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1 Inngangur 

Það að greiðsla sú sem er efni kröfunnar sé innt af hendi er eitt helsta markmið kröfuréttinda 

en hinn eðlilegi dauðdagi kröfu er að hún falli niður við greiðslu. Á sviði kröfuréttar er 

viðurkennt að kröfur er hægt að efna með ýmsum leiðum sem hefur í för með sér, með sama 

hætti og greiðsla, að krafa fellur niður. Ein af þessum efndaaðferðum er skuldajöfnuður. 

Skuldajöfnuður er það þegar tveimur kröfum er lokið, án þess að greiðsla fari fram, með þeim 

hætti að þær eru látnar jafnast og ganga upp hvor á móti annarri.
1
 Þetta er ein auðveldasta 

leiðin til að gera upp skuldir sínar.
2
 Ekki er að finna almennt ákvæði í íslenskri löggjöf um 

skuldajöfnuð en hann hefur verið viðurkenndur um langt skeið og má finna ákvæði um hann á 

víð og dreif í löggjöfinni.  

Í ritgerðinni verður skoðað hvernig skuldajöfnuður, sem alla jafna væri heimilaður, getur 

verið takmarkaður á grundvelli sjónarmiða um að aðalkröfuhafi þurfi að hafa tiltekinn 

framfærslueyri til að sjá sér og sínum farborða og megi því ekki ganga of nærri honum með 

skuldajöfnuði. Jafnframt verður leitast við að finna þann mælikvarða sem ákvarðar hversu 

langt megi ganga í að skuldajafna við aðalkröfuhafa, þ.e. hvenær verður það farið að skerða 

framfærslu hans um of. 

 

2 Um skuldajöfnuð 

2.1 Hugtakið skuldajöfnuður 

Nærtækast er að líta í Lögfræðiorðabók með skýringum frá 2008 þegar leitað er eftir 

skilgreiningum á lögfræðitengdum hugtökum. Í þeirri bók er orðið skuldajöfnuður útskýrt 

sem svo: „kröfur sem ganga upp hvor á móti annarri án þess að greiðsla fari fram þannig að 

niðurstaðan sé þá hin sama og báðar kröfurnar hefðu verið greiddar svo langt sem 

skuldajöfnuðurinn nær.”
3
 Svo að til skuldajafnaðar geti komið þarf ekki að vera samkomulag 

um það milli aðilanna né þarf gagnaðilinn að samþykkja skuldajöfnuð, séu skilyrði 

skuldajafnaðar fyrir hendi
4

 en þó getur skuldajöfnuður byggst á samkomulagi.
5

 Sé 

skuldajöfnuður byggður á samkomulagi er ýmist hægt að semja um rýmkaðan eða 

takmarkaðan rétt til skuldajafnaðar. Þorgeir Örlygsson skýrir hugtakið nánar á þann hátt að 

séu kröfurnar sömu fjárhæðar komi ekki til frekari greiðslna af hálfu samningsaðila en sé 

                                                 

1
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 351. 

2
 Per Augdahl: Den Norske Obligasjonsretts almindelige del, bls. 70. 

3
 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 404. 

4
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 201.  

5
 Ólafur Lárusson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 66. 
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gagnkrafan lægri en aðalkrafan í heild eða að hluta kemur einungis til greiðslu á 

eftirstöðvunum.
6
 

Gagnkröfuhafi er sá nefndur sem lýsir yfir skuldajöfnuði en aðalkröfuhafi er sá sem 

yfirlýsingunni er beint til. 
7
 Af skilgreiningunni leiðir að ekki er fastákveðið hvor aðilinn er 

aðalkröfuhafi eða gagnkröfuhafi en það ræðst af því hvor aðilinn lýsir yfir skuldajöfnuði. 

Unnt er að framkvæma skuldajöfnuð á þrjá vegu. Í fyrsta lagi getur skuldajöfnuður orðið 

sjálfkrafa milli aðalkröfu og gagnkröfu þegar skilyrði skuldajafnaðar eru uppfyllt, það tíðkast 

í frönskum rétti. Í öðru lagi, að til skuldajafnaðar geti aðeins komið, við málssókn en það gilti 

áður í dönskum og norskum rétti en á ekki lengur við. Í þriðja lagi er það svo að 

gagnkröfuhafi þarf að gefa yfirlýsingu um skuldajöfnuðinn. Kostirnir við þetta fyrirkomulag 

eru þeir að sá sem lýsir yfir skuldajöfnuði ræður því hvort hann vill nýta sér réttinn og fá 

þannig efnda gagnkröfuna og sá sem að yfirlýsingunni er beint til áttar sig á því að það er 

verið að beita hann þessari heimild og hann sé þá laus undan efndum gagnkröfunnar. Þessi 

regla um yfirlýsingu gildir á Norðurlöndunum og í Þýskalandi. Yfirlýsing um skuldajöfnuð er 

ákvöð og hefur því áhrif þegar hún er komin til móttakanda í samræmi við reglur um ákvaðir.
8
 

Skuldajafnaðaryfirlýsingin þarf að vera gefin af eiganda gagnkröfu og beint til eiganda 

aðalkröfu eða þeim sem hefur heimild til að taka við henni. Yfirlýsingin verður að fullnægja 

þeim kröfum sem gerðar eru til viljayfirlýsinga og þarf að vera þannig úr garði gerð að 

móttakandi geri sér grein fyrir við hvaða kröfur er átt.
9
 

Áhrif skuldajafnaðaryfirlýsingar hér á landi eru að hún hefur áhrif til framtíðar (ex nunc) 

en ekki afturvirk áhrif (ex tunc) eins og t.d. í Þýskalandi og Sviss.
10

 

 

2.2 Skilyrði skuldajafnaðar 

Svo að til skuldajafnaðar geti komið verða ákveðin skilyrði að vera uppfyllt en hér verður 

stiklað á stóru um þau skilyrði.  

Það er skilyrði skuldajafnaðar að kröfurnar, sem á að skuldajafna með, séu sambærilegar. 

Það að krafa sé sambærileg merkir að um sömu tegundarákveðnu greiðsluna sé að ræða, 

þannig að gagnkrafan sé eftir tegund sinni nothæf til réttra efnda á aðalkröfunni.
11

 Væntanlega 

er þó skuldajöfnuður heimill þar sem þrengri gagnkrafa er notuð á móti rýmri aðalkröfu, t.d. 

                                                 

6
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 351. 

7
 Trygve Bergsåker: Pengekravsrett, bls. 141.  

8
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 355-356. 

9
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 357-358. 

10
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 356. 

11
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 360. 
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þegar gagnkrafa hljóðar uppá 10 Jaffa appelsínur en aðalkrafa upp á 10 appelsínur. Aðalkrafa 

og gagnkrafa þurfa ekki að vera jafnháar en það er þó skilyrði að greiðslurnar séu skiptilegar 

þannig að hægt sé að greiða það sem á vantar sérstaklega.
12

 

Til þess að skuldajöfnuður geti átt sér stað er það meginregla að kröfurnar þurfa að vera 

gagnkvæmar
13

 – inter eodem personas. Svo kröfur séu gagnkvæmar þarf skuldari annarrar 

kröfunnar jafnframt að vera kröfuhafi hinnar kröfunnar, þetta skilyrði þarf að vera uppfyllt 

þegar skuldajöfnuði er lýst yfir.
14

 Frá gagnkvæmnisskilyrðinu eru undantekningar þegar 

kröfurnar eru samrættar.
15

 Mikilvæg undantekning frá gagnkvæmnisskilyrðinu er að oft helst 

réttur til að skuldajafna þrátt fyrir framsal aðalkröfu og önnur aðilaskipti að vissum 

skilyrðum, byggðum á tryggingasjónarmiðum, uppfylltum, en í þessari ritgerð verður ekki 

farið nánar út í það. 

Kröfurnar þurfa, hvað greiðslutíma snertir, að vera hæfar til þess að mætast, þ.e. að sá tími 

sé kominn að krefjast megi greiðslu á kröfunni sem á að nota til skuldajafnaðar. Í því 

samhengi má nefna Hrd. 1955, bls. 443 þar sem gagnkrafa, vegna endurbóta sem leigutakar 

töldu sig hafa gert á býlinu, þótti ekki geta komið til skuldajafnaðar á móti aðalkröfu til 

heimtu leigugjalds fyrir tvö ár, þar sem hún yrði ekki gjaldkræf fyrr en við lok leigumála.
16

 

Kröfuhafi getur ekki krafist greiðslu á kröfunni fyrr en gjalddagi er kominn, skuldajöfnuður 

gerir honum ekki kleift að fá greiðsluna fyrr og af því leiðir að gjalddagi gagnkröfu verður að 

vera kominn svo hægt sé að krefjast skuldajafnaðar. Lausnardagur aðalkröfu verður jafnframt 

að vera kominn en það er það tímamark sem verður að vera komið svo að neitun kröfuhafa á 

viðtöku greiðslu teljist viðtökudráttur hjá honum. Fyrir lausnardag er ekki hægt að þvinga 

aðalkröfuhafa til að taka á móti greiðslu, hvorki með skuldajöfnuði né peningum.
17

 

Undantekningu á þessu skilyrði er að finna í 1. mgr. 99. gr. laga nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti.  

Gagnkrafan þarf að vera lögvarin krafa sem aðalkröfuhafa er skylt samkvæmt lögum að 

efna og þar undir eiga því ekki fyrndar kröfur né „obligato naturalis“. Það þarf því að vera 

hægt að fá fullnustu kröfunnar með þeim úrræðum sem réttarskipunin heimilar. Gagnkrafan 

þarf að vera gild á því tímamarki þegar yfirlýsing um skuldajöfnuð kemur fram. Það er hins 

vegar ekki skilyrði skuldajafnaðar að aðalkrafan sé gild krafa að lögum. Undantekning á því 

                                                 

12
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 361. 

13
 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog I,bls. 160. 

14
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 368. 

15
 Bernhard Gomard: Obligationsret, bls. 190.  

16
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 361-362. 

17
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 362. 
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skilyrði varðandi gagnkröfuna er gerð þegar samið hefur verið um þann rétt eða um samrættar 

kröfur er að ræða og aðalkrafan hefur stofnast áður en gagnkrafan fyrntist, en þá er 

skuldajöfnuður afturvirkur, sbr. 26. gr. laga nr. 150/2007.
18

 Þessari undantekningu var slegið 

fastri í Hrd. 2.desember 2010 (185/2010) þar sem J og G ehf. höfðuðu mál vegna 

verksamnings sem þeir höfðu gert við þrotabú S ehf. um að hinn síðastnefndi tæki að sér 

framkvæmdir við stálgrindahús. Málið var höfðað gegn þrotabúi S ehf., byggingastjóra 

verksins og tryggingafélaginu til heimtu bóta vegna meintra galla á verkinu. Niðurstaða 

héraðsdóms um sýknu þrotabús S ehf. var staðfest í Hæstarétti þar sem gagnkröfur 

þrotabúsins mættu að fullu kröfum J og G ehf. miðað við fyrirliggjandi útreikninga. Í dómi 

Hæstaréttar sagði um hið síðastnefnda: 

 
Þar sem gagnkröfur stefnda, þrotabús Suðulistar-Reisis ehf., voru samrættar kröfum áfrýjenda 

hafði yfirlýsing stefnda um skuldajöfnuð afturvirk réttaráhrif þannig að kröfurnar féllu niður 

um leið og þær voru hæfar til að mætast. Eru því ekki efni til þess að dæma áfrýjendum 

dráttarvexti. 

 

Varðandi frekari skilyrði skuldajafnaðar þarf gagnkrafan að vera skýr og ótvíræð að 

meginstefnu til
19

 en það skilyrði að réttmæti gagnkröfunnar sé tiltölulega ótvírætt og augljóst, 

einsog er t.a.m. í frönskum rétti, verður ekki séð að það gildi fortakslaust í íslenskum rétti 

enda yrði erfitt að setja skýra reglu um það hvenær krafa teldist uppfylla þau skilyrði.
20

 

 

2.3 Rök með og á móti skuldajöfnuði 

„But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human 

race,“
21

 með þessum orðum John Stuart Mill er við hæfi að færa á borð röksemdir með og á 

móti skuldajöfnuði, með það í forgrunni að varpa ljósi á það af hverju það þarf að takmarka 

skuldajöfnuð í vissum tilvikum. 

Ólafur Lárusson notar orðið „hagkvæmt“ í fyrstu setningu þegar hann lýsir orðinu 

skuldajöfnuður, í bók sinni Kaflar úr Kröfurétti. Þar telur hann að við þær aðstæður, þegar 

skilyrði skuldajafnaðar eru fyrir hendi, sé hagkvæmast fyrir kröfuhafana að ljúka þeirra 

viðskiptum með því að láta kröfurnar jafnast og ganga upp hver á móti annarri, án þess að 

greiðsla fari fram.
22

 Skuldajöfnuður er einnig ákveðin einföldun við efndir þegar báðir aðilar 

vilja efna skyldur sínar og er jafnframt örugg aðferð sem getur veitt að mörgu leyti ekki síðri 

                                                 

18
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 363-364. 

19
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 360. 

20
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 364. 

21
 John Stuart Mill: On Liberty, bls. 10. 

22
 Ólafur Lárusson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 66. 
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tryggingu en t.d. veð eða haldsréttur gera. Skuldajöfnuður tryggir það að hugsanlega er hægt 

að fá efndir sem annars hefðu jafnvel ekki fengist fyrirvaralaust og hugsanlega verið 

útilokaðar.  

 Hagræði það sem annar aðili skuldasambandsins nýtur getur leitt til þess að það komi 

niður á gagnaðilanum á þann hátt að aðalkröfuhafi sé skuldbundinn til að nýta kröfu sína til 

efnda á gagnkröfunni og getur því ekki nýtt hana eftir eigin höfði.
23

 Almennt er þó ekki unnt 

að taka tillit til slíks þó að aðalkröfuhafi verði í einstaka tilfellum fyrir óhagræði af þessum 

sökum. Í vissum tilvikum gæti skuldajöfnuður þó komið svo niður á öðrum aðilanum, t.d. 

þegar kröfuhafa er nauðsynlegt að nota kröfuna fyrir eigin lífsviðurværi, að tekið er tillit til 

þess og skuldajöfnuður á þar ekki við.
24

 Skuldajöfnuður getur því verið góð aðferð sem er 

ódýr, fljótleg og áhættulaus en þarf þó að hafa sínar takmarkanir þegar hún skerðir rétt 

kröfuhafa um of. 

 

3 Takmarkanir á skuldajafnaðarrétti 

3.1 Meginsjónarmið 

Sérstakar aðstæður geta takmarkað skuldajafnaðarréttinn. Samningafrelsi kröfuhafa getur 

takmarkað réttinn þegar þeir semja svo sín í milli að skuldajafnaðarréttur sé ekki heimill eða 

slíkt leiði af samningi aðila. Hagsmunamat kröfuhafa getur takmarkað skuldajafnaðarrétt. 

Aðalkröfuhafi getur haft svo mikla hagsmuni af því að fá kröfuna til eigin afnota að þeir 

hagsmunir verða að ganga framar hagsmunum gagnkröfuhafa til skuldajafnaðar, yfirleitt er 

um að ræða greiðslu sem er ætluð til framfærslu aðalkröfuhafa. Gagnkröfuhafi verður að 

greiða aðalkröfuna og innheimta gagnkröfuna eftir venjulegum aðferðum ef réttur til 

skuldajafnaðar er útilokaður eða takmarkaður.
25

 

 

3.2 Takmarkanir sem tryggja framfærslu aðalkröfuhafa 

Það sem tryggir helst framfærslu manna og fjölskyldna þeirra eru launakröfur sem þeir eiga á 

hendur vinnuveitendum sínum.  

Flestir launþegar þurfa að fá launin sín greidd út til að geta viðhaldið þokkalegu 

lífsviðurværi. Launþegi býst jafnframt við að fá launin sín greidd og liggur því við að 

skuldajöfnuður frá ótengdri gagnkröfu verði að teljast útilokaður að því leyti.
26

 Réttur til 

                                                 

23
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 354. 

24
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 355. 

25
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 378. 

26
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 227. 
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fjárnáms í kröfu um ógreidd laun eða annað ógreitt endurgjald fyrir vinnu sætir verulegum 

takmörkunum, sbr. 45. gr. laga nr. 90/1989 um aðför.
27

 Í 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu 

verkkaups er að finna þá meginreglu að bannað sé að greiða verkkaup þargreindra aðila með 

skuldajöfnuði nema um það hafi áður verið sérstaklega samið. Þar með er réttur vinnuveitanda 

til að skuldajafna við launakröfur starfsmanna sinna verulega takmarkaður.
28

 Ákvæði þetta 

var sett til að koma í veg fyrir að atvinnurekendur greiddu starfsmönnum sínum með vörum, 

fatnaði eða öðru sambærilegu.
29

 Ákvæðinu til stuðnings má benda á nokkra dóma 

Hæstaréttar. Í Hrd. 2003, bls. 198 (335/2002) hafði vinnuveitandi, Tölvuþjónustan á 

Akureyri, dregið gagnkröfur, sem hann taldi sig eiga á hendur starfsmanninum, frá þeim 

greiðslum sem hann taldi að hinum síðarnefnda bæri á uppsagnarfresti, þannig að ekkert kom 

til útborgunar. Vinnuveitandinn krafðist þess í málinu að gagnkröfurnar, sem voru meðal 

annars útlagður kostnaður vegna náms sem starfsmaðurinn hafði stundað, kæmu til 

skuldajafnaðar framangreindum kröfum starfsmannsins um vangoldin laun. Hæstiréttur 

hafnaði skuldajöfnuði vinnuveitandans á eftirfarandi forsendum: 

 
Samkvæmt 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups má eigi greiða kaup með 

skuldajöfnuði nema um það hafi áður verið sérstaklega samið. Verður hvorki talið að krafa 

áfrýjanda um endurgreiðslu kostnaðar vegna náms stefnda í Rafiðnarskólanum né aðrir liðir 

gagnkröfu hans hafi slík tengsl við launakröfu stefnda að helgað geti slíka skuldajöfnun þrátt 

fyrir fyrrgreint ákvæði. Með þessari athugasemd og að öðru leyti með vísan til forsendna 

héraðsdóms verður staðfest niðurstaða hans um að hafna skuldajafnaðarkröfu áfrýjanda. 

 

Héraðsdómur tók það fram í sínum rökstuðningi að ósannað væri að launþeginn hefði 

samþykkt skuldajöfnuðinn. Í Hrd. 29. janúar 2009 (312/2008) krafði starfsmaður Álfastein 

ehf., fyrirtæki sem hann hafði unnið hjá, um greiðslu vangreiddra launa. Fyrirtækið krafðist 

þess að gagnkröfur, sem það taldi sig eiga á hendur starfsmanninum, kæmu til frádráttar 

launakröfum hans. Gagnkröfur fyrirtækisins voru í fyrsta lagi vegna tjóns, sem þeir töldu 

starfsmanninn hafa valdið á bifreið fyrirtækisins og í öðru lagi vegna notkunar starfsmannsins 

á internettengingu fyrirtækisins. Hæstiréttur féllst ekki á að þessar kröfur kæmu til frádráttar 

launakröfum starfsmannsins gegn mótmælum hans og með vísan til 1. gr. laga nr. 28/1930. 

Í 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups er verið að tala um almennt starfsfólk, flest 

hvað, sem fellur þar undir og í greininni er lagt blátt bann við skuldajöfnuði. Í ákvæðinu er 

talað um starfsmenn alla og daglaunamenn við verslanir, verksmiðjur og námur, háseta og 

aðra starfsmenn á skipum, sem á fiskveiðar ganga, síldveiðar eða hvalveiðar, hvort sem er á 

                                                 

27
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 379. 

28
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 380. 

29
 Alþt. 1937, A-deild, bls. 99. 
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seglskipum, mótorbátum eða gufuskipum, einnig er talað um starfsmenn og daglaunamenn 

sem á landi vinna hverja þá vinnu er af útgerð skipanna leiðir. Hafa verður það í huga við 

túlkun ákvæðisins að það eru ekki allir  sem falla undir þessa gömlu og sérkennilegu lýsingu 

sem felst í greininni. Í Hrd. 19. desember 2012 (379/2012) háttaði málum svo til að 

tímabundnum samningi framkvæmdastjóra Borgarahreyfingarinnar var sagt upp og hann 

krafðist í kjölfarið launa út ráðningartímann auk orlofs og annarra launaliða. 

Borgarahreyfingin vildi skuldajafna gagnkröfu sinni á hendur framkvæmdastjóranum sem 

hefði brotið gegn trúnaðarskyldum sínum með óheimilli meðferð fjármuna 

Borgarahreyfingarinnar. Framkvæmdastjórinn mótmælti því að skilyrði skuldajafnaðar væri 

uppfyllt og bar einkum fyrir sig 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups. Um þau 

mótmæli framkvæmdarstjórans hafði Hæstiréttur þetta að segja: 

 
Lög nr. 28/1930 hafa að geyma ákvæði um tiltekin starfskjör launamanna í störfum, sem nánar 

eru talin upp í lögunum. Starf áfrýjanda í þágu stefnda fellur utan skilgreinds gildissviðs þeirra 

og áfrýjandi hefur ekki vísað til annarra heimilda sem girða fyrir skuldajöfnuð. Kröfur 

málsaðila eiga í báðum tilvikum rót sína að rekja til þeirrar aðstöðu að áfrýjandi gegndi starfi 

fyrir stefnda, en krafa þess síðarnefnda hefur þau tengsl við vinnuréttarsamband aðila að 

sameiginlegt uppgjör hennar og launakröfu áfrýjanda er eðlilegt, sbr. til hliðsjónar dóm 

Hæstaréttar í máli nr. 157/1977 í dómasafni réttarins 1978, bls. 1247. Verður samkvæmt því 

fallist á kröfu stefnda um skuldajöfnuð. 

 

Í dóminum er tvennt sem er sérstaklega vert að staldra við. Ef um er að ræða launakröfu 

og gagnkröfu sem er samrætt launakröfunni þá er, eins og talað hefur verið um, eðlilegt að 

þær mætist en það var niðurstaðan í þessum dómi og gildir almennt. En ef kröfurnar eru ekki 

samrættar þá myndu lög nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups standa í vegi fyrir skuldajöfnuði, 

að því skilyrði uppfylltu að um sé að ræða starfsmenn sem falla undir gildissvið laganna. Ef 

komið er út fyrir gildissvið laganna þar sem verið er að tala um annan starfsmann, t.d. 

forstjóra sem er á háum launum að þá kæmi það hugsanlega til greina að hægt væri að 

skuldjafna ótengdum kröfum, svo framarlega að ekki væri gengið það nærri honum að hann 

gæti ekki séð sjálfum sér farborða. Ekki er hægt að útiloka skuldajöfnuð, ef það er ekki 

gengið of hart fram í þeim efnum, en almennt séð kemur skuldajöfnuður á launum tæplega til 

greina ef það fellur undir tíðrædd lög. Þegar um er að ræða starfsstéttir sem falla hins vegar 

utan þessara laga kæmi það til greina sem röksemd gegn skuldajöfnuði að fjárnámværi 

almennt ekki gert í launum skv. 45. gr. laga nr.  90/1989 um aðför. En ef um mjög há laun er 

að ræða og gagnkrafan ekki veruleg er ekki hægt að útiloka skuldajöfnuð. 

Einnig er vert að skoða það þegar skuldajöfnuður, sem er alla jafna takmarkaður á 

grundvelli framangreindra sjónarmiða, er heimilaður þegar um samrættar kröfur er að ræða. Í 
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Hrd. 28. maí 2008 (472/2007) taldi maður sig eiga inni ógreidd laun þar sem hann hafði 

starfað á vegum áhugamannafélagsins V en áhugamannafélagið taldi að lækka bæri kröfurnar 

á grundvelli skuldajafnaðar þar sem hann hafði þegar fengið hluta hinnar meintu launakröfu 

greidda, m.a. með tölvu sem hann hafði tekið ófrjálsri hendi þegar hann hætti störfum. 

Hæstiréttur taldi, með vísan til 1. gr. laga nr.  28/1930 um greiðslu verkkaups, ósannað að um 

kaupgreiðslu væri að ræða og að engin gögn lægu fyrir um að skuldajafna mætti fjárhæðinni 

við launakröfu stefnda. Hæstiréttur sagði jafnframt:  

 
Verður ekki talið að krafa áfrýjenda að fjárhæð 19.175 evrur hafi slík tengsl við launakröfu 

stefnda að helgað geti skuldajöfnun þrátt fyrir fyrrgreint ákvæði. 

 

Hæstiréttur skoðar sérstaklega einnig hvort gagnkrafan um skuldajöfnuð sé samrætt 

aðalkröfu og hafi þau tengsl við hana svo að skuldajöfnuður gæti verið heimilaður þrátt fyrir 

meginreglu 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups. Frá meginreglunni er því sú 

undantekning að ef um samrætta kröfu við aðalkröfuna er að ræða getur skuldajöfnuður verið 

heimilaður.
30

 Hugtakið samrættar kröfur hefur ekki skýr mörk
31

 en yfirleitt er átt við kröfur 

sem má rekja til sama löggernings, atviks eða aðstöðu, sbr. 1. mgr. 27. gr. laga nr.  91/1991 

um meðferð einkamála.
32

 Hér er í raun um að ræða reglu sem heimilar víðtækari 

skuldajafnaðarrétt en takmarkar hann ekki, en verður engu að síður stiklað á stóru um það hér 

þar sem þetta viðkemur því þegar skuldajafnaðarréttur sem alla jafna væri takmarkaður á 

grundvelli framfærslusjónarmiða aðalkröfuhafa er víkkaður út með tilliti til þeirrar 

undantekningarreglu þegar kröfur eru samrættar. Þegar krafa hefur slík tengsl við 

vinnuréttarsamband að sameiginlegt uppgjör hennar og launakröfu má teljast eðlilegt er hægt 

að nota hana til skuldajafnaðar. Kröfur sem þessar teljast samrættar og gæti hér til dæmis átt 

við kröfur um skaðabætur vegna vanefnda á vinnusamningi, kröfur um endurgreiðslu 

ofgreiddra launa og kröfur um bætur fyrir tjón sem launþegi hefur valdið vinnuveitanda.
33

 Þar 

sem bótakrafa atvinnurekanda á hendur starfsmanni getur einnig komið til skuldajafnaðar við 

launakröfu starfsmanns, ef einhver er, getur atvinnurekandi haldið eftir af launum þeirri 

fjárhæð sem nemur bótum hans.
34

 Í því samhengi er vert að skoða Hrd. 1978, bls. 120 þar sem 

starfsmaður í þvottahúsi hafði farið ólöglega úr starfi með því að vinna ekki uppsagnarfrest og 

því taldi Hæstiréttur vinnuveitandanum heimilt að skuldajafna bætur, vegna tjóns af 

                                                 

30
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 380. 

31
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 227. 

32
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 387. 

33
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 388. 

34
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 59. 
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ólögmætu uppsögninni, frá launum starfsmannsins sem vinnuveitandinn hafði haldið eftir. 

Einnig Hrd. 1978, bls. 1247 en hér var um að ræða að starfsmaður á saumastofu hafði farið úr 

starfi fyrirvaralaust án þess að vinna tveggja vikna uppsagnarfrest. Hæstiréttur tók svo til 

orða: 

 
Gagnkrafa sú, er stefndi hefur uppi til skuldajafnaðar, er fébótakrafa vegna fyrirvaralausra slita 

áfrýjanda á vinnusamningi málsaðilja. Hún er því sprottin af samningi þessum, einsog krafa 

áfrýjanda til vinnulauna. Þegar svo stendur á, verður að skýra ákvæði 1. gr. laga nr. 28/1930, 

sbr. áður lög nr. 4/1902 og nr. 55/1927, samkvæmt forsögu sinni þannig, að þau girði ekki fyrir 

það, að krafa stefnda um skuldajöfnuð komist að í þessu máli. 

 

Með framangreindum orðum staðfesti Hæstiréttur að krafa um skuldajöfnuð komist að 

þegar um bætur vegna fyrirvaralauss brotthlaups er að ræða. Þegar um skuldajöfnuð á 

samrættum kröfum er að ræða, eins og fjallað hefur verið um hér að ofan, verður 

skuldajöfnuðurinn virkur á þeirri stundu þegar kröfurnar eru hæfar til þess að mætast, burtséð 

frá því hvort yfirlýsingin var gefin þá. Skuldajafnaðaryfirlýsingin virkar þá ex tunc.
35

 

Hvað takmarkanir á skuldajöfnuði, í tengslum við framfærslu aðalkröfuhafa, varðar ber 

einnig að skoða 1. mgr. 115. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignarskatt. Sú grein 

kveður á um að það séu skyldur launagreiðanda að kröfu innheimtumanns að halda eftir af 

kaupi launþega til lúkningar gjöldum þeirra aðila sem launþegar bera sjálfskuldarábyrgð á og 

innheimta ber samkvæmt ákvæðum 112.gr. Aldrei skulu launagreiðendur þó halda eftir meira 

en nemur 75% af heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum samkvæmt 

lögunum.
36

 Hið opinbera getur aðeins skuldajafnað skattinn hjá starfsmönnum sínum í sama 

mæli og starfsmenn þurfa að þola aðláta draga frá launum sínum í einkageiranum.
37

 Kröfur 

um lífeyri eru einnig undanþegnar fjárnámi.
38

 

Víða í lögum er að finna heimild þess efnis að skuldajafna ofgreiðslu frá hinu opinbera til 

framfærslu kröfuhafa við inneign þeirra hjá ríkinu. Sem dæmi um þetta má nefna 18. gr. laga 

nr. 138/1997 um húsaleigubætur þar sem segir að hafi bótaþegi fengið of háar bætur er 

sveitarfélagi heimilt að beina yfirlýsingu til þess aðila sem sér um innheimtu fyrir ríkissjóð 

um skuldajöfnun við inneign bótaþega hjá ríkinu vegna endurgreiðslna barnabóta, 

barnabótaauka og vaxtabóta samkvæmt lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum. Álíka ákvæði er að finna í 30. gr. laga nr. 22/2006 um greiðslur til 

foreldra langveikra eða alvarlegra fatlaðra barna og einnig í a-lið 3. mgr. 15. gr. laga nr. 

                                                 

35
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 389. 

36
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 380. 

37
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 227. 

38
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 229. 
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95/2000 um fæðingar- og foreldraorlof. Svipað ákvæði er einnig að finna í a-lið 8. mgr. 68. 

gr. um barnabætur í lögum nr. 90/2003 um tekjuskatt, það ákvæði tekur til skuldajöfnun 

barnabóta á móti opinberum gjöldum til ríkissjóðs, opinberum gjöldum til sveitarfélaga og 

vandgreiddum meðlögum til Innheimtustofnunar sveitarfélaga. Hins vegar hefur þessi 

skuldajöfnuður verið takmarkaður með bráðabirgðaákvæði, XXXVIII., í lögunum og kveður á 

um það að barnabótum verði ekki skuldajafnað á móti opinberum gjöldum til ríkissjóðs, 

opinberum gjöldum til sveitarfélaga og vangreiddum meðlögum til Innheimtustofnunar 

sveitarfélaga á árunum 2011, 2012 og 2013. Önnur bráðabirgðaákvæði höfðu verið sama efnis 

fyrir árin 2009 og 2010. Þetta bráðabirgðaákvæði var sett til samræmis við yfirlýsingu 

ríkisstjórnarinnar um aðgerðir í þágu heimilanna í kjölfar hrunsins
39

 og er því dæmi um 

ákvæði sem takmarkar skuldajöfnuð á þeim forsendum að skerða ekki framfærslu 

aðalkröfuhafa um of svo hann hafi meira á milli handanna en ella. 

Almennt má ætla að skuldajafnaðarréttur hins opinbera sé ekki fyrir hendi þegar krafa 

borgarans á samkvæmt eðli sínu eða sérstökum fyrirmælum að greiðast í reiðufé til hans. 

Dæmi um þetta er að finna í 57. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar en þar segir að 

ekki megi halda bótafé til greiðslu opinberra gjalda, annarra en iðgjalda samkvæmt þeim 

lögum.
40

 

Orlofslaun eru greiðslur frá vinnuveitanda sem ætlað er til notkunar í fríi starfsmanns og 

getur starfsmaðurinn ekki undanþegið sig rétti til orlofslauna heldur verða orlofslaunin greidd 

út til starfsmanns í samræmi við lög nr. 30/1987 um orlof.
41

 Í lögunum er hvergi tekið fram að 

orlof verði ekki greitt með skuldajöfnuði en er þó ljóst að slíkt yrði ekki gert enda samrýmist 

það ekki megintilgangi orlofslaganna.
42

 Í áliti UA 2. maí 1994 (665/1992) kvartaði A yfir 

endurkröfu fjármálaráðuneytisins á hendur henni vegna ofgreiddra launa þegar A höfðu fyrir 

mistök verið ofgreidd laun en af hálfu fjármálaráðuneytisins var brugðist við mistökunum 

með því að skuldajafna orlofslaununum við hin ofgreiddu laun. Umboðsmaður byrjaði á að 

benda á það grundvallaratriði að almenn skilyrði skuldajafnaðar væru ekki fyrir hendi eins og 

á stóð í málinu, þar sem krafan um orlofslaun var ekki fallin í gjalddaga, svo sagði hann:  

 

Í öðru lagi verður að telja að almennt sé óheimilt að nota orlofslaun til skuldajafnaðar vegna 

eðlis orlofsréttinda svo og þeirra meginreglna, sem 13. gr. og 2. mgr.  2. gr. orlofslaga nr. 

30/1987 eru byggðar á. 

 

                                                 

39
 Alþt. 2008-09, A-deild, bls. 2189. 

40
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 372. 

41
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 228. 

42
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 380. 
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Hins vegar kann að vera að heimilað að skuldajafna samrættri kröfu sem hefur orðið til 

þegar starfsmaður hefur framið ólöglegt athæfi í ráðningarsambandi, að minnsta kosti ef um 

gróft brot að hálfu starfsmannsins er að ræða, ef vinnuveitandinn getur sannað það og 

starfsmaðurinn annaðhvort viðurkennt ólögmæti eða það ákvarðað með dómi.
43

 Því til 

stuðnings má nefna UfR. 1957, bls. 801 en þar hagaði svo til að sjómaður átti kröfu um 

orlofsfé á hendur útgerð, sem hann starfaði hjá. Vegna grófra brota sjómannsins á 

vinnuskyldum sínum hafði útgerðarfélagið þurft að senda sjómanninn heim og hafði útgerðin 

kostnað af því. Þeim kostnaði var útgerðinni talið heimilt að skuldajafna við kröfu 

sjómannsins um orlofsgreiðsluna þrátt fyrir að orlofsfé sé að öðru jöfnu ekki greitt með 

skuldajöfnuði.
44

 Einnig er vert að skoða annan dóm, Hrd. 2004, bls. 1402 (368/2003), í 

tengslum við orlof og skuldajöfnuð. Í þessum dómi Hæstaréttar var tekin afstaða til ýmissa 

fjárkrafna fyrirtækis á hendur fyrrum starfsmanni. Starfsmaðurinn sjálfur gerði kröfu um það 

að ógreitt orlof hans yrði látið mæta kröfu fyrirtækisins með skuldajöfnuði og var það gert þar 

sem krafa hans um ógreitt orlof var ekki fyrnd.  

Óhætt er að setja fram þá meginreglu að ekki megi greiða kröfur, sem eru undanþegnar 

aðför, með skuldajöfnuði en skuldajöfnuður er að hluta til nokkurs konar einkafullnustugerð. 

Rökin fyrir þessu eru þau sömu og þegar aðför er bönnuð í kröfu, vegna tillits til eiganda 

kröfunnar, í þeim tilgangi að hann fái pening í hendurnar handa sér og sínum. Það er háð mati 

hverju sinni en almenn sjónarmið geta leitt til þess að óheimilt sé að ljúka kröfu með 

skuldajöfnuði þótt hún sé ekki undanþegin fjárnámi. Undantekningar geta þá verið á þeirri 

reglu um að kröfur undanþegnar aðför verði ekki efndar með skuldajöfnuði, t.d. má nefna 

þegar um samrættar kröfur er að ræða.
45

 

Kröfur um framfærslu verða almennt að teljast þess eðlis að þeim verði ekki fullnægt með 

skuldajöfnuði. Sumar þess konar krafna eru undanþegnar aðför í lögum, sbr. 47. gr. 

aðfararlaga nr. 90/1989 en þrátt fyrir að krafa félli ekki undir það ákvæði myndi 

skuldajöfnuður ekki vera heimilaður. Sömu sjónarmið gilda um þetta og launakröfur. Í þessu 

samhengi er gott að skoða Hrd. 1967, bls. 867 þar sem lögmaður átti kröfu á hendur K sem 

M, fyrrum eiginmaður K, leysti til sín. Aðalkrafa K á hendur M í málinu var um greiðslu 

lífeyris, upp á 80.000 krónur en gagnkrafa M var vegna innlausnar á kröfu lögmannsins og 

vildi M skuldajafna.  Um þetta sagði Hæstiréttur: 

                                                 

43
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 228 og Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 

380. 
44

 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 380. 
45

 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 379. 
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Telja verður lífeyriskröfu áfrýjanda það réttháa, að stefndi megi eigi lúka henni með 

skuldajöfnuði við kröfu Jóns Bjarnasonar hæstaréttarlögmanns, er stefndi hefur leyst til sín. 

Styðst þessi niðurstaða við eðli máls og undirstöðurök 31. gr. 2. tl., laga nr. 19/1887. 

Samkvæmt þessu ber að fella hinn áfrýjaða úrskurð úr gildi og leggja fyrir borgarfógeta að 

framkvæma hið umbeðna lögtak. 

 

Undantekning getur verið á þessu þegar gagnkrafan er samrætt aðalkröfunni og ef fjárhæð 

aðalkröfu að frádreginni gagnkröfu dugir til þess að framfæra aðalkröfuhafa.
46

 

Bætur fyrir líkamstjón hafa það markmið að bæta tjónþola tekjutap hans til frambúðar og 

eru því nokkurs konar ígildi framtíðarvinnulauna. Í 46. gr. laga nr. 90/1989 um aðför segir að 

fjárnám verði ekki gert í bótakröfu vegna örorku eða missis framfæranda, eða kröfu um bætur 

fyrir ófjárhagslegt tjón, sem slíkum kröfum tengist ef bótakrafan tilheyrir tjónþola sjálfum. 

Samkvæmt 1. mgr. 18. gr. laga nr. 50/1993 um skaðabætur er ekki heimilt að framselja kröfu 

um bætur fyrir líkamstjón nema hún sé viðurkennd eða dæmd.
47

 Tjónvaldi er varla heimilt að 

ljúka greiðslu slíkra krafna með skuldajöfnuði, nema þá hugsanlega í þeim tilfellum þegar um 

samrættar kröfur er að ræða. Í því samhengi má benda á UfR. 1996, bls. 1217 þar sem 

Hæstiréttur neitaði því að lögreglan gæti skuldajafnað kröfu um kostnað sem var dæmdur í 

tveimur opinberum málum gegn kröfu manns um bætur fyrir ólöglegt gæsluvarðhald í 

tengslum við annað af opinberu málunum.
48

 

Krafa um lífeyri, framfærslueyri eða meðlag á það sameiginlegt með vinnulaunum að það 

er að vissu leyti nauðsynlegt svo manneskja geti viðhaldið hæfilegum lífskjörum og einnig 

eru báðar kröfurnar varðar gegn fjárnámi. Í 1. og 2. tölul. 1. mgr. 47. gr. laga nr. 90/1989 um 

aðför kemur fram að fjárnám verði ekki gert í framangreindum kröfum, nema einn mánuður 

sé liðinn frá því þær urðu gjaldkræfar. Þörfin til að vernda aðalkröfuhafa stöðugt krefst þess 

að það er nauðsynlegt að skuldajöfnuður sé útilokaður. Skuldajöfnuður á móti meðlagskröfum 

er framkvæmanlegur með samrættum kröfum að takmörkuðu leyti, þannig að umfram 

upphæðin er almennt til þess fallin að láta aðalkröfuhafa í té nægilegt fjármagn til að viðhalda 

eðlilegri framfærslu. Um skuldajöfnun innan þeirra marka var fjallað í UfR. 1940, bls. 1029 

þar sem maður átti að greiða fyrrverandi konu sinni 500 krónur í lífeyri á mánuði en konan 

skuldaði honum 700 krónur sem hún greiddi honum ekki, vegna málskostnaðar í máli sem 

hún höfðaði á hendur manninum út af lífeyriskröfunni. Maðurinn hélt því eftir 75 krónum af 

framlagi til konunnar í hverjum mánuði, þ.e. dró 75 krónur frá 500 krónum. Hæstiréttur sagði 

                                                 

46
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 380-381. 

47
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 381. 

48
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 230. 

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1887019.html#G


14 

 

um þetta að það yrði að líta til eðlis gagnkröfunnar, að hún væri samrætt aðalkröfunni og að 

konan hefði næga peninga sér til framfæris, þó svo maðurinn drægi 75 krónur frá.
49

 

Bankar og sparisjóðir veita viðskiptavinum sínum ýmiss konar þjónustu, til að mynda lán, 

innheimtu verðbréfa, viðtöku innlánsfjár frá viðskiptavininum og svo framvegis. Oft vaknar 

sú spurning þegar einstaklingar og fyrirtæki eiga fjármuni á ýmsum tegundum bankareikninga 

hvort og þá að hvaða marki bönkunum er heimilt að nota innistæður á slíkum reikningum til 

skuldajafnaðar við kröfur þeirra á hendur eigendum reikninganna. Ókostir þess að bankar 

gerðu þetta án heimildar í samningi eru ýmsir en helst sá að reikningseigandinn gæti hafa lagt 

fé inn á reikninginn sem hann ætlaði að nota í ákveðnum tilgangi og myndi því hafa verulegt 

óhagræði af skuldajöfnuði. Eigandi reikningsins gæti til að mynda hafa lagt launin sín inn á 

reikninginn til þess að standa straum af eigin framfærslu, til að mynda greiðslu húsaleigu eða 

námskostnaðar. Í þessu samhengi má benda á Hrd. 1992, bls. 1197 þar sem svo hafði samist 

milli leigutaka og leigusala frystihúss að viðskiptabanki leigutaka skyldi sjá um að 

leigugreiðslur bærust leigusala þegar skilaverð afurða greiddist leigutaka. Eftir að 

leigugreiðslurnar voru lagðar inn á sparisjóðsbók notaði bankinn innistæðuna til greiðslu 

skulda leigusala við bankann en það var honum ekki talið heimilt. Tekið var fram í dóminum 

að hvorki hafi verið til staðar skriflegur handveðssamningur við bankann né hafði verið samið 

svo um að bankinn hefði tryggingu eða ráðstöfunarrétt á innistæðu bókarinnar þrátt fyrir 

vörslu hennar.
50

 Almennt hefur því verið haldið fram í fræðiskoðunum að bankar hafi ekki 

heimild til að nota innistæður til skuldajafnaðar með þessum hætti. Dómstólar, til dæmis í 

Danmörku, hafa ekki verið alfarið á sömu skoðun nema þá þegar til reiknings hefur gagngert 

verið stofnað til að nota sem lífeyrisreikning.
51

 Hins vegar gera bankar og sparisjóðir oft 

fyrirvara um rétt til skuldajafnaðar í samþykktum sínum eða almennum viðskiptaskilmálum 

en forsenda þess að slíkt sé bindandi gagnvart reikningseiganda er sú að samþykktirnar eða 

skilmálarnir hafi verið kynntir honum.
52

 

3.2.1 Skuldajöfnuður heimill upp að „vissu marki“ 

Nú þegar hefur verið farið yfir það í ritgerðinni hvernig skuldajöfnuður getur verið 

takmarkaður út frá sjónarmiðum um framfærslu aðalkröfuhafa, að ekki megi skerða hana um 

of. Farið hefur verið í gegnum það meðal annars, hvernig vinnuveitandi megi að meginstefnu 

til ekki greiða starfsmanni laun með skuldajöfnuði til að takmarka ekki framfærslu hans, 

                                                 

49
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 230. 

50
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 383-384. 

51
 Henry Ussing: Obligationsretten, bls. 349.  

52
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 386. 
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hvernig bráðabirgðaákvæði kemur í veg fyrir skuldajöfnun barnabóta og styðja þar við hagi 

heimilisins í kjölfar hrunsins, hvernig bannað er að skuldajafna orlofi starfsmanns og þar fram 

eftir götunum. Nú er því komið að því að skoða það þegar skuldajöfnuður er heimilaður upp 

að því marki að skerða ekki framfærslu aðalkröfuhafa um of, hvar liggja þau mörk, hversu 

langt má ganga ?  

Stundum hefur löggjafinn sjálfur tekið af skarið og ákveðið hversu langt má ganga. Dæmi 

um það má finna í 1. mgr. 115. gr. laga nr.  90/2003 um tekjuskatt og eignarskatt þar sem 

segir að launagreiðendur skulu þó aldrei halda eftir meira en sem nemur 75% af 

heildarlaunagreiðslu hverju sinni til greiðslu á gjöldum samkvæmt lögunum. Þarna er verið að 

tryggja að launþegi haldi eftir 25% af heildarlaunagreiðslum. Í 4. gr. reglugerðar nr. 124/2001 

um launaafdrátt er að finna reglu sem tekur til umsóknar um lækkun launaafdráttar sem 

heimilar innheimtumanni að semja um lækkun launaafdráttar ef sýnt þykir að tekjur launþega 

muni ekki duga til framfærslu hans, maka og barna sem hann hefur á framfæri sínu. Hér er 

verið að tryggja enn fremur framfærslu aðalkröfuhafa og fjölskyldu hans og heimildir 

skuldajafnaðar þannig þrengdar að vissum skilyrðum uppfylltum, sækist aðalkröfuhafi eftir 

því. 

Þar sem skuldajöfnuður er framkvæmanlegur í vinnusambandi vegna samrættra krafna er 

hann framkvæmanlegur upp að því marki, að eftirstöðvar launa eftir skuldajöfnuð gera 

launþeganum kleift að viðhalda eðlilegri framfærslu fyrir hann og hans heimili. Það ætti að 

forðast það eins og hægt er að taka af aðalkröfuhafa þá litlu framfærslu sem er honum 

nauðsynleg til að viðhalda sæmilegum lífskjörum. Skuldajöfnuðurinn verður takmarkaður 

þannig að starfsmaðurinn verði ekki sviptur þeim launum sem er honum og fjölskyldu hans 

nauðsynleg en þó er ekki hægt að skilgreina þak upphæðar eða prósentu.
53

 Til leiðbeiningar 

skal þetta í hverju tilviki ákvarðast í samræmi við fjárhæð launakröfu og þarfa fjölskyldunnar 

og einnig að nokkru leyti í samræmi við eðli gagnkröfu, hversu náin tengsl hennar við 

aðalkröfu eru og eftir atvikum hversu vítaverða framkomu starfsmaðurinn kann að hafa sýnt 

af sér.
54

 Í nokkrum dönskum dómum, sem viðurkenndu slíkan skuldajöfnuð, er lögð áhersla á 

að það var aðeins dregin hæfileg upphæð frá launum vikulega eða mánaðarlega.
55

 Í UfR. 

1940, bls. 1029, sjá umfjöllun um hann ofar, taldi Hæstiréttur kröfuna samrætta aðalkröfunni 

og að konan hefði næga peninga sér til framfæris þó svo maðurinn drægi 75 krónur frá 500 

króna lífeyri hennar mánaðarlega.  

                                                 

53
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 228. 

54
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 389. 

55
 Bernhard Gomard og Torsten Iversen: Obligationsret, bls. 228. 
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Áhugavert er að skoða Hrd. 2003, bls. 198 (335/2002), sem nú þegar hefur verið reifaður 

hér að ofan, í því samhengi að ekki megi skerða framfærslutekjur aðalkröfuhafa um of. 

Málavextir voru þeir aðstarfsmaðurinn varð fyrir því að fá ekkert útborgað vegna þess að 

vinnuveitandinn hélt eftir þeim greiðslum sem hann taldi að þeim fyrrnefnda bæri á 

uppsagnarfresti. Í málsástæðum starfsmannsins var það lagt fram sem rök að með því að 

skuldajafna á þennan hátt sem vinnuveitandinn hafi gert hafi starfsmaðurinn og fjölskylda 

hans verið skilin eftir algerlega launalaus og alveg að þarfalausu og á gróflegan hátt raskað 

högum fjölskyldu hans og framfærslu hennar. Hæstiréttur hafnaði skuldajöfnuði 

vinnuveitandans. 

Eins og útskýrt hefur verið að ofan getur bótakrafa atvinnurekanda á hendur starfsmanni 

komið til skuldajafnaðar við launakröfu starfsmanns.
56

 Í Hrd. 1978, bls. 120, sem reifaður var 

í kjölfarið, fjallaði Hæstiréttur um fjárhæð bóta með eftirfarandi hætti: 

 
Telja verður meginreglu íslensks réttar, að launþegi skuli bæta tjón, sem hann veldur 

vinnuveitanda með ólögmætu brotthlaupi. 25. gr. hjúalaga nr. 22/1928 gerir ráð fyrir 

meðalhófsbótum, sé fjárhæð tjóns ekki sönnuð, og er þar miðað við helming af kaupi fyrir 

tímann, sem eftir var. Telja verður reglu þessa sanngjarna. Þar sem stefndi hefur ekki sannað 

fjárhæð tjóns síns, en gert sennilegt, að tjón hafi orðið, skulu bætur til hans frá stefnanda taldar 

nema helmingi uppsagnarfrestsins, sem stefnandi hefði átt að vinna, eða kaup fyrir eina viku, 

með lögjöfnun frá nefndri 25. gr. hjúalaga. Stefndi hélt hins vegar eftir tveggja vikna kaupi 

stefnanda, og ber því að dæma hann til að greiða stefnanda kaup fyrir eina viku, eða kr. 12.702. 

 

Hér gerir Hæstiréttur ráð fyrir meðalhófsbótum sem heimilt var að skuldajafna frá 

launakröfu starfsmannsins en tekið er fram sérstaklega í forsendum dómsins að þessa reglu 

telur dómurinn sanngjarna. 

 

3.3 Aðrar takmarkanir 

Nú hefur verið fjallað um takmörkun á skuldajöfnuði á grundvelli sjónarmiða um framfærslu 

aðalkröfuhafa. Einnig geta verið aðrar ástæður fyrir takmörkun á skuldajöfnuði en hér verður 

stiklað á stóru um þær ástæður. 

Aðalkröfuhafi og gagnkröfuhafi geta samið svo sín í milli að gert er ráð fyrir greiðslu í 

reiðufé og með því hindrað skuldajafnaðarrétt, slíkt ákvæði er almennt skuldbindandi milli 

samningsaðila og gagnvart þrotabúi þeirra og öðrum sem í þeirra stað koma. 

 Samningsákvæði af slíkum toga má ekki fara í bága við óundanþæg lagaákvæði og verður 

að vera skýrt og ótvírætt.
57

 Sjaldgæft er að finna í samningum bein ákvæði þess efnis að 

                                                 

56
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 59. 

57
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 378-379. 
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skuldajöfnuður sé óheimill. Þegar menn semja um staðgreiðslu verður ekki talið að þar með 

sé girt fyrir skuldajöfnuð og getur kaupandi í staðgreiðslukaupum almennt greitt kaupverðið 

með skuldajöfnuði, nema að um annað hafi verið samið.
58

 

Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög skulu þau hafa tiltekið stofnfé sem 

er lögbundinn sjóður í félaginu en fjárhæð hans verður aðeins breytt í samræmi við þær 

lagareglur sem um það gilda. Í 2. mgr. 16. gr. sömu laga er mælt fyrir um það að áskrifandi 

hlutafjár megi ekki skuldajafna kröfu sem risin er af áskrift við kröfu, er hann kann að eiga á 

hendur félaginu, nema stjórn félagsins samþykki. Slíkt samþykki má stjórnin þó ekki gefa ef 

skuldajöfnuðurinn getur orðið félaginu eða lánardrottnum þess til tjóns. Í 5. gr. laganna er 

einnig að finna þá reglu, varðandi takmörkun á skuldajöfnuði, að til þess að hægt sé að greiða 

hlutafé með skuldajöfnuði verður slík greiðsla að hafa verið leyfð í stofnsamningi. Ef greiða á 

hlutafjárhækkun með skuldajöfnuði gildir sambærileg regla.
59

 

Takmarkanir á skuldajöfnuði geta einnig leitt af sérstöku eðli samningssambands. Þegar 

gefið hefur verið loforð um lán eða aðra fjárhagsaðstoð er almennt ekki hægt að efna slíkt 

loforð með skuldajöfnuði. Sem dæmi má nefna að ef fyrirtæki sem komið er í verulega 

rekstrarörðugleika fær lán hjá fjármögnunaðila, getur fjármögnunaraðili ekki gert 

fyrirgreiðsluna óvirka með skuldajöfnuði hafi hún verið veitt í þeim tilgangi að koma 

fyrirtækinu út úr örðugleikum. Einnig getur takmörkun á skuldajöfnuði átt sér stað þar sem 

einn innheimtir kröfu fyrir annan og getur sá fyrrnefndi þá ekki notað innheimtuféð til 

skuldajafnaðar við kröfu á hendur þeim sem innheimt er fyrir nema um sé að ræða samrætta 

kröfu vegna kostnaðar og þóknunar af innheimtunni. Þegar um innlánsreikninga í banka er að 

ræða getur takmörkun á skuldajöfnuði einnig leitt af sérstöku eðli samningssambands en um 

það hefur nú þegar verið rætt að ofan í tengslum við framfærslu aðalkröfuhafa og verður því 

ekki reifað frekar hér.
60

 

 

4 Niðurstöður 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um hvernig sjónarmið um lágmarksframfærslu aðalkröfuhafa 

geta leitt til þess að skuldajafnaðarrétturinn er takmarkaður. Hann er þá takmarkaður fyrst og 

fremst á grundvelli hagsmunamats þar sem talið er að aðalkröfuhafi geti haft svo mikla 

hagsmuni af því að fá kröfuna til eigin afnota að þeir hagsmunir eru látnir ganga framar 

hagsmunum gagnkröfuhafa til skuldajafnaðar. 
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 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 382. 

59
 Þorgeir Örlygsson: „Skuldajöfnuður“, bls. 382. 
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Meðal þeirra tilvika sem skuldajöfnuður var takmarkaður á ótengdum kröfum voru t.d. 

launakröfur, orlof, lífeyrir og ákveðnar bætur fyrir líkamstjón. Komist var að því að ekki væri 

loku fyrir það skotið að skuldajöfnuður væri heimilaður í fyrrgreindum tilvikum þegar um 

samrættar kröfur væri að ræða en einnig getur skuldajöfnuður verið heimilaður á grundvelli 

samnings. 

Farið var í gegnum það hvernig helstu takmarkanir á skuldajafnaðarrétti launa, sem 

tryggja helst framfærslu manna, felast m.a. í 1. gr. laga nr. 28/1930 um greiðslu verkkaups. Þó 

leiddi nýfallinn Hrd. 19. desember 2012 (379/2012) það í ljós að ekki væru öll starfsheiti sem 

féllu undir það ákvæði. Þegar allt annað þrýtur er þó hægt að líta til 45. gr. laga nr. 90/1989 

um aðför sem röksemd gegn skuldajöfnuði eins og áður sagði. Ekki er þó hægt að útiloka með 

fullri vissu skuldajöfnuð á launum gegn ótengdri kröfu undir vissum matskenndum 

kringumstæðum. 

Eftir að farið hafði verið yfir það, hvernig skuldajöfnuður getur verið takmarkaður á 

grundvelli framfærslusjónarmiða aðalkröfuhafa, var skoðað nánar hvar mörkin liggja varðandi 

það hversu langt má ganga í skuldajöfnuði þegar hann er heimilaður, til að mynda á 

grundvelli þess að um samrættar kröfur væri að ræða. Til eru dæmi um tilvik þar sem 

löggjafinn hefur sjálfur tekið af skarið og ákveðið prósentu sem heimilt er að skuldajafna upp 

að en almennt er ekki ákveðinn mælikvarði þar sem er fyrirfram ákveðin upphæð eða 

prósenta. Matið á því hversu langt má ganga virðist ráðast af sanngirnissjónarmiðum þar sem 

litið er til þess að aðalkröfuhafi verði að geta viðhaldið eðlilegri framfærslu handa sér og 

sínum og einnig þá hversu náin tengsl eru við gagnkröfuna. Ekki er hægt að hafa ákveðna 

upphæð eða prósentu sem má skuldajafna við í öllum tilvikum því þau geta verið eins misjöfn 

og þau eru mörg og fer það eftir aðstæðum hverju sinni þar sem t.d. fjölskylduhagir manna 

eru ekki þeir sömu alls staðar. 
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