
Ed. 428. Frumvarp til laga
um  samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga.

F rá  allsherjarnefnd.

I. KAFLI 
Um samningsgerð.

1. gr.
Akvæðum þessa kafla skal beita, ef eigi leiðir annað af löggerningnum  sjálf- 

um eða af verzlunartízku eða annari venju.

2. gr.
Hafi sá m aður, sem boðizt hefir til að gera sam ning (tilboðsgjafi), krafizt 

svars innan ákveðins frests (sam þvkkisfrests), verður svar, sem tekur tilhoðinu 
(sam þvkki), að vera komið til lians áður sá frestu r sé liðinn.

Sé tilboð gert í bréfi, telst fresturinn frá  þeim degi, er bréfið var dagsett. Sc 
tilboð gert í símskeyti, telst fresturinn  frá  þeirri stund, er s’kevtið var afhent á 
simastöð þess staðar, er það var sent frá.

3. gr.
Hafi sá m aður, sem tilboð hefir gert í bréfi eða símskeyti, ekki kveðið á 

neinn sam þvkkisfrest, verður sam þykkið að vera kom ið til hans áður en liðinn 
er sá timi, sem hann m átti æ tla að til þess þvrfti, er hann gerði tilboðið. Sé eigi 
annað ljóst af atvikum  málsins, skal frestu r þessi reiknaður svo, að gert sé ráð 
fyrir, að tilboðið kom i fram  á réttum  tíma, að gagnaðili hafi nægilegan tíma 
til um hugsunar, áður en liann svarar, og að svari lians seinki eigi á leiðinni. Sé 
tilboð gert í símskeyti, skal einnig svara þvi með símskeyti, ef svarið kem ur 
eigi jafnsnem m a fram  með öðrum  hætti.

Hafi tilboð verið gert m unnlega og frestur eigi veittur til sam þvkkis, verður 
að sam þvkkja það þegar í stað.

4. gr.
Komi sam þykki of seint fram , skal skoða það sem nýtt tilboð.
Þetta gildir þó ekki, ef sendandi sam þvkkisins ætlar, að sam þykkið liafi 

komið fram  í tæka tíð og tilboðsgjafa má vera það ljóst. E f svo er, skal tilboðs- 
gjafi skýra sendanda, án ástæ ðulausrar tafar, frá  þvi, ef hann vill eigi taka sam- 
Jnkkinu. Að öðruin kosti telst sam ningur gerður.

5. gr.
Nú er tilboði liafnað, og skuldbindur það þá eigi tilboðsgjafa lengur. þótt 

sam þykkisfrestur sé enn ekki liðinn.



6. gr.
Svar, seni felur í sér sam þykki á tilboði, en vegna viðbótar, takm örkunar 

eða fvrirvara er i ósam ræ m i við það, skal skoða sem höfnun hins fy rra  tilboðs 
og um  leið sem nýtt tilboð.

Þetta gildir þó ekki, ef sendandi sam þvkkisins ætlar, að sam þykkið sé i 
sam ræm i við tilboðið og tilboðsgjafa m á vera það ljóst. Ef svo er, skal tilboðsgjafi 
skýra sendanda frá  þvi, án ástæ ðulausrar tafar, ef hann vill eigi taka sam þykk- 
inu. Að öðrum  kosti telst samnTngur gerður, þess efnis, sem i sam þykkinu fólst.

7. gr.
Sé tilboð eða svar við tilboði kallað aftur, er afturköllunin gild, ef hún kom 

til gagnaðilja áður en eða sam tim is þvi, að tilboðið eða svarið kom  til vitundar 
hans.

8. gr.
Xú liefir tilboðsgjafi lýst þvi yfir, að hann m uni skoða þögn gagnaðilja 

síns sem sam þvkki, eða að það er með öðrum  liætti ljóst, að hann væntir ekki 
skýrra svara, og er gagnaðilja þó sam t sem áður skylt að svara fyrirspurn  um  
það, hvort hann vilji sam þvkkja tilboðið. Geri hann það ekki, er tilboðið fallið 
niður.

9. gr.
Hafi m aður sett orðin „án skuldbindingar“, eða önnur orð sömu m erkingar, 

i orðsendingu, sem að öðrum  kosti m undi teljast tilboð, þá er sú orðsending 
eigi tilboð, lieldur skal skoða hana sem áskorun um  að gera tilboð, þess efnis, 
sem i orðsendingunni felst. Komi slikt tilboð, innan sennilegs tima, frá  einhverj- 
um, sem orðsendingunni liefir verið béint til, og sá, sem það tilboð fær, m á ætla, 
að það sé gert vegna orðsendingarinnar, þá skal hann, án ástæ ðulausrar tafar, 
skýra tilboðsgjafa frá  þvi, ef liann vill ekki taka tilboðinu. Að öðrum  kosti telst 
hann hafa sam þykkt það.

II. KAFLI 
Um umboð.

10. gr.
Geri um boðsm aður löggerning i nafni um bjóðanda og innan takm arka 

umboðs sins, þá skapar sá löggerningur ré tt og skvldu fy rir um bjóðanda, án ])ess, 
að frekari löggerningur, frá  um boðsm anni eða um bjóðanda, þurfi til að koma.

Sé m aður, sam kvæm t sam ningi við annan m ann, í stöðu, er eftir lögum 
eða venju felur í sér heimild til þess að reka erindi hins innan vissra takm arka, 
þá telst hann liafa umboð til þess að gera þá löggerninga, sem innan þeirra tak- 
m arka eru.

11. gr.
Hafi umboðsm aður, er liann gerði löggerning, brotið i bág við þau fyrir- 

mæli, er um bjóðandi gaf honum , og hafi þriðja m anni verið þetta ljóst eða



m átt vera það ljóst, þá er sá löggerningur ekki skuldbindandi fy rir um bjóðanda, 
enda þótt hann sé innan takm arka umboðsins.

Sama gildir, enda þótt þriðji m aður sé grandlaus, ef um  þau umboð er að 
ræða, sem getið er í 18. gr.

12. gr.
Nú vill um bjóðandi afturkalla eittlivert umboða þeirra, sem ræ ðir um í 

13.—16. gr., og skal hann þá gæta þ?ss, sem fyrir er mælt i greinum  þessum, 
eftir þvi sem við á, og það eins, þótt liann liafi skýrt um boðsm anninum  frá  þvi, 
að umboðið skuli eigi lengur vera i gildi. Eigi f\TÍrm æli fleiri en einnar af grein- 
um  þessum við um  sam a umboð, skal þeirra allra gæta.

Hafi umboð verið kallað aftu r með þeim liætti, sem segir í 13. gr., þá getur 
þriðji m aður sá, er þá afturköllun fékk, eigi borið það fv rir sig, að umboðið hefði 
einnig átt að afturkalla með öðrum  hætti.

13. gr.
Hafi um bjóðandi komið um boðinu til vitundar þrið ja m anns með yfirlýs- 

ingu, sem beint var til þess m anns sérstaklega, þá er það umboð afturkallað, er 
sérstök yfirlýsing um bjóðanda, um að það skuli eigi gilda lengur, er kom in til 
þess þrið ja m anns.

14. gr.
Umboð, sem um bjóðandi hefir l)irt í blöðum eða með öðrum  álíka almenn- 

um hætti, verður afturkallað með yfirlýsingu, er birt sé með sania hæ tti og 
umboðið var birt.

Verði því eigi við komið, skal birla  afturköllun umboðsins með öðrum 
álika tryggilegum hætti. E f um bjóðandi óskar þess, getur Iiann fengið fyrirm æli 
valdsm anns þess, er getur um  i 17. gr., uni það, liversu birtingu þessari skuli 
hagað.

Þinglýsing uinboðs telst ekki alm enn birting jjess.

15. gr.
Umboð þau, sem ræ ðir um  i 2. málsgr. 10. gr., teljast afturköltuð, er uni- 

boðsm aðurinn læ tur af starfanum .
16. gr.

Skriflegt umboð, sem fengið er um boðsm anni í hendur, til þess að liami 
sýni það þrið ja m anni, er afturkallað, ef þvi, eftir kröfu um bjóðanda, er skilað 
honum  aftu r eða það er eyðilagt.

Umboðsmanni er skylt að skila um boðinu aftur, er um bjóðandi krefst þess.

17. gr.
Nú leiðir um bjóðandi likur að þvi, að umboð, slikt sem um er ræ tt i 16. 

gr., sé glatað eða að hann af öðrum  ástæðum  geti ekki fengið það aftu r innan 
hæfilegs tifna, og m á þá fá það lýst ógilt.



Beiðni um  ógildingu skal senda héraðsdóm ara á lögheimili um bjóðanda eða 
á þeim stað, er um bjóðandi síðast á tti lögheirnili. Þyki dóm ara ástæða til þess 
að taka beiðnina til greina, gefur hann út úrskurð 11111, að umboðið skuli vera 
ógilt, þegar úrskurðurinn hefir verið b irtu r i Lögbirtingablaðinu einu sinni og 
liðinn er tiltekinn timi, sem eigi m á vera lengri en 14 dagar frá  þeirri birtingu. 
Dóm arinn getur kveðið svo á í úrskurðinum , að liann skuli, auk birtingarinnar 
í Lögbirtingablaðinu, einnig b irtu r með öðrum  liætti.

Ú rskurði dóm ara sam kvæm t grein þessari verður eigi áfrýjað til æðra dóms.

18. gr.
Umboð, sem felst aðeins i yfirlýsingu um bjóðanda til umboðsmannsins. 

verður afturkallað, er yfirlýsing um bjóðanda, um  að umboðið skuli eigi gilda 
fram ar, er kom in til umboðsmannsins.

19. gr.
Nú hefir umboð verið afturkallað eða lýst ógilt, en um bjóðandi hefir sér- 

staka ástæðu til að ætla, að um boðsm aður m uni sam t sem áður gera löggerning 
sin vegna við ákveðiun þriðja íiiann, sem um bjóðandi m á ætla, að sé ókunnugt 
um, að umboðið er fallið ú r gildi, og verður liann þá að skýra þrið ja m anni frá 
því, ef honuni er það unnt. Að öðrum  kosti verður löggerningurinn skuldbind- 
andi fy rir hann, ef þriðji m aður var grandlaus.

20. gr.
Nú hefir umboð hvorki verið afturkallað né lýst ógilt, en um bjóðandi liefir 

bannað um boðsm anninum  að nota það eða á annan veg gefið til kynna, að haiin 
vilji eigi, að umboðið sé lengur í gildi, og verður þá löggerningur, sem umboðs- 
m aðurinn gerir sam kvæm t því umboði, eigi skuldbindandi fyrir um bjóðanda, 
ef þriðja íiianni var þetta kunnugt eða lionum m átti vera það kunnugt.

21. gr.
Andist um bjóðandi, lieldur umboðið sam t sem áður gildi sinu, nema sér- 

stakar ástæður sýni, að það skuli falla ú r gildi. Löggerningur, sem umboðsmað- 
urinn gerir sam kvæm t umboðinu, verður þó jafnan  gildúr gagnvart dánarbúi 
um bjóðanda, ef þrið ja m anni var ókunnugt 11111 andlát um bjóðanda og áhrif 
þess á heimild uniboðsniannsins til að gera löggerninginn og eigi varð ætlazt 
til þess, að honuni væri jietta kuim ugl. Sé 11111 þau umboð að ræða, sem getur 
11111 i 18. gr., e r löggerningurinn þó því aðeins gildur, að um boðsnianninuni liafi 
eigi heldur verið um þetta kunnugt eða m átt vera það.

Nú er dánarbú um bjóðanda tekið til opinborrar skiptam eðferðar, og fellur 
þá umboðið úr gildi.

22. gr.
Hafi um bjóðandi verið sviptur lögræði, öðlast þriðji m aður ekki frekari 

ré tt á liendur lioniun, með löggerningi við um boðsinaniiinn, en liann liefði öðl-



azt, ef hann hefði gert gerninginn við um bjóðanda sjálfan. Þegar svo stendur á, 
að þriðji m aður hefði eigi getað borið gerninginn fy rir sig gagnvart um bjóðanda, 
ef hann liefði vitað um  lögræðissviptinguna eða m átt vera um hana kunnugt, 
þá getur hann eigi heldur borið gerninginn fyrir sig, ef um boðsm anninum  var 
kunnugt um  lögræðissviptinguna eða m átti vera um  hana kunnugt, er hann gerði 
gerninginn, og um  þau umboð var að ræða, sem getur um  i 18. gr.

23. gr.
Hafi bú um bjóðanda verið tekið til gjaldþrotaskipta og öðlast þriðji m aður 

þá ekki frekari ré tt á hendur þrotabúinu, með löggerningi við um boðsm anninn, 
en hann hefði öðlazt, ef hann hefði gert gerninginn við þrotam anninn sjálfan. 
Hafi gerningurinn verið gerður sam kvæm t umboði, sem ræ ðir um  í 18. gr., 
getur þriðji m aður eigi borið hann fyrir sig, hafi um boðsm anninum  verið 
kunnugt um  gjaldþrotin eða m átt vera um þau kunnugt, er hann gerði gerning- 
inn.

24. gr.
Xú hefir um bjóðandi andazt, verið sviptur lögræði eða bú hans verið tekið 

til gjaldþrotaskipta, og getur þá um boðsm aður sam t sem áður gert þá gerninga 
sam kvæm t umboði sinu, sem nauðsynlegir eru til þess að verja búið eða um- 
bjóðanda tjóni, fram  til þess, að búið eða lögráðam aður um bjóðanda geta gert 
þæ r ráðstafanir, sem gera þarf.

25. gr.
Sá, sem kem ur fram  sem um boðsm aður annars m anns, ábyrgist, að hann 

hafi nægilegt umboð. Sanni hann eigi, að liann hafi slikt umboð eða að gern- 
ingur sá, sem hann gerði, hafi verið sam þykktur af þeim m anni, sem hann taldi 
sig hafa umboð frá, eða að gerningurinn af öðrum  ástæðum  sé skuldbindandi 
fyrir þann m ann, skal liann bæta það tjón, sem þriðji m aður verður fv rir við 
það, að gerningnum  verður eigi beitt gegn þeim m anni, sem sagður var vera 
um bjóðandi.

Þetta gildir þó eigi, ef þrið ji m aður vissi eða m átti vita, að sá m aður, er 
gerninginn gerði, hafði eigi nægilegt umboð, né heldur, ef sá m aður, sem gern- 
inginn gerði, fó r eftir umboði. sem var ógilt af ástæðum , sem honum  var ó- 
kunnugt um  og þriðji m aður gat eigi búizt við, að honum  væri kunnugt um.

26. gr.
Ákvæði þessa kafla um umboð til að gera löggerninga gilda einnig, eftir því 

sem við á, um  umboð til að taka við Iöggerningum fy rir um bjóðanda hönd.

27. gr.
Um afturköllun prókúruum boðs, sem tilkynnt liefir verið til verzlunarskrár, 

fer eftir ákvæðum 7. og 32. gr. laga um  verzlunarskrár, firm u og prókúruum boð 
frá  13. nóv. 1903. Hafi afturköllunin verið skrásett og b irt með lögboðnum hætti, 
þarf um bjóðandi eigi einnig að kalla umboðið aftu r með öðrum  hætti.



III. KAFLI
Um ógilda löggerninga.

28. gr.
Hafi m aður með ólögmætum hæ tti verið neyddur til að gera löggerning, 

og nauðungin er fólgin i líkainlegu ofbeldi eða hótunum  um  að beita þvi þegar i 
stað, þá er sá löggerningur eigi skuldbindandi fy rir þann m ann, sem neyddur var.

Hafi þrið ji n iaður beitt nauðunginni, en sá m aður, sem löggerningnum  var 
beint til, var grandlaus, og verður þá sá, sem neyddur var, ef hann vill bera nauð- 
ungina fy rir sig, að skýra honum  frá  þvi, án ástæ ðulausrar tafar, eftir að nauð- 
unginni létti af. Að öðrum  kosti er hann skuJdbundinn sam kvæm t löggern- 
ingnum.

29. gr.
Hafi m aður með ólögmætum hætti neytt annan m ann til að gera löggern- 

ing, og þó eigi beitt slikri nauðung, sem ræ ðir um í 28. gr., þá er sá löggerningur 
eigi skuldbindandi fy rir þann, sem neyddur var, ef sá m aður, sem tók við lög- 
gerningnum , hefir sjá lfu r beitt nauðunginni eða hann vissi eða m átti vita, að 
löggerningurinn var gerður vegna ólögm æ trar nauðungar af hálfu annars manns.

30. gr.
Löggerningur skuldbindur eigi þann m ann, sem gerði hann, ef hann var 

fenginn til þess með svikum, og sá m aður, sem við löggerningnum  tók, beitti 
sjá lfu r svikunum  eða hann vissi eða m átti vila, að gerningurinn var gerður 
fyrir svik annars manns.

Hafi sá, sem tók við löggerningnum , sviksamlega skýrl rang t frá  atvikum , 
sem ætla m átti að skiptu m áli um löggerninginn, eða hann hefir sviksamlega 
þagað vfir slikum atvikum , skal lita svo á, sem gerningurinn hafi verið gerður 
fyrir þau svik, nema það sannist, að þessi atriði hafi engin áhrif haft um j)að, 
að löggerningurinn var gerður.

31. gr.
Löggerningur, sem vegna m isritunar eða annara m istaka af hálfu þess, er 

gerði hann, hefir orðið annars efnis en til var ætlazt, er ekki skuldbindandi fyrir 
þann, sem gerði hann, ef sá m aður, sem löggerningnum  var beint til, vissi eða 
m átti vita, að m istök höfðu á tt sér stað.

Nú er löggerningur sendur i sim skeyti og aflagast hann í ineðförum simans. 
og er hann þá eigi skuldbindandi fy rir sendanda i þeirri mynd, sem hann kem ur 
fram  i, og það enda þótt m óttakandi sé grandlaus.

Sam a gildir, sé m unnlegum  löggerningi, sem boðbera er falið að skila, skilað 
röngum .

Eigi sendandi sök á m istökunum , skal honum  skylt að bæta m óttakanda 
það tjón, sem hann hefir orðið fy rir af þeim.

Nú fæ r sendandi vitneskju um  mistökin, og' skal hann þá, án ástæðulausrar 
tafar, skýra gagnaðilja frá  þvi, ef hann æ tlar að bera þau fvrir sig. Að öðrum  kosti 
gildir löggerningurinn svo sem hann var, er liann kom til m óttakanda, nem a því 
aðeins, að m óttakandi hafi vitað um  m istökin eða m átt um  þau vita.



32. gr.
Löggerning, sem ella m yndi ta linn  gildur, getur sá m aður, er við honum  

tók, eigi borið fv rir sig, ef það vrði talið óheiðarlegt, vegna atvika, sem fjrrir 
hendi voru, þegar löggerningurinn kom  til v itu n d ar hans, og æ tla m á að hann  
hafi haft v itnesk ju  um.

33. gr.
Nú hefir skriflegur löggerningur verið gerður til m álam ynda, og hefir sá 

m aður, sem við gerningnum  tók, fram selt grandlausum  þrið ja m anni ré tt sinn 
sam kvæm t honum , og verður það þá eigi borið fram  gegn þeim m anni, að gern- 
ingurinn hafi verið gerður til m álam vnda.

34. gr.
Hafi kröfuhafi gegn vilja sínum  m isst kvittun fy rir peningaupphæð, er 

skuldari sam t sem áður laus mála, ef hann i grandleysi greiðir, á gjalddaga eða 
eftir, gegn afhendingu kvittunarinnar.

35. gr.
Hafi m aður lofað að greiða peninga eða annað i févíti, ef hann efnir eigi 

skuldbindingu, sem á honum  livilir, eða ef hann að öðru levti v innur eða læ tur 
ógert eitthvert verk, þá m á lækka það févíti, ef telja verður bersýnilega ósann- 
g jarnt, að það verði greitt að fullu. Skal þá eigi aðeins taka tillit til þess tjóns, 
sem sá m aður biður, sem ré tt á sam kvæm t loforði þessu, heldur og til þeirra 
hagsm una, sem hann að öðru leyti hefir af því, að verkið sé unnið eða látið ógert, 
og til annara atvika málsins. Nú hefir slíkt févíti verið greitt fyrirvaralaust, eftir 
að það var á fallið, og verður það þá eigi aftu r heim t sam kvæ m t þessari grein.

36. gr.
Akvæðum 35. gr. skal beita, eftir þvi sem við á, ef svo hefir verið kveðið á 

i samningi, að verði sam ningnum  rift vegna vanefnda annars aðilja, þá skuli 
hann liafa glatað rétti sínum  til að heim ta aftu r það, sem hann þegar hefir greitt, 
eða að hann skuli, þ rá tt fy rir riftun  sam ningsins, inna af hendi greiðslu sina 
sam kvæ m t honum.

Sam a gildir, ef svo er um samið, að veði eða annari trvggingu, sem sett hefir 
verið fv rir éfndum  einhverrar skuldbindingar, skuli fvrirgert, ef skuldbindingin 
er eigi efnd.

37. gr.
Hafi m aður, i þvi skvni að varna sam keppni, áskilið sér h já  öðrum  manni, 

að sá m aður reki eigi verzlun eða aðra atvinnu, eða að hann ráði sig eigi til 
starfa við shkt fyrirtæ ki, þá er það loforð eigi bindandi fy rir þann m ann, ef 
telja verður, þegar litið er til allra atvika, að skuldbinding þessi sé víðtækari en 
nauðsvnlegt er, til þess að varna sam keppni, eða að hún skerði óhæfilega atvinnu- 
frelsi þess m anns, sem tókst þessa skyldu á lierðar. Við m at á hinu síðastnefnda 
atriði skal einnig hafa hliðsjón af þvi, liverju það varðar rétthafann, að skuld- 
binding þessi sé haldin.

Hafi starfsm aður við verzlun eða annað fyrirtæ ki tekið á sig slíka skuld-



bindingu, sem getur uni í 1. málsgr., gagnvarl þeim, sem fyrirtæ kið rekur. og 
skuldbinding hans á að gilda eftir að ráðningu hans við fyrirtæ kið er lokið, þá 
er sú skuldbinding ógild, ef honum  er sagt upp stöðunni eða vikið ú r henni, án 
þess að liann hafi sjá lfu r gefið nægilega ástæðu til þess, eða ef hann sjálfur 
fe r löglega ú r stöðunni sakir þess, að sá, sem fyrirtæ kið rekur, vanefnir skyldur 
sinar við hann.

IV. KAFLI 
Almenn ákvæði.

38. gr.
Xú er gildi sam nings eða annars löggernings sam kvæm t lögum þessum 

komið undir því, að sá m aður, sem löggerningnum  er beint til, hafi eigi liaft 
eða m átt hafa vitneskju um  dltekin atvik eða að hann að öðru leyti hafi verið 
grandlaus, og skal þá á það lita, sem liann vissi eða m átti vita á þeirri stund, 
er löggerningurinn kom til v itundar honum . Þegar sérstaklega stendur á, má 
þó einnig lita á þá vitneskju, sem hann fékk eða m álti liafa fengið eftir þann 
tima, en áður en löggerningUrinn hafði áhrif um ráðstafan ir hans.

39. gr.
Nú hefir m aður afhent tilkynningu sam kvæ m t 4., 6., 9., 19., 28. eða 31. gr. 

laga þessara til flutnings með siina, pósti eða öðru ])vi flutningstæki, sem gilt 
þvkir að nota, og kem ur það þá eigi honum  að sök, jiótt j)eirri tilkynningu 
seinki eða hún kom ist eigi til skila.

40. gr.
Lög þessi gilda eigi um  löggerninga, er lúta að m álefnum , sem reglur per- 

sónuréttarins, sifjaréttarins og erfðaréttarins gilda um.
41. gr.

Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.

G r e i n a r g e r ð .
Frv. er flu tt að ósk dóm sm álaráðherra, og fvlgdu þvi eftirfarandi athuga- 

sem dir:
I.

Eins og kunnugt er, er einkaréttarlöggjöf vor íslendinga m jög i brotum . 
og um m örg atriði á þvi sviði réttarins eigum vér engin sett lög. Vér eigum enga 
einkaréttarlögbók, þar sem liinar alm ennu reg lur einkaréttarins séu lögfestar. 
Hin forna lögbók vor, Jónsbók, er um  flest þau efni orðin langt á eftir tim anum , 
og ákvæði liennar, sem hér að lúta, eru þvi flest löngu orðin úrelt og fallin niður. 
I stað þeirra hafa komið einstök nýrri lagaákvæði, svo langt sem þau ná, en að 
öðru leyti venjureglur, og m á segja, að nú séu til venjureglur, nokkurnveginn 
fastar og ótviræðar, um  öll þau höfuðatriði einkaréttarins, sem sett lög taka 
eigi til. Þæ r reglur, sem hér hafa skapazt um  þessi efni, eru yfirleitt i nánu sam-



ræm i við þær reglur, seni taldar eru gilda hjá skandinavisku þjóðunum  11111 

sömu efni.
Hjá skandinavisku þjóðunum , Dönum, Norðm önnum  og Svíum, fó r á lika 

leið og hér lijá oss. Þó að lögbækur þeirra séu yngri en Jónsbók, þá hafa einka- 
réttarreg lur þeirra sam t sem áður orðið úreltar og fallið úr gildi, og ný laga- 
setning hefir eigi komið í þeirra stað, nema að nokkru leyti, og þó m eir h já 
Svium en h já  Dönum og N orðm önnum . En eins og hér m ynduðust þar venju- 
reglur um þessi efni. E inn þátturinn  i sam vinnu þessara þjóða um  löggjafar- 
mál var sameiginleg lagasetning um  ýmis efni i kröfuréttinum , sem eigi voru 
lögfest áður. Sam vinnunefnd sú, sem þessi m ál hefir liaft með hönduni, hefir 
samið nokkur lagafrum vörp um  einstök efni, og hafa þau siðan verið lögtekin 
í þessum þrem ur löndum. Ein af lögum þessum hafa verið lögtekin hér á landi, 
lög um lausafjárkaup, nr. 39 19. júní 1922. E ru þau aðallega lögfesting á eldri 
venjureglum . Annað frum varp nefndar þessarar eru sam ningalögin svonefndu. 
Voru þau lögtekin i Svíþjóð 11. júní 1915, í D anm örku 8. m ai 1917 og i Noregi 
31. mai 1918. í lögum þessum eru ákvæði um þrenn atriði, um  sam ningsgerð, 
um  umboð og um  ógilda löggerninga, en þessi atriði voru að m estu leyti ólög- 
ákveðin áður i skandinavisku löndunum . N ýjungar er þó eigi m iklar að finna í 
lögum þessum. Þau eru aðallega lögfesting á venjureglum . E itt ákvæði ú r lögum 
þessum hefir verið tekið upp i íslenzk lög. Er það 31. gr., sem lýsir þá gerninga 
ógilda, er m aður no tar sér bágindi annara m anna, einfeldni o. s. frv. til að á- 
skilja sér óliæfilega góð sam ningskjör. Akvæði þetta, sem er nýmæli, er tekið upp 
i 7. gr. laga um  bann gegn okri, dráttarvexti o. fl., nr. 73 19. jún í 1933. Þessi 
norrænu sam ningalög liafa nú, að nefndu ákvæði 31. gr., sem á bezt heim a i sam- 
bandi við reglurnar um  okur, undanskildu, verið þýdd i heild sinni í því skyni, að 
þau verði einnig lögtekin hér. Þó að ákvæði þeirra séu að m estu leyti i sam ræm i 
við það, sem nú er talið gilda samkv. venju, þá er það hvorttveggja, að þæ r reglur 
eru ótviræðari, sem lögfestar eru, en hinar, sem aðeins hvíla á venju, og eins 
eru  þau fáu nýmæli, sem i lögunum  felast, heppileg. Virðist því æskilegt að taka 
þessi lög einnig upp hér á landi. Þess skal getið, að skandinavisku lögin eru ekki 
að öllu sam hljóða. H efir þeim verið fylgt til skiptis i þýðingunni, eftir þvi sem 
bezt þótti henta hér á landi. Orðalagi hefir og verið 'brevtt töluvert í sum um  
ákvæðanna, án þess þó, að efninu hafi verið" raskað.

Hvað heiti laganna snertir, þá er hér fvlgt norsku lögunum . Sænsku lögin 
heita „lag om avtal och andra ráttshandlingar pá förm ögenhetsráttens om ráde“ 
og dönsku lögin „Lov om A ftaler og andre Retshandlinger paa Form uerettens 
Om raade“. Fyrst og frem st eru þessi heiti fullvíðtæk, þvi lögin hafa eigi að geyma 
nema ákvæði um  þ rjú  atriði viðvikjandi sam ningum  og öðrum  löggerningum, 
þau atriði sem talin eru i heiti þessa frum varps. Auk þess er hugtakið fjárm ála- 
ré ttu r (förm ögenhetsrátt, Form ueret) aðeins fræðilegt hugtak, sem nokkuð 
orkar tvimælis hversu skilgreina skuli, og nokkur vafi er á hvert fræðilegt gildi 
hefir. E r því ekki heppilegt að nota það i lagasetningu. T akm örkun sú á gildi 
laganna, sem felst í þessu atriði i heiti þeirra, er hér eins og i norsku lögunum 
gerð i sérstakri grein, 40. gr., og verður gerð grein fv rir henni i athugasem dun- 
um við þá grein.



IJm einstök ákvæði frum varpsins skal þetta tekið fram :
Um I. kafla. Um sam ningsgerð.

I frum varpinu er engin skilgreining á því, livað sam ningur sé, og verður að 
leggja í það orð þann skilning, sem það venjulega hefir í islenzku lagamáli, að 
sam ningur sé sam þykkt tilboð. Tilboð eru þá allir löggerningar, sem sam þvkkja 
þarf, eigi aðeins löggerningar, sem m iða að því að stofna til gagnkvæms ré ttar 
og skyldu, t. d. tilboð um  kaup á einhverjum  hlut, og aðrir löggerningar, sein 
sk jld u r hafa i fö r með sér fy rir báða aðilja, enda þótt þær séu eigi gagnkvæm ar, 
t. d. tilboð um  að g'erast ábyrgðarm aður að skuld, ef skuldunaut sé veittur gjald- 
frestur, lieldur líka tilboð, sem veita eiga m óttakanda einum  rétt, ef sam þykki 
á þeim er áskilið, t. d. loforð uni gjöf, sem svars er óskað um. Þurfi liinsvegar 
ekki að sam þ jkk ja  löggerninginn, þá gilda ákvæði þessa kafla eigi beinlinis um 
það mál, en sum um  þeirra m vndi mega beita með lögjöfnuði, j)egar svo stendur 
á, t. d. 7. gr.

Um 1. gr,
H ér er það tekið fram , að ákvæði þessa kafla laganna séu aðeins skýringar- 

lög og kom i ekki til greina, ef öðruvisi er ákveðið i sjálfum  löggerningnum, 
beint eða óbeint, eða tízka eða venja er önmir. E r þetta i sam ræm i við það, að 
flest lög um  kröfuréttarm álefni eru aðeins skýringarlög.

í dönsku og sænsku lögunum  ei i þessari grein ákvæði uin það, að tilboð og 
svar við tilboði sé bindandi fy rir þann, sem tilboðið gaf, eða þann, sem svaraði. 
Með þessu ákvæði er hinni svonefndu loforðskenningu slegið fastri, þ. e. þeirri 
reglu, að ósam þykkt tilboð liafi skilyrðisbundið gildi. Þessi regla er viðurkennd 
í íslenzkum rétti, og auk þess m á segja, að hún kom i nægilega skýrt fram  i öðr- 
um  ákvæðum frum varpsins, t. d. í 7. gr. Þetta ákvæði er þvi óþarft, en gæti hins- 
vegar e. t. v. valdið misskilningi, þar sem það ekki greinir neitt um nánari skil- 
yrði þess, að þeir, sem löggerninga þessa gera, verði skuldbundnir. Það er þvi 
ekki tekið upp hér.

1 sænsku lögunum  er.ennfrem ur i þessari grein ákvæði þess efnis, að fvrir- 
mæli laga um  að gerningur sé þvi aðeins gildur, að hann sé gerður í ákveðnu 
form i, skuli vera óröskuð. 1 sænskum  rétti gæ lir allm ikið form skilyrða fyrir 
gildi sam ninga. Hér á landi gæ tir þessa m jög litið, eins og i D anm örku og Noregi, 
og ákvæðið er því væntanlega óþarft hér eins og þar. Það m un varla verða talið 
efamál, að lagaákvæði, sem binda gildi eða tiltekin ré ttaráh rif löggernings við 
tiltekið form , t. d. 1. nr. 93 19. jún i 1933, 1. gr., 1. nr. 94 s. d., 1. gr., 1. nr. 87 s. d.,
5. og 7. gr. og 1. nr. 60 22. nóv. 1907, 15. gr., haldi gildi sinu, ja fn t eftir að frum - 
varp þetta er orðið að lögum sem áður.

Um 2. gr.
Tilboðsgjafi á ekki að vera bundinn við tilboð sitt von ú r viti, og hann á 

fyrst og frem st að geta s já lfu r sett takm örk fyrir því, live lengi hann skuli 
bundinn, með þvi að krefjast svars innan tiltekins frests. Grein þessi ræ ðir um 
það tilvik, er tilboðsgjafi hefir sett tiltekinn sam þykkisfrest.

II.



Þegar sam þykkisfrestur er settur, verður spurning um það, hvað sam þykkj- 
andi þurfi að liafa gert áður en freslurinn  er liðinn. I r þvi er leyst i fy rri máls- 
gr. 2. gr. á þá leið, að svarið verði að vera koinið til tilboðsgjafa áður en frestur- 
inn sé liðinn. Með orðununi „kom ið til“ er, i sam ræm i við það, sem hingað til 
hefir verið talið gilda, á tt við það, að svarið se' komið þangað, sem alm ennt má 
búast við, að tilboðsgjafi geti kynnt sér það, ef hann vill, t. d. bréf afhent á 
heimili eða skrifstofu viðtakanda, látið í bréfakassa á liurð lijá honum  eða i 
póstliólf hans. Sam þykkjanda er þvi ekki nóg að hafa sent svarið af stað áður 
en fresturinn er liðinn. Hinsvegar kem ur svarið nógu snemma, ef það kem ur til 
tilboðsgjafa, eins og áður var sagt, innan frestsins, þótt tilboðsgjafi kynni sér 
það eigi fy rr en eftir að fresturinn  er liðinn.

í 2. málsgr. eru ákvæði um  það, frá  hvaða tima reikna skuli frestinn, ef til- 
boðið var gert annaðhvort í bréfi eða í simskeyti. E r æskilegt að liafa þar eitt- 
hvað fast að halda sér að, og að það atriði sé þess eðlis, að auðvelt sé að upplýsa 
það. Þegar tilboðið er gert i bréfi, er fresíurinn  þvi m iðaður við dagsetningu 
þess og talinn frá  þeim degi. D agsetningardagurinn er því eigi talinn með i frest- 
inum. E r þetla handhæg regla, þvi bréfið l)er sjálft dagsetninguna með sér. Sé 
tilboðið senl i símskeyti, er það venjulega vottur ])ess, að tilboðsgjafi vill hafa 
hraðann á uni sam ningana. Þ ar þótti því réttara að miða beinlinis við þá stund 
dagsins, er skeytið var afhent til sendingar á sím astöðinni, sem það var sent frá. 
E r þessi timi hvarvetna ritaður á símskeyti, og skevtið sýnir viðtakanda þvi 
sjálft, við hvað liann á að miða frestinn.

Um 3. gr.
í 3. gr. eru fyrst ákvæði um tilboð, sem gert er í bréfi eða símskeyti, en án 

þess að sam þykkisfrestur sé settur. Má þá ælla, að tilboðsgjafi vilji vera bundinn 
við tilboðið luefilegan tíma, þ. e. þann tima, sem hann býst við, að gagnaðili 
þurfi til þess að sam þykkja tilboðið. Koma þ rjú  airiði til greina við ákvörðun 
þess frests, 1) tim inn, sem tillioðið er á leiðinni frá  tilboðsgjafa til viðtakanda, 
og er þá gert ráð fyrir, að tilboðinu seinki eigi á leiðinni, 2) um hugsunartím i sam- 
þykkjanda, sem á að vera nægilegur, en það livað sé nægilegur um hugsunarfrestur 
verður skiljanlega m ism unandi, eftir þvi hver viðskiptin eru, sem tilboðið liljóð- 
ar um, og 3) tim inn, sem þarf til að senda svarið frá  sam þvkkjanda til tilboðs- 
gjafa, og er einnig þar gert ráð fyrir, að svarinu seinki eigi á leiðinni. Allt þetta 
verður að áætla með hliðsjón af þeim atvikum , sem lilboðsgjafa voru kunn, er 
hann gerði tilboðið, eða lionum m áttu  þá vera kunn. E f t. d. sam göngur verða 
torveldari eftir að tilboðið var gert, þá lengir það ekki sam þykkisfrestinn, nema 
þvi aðeins, að tilboðsgjafi liafi m átt ganga út frá  þvi, að svo m vndi fara, er hann 
gerði tilboðið. Þessi þrenn tím abil ber að skoða sem eina lieild. E f viðtakandi 
t. d. af sérstökum  ástæðum  þarf skem m ri um liugsunarfrest en vænta m átti, 
kem ur það ekki að sök, þó tilboði hafi seinkað eða svarinu seinki, ef það þó 
kem ur til till)oðsgjafa áður en sá frestur er liðinn, sem m iðaður er við þann um- 
lnigsunartím a, sem vænta m átti að hann þyrfti að liafa.

Komi svarið til till)oðsgjafa áður en fresturinn  er liðinn, þá skiptir það eigi 
máli, með hverjum  hæ tti svarið hefir verið sent. En þegar áætla þarf frestinn,



og 11111 c'i' að velja fleiri leið en eina til þess að senda svarið, og svarið er mis- 
m unandi lengi á leiðinni, eftir því hver leiðin er notuð, ])á verður spurning uni 
j)að, við livern sendingarhátt frestinn skuli miða. Almennt verður þá að liaga 
þvi svo, að sá liáttur sé haí'ður á sendingu svarsins, sem sendandi þess m á ])ú- 
ast við, að tilboðsgjafi vilji að sé liafður. I niðurlagi 1. mgr. er ákvæði um eitt 
atriði liér að lútandi. F.f tilboð er gert i simskeyti, má viðtakandi að jafnaði 
gera ráð fyrir, að tilboðsgjafi vilji hraða málinu, og að hann ætlist til, að svarið 
sé sent með hinum  sama, greiða luetti og liann sendi tilboðið. Yerður hann þá 
að senda svar siit i símskeyti, ef 'pað kem ur eigi jafnsnem m a fram  með öðrum 
hætti.

í 2. mgr. cr ræ tt um m unnleg tilboð, og falla undir það öll nnmnleg tilboð, 
bæði þau, sem gerð eru viðslöddum manni, sem tilboðsgjafi talar við, og fjar- 
slöddum manni, er liann talar við i sima. Um þessi tilboð er svo ákveðið, i sam- 
ræm i við það sem hingað til hefir verið talið gilda, að þau skuli sam þykkja Jiegar 
i stað. Vilji sá, sem slikt tilboð fær, fá um hugsunarfrest, verður liann því að 
biðja tilboðsgjafa um að veita sér hann.

Um 4. gr.
Ef sam þykki kem ur of seint frani, er það ekki gilt samþykki. Tilboðsgjafi 

er ekki skyldur til að taka því, og hann er eigi bundinn við tilboð sitt, þar sem 
það var eigi sam þykkt innan frestsins.

Þegar sam þykki kem ur of seint, ])á er sam þykkjanda venjulega ljóst, að 
svo nnuii fara, annaðhvort af þvi, að sam þykkisfrestur er liðinn hjá, er liann 
síMidir svarið, eða svo langt er áliðið frestsins, að engin von er til, að svarið 
komi fram  nógu snennna. I’egar þannig stendur á, er sam þykkjanda þvi ljóst, 
að svar hans er ekki gilt samþykki. Að hann sam t sem áður sendir samþykkið 
er þó vottur þess, að liann óskar, að sam ningar takist, og er þvi eðlilegast að 
líta svo á, að sam þykkið sé ])á nýtt tilboð af hans hálfu.

Stundum  l)ýst sendandi þó e. t. v. við þvi að sam þykkið komi nógu snemma 
fram . Hann treystir þvi ])á. að sam þykkið sé gilt og að sam ningur liafi komizt á. 
Ef liann þá ekki fy rr en seint og siðar m eir fréttir, að sam þykkið hafi komið 
of seint fram  og liann þvi misst af rétti sínum samkv. tilboðinu, ])á getur það 
liafa haft margvislegt tjón í för með sér fy rir hann, að hann treysti þvi, að samn- 
ingur væri á kominn. Þegar þannig stendur á, þykir þvi rétt að leggja þá skyldu 
á tilboðsgjafa, að tilkynna sendanda sam þykkisins það, án ástæ ðulausrar tafar, 
ef hann vill ekki taka sam þykkinu. Þessi skylda er þó bundin við ])að. að tilboðs- 
gjafa liafi m átt vera það ljóst, að sendandi sam þykkisins hélt, að það hefði komið 
nógu snem m a fram . Er það varhugalitið að leggja þetta ómak á tilboðsgjafann, 
og m un m inni vandkvæðum bundið fyrir liann að senda ])essa tilkynningu. 
heldur en fylgja þeirri óvissu, sem sam þykkjandi ella væri i um gildi samnings- 
ins. Það er eðlileg afleiðing af þessari tilkynningarskyldu tilboðsgjafa, að samn- 
ingur telst gerður, ef hann lætur hjá líða að senda tilkynninguna.

Um 5. gr.
Ef tilboði er hafnað, en sam þykkisfrestur enn ekki liðinn, getur verið efa- 

niá!, hvort sá, sem tilhoðið fékk, getur séð sig um liönd og sam þykkt ])að siðar,



of samþykkið kem ur fram  áður en fresturinn  sé liðinn. Væri svo, yrði afleið- 
ing þess sú, að tilboðsgjafi væri jafnan hundinn við tilboðið til loka samþvkkis- 
frestsins, jafnvel þó tilboðinu hefði þegar verið liafnað. Þetta væri óheppileg regla, 
og þvi er liér ákveðið, að tilboðið skuli eigi skuldbinda tilijoðsgjafa lengur, ef því 
hefir verið hafnað, þó sam þvkkisfresiur sé enn eigi liðinn. H öfnun tilboðsins 
hefir þvi í för með sér endanlegt brottfall þess.

Um 6. gr.
Grein jiessi er liliðstæð 4. gr. M unurinn er sá, að hér er eigi um  það að ræða, 

að sam þykkið kom i of seint, heldur að það sé að efni til í ósam ræm i við tilboðið. 
Slikt svar er ekki gilt sam þykki, en vegna þess, að sam þykkjandanum  m á venju- 
lega vera ljóst, að svarið er annars efnis en tilboðið, þá er svarið vottur þess, að 
Iiann vill að vísu gera sam ninginn, en með öðru cfni en í tilboðinu fólst. Slíkt 
svar er þvi eðlilegast að skilja sem hvorttveggja í senn, höfnun á tilboðinu, sem 
fyrir hendi er, og nýtt tilboð. í siðari málsgr. er sam svarandi ákvæði um tilkynn- 
ingarskyldu tilboðsgjafa og það, scm er i 2. mgr. í. gr., og kem ur til þeirrar 
tilkynningarskyldu, þegar tilboðsgjafa m á vcra það ljóst, að sam þykkjandi ætlar, 
að sam þykki sitt sé i sam ræm i við tilboðið.

Um 7. gr.
Gildi loforðs cða annarar viljayfirlýsingar til skuldbindingar byggist á 

þeirri eftirvæntingu, sem viljayfirlýsingin vekur hjá þeim m anni, sem við henni 
tekur. Sú eftirvænting verður fyrst til, er viðtakandi fæ r vitneskju um yfirlýs- 
inguna. Af þessu leiðir það, að hafi tilboð verið gert og kallað síðan aftur, og við- 
takandi fæ r vitneskju um  afturköllunina áður en liann fæ r vitneskju um  tilboðið 
sjálft, þá veitir það tilboð honum  engan rétt. Hann veit þá. þegar liann fæ r til- 
boðið, að það er eigi i sam ræ m i við vilja þess m anns, sem gerði það. Ef þessari 
reglu væri stranglega fylgt, fæ ri þvi gildi afturköllunar tilboðs jafnan eftir þvi, 
hvort viðtakandi fengi fy rr vitneskju um tilboðið eða um afturköllunina. Ef hvort- 
tveggja kæm i til hans sam tím is, t. d. er tilboð er sent í bréfi og afturköllunin 
í öðru bréfi með sam a pósti, þá ylti gildi tilboðsins á þvi, livort bréfið viðtakandi 
læsi fyrr. Þetta hefir af ým sum  ástæðum  ekki þólt heppileg regla, m. a. vegna 
örðugrar aðstöðu um sannanir, eða af þvi, að það gæfi viðtakanda e. t. v. kost á 
að ganga fram hjá  afturkölluninni og kynna sér hana ekki, og því er gildi aftur- 
köllunarinnar miðað, ekki við það, hvenær hún kem ur til v itundar viðíakanda, 
lieldur við það, livenær hún kem ur til lians, þannig að hún kem ur nógu snemma, 
komi hún til hans jafnlim is sjálfu tilboðinu, og er það þá á sjálfs hans áhættu, 
hvora orðsendinguna liann kvnnir sér fyrr. l Tm m erkingu þess, að afturköllunin 
sé „kom in til“ viðtakanda, vísast til þess, sem sagt var um 2. gr.

Um 8. gr.
F yrir kem ur það, að tilboðsgjafi lýsir því yfir, að hann m uni skoða þögn 

gagnaðilja sins sem sam þykki á tilboðinu. Þá er jiað og m jög algengt i liinu dag- 
lega lifi, að tilboð cru gerð, scm ckki er ætlazt til, að sam þykkt séu sérstaklcga. 
í hvorugu þcssu tilfelli verður viðtakandi að jafnaði skuldbundinn af sinni liálfu



fvrir þafi eitt, að hann hafnar eigi tilljoðinu. Tilboðsgjafi er hinsvegar l)iindinn 
við þetta tilljoð sitt með vcnjulcgum hætti. En hcr er ckki um  neinn samþykkis- 
frcst að ræða, þar scm ckki cr ætlazt til, að neitt sam þykki sé sent. Sú takm örkun 
á J j v í ,  ln e rsu  lengi tilboðsgjafi sé skuldbundinn, sem sam þykkisfresturinn setur, 
er liér cigi fy rir hendi, cn cigi cr áskvða, frckar hér cn ciuiranær, að láta tilboðs- 
gjafa vera hundinn cftir geð])ótla gagnaðilja von úr viii. Það cr Jivi nauðsynlegt 
að gcfa honum  kost á að sctja skuldhindingu sinni cinhvcr takm örk. Það er 
gcrt í grein Jjessari með þvi að skylda gagnaðilja iil að svara fyrirspurn hans 
11111 Jiað, hvort liann vilji sam þykkja tilboðið, og kveða svo á, að verði slíkri fvrir- 
spurn eigi svarað, sé tilboðið fallið niður. Það hefir eigi verið talin ástæða til Jiess 
að binda J)að ákveðnum tím am örkum , hvcnær tilboðsgjafi geti senl Jicssa fyrir- 
spurn sína, cða livenær viðtakandi eigi að svara henni. Eðlileg fram kvæ m d 
ákvæðisins yrði sú, að ætla viðtakanda álíka frest frá  Jiví loforðið var gefið 
og honum m yndi hafa verið veittur samkv. 3. gr., ef ætlazi hefði verið til, að 
liann svaraði tilboðimi. Það virðist lika ójiarfi að taka Jiað fram  i gr., að fyrir- 
spurnina, scm hér ræ ðir 11111, licr ekki að skoða sem nýtt tilboð.

í sænsku lögumim eru ákvæði gr. Jiessarar með nokkuð öðruni liætli. Fyrri 
málsgr. gr. á Jiar aðcins við J)au tilvik, c r sérstaks svars er ekki óskað eða vænzt, 
og cr liún, svo langt sem hún nær, í sam ræm i við gr. eins og liún er í frv. 
J)cssu. í siðari mgr. er kveðið svo á, að farið skuli cftir J)ví, sem mæll er fy rir í 
lögum um J)au tilfclli, cr það eitt, að iilboði eigi er liafnað, skoðast sam þykki 
þess. Eins og áður var getið, skoðast J)ögn viðtakanda ckki að jafnaði sem 
samjiykki á tilboði, og það jafnvel ckki, þó tilboðsgjafi liafi iekið J)að fram  i til- 
boðinu, að liann myndi skoða þögn gagnaðilja scm samjiykki. En frá  Jiessu 
gela verið undantekningar, og er cina Jicirra að finna í 9. gr. frv. Svíum J)ótti 
réttast að taka allan vafa af 11111 J)að, að 8. gr. a*tti ekki við, er þannig stendur á. 
(ircinin á aðeins við um  fyrirspurn  11111 J)að, hvort sam ningur skuli gerður. eigi 
11111 það, hvort sam ningur liafi verið gerður, og Jiegar þögnin gildir scm sam- 
J)ykki, þá er sam ningurinn þegar gerðui fy rir þögnina eina. í dönsku og norsku 
lögunum var talið ójoarfl að taka Jietta fram , og hefir Jieim verið fylgt hér, 
enda getur varla orðið vafi á þvi, að greinin taki ckki til J)cssara tilvika.

Um 9. gr.
í vfirlýsingu, sem liefir öll önnur einkenni tilboðs, er J)ess stundum  getið, 

að hún sé gcrð „án skuldbindingar“, cða ákvæði sömu m erkingar er i henni. Þetta 
er vottur J)ess, að tilboðsgjafi vill liafa frjá lsar liendur 11111 J)að, hvort hann tekur 
samjiykki, sem fram  keniur, cða tekur J)vi ekki. (ieta verið góðar og gildar ástæð- 
u r til ])ess, að tilboðsgjafi kveður svo á. í rauninni er })á ekki um neitt tilboð að 
ræða, því yfirlýsingin felur ekki í sér neina skuldbindingu fyrir þann m ann, sem 
hana gerði. Sá, sem fæ r slika tilkynningu, getur J)vi eigi skoðað hana öðruvisi 
cn sem áskorun til sín 11111 að gera tilboð. Nú er J)að aðalreglan, að maður, sem 
gerir öðrum  m anni tilboð, á ekki ncinn ré tt á svari við tilboðinu, og að það 
skapar honum  engan rétt, J)ótt viðtakandi svari J)vi ekki. I J)vi tilfelli. sem ræ ðir 
inii i J)essari gr., stendur svo sérstaklega á, að tilboðið cr komið fram  að til- 
hhitun viðtakanda. Þess vcgna cr honum  J)á gert að skyldu að svara Jiví. Hon-



um er frjálst, hvort liann hafnar þvi eða tekur, en svari hann eigi, er hann tal- 
inn hafa sam þvkkt það. Þessi tilkynningarskylda hvilir þó þvi aðeins á viðtak- 
anda tilhoðsins, að liann geti búizt við því, að tilboðið hafi verið gert vegna 
orðsendingar sinnar, að tilboðið komi frá  einliverjum  þeim, sem orðsending- 
unni hefir verið beint til, að tilboðið kom i fram  innan sennilegs tima frá því að 
orðsendingin var send, og loks, að orðsendingin Iiafi verið þess eðlis, að hún 
myndi liafa verið talin vera tilboð, ef fyrirvari þessi hefði eigi verið i henni. (irein- 
in á þvi t. d. ekki við venjulegar auglýsingar, Jjvi þær eru ekki taldar fela i sér 
tilboð. Nefndinni, sem sam di lögin, þótti ekki ástæða til að löggilda rikari til- 
kynningarskyldu en hér er g'ert, en það er eigi því til fyrirstöðu, að tilkynningar- 
skyldan geti orðið strangari t. d. sam kvæm t verzlunartízku.

Um II. kafla. Um umboð.
í þessum kafla eru nokkrar reglur settar um það, er m aður notar milli- 

göngu annars m anns við gerð löggernings, og m illigöngum aðurinn gerir gern- 
inginn i nafni j)ess m anns, en ekki í sjálfs sin nafni. F.r jietta nefnt umboð. Um 
annarskonar milligöngu við gerð löggernings ræða lögin ekki. Þau eiga þannig 
ekki við um  það, sem nefnt er „kom m ission“, er m aður gerir gerning i eigin 
nafni, en fy rir annan m ann. Akvæði þessi eiga ekki heldur við uni erindisrekstur 
lögráðam anns fy rir skjólstæðing sinn. Heimild lögráðam annsins til þeirra ráð- 
stafana byggist á skipun frá  opinberu valdi, en eigi á löggerningi frá  hinum .ólög- 
ráða m anni sjálfum . Ákvæðin eiga ekki heldur við um erindisrekstur forstjóra 
eða stjórnenda ópersónulegra kröfuhafa, t. d. félaga og stofnana á m álefnum  
þeirra. I sam bandi við reg lurnar uni umboð er hér i 25. gr. m ælt fy rir um, hvern- 
ig fari, ef m aður kem ur fram  sem um boðsm aður annars m anns án umboðs.

Ákvæði þessa kafla eru að flestu leyti i .samræmi við það, sem liingað til 
hefir verið talið gilda hér samkv. venju. E itt atriði er j)að, sem sérstaklega ski])tir 
m iklu máli um þetta efni. Milliganga um boðsm annsins hvilir á tveim ur löggern- 
ingum um bjóðanda. Annað er yfirlýsing hans til um boðsm annsins, er liann 
felur honum  erindisreksturinn. H itt er yfirlýsing hans til þriðja m anns um að 
vera bundinn við það, sem um boðsm aðurinn gerir i lians nafni. Sú yfirlýsing 
getur verið með ým sum  liætti, t. d. sérstakt skjal, sem iim boðsm anninum  er 
fengið, til þess að liann sýni þrið ja nianni j)að (skriflegt um boð), sérstök lil- 
kynning, skrifleg eða munnleg, til þriðja m anns, annaðhvorl ákveðins m anns eða 
m anna eða til alls alm ennings (auglýsing i blöðum ), eða að vfirlýsingin getur 
verið gerð óbeint, t. d. falizt i þvi, að um boðsm aðurinn er settur i tiltekna stöðu 
h já um bjóðanda (t. d. skipstjóri, verz lunarstjó ri). Þessum tvenmim yfirlýsing- 
11111 getur borið á milli, einkuni svo, að heimild um boðsm annsins sé þrengri en 
umboð lians út á við. Skiptir þá verulegu niáli, livort umboðið Iiefir, eins og 
orðað liefir verið, „sérslaka tilveru gagnvart þriðja m anni“, þ. e. hvort ])riðji 
m aður liefir annað en sögusögn umboðsm annsins sjálfs að lialda sér að um það, 
hvort umboðið sé til og hve langt það nái. Á þessum nnin er byggt í ákvæðum 
]>essa kafla.



Um 10. gr.
í fy rri málsgr. er alm ennt ákvæði um þýðingu þess, að gerningur er gerður 

samkv. umboði. Gerningurinn skapar þá beint ré tt og skyldu fy rir umbjóðanda. 
Til j)ess að liann verði skuldbundinn, nægir þvi loforð umboðsmannsins, og nýtt 
loforð frá  um bjóðanda þarf eigi til að koma. Og til þess að hann öðlist ré tt við 
gerninginn, þarf ekki neitt fram sal frá  um boðsm anninum  til um bjóðanda né 
aðra yfirlýsingu frá um boðsm anninum . Það nægir, að um boðsm aðurinn hefir 
tekið við gerningnum  fyrir unibjóðanda hönd. í þessu felst ])að og. að gerning- 
urinn skapar livorki rétt eða skyldu fy rir um boðsm anninn sjálfan. Reglan er tak- 
m örkuð við það, að gerningurinn sé innan íakinarka umboðsins. Hafi umboðs- 
m aðurinn farið út fy rir umboðið, fer um ábyrgð lians eptir þvi sem segir i 25. gr.

í síðari málsgr. er ákvæði um hin svo nefndu ,.stöðuum boð'\ Þegar m aður 
setur annan m ann í einhverja stöðu hjá sér, þá felsí oft i því eitthvert umboð 
fyrir starfsm anninn til að fara  með m álefni þess, sem hann vinnur lijá. Stund- 
uni kveða lög á 11111 það, hve víðtækf slikt uinboð sé, t. d. I. nr. 5(5 ‘50. nóv. 191 1, 
53.—55. gr., 1. nr. 42 13. nóv. 1903, 25. gr. Oftast fer það þó eftir venju. Hér er 
kveðið svo á, að telja skuli starfsm anninn hafa umboð innan þeirra takm arka, 
sem lög eða venjur setja, og er það í sam ræm i við það, sem nú er talið gilda.

Um 11. gr.
Hvað um boðsm aðurinn liefir heimild til að gera i nafni um bjóðanda. fer 

eftir löggerningi þeim, sein um bjóðandi hefir gerl við hann, þ. e. umboðsmaður- 
inn á-að fara  eftir fyrirm æ luni um bjóðanda við rekstur umboðsins. Brjóti um- 
boðsm aður i bág við þau fyrirm æli, og geri hann annað en liann m átti gera, þá 
er spurning, hvort gerningurinn sé sam t gildur, og er leyst úr þeirri spurningu i 
þessari grein. Samkv. lienni er gerningurinn ])á jafnan óskuldbindandi fyrir 
um bjóðanda, ef þriðja m anni var eða m átti vera það ljóst, að um boðsm aður 
brau t fyrirm æli um bjóðanda. Sé þriðji m aður hinsvegar grandlaus, þ. e. hvorki 
ljóst, að uniboðsm aðurinn geri annað en honum er heimilt né m ætti vera það 
ljóst, veltur það, hvort gerningurinn verður skuldbindandi fyrir umbjóðanda, 
á þvi, livort umboðið hefir sérstaka tilveru gagnvart þriðja m anni eða ekki. Ef 
þriðji m aður aðeins hefir sögusögn um boðsm annsins sjálfs við að styðjast, er 
ástæða fy rir hann til að sýna fullkom na varkárni, og eðlilegí, að hann beri þá 
frekar en uinbjóðandi áhæ ttuna á þvi, Jivort um boðsm aðurinn slcýrir rétt frá 
umboði sínu. /V þeirri skoðun er á J v ' a'ði 2. mgr. Jjyggt. Hafi um bjóðandi aftur 
á móti gefið um boðsm anninum  skriflegt umboð, eða með öðrum  liætti lagt til 
gögn, sem þriðji m aður getur m arkað af, hvert umboðið sé, þá stendur ])að um- 
bjóðanda sjálfum  næst að sýna varkárni, og gerningurinn verður þá skuld- 
bindandi fyrir hann, ef hann er innan takm arka umboðsins og þriðji m aður er 
grandlaus, enda þótt undirm ál liafi verið milli unibjóðanda og umboðsmanns 
uni takm örkun á umboðinu og gerningurinn fari i bága við þau undirm ál.

Um 12. gr.
Þegar hér er talað um afturköllun umboðs, þá er á tt við það, að um bjóðandi 

svipti um boðsm anninn ráðstöfunarheim ild þeirri, er i umboðinu fólst, fram -



vegis. Afturköllun uniboðsins hefir því engin áhrif á gildi jjeirra gerninga, sem 
uniboðsm aðurinn þegar hefir gert sanikv. umboðinu.

Frum v. hefir engin ákvæði um það, hvort eða hvenær um hjóðandi megi 
afturkalla umboðið. Um það gilda þvi sömu reglur og hingað til, en samkv. 
þeim getur um bjóðandi að jafnaði afturkallað umboð, hvenær sem honum 
sýnist, þó umboð einnig geti verið óafturtæ kt i vissum undantekningatilfelhim .

Af 11. gr. og þvi, sem um  hana var sagt, er það ljóst, að um bjóðanda er það 
eitt eigi nóg að tilkynna um boðsm anninum , að umboðið sé aftu r tekið. Hafi 
umbjóðandi birt þriðja m anni umboðið, verður hann einnig að kalla það afíu r 
gagnvart honum. Aðferðin við það er m ism unandi, eftir þvi livernig umboðið 
var birt, og eru um það reglur í 1,°). -1(5. gr, Ef fyrirm æ li fleiri en einnar af gr. 
þessum eiga við um sam a umboð, t. d. umboðið bæði liirt í blaði og tilkynnt 
einhverjum  þriðja m anni með sérstakri tilkynningu, þá verður að gæta þeirra 
allra. í siðari málsgr. er þó tekið fram , að alltaf sé nægilegt að kalla umboð 
aftu r með þeim hætti, sem segir i 13. gr., þannig, að sá m aður, sem slíka aftur- 
köllun fékk, geti ekki borið það fy rir sig, að umboðið hefði einnig ált að aftur- 
kalla með öðrum  hætti.

Um 13. gr.
Greinin á við það, að um bjóðandi hefir gefið þriðja m anni sérstaklega til- 

kynningu, m unnlega eða skriflega, um umboðið. A hún aðeins við það, að slik 
tilkynning sé gefin þeim m anni sérstaklega, og verður það e. t. v. stundum  vafa- 
mál, hvort svo hefir verið, en áherzlan liggur þá i þvi, hvort sagt verði, að um- 
bjóðandi hafi snúið sér persónulega til hlutaðeigandi þrið ja manns. Þegar svo 
stendur á, getur ])riðji m aður va'nzt þess, að umboðið haldi gildi sínu, þar til 
hann fæ r sérstaka tilkynningu um, að það skuli falla niður. Umbjóðandi verður 
því gagnvart honum  að afturkalla umboðið með slikri tilkynningu. Gildi aftur- 
köllunarinnar m iðast við það, að hún sé „kom in til“ þrið ia m anns, i þeirri merk- 
ingu, sem getið var í atlis. við 2. gr.

Um 14. gr.
Grein þessi er að nokkru leyti nýmæli hér á landi. Það hefir hingað til 

eigi verið talið nægilegt að afturkalla umboð, sem birt hefir verið t. d. með aug- 
lýsingu i blaði, með þvi að birta auglýsingu uni afturköllunina i sam a blaði. Sú 
auglýsing hefir að visu haft gildi gagnvart þeim, sem sannað varð um, að hefðu 
þekkt hana, en heimild hcfir brostið til að telja hana vera kom na á allra viíorð. 
er hún hafði verið birt, sbr. sem un dantekningarákva 'ð i I. nr. 42 13. nóv. 1903, 
32., sbr. 7. gr. Maður, seni birt hefir umboð nieð slíkum h.ætti, á ]>vi talsvert í 
hættu um það, hvernig afturköllunin tekst. og það sýnist vera heppilegl að lög- 
leiða hér sömu reglu og viðast gildir nú annarsstaðar, að afturköllunin geti farið 
fram  með sam a hætti og birtingin, Á ])et!a við öll umboð, sem birt hafa verið með 
alm ennum  ha'tti, t. d. með auglýsingu i blaði eða í úivarpi, með auglýsingu, sem 
fest er upp á alm annafæ ri eða send m örgum  inönnum  bréflega (e irku la 're ). Er 
])íí nóg að birta afturköllunina með sam a hælti, en sé það ekki hægt, blaðið, 
sem umboðið var birt i, er t. d. ha 'tt að koma út, á að birta afturköllunina með 
öðrum álíka tryggilegum luetti, þ. e. þannig, að vænta megi, að hún komist



ja fn t á alm anna vitorð og með hinuni fyrra  birtingarhæ tli. Ef um bjóðandi er í 
vafa um, hvernig liann skuli baga kirtingu afturköllunarinnar, er honum  lieim- 
ilt að leita fyrirm æ la undirdóm arans um það.

Akvæði þriðju málsgr. vantar í sænsku lögin, en það þótti ré tt að taka það 
upp hér eftir dönsku og norsku lögunum. Eins og nú er komið, verður eigi talið, 
að það sé b irt almenningi, sem þinglýst er, og þinglýsing umboðs er jjvi eigi al- 
menn birting þess, j)ótt hún kunni að geta haft þýðingu að öðru leyti, t: d. til 
jiess að skapa um boðsm anninum  form lega beimild.

Um 15. gr.
Stöðuiunboð eru b irt jjriðja m anni með því, að starfsm aðurinn er seltur 

til starfans. A fturköllunin verður þvi að fara  fram  með tilsvarandi liætti, jjeim, 
að starfsm aðurinn sé látinn bverfa frá starfanum . Uppsögn til hans er því eigi 
nægileg, m eðan liann enn gegnir starfanum . Skipstjóri, sem enn er á skipinu 
og s tjó rnar því, hefir enn skipstjóraum boð sitt ú t á við, enda honum  hafi 
verið sagt upp stöðunni og hann ætti samkv. uppsögninni þegar að hafa farið 
af skipinu. Hvað til þess þurfi, að hægt sé að segja að um boðsm aðurinn hafi 
látið af starfanuni, verður m ism unandi, eftir þvi hver starfinn er.

Um 16. gr.
Greinin ræ ðir uni umboð þau, sem i daglegu tali eru nefnd skrifleg umboð, 

þ. e. skriflega vfirlýsingu um bjóðanda, sem felur i sér umboð og fengin er um- 
boðsm anni i hendur, til þess að hann sýni hana jjeim m önnum , sem liann skiptir 
við, til sönnunar umboði sinu. Meðan slik yfirlýsing er í höndum  uinboðsmanns- 
ins á um bjóðandi á liættu að verða skuldhundinn gagnvart grandlausum  þriðja 
m anni, sem um boðsm aðurinn hefir samið við samkv. umboðinu. Til jiess að 
trvggja sig gegn þessu, þarf um bjóðandi, er liann hefir afturkallað umboðið 
gagnvart um boðsm anninum , að ná umljoðinu ú r vörzlum um boðsmanus, annað- 
hvort fá það aftu r i sinar vörzlur eða eyðileggja ])að. H agsm unir umlijóðanda 
af þvi að fá umboðið aftu r eða eyðilagt eru svo m iklir, að um boðsm anni verður 
að vera skvlt að skila þvi aftur, er þess er krafizt, sé 11111 afturtæ kt umboð að 
ræða. E r þetta tekið fram  i síðari málsgr. Um boðsm aður hefir I j v í  t . d. ekki halds- 
ré tt vfir umboðinu, þó liann eigi ógoldin umboðslaun, eða þó liann e. t .  v. jiurfi 
á um boðinu að halda siðar til að sanna, að hann hafi haft uniboð. í þessu siðar- 
nefnda efni yrði liann að láta sér nægja eftirrit af umboðinu, en skilaskyldan nær 
aðeins til frum ritsins.

Um 17. gr.
Umbjóðandi, sem afhent hefir um boðsm anni sínum skriflegt umboð, en 

getur eigi fengið þvi skilað aftu r eða það eyðilagt sam kvæm t 1(5. gr., er illa 
settur, þar sem hann á það á liættu, að um boðsm aðurinn noti umboðið í for- 
boði sinu. Samkv. núgiklandi lögum gæti hann að vísu fengið umboðið afhent 
sér með fógetagerð. En oft m yndi sú leið eigi vera fær, af þvi að umboðið fynd- 
ist ekki. Þá m vndi liaun og geta fengið um boðsm anninn dæmdan til að skila 
umboðinu, en sú leið er bæði seinfarin og óvist um árangurinn. Loks myndi 
hann væntanlega geta fengið umboðið dæm t ógilt samkv. hinum  alm ennu regl-



um uin ógildingardóma í 1. nr. 30 3. nóv. 1915, því iiniboð fellur væntanlega 
undir þau bréf, seni nefnd eru heim ildarbréf í 1. gr. þeirra laga. En sú leið er 
einnig m jög seinfarin. Hér er jjörf á greiðari ógildingaraðferð, og um hana 
m ælir greinin fyrir. Skandinavisku lögin liafa m ism unandi ákvæði um ógilding- 
araðferðina, sem stafar af því, að réttarfarið  er ólíkt í jjessum löndiun, en reglur 
dönsku laganna virðast eiga vel við hér á landi, og er jx'ini þvi fvlgt.

Um 18. gr.
Hér er uin að ræða þau umljoð, sem þriðji m aður aðeins Jjekkir af sögu- 

sögn umboðsmannsins. Um Jjýðingu þess, að um boðsm aður fer út fyrir slikt um- 
boð, var áður ræ tt, í 11. gr., og ákvæði Jiessarar gr. um afturköllun sliks umboðs 
eru í fullu sam ræm i við þá meginreglu, sem J)ar kom fram . Þriðji ínaður á þar 
allt undir J)vi, hversu ré tt uniboðsniaðurinn skýrir frá  umboðinu, og er J)vi 
nægilegl til að afturkalla slíkt uinboð, að yfirlýsing um  afturköllun J)ess sé 
komin til umboðsmannsins.

Um 19. gr.
Þegar uniboð liefir verið afturkallað löglega eða lýst ógilt, eru gerningar 

J)eir, sem um boðsm aður gerir þar á eftir samkv. umboðinu, eigi skuklbindandi 
fyrir um bjóðanda, og gildir J)að jafnt, hvort sem J)riðji m aður er grandlaus eða 
eigi. I þessari gr. er gerð undantekning frá J)eirri reglu. Ef um bjóðandi hefir 
sérstaka ástæðu til að ætla, að um boðsm aður muni, J)rátt fy rir j)að, að umboðið 
er afturkallað eða lýst ógilt, gera löggerning sin vegna við ákveðinn þrið ja m ann, 
og um bjóðandi m á ennfrem ur ætla, að þeim m anni sé ókunnugt um, að umboðið 
sé fallið ú r gildi, J)á væri J)að ekki rétt að leyfa um bjóðanda að sitja aðgerða- 
lausum og láta gerninginn fara  fram . I J)essu tilfelli má ætlast til J)ess af honum, 
að hann aðvari þriðja m ann, ef honum  er J)að unnt, og venjuiega er honuin það 
auðvelt. Þvi er hér lögð á liann slík tilkynningarskylda með J)eim áhrifum , að 
gerningurinn verði að öðrum  kosti skuldbindandi fy rir hann, ef þriðji m aður 
er grandlaus.

Um 20. gr.
Reglur J)ær uni afturköllun umboðs, sem lýst var hér að fram an, eru nauð- 

synlegar aðeins að svo m iklu leyfi, sem ]>riðji m aður er grandlaus og veit eigi 
eða má vita, að umboðið sé ú r gildi gengið. Viti liann J)að, skiptir J)að eigi máli, 
hvernig hann hefir fengið J)á vitneskju. Sé Jiriðji m aður ekki grandlaus, skapar 
gerningurinn eigi rétt honum  til handa.

Um 21. gr.
í grein J)essari eru gefnar reglur 11111 það, hvernig fari um gildi umboðsins, 

ef um bjóðandi andast. Aðalreglan er sú, að umboðið heldur gildi sínu eins fvrir 
J)vi. E r J)að vafalaust heppilegasta reglan. t langflestum  tilfellum er J>að svo, að 
geruingar J)eir, sem um boðsm anninum  er falið að gera, eru jafn t í ])águ bús um- 
bjóðanda og sjálfs hans persónulega, og J)á gæti J)að verið skaðlegt fy rir búið, 
ef umboðið félli af sjálfu sér niður við lát um bjóðanda. Þetta gildir J)ó ekki, ef 
sérstakar ástæður sýna, að uinboðið skuli falla úr gildi við lát uinbjóðanda, t. d.



uinboð til gcrninga, er snerta aðeins persónulegar jjarfir eða Iiagi umbjóðanda, 
eins og uinboð til að kaupa bluti til persónulegra nota uinbjóðanda. Þegar svo 
stendur á, er rétt að láta umboðið falla niður. Spurningin er aðeins sú, frá  livaða 
tínia brottfall jiess eigi að teljast. Hér er valin sú regla, að láta brotlfall uinboðs- 
ins miðast við j)á stund, er jiriðji m aður fæ r vitneskju um andlát um bjóðanda 
eða lionum m ætti verða j)að kunnugt eða, ef 11111 j)au umboð er að ræða. sem 
getið er um i 18. gr., j)á slund, er um l)oðsinanninuin verður eða m ætti verða j)etta 
kunnugt. E r sú regla í beztu sam ræm i við þær reglur, sem annars gilda uni brott- 
fall umboðs.

Þegar aðalreglan gildir, stendur umboðið óhaggað ])rátt fyrir lát umbjóð- 
enda, þar til ný jar ráðstafanir eru gerðar, t. d. e rfing jarn ir kalla umboðið aftur. 
í dönsku og sænsku lögunum cru nokkur ákvæði um j)að efni í j)essari grein. 
Hér þótti eigi ástæða til að taka j)að upp, og er liér látið nægja að kveða svo á, 
að umboðið skuli falla úr gildi, er dánarbú um bjóðanda er tekið lil oj)inberrar 
skiptam eðferðar, og gildir j)að j)á einnig, er j)að er tekið til gjald])rotaskipta.

Um 22. gr.
Umboð, sem m aður, er sviptur hefir verið lögræði, gefur út eftir lögræðis- 

sviptinguna, eru ógild, eins og aðrir löggerningar hans, en hinsvegar leiðir j>að 
eigi af lögræðissviptingunni, að unihoð, sein áður voru gefin út, falli úr gildi, er 
um bjóðandi er sviptur lögræði. Hugsanlcgt væri, að j>au væru látin standa óhögg- 
uð, j)rátt fy rir lögræðissviptinguna, og j)að ]>á væri á valdi lögráðamannsins. 
hvort hann kallar umboðið aftu r á sinum  tíma eða eigi. En ýnisar ástæður eru 
til j)ess, að sú regla væri ekki allskostar heppileg. Vera má t. d., að lögráðam ann- 
inum sé ókunnugt um umboðið, og að því líði nokkur tími frá lögræðissvipting- 
unni og j)ar til hann fæ r vitneskju 11111 ])að og getur kallað ])að aftur, og á þeim 
tíma getur um boðsm aðurinn hafa gert ým sar ráðstafanir samkv. umboðinu, 
sem e. t. v. eru óheppilegar, eða lögráðam aðurinn að m innsta kosti oft ckki myndi 
hafa gert. ()g uniboð, sem gefið er út sköm m u fy rir lögræðissviptingu, myndi 
oft eiga rót sína að rekja til þess ástands um bjóðanda, sem leiddi til þess, að 
hann var sviptur lögræði. Af j)essum ásta'ðum  er kosin sú lcið, að láta umboðið 
falla niður við lögræðissviptinguna, og við þeim vandkvæðuni, sem sú regla 
hefir í för með sér, er séð með ákvæði 24. gr. Lögræðissvipting liefir eigi alltaf 
i för með sér, að sá, sem lögræði er sviptur, missi allt hæfi til að gera löggerninga 
fyrir sjálfan sig. Maður, sem aðeins er sviptur fjárr;eði, ræ ður j)annig sjálfsafla- 
fé sínu. Astæðulaust er að láta umboðið falla niður að frekara skapi en forr;eði 
um bjóðanda sjálfs yfir ínálum  sinum. Þvi er ákvæðið orðað svo, að þriðji niaður 
öðlist ekki frekari rétt á hendur um bjóðanda við löggerning uniboðsm anns en 
hann hefði öðlazt, ef liann hefði gert gerninginn við um bjóðanda sjálfan. Sain- 
kvæm t 8. gr. 1. nr. ()0 14. nóv. 1917 gildir lögræðissviptingin ekki gagnvart 
grandlausum  j)iiðja manni fy rr en lögræðissviptingarúrskurðurinn hefir verið 
innritaður i j)inglýsingarbók cða athugasem d skráð um liann í ver/lanaskrá. 
Að j)essu lúta ákvæðin í 2. málsl. grcinarinnar. Sam svarandi ákvæði eru eigi í 
norsku og sænsku lögunum, enda tekur lögræðissviptingin gildi strax að lög- 
um j)eirra landa.



Um 23. gr.
Hér eru ákvæði um áhrif þess, að bú um bjóðanda er tekið til iíjaldjirota- 

skipta, á gildi uniboðsins, og eru jiau alííerleí*a bliðstæð ákvæðum 22. gr. uin lög- 
ræðissviptingu. I norsku Iögunum er ákvæði jielta einnig Iátið ná til jiess, er 
um bjóðandi leitar opinberra nauðasam ninga, en eigi jjykir ástæða til að taka 
jiað ákvæði upp bér.

Um 21. gr.
í 21.—23. gr. eru ákvæði um brottfall umboðs af þeim ástæðum, sem þar 

greinir. í þessum tilfellum taka aðrir menn, erfingjar, lögráðam aður, skiptaráð- 
andi, við m álum  um bjóðanda og meðferð jjeirra. (letur j)á oft staðið svo á, að 
nokkur bið verði á þvi, að jjeir geti tekið m ál j)essi að sér. Kæmi það sér j)á oft 
illa, ef umboðið félli skilyrðislaust niður strax  er j)essir a tbu rð ir liafa gerzt. 
Því er umboðsmanni liér vcitt heiniild til, J)rátt fy rir })rottfall umboðsins að 
öðru leyti, að gcra J)á gerninga, sem nauðsyntegir cru til að vcrja búið eða um- 
bjóðanda tjóni, fram  til J)css, að búið eða lögráðam aður geta gert J)ær ráðstaf- 
anir, sem gera J)arf. Þessi lieimild um boðsm annsins er einskorðuð við gerninga, 
sem nauðsynlegir eru til að varna tjóni. Um það, hvort J)au skilyrði séu fyrir 
hendi, vcrður að dæma eftir j)eim horfum , sem cru J)egar gerningurinn er gcrð- 
ur, en eigi eftir j)ví, hver niðurstaðan af gerningnum  verður að endingu.

Um 25. gr.
Gerningar j)eir, scm um boðsniaður gerir innan takm arka gilds umboðs, 

verða skuldbindandi fyrir um bjóðanda samkv. l!t. gr., og uniboðsm aðurinn ber 
jjá enga ábyrgð á J)eim gagnvart J)i'iðja maimi, nema liann hafi íekið j)á ábyrgð 
á sig sérstaklega. Saina gildir um J)á gcrninga, sem fara í bága við fyrirm æli 
umbjóðanda til umboðsmanns, en falla þó innan j)ess umboðs, sem umbjóðandi 
hefir gefið þriðja manni ástæðu til að ætla, að um hoðsm aður hcfði (um boð scm 
hafa sjálfstæða tilveru gagnvart j)riðja m anni). í þeim tilfellum fæ r J)riðji mað- 
ur j)ann rétt á hendur um bjóðanda, sem liann bjóst við að fá. Loks gildir hið 
sama um gerninga, sem gerðir eru áu umboðs, cf sá niaður, sem Jjcir voru gerðir 
fyrir, sam þykkir J)á eftir á. Kn þegar gerningur annars er gerður án umboðs, j)á 
skuldbindur hann eigi J)ann m ann. sein sagður var vera um bjóðandi, og J)riðji 
m aður fæ r J)á eigi J)ann rétt gegn J)eim manni, sem hann bjóst við að fá. Þegar 
hér er talað um J)að, að gerningur sé gerður án umboðs, cr eigi aðeins átt við J)að, 
að sá, sem gerninginn gerir, liafi aldrei fcngið neitt umboð, heldur einnig við 
j)að, að hann hafi umhoð en fari út fyrir J)að, cða að hann hafi áður haft um- 
boð, cr nú sé gengið úr gildi. E r J)á spurningin uni J)að, hvoii J)riðji m aður eigi j)á 
ekki einhvcrn rétt gegn um boðsm anninum . E r j)að cðlilegt, að einliver ábvrgð 
sé J)á lögð á um boðsm anninn. Þó er eigi að jafnaði ástæða til j)ess, cf j)riðji 
m aður vissi eða m átti vita, að hann hafði ekki mnboð. E r j)á eðlilegast að líta 
svo á, að J)riðji m aður geri gcrninginn á sjálfs sin ábyrgð og áliættu. Enn- 
frem ur er i siðari málsgr. J)essarar gr. uinlioðsm aðurinn skilinn undan ábyrgð, 
ef hann fór eftir umboði, sem var ógilt af ástæðum, sem honum  var ókunnugt 
um sjálfuni, og þriðji m aður gat eigi búizt við, að honum  væri kunnugt um. 
Dæmi J)essa er J)að, að um bjóðandi hefir orðið gjaldJ)rota og auglýsing hefir



verið birt uni skiptin, en um boðsinanninuni er þetta enn ókunnugl. Hoinun 
verður j)á ekki gefið neitt að sök, og j)á sýnist ekki vera sanngjarnt að láta 
liann bera ábæ ttuna af því, að gerningurinn veitir eigi gagnaðiJja þann rétt, sem 
bann átti að veita honum.

Þegar þessum tilfellum sleppir, er hinsvegar rétt að leggja ábvrgð á umboðs- 
m anninn, er liann gerir löggerninga án nægilegs umboðs. Abyrgðin, sem hér 
er lögð á hann, er hin sam a og venja var lalin heimila áður. Hann á að bæla 
það tjón, sem l>riðji m aður verður fyrir við j)að, að gerningnum  verður eigi 
beitt gegn þeim m anni, sem sagður var vera um bjóðandi. .Tafnframt felst í gr. 
sú j)ýðingarmikla regla um sönnun i þessuin m álum , að um boðsm aðurinn verður 
að sanna umboð sitt eða að gerningurinn ineð öðrum  hæ tti skuldbindi j)ann 
m ann, sem hann gerði hann fyrir.

Um 26. gr.
í undanfarandi greinum  j)essa kafla eru aðeins höfð fyrir augum j)au uiii- 

boð, sem veitt eru til j>ess að gera löggerning, t. d. gefa loforð, greiða skuld, segja 
upp húsaleigusamningi. En umboð getur einnig verið veitt til j)ess að taka við 
löggerningi, t. d. taka við peningaborgun, taka við uppsögn á samningi. Akvæð- 
in hér að fram an eru einnig látin eiga við um slík umboð.

Um 27. gr.
í núgildandi lögum eru sérákvæði 11111 afturköllun einnar tegundar um- 

boðs, svonefnd prókúruum boð. Þykir eigi ástæða til að hagga þeim reglum, og 
jafn fram t er það tekið fram  i siðari málsl. gr., að afturköllun samkv. þeim 
reglum  sé nægileg ein fy rir sig, og að eigi þurfi að kalla umboðið aftu r með öðr- 
um  liætti, liafi þeirra verið gætt.

í dönsku lögunum  er í þessari grein kveðið á uni j)að, að gildandi laga- 
ákvæði um einstakar tegundir umboða skuli haldast i gildi. Þetta ákvæði 
verður að telja óþarft, og er j)að þvi eigi tekið upp hér.

1 sænsku lögunum  eru og nokkur frekari ákvæði i j)essari grein, sem lúta 
að sérreglum  sænskra laga um nokkur umboð, og ekki eiga við hér á landi, j)ar 
sem sam svarandi sérreglur eru eigi i voruin lögum.

Um III. kafla. Um ógilda löggerninga.
Y firskrift j)essa kafla er í dönsku og norsku lögununi: Om ugyldige Yiljeser- 

klæ ringer (um ógildar viljayfirlýsingar) en i sænsku lögunum : Om ráttshandl- 
ingars ogiltigliet (uin ógildi löggerninga). Danir og Norðm enn vildu eigi nota 
orðið Retsliandling (löggerningur) i j)essu sam bandi, þar sem þeim j)ótti j)að orð 
nánast benda til Jk ' s s , að viljavfirlýsingin væri gild að lögum, og þvi óviðeig- 
andi að nota orðin ógildur löggerningur. Á j)etta verður j)ó ekki fallizt. „Lög- 
gerningar“ eru allar viljavfirlýsingar, sem ætlað er að stofna rétt, breyta hon- 
um eða afnem a hann, án tillits til j)ess, livort j)ær i hverju einstöku tilfelli liafa 
j)au réttaráhrif, sem j)eim var ætlað að hafa. Þykir j)vi ré ttara  að nota orðið 
löggerningur einnig í þessu sam bandi, bæði i yfirskrift kaflans og i einstökum 
greinum  lians, og fara  j)ar að dæm um  Svia.



Þó að v firskrift kaflans sé uin ógilda löggerninga, þá er f ja rri því, að ákvæð- 
in, sein hér fara á eftir, séu tæm andi um j)að efni. Hér eru aðeins sett ákvæði 
um nokkur af j)eim atvikum , sem gert geta löggerning ógiidan. Nefndin, sem 
lögin samdi, taldi heppilegt að setja ákvæði 11111 j>essi atvik, sum part til þess að 
iögfesta reglur, sem venjan var talin hafa helgað, og sum part sem nýmæli, þar 
sem sam skonar reglur voru eigi taldar gilda áður. Flru og fleiri nýmæli i þessum 
kafla laganna en hinum . Flest j>eirra niunu eiga sér hliðstæður i ré tti helztu 
menningarj>jóðanna nú á tinium , og eru þvi í sam ræm i við rétlarskoðanir nútím - 
ans og verður því að telja æskilegt, að j)au séu einnig lögleidd hér.

Um 28. og 29. gr.
í greinum  j)essum eru ákvæði um gerninga, sem menn eru neyddir til að 

gera. í núgildandi lögum voruni eru engin her ákvæði um  gildi slikra gern- 
inga, en það hefir frá  fornu fari verið talið, að gerningur, sem fenginn sé með 
ólögmætri nauðung, sé ógildur. Sú hefir einnig reglan verið i öðrum  löndum  frá  
fornu fari, en j>egar að þvi kem ur að ákveða nánar um verkanir ógildisins, 
þá hefir verið og er enn um tvær ólikar stefnur að ræða í löggjöf þjóðanna. Sum- 
staðar er ógildi slikra löggerninga algert, þ. e. ógildi in rem , gerningurinn er 
ógildur livort sem sá, sem nauðunginni heitir, á sjá lfu r að njóta góðs af gern- 
ingnum eða annar m aður, og hvort sem sá m aður er grandlaus eða eigi. Þessi 
hefir reglan verið talin liér á landi upp á siðkastið. Hin reglan er sú, að ógildi 
gerningsins sé aðeins persónulegt, in personam , nauðungin geri gerninginn að- 
eins ógildan gagnvart þeim manni, sem heitti nauðunginni, og öðrum  m önnum , 
sem var eða m átti vera kunnugt um, að gerningurinn var j>annig til kominn. 
Siðarnefnda reglan er að visu harðari i garð j>ess m anns, sem neyddur var, en 
hinu verður eigi neitað, að hún sam rým ist betur en hin fyrrnefnda reglan þeim 
reglum, sem annars gilda nú alm ennt, um hina m iklu j>ýðingu þess, að sá mað- 
ur, sem við löggerningi tekur, sé grandlaus. Hér er farinn  m illivegur milli j>essa 
tvenns. í 28. gr. er að ræða uin j>á nauðung, sem alvarlegust er, og gildir þá sú 
aðalregla, að gerningurinn er ógildur gegn liverjum  sem er, þó að því áskildu, 
að sá, sem neyddur var, geri þeim m anni, sem gerningnum  var beint til, án á- 
stæ ðulausrar tafar, aðvart urn, að hann ætli að bera nauðungina fy rir sig sem 
ógildingarástæðu um  gerninginn, enda hafi annar m aður beitt nauðunginni og 
viðtakandi sé grandlaus. Til þessarar tilkynningarskvldu kem ur þá fyrst, er nauð- 
unginni er létt af, og ætti þvi ekki að vera neinum vandkvæðum  bundið að gera 
þessar krö fur til j)ess, er gerninginn gerði. Ef hann tilkynnir j>etta eigi, verður 
afleiðing j>ess sú, að hann getur eigi I>orið nauðungina fv rir sig. I 29. gr. eru 
hinsvegar ákvæði um aðra nauðung, sem m inna kveður að. Þeir gerningar, 
sem svo eru fengnir, eru ógildir gagnvart þeiin, sem beitir nauðunginni, og öðr- 
um, sem vita eða mega vita, að gerningurinn er gerður vegna ólögm æ trar nauð- 
ungar af hálfu annars m anns. E r j>ar m iðað við þá vilneskju, sem .viðtakandi 
gerningsins liafði eða m átti hafa, er gerningurinn kom  til vitundar honum . Sé 
liann grandlaus þá, skiptir þvi ekki máli, ]>ó hann fré tti siðar hvernig gerningur- 
inn er tilkominn.

Ógildingarreglur beggja j)essara greina eru einskorðaðar við það, að gerningur



hafi verið gerður. Þær eiga j)vi ekki við svonefnda ,.m ekaniska“ nauðung, t. d. 
er hendi m anns er stýrl með valdi og liann látinn undirskrifa skjal gegn vilja 
sinum. Slikt er aldrei skuldl)indandi fy rir hann. Ilann hcfir jiar enga viljayfir- 
lýsingu gefið, frekar en ef nafn hans hefði verið falsað undir skjalið. Þá eiga 
greinarnar og einnig aðeins við j)að, að gerningurinn sé gerður vegna nauðung- 
arinnar, j). e. að nauðungin hafi skipt svo m iklu máli um j)að, að gerningurinn 
var gerður, að hann myndi eigi liafa verið gerður, ef nauðunginni hefði eigi 
verið beitt. Loks er að geta þess, að j)essar reglur taka aðeins til ólögm ætrar 
nauðungar. Sé nauðungin lögmæt, t. d. bótun um málssókn. ef skuld er eigi 
greidd, liefir slíkt engin áhrif á gildi löggerningsins.

L'm 30. gr.
Hér er um að ræða löggerninga, sem fengnir eru með svikum, og kveðið 

svo á, að j)eir skuli eigi vera skuldbindandi, ef sá, sem tók við gerningnum , hefir 
sjá lfu r beitt svikunum  eða liann vissi eða m átli vita, að annar m aður bafði gert 
j)að. E r j)essi regla í fullu sam ræm i við j)að. sem nú er talið gilda.

Sama m á segja um sannanareglu ])á, sem felst í 2. mgr. E ftir henni myndi 
vera farið án skýrrar heim ildar i settum  lögum. Þegar j)vi er haldið fram , að 
svikum liafi verið beitt, er gerningur var gerður, j)á verður sá, sem ógilda vill 
gerninginn, að sanna, að svo hafi verið, sanna, að sá, sem tók við gerningnuni, 
hafi sviksamlega skýrt rangt frá  cða j)agað yfir atvikum , scm ætla má, að skipti 
máli um löggerninginn. Þó j)etta sé sannað, j)á leiðir cigi af því, að gerningurinn 
sé ógildur, j)ví vera má, að þessi atvik bafi i j)ví einstaka tilfelli enga j)ýðingu liaft, 
j)ótt j)au alm ennt séu svo löguð, að ])au gætu hafa haft þýðingu. Greinin leggur 
sönnunarbyrðina um j)etta atriði á j)ann, scm við gerningnum  tók. Hann verður 
að sanna, að hin ranga frásögn cða hin sviksamlcga þögn hafi ckki skipt máli 
fy rir j)ann, sem gerninginn gerði, bann myndi hafa gert hann hvort scm vaeri. 
Þessi skipting sönnunarbyrðinnar er eftir atvikum  hin eðlilegasta.

Um 31. gr.
Eins og áður var getið, voru ákvæði 31. gr. skandinavisku sam ningalaganna 

tekin upp í 1. nr. 73 19. júní 1933, 7. gr., og j)ykir rétt, að ])au standi þar áfram  
óhögguð. 31. gr. skandinav. laganna er þvi ckki tekin i ])etta frum v., og svarar
31. gr. j)ess til 32. gr. laganna, og svo cr eftirleiðis, að greinatala frum v. er cinni 
á eftir greinatölu laganna.

Þegar ósam ræm i verður á milli vilja og yfirlýsingar, j). e. j)egar sá. sem lög- 
gerning gerir, vegna mismælis eða m isritunar segir og rita r annað en hann vill, 
j)á er spurning, hvort ráði m eira viljinn eða orðin. E r hann bundinn við j)að, 
sem hann sagði, eða aðeins við j)að, sem bann vildi? Um þetta hafa tva>r skoðanir 
verið uppi. Önnur, hin svonefnda viljakenning, sem vill láta j)ann, sem yfirlýsing- 
una gaf, yfirleitt aðeins vera bundinn við j)að, sem hann vildi lýsa yfir. Hin 
skoðunin, sem nefnd er traustkenning, telur, að sá, sem yfirlýsinguna gaf, eigi 
að vera hundinn við j)að, sem gagnaðili m átti a>tla, að ætti að felast í yfirlýs- 
ingunni, j). e. allt, sem liann m átti ætla, að hinn vildi, að í vfirlýsingunni fælist. 
Síðarnefnda reglan hentar betur þörfum  viðskiptalífsins, og hefir hún verið talin 
gilda tvimælalaust í vorum  rétti. hún viðurkennd i 1. málsgr. j)essarar gr.



Þessi regla gildir j)ó ekki óskorað. Það er ekki rétt að láta jjann, sem yfir- 
lýsinguna gaf, hera ábyrgð á öllu jivi ósanirænii, sem vera kann inilli j>ess, sem 
liann vildi lýsa yfir, og j)ess, seni gagnaðili heldur að liann vilji lýsa vfir eftir 
hljóðan yfirlýsingarinnar, eins og ln'in er, þegar hún keinur til hans. Atvik geta 
legið svo til, að viðtakandi yfirlýsingarinnar getur sagt sér })að sjálfur, að engin 
vissa er fyrir þvi, að yfirlýsingin kom ist til hans i sömu mynd og hún hafði, er 
gagnaðilinn gaf hana. A þetta einkum  við, er yfirlýsingin kem ur til viðtakanda 
frá  öðrum  en þeini, sem gaf hana. I 2. og 3. málsgr. eru því seltar undantekning- 
arreglur 11111 jjau tvö tilfelli, að löggerningurinn er sendur i símskeyti eða i m unn- 
legum skilaboðum þriðja m anns. Sendandi ber jiá ekki ábyrgð á þvi, þó að yfir- 
lýsingin aflagist i m eðförum  jiessara m anna. Er jjetta og í sam ræm i við gild- 
andi rétt.

E ftir fyrirm ynd norsku laganna er hér í 4. mgr. tekið upp ákvæði um skaða- 
bótaskyldu sendanda, ef hann á sjálfu r sök á jjessum mistökum.

Af þvi, sem nú hefir verið sagt, leiðir jiað, að ef simskeyti t. d. aflagast i með- 
förum  simans, j)á skapar sá löggerningur eigi ré tt fy rir viðtakanda samkv. þvi. 
sem símskeytið hljóðar, er það kem ur til hans. (lildir jw?tta ja fn t hvort sem við- 
takandi vissi um m istökin eða eigi. Viti hann eigi um þau, treystir hann þvi, að 
hann hafi fengið rétt, sem hann ekki hefir fengið. Sú óvissa getur verið honum  
m jög bagaleg, og þvi Jiagalegri, sem hún er lengri. Þvi er hér í 5. mgr. lögð sú 
skylda á sendanda, að skýra viðtakanda, án ástæ ðulausrar tafar, er hann fæ r vitn- 
eskju um mistökin, frá  þvi, að hann ætli að bera jiau fy rir sig, jiannig að gern- 
ingurinn verði skuldbindandi fv rir liann ella. Ákvæði á. mgr. eiga aðeins við. 
er svo stendur á, sem segir i 2. og 3. málsgr.

í sam bandi við ákvæði 2. málsgr. skal jiess getið, að i 3. gr. reglug. nr. 118 
lf). nóv. 1917 hefir landsím inn undanjiegið sig allri ábyrgð á afleiðingum j)ess, ef 
yfirsjónir eða óregla kann að eiga sér stað i meðferð skeyta.

Um 32. gr.
Ákvæði j)essu er ætlað að gefa dóm stólum im  svigrúm til jiess að ógilda lög- 

gerninga, enda jjótt ógildingarástæður laganna séu eigi fvrir hendi, ef jiað niyndi 
verða talið striða á m ót alm enm un heiðarleik i viðskiptum, að löggerningnum 
yrði beitt. S likar reglur liafa verið lögteknar viða uin lönd á síðari tínium . Menn 
hafa fundið til jiess, að venjulegu ógildingarreglurnar væru eigi fullnægjandi. 
Svo getur staðið á, að ekki verði sagt, að t. d. svikum hafi verið beitt eða okur 
átt sér stað, en atvik að gerningum  séu jiannig löguð, að lieiðvirður m aður 
myndi eigi liafa tekið við gerniiignum. Þegar svo stendur á, er i rauninni nauð- 
synlegt að liafa heimild til ógildingar, því ré ttu rinn  á eigi að veita slikum gern- 
ingum vernd sína. Greinin m iðar jietta við })að, livað viðtakanda var eða m átti 
vera kunnugt, er gerningurinn kom til vitundar hans. D óm arinn á að reyna að 
setja sig í spor viðtakanda, og m eta jiað, bvort hann, sem heiðarlegur maður, 
átti að taka við gerningnum  með þeim atvikum , sem þá voru fy rir hendi og lion- 
uiii m átti vera kunnugt uni. Vitanlega er með jiessu mikið vald lagt i hendur 
dómstólanna, en hjá þvi verður ekki komizt, enda m á sam a segja um m argar 
ógildingarásta’ður aðrar, jiar sem mikið er undir mat dómsins lagt.



Um 33. gr.
Hér er uni að ræða gerninga, sem gerðir eru til m álamynda. Þeir skapa eng- 

an rétt milli aðiljanna sjálfra, eða ekki jiann rétt, sem jieir hljóða um. En noti 
sá, sem við slikum gerningi tók, hann út á við, og fram selji ré tt þann, er gern- 
ingurinn virðist veita honum  til jiriðja m anns, sem eigi veit eða m á vita, að 
gerningurinn var gerður til m álam ynda og m álam yndagerningurinn var skrif- 
legur, þá er afstaða þess jiriðja m anns svipuð jivi, er m aður sem ur i grandlevsi 
við uinboðsmann, sem skriflegt umljoð hefir, en fer i sam ningunum  í bága við 
einhver sérstök fyrirm æli, sem um bjóðandi hafði gefið honum  og eigi verða séð 
í hinu skriflega umhoði. í núgildandi rétti er skriflegur m álam yndagerningur 
talinn liafa sömu áhrif ú t á við, gagnvart grandlausum  j)riðja manni, og skriflegt 
umboð, og greinin hefir jjvi engin ným aii að geyma.

Um 34. gr.
Þegar skuldari er krafinn jjeningagreiðslu á eða eftir gjalddaga af manni, 

sem hefir í höndum  kvittun fy rir greiðslunni, undirritaða af kröfuhafa, þá væntir 
skuldarinn þess að jafnaði, að sér sé óhætt að greiða j)eim m anni gegn afhend- 
ingu kvittunarinnar. Oftast er j)að lika svo, að handhafi kv ittunarinnar hefir um- 
lx>ð kröfuhafa til að taka við greiðslunni, og að greiðsla til handhafa jiess vegna 
er fullgild. Hafi handhafinn ekki slikt umboð, er tvennt lil. Kvittunin getur verið 
fölsuð, og j)á er greiðslan ógild, eins j)ó skuldari sé grandlaus. Grein jtessi á ekki 
við það tilfelli, heldur hitt, að kröfuhafi hafi sjá lfu r undirritað kvittunina, en hún 
sé kom in i hendur handhafans án vilja hans. Þegar svo stendur á, er eðlilegra 
að leggja jíessa áhæ ttu á kröfuhafann en á skuldarann grandlausan. Það er svo 
algengt, að innheim tum enn séu sendir út t. d. með kvittaða reikninga, að j)að j)arf 
ekki á neinn hátt að vekja tortryggni sknldarans, að annar m aður kem ur með 
kvittunina en kröfuhafinn. A hinn bóginn m á segja, að kröfuhafi eigi að gæta 
þeirra kvittana, sem hann gefur út, svo vel, að jiær kom ist ekki i hendur annara 
m anna en þær eiga að komasl. Þess vegna er bér mælt svo fyrir, að greiðsla 
skuldara til handhafa kv ittunar sé fullgild, ef skuldari er grandlaus. Reglan gildir 
aðeins um  kvittanir fy rir peningaupphæðum , sem eru j)ær skriflegu kvittanir, sem 
langalgengastar eru. Þá gildir reglan lika aðeins uni greiðslu á eða eftir gjalddaga. 
Sé skuldari krafinn greiðslu fy rir gjalddaga, hefir liann meiri ástæðu til að sýna 
varkárni, sbr. og 1. nr. 93 19. jún í 1933, 40. gr.

I sænsku lögunuin er í j)essari grein ákvæði um gildi viðskiptabréfa (hand- 
hafabréfa), sem útgefandi hefir undirritað, en kom in eru ú r vörzlum  lians gegn 
vilja lians. Þetta ákvæði er ój)arft hér, með j)vi að vér höfum  önnur lagaákvæði 
um  það efni.

Um 35. gr.
Það er ekki óalgengt, að m enn sem ja svo uni, að skuldari skuli vera skyldur 

til að-greiða tiltekna greiðslu i févíti til kröfuliafa, ef liann efnir ekki skuldbind- 
ingu, sem á honum  livilir. Keniur j)að jafnvel fvrir, að menn já ta  á sig slík við- 
urlög, þó eigi sé um  vanefnd neinnar skuldbindingar að ræða, ef jieir láti ógert 
eitthvað, sem þeim eigi var skylt að gera, eða geri eittlivað, sem þeim eigi var 
skylt að láta ógert. Þesskonar sam ningsákvæði geta verið fyllilega réttm æt. Get-



ur verið um  fullkom lega lögm æta hagsm uni að ræða h já  jieini, sem áskilur sér 
jjann rétt, og jiessi aðferð getur verið eðlileg og hagkvæm til að tryggja j)á hags- 
muni. Að vísu er það svo, að sá, sem Ijón bíður vegna jiess, að skuldbinding er eigi 
efnd, á að jafnaði ré tt á bótum  fy rir jjað, en hann verður bæði að sanna, að liann 
liafi orðið fy rir tjóni, og hve mikið ]>að tjón hafi verið, en 11111 hvorttveggja jietta 
getur sönnunaraðstaðan verið svo örðug, að ])ótarétturinn verði litils virði. Hin 
um sam da fjárgreiðsla getur þá komið sér vel sem bæ tur fy rir tjón, sem i raun- 
inni liefir orðið, en ekki verður sannað. í annan stað getur féviti þetta verið aðhald 
fyrir skuldara um að efna skyldu sina. í sam ningum  eru jiessar greiðslur oft 
nefndar bæ tur eða skaðabætur, en j)ær fara oft langt fram  ú r því að vera bæ tur 
fy rir það tjón, sem orðið hefir, og eru þá einskonar sam ningsbundin refsing, 
sekt á skuldarann.

Slik sam ningsákvæði eru m jög tíð liér á landi og eru oft sett í sam ninga án 
j)ess að aðiljar geri sér ljóst, livað í j)eim felst eða hverjar afleiðingar j)au geta 
liaft. Þess vegna er æskilegt að liafa ákvæði eins og j)að, sem sett er í j)essari gr., 
sem heim ilar að fæ ra greiðsluna niður, ef það er l)ersýnilega ósanngjarnt, j)egar 
til allra atvika er litið, að hún verði greidd að fullu. Sú heimild næ r ja fn t til j)ess, 
að greiðslan sé enn ógreidd, og að liún hafi verið greidd fyrirfram , j). e. áður en 
j)au atvik höfðu gerzt, sem hún átti að vera viðurlög við. En liafi skuldarinn innt 
liana af liendi eftir að hún var á fallin, j)á hefir hann með því sýnt, að hann telur 
liana eigi vera bersýnilega ósanngjarna, og j)ykir ])á eigi rétt að veita lionum 
endurlieim turétt.

I dönsku lögunum  er i 2. málsgr. j)essarar gr. ákvæði um  það, undir hvaða 
dómstól m ál samkv. 1. málsgr. heyrir, j)egar annar aðilja er kaupm aður. Það 
ákvæði á eigi við hér á landi.

Um 36. gr.
Hafi sam ningi verið rift vegna vanefnda annars aðilja, fellur hann niður, og 

þær greiðslur, sem j)egar hafa farið fram  samkv. honum , eiga j)á að ganga til 
baka, að svo m iklu leyti sem unnt er, sbr. t. d. 1. nr. 39 19. júní 1922, 57. gr. 
Sá aðilja, sem ábyrgð ber á vanefndinni, verður að visu oft skaðabótaskyldur 
gagnvart hinum , en hann á sam t sem áður ré tt á að fá aftu r j)að, sem hann þegar 
kann að liafa greitt. I annan stað leiðir það af riftun  sam nings, að hvorugur 
aðili er j)á skyldur til að greiða j)að, sem hann þá kann að eiga ógreitt af skuld- 
bindingum  sínum  sam kvæm t sam ningnum . Stundum  er samið uin undantekn- 
ingu frá  j)essum alm ennu regluni. Það er t. d. ekki ótítt, að kaupandi, sem kaup- 
sam ning gerir um  fasteign, greiðir tiltekna uppliæð til seljanda við undirskrift 
kaupsam ningsins, og að ákveðið er i sam ningm m i, að sú greiðsla skuli eigi aft- 
urkræ f, ef kaupandi vanefnir sam ninginn og kaupandi r if tir  vegna þeirra van- 
efnda. Eins er það m jög algengt ákvæði i svonefndum  afborgunarkaupum , að 
verði vanskil á einni afborgun, geti seljandi tekið hinn selda lilut aftur, og að 
kaupandi eigi j)á eigi ré tt á að fá endurgreiddar þær afborganir, sem bann þegar 
hefir greitt. í báðum  þessum tilfellum er endurheim turéttur kaupenda, er 
riftun  fer fram , takm arkaður. I leigusam ningum  eru stundum  ákvæði um jiað, 
að verði leigusam ningnum  rift vegna vanefnda leigutaka áður en leigutím inn



er á cnda, j)á skuli leigutaki sam t scm áður skyldur til að greiða leigu út hið um- 
sam da leigutímabil, m. ö. o., liann cr þá skyldur til að greiða skyldu sína að fullu 
sam kvæm t sam ningnum  jjrátt fy rir riftun  bans. Slik sam ningsákvæði geta verið 
réttm æ t af sömu ástæðum  og þau, sem 11111 var ræ tt i 35. gr. En bér er einnig sama 
ástæða og þar til j>ess, að beimild sé gcfin til að breyta jieim, jiegar niðurstaðan 
af jieim yrði bersýnilega ósanngjörn. Því cr bér bcimilað að beita ákvæðum  35. 
gr. einnig um slika samninga.

Samkv. 2. málsgr. er bið sam a látið gilda 11111 eina aðra ákveðna tegund 
samningsákvæða, þ. e. jiegar svo er ákveðið, að veði eða annari tryggingu, sem 
sett hefir verið fy rir efnduni einhvcrrar skuldbindingar, skuli fyrirgert, ef skuld- 
Jnndingin er eigi efnd. í sænsku lögunum  cr farið það strangara i sak irnar 11111 
jicssi ákvæði en liin, að jiau eru sögð vcra ógild. Hér jiykir eigi ástæða til jiess, 
frekar en i Danm örku og Xoregi, en jiessi sam ningsákvæði m yndu liklega oftar 
verða talin bersýnilega ósanngjörn en hin.

I skandinavisku lögunum  er i jiessari grein kveðið svo á, að hún gildi ekki 
11111 svonefnd afborgunarkaup. Um þau kaup eru sérstök lög í jiessum löndum, 
sem sam in eru af nefndinni, sem gcrði sam ningalögin. Þessi lög hafa ekki verið 
lögtekin hér, enda liykja jiau eigi hafa reynzt að öllu leyti vel. Yerður ekki ann- 
að séð cn að ákvæðum greinar jiessarar megi vel beita um afborgunarkaup 
hér á landi, enda sennilcga mcst jiörf á jjeim einniitt í jieim kaujium.

Um 37. gr.
Ákvæði jiessarar grcinar í skandinavisku lögunum  cru hvcrt mcð sínu móti. 

Hér cr dönsku lögunum  fylgt, að jivi undanskildu, að réttarfarsákvæði, sams- 
konar Jjví, sem fellt var niður ú r 35. gr., er ckki tckið ujip liér og að orðalag 
1. mgr. cr nánast sniðið eftir sænsku lögunum. Sænsku lögin hafa aðeins ákvæði. 
sem svarar til 1. málsgr. í norsku lögummi er kveðið svo á, í 2. málsgr., að þessi 
sam ningsákvæði séu óskuldbindandi, ef jiau eru gcrð við m ann, sem cr í undir- 
tyllustöðu við fyrirtækið, og eiga að gilda eftir að ráðningu hans jiar er lokið; 
þó gilda j)au einnig þá mcð tilteknum  skilyrðum , ef starfanum  er jjannig varið, 
að starfsm aðurinn fæ r kynni af leyndarniáluni fyrirtækisins og gæti notað þá 
þekkingu þvi til skaða.

Akvæði greinar jiessarar hafa svipaðan tilgang og 35. og 36. gr., þann, að 
losa niemi undan ósanngjörnum  sam ningsákvæðuni. Sam ningar jieir, sem hér 
ræ ðir um, eru ekki alls ótiðir, og geta átt ré tt á sér, en eru liinsvegar nokkuð 
tvieggjaðir og rýra j)á atvinnufrclsi j)ess, er slika skuldbindingu tekur á sig, 
að j)arflausu. Ákvæði siðari málsgr. fella jiessar skuldbindingar ú r gildi l)egar 
ráðiiingunni slitur fv rir þæ r sakir, er j)ar greinir, þ. e. ef starfsm anninum  cr að 
ástæðulausu vikið úr stöðunni eða hann hverfur ú r lienni fy rir vanefndir gagn- 
aðilja. Þegar svo er, sýnist gagnaðili ekki geta átt neina sanngirniskröfu til 
j)ess, að skuldbindingin standi framvegis.



Um IV. kafla. Almenn ákvæði.
Um 38. gr.

í allm örgum  ákvæðum frum varpsins er gildi löggernings látið vera komið 
nndir þvi, að viðtakandi sé grandlaus eða viti eigi eða megi vita um tiltekin 
atvik. Hér er alm ennt ákvæði um  j)að, við hvaða tim a þetta eigi að miða. I sam- 
ræm i við það, sem gilt hefir hingað til, og i sam ræm i við m eginreglur laga vorra 
um  gildi löggerninga, skal hér m iða við vitneskju viðtakanda jiegar löggerning- 
urinn kem ur til vitundar honum . Ef t. d. fram salshafi, i því tilfelli sem ræ ðir um  
i 33. gr., veit, að skjalið var gefið út til m álam ynda, þegar hann fæ r vitneskju 
iim fram salið, þá veilir það honum  eigi rétt. En sé honum  ókunnugt um  jjetta 
þá, fæ r hann ré tt samkv. fram salinu, og skiptir þá eigi málí, j)ótt liann seinna 
frétti, að skjalið hafði verið gert til m álam ynda. Þetta er aðalreglan, en svo getur 
staðið á, að viðtakandi fái vitneskju 11111 jiessi atvik svo sköm m u eftir að hann 
fékk vitneskju um löggerninginn, að löggerningurinn geti engin áhrif hafa liaft 
11111 ráðstafanir hans. Maður gerir öðrum  t. d. m unnlegt tilhoð og m ism ælir sig, 
tilboðið verður annars efnis en liann vildi vera láta, en liinum er þetta eigi ljóst. 
Það m yndi verða talið ósanngjarnt, ef hann m æ tti eigi leiðrétta sig síðar i sam- 
talinu. Til þess að bæta ú r slikum  ósanngjörnum  afleiðingum  aðalreglunnar er 
dóm stólunum , i siðari málsl. gr., veitt lieimild til að taka, með vissuin skilyrð- 
um, einnig tillit til vitneskju, sem viðtakandi fæ r eftir að löggerningurinn kom 
til v itundar lionum.

Um 39. gr.
Samkv. ákvæðum þessarar greinar er jiað, livort tilkynningu seinkar á leið- 

inni eða hún glatast, á áliæ ttu viðtakanda, ef sendandi hefir komið henni til 
flutnings með flutningstæki, er gilt þykir að nota. E r jjetta i sam ræm i við 
ákvæði i öðruni lögum um hliðstæð tilfelli, t. d. 1. nr. 39 19. júní 1922, 61. gr., 
1. nr. 93 19. jún i 1933, 45. gr.

Um 40. gr.
Þess var áður getið, að í heiti dönsku og sænsku laganna er gildi þeirra miðað 

eingöngu við löggerninga á sviði fjárm álaréttarins. I norsku lögununi er jietta tek- 
ið fram  i sérstakri grein, 40. gr. Þess var einnig getið áður, að æskilegt væri að forð- 
ast að nota hugtakið fjá rm álaré ttu r i lagasetningu. Hér er þvi aðeins sagt, að 
lögin gildi eigi um  löggerninga, sem lúta að m álefnum , sem reglur persónuréttar- 
ins, sifjaréttarins og erfðaréttarins gilda um. Reglurnar í fruniv. þessu eru yfir- 
leitt m iðaðar við þarfir alm ennra viðskipta. Þ ar er nar.ðsynlegt, að öruggt sé, að 
m aður, sem með réttu  telur sig liafa fengið einhvern rétt, megi treysta þvi. Þess 
vegna er grandleysi viðtakanda gerningsins oft metið m eira en vilji þess, sem 
gerninginn gerir. Sú regla skapar m eiri festu og öryggi í viðskiptalífinu en liin 
gagnstæða. Þessa er ekki þörf þegar um j)á gerninga er að ræða, sem nefndir 
eru i j)essari grein. Þeir skipta litlu m áli i alm ennum  viðskiptum  m anna. Undir 
þá falla t. d. fjársk il fjárhaldsm anns, kaupm álar hjóna og erfðaskrár. Hins- 
vegar eru hér ekki nefndir gerningar, sem lúta að m álefnum  hins opinbera 
réttar. Bæði er l>að, að m örkin milli jieirra og alm ennra gerninga eru óljós, og 
auk j)ess sýnast ákvæði frv. geta átt betur við j)á en gerningana, sem gr. jiessi 
ræðir um, og að svo m iklu leyti, sem þær ekki eiga við, koina j)á sérstök laga- 
ákvæði eða venjur til greina, sem fela í sér afbrigði, sem við j)essa gerninga eiga, 
og ganga fyrir ákvæðum frum varpsins.

Þarf ekki skýringa.
Um 41. gr.


