, eins og nefnt er hér að ofan.76 Riftun hefur því þau réttaráhrif að binda endi á bæði 

samnings- og skuldarsamband beggja aðila.77  

  

 
75 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 
71. 
76 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 

74. 
77 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson. (2011). Kröfuréttur II - Vanefndarúrræði. Bls. 
77. 
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5. Söluvettvettvangur einstaklinga 

Við vinnslu rannsóknarinnar var stuðist við Bland.is annars vegar og söluhópinn Brask og brall á 

Facebook hins vegar, en tilgangur beggja er að gera einstaklingum auðvelt að versla, í flestum 

tilfellum, notaða og/eða ódýrari vöru. Þessi fyrrnefndu sölutorg eiga það sameiginlegt að auðvelda 

einstaklingum að komast í samskipti varðandi kaup og sölu á varningi á borð við bifreiðar og íhluti 

þeirra, ýmsar heimilis- og hönnunarvörur, fatnað og aðra lausafjármuni. Vettvangur af þessum 

toga er algengastur á netinu og sá elsti sem er enn starfandi í dag er Bland.is, þar á eftir er stærsti 

vettvangurinn Brask og brall. 

5.1. Bland.is 

Bland.is var stofnað í október árið 2000 er elsti vettvangur af þessum toga sem nýtur vinsælda enn 

þann dag í dag. Upprunalega var Bland.is stofnað undir nafninu Barnaland en breyting á nafni 

vettvangsins átti sér stað árið 2011. Heildarfjöldi skráðra notenda frá upphafi eru á milli 250.000 

– 300.000, bæði virkir og óvirkir notendur.78 Sölutorgið er rekið af móðurfélaginu Wedo ehf., en 

önnur dótturfélög þess eru Heimkaup og Hópkaup79 en bæði fyrirtækin sérhæfa sig í smásölu til 

neytenda. 

Þegar heilt er yfir litið á vefsvæði Bland.is má fljótt sjá að notendasvæðið er mun einfaldara og 

skipulagðara en vettvangur Brask og brall, enda er vefurinn settur upp á allt öðru formi en 

samfélagsmiðillinn. Heimasíða Bland auðveldar notendum sínum leitina með flokkun auglýsinga 

eftir hvers kyns vöru, fasteign eða þjónustu er leitast eftir.  

Við nýskráningu á Bland.is ráða notendur sjálfir undir hvaða nafni þeir skrá sig. Notandi þarf ekki 

að koma fram undir réttu og/eða auðþekkjanlegu nafni, og því er erfiðara fyrir gagnaðila að gera 

sér grein fyrir trúverðugleika seljandans. Bland.is er þó með einhverskonar leiðarvísi fyrir 

notendur um öryggi, þar sem fjallað er um hvernig æskilegt sé að versla á netinu og hvað beri að 

varast80.  

 
78 Viðauki 1: Spurningar til þjónustustjóra Bland.is 
79 Tekið af vef Bland.is þann 29. sept. 2021, um persónuverndaryfirlýsingu Wedo ehf. 
https://bland.is/main/main.aspx?sid=1416  
80 Tekið af vef Bland.is þann 19. nóv. 2021, um öryggi á Bland https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407 

https://bland.is/main/main.aspx?sid=1416
https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407
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Á Bland.is geta einstaklingar auglýst ýmislegt, allt frá barnapössun upp í fasteignir. Eins og í svo 

mörgu öðru er alltaf hægt að finna „slæm epli“ meðal netverja sem nota vefsvæðið, og því betra í 

flestum tilfellum fyrir heiðvirða notendur að hafa varann á og hafa í huga að notandinn sem hann 

er hyggur á viðskipti við er ekki endilega sá sem hann segist vera og að til eru einstaklingar sem 

auglýsa vöru eða þjónustu í blekkingarskyni, sbr. Hérd. Norðeyst. nr. S-192/2019, þar sem 

einstaklingur notfærði sér svokallaðar „Óska eftir“ auglýsingar notenda á bæði Bland.is og Brask 

og brall, þar sem sakborningur81 svaraði einstaklingum sem óskuðu eftir að kaupa vörur, fólu svik 

þessi í sér að hafa af kaupandanum fé án þess að afhenda vöru. Sakborningur var dæmdur í 18 

mánaða fangelsi á grundvelli 248. gr. hgl. vegna 22 tilfella sem fólu í sér svik sem áttu sér stað á 

m.a. fyrrnefndum miðlum. 

Á vefsíðu Bland.is hafa stjórnendur augljóslega orðið varir við ýmis svik á vettvangi sínum 

og hafa þeir séð ástæðu til þess að gefa út einskonar leiðarvísi, eins nefnt var hér áðan, undir 

titlinum „Öryggi á bland“82. Þar má sjá ýmis ráð til að forðast svik eða kaup á meintu þýfi. 

Þar má finna tillögur að greiðsluleiðum og kemur m.a. skýrt fram að í einhverjum tilfellum 

geti öryggi kaupenda verið í hættu. Fjalla stjórnendur þar m.a. um að kaupandi skuli alltaf 

hafa varann á og rýna þurfi í rauð flögg á borð við; „bjagaðan texta í lýsingu, verðið of gott 

til að vera satt eða um erlendan bankareikning sé að ræða“83. Einnig kemur fram í leiðarvísi 

að framangreind tilfelli séu oft merki um að seljandi hafi lagt inn auglýsingu í 

blekkingarskyni84. Neðar á sama þræði má finna leiðbeiningar, hafi seljandi eða kaupandi 

orðið fyrir einhverskonar vanefndum. Í slíkum tilfellum benda stjórnendur bland.is á að ekki 

verði gefið upp hver raunverulegur notandi sé, með vísan í persónuverndarlög, heldur þarf 

kaupandi að hafa samband við lögreglu og leggja inn skýrslu á borð ákæruvalds, en algengt 

er að slík brot sem tilkynnt séu til lögreglu kunni að vera um meint þýfi eða fjársvik. 

Á vefsíðu Bland.is má finna svokallaðar siðareglur en hvergi skilmála um boð og bönn.  

Að sögn þjónustustjóra Bland.is ganga sölur almennt vel fyrir sig. Stjórnendur sölutorgsins hafa 

sett upp einskonar einkunnarkerfi fyrir notendur þar sem aðilar í viðskiptum geta gefið endurgjöf 

 
81 Skýring: Sá sem borinn er sök 
82 Hlekkur á „öryggi á bland“ þar sem finna má leiðarvísi um varrúðarráðstafanir [nálgast þann 4. sept. 2021]: 

https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407  
83 Sama heimildhttps://bland.is/main/main.aspx?sid=1407  
84 „Öryggi á bland“; https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407 

https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407
https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407
https://bland.is/main/main.aspx?sid=1407
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á viðskiptin í heild sinni með stjörnugjöf og athugasemdum, í þeim tilgangi að tryggja 

trúverðugleika notandans, með þeim hætti að einkunnargjöf er sýnileg öðrum notendum.85 

5.2. Brask og Brall 

Marketplace er vettvangur innan Facebook sem býður notendum sínum að stofna svokallaða sölu-

hópa. Brask og Brall var stofnað í apríl árið 2013 og hefur fjöldi meðlima hópsins farið vaxandi 

síðan þá. Í dag er Brask og Brall orðið langstærsti söluvettvangur á netinu hér á Íslandi og eru rétt 

yfir 170.000 meðlimir innan hópsins86. Sú tala samsvarar rúmlega 46% landsmanna87. 

Stjórnendur setja upp fremur óformlegar reglur sem túlka mætti frekar sem siðareglur eða 

leiðbeiningar. Settar eru fram fáar reglur sem fjalla aðallega um að slóðir á auglýsingar á Bland.is 

verði fjarlægðar, að notendum sé leyfilegt að uppfæra auglýsingu sína aðeins einu sinni á dag, og 

þeim beri að sýna öðrum virðingu og kurteisi. Af þessum leiðbeinandi reglum má aðeins finna eina 

reglu sem samsvarar bæði gildandi lögum og reglum Marketplace, um sölu lyfja. 

Stjórnendur Meta, móðurfélags Facebook hafa sett upp skýra viðskiptastefnu sem innihaldur ýmis 

boð og bönn þegar kemur að sölu á lausafjármunum á vettvangi Marketplace. Í viðskiptastefnunni 

má finna lista yfir hvað má ekki selja eða auglýsa á Marketplace, þ.á.m; unaðsvörur, vín, tóbak, 

lyf og önnur vímuefni, dýr, aðgangsmiða á viðburði, gjafakort eða gjaldeyri, þýfi og vopn. Sumt 

af framantöldu kom höfundi nokkuð á óvart, þar sem margir hópar, sem styðjast við Marketplace 

hér á Íslandi, eru notaðir í þeim tilgangi að koma áhugasömum aðilum í samband hvor við annan 

varðandi kaup og sölu, sem dæmi má nefna hópana „Hvolpar í heimilisleit“ eða „Kettlingar til 

sölu“. Flest þeirra skilyrða sem Meta setur í viðskiptastefnu sinni, eiga sér stoð í lögum hérlendis 

og víðsvegar um heim.88 

  

 
85 Viðauki 1: Spurningar til þjónustustjóra Bland.is 
86 Staða hópameðlima 1.10.2021 á Brask og brall á facebook. 
87 Miðast við fjölda landsmanna 1.1.2021, skv. Hagstofu. 
https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-1-januar-2021/  
88 Viðskiptastefna Meta https://www.facebook.com/policies_center/commerce  

https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/mannfjoldi/mannfjoldinn-1-januar-2021/
https://www.facebook.com/policies_center/commerce


 

27 

6. Umræðan á Íslandi 

Til eru sérstakir munir sem teljast ekki til lausafjármuna.  Sérstakar reglur eiga við um þá þar sem 

kveðið er um að ekki megi selja þá áfram, hvort sem það er á opinberum vettvangi eins og 

Marketplace eða annars staðar. Slíkt á við um fálkaorðuna. DV greindi frá því þann 29. október 

2020 að hin eina sanna fálkaorða væri til sölu á Brask og brall. Íslenska fálkaorðan hefur hins 

vegar oftar en einu sinni skotið upp kollinum á Ebay og öðrum sambærilegum sölusíðum, að sögn 

Örnólfs Thorsson fyrrverandi forsetaritara í viðtali við Vísi89, en sambærileg mál komu upp árin 

2007, 201190 og 201591.  

Í Forsetabréfi um hina íslensku fálkaorðu nr. 145/2005 má sjá að aðeins sá sem veitt hefur verið 

heiðursmeki orðunnar, má bera hana. Við andlát, hærra orðustig eða afturköllun orðunnar skal 

skila orðunni til orðuritara, sbr. 13. – 15. gr. forsetabréfsins. 14. gr. forsetabréfsins má túlka að 

aldrei skuli fálkaorðan færast með einum eða öðrum hætti á milli aðila, undantekningarlaust skal 

skila henni til orðuritara, hvort sem það er vegna þess að hann hafi hlotið hærra stig orðunnar, sbr. 

15. gr., vegna andláts orðuþega 14. gr. eða við sviptingu orðunnar, sbr. 13. gr. forsetabréfsins. 

Túlkast það því svo að orðan sé ekki erfanleg, hvað þá seljanleg. 

Annað slagið rata tilfelli í fréttir um söluvettvang almennings á netinu. Oftar en ekki er fjallað um 

furðulega lausafjármuni eða aðra hluti sem auglýstir eru til sölu eins og dæmið um fálkaorðuna 

hér að ofan lýsir. Þó má einnig finna fréttatilkynningar um auglýsingar sem settar eru fram í 

blekkingarskyni eða um vanefndir annað hvort seljanda eða kaupanda.  

DV greindi frá því þann 17. október 2020, að kona greiddi fyrir sérstaka bolla sem hún hafði verið 

að safna um árabil. Hún greiddi umsamið verð fyrirfram í góðri trú um að seljandi myndi senda 

bollana á höfuðborgarsvæðið þar sem seljandi sagðist búsettur á öðrum landshluta, en bollarnir 

skiluðu sér aldrei í hendur kaupanda og seljandi lét sig hverfa með þeim hætti að loka á kaupanda 

 
89 ... (2007, 20. apríl). Fálkaorður fyrir fúlgur fjár. Vísir. 
https://www.visir.is/g/20071190011d?fbclid=IwAR1oOzJFryTjdMa841GZKKuKCjjD8t0Z9Tw7CaNGowcHS04K
Z40jv_ALHWE  
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í gegn um Facebook92. Höfundur nefnir þessa frétt með fyrirvara um að dómstólar hafa ekki tekið 

málið fyrir. 

Í tilefni umfjöllunar hér að ofan vill höfundur vekja athygli á að vanefnd af þessum toga er afar 

algeng í viðskiptum á netinu um allan heim og er Ísland engin undantekning. Dæmi er þekkt 

víðsvegar meðal landsmanna, líkt og í öðrum löndum, þar sem falskar netverslanir komast  upp 

með að hafa af neytandanum fé, með þeim hætti að auglýsa vinsæla vöru á verði sem kann að vera 

of gott til að vera satt. Dæmi framangreindu til stuðnings getur verið þegar auglýsing birtist á 

Facebook með kynningarmyndbandi og jafnvel heimsþekktum einstaklingum að nota vöruna. 

Auglýsingunni fylgir vefslóð á falska vefverslun með 70-80% afslætti og jafnvel fríum 

sendingarkostnaði. Neytandinn fellur fyrir auglýsingunni og bíður lengi eftir vörunni sem aldrei 

berst. Þegar haft er samband við stjórnendur síðunnar, berast jafnvel engin svör eða falska 

netverslunin er horfin og eftir situr neytandinn svikinn.  

Sambærileg dæmi hafa átt sér stað á meðal okkar landsmanna á „litla“ Íslandi er notast er við 

vettvang á borð við Brask og brall eða Bland.is. Fréttablaðið greindi frá því þann 25. október 

2019, að karlmaður hafi nýtt sér vettvang Brasks og bralls til að svíkja af notendum hópsins fé í 

22 tilfellum, sbr. Hérd. Norðeyst. þann 25. október 2019 í máli nr. S-192/2019. 

S-192/2019: Þar sem ákærði bæði auglýsti og svaraði eftirspurnum um ýmsar vörur á 

borð við; Nagladekk, raftæki, matarstell ofl., á sölusíðunum Bland.is, Brask og Brall 

og innan sambærilegra hópa á Facebook. Ákærði var dæmdur í 18 mánaða fangelsi 

vegna fjársvika á 22 tilfellum í gegn um söluvettvang á netinu þar sem ákærði fékk 

greitt fyrir vöru án þess að afhenda umrædda vöru. Þar af voru sjö tilfelli á Facebook 

hópnum Brask og Brall og þrjú á Bland.is 

Til að greina betur hvað brot af þessum toga hefur í för með sér má sjá hér að neðan í úrskurði 

Hérd. Rvk. þann 13. októer 2016 í máli nr. S-710/2016, var ákærða sakfelld fyrir refsiverða 
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háttsemi á grundvelli 248. gr. hgl., slíkt brot getur varðað allt að sex ára fangelsisvist. Að því sögðu 

ber að nefna að brot af þessu tagi eru ekki óalgeng og í raun mun algengari en mann hefði grunað. 

S-710/2016: Þar sem ákærða sinnti hlutverki seljanda og auglýsti annars vegar 

reiðhnakk og síma hins vegar á Brask og brall, í blekkingarskyni samdi ákærða við 

kaupanda um sölu og vöruafhendingu og fékk því greitt inn á reikning sinn frá tveimur 

aðilum. Seljandi var ákærð fyrir fjársvik á grundvelli 248. hgl. 

Hér að ofan má sjá enn eitt dæmið um fjársvik og minnir okkur einnig á það að greiða aldrei fyrir 

vöru frá óþekktum aðila án þess að fá vörurnar í hendur samtímis. 

Virðist svo vera að algengustu ósætti á milli einstaklinga sem enda inn á borði dómstóla í 

viðskiptum á milli einstaklinga á netinu kunni að vera tilfelli um fjárvik. Enn eitt dæmið má finna 

í Hérd. Norðeyst. þann 3. mars 2016, í máli nr. S-197/2014. 

S-197/2014: Þar sem ákærði É, sinnti bæði hlutverki seljanda og kaupanda á vettvangi 

Bland.is, í 16 tilfellum og með háttsemi sinni svikið bæði fé og lausafjármuni á borð 

við síma, tölvu með viðeigandi búnaði. Ákærði É var sakfelldur á grundv. 248. gr. hgl. 

fyrir fjársvik með háttsemi sinni svikið út fé í nokkrum tilfellum. Ákærði É bæði svaraði 

eftirspurnum og auglýsti lausafjármuni á borð við inneignarnótu, dekk, felgur og aðra 

íhluti í bifreiðar, miða á viðburði, fatnað, bækur, heimilistæki o.fl. Háttsemin fól í sér 

loforð É til afhendingar á umræddum lausafjármunum gegn millifærslu á reikning 

sinn, en É afhenti aldrei umræddan varning þó greiðsla hafi borist. 

Þó er ekki alltaf tilefni til þess að fjalla um fjársvik þegar vanefnd hefur orðið á löggerningi 

einstaklinga við kaup á lausafjámunum á netinu. En þegar aðilar koma sér saman um samkomulag 

sín á milli ber að túlka samkomulagið sem löggerning eins og áður hefur komið fram. 
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7. Samantekt og tillögur til úrbóta 

Þegar litið er til umfjöllunar lokaverkefnisins í heild, hefur höfundur leitast við svara við 

spurningunni hvort almennar reglur samningaréttarins gildi um viðskipti á milli einstaklinga á 

netinu. Við vinnslu verkefnisins var farið yfir þá þætti samningalaganna ásamt 

lausafjárkaupalögum og öðrum viðeigandi réttarheimildum, varð höfundur var við þá staðreind 

sem reifuð hefur verið hér með ritgerðinni í heild, að reglur samningaréttarins á í raun við um 

viðskipti á milli einstaklinga á netinu, líkt og í öðrum viðurkenndum viðskiptum. Þegar tekið er til 

greina að skrifleg og munnleg samskipti sem lýsa yfir vilja aðila til viðskipta við annan mann, ber 

að líta á gjörninginn sem gildan samning þó svo að formlegur og sundurliðaður samningur sé ekki 

fyrir hendi. 

Með tilliti til grundvallarreglna samningaréttarins um samningsfrelsi, formfrelsi og 

skuldbindingargildi meginreglunnar pacta sunt servanda, má sjá að þegar tilboð er gert í gegn um 

netspjall eða annað form samskipta, má nefna það lögvarinn samning. 

Höfundur leitaðist einnig svara varðandi réttindi og skyldur aðila í viðskiptum á netinu. Réttindi 

manna í viðskiptum sem þessum eru því lögvarin í réttarheimildum samningaréttarins eftir 

umfangi hvers og eins löggernings og lúta að almenna hluta samningaréttarins. Á einstaklingum í 

gagnkvæmu skuldarsambandi hvílir skuldbindingar eins manns gegn skuldbindingum gagnaðila. 

Séu skuldbindingar löggernings vanefndar af öðrum aðila löggernings, getur gagnaðili borið fyrir 

sig úrræði í þeim tilgangi að ná fram efndum eða ígildi efnda þess sem um var samið, dæmi um 

slíkar efndaheimildir má nefna efndir samkvæmt aðalefni samnings, sbr. V. og VII. kafla lkpl. 

Vanefndarúrræði kaupanda og seljanda kunna að vera keimlík í gagnkvæmu skuldarsambandi og 

verður að meta í hverju tilfelli fyrir sig hvaða úrræði sé viðeigandi í takt við tilfallandi skilyrði. 

Uppfylli aðilar skuldarsambands ekki kröfur sínar sem kveðið er á um í lögum og löggerningi 

þeirra á milli, getur sá aðili sem telur sig hafa orðið fyrir vanefnd gagnaðila síns, leitað réttar síns 

með úrræðum ef aðilar ná illa að leysa úr ágreiningi sín á milli. 

Við vinnslu lokaverkefnisins og gagnaöflunar varð höfundur var við það að skortur er á 

dómafordæmum varðandi vanefnda löggerninga þegar kemur að viðskiptum á milli einstaklinga á 

netinu. Gat höfundur því ekki fundið raundæmi um hverjar mögulegar afleiðingar kunna að vera 

nákvæmlega við aðstæður sem þessar, geta má að fordæmi yrði líklegast dregið úr öðrum 
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sambærilegum niðurstöðum dómstóla um vanefnda löggerninga. Algengustu málin sem höfundur 

varð var við, sem lenda inn á borði dómsvalds, voru frá refsiréttarlegu sjónarmiði og þá var um að 

ræða fjársvik. Höfundur telur að ástæða þess að mál á borð við fjársvik ná til dómstóla, byggist á 

þeirri aðferð sem notast er við í sakamálaréttarfari þar sem skýrsla er gefin til ákæruvalds og 

tjónþoli þarf í raun ekki að stanada í málaferlum sjálfur, þar sem lögregla sér um rannsókn og 

kæru. 

Að því sögðu má sjá glöggva mynd á því hvað hinn almenni borgari kann að vera illa upplýstur 

hvað varðar rétt sinn og skyldur við samningaréttarlegar aðstæður í þjóðfélaginu. Má þá eflaust 

draga þá ályktun að fjárhæðir eru ekki það háar að hinn almenni borgari kjósi að fara 

dómstólaleiðina. 

7.1. Tillögur til úrbóta 

Höfundur veltir því fyrir sér við vinnslu lokaverkefnissins, hvort skortur sé á þekkingu hins 

almenna borgara á samningum og þeim bindandi áhrifum sem í þeim felst. Skortur á efnislegri 

þekkingu manna á reglum samningaréttarins getur vel spilað inn í þann þátt að mál sem lenda á 

borði dómsvalds, snúa því ekki að málum tengdum samningum og vanefndum þar sem um er að 

ræða notaðan varning. Telja borgarar sig ekki hafa þann rétt sem kveðið er á um í lögum þar sem 

um sölu á notuðum varningi er að ræða á milli einstaklinga, á meðan raunin er sú að reglur 

samningaréttarins og kröfuréttarins ná yfir einstaklinga líka, ekki bara lögaðila eða fyrirtæki. 

Höfundur veltir einnig fyrir sér hvort vilji sé til staðar að standa í ströngum málaferlum, þar sem í 

flestum tilfellum er um lítilsháttar upphæð að ræða í viðskiptum sem þessum.  

Höfundur leggur til að ef ske kynni að fjármálalæsi, yrði einn daginn innleitt ssem skyldufag í 

námsleiðum framhaldsskóla hér á landi. Væri þar tækifæri til þess að fjalla þar um grunnatriði 

samninga- og kröfuréttarins, með þeim tilgang að efla hinn almenna borgara um 

skuldbindingargildi samninga og afleiðingar vanefnda. 

Í framhaldskólum eru börnin okkar að móta sig fyrir atvinnulífið. Að mati höfundar er tilgangur 

menntakerfisins, m.a. efla viðskiptalífið og mennta þar með einstaklinga á umræddu sviði til 

undirbúnings fyrir atvinnumarkaðinn. Hví ekki að stofa til námskeiðs fyrir 
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framhaldsskólanemendur þar sem kynnt er fyrir þeim mikilvægi samninga, hvað telst til samnings, 

vanefndir, úrræði o.s.frv. 

Við menntum okkur með það í huga að efla okkur í þekkingu á því sviði sem við viljum starfa við 

og eins og áður hefur komið fram þá eru löggerningar grundvöllur viðskiptalífsins.   
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Viðauki 1 – Spurningar til þjónustustjóra Bland.is 

Þann 4. maí 2021 hafði höfundur samband í gegn um netspjall Bland.is í þeim tilgangi að fá 

upplýsingar um hvern væri hægt að tala við varðandi skilmála vettvangsins. 

Þann 23. nóvember 2021 leitaði höfundur skriflega til þjónustustjóra í þeim tilgangi að fá svör við 

spurningum sem höfundur taldi ósvarað eftir að rannsókn verkefnisins lauk. Hér að neðan mun 

höfundur setja inn afrit af tölvupóst samskiptum við þjónustustjóra Bland.is. 

Sigurbjörg Tekla Þorsteinsdóttir 

þri. 23. nóv. 2021 14:04 

Til: Bland.is <bland@bland.is> 

Sæl Tinna, 

Nú er ég að leggja lokahönd á ritgerðina og tel mig vera búna að finna út úr flestum atriðum þar 

sem ég fjalla um bland.is, örfáar upplýsingar standa eftir sem ég hef haft erfitt með að finna og 

velt því fyrir mér hvort ég gæti fengið þig til að svara þeim. 

Ég vil árétta að verkefnið fjallar hvergi um eða á neinn neikvæðan hátt um fyrirtækið enda snýr 

ritgerðin ekki að fyrirtækinu sjálfu heldur um hvort reglur samningaréttarins gildi í viðskiptum á 

milli einstaklinga á netinu, sem dæmi Bland.is og Brak og brall. 

Spurningar varðandi Bland.is 

1. Hvaða ár var bland.is stofnað? 

2. Hvað eru margir skráðir notendur (sirka)? 

3. Er það algengt að vettvangur bland.is sé notaður í blekkingarskyni? 

o t.d. er algengt að þið fáið kvartanir frá notendum um að söluaðili hafi ekki 

afhent vöru á réttum tíma og réttum stað. 

Bestu kveðjur 

Sigurbjörg Tekla Þorsteinsdóttir 

Nemandi – Lagadeild 
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Tinna (Bland.is) 

30. nóv. 2021, 12:19 UTC 

Sæl aftur, frábært  

Stofnandi Bland.is er ekki lengur að vinna hjá fyrirtækinu en hann gat svarað mér með það hvenar 

Bland var sotnfað og c.a. fjölda notanda. 

Barnaland var stofnað í okt árið 2000 en breytt í Bland árið 2011. Skráðir notendur eru um 250-

300 þús en ekki allir eru virkir og einhverjir eru með nokkra aðganga. 

Varðandi þriðju spurninguna þá eru því miður óprúttnir aðilar, inn á milli frábærra notanda sem 

Bland hefur upp á að bjóða, sem reyna að svíkja annað fólk. Þessi mál enda oftast á borði 

lögreglunnar og við vinnum með þeim, lokum á aðganginn hjá þeim sem er að blekkja aðra og fær 

lögrelgan allar upplýsingar sem við höfum sem þarf til að leysa málið. Í lang flestum tilfellum þá 

ganga sölur mjög vel og notendur geta gefið hvor öðrum einkunn (stjörnugjöf ásamt umsögn) svo 

ef einhver er að selja vöru sem var ekki eins og lofað var þá eru þessar umsagnir sýnilegar öðrum 

notendum, bæði góðar og slæmar. 

Gangi þér vel :) 

Bestu kveðjur, 

Tinna 

Þjónustustjóri 

 



 

 

 

 


