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Ágrip  
 
Söluhlutur er verðmæti er neytandi fær á grundvelli samnings. Vanefni seljandinn samninginn 

sökum þess að söluhlutur reynist gallaður heimilar það kaupanda beitingu vanefndaúrræða. 

Hver þau úrræði eru, fer eftir eðli vanefndarinnar, atvikum máls og kröfugerð aðila.  

Söluhlutur verður að fullnægja tilskildum eiginleikum. Gæði hans verða að vera í samræmi 

við réttmætar væntingar kaupanda. Sé skilyrði um „gæði“ í víðri merkingu, ekki fullnægt, 

telst hún vera gölluð. Í stuttu máli má segja að vara sé gölluð ef misbrestur verður á 

eiginleikum eða upplýsingaskyldu seljanda. Ákvæði neytendakaupalaganna hafa að geyma 

ýtarlegar reglur um galla í söluhlut. Höfundur mun í samræmi við framsetningu 

neytendakaupalaganna á gallareglum hafa efnisskipan í ritgerðinni þannig að í 4. kafla verður 

fjallað um lögmælta eiginleika söluhluta. Verður þar annarsvegar fjallað um þann áskilnað að 

söluhlutur skuli vera í samræmi við samning og hinsvegar um kröfu er almennt má gera til 

eiginleika söluvara. Í 5. kafla er fjallað um upplýsingaskyldu seljanda. Skiptist sú umfjöllun 

hins vegar í hvort seljandi vanræki að veita réttar upplýsingar og annars vegar  hvort 

upplýsingar seljanda standist er varðar eiginleika hans eða notkun. Í 7. kafla verður fjallað um 

áhrif fyrirvara í kaupsamningum á galla. 
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1 Inngangur 
 
Í ritgerð þessari verður fjallað um hverjar eiga upplýsingar og eiginleikar söluvara til 

einkanota að vera? Með öðrum orðum er verið að spyrja hvenær söluhlutur sé gallaður í 

skilningi neytendakaupalaganna þar sem sala til einkanota nær undir gildissvið þeirra. 

Eiginleikar1 og upplýsingar um eiginleika er þáttur sem skoða þarf í gallamálum. Ef 

misbrestur verður á eiginleikum eða upplýsingaskyldu telst varan gölluð. 

Helstu markmið ritgerðarinnar verður að kanna gallahugtakið í neytendakaupum eða kanna 

hvenær samningsbundin greiðsla telst gölluð samkvæmt reglum kröfuréttarins og hvaða 

sjónarmið ber að leggja við mat í þeim efnum. Ekki verður sértaklega fjallað um 

vanefndarúrræði vegna galla.  

Við vinnslu verkefnisins verður að miklu leyti byggt á lögum um neytendakaup nr. 48/2003 

(hér eftir nkpl.). Hafa þau að geyma ýtarlegar reglur um eiginleika söluhlutar og 

upplýsingaskyldu seljanda. Ákvæði laganna verða  skýrð til að varpa ljósi á gallahugtak 

neytendakaupa. Einnig verða önnur lög höfð til hliðsjónar og þá sérstaklega lög um 

lausafjárkaup nr. 50/2000 (hér eftir kpl.).  

Þar sem enn hefur ekki gengið dómur í Hæstarétti er tekur á nkpl. veður stuðst við dóma 

Hæstaréttar í lausafjárkaupum þar sem þeir eiga við. Til viðbótar þeim dómum verða skoðuð 

álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa og fjallað um túlkanir fræðimanna á kaupalögum 

og gallahugtakinu almennt. Eins og áður kom fram hefur ekki gengið dómur í Hæstarétti er 

tekur á nkpl og kemur það aðallega til af þrennu. Í fyrsta lagi geta aðilar að lausafjár-, 

þjónustu- og neytendakaupum óskað eftir áliti Kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa á 

ágreiningi um réttindi og skyldur samkvæmt  lögum nr. 50/2000 um lausafjárkaup, lögum nr. 

42/2000 um þjónustukaup og lögum nr. 48/2003 um neytendakaup. Í öðru lagi eru upphæðir í 

neytendakaupum að jafnaði ekki háar og því sjá aðilar máls sér ekki hagi í því að áfrýja 

málum til dómstóla. í þriðjalagi hafa lögin einungis verið í gildi í tæp fjögur ár.  Hæstiréttur 

hefur þó fellt marga dóma í lausafjárkaupum og verða þeir hafðir til hliðsjónar. 

 

 

 

                                                 
1 Í bók eftir Benedikt Bogason, Eyvind G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur I, efndir kröfur. bls. 
270. Er fjallað um reglur um eiginleika greiðslu þ.e. gallareglur. Til dæmis nefna þeir 5. kafla bókarinnar, 
eiginleikar greiðslu-galli.  
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2 Galli 
 
Í 2. kafla ritgerðarinnar er að finna almenna umfjöllun um galla, fjallað verður um stofnun á 

gallakröfu, Þýðingu þess að söluhlutur sé gallaður, gallahugtakið skilgreint og fjallað verður 

um gallaákvæði í lögum.   

 

2.1 Um stofnun á gallakröfu  
 

Segja má að  gallakrafan verði til með löggerningi. Loforð eru ein tegund löggerninga, en með 

því er átt við viljayfirlýsingu aðila (loforðsgjafa), sem felur í sér skuldbindingu af hans hálfu 

og er beint til annars aðila (loforðsmóttakanda) og komin til vitundar hans fyrir tilstilli 

loforðsgjafans. Loforðinu er því ætlað að stofna rétt þ.e. kröfu. Loforðið er liður í 

samningagerð milli aðilanna.2 Samningur eða kaupsamningur er því uppspretta 

gallakröfunnar.  

Um stofnun kaupsamninga er fjallað í samningarétti en viðfangsefni kauparéttarins eru 

réttarreglurnar um framkvæmd kaupsamninga, til dæmis þegar kaup eru ekki efnd í samræmi 

við það sem lagt var til grundvallar í samningnum sjálfum.3 

Það heyrir til réttra efnda á kröfu í fyrsta lagi að hún sé greidd á réttum stað og tíma. Í öðru 

lagi að kröfuhafi öðlist þau umsömdu réttindi yfir hlut sem af samningnum leiddi. Þannig á 

kaupandi að geta ráðstafað hlutnum til þriðja aðila. Í þriðja lagi skal greiðsla hafa umsamda 

eiginleika eða hún skal með öðrum orðum vera gallalaus. Í þriðju efndaskyldunni eru til 

umfjöllunar reglur um eiginleika greiðslu þ.e. reglur um galla, er verður megin viðfangsefni 

þessarar ritgerðar.4   

Með kaupsamningnum öðlast báðir aðilar kröfu til réttra efnda. Greiðsla er verðmæti sem 

skuldari lætur kröfuhafa í té á grundvelli samnings. Oft geta verið annmarkar á 

raunverulegum og réttarlegum eiginleikum greiðslu eða þeim eiginleikum sé áfátt.  Þegar sagt 

er að raunverulegum eiginleikum greiðslu sé áfátt er skírskotað til þess að greiðslan sem slík 

sé gölluð.5 

 

2.2 Þýðing þess að söluhlutur sé gallaður 
 
                                                 
2 Páll Sigurðsson. Kröfuréttur. bls. 47. 
3 Þorgeir Örlygsson. Gildissvið kaupalaga nr. 50/200. bls. 17-18 
4 Þorgeir Örlygsson. Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum. bls. 192-193 
5 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1. bls. 270. 
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Sé söluhlutur gallaður, í skilningi 16. gr. nkpl., gefur það kaupanda rétt til úrbóta af hálfu 

seljanda. Það skiptir ekki máli hver ástæða gallans er, en það er þó skilyrði að gallinn sé 

hvorki sök neytanda né stafi af aðstæðum sem hann varða sbr. 1. mgr. 26. gr. nkpl. Í greininni 

er að finna ákvæði um vanefndarúrræði vegna galla á söluhlut. Samkvæmt 26. gr. getur 

kaupandi haldið eftir greiðslu kaupverðs, valið milli úrbóta eða nýrrar afhendingar, krafist 

afsláttar, riftunar eða skaðabóta. Þær vangildisbætur er neytandi fær fara eftir eðli gallans og 

kröfugerð hans.  

Geti kaupandi ekki beitt vanefndarúrræðum vegna tiltekins annmarka á söluhlut er hægt að 

líta svo á að vanefnd hafi ekki orðið, þ.e. greiðsla er ekki gölluð. Ber kaupandi þá áhættu af 

söluhlut6 sbr. 13. og 14. gr. nkpl.  

 

2.3 Skilgreining gallahugtaksins  
 

Eins og ofangreindur kafli leiðir í ljós má segja að galli sé vanefnd sem heimili kröfuhafa að 

beita vanefndarúrræðum. Þessi skilgreining veitir takmarkaða vísbendingu um, hvaða atvik og 

aðstæður valda því í einstökum tilvikum, að greiðsla teljist gölluð.7   

Söluhlutur (greiðsla seljanda) verður að fullnægja tilskildum eiginleikum. Gæði greiðslu 

verða að vera í samræmi við réttmætar væntingar kröfuhafans. Sé skilyrði um „gæði“ í víðri 

merkingu, ekki fullnægt, telst hún vera gölluð.8 

Í gallahugtakinu getur falist tvennt. Í fyrsta lagi að greiðslan hafi ekki þá eiginleika eða þau 

einkenni, sem hún átti beinlínis að hafa skv. viðkomandi samningi. Annað hvort eftir orðalagi 

samnings eða því, sem ætla má að aðilar hafi haft í huga  við samningsgerðina. Í öðru lagi að 

greiðslan hafi ekki þau einkenni eða eiginleika, sem almennt má ætla að efndaframlög af 

sömu tegund hafi.9  

Í gildistíð eldri kaupalaga ákvörðuðu dómstólar inntak gallahugtaksins. það mótaðist því af 

áratugalangri dómaframkvæmd. Lögðu dómstólar þá til grundvallar að í gallahugtakinu fælist 

annars vegar að söluhlutur varð hafa öll þau einkenni sem hann átti samkvæmt samningi að 

hafa. Hið selda varð því að hafa öll þau einkenni til að bera sem seljandi hafði sagt að það 

hefði eða ekki þau einkenni er seljandi hafði sagt að það hefði ekki. Hins vegar var talið að 

galli væri á hlut ef hann hefði ekki þau einkenni sem slíkir hlutir höfðu venjulega. Hafði þetta 

                                                 
6 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1 bls. 271 
7 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1. bls. 271. 
8 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur, bls. 295-296 
9 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur, bls. 296 og kauparéttur  bls. 145. 



   

4 
 

atriði fyrst og fremst þýðingu ef ekki var annað áskilið í samningi, beint eða óbeint.10 Væri 

hið selda einstaklega ákveðið varð seljandi að afhenda þá eign sem tilgreind var, en í 

tegundakaupum varð hið selda að hafa þau tegundareinkenni sem um var samið. Þessar 

skilgreiningar á gallahugtakinu eru nefndar almennt og sérstakt gallamat. 11 

 

Eins og áður var sagt varð söluhlutur að hafa öll þau einkenni sem hann átti samkvæmt 

samningi að hafa.  Væri misbrestur á því var um galla að ræða. Er þetta nefnt atvikabundið 

eða sérstakt gallamat þegar eiginleikar greiðslu eru metnir á grundvelli samnings aðila í 

víðtækum skilningi.12 Í eftirfarandi dómsmáli varð niðurstaða Hæstaréttar í samræmi við 

fyrrnefnda skilgreiningu eða þá að söluhlutur verði að hafa öll þau einkenni sem hann á að 

hafa samkvæmt samningi.   

Hrd.1991, bls. 87 (Nr.266/1988) Súrheysturn: F tók að sér að reisa súrheysturn fyrir Þ. 

Í samningi F og Þ sagði: „Kaupandi skal leggja til undirstöðu undir turninn á sinn 

kostnað og á sína ábyrgð.... Nú kann svo að fara, að turninn þoli ekki tilskilið álag, og 

skal seljandi þá endurgreiða kaupanda útlagðan kostnað vegna undirstöðu. Seljandi 

tekur alla ábyrgð á því, að turninn standist þær kröfur, sem til hans eru gerðar, í þrjú 

ár frá afhendingardegi."  Turninn eyðilagðist af völdum veðurs því lok hafi ekki verið 

sett á hann. F hélt því fram, að það hafi orðið vegna þess að Þ hafi látið hjá líða að 

setja lok á turninn, eins og nauðsynlegt hafi verið. F afhenti lokið nokkrum mánuðum 

eftir byggingu turnsins, til Þ er vanrækti að setja það á turninn. Dómurinn taldi að þar 

sem F átti að sjá um smíði turnsins, væri það á hans ábyrgð að setja lok á turninn. Þá 

áleit dómurinn að ekkert hafði komið fram sem sýndi að F hafi skýrt fyrir Þ að lok á 

turninn hafi skipt máli fyrir styrkleika mannvirkisins eða að Þ hafi mátt gera sér það 

ljóst. Taldi Hæstiréttur því að F hafi afhent Þ gallaðan hlut.  

Samkvæmt samningi var það F sem átti að sjá um byggingu turnsins, var það því í hans 

verkahring að láta lok á hann en ekki kaupanda. F vanefndi samninginn að þessu leyti sem 

heimilaði Þ riftun á honum.   

Eins og áður hefur komið fram er hlutur gallaður ef hann hafur ekki þau einkenni sem slíkir 

hlutir hafa venjulega. Þessi skilgreining er dæmi um almennt mat þegar það fer fram á 

grundvelli þeirra krafna sem yfirleitt eða almennt eru gerðar til samskonar hluta eða verðmæta 

                                                 
10 Þorgeir Örlygsson. Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum. bls. 193 
11 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1. bls. 278-279. 
12 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1. bls. 278 
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og þeirra sem samningur fjallar um.13 Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar deildu málsaðilar um 

kröfu kaupanda um bætur vegna bílaþvottavéla er síðar reyndust ónothæfar.   

Hrd. 2002, bls. 445 (Nr. 297/2001) Bílaþvottavélar Talið var að bílaþvottavélarnar 

væru í mun lakara ásigkomulagi en við hefði mátt búast en bæði kaupandi, 

seljandi og fasteignasali virtust hafa miðað við að nokkur viðgerð kaupanda 

myndi leiða til þess að vélarnar yrðu honum nothæfar. Vélfróðir menn sem 

kaupandi fékk til að meta ástand vélanna komust að þeirri niðurstöðu, að báðar 

bílaþvottavélarnar væru ónothæfar til reksturs bílaþvottastöðvar og myndi ekki 

borga sig að reyna að koma þeim í starfhæft ástand.  

Vélarnar voru gallaðar að því leyti að þær höfðu ekki þau einkenni sem samskonar vélar 

höfðu því þær voru ekki í nothæfu ástandi. Í slíkum tilfellum er horft til verðs og aldurtækja 

sbr. Hrd. 1991 bls. 1997 (Jarðýta) og Hrd. nr. 25/2006. (Bíll seldur á nauðungarsölu) er verða 

til skoðunar hér á eftir.   

Ekki er ætlunin að fjalla ýtarlega um galla í þessum kafla heldur nefna nokkra dóma og 

skilgreiningar fræðimanna á gallahugtakinu. Í eftirfarandi köflum verður gallahugtakinu gerð 

betri skil en þar verður fjallað um ákvæði neytendakaupalaga er byggja að einhverju leyti á 

ofangreindum skilgreiningum.14  

 

2.4 Ákvæði laga um galla 
 

Með tilkomu nýrra laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 var í fyrsta skipti kveðið á um 

eiginleika söluhluta og gallahugtakið skilgreint í lögum. Sambærileg ákvæði voru ekki í 

þágildandi lögum um lausafjárkaup nr. 39/1922. Í gildistíð þeirra laga var inntak 

gallahugtaksins ákvarðað af dómstólum sem mótaðist af áralangri dómaframkvæmd. 

Gallahugtak núgildandi laga byggir að sumu leyti á sömu skilgreiningu og í tíð eldri laga um 

lausafjárkaup. Því geta dómar úr eldri réttarframkvæmd haft þýðingu við skýringu á ákvæðum 

gildandi laga. Sá munur er þó á að gallaákvæði núgildandi laga eru mun ýtarlegri.15  

Ákvæði neytendakaupa- og lausafjárkaupalaga eru að mörgu leyti þau sömu. Í IV kafla 

neytendakaupalaga, um eiginleika söluhlutar, gallar o.fl,  er lögbundið hvaða eiginleika 

söluhlutur á að hafa og hvenær söluhlutur telst gallaður. Í 15. gr. er talið upp hverjir 

                                                 
13 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1. bls. 278 
14 Þorgeir Örlygsson. Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum. bls. 193 
15 Þorgeir Örlygsson. Réttarreglur um galla í lausafjárkaupum. bls. 193 
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eiginleikar söluhlutar skulu vera. Í 16. gr. kemur fram hvenær söluhlutur telst gallaður og í 17. 

gr. er að finna reglur um söluhluta „í því ástandi sem hann er“.  Eins og fyrr segir eru reglur 

neytendakaupa um eiginleika söluhluta að mestu leyti sambærilegar við reglur 

lausafjárkaupalaga, þó er að finna ný ákvæði í neytendakaupum sem koma til vegna  

tilskipunar Evrópusambandsins 99/44/EB frá 25. maí 1999, um tiltekna þætti í sölu 

neysluvara og ábyrgð þar að lútandi. 

Fleiri lögbundnar gallareglur má finna í fasteignarkaupalögum nr. 40/2002 sbr. 18. gr.: 

,,Fasteign telst gölluð ef hún stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af 

lögum þessum og kaupsamningi“. Einnig er kveðið nánar um galla á fasteignum í 19. gr. 

þeirra laga.   

Í lögum um þjónustukaup nr. 42/2000 er ákvæði um galla að finna í 1-6 liðar 9. gr.  

3 Neytendakaupalögin  
 
Sérreglur um neytendakaup eru ekki ýkja gamlar. Með lögum um lausafjárkaup nr. 50/2000 

voru í fyrsta sinn lögfest hér á landi ákvæði um neytendakaup. Árið 2003 tóku svo gildi sérlög 

um neytendakaup nr. 48/2003. Miðuðu lögin að því að koma til framkvæmda hér á landi 

tilskipun Evrópusambandsins 99/44/EB frá 25. maí 1999 um tilekna þætti í sölu neysluvara og 

ábyrgð þar að lútandi. Auk tilskipunarinnar var höfð hliðsjón af norrænum rétti á sviði 

neytendakaupa, þá sérstaklega norskum rétti.  Lögin hafa það meginmarkmið að efla 

réttarstöðu neytenda. Neytendum gat reynst erfitt að fá yfirlit yfir þágildandi reglur um 

lausafjárkaup. Sérstök lög um neytendakaup gera réttarstöðu neytenda skýrari fyrir hinn 

almenna neytenda. Þar sem þau eru til þess fallin að einfalda lagaákvæði um neytendakaup og 

gera þau auðskiljanlegri og gegnsærri fyrir hinn almenna neytanda.16  

Lausafjárkaupalög er neytendakaupalöginn eru sprottin af eru að mestu sambærileg, en eins 

og áður segir hafa neytendalaugin það markmið að efla stöðu neytenda og bera þau það með 

sér að vera hagsstæðari fyrir kaupendur heldur en kpl.  Má sem dæmi nefna að í nkpl. eru að 

finna ákvæði sem gerðu þau ófrávíkjanleg, einnig gilda ekki sömu ákvæði um 

rannsóknarskyldu kaupanda og ef annað sannast ekki skal galli í nkpl. sem kemur upp innan 6 

mánaða frá afhendingu talinn hafa verið til staðar frá upphafi.   

 

                                                 
16 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3787-3788. 
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3.1 Gildissvið laganna 
 
Þegar fjallað er um galla í neytendakaupalögum er nauðsynlegt að gera grein fyrir gildissviði 

laganna. Í 1. gr. nkpl. er að finna hið almenna gildissvið laganna. Segir í 1. mgr. að lögin gildi 

um neytendakaup að svo miklu leyti sem ekki er á annan veg mælt fyrir í lögum. Hugtakið 

kaup má skilgreina sem svo að þau séu gagnkvæmur samningur þar sem annar aðilinn lætur af 

hendi eða lofar að láta af hendi einhverja eign til hins aðilans en kaupandinn greiðir eða lofar 

að greiða seljanda peninga sem endurgjald fyrir eignina.17  

Í 2. mgr. 1. gr. segir að með neytendakaupum sé átt við sölu hlutar til neytanda þegar seljandi 

eða umboðsmaður hans hefur atvinnu sína af sölu. Af 2. mgr. leiðir því að nkpl. gilda ekki um 

innbyrðis sölu milli neytenda. Ekki skipir máli hvort arður af sölustarfseminni renni til 

góðgerðarmála eða viðskiptamanna.18 Tekið er fram að lögin gilda um sölu hlutar, því ná þau 

ekki yfir fasteignakaup sbr. 1. og 2. gr. fasteignakaupalaga nr.40/2002. 

Í 3. mgr. 1. gr. segir að með orðinu neytandi sé átt við einstakling sem kaupir söluhlut utan 

atvinnustarfsemi. Skal hlutur því vera til einkanota en ekki ætlaður til endursölu.19 

Í 4. mgr. 1. gr. er kveðið á um að umboðsmaður seljanda sem hefur atvinnu sína af sölu er 

samábyrgur seljanda vegna skyldna hans, nema neytanda hafi verið bent sérstaklega á að 

umboðsmaðurinn sé aðeins milliliður og ekki samábyrgur seljandanum. Samábyrgðin gildir 

ekki þegar seljandi sjálfur annast söluna. Samkvæmt 5. mgr. gilda lögin einnig um skipti eftir 

því sem við getur átt. 

 

3.2 Ófrávíkjanleiki laganna  
 

Samkvæmt 3. gr. laganna eru þau ófrávíkjanleg eða ekki er heimilt að semja um eða bera fyrir 

sig kjör sem eru neytanda óhagstæðari en leiða mundi af lögum um neytendakaup. Sé 

söluhlutur „gallaður“ í skilningi neytendakaupalaganna ber seljandi ávalt ábyrgð á söluhlut. 

Þó seljandi hafi sett fyrir vara í kaupum um einungis 1 árs ábyrgð á honum gilda samt sem 

áður ákvæði 27. gr. um tímamark galla. Fyrirvarar í samningi um ábyrgð geta þó haft áhrif á 

gallamatið eða við hverju kaupandi mátti búast.  Þótt kveðið sé á um að lögin séu 

ófrávíkjanleg er gert ráð fyrir því að hægt sé að víkja frá einstökum ákvæðum laganna um 

                                                 
17 Þorgeir Örlygsson. Gildissvið kaupalaga nr. 50/200. bls. 17 
18 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3788 
19 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3790 
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galla eins og segir í 2. mgr. 15. gr. „ef annað leiðir ekki af samningi skal söluhlutur“ gilda því 

ákvæði 2. mgr. ekki ef aðilar hafa samið um annað.  

Ákvæðið kemur einnig í veg fyrir að seljandinn byggi t.d. á venju sem er neytanda 

óhagstæðari en ákvæði laganna. Það leiðir hins vegar af ákvæðum 1. mgr. að aðilum er 

heimilt að semja um kjör sem eru neytendum hagstæðari en vera mundi samkvæmt lögunum. 

Þá felst ekki í reglunni um ófrávíkjanleika laganna takmörkun á þeirri heimild að unnt sé að 

semja um eiginleika söluhlutar.20 

 

 

3.3 Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa 

Áður en lengra er haldið í umfjöllun um ákvæði neytendakaupalaganna er rétt að gera grein 

fyrir Kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa þar sem nokkuð verður stuðst við álit þeirrar 

nefndar í eftirfarandi köflum.  

Í 63. gr. nkpl. segir að greini aðila að neytendakaupum á um réttindi sín og skyldur samkvæmt 

lögum um neytendakaup geti þeir, einn eða fleiri, snúið sér til kærunefndar lausafjár- og 

þjónustukaupa og óskað eftir álitsgerð nefndarinnar um ágreiningsefnið.  

Nefndin starfar eftir lögum nr. 87/2006 um breytingu á lögum um lausafjárkaup, lögum um 

þjónustukaup og lögum um neytendakaup. Samkvæmt 1. gr. laganna skipar viðskiptaráðherra 

þrjá menn til setu í nefndinni til fimm ára í senn, einn nefndarmanna eftir tilnefningu 

Neytendasamtakanna annan eftir tilnefningu Samtaka atvinnulífsins og hinn þriðja skipar 

ráðherra án tilnefningar og skal hann jafnframt vera formaður nefndarinnar. Hann skal 

fullnægja skilyrðum til að vera héraðsdómari. Kærunefndin skal vistuð hjá Neytendastofu sem 

sér nefndinni fyrir fundaraðstöðu, tekur við kvörtunum til nefndarinnar, annast tilkynningar 

og sér um vörslu gagna.  Niðurstöðum kærunefndar verður ekki skotið til annarra stjórnvalda 

en aðilar geta lagt ágreining sinn fyrir dómstóla með venjulegum hætti. Samkvæmt 3. mgr. 4. 

gr.  nr. 766/2006 skal kostnaður vegna starfa nefndarinnar greiðast úr ríkissjóði. 

Álit nefndarinnar eru ekki aðfarahæf, vilji aðili máls leita fullnustu ákvörðunar nefndarinnar 

verður hann að leggja ágreining sinn fyrir dómstóla. Þrátt fyrir það getur það verið gott að fá 

álit nefndarinnar. Ef aðila greinir á um galla í söluhlut er hagstætt fyrir þá að fá álit 

sérfræðinga og spara sér þar með hugsanlegan dómskostnað því álit hennar eru álitsbeiðanda 

                                                 
20 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3792 
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að kostnaðarlausu. Ættu því álit hennar að virka knýjandi á aðila vilji þeir komast hjá því að 

verða fyrir frekari kostnaði vegna málsins.  

4 Lögmæltir eiginleikar söluhlutar  

Í 15. gr. nkpl. er fjallað um hvaða eiginleikar söluhlutur skal hafa. Samkvæmt 1. mgr. 16. gr. 

nkpl. er söluhlutur gallaður uppfylli hann ekki skilyrði 15. gr. Ákvæðið er að mestu 

sambærilegt 17. gr. kpl. en þó eru að finna ákvæði sem rekja má til Evróputilskipunarinnar 

um neytendakaup.21 Hér á eftir verður fjallað um dóma og úrskurði byggða á ákvæðum 

lausafjárkaupalaganna eftir því sem við á. 

4.1 Söluhlutur skal vera í samræmi við samning  

Í 1. mgr. 15. gr. nkpl. kemur fram meginreglan um eiginleika söluhlutar. Segir þar að 

söluhlutur skal, hvað varðar tegund, magn, gæði, aðra eiginleika og innpökkun, fullnægja 

þeim kröfum sem leiðir af samningi.  

Ef eiginleikar sem seljandi hefur ábyrgst eða heitið eru ekki til staðar er um galla að ræða. Sé 

söluhlutur afhentur sem hefur sama verðmæti og notagildi og hinn umsamdi hlutur verða 

eiginleikar hlutarins að vera eins og samið var um. Hafi kaupandi pantað bláa úlpu en fengið 

afhenta rauða, telst hún gölluð þótt notagildi hennar sé það sama.22 Þegar meta á hvort 

greiðsla, sem stofnast til með samningi, telst gölluð í skilningi kröfuréttarins, er samkvæmt 

framansögðu fyrst til þess að líta sem berum orðum kemur fram í samningum.23  

Gallahugtak núgildandi kaupalaga byggir að sumu leyti á þeirri skilgreiningu sem lögð var til 

grundvallar við beitingu laga nr. 39/1922. Af því leiðir að dómsúrlausnir úr eldri 

réttarframkvæmd geta haft þýðingu við skýringu á ákvæðum gildandi laga.24 Í eftirfarandi 

Hæstaréttardómi var tekist á um hvort söluhlutur reyndist væri í samræmi við samning hvað 

tegund varðar.  

Hrd. 1971, bls. 560 (Nr. 48/1970) Þéttiefni: Kaupandi festi kaup á þéttiefni til 

glerjunar, sem átti að innihalda Thiocl-efni án þynnis að sögn starfsmanna 

seljanda. En stefndi fékk í hendurnar þéttiefni er ekki innihélt Thiocl-efnið án 

þynnis. Var seljandinn því látinn bera skaðabótaábyrgð gagnvart kaupanda. Þótt 

                                                 
21 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3800 
22 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3801. 
23 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1 bls. 282 
24 Áslaug Árnadóttir, Stefán már Stefánsson, Þorgeir Örlygsson, Kauparéttur,  bls. 92.  
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starfsmenn seljanda hafi látið kaupanda fá upplýsingar um efnið eftir bestu getu, 

varð að gera kröfu um að þeir kynnu glögg skil á viðkomandi söluvöru.  

Kaupandi fékk ekki afhenta rétta tegund af efni, því var greiðslan dæmd gölluð. Er niðurstaða 

dómsins að þessu leyti í samræmi við 1. mgr. 15. gr. „Söluhlutur skal, hvað varðar tegund... 

fullnægja þeim köfum sem leiða af samningi“. 

Með orðunum ,,leiðir af samningi“ er ekki einungis átt við orðalag í texta samnings heldur 

geta önnur atvik í sambandi við kaupin haft áhrif á þýðingu hans eins og forsenda 

samningsins og kaupverð. Geta þessi atriði haft þýðingu fyrir túlkun kaupsamningsins. 

Söluhlut er í mörgum tilvikum ekki oft lýst nákvæmlega í samningi og verður hluturinn þá að 

hafa þá eiginleika sem slíkur hlutir hafa venjulega.25   

Til grundvallar kaupsamningum liggur oft ekki ýtarleg samningagerð hvað varðar eiginleika 

er taldir eru upp í 1. mgr. 15. gr. Kaupsamning ber því ekki að túlka einungis út frá orðalagi í 

samningstexta, heldur einnig út frá forsendum hans. Enda væri það varla sanngjarnt ef 

seljandi gæti neitað galla í vöru á þeim forsendum að orðalag kaupsamningsins hafi ekki tekið 

til ákveðinna eiginleika vöru, þegar eiginleikarnir eru nauðsynlegir til notkunar á vörunni. 

Hvað forsendu samnings varðar má benda á neðangreindan álit þar sem talið var að kaupandi 

hefði mátt byggja á þeirri forsendu að hjólhýsi seld á Íslandi ættu að vera hæf til að aka á 

malarvegum.   

Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (hjólhýsi)  nr. 10/2007: 

Álitsbeiðandi festi kaup á hjólhýsi. Skömmu eftir notkun þess upp á hálendi barst 

mikið ryk inn í það. Niðurstaða nefndarinnar var sú að kaupanda hafi ekki verið 

gerð nægilega góð grein fyrir því hjólhýsið væri ekki nothæft utan malbikaðra 

vega. Þar sem ferðalög á Íslandi kölluðu meira og minna á að ekið væri á 

malarvegum yrði seljandi að gera kaupanda rækilega grein fyrir þessum 

eiginleikum hjólhýsisins. Seljandi var ekki talinn hafa sýnt fram á að hafa gert það 

í þessu tilviki. Kaupandinn var því talinn eiga rétt á því að skila hjólhýsinu og fá 

kaupverðið endurgreitt með vöxtum.    

Umrætt hjólhýsi er í raun ekki gölluð vara þó svo hún hleypi inn í sig óæskileg ryki. Seljandi 

þarf hins vegar að gera kaupanda rækilega grein fyrir að ekki sé æskilegt að nota hjólhýsið 

utan malbikaðra vega, þar sem þær upplýsingar eru mikilvægar fyrir notendur hjólhýsisins á 

Íslandi.   
                                                 
25 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3801. 
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Eins og áður segir er ákvæði 1. mgr. 15. gr. meginreglan um eiginleika söluhlutar, hann skal 

vera í samræmi við samning. Er sú regla í samræmi við meginreglu samningalaganna um að 

við gerða samninga skuli standa (pacta sunt servanda). Geta aðilar því ekki einhliða lokið 

kröfusambandinu nema það jafngildi vanefnd.26 Segja má að regla 1. mgr. 15. gr. sé ein 

aðalgallareglan. Sé ágreiningur um hvort um galla sé að ræða, er nærtækast að horfa til þess 

hvort söluhlutur fullnægi þeim kröfum er leiða af samningi.  

  

4.2 Kröfur er gerðar eru til söluhlutar ef annað leiðir ekki af samningi 

Í a-g lið 2. mgr. 15. gr. eru taldar upp kröfur sem gerðar eru til eiginleika söluhlutar þótt þá 

leiði ekki af samningnum sjálfum eða forsendum hans. Eru reglur í 2. mgr. víðtækari reglur 

heldur en í 1. mgr. þar sem eiginleikar þurfa að vera til staðar þótt þá leiði ekki af 

samningnum sjálfum eða forsendum hans. Hafa skilyrði 2. mgr. þá sjálfstæða þýðingu 

gagnvart 1. mgr. Þó ber að hafa í huga að sömu skilyrði leiðir yfirleitt af samningnum 

sjálfum.27  

Með orðunum ,,ef annað leiðir ekki af samningi“ er tekið fram að einstakir liðir 2. mgr. um 

eiginleika víkja ef kaupanda er gerð grein fyrir því að ákveðnir eiginleikar séu frábrugðnir 

þeim er almennt séu á samskonar hlutum. Ef um er að ræða eiginleika sem eru mjög 

mikilvægir fyrir vöru verður seljandi að gera kaupanda góða grein fyrir þeim. Sbr. mál nr. 

10/2007, þar gat seljandi getið sér til um að með tegundaheiti á samskonar hjólhýsi að það 

væri ekki nothæft á malarvegum, en þar sem seljandi þótti ekki hafa gert kaupanda nægilega 

vel grein fyrir því var hjólhýsið talið gallað. Þannig getur kaupandi ekki borið fyrir sig galla ef 

honum hefur verið ljóst við kaup eða mátt vera ljóst við kaup að ákveðnir eiginleikar séu ekki 

til staðar sbr. 3. mgr. 16. gr. nkpl.  

Upptalning 2. mgr. í liðum a- g eru ekki tæmandi heldur eru kveðið á um nokkur mikilvæg 

atriði sem þýðingu geta haft við mat á eiginleikum söluhlutar. Er upptalningin lengri heldur en 

sambærileg upptalning í 17. gr. kpl. er það gert til að auka skýrleika laganna og einnig vegna 

innleiðingar tilskipunarinnar um neytendakaup 28  

Eins og áður segir er ákvæði 1. mgr. 15. gr. meginreglan um eiginleika söluhlutar, hann skal 

vera í samræmi við samning. Er þá þörf á lagaákvæði sem kveður á um hvaða eiginleika 

söluhlutur skuli hafa? Nægir ekki bara að horfa til þeirra eiginleika er koma fram í samningi 

                                                 
26 Páll Sigurðsson, Samningaréttur, bls. 23-25. 
27 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3801 
28 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 380 
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sjálfum sbr. 1. mgr. 15. gr.? Við kaupsamningsgerð er ómögulegt að nefna alla þá eiginleika 

sem söluhlutur skal hafa. Sem dæmi má nefna bíl sem hefur vanalega fjögur dekk undir sér. 

Sé bíl seldur með einungis þremur dekkjum má segja að um galla sé að ræða skv. 2. mgr. 15 

gr. nkpl. þar sem hann hefur ekki þau einkenni sem slíkur hlutur hefur vanalega. En hafi 

kaupandi hinsvegar gert sér grein fyrir því að hann væri að kaupa bíl með þremur dekkjum 

getur hann ekki gert kröfu um úrbætur þar sem bíllinn hafi þau einkenni sem hann átti að hafa 

skv. samningi aðilanna.  Í tíð eldri kpl. nr. 39/1922 var ekki að finna sérstaka upptalningu á 

eiginleikum söluhlutar. Ástæður upptalningar eru þrenns konar. Í fyrsta lagi til að auka 

skýrleika laganna eða að gera gallareglur auðskiljanlegri. Í öðru lagi eru ákvæði 2. mgr. til 

þess fallnar að auka réttarvernd kaupanda. Þannig að kaupandi geti gengið að því að ákveðnar 

reglur gildi í samningum. Hér má til dæmis nefna að söluhlutur skuli henta þeim tilgangi sem 

sambærilegir hlutir eru venjulega notaðir til sbr. a-lið 2. mgr. Í þriðja lagi er upptalningin til 

að auðvelda samningagerð. Á degi hverjum festum við kaup á mörgum hlutum. Væri það 

nokkuð hamlandi að í hvert skipti sem kaup væru gerð þyrfti að fara í flókna samningagerð 

þar sem eiginleikar söluhlutar væru tíundaðir út í hið óendalega.  

 

4.2.1 Söluhlutur skal henta í þeim tilgangi sem sambærilegir hlutir eru venjulega 
notaðir til 

 

Svo segir í a-lið 15.gr. Hlutir geta verið mismunandi að gæðum án þess þó að sá lakari teljist 

gallaður. Taka verður samgjarnt tillit til annarra þátta við kaupin áður en afstaða er tekin til 

hugsanlegs galla. Ákvæðið felur það í sér að hafi hlutur ekki þá eiginleika til að bera sem 

sambærilegur hlutur venjulega hefur telst hann gallaður, jafnvel þótt hann megi nota í þeim 

tilgangi sem neytandinn ætlaðist til. 29 Eldri dómaframkvæmd hefur byggt að svipuðu mati er 

galla varðar. Í eftirfarandi dómi fór kaupandi jarðýtu fram á skaðabætur vegna leyndra galla í 

henni.  

Hrd.  1991, bls. 1997  (Nr. 201/1989) jarðýta:  Fest voru kaup á jarðýtu. Kaupandi 

vélarinnar bar því við að í hún hefði verið haldin leyndum galla. Því neitaði 

seljandi enda hefði kaupandi og aðstoðarmenn hans, er voru sérfróðir um vélar, átt 

að sjá gallann við skoðun á jarðýtunni. Dómurinn taldi að gallar þeir sem voru á 

jarðýtunni væru ekki sýnilegir við skoðun, og ekki hafi verið hægt að ætlast til 

þess, að við skoðun kaupanda á jarðýtu séu hliðardrifin opnuð. Kaupandi mátti því 

                                                 
29 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3801 
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ætla, að viðgerð á hliðardrifum hefði verið forsvaranleg og að þau væru í nothæfu 

ástandi, þannig, að stefnandi gæti haft venjuleg not af jarðýtunni með hliðsjón af 

aldri vélarinnar.  

Hæstiréttur leggur hér til grundvallar að við kaup eigi menn að geta gert ráð fyrir því að 

söluhlutir séu haldnir ákveðnum vanalegum eiginleikum er kaupandi mátti vænta við kaup á 

slíkum hlutum. Í jarðýtu skulu hliðardrif vera í samskonar standi eins og á öðrum 

sambærilegum jarðýtum. En eins og kemur fram í a-lið 2. mgr. 15. gr. þá er hlutur gallaður ef 

hann hentar ekki þeim tilgangi sem sambærilegur hlutir eru venjulega notaðir til, nema annað 

sé tekið fram í kaupum.  

 

4.2.2 Söluhlutur skal hafa þá eiginleika til að bera sem neytandinn mátti vænta við 
kaup á slíkum söluhlut að því er varðar endingu og annað 

 

Svo segir í b-lið 15. gr. Ákvæðið er ekki að finna í kpl. en kemur fram í d-lið 2.mgr. 2. gr. 

tilskipunarinnar um neytendakaup. Enda svipar ákvæðinu til a-liðar. Eins og áður hefur verið 

sagt eru nkpl. að mörgu leyti skýrari og ýtarlegri.  

Varðandi þá eiginleika sem neytandinn mátti vænta, er ekki byggt á væntingum einstakra 

neytanda. Þannig getur neytandi með óeðlilega miklar væntingar ekki haldið því fram að 

söluhlutur sé gallaður þótt hann standist ekki hans væntingar. Lögmætar væntingar neytanda 

skulu vera byggðar meðal annars á samningum, verði hlutar, upplýsingum sem gefnar voru 

við kaupin og ábyrgðaryfirlýsingum um hve lengi hluturinn muni endast. 30 Í eftirfarandi 

úrskurði leitaði kaupandi súrefnistækis eftir áliti þar sem tækið uppfyllti ekki væntingar hans. 

Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (súrefnistæki) nr. 62/2008. 

Álitsbeiðandi festi kaup á súrefnistæki. Kvaðst hann hafa fengið þær upplýsingar 

frá seljanda að einungis þyrfti að nota tækið í 5 mínútur til að ná fram vellíðan og 

aukinni upptöku súrefnis.  Álitsbeiðandi kveðst hafa prófað tækið að kvöldi sama 

dags og kaupin voru gerð en eftir 20 mínútna notkun hafi ekkert gerst, hún hafi 

enn verið þreytt. Að kvöldi næsta dags hafi hún notað tækið í 40 mínútur með 

svipuðum árangri. Seljandi kvaðst einungis hafa gefið álitsbeiðanda þær 

upplýsingar um tækið sem fylgdu með því í leiðbeiningum. Í niðurstöðum segir að 

samkvæmt upplýsingum sérfróðra aðila sé engin sérstök súrefnistæki að finna sem 

                                                 
30 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3802 
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fullnægi þörf manna á 5 mínútum eins og álitsbeiðandi segist hafa ætlað að kaupa. 

Taldi nefndin forsendur álitsbeiðanda fyrir kaupunum vera rangar eða í mesta lagi 

hæpnar miðað við þær upplýsingar sem finna má í leiðbeiningabæklingnum með 

tækinu. Taldi nefndin að súrefnistækið sem álitsbeiðandi keypti geti í sjálfu sér 

fullnægt öllum venjulegum þörfum manna fyrir súrefni eftir því sem það er hægt 

samkvæmt upplýsingum frá sérfróðum aðilum. Væntingar álitsbeiðanda við 

kaupin virðast hins vegar hafa verið slíkar að nánast útilokað væri að tækið sem 

hún keypti eða önnur súrefnistæki gætu mætt þeim. Var því niðurstaðan að 

súrefnistækið væri ekki haldið galla í skilningi b-liðar 15. gr.  

Til grundvallar væntingum neytandans lagði kærunefndin í ofangreindum áliti hvernig önnur 

sambærileg tæki virka og svo upplýsingar þær er finna mátti í bæklingi með tækinu. Þó 

væntingar neytanda til söluvarnings standist ekki þýðir það ekki að varan sé gölluð í skilningi 

b-liðar 15. gr. Til sýna fram á galla verður neytandinn að sanna að væntingar hans hafi 

réttilega komið til við kaup á vörunni, til dæmis með loforði seljanda um ákveðna eiginleika 

vörunnar. Getur sönnunin oft reynst neytendum erfið þar sem samskipti kaupanda og seljanda 

eru í flestum tilfellum munnlega og stendur þá orð gegn orði saman ber ofangreind álit.   

Í eftirfarandi áliti lofar seljandi bifreiðar ákveðinni eyðslu er reyndist ekki rétt að mati 

nefndarinnar. Hafði loforð seljandans veitt kaupanda réttmætar væntingar um eyðslu hennar.  

Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (eyðsla bifreiðar) nr. 20/2009. 

Álitsbeiðandi festi kaup á bifreið. Við kaupin tjáði seljandi honum að eyðsla 

hennar væri 9 lítrar á hundrað kílómetra í langakstri en 12 í innanbæjarakstri.  

Mældu kaupandi og seljandi eyðslu bifreiðarinnar í tvö skipti, reyndist eyðsla 

hennar þá vera nálægt því sem upp var gefið. Álitsbeiðandi mældi sjálfur eyðslu 

bifreiðarinnar í samfellt nær 17 mánuði og í innanbæjarakstri reyndist eyðslan 

nema 14,34 lítrum á hverja 100 kílómetra. Meirihluti nefndarinnar taldi að vegna 

þess hve mikið eyðslan í innanbæjarakstri hefði farið fram úr því sem seljandi 

hefði lýst fyrir álitsbeiðanda væri bifreiðin gölluð. Ætti hann rétt á bótum vegna 

þess að upplýsingarnar hefðu ekki reynst réttar. Minnihlutinn taldi hins vegar að 

við mælingar á bifreiðinni og akstur seljanda hefði hann sýnt fram á að bifreiðin 

eyddi svipað því sem upp hefði verið gefið og álitsbeiðandi hefði ekki með 

mælingum sínum á eyðslu sýnt fram á það að bifreiðin væri gölluð.  
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Til grundvallar álitinu liggur b-liður 15. gr. Segir þar að söluhlutur skal hafa þá eiginleika til 

að bera sem neytandinn mátti vænta við kaup á slíkum söluhlut að því er varðar endingu og 

annað. Er ljóst að væntingar kaupanda samkvæmt þessari lagagrein fara meðal annars eftir því 

hverjar upplýsingar hann fær frá seljanda um söluhlutinn.31 Byggir niðurstaða nefndarinnar á því 

að kaupanda hafi verið gefnar rangar upplýsingar um hver eldsneytiseyðsla bifreiðarinnar 

væri.  

4.2.3 Söluhlutur skal henta í ákveðnum tilgangi ef seljandi mátti vita af honum.32 
 
Ákvæði c-liðar 2.mgr. 15.gr. er einnig að finna í kpl. og tilskipun EB.  Í ákvæðinu kemur fram 

að ef kaupandi hefur ákveðnar væntingar til söluhlutar, sem geta verið óvenjulegar, skulu þær 

vera til staðar hafi seljandi mátt vita um væntingar kaupanda. Er það því vitneskja kaupanda 

sem skiptir megin máli. Í orðalaginu „mátti vita“ um tilgang neytanda felst að ekki má vera til 

staðar nein sanngjörn ástæða sem afsakar ókunnugleika seljanda um hinn sérstæða tilgang. Ef 

seljandi má vita á grundvelli slíkrar vitneskju að söluhlutur hentar ekki í þessum sérstaka 

tilgangi verður seljandi að upplýsa neytanda um það. Fái seljandi hins vegar ekki þessa 

vitneskju fyrr en eftir að kaup gerðust, áður en afhendingin átti sér stað, getur kaupandi ekki 

borið fyrir sig galla, jafnvel þótt hluturinn henti ekki þeim tilgangi sem hann er hugsaður í.33  

Í áliti nr. 10/2007, sem reifaður er hér að ofan, mátti seljandi vita af því að kaupandi hygðist 

nota hjólhýsi til ferðalaga innanlands þar sem vegir eru víðast hvar ómalbikaðir. Hjólhýsið 

hentaði ekki til slíkra nota og var það því talið gallað.  

Seljandi ber einnig ábyrgð jafnvel þó að ekki verði talið að seljandi hafi samþykkt hin 

sérstöku markmið neytandans, ef neytandinn hafði sanngjarna ástæðu til að byggja á 

sérþekkingu seljandans.34 

Í eftirfarandi áliti var tekist á um í hvaða tilgangi hlífðarbuxur skyldu henta.  
Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (hlífðarbuxur) nr. 52/2009. 

Álitsbeiðandi festi kaup á hlífðarbuxum fyrir dóttur sína. Gekk hún í þeim eftir 

Laugaveginum í tvo og hálfan dag, 3-4 tíma á dag, þar af með legghlífar í einn 

dag. Eftir þessa notkun hafi buxurnar verið nánast ónýtar. Við kaupin hafði hún 

nefnt við afgreiðslustúlkuna að þær mæðgur væru að fara að ganga 

                                                 
31 Úr álti í máli nr. 20/2009 
32 Í heild sinni hljómar ákvæðið: „Ef annað leiðir ekki af samningi skal söluhlutur: henta í ákveðnum tilgangi 

sem seljandinn vissi eða mátti vita um þegar kaup voru gerð, nema leiða megi af atvikum að neytandi hafi ekki 

byggt á sérþekkingu seljanda og mati hans eða hafi ekki haft sanngjarna ástæðu til þess.“ 
33 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3802 
34 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3802 
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Laugaveginn og hefði hún sagt að einmitt svona buxur væru góðar í slíka 

notkun því að þær væru léttar og fyrirferðarlitlar í bakpoka. Álitsbeiðandi vildi 

fá aðrar buxur í staðinn sem seljandi hafnaði á þeim forsendum að buxurnar 

væri ekki ætlaðar til að ganga á fjöll eða í urð og grjóti og gæti hann ekki borið 

ábyrgð á slíkri meðferð sem buxurnar virtust hafa fengið.  Nefndin taldi 

buxurnar ekki vera veigamiklar og vafasamt að treysta á að þær þyldu mikla 

göngu eftir Laugaveginum. Kærunefndin áleit að buxurnar væru gallaðar og 

taldi að kaupandi ætti rétt til að seljandi afhenti henni nýjar buxur í stað þeirra 

sem hún keypti en álitsbeiðandi skyldi skila gömlu buxunum til seljanda.  

 

Til grundvallar niðurstöðu sinni byggir nefndin á því að seljandi hefði vitað um fyrirhuguð 

not kaupanda af buxunum en þær hafi ekki hentað til þeirra nota.  

Með auknum tækniframförum og vöruúrvali veður erfiðara fyrir hinn venjulega neytanda að 

sjá út hvaða vörum hann þarf á að halda. Því er oftast auðveldast fyrir hann að lýsa fyrir 

seljandanum hvaða tilgangi hluturinn eigi að gegna. Er það þá á ábyrgð seljandans að gefa 

kaupanda upplýsingar um hvort ákveðin söluvara henti tilætluðum tilgagni. Reglan er þó ekki 

algild þar sem í seinni hluta ákvæðisins kemur fram að kaupandi geti ekki borið ákvæðið fyrir 

sig hafi hann „ekki byggt á sérþekkingu seljanda og mati hans eða hafi ekki haft sanngjarna 

ástæðu til þess.“ Þegar um neytendakaup er að ræða hefur seljandi atvinnu af sölu, er því ekki 

ósanngjarnt að ætlast til þess að hann hafi þekkingu á söluvarningi sínum. Í Hæstaréttardómi 

nr. 48/197035 (þéttiefni), segir: „Gera verður þá kröfu til starfsmanna áfrýjanda, að þeir kunni 

glögg skil á vöru þeirri, sem áfrýjandi selur.” Var það því sök starfsmanna í málinu að 

kaupandi fékk rangt efni í hendurnar, en ekki kaupanda.   

 

4.2.4 Ef annað leiðir ekki af samningi skal söluhlutur hafa þá eiginleika til að bera sem 
seljandi hefur vísað til með því að leggja fram prufu eða líkan  

 

Ákvæði d-liðar á einungis við um þá eiginleika sem seljandinn hefur vísað til með því leggja 

fram prufur eða líkön. Ákvæðið tekur ekki á þýðingu þess að kaupandi hefur lagt fram prufur 

eða líkön. Samningar aðila fela það oft í sér að hlutur skuli vera í samræmi við þá eiginleika 

sem framlagðar prufur og líkön bera með sér. Í samningum kemur oft fyrir  að eiginleikar 

vörunnar eigi að fullnægja mati sérfróðra eftirlitsmanna eða annarra slíkra. Þessi atvik falla 

                                                 
35 Sjá reifun á dómi í kafla 4.1  
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ekki beint undir ákvæði d-liðar en geta eftir atvikum fallið undir 1. mgr. 15. gr.36 Í eftirfarandi 

álti kvartaði kaupandi yfir að tölva hans stæðist ekki vörulýsingu seljanda. 

Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (69/2009) Kaup á fartölvu: 

Álitsbeiðandi keypti nýja fartölvu á tilboðsverði. Sagði hann tölvuna ekki svara 

vörulýsingu sem sér hefði verið gefin á henni við kaupin að því er tvö atriði 

varðaði og viðurkenndi seljandi að svo hefði verið með annað atriðið en ekki 

hitt. Álitsbeiðandi krafðist þess að fá nýja samskonar tölvu í staðinn fyrir þá 

sem hann keypti. Kærunefndin taldi að tölva álitsbeiðanda væri gölluð í 

skilningi c-liðar 17. gr. kpl.37 þar sem hún samræmdist ekki lýsingu seljanda. 

Taldi nefndin að álitsbeiðandinn ætti rétt á afslætti af kaupverðinu.   

Talið var að tölvan væri gölluð að því leyti að hún hafi ekki staðist vörulýsingu er seljandi 
hafði vísað til í kaupunum.  
 

4.2.5 Söluhlutur skal vera í venjulegum eða öðrum forsvaranlegum umbúðum sem 
nauðsynlegar eru til að varðveita og vernda hann 

 
Seljandi skal sjá til þess að söluvöru sé pakkað inn svo vel sem nauðsynlegt er til þess að 

varðveita og vernda hlutinn. Skylda til innpökkunar fer að sjálfsögðu eftir eðli söluhlutar og 

fyrirmæli ákvæðisins fela ekki í sér skyldu til að pakka söluhlut inn. Sem dæmi um söluhluti 

sem að jafnaði þarf ekki að pakka inn má nefna bíla og sand. Ekki þarf því að pakka inn hlut 

nema leiða megi af sértökum atvikum að þess sé nauðsyn. Að öðru leyti verður að skýra 

hugtakið umbúðir rúmri skýringu.38 Dýrum er til dæmis venjulega ekki pakkað inn þótt þau 

séu send frá einum stað til annars, en þess í stað er sú krafa gerð að flutningur fari fram í 

forsvaranlegum búrum eða með áþekkum hætti.39  

Almennt gildir sú regla að tjónþoli beri tjón sitt sjálfur. Einungis að uppfylltum ákveðnum 

skilyrðum getur tjónþoli fengið tjónið bætt úr hendi annarra aðila.40 Grundvallast þá 

bótaábyrgð aðilans á sakareglunni.41 Bótaábyrgð byggist því á sök, var tjónið öðrum en 

                                                 
36 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3802-3803.  
37 Ákvæðið er samhlóða d-lið 15.gr. nkpl.  
38 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3803. 
39 Alþingistíðindi. 1999-2000, A-deild. bls. 835. 
40 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur kennslubók fyrir byrjendur, 2. útgáfa,, 1999, bls. 14 
41 skarreglan :,,Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, enda 

sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum sem verndaðir eru með skaðabótareglum. Það 
er og skilyrði að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, svo sem æska eða skortur á 
andlegri heilbrigði“.  
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tjónþola að kenna? Bótaábyrgð innan samninga er með svipuðum hætti, með ákvæði um 

skyldu seljanda til að pakka inn hlutunum, ef sérstök ástæða þykir til, er kaupendum gert 

auðveldara um vik að sanna sök seljanda og krefja hann um úrbætur, hafi söluhlut ekki verið 

pakkað inn í venjulegum eða öðrum forsvaranlegum umbúðum. Seljandi verður því að pakka 

inn söluhlut sé það nauðsynlegt nema samningur hans við seljanda leiði til annars. 

 

4.2.6 Söluhlutur skal vera í samræmi við kröfur opinbers réttar42 
 
Samkvæmt f-lið 2. mgr. 15. gr. skal söluhlutur vera í samræmi við kröfur opinbers réttar sem 

leiðir af lögum eða öðrum opinberum ákvörðunum á þeim tíma er kaup áttu sér stað. Ákvæðið 

gildir ekki ef neytandinn ætlar sér að nota hlut á þann hátt að lagalegar kröfur um eiginleika 

hans skipti ekki máli. Dæmi um þetta er ef kaupandi kaupir bíl í þeim tilgangi að nota hann í 

varahluti er hann ekki gallaður þó hann uppfylli ekki kröfur sem gerðar eru til bíla í umferð. 

Ákvæðið hefur yfirleitt ekki mikla sjálfstæða þýðingu í lausafjárkaupum en er þó mikilvægt 

þegar um öryggisráðstafanir og ýmis stöðluð ákvæði í lögum og reglugerðum er að ræða. 

Þetta á einkum við um almennar reglur, til dæmis um bifreiðar og eiginleika rafmagnshluta. 

Ákvæðið á einnig við um einstakar ákvarðanir, til dæmis stjórnvaldsákvörðun eða dóm sem 

bannar sölu tiltekinnar framleiðslu.43  

Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar stóðust lampar ekki kröfur reglugerðar um raforkuvirki. 

Hrd. 1967, bls. 960. ( nr. 24/1967) Raflampar: Fest voru kaup á lömpum. 

Skömmu eftir kaup komu í ljós ýmsir gallar á þeim að mati kaupanda fór hann því 

fram á riftun kaupsamningsins. Í málinu var lagt fram vottorð Rafmagnseftirlits 

ríkisins. Þar sagði að frágangur lampanna hefði verið þess eðlis að samþykkt 

eftirlitsins hefði ekki fengist og án breytinga gætu lamparnir ekki talist söluhæf 

vara. Taldi Hæstiréttur galla á hinum seldu lömpum svo margvíslega og mikla að 

bersýnilega hafi verið brotið gegn þá gildandi ákvæðum 46. gr. og 49. gr. 

reglugerðar um raforkuvirki nr. 61/1933. Var því kaupanda heimilt að rifta 

kaupum. 

Það sem lagt var til grundavallar riftunarheimildinni er að eiginleikar þeir, er ekki voru til 

staðar, skiptu kaupanda miklu máli fyrir hugsanlega endursölu eða notkun. Eins gerði seljandi 

                                                 
42 Í heild sinni hljómar ákvæðið : söluhlutur skal vera í samræmi við þær kröfur opinbers réttar sem gerðar eru í 

lögum eða opinberum ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli laga á þeim tíma sem kaup eru gerð, ef 
neytandinn ætlar ekki að nota hlutinn á þann hátt að kröfurnar séu þýðingarlausar. 
43 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3803. 
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kaupanda ekki sérstaklega grein fyrir ofangreindum annmörkum. Í dómi frá 1989 var 

kaupanda stefnt til greiðslu á heyhleðsluvagni er hann vildi rifta kaupum á.  

Hrd. 1989 bls. 1523, (Nr. 313/1987) Heyhleðsluvagn: Fest voru kaup á 

heyhleðsluvagni. Eftir afhendingu vagnsins tilkynnti kaupandi seljanda að 

vagninn hefði verið endursendur og væri ástæðan sú, að á hann vantaði hlíf. Fyrir 

dómi fór kaupandi fram á riftun á kaupum sökum þessa og einnig vegna þess að 

glitaugu voru ekki á vagninum, eins og skylt sé skv. 37. gr. reglugerðar um gerð 

og búnað ökutækja, sé hann notaður á alfaraleiðum. Eins var enginn stöðuhemill á 

vagninum né annar búnaður til að tryggja stöðu hans í halla, sé hann ekki tengdur 

dráttarvél. Kaupandi taldi vagninn óforsvaranlegan og hættulegan við íslenskar 

aðstæður, þar sem börn og unglingar í sumardvöl, vinni með fullorðnum að 

heyskapnum. Umræddur vagn fór í búvélaprófun hjá bútæknideild 

Rannsóknarstofnunar landbúnaðarins á Hvanneyri. Ekki var að finna í 

niðurstöðum þeirrar prófunar neinar athugasemdir um að öryggishlífar skorti á 

vagn eða að búnaði vagnsins að þessu leyti hafi verið ábótavant. Í niðurstöðum 

héraðsdóms er staðfestur var í Hæstarétti, segir að kaupanda hafi ekki tekist að 

sanna að vagninn hafi verið haldin þeim göllum er heimili honum riftun á 

kaupum. Kaupandi pantaði vagninn eftir að hann hafði aflað sér upplýsinga um 

hann og fyrir liggur að kaupandi gerði  engar kröfur um sérstakan öryggisbúnað 

umfram það sem vagninn hafði frá framleiðanda. 

Þó öryggishlífar hafi vantað á vagninn, er kaupandi taldi til verulegs galla, gerði 

Rannsóknarstofnun landbúnaðarins búvélaprófun hjá bútæknideild á vagninum. Við þá 

skoðun kom ekki fram athugasemd  um skort á öryggishlífum á vagninum. Hvað varðaði aðra 

eiginleika er kaupandi taldi til galla dæmdi Hæstiréttur að kostnaður við þær breytingar hafi 

verið það lítill, miðað við gerð vagnsins, að kaupanda hafi ekki verið heimilt að rifta kaupum. 

Ekki er óhugsandi að kaupandi hefði getað fengið lækkun á kaupverði sökum ofangreindra 

annmarka en kaupandi fór einungis fram á riftun kaupa. Þar sem ekki var um að ræða 

verulega vanefnd var riftun ekki heimil.  Bera ofangreindir dómar með sér að Hæstiréttur 

hefur lagt sömu sjónarmið og koma fram í f-lið í niðurstöðu málanna.  

Ákvæði f-liðar fjallar einungis um eiginleika söluhlutar og falla því kröfur er varða  

upplýsingar sem veita skal um tiltekna framleiðslu utan gildissviðs ákvæðisins. Sígarettupakki 

er því ekki gallaður í skilningi f-liðar þó á hann vanti, lögum samkvæmt, auglýsingu um hættu 

á heilsutjóni við reykingar. Hann getur aftur á móti verið gallaður skv. 16. gr. ef á hann vantar 
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slíkar upplýsingar. Kröfur opinbersréttar, sem verða til eftir að kaup eru gerð, falla utan 

gildissvið ákvæðisins, en samningar aðila geta verið með þeim hætti að þær hafi þýðingu. 

Opinberar reglur um notkun hlutarins í tilteknu skyni, falla utan gildissviðs ákvæðisins. 

Seljandi vélsleða ber því ekki ábyrgð á því að neytandinn fái heimild til þess að aka 

vélsleðanum um eignarlönd annarra manna.44 

Sambærilegt ákvæði er ekki að finna í kpl. En þess skal þó getið að skorti söluhlut eiginleika 

f-liðar nkpl. getur ákvæði a- liðar 17. gr. kpl. átt við f-lið: Ef annað leiðir ekki af samningi 

skal söluhlutur henta í þeim tilgangi sem sambærilegir hlutir eru venjulega notaðir til. Þannig 

skulu venjulegir raflampar henta í þeim tilgangi sem sambærilegir lampar eru venjulega 

notaðir til. 

 

4.2.7 Söluhlutur skal vera laus við kvaðir af hálfu þriðja manns  
 
Í g-lið er kveðið á um að söluhlutur skuli vera laus við kvaðir frá þriðja manni um rétt yfir 

söluhlut, til dæmis eignarrétt eða veðrétt. Söluhlutur skal einnig vera laus við kröfur þriðja 

manns um kvaðir í hlutnum, þótt þeim sé mótmælt, nema kröfurnar séu augljóslega 

órökstuddar. Ákvæðið á sér fyrirmynd í norsku lögunum um neytendakaup. Ákvæðið er ekki 

að finna í 17. gr. kpl. um eiginleika söluhlutar heldur tekur 41. gr. laga á vanheimildum og 

öðrum kröfum þriðja manns yfir söluhlut og hafa þau ákvæði sömu þýðingu og g-liður 2. mgr. 

15. gr.45   

5 Upplýsingaskylda seljanda og ákvæði um galla 
 
Í 16. gr. nkpl. kemur fram hvenær söluhlutur telst gallaður. Ekki er að finna sambærilegt 

ákvæði í kpl., þ.e. að kveðið sé á um það á einum stað hvenær galli er fyrir hendi. Er þetta 

sennilega gert til einföldunar fyrir neytendur. Í 1. mgr. 16. gr. segir Söluhlutur telst vera 

gallaður ef: svo er kveðið á um í a-d lið hvenær söluhlutur er gallaður. Í a-lið 1. mgr. segir að 

söluhlutur teljist vera gallaður ef hann er ekki í samræmi við þær kröfur sem fram koma í 15. 

gr. laganna, en gerð var grein fyrir henni í kafla 4.1. um lögbundna eiginleika söluhluta.  

Reglur um galla eiga einnig við ef söluhlutur er ekki í samræmi við upplýsingar sem gefnar 

hafa verið um notkun, eiginleika, uppsetningu og geymslu hans eða seljandi látið hjá líða að 

                                                 
44 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3803.  
45 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3803.  
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veita upplýsingar. Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir því hvernig þessar upplýsingar 

geta haft áhrif á hvort galli teljist fyrir hendi.   

 

5.1 Upplýsingar seljanda standast ekki  
 
Í c-lið 1. mgr. 16. gr. er að finna annað upplýsingaákvæði. Segir þar að söluhlutur telst vera 

gallaður ef hann svarar ekki til þeirra upplýsinga sem seljandi hefur við markaðssetningu eða 

á annan hátt gefið um hlutinn, eiginleika hans eða notkun nema seljandi sýni fram á að réttar 

upplýsingar hafi verið gefnar neytanda við kaupin eða að upplýsingarnar hafi ekki haft áhrif 

á kaupin;  

Upplýsingar seljanda skulu því vera í samræmi við þær sem hann hefur gefið út í almennum 

markaðssetningum eða á annan hátt. Með markaðssetningu er átt við auglýsingar, 

kvikmyndir, myndbönd o.s.frv. Í orðalaginu „á annan hátt“ felst að undir ákvæðið falla til 

dæmis upplýsingar sem seljandi gefur neytanda við kaupin. Það er ekki skilyrði að 

upplýsingarnar hafi verið gefnar skriflega, heldur nægir að þær hafi komið fram gagnvart 

neytanda í til dæmis samningi, bréfaskiptum eða munnlega við samningsgerð.46   

Fyrir gildistöku nýrra laga á sviði kauparéttar í upphafi þessarar aldar var lagt til grundvallar 

að greiðsla teldist gölluð ef eiginleikar hennar reyndust ekki í samræmi við upplýsingar 

aðalskuldara.47 Í eftirfarandi Hæstaréttardómi fór kaupandi fram á bætur eða afslátt af valtara 

vegna rangra upplýsinga seljanda um árgerð hans. 

Hrd. 1989 bls. 199 (Nr. 310/1987) valtari: Fest voru kaup á valtara. Við sölu 

valtarans kom fram að árgerð hans væri 1974. Eftir kaup var upplýst að valtarinn 

hefði verið árgerð 1967. Seljandi bar við fyrir rétti að við kaup á honum hafi hann 

fengið þær upplýsingar að hann væri árgerð 1974. Var það því ekki sannað að 

seljandi hafi vitað að valtarinn væri af árgerð 1967 er hann seldi hann. Í 

niðurstöðu Hæstaréttar sagði að þó ekki hafi verið sannað að tæknilegur munur 

hafi verið á völturum af árgerð 1974 og 1969 þá sé ljóst að vélar og tæki verða 

verðminni með aldrinum og verðmæti þeirra á markaðnum miðast að nokkru leyti 

við árgerð þeirra. Telja verður að valtarinn hafi verið verðminni en kaupandi mátti 

gera ráð fyrir, þar með sé hann haldinn galla sem veiti kaupanda rétt til afsláttar af 

kaupverði hans.   

                                                 
46 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3804 
47 Benidikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson. Kröfuréttur 1. bls. 293. 
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Varast ber að skýra það „...að upplýsingarnar hafi ekki haft áhrif á kaup“ of þröngt. Þó, 

upplýsingar leiði ekki til þess að kaupandi hætti við að kaupa hlut, þá geta upplýsingarnar leitt 

til þess að hærra verð verði greitt fyrir söluhlut en ella. Í ofangreindum dómi taldi 

héraðsdómur að kaupandi hafi ekki sannað að árgerð hafi verið forenda fyrir umsömdu 

kaupverði. Einnig hafi kaupandi ekki sannað að slit á vélinni hafi verið meira en seljandi 

upplýsti því gat hann ekki sannað að hann hafi verið með verðminni hlut en hann gerði ráð 

fyrir og sýknaði því seljanda af hans kröfum. Hæstiréttur sneri dómi héraðsdóms við og taldi 

að röng árgerð ein og sér hafi getað skipt máli hvað verð varðaði. Eins var seljandinn látinn 

veita kaupanda afslátt þó upplýsingar hans um árgerði hafi verið gefnar í góðri trú.  

Upplýsingar verða að hafa verið afmarkaðar og að vissu marki sérgreindar til þess að hægt sé 

byggja rétt á þeim eftir c-lið. Upplýsingar við markaðssetningu eru oft svo almennar og 

óljósar að hæpið er að hægt sé að byggja á þeim. Slíkar upplýsingar eru þó ekki 

þýðingarlausar þar sem að þær geta haft vissa þýðingu við mat á því hverra gæða varðandi 

hlutinn neytandinn gat vænst. Upplýsingar í leiðbeiningum er fylgja honum við afhendingu 

falla ekki beint undir orðalag ákvæðisins því eðli málsins samkvæmt les kaupandi 

leiðbeiningarnar eftir kaup. Það að söluhlutur svari ekki til þeirra upplýsinga sem seljandinn 

hefur gefið tekur í fyrsta lagi til allra upplýsinga sem eru rangar. Í öðru lagi tekur ákvæðið til 

upplýsinga sem eru í sjálfu sér réttar en eru settar fram á villandi hátt.48 

 Í 2. mgr. 16. gr. segir að ákvæði c-liðar 1. mgr. 16. gr. gildi einnig um upplýsingar sem annar 

en seljandi hefur gefið á umbúðum hlutarins, í auglýsingum eða við aðra markaðssetningu á 

vegum seljanda eða fyrri söluaðila. Í eftirfarandi áliti, er einnig var reifaður hér að ofan, gaf 

starfsmaður seljanda upplýsingar um vöru er reyndust ekki réttar. 

Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa nr. 52/2009 (hlífðarbuxur)  . 

Álitsbeiðandi festi kaup á hlífðarbuxum fyrir dóttur sína gekk hún í þeim eftir 

Laugaveginum í tvo og hálfan dag, 3-4 tíma á dag, þar af með legghlífar í einn 

dag. Eftir þessa notkun hafi buxurnar verið nánast ónýtar. Við kaupin hefði hún 

nefnt við afgreiðslustúlkuna að þær mæðgur væru að fara að ganga 

Laugaveginn og hefði hún sagt að einmitt svona buxur væru góðar í slíka 

notkun því að þær væru léttar og fyrirferðarlitlar í bakpoka. Álitsbeiðandi vildi 

fá aðrar buxur í staðinn sem seljandi hafnaði á þeim forefndum að buxurnar 

væri ekki ætlaðar til að ganga á fjöll eða í urð og grjóti og gæti hann ekki borið 

ábyrgð á slíkri meðferð sem buxurnar virtust hafa fengið. Nefndin taldi 

                                                 
48 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3804 
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buxurnar ekki vera veigamiklar og vafasamt að treysta á að þær þyldu mikla 

göngu eftir Laugaveginum. Kærunefndin áleit að buxurnar væru gallaðar og 

taldi að kaupandi ætti rétt til að seljandi afhenti henni nýjar buxur í stað þeirra 

sem hún keypti en álitsbeiðandi skyldi skila gömlu buxunum til seljanda 

Í ofangreindu áliti skipti það ekki máli hvort upplýsingarnar  hafi komið frá afgreiðslustúlku 

eða seljanda sjálfum. Það er ekki skilyrði samkvæmt ákvæðinu að seljandinn hafi sjálfur gefið 

upplýsingarnar, heldur ber seljandinn einnig ábyrgð á þeim upplýsingum sem starfsmenn hans 

eða aðrir þeir sem fram koma fyrir hans hönd hafa gefið, enda hafi þeir haft umboð eða 

heimild til þess. Það er ekki skilyrði að viðkomandi hafi umboð til þess að gera sjálfan 

kaupsamninginn, heldur nægir að hann haft umboð til þess að gefa upplýsingarnar.49 

 

  

5.2 Seljandi vanrækir að veita upplýsingar  
 

Ef seljandi lætur hjá líða að veita kaupanda mikilvægar upplýsingar telst söluhlutur gallaður 

samkvæmt b-lið 1. mgr. 16. gr. Þar segir: „söluhlutur telst vera gallaður: ef seljandi hefur við 

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

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

vanrækslan hafi haft áhrif á kaupin.“  

Ákvæðið er sambærilegt ákvæði b-liðar 1. mgr. 19. gr. kpl. Í frumvarpinu kemur fram að hafi 

kaupandi vanrækt  að gefa upplýsingar sem verulegu máli skipta varðandi kaup þá séu þau 

gölluð. Þá er það skilyrði samkvæmt ákvæðinu að neytandi hafi mátt ætla að hann fengi 

upplýsingar um þessi atriði. Einnig verður vanrækslan að hafa haft áhrif á það að kaup voru 

gerð. Felst í ákvæðinu að seljandi verður að gefa upplýsingar um alla óheppilega eiginleika er 

máli skipta. Með orðalaginu „hlaut að þekkja til“ er ekki einungis átt við atvik sem seljandi 

þekkti heldur líka atvik sem ekki er afsakanlegt að seljandi viti ekki um. Láti seljandi hjá líða 

að gefa þessar upplýsingar getur það leitt til þess að söluhlutur teljist gallaður.50 Í eftirfarandi 

Hæstaréttardómi krafðist kaupandi bóta sökum þess að seljandi lét hjá líða að veita honum 

upplýsingar um bifreiðina.   

 

                                                 
49 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3804  
50 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3804 
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Hrd. 1991, bls. 2069 (Nr.280/1989) Breytingar á pönnu bíls: Skömmu eftir kaup á 

bifreið bræddi vélin úr sér. Sérfróðir meðdómendur töldu að rekja mæti úrbræðslu 

vélarinnar til breytinga, sem gerð hafði verið á olíupönnu í bifreiðinni og kallaði á 

aukið eftirlit með olíumagni. Upplýsti seljandi kaupanda ekki um þessar 

breytingar. Mat dómurinn seljanda það til sakar vegna þekkingar hans á bifvélum. 

Voru kaupanda dæmdar bætur úr hendi seljanda.  

 

Hæstiréttur leggur til grundvallar dómi sínum að seljandi hafi haft þekkingu á bifvélum, mátti 

hann því vita að breytingar á olíupönnu væru upplýsingar er skipa máli varðandi kaup á 

bílnum. Er dómurinn í samræmi við ákvæði b-liðar.  Í eftirfarandi áliti fór kaupandi bifreiðar 

fram á að seljandi greiddi sér kostnað vegna tímareimar bifreiðar þar sem hann hafi vanrækt 

upplýsingaskyldu sína. 

Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (Kaup á notaðri bifreið) nr. 

10/2009.  Álitsbeiðandi keypti rúmlega 7 ára gamla bifreið af bifreiðaumboði. 

Eftir tæpa ársnotkun og 14-16.000 km. akstur fór tímareimin í bifreiðinni. 

Álitsbeiðandi taldi að seljandi hefði við kaupin átt að gera sér grein fyrir því 

hvenær þyrfti að athuga tímareimina og skipta um. Seljandi benti á að við kaupin 

sá álitsbeiðandi reikning þar sem fram kom að skipt hafði verið um tímareim 

þremur árum áður. Álistbeiðandi taldi að seljandi ætti að borga þar sem  hann 

hafði ekki varað hana við að skipta þyrfti um tímareim í bifreiðinni eftir þrjú ár 

eins og þjónustustjóri A segi að þurfi að gera á bílum þessarar tegundar.  Seljandi 

bendir hins vegar á að samkvæmt upplýsingum framleiðanda bifreiðarinnar þurfi 

að athuga reimina eftir 3 ár og skipta um hana eftir 4 ár. Kærunefndin féllst ekki á 

kröfur álitsbeiðanda þar sem það hefði verið í hans verkahring að sjá um viðhald á 

bifreiðinni og upplýsingar um hvenær ætti að skipa um tímareim væru ekki 

veigamiklar.  

Í niðurstöðum sínum bendir nefndin aðallega á tvennt. Í fyrsta lagi flyst áhætta af söluhlut yfir til 

kaupanda þegar söluhluturinn hefur verið afhentur og ber kaupanda að greiða kaupverðið þótt 

hluturinn hafi eftir það farist, skemmst eða rýrnað sé um að ræða atvik sem ekki verða rakin til 

seljanda, skv. 13. gr. nkpl. Er það því í verkahring kaupanda að annast viðhald biðreiðar svo sem 

að fylgjast með og skipta um tímareim ef þörf krefur. Við kaup sá álitsbeiðandi reikning þar sem 

fram kom að skipt hafði verið um tímareim þremur árum áður. Í öðru lagi taldi nefndin að 

seljanda hafi ekki sérstaklega borið skylda til þess að upplýsa kaupanda um hvenær hann ætti næst 
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að skipta um tímareim samkvæmt b-lið 1. mgr. 16. gr. nkpl. Þótt kaupandi hafi mátt ætla að hann 

hafi átt að fá slíkar upplýsingar þá bendir ekkert til þess það hefði haft áhrif á það hvort 

álitsbeiðandi hefði keypt bifreiðina.   

5.2.1 Skortur á upplýsingum um uppsetningu, samsetningu o.fl.  
 

 Í d-lið 1. mgr. 16. gr. segir að söluhlutur telist vera gallaður ef nauðsynlegar upplýsingar um 

uppsetningu, samsetningu, notkun, umönnun og geymslu fylgja ekki söluhlut. Seljandi skal því 

veita greinargóðar og skýrar leiðbeiningar til neytanda þegar hinn síðarnefndi á að setja 

vöruna upp eða saman sjálfur. Ef seljandi fullnægir ekki þessari skyldu og neytanda tekst ekki 

að setja hlutinn rétt saman af þeim sökum telst varan gölluð. Þá nær ákvæðið einnig til 

leiðbeiningar um notkun, umönnum og geymslu söluhlutarins.51 Telja má að rangfærslur í 

leiðbeiningum leiði á sama hátt til að brestur sé á að seljandi uppfylli samninginn.52 

Í Hæstaréttadómi (súrheysturn) er eining var reifaður kafla 2.3, reyndi meðal annars á hvað 

fælist í samningi aðilanna og hvort seljandi skildi gefa upplýsingar um mikilvægi þess að hafa 

lok á turninum fyrir  styrkleika hans. 

Hrd.1991, bls. 87 (Nr.266/1988) Súrheysturn: F tók að sér að reisa súrheysturn 

fyrir Þ. Í samningi F og Þ sagði: „Kaupandi skal leggja til undirstöðu undir 

turninn á sinn kostnað og á sína ábyrgð.... Nú kann svo að fara, að turninn þoli 

ekki tilskilið álag, og skal seljandi þá endurgreiða kaupanda útlagðan kostnað 

vegna undirstöðu. Seljandi tekur alla ábyrgð á því, að turninn standist þær 

kröfur, sem til hans eru gerðar, í þrjú ár frá afhendingardegi."  Turninn 

eyðilagðist af völdum veðurs því lok hafi ekki verið sett á hann. F hélt því fram, 

að það hafi orðið vegna þess að Þ hafi látið hjá líða að setja lok á turninn, eins og 

nauðsynlegt hafi verið. F afhenti lokið nokkrum mánuðum eftir byggingu 

turnsins, til Þ er vanrækti að setja það á turninn. Dómurinn taldi að þar sem F átti 

að sjá um smíði turnsins, væri það á hans ábyrgð að setja lok á turninn. Þá áleit 

dómurinn að ekkert hafði komið fram sem sýndi að F hafi skýrt fyrir Þ að lok á 

turninn hafi skipt máli fyrir styrkleika mannvirkisins eða að Þ hafi mátt gera sér 

það ljóst. Taldi Hæstiréttur því að F hafi afhent Þ gallaðan hlut.  

                                                 
51 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3804 
52 Áslaug Árnadóttir, Stefán már Stefánsson, Þorgeir Örlygsson, Kauparéttur,  Reykjarvík 2006, bls. 432. 
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Eins og segir í dómnum skýrði seljandi ekki fyrir kaupanda að lok á turninn hafi skipt máli 

fyrir styrkleika hans. Lét hann því kaupanda ekki fá nauðsynlegar upplýsingar um 

uppsetningu, samsetningu, notkun, umönnun og geymslu á söluhlut. Má segja að ákvæði d-

liðar eigi við ofangreindan dóm hvað upplýsingaskyldu seljanda varðar.  

6 Vond trú  
 
Neytandi getur ekki borið neitt það fyrir sig sem galla sem hann vissi eða mátti vita um þegar 

kaup eru gerð samkvæmt 3. mgr. 16. gr.  

Í ákvæðinu felst ekki aðeins að neytanda hafi verið kunnugt um viðkomandi atvik heldur líka 

að hann hafi áttað sig á þýðingu þess sem galla. Neytandi má heldur ekki „hafa mátt vitað“ 

um atvik þegar kaup voru gerð. Ekki er því þörf á að sanna að neytandinn hafi vitað heldur 

nægir að sýna fram á að neytandanum hljóti að hafa verið kunnugt um atvik. Ákvæðið 

útilokar ekki kröfu neytanda um úrbætur vegna galla, sem hann vissi af eða mátti vita af, ef 

gert er ráð fyrir að seljandinn hafi fyrirfram skuldbundið sig til að bæta úr honum. 53  

Neytandi má ekki hafa áttað sig á því að eiginleikinn hafi verið galli svo galla krafa sé gild. 

Hafi því seljandi látið kaupanda fá upplýsingar sem eru það fræðilegs eðlis eða ruglingslegar 

að neytandinn getur ekki áttað sig á því að um galla á hlutnum sé að ræða, getur neytandinn 

samt sem áður krafið seljanda um úrbætur á gallanum. Í eftirfarandi dómi Hæstaréttar fór 

kaupandi fram á riftun á kaupum bifreiðar sökum skemmda á vél. Í dómnum tekur Hæstiréttur 

á því hvað kaupanda hafi mátt vera ljóst í kaupunum.  

Hrd. 1981 bls. 620 (nr. 189/1981) Ford: Kaupandi festi kaup á 6 ára gamalli 

bifreið. Skömmu eftir kaup vildi hann rifta þeim sökum skemmda í vél. 

Hæstiréttur hafnaði riftunarkröfu kaupanda á þeim forsendum að áður en hann 

festi kaup á bifreiðinni lágu fyrir gögn um ástand hennar, benda þau ekki til þess 

að gangur vélarinnar hafi þá verið óeðlilegur. Kaupandi kynnti sér ástand 

bifreiðarinnar, áður en hann keypti hana, og honum var ljóst, að hann var að kaupa 

6 ára gamla bifreið með upptekinni vél, sem ekið hafði verið 108 þúsund km. 

Honum mátti vera ljóst, að vélin væri farin að slitna. Hann undirritaði yfirlýsingu 

um, að hann sætti sig við ástand bifreiðarinnar. Álit matsmannanna var á þann 

veg, að meðferð kaupanda á bifreiðinni, sem vitni lýsti, hafi getað orsakað 

skemmdir á vél hennar. 

                                                 
53 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3805 
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Hæstiréttur hafnar riftunarkröfu kaupanda meðal annars á þeim forsendum að hann hafi mátt 

vita um ástand bifreiðarinnar fyrir kaup. Væntingar hans eftir kaup hafi því verið óraunhæfar 

miðað við ástand bifreiðarinnar.  

Í ákvæðinu segir: „eða mátti vita um þegar kaupin voru gerð.“ Í því felst að ákvæðið nær ekki 

yfir þau tilvik þegar kaupandi fær vitneskju um atvik eftir að kaup áttu sér stað.  Í Hrd. 1989 

bls. 199 er reifaður var hér að ofan, fékk kaupandi vitneskju um að hann hafi keypt mun eldri 

valtara en hann fékk upplýsingar um, var því valtarinn haldin galla.  

7 Áhrif fyrirvara í kaupsamningum á galla í söluhlut 
 
Í síðasta kafla var rætt um að neytandi gæti ekki borið fyrir sig galla ef hann hafi vitað eða 

mátt vita um hann þegar kaupin voru gerð. Eins getur neytandi ekki borið fyrir sig galla skv. 2 

mgr. 15. gr. ef samningur aðila hafi leitt annað með sér. Verða því seljendur að upplýsa 

kaupendur um mikilvæga eiginleika söluvöru, vilji þeir koma í veg fyrir að fá á sig gallakröfu. 

Við sölu á vörum setja seljendur því oft fyrirvara um að söluhlutur sé seldur „í því ástandi 

sem hann er“ eða aðra sambærilega fyrirvara. Söluhlutur telst þó gallaður þegar ástand 

söluhlutar er verra en neytandi hafði ástæðu til að ætla miðað við kaupverð og atvik að öðru 

leyti samkvæmt a-lið 17. gr.54 

Fyrirvarar eins og nefndir eru í 17. gr. gilda yfirleitt ekki um sölu nýrra eða notaðra hluta og 

kemur skýrlega fram í ákvæðinu að gera verður sérstakan fyrirvara um þetta efni. Óheiðarleiki 

af hálfu seljanda er ekki eitt af skilyrðum þess að unnt sé að beita ákvæðinu.55 

Tekið er fram í b-lið 17. gr. að þegar fyrir liggja atvik í kaupum sem lýst er í b- eða c- lið 1. 

mgr. 16. gr. telst hlutur gallaður. Það er að segja ef seljandi hefur við kaupin vanrækt að gefa 

upplýsingar um atriði varðandi hlutinn eða not hans. Er seljandi hlaut að þekkja til og 

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

áhrif á kaupin, skv. b-lið, eða ef söluhlutur svarar ekki til þeirra upplýsinga sem seljandi hefur 

við markaðssetningu eða á annan hátt gefið um hlutinn, eiginleika hans eða notkun og ætla má 

að hafi haft áhrif á kaupin skv. c-lið. Í neðangreindu áliti var tekist á um hvaða áhrif almennir 

skilmálar hefðu á hugsanlegan galla í bíl.  

                                                 
54 Ákvæðið er samhljóða c-lið 1. mgr. 19. gr. kpl.að öðru leyti en því að aðeins er gerð krafa um að söluhlutur sé 
í „verra“ ástandi en neytandi hafði ástæðu til að ætla, en ekki að söluhlutur sé í „til muna verra“ ástandi en 
kaupandi mátti búast við sbr. kpl. 
55 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls.3805-3806 
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Álit kærunefndar lausafjár- og þjónustukaupa (Gallar á loftpúðum)  nr. 74/2009: 

Álitsbeiðandi keypti notaða bifreið. Ljós í mælaborði sýndi bilun í loftpúðum og 

fleiri galla taldi álitsbeiðandi vera á bifreiðinni. Gert var ráð fyrir að kaupandi hafi 

keypt bifreiðina með þeim skilmálum að „Ökutækið seljist í núverandi ástandi sem 

kaupandi hefur kynnt sér og sætt sig við, en seljandi kann að vera ábyrgur gagnvart 

kaupanda vegna galla samkvæmt almennum reglum.“ Taldi nefndin að samkvæmt 

lýsingu á „göllum“ væri ekki hægt að gera ráð fyrir að þeir hafi komið í ljós við 

venjulega skoðun kaupanda á bifreið. Kærunefndin áleit að samkvæmt gögnum verði 

að byggja á því að bifreiðin sé haldin göllum sem hafi verið til staðar og leynst 

kaupanda þegar hann festi kaup á henni. Seljandi verður því að bera ábyrgð á þessum 

göllum hvort heldur hann vissi um þá eða ekki.  

Þó kaupandi hafi keypt ökutækið í „núverandi ástandi sem kaupandi hefur kynnt sér og sætt sig 

við“ taldi nefndin að þeir eiginleikar er kaupandi kvartaði yfir hafi ekki verið hægt að gera ráð 

fyrir við venjulega skoðun á bifreið.  

Í 2. mgr. 17. gr. er kveðið á um að reglur 1. mgr. gildi á sama hátt við sölu notaðra hluta á 

uppboði eftir því sem við getur átt, þar sem neytandi hefur haft möguleika á að vera 

viðstaddur.  

Sala á uppboði lýtur að mörgu leyti öðrum lögmálum en önnur sala, enda er gert ráð fyrir því í 

ákvæðinu með orðunum „eftir því sem við getur átt“. Helst tíðkast að hlutur sé boðinn til sölu 

„eins og hann er“ og er bjóðendum ætlað að meta eiginleika hans og verðleggja hann í 

samræmi við það. Ekki er ástæða til að gera seljandann ábyrgan þótt hlutur henti ekki til 

þeirra nota sem slíkir hlutir eru venjulega notaðir til. Enn síður er ástæða til að leggja ábyrgð á 

seljandann af því tilefni að hlutur hentar ekki til þeirra sérstöku nota sem neytandinn ætlaði að 

hafa af honum, enda er það ekki fyrr en við sölulok að seljandinn veit hver neytandinn er.56 

Eins og áður hefur verið sagt lýtur sala á uppboði að mörgu leyti öðrum lögmálum en önnur 

sala. Til dæmis segir í 1.- og 7.- lið1. mgr. 65. gr. laga um nauðungarsölu nr. 90/1991 að við 

nauðungarsölu lausafjármuna á uppboði skuli meðal annars beita almennt þeim skilmálum:  

1. Að munirnir séu seldir í því ástandi, sem þeir eru þegar hamar fellur,  

7.   Að engin ábyrgð sé tekin á ástandi þeirra eða heimild yfir þeim og að kaupandi geti 

ekki krafist riftunar kaupa, afsláttar eða skaðabóta eftir að sýslumaður hefur ráðstafað 

söluverði.  

                                                 
56 Alþingistíðindi. 2002-2003, A-deild, bls. 3806 
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Kaupandi, við nauðungarsölu, verður því að hafa hraðar hendur ætli hann að koma með 

gallakröfu eða áður en sýslumaður ráðstafar söluverði skv. 1. mgr. 48. gr. sömu laga.57 Fyrir 

þann tíma gilda galla reglur 17. gr. nkpl. en segir þó í frumvarpi nkpl. að ákvæðið eigi bæði 

við um sölu á frjálsu uppboði og nauðungarsölu, en þó ganga ákvæði laga um nauðungarsölu 

framar þar sem í millum skilur. Í eftirfarandi dómi var tekist á um hvort seljanda væri heimilt 

að rifa kaupum á bifreið er hann hefði keypt á nauðungarsölu, sökum leyndra galla í henni. 

Dómurinn er athyglisverður fyrir þær sakir að hér mættust ákvæði laga um nauðungarsölu og 

ákvæði c-liðar 19. gr. kpl. 58   

Hrd. 2006, bls. (nr. 25/2006.) Bíll seldur á nauðungarsölu: S keypti bifreið við 

nauðungarsölu verð hennar var 1.950.000 krónur. Eftir kaupin var bifreiðin flutt á 

verkstæði þar sem ætlunin var að útbúa lykla fyrir hana. Kom þar hafi komið í ljós 

veruleg skemmd á vél bifreiðarinnar því stimpilstöng í henni var brotin og hafi 

gengið út um vélarblokkina. Ekki var unnt að gera við blokkina og áætlaður 

kostnaður af nýrri 1.150.000 krónur. Kaupandi krafðist riftunar kaupanna vegna 

þess að bifreiðin hefði verið verulega gölluð en sýslumaður hafnaði beiðninni. Í 

héraði vísaði sýslumaður til 65. gr. laga um nauðungarsölu og byggði meðal 

annars á því að kaup bifreiða á nauðungaruppboði séu almennt áhættusöm og 

skýrlega sé kveðið á um að munir séu seldir í því ástandi sem þeir eru þegar 

hamar fellur verði því kaupandi að bera hallann af því. Hæstiréttur var ekki á sama 

máli og felldi ákvörðun hans úr gildi. Taldi rétturinn að ástand bifreiðarinnar væri 

til mikilla muna verra en kaupandi hafði ástæðu til að ætla þegar hann gerði boð í 

hana.  Samkvæmt c. lið 1. mgr. 19. gr. laga nr. 50/2000 var bifreiðin því haldin 

galla þegar kaupandi festi kaup á henni. 

Í kaupunum fékk söluaðili ekki að gangsetja bifreiðina né skoða vél hennar fyrir kaupin. Var 

honum því ómögulegt að verða var við skemmdir á vélinni. Við mat á eiginleikum vélarinnar 

varð hann að byggja á þeim kröfum er almennt má gera til vélar af þessari gerð og aldri. En 

sökum eðlis nauðungarsölu og þeim almennu skilmálum og fyrirvörum er settir eru um 

söluhlut í lögum59 verður kaupandi að bera hallann af því að söluhlutur standist ekki 

                                                 
57 ákvæði 1. mgr. 48. gr. : Telji kaupandi sig eiga rétt til að rifta kaupum eða æskja afsláttar eða greiðslu 
skaðabóta af söluverði verður krafa hans að koma fram áður en greiðslum er lokið eftir úthlutunargerð nema 
mælt sé á annan veg í uppboðs- eða samningsskilmálum. 
58 Ákvæðið er samhljóma a-lið 1. mgr. 17. gr. nkpl.  
59 sbr. 1-7 liður 1. mgr. 65. gr. laga um nauðungarsölu nr. 90/1991 og 3. gr. auglýsingar um almenna skilmála 
fyrir uppboðssölu á lausafjármunum o.fl.    
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væntingar hans nema ástand söluhlutar sé verra en neytandi hafði ástæðu til að ætla miðað við 

kaupverð og atvik að öðru leyti. Taldi Hæstiréttur ástand vélarinnar vera það slæmt að heimila 

bæri riftun. 

Ætli seljandi að selja hlut „í því ástandi sem hann er“ eða gera aðra sambærilega fyrirvara 

verður seljandi sérstaklega að upplýsa neytandann um slíka fyrirvara.  
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8 Niðurstöður 
 

Hvenær er söluhlutur gallaður í neytendakaupum? Erfitt er að svara þeirri spurningu með 

tæmandi hætti. Til að geta svarað henni verður að taka mið af ákvæðum kaupalaga sem og 

dómsúrskurðum. Ákvæði núgildandi neytendakaupalaga eru mjög ýtarleg þegar kemur að 

gallaákvæðum.  

Segja má að galli sé fyrir hendi ef hann leiði til vanefndaúrræða af hálfu seljanda. Þessi 

skilgreining segir þó ekki fullkomlega til hvenær galli sé fyrir hendi. Þó má segja að sé 

söluhlutur gallaður sé það sökum þess að honum skorti ákveðna eiginleika. Galli er þá til 

staðar ef:  

1. Ákvæði samnings um eiginleika standast ekki  

2. Kröfu er almennt má gera til eiginleika sé ekki til staðar 

3. Upplýsingar seljanda standast ekki 

4. Seljandi vanrækti að veita upplýsingar 

5. Fyrirvari seljanda er í reynd verri en neytandi mátti ætla af ástandi söluvöru.  

Eru þetta hinar fimm megin gallareglur er má skipta í eiginleikaákvæði (1-2), 

upplýsingaákvæði (3-4) og svo sérstakar gallareglur (5). Standist greiðsla seljanda ekki ein af 

ofangreindum upptalningum má segja að hún sé gölluð að því gefnu gallinn sé ekki sök 

neytandans né stafi af aðstæðum sem hann varða eða hann hafi mátt vita um gallann er kaup 

voru gerð.   

Í fyrstalagi nefnir höfundur að söluhlutur sé gallaður ef ákvæði samnings um eiginleika 

standast ekki, sbr. 1. mgr. 15. gr. er þetta aðalreglan um eiginleika söluhlutar. Er hún í 

samræmi við meginreglu samningalaganna um að við gerða samninga skuli standa (pacta sunt 

servanda). 

Í öðru lagi er vara gölluð ef kröfu er almennt má gera til eiginleika séu ekki til staðar. Í 2. 

mgr. 15. gr. eru ákvæði um kröfur er almennt má gera til söluhluta. Upptalning 2. mgr. í liðum 

a- g eru ekki tæmandi heldur eru kveðið á um nokkur mikilvæg atriði sem þýðingu geta haft 

við mat á eiginleikum söluhlutar. Ef kaupanda eru gerð grein fyrir því að ákveðnir eiginleikar 

séu frábrugðnir þeim er almennt séu á samskonar hlutum víkja einstakir liðir 2. mgr., enda 

hafi þá leitt af samningi sjálfum.  

Í þriðja lagi er söluhlutur gallaður ef upplýsingar seljanda standast ekki sem um hann hafi 

verið gefnar sbr. c- lið 1. mgr. 16. gr.  Nær upplýsingaákvæðið einnig til upplýsinga sem 

annar en seljandinn gefur út á hans vegum.  
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Í fjórða lagi telst vara gölluð hafi seljandi vanrækt að veita mikilvægar upplýsingar um hana 

við kaup sbr. b-lið 1. mgr. 16. gr. Ná upplýsingarnar til atriða er seljandi hlaut að þekkja til og 

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

áhrif á kaupin. Tekið sérstaklega fram í d-lið 16. gr. að skorti nauðsynlegar upplýsingar um 

uppsetningu, samsetningu, notkun, umönnun og geymslu sé söluhlutur gallaður. 

Í fimmta lagi er söluhlutur gallaður séu fyrirvarar seljanda verri en neytandi mátti ætla af 

ástandi söluvöru. Ætli seljandi sér að gera fyrirvara við kaup verður hann sérstaklega að 

upplýsa neytandann um þennan almenna fyrirvara. Kaupandi getur þá ekki krafist úrbóta á 

vöru nema ef ástands hennar er verra en neytandi mátti ætla. Við mat á gallaum er tekið mið 

af verði á vöru og önnur atvik, hvort seljandi hafi vanrækt upplýsingaskyldu sína og hvort 

söluhlutur svarar ekki til upplýsinga við markaðssetningu eða sölu.  

 

 

 

 

 

 

 

9 Lokaorð 
 
Hafa verður í huga þegar meta á hvort söluhlutur sé gallaður að hann getur verði gallaður eftir 

nokkrum reglum neytendakaupalaganna enda eru gallareglur þeirra mjög keimlíkar þar sem 

þær spretta allar upp af sömu rót það er að seljandi vanefnir greiðsluskyldu sína hvað „gæði“ 

söluvöru varðar.   

Ekki er gott að segja hvort gallareglur hafi breyst með nýju kaupalögum og tilkomu 

innleiðingar EB reglugerðar, en eitt er nokkuð ljóst að réttarstaða neytanda er nokkuð skýrari 

og betri að því leyti að nú eru ákvæði laga um galla mjög ýtarleg.  

Höfundi þótti vinnsla verkefnisins krefjandi og lærdómsrík. Sérstaklega var hún krefjandi þar 

sem annars vegar gallaákvæði nytendakaupalaganna eru mörg. Hins vegar eru lögin ung og 

því ekki til mörg dómafordæmi hvað þau snertir.  
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11 Viðauki      
 

 
 
 
 

Ákvæði IV. kafla laga um neytendakaup 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. kafli. Eiginleikar söluhlutar, gallar o.fl. 
 

15. gr. Eiginleikar söluhlutar. 
Söluhlutur skal, hvað varðar tegund, magn, gæði, aðra eiginleika og innpökkun, fullnægja 

þeim kröfum sem leiðir af samningi. 
Ef annað leiðir ekki af samningi skal söluhlutur:  

   a. henta í þeim tilgangi sem sambærilegir hlutir eru venjulega notaðir til; 
   b. hafa þá eiginleika til að bera sem neytandinn mátti vænta við kaup á slíkum söluhlut að 
því er varðar endingu og annað; 
   c. henta í ákveðnum tilgangi sem seljandinn vissi eða mátti vita um þegar kaup voru gerð, 
nema leiða megi af atvikum að neytandi hafi ekki byggt á sérþekkingu seljanda og mati hans 
eða hafi ekki haft sanngjarna ástæðu til þess; 
   d. hafa þá eiginleika til að bera sem seljandi hefur vísað til með því að leggja fram prufu eða 
líkan; 
   e. vera í venjulegum eða öðrum forsvaranlegum umbúðum sem nauðsynlegar eru til að 
varðveita og vernda hann; 
   f. vera í samræmi við þær kröfur opinbers réttar sem gerðar eru í lögum eða opinberum 
ákvörðunum sem teknar eru á grundvelli laga á þeim tíma sem kaup eru gerð, ef neytandinn 
ætlar ekki að nota hlutinn á þann hátt að kröfurnar séu þýðingarlausar; 
   g. vera laus við réttindi þriðja manns, t.d. eignarrétt eða veðrétt. Söluhluturinn skal einnig 
vera laus við kröfur þriðja manns um réttindi í hlutnum, enda þótt þeim sé mótmælt, nema 
kröfurnar séu augljóslega órökstuddar. 
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16. gr. Gallar. 
Söluhlutur telst vera gallaður ef:  

   a. hann er ekki í samræmi við þær kröfur sem fram koma í 15. gr.; 
   b. seljandi hefur við kaupin vanrækt að gefa upplýsingar um atriði varðandi hlutinn eða not 
hans sem seljandi hlaut að þekkja til og neytandi mátti ætla að hann fengi upplýsingar um, 
enda megi ætla að vanrækslan hafi haft áhrif á kaupin; 
   c. hann svarar ekki til þeirra upplýsinga sem seljandi hefur við markaðssetningu eða á annan 
hátt gefið um hlutinn, eiginleika hans eða notkun nema seljandi sýni fram á að réttar 
upplýsingar hafi verið gefnar neytanda við kaupin eða að upplýsingarnar hafi ekki haft áhrif á 
kaupin; 
   d. nauðsynlegar upplýsingar um uppsetningu, samsetningu, notkun, umönnun og geymslu 
fylgja ekki söluhlut. 

Regla c-liðar 1. mgr. gildir með sama hætti þegar söluhlutur svarar ekki til þeirra 
upplýsinga sem annar en seljandi hefur gefið á umbúðum hlutarins, í auglýsingum eða við 
aðra markaðssetningu á vegum seljanda eða fyrri söluaðila. 

Neytandi getur ekki borið neitt það fyrir sig sem galla sem hann vissi eða mátti vita um 
þegar kaupin voru gerð. 

Neytandi getur ekki borið fyrir sig galla ef orsök gallans má rekja til efniviðar sem 
neytandinn hefur sjálfur lagt til. Þetta gildir þó ekki ef seljandinn hefði átt að ráða neytanda 
frá notkun efnisins vegna óhentugra eiginleika þess. 

17. gr. Hlutur seldur „í því ástandi sem hann er“. Sala á uppboði. 
Þótt söluhlutur sé seldur „í því ástandi sem hann er“ eða með öðrum áþekkum almennum 

fyrirvara telst hann gallaður þegar:  
   a. ástand söluhlutar er verra en neytandi hafði ástæðu til að ætla miðað við kaupverð og 
atvik að öðru leyti; 
   b. fyrir liggja atvik sem lýst er í b- eða c-lið 1. mgr. 16. gr. 

Ef notaðir hlutir eru seldir á uppboði þar sem neytandi hefur haft möguleika á að vera 
viðstaddur gilda ákvæði 1. mgr. eftir því sem við getur átt. 
 


