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1 Inngangur  
Reglur um fyrningu eru ein tegund réttarreglna sem mæla fyrir um lagaleg áhrif 

aðgerðarleysis.1 Í lögum nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda (hér eftir skammstöfuð 

fyrnl.) er að finna ýmis ákvæði um fyrningu almennra krafna þ.á.m. um slit á fyrningu vegna 

viðurkenningar skuldara sbr. IV. kafla laganna.          

 Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða þær reglur sem gilda um slit á fyrningu 

vegna viðurkenningar skuldara sbr. 14 gr. fyrnl. og áhrif þess á skuldarasambandið. Leitast 

verður eftir svörum við því hvað þurfi til þess að skuldari teljist hafa rofið fyrningarfrest 

kröfu, sem þegar hafi byrjað að líða, og hvaða áhrif það hefur á kröfuna. Skoðuð verður 

dómaframkvæmd, bæði úr innlendum og erlendum rétti, sem og fræðileg sjónarmið og verður 

afstaða tekin til álitaefna sem kunna að koma upp.            

 Í upphafi verður til skýringarauka fjallað almennt um fyrningu sem lok kröfuréttinda, þau 

meginsjónarmið sem búa að baki fyrningarreglum og gildissvið fyrnl. Í 3. kafla verður fjallað 

almennt um slit fyrningarfrests og tilgang þeirra fyrningarreglna í íslenskum rétti. Þá verður 

farið yfir þau atriði sem kunna að valda því að fyrningarfrestur rofni sbr. IV. kafla fyrnl. Í 4. 

kafla verða raktar þær reglur og þau sjónarmið sem varða viðurkenningu skuldara á kröfu. 

Farið verður yfir gildissvið viðurkenningar skuldara og skilyrði þess að krafa teljist 

viðurkennd af hálfu skuldara. Í 5. kafla verða skoðuð réttaráhrif þess að fyrningarfresti kröfu 

sé slitið með viðurkenningu skuldara og í 6. kafla verða niðurstöður dregnar saman. 

2 Fyrning sem lok kröfuréttinda   

2.1 Almennt 

Fyrning er það kallað þegar réttindi falla niður eða missa réttarvernd sína, í heild eða að hluta, 

fyrir það að þeirra sé ekki neytt í tiltekinn tíma og eigi séu gerðar aðrar ráðstafanir um þau 

sem að lögum geta varnað því að réttindin fyrnist.2 Ýmis konar réttindi geta fyrnst, en reglur 

um fyrningu eiga fyrst og fremst við þegar um kröfuréttindi er að ræða.3 Þrátt fyrir að 

hugtakið fyrning sé ekki beinlínis skilgreint í íslenskum lögum en ekki leikur vafi á því hvað 

átt er við með hugtakinu, en ofangreind skilgreining hefur mótast með hliðsjón af umfjöllun 

fræðimanna á sviði kröfuréttar og réttarvitund almennings. 

                                                
1 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 664. 
2 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 1 og Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og 
réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 337. 
3 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 1. 
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2.2 Meginsjónarmið að baki fyrningarreglum 

Það sem almennt býr að baki reglum um fyrningu er að tryggja að endi verði bundinn á 

skuldbindingar sem stofnað hefur verið til. Rök að baki fyrningarreglum eru af ýmsum meiði 

og eru reglurnar til hagsbóta fyrir skuldara jafnt sem kröfuhafa. Reglurnar koma í veg fyrir að 

skuldari megi búast við því að kröfuhafi sæki ógreiddar kröfur á hendur honum löngu eftir að 

til skuldarasambandsins hafi verið stofnað, að geyma þurfi kvittanir von úr viti auk þess sem 

að almannahagsmunir geta í sumum tilvikum stutt það að kröfuréttindi fyrninst innan 

ákveðinna tímamarka enda sparar það dómstólum vinnu að þurfa ekki að dæma um gildi 

gamalla og óvissra krafna.4 Þá getur sönnun verið erfið þegar málsókn rís í tilefni af löngu 

liðnum atburðum sem getur reynst dómstólum örðugt að leysa úr.      

 Núgildandi lög um um fyrningu kröfuréttinda tóku gildi þann 1. janúar 2007 og tóku þau 

við af lögum nr. 14/1905 sem giltu um sama efni en fyrir setningu laga nr. 14/1905 var aðeins 

að finna dreifð lagaákvæði um fyrningu.5 Núgildandi lög fólu í sér heildarendurskoðun á eldri 

lögum og var markmið lagasetningarinnar m.a. að færa fyrningarreglur til nútímans.6  Yngri 

lög voru að mestu leyti byggð á norrænum rétti og sækja þau fyrirmynd sína í norsku 

fyrningarlögin frá árinu 1979.7 Af því má leiða að umfjallanir norrænna fræðimanna, einkum 

norskra fræðimanna, gefa góða vísbendingu um gildandi rétt er varðar slit fyrningar enda 

byggist réttarframkvæmd í Noregi á þessu sviði kröfuréttar, á sambærilegum lagareglum sem 

gilda hér á landi.  

2.3 Gildissvið laga nr. 150/2007 

Gildissvið fyrnl. er afmarkað í 1. mgr. 1. gr. þeirra og segir þar að kröfur um peninga eða 

aðrar greiðslur fyrnist samkvæmt ákvæðum laganna, nema að annað sé ákveðið með lögum. 

Þá takmarkast gildissvið laganna í meginatriðum við kröfuréttindi, eins og heiti laganna ber 

einnig með sér.8 Hvort réttindi séu undirorpin fyrnl. verður því að líta til almennra 

lagasjónarmiða um hvort réttindin séu kröfuréttareðlis. Þó svo að fyrningalögin nefni 

sérstaklega fjárkröfur taka lögin ekki einungis til krafna sem lúta reglum fjármunaréttarins. 

Hefur þannig verið talið að sifja- og erfðaréttarkröfur geti einnig fyrnst skv. lögunum.9 Þrátt 

fyrir að eignaréttur fyrnist ekki, er í ákvæði 1. mgr. 27. gr. fjallað um áhrif fyrningar á 

veðréttindi, haldsrétt og önnur takmörkuð og óbein eignaréttindi. Almennt hefur fyrning kröfu 

                                                
4 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 1. 
5 Eyvindur G. Gunnarsson: „Fyrning skaðabótakrafna utan samninga“, bls. 418. 
6 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 2692.  
7 Eyvindur G. Gunnarsson: „Fyrning skaðabótakrafna utan samninga“, bls. 417. 
8 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 339. 
9 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 7. 
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ekki áhrif á þessi tryggingaréttindi og standa þau iðulega óhögguð þó svo að krafan sem þau 

eiga að tryggja, falli niður fyrir fyrningu.10 Þar sem fyrningarlögin gilda einvörðungu um 

kröfur sem eru kröfuréttareðlis gilda þau almennt ekki um deilur um eignarétt yfir tilteknum 

hlut og geta álitamál komið upp þar sem leysa þarf úr hvort að krafa sé fremur kröfuréttarlegs- 

eða eignaréttareðlis11 sbr. Hrd. 1957, bls. 94, en í málinu hafði G selt E dýptarmæli með 

eignaréttarfyrirvara og áskildi G sér eignarétt að mælinum á meðan að andvirði hans væri ekki 

að fullu greitt. GG og B tóku skip á leigu, sem svo fórst og dýptarmælirinn týndist. 

Leigjendur skipsins höfðu tekið vátryggingu fyrir mælinum og veitt vátryggingarfénu viðtöku 

eftir að skipið fórst. Í dómi Hæstaréttar kom fram að GG og B hefðu átt að halda sérgreindu 

því vátryggingarfé sem fyrir dýptarmælinn kom, og skila því til G þar sem féð var ekki eign 

þeirra. Var svo sérstaklega tekið fram að skylda GG og B til greiðslu 

vátryggingarfjárhæðarinnar sæti ekki fyrningu samkvæmt 3. gr. þágildandi fyrningarlaga. Var 

talið að um eignarétt en ekki kröfurétt væri að ræða.           

 Í Hrd. 1998, bls. 2140, var deilt um hvort lífeyrisréttindi væri eignaréttarlegs- eða 

kröfuréttareðlis. Var talið að ekki væri hægt að skipa þeim réttindum sem um ræddi á bekk 

með kröfuréttindum samkvæmt viðtekinni skilgreiningu þess hugtaks í lögfræði heldur hafi 

notið verndar eignaréttarákvæðis 72. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. 

 Þá tekur fyrning samkvæmt lögunum einvörðungu til einstakra kröfuréttinda en ekki til 

þeirra lögskipta sem þar búa þar að baki, en munurinn á þessu tvennu er ekki alltaf glöggur. 

Sem dæmi má nefna ábyrgð á skuldabréfi sem hefur að geyma tíðkanlega áritun. Þar fellur 

saman ábyrgðin og sú krafa sem ábyrgðin nær til og um leið og krafa skv. bréfinu fellur niður 

er ábyrgðarmaður jafnframt laus undan skuldbindingu sinni. Ef staðan er hins vegar sú að 

ábyrgð er ekki bundin við eina tiltekna kröfu, hefur verið skilið á milli þeirra lögskipta sem 

búa að baki og þeirrar kröfu sem ábyrgðin tekur til.12            

 Í framkvæmd hefur verið talið að fyrnl. taki ekki til erfðamála þ.á.m. hlutdeildar í 

dánarbúi sbr. Hrd. 1996, bls. 3439. Því hefur einnig verið slegið föstu í dómaframkvæmd að 

ábyrgðarskuldbindingar í fasteignum njóti ekki réttarverndar fyrnl. Sú regla kom fram í Hrd. 

8. júní 2000 (126/2000), þar sem O hafði veitt P, með áritun á tryggingabréf, heimild til að 

setja að veði fasteign til að tryggja skaðleysi Í af ábyrgð á skuld. Taldi Hæstiréttur að slík 

ráðstöfun hafi ekki bakað O greiðsluskyldu gagnvart Í og hafi auk þess hvorki falið í sér 

                                                
10 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
11 Sjá einnig: Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 
340. 
12 Benedikt Bogason: „Lok kröfuábyrgðar“, bls. 234-235. 
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ábyrgðarskuldbindingu sem þágilandi fyrningarlög tækju til, né yrði henni jafnað við slíka 

skuldbindingu.            

3 Slit fyrningarfrests   

3.1 Almennt um slit fyrningar 

Ef fyrningarfrestur kröfu er liðinn skv. ákvæðum fyrnl. og hvorki skuldari né kröfuhafi 

aðhafast neitt sem varnað getur fyrningu, fellur krafan niður og missir réttarvernd sína. 

Fyrningarlögin gefa þó færi á að fyrningu sé slitið með ýmsum hætti með þeim afleiðingum 

að nýr fyrningarfrestur byrjar að líða sem almennt er jafnlangur þeim fyrningafresti sem slitið 

var.13 Skilgreina má slit fyrningar á þann hátt að um sé að ræða nauðsynlegar ráðstafanir af 

hálfu annaðhvort skuldara eða kröfuhafa, sem koma í veg fyrir að krafa fyrnist.14     

 Í framhaldi af ofangreindri umfjöllun vakna óhjákvæmilega spurningar tilgang reglna er 

varða slita á fyrningu. Sem dæmi ná nefna að ef kröfuhafi fengi kröfu sína ekki greidda úr 

hendi skuldara þyrfti hann að leita til dómstóla með kröfu sína og ef krafan fengist þrátt fyrir 

það ekki greidd gæti kröfuhafi þurft að knýja fram aðför í eignum skuldara og mögulega 

gjaldþrotaskipta á búi hans fengist krafan ekki greidd með aðför. Allt þetta yrði kröfuhafi að 

gera innan fjögurra ára eða áður en að fyrningarfresti lyki sbr. 3. gr. fyrnl. Því má það teljast 

eðlilegt og í samræmi við viðskiptahagsmuni bæði kröfuhafa og viðskiptalífsins í heild, að 

kröfuhafi njóti þess að hafa tæki til þess að knýja fram efndir með þessum hætti. Þær reglur er 

varða slit á fyrningu eru þá án vafa kröfuhafa til hagsbóta enda koma þær í veg fyrir að 

skuldari gæti með tiltölulega einföldum hætti forðast það að greiða skuldir sínar gagnvart 

kröfuhafa.15 

3.2 Atriði sem geta orðið til slita á fyrningu 

Í IV. kafla fyrnl. er að finna reglur sem kveða á um hvað þurfi til þess að fyrningarfresti verði 

slitið og nýr frestur byrji að líða. Í 14. gr. fyrnl. er mælt fyrir um að skuldari geti beinlínis, eða 

með atferli sínu viðurkennt skylduna, svo sem með loforði um greiðslu eða með því að greiða 

afborgun höfuðstóls, verðbætur eða vexti.              

 Í 15. gr. er mælt fyrir um slit fyrningar með málsókn kröfuhafa á hendur skuldara og í 

framkvæmd er algengt að svo komi til. Ákvæði 15. gr. tekur ekki aðeins til málsóknar hér á 

landi heldur getur kröfuhafi einnig slitið fyrningu gagnvart skuldara með málsókn í erlendu 

                                                
13 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 21. 
14 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 343. 
15 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 343. 
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ríki.16 Í 16. gr. fyrnl. er að finna nýmæli frá eldri fyrnl. þar sem mælt er fyrir um að kröfuhafi 

geti slitið fyrningu leggi hann mál fyrir stjórnvald sem hefur sérstakt ákvörðunarvald til þess 

að ljúka deilu um ágreininginn svo sem kæru- og umkvörtunarnefndir. 17 í 17. og 18. gr. fyrnl. 

er svo mælt fyrir um aðgerðir kröfuhafa sem jafna má til málsóknar og slíta þær aðgerðir 

fyrningu. Nánar tiltekið er um að ræða beiðni um aðför skv. aðfararlögum nr. 90/1989 sbr. 1. 

mgr. 17. gr. fyrnl., beiðni um nauðungarsölu samkvæmt ákvæðum nauðungarsöluaga nr. 

90/1991 sbr. 1. mgr. 17. gr. fyrnl. og er mælt fyrir um að beiðni um fullnustugerðir verði að 

uppfyllta skilyrði 52. gr. aðfararlaga og 2. mgr. 12. gr. nauðungarsölulaga. Við mat á því 

hvort fyrningu sé slitið á grundvelli ákvæðis 1. mgr. 17. gr. ber því að líta til þess hvort 

beiðnir sýslumanns eða héraðsdóms um aðför eða nauðgungarsölu, uppfylli skilyrði 

ákvæðanna. 18 Þá slítur fyrningu innheimta meðlagsgreiðslna í öðrum ríkjum sbr. 2. mgr. 17. 

gr. fyrnl og athafnir kröfuhafa á grundvelli gjaldþrotaskiptalaga og laga um skipti á 

dánarbúum. Í 18. gr. fyrnl. er svo mælt fyrir um að fyrningu kröfu sé slitið þegar héraðdsómi 

berst krafa um gjaldþrotaskipti eða opinber skipti á dánarbúi skuldara til fullnustu á kröfunni. 

4 Viðurkenning skuldara 

4.1 Almennt 

Í 14. gr. fyrnl. er mælt fyrir um að fyrningu sé slitið þegar skuldari hefur gagnvart kröfuhafa 

beinlínis eða með atferli sínu viðurkennt skyldu sína, svo sem með loforði um greiðslu eða 

með því að greiða afborgun höfuðstóls, verðbætur eða vexti. Hefst þá nýr fyrningarfrestur frá 

þeim tíma sem krafa var viðurkennd eða frá síðara tímamarki ef kröfuhafi átti þá rétt á því að 

fá kröfuna fyrst efnda sbr. 20. gr. fyrnl. Enga hugtakaskilgreiningu á viðurkenningu skuldara 

er að finna í fyrnl. Í daglegu tali þýðir sögnin að viðurkenna, að gangast við einhverju, játa 

eða meðganga. Hafa norskir fræðimenn lýst hugtakinu sem ákveðinni afstöðu, þar sem 

skuldari lýsir því yfir að hann sé skuldbundinn vegna kröfuréttarlegs samnings.19 C. Stub 

Holmboe skilgreinir viðurkenningu sem viljayfirlýsingu þar sem skuldari lýsir því yfir að 

hann sé ábyrgur samkvæmt efni kröfunnar.20             

 Í athugasemdum við frumvarp það er varð að fyrnl. er tekið fram að ákvæði 14. gr. sé 

sambærilegt 6. gr. þágildandi fyrningarlaga. Þar sagði, að nú viðurkennir skuldunautur skuld 

sína við kröfueiganda annaðhvort með berum orðum eða á annan hátt, - til dæmis með því að 

                                                
16 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 354. 
17 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 681. 
18 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 374. 
19 Anne Cathrine Röed: Foreldelse av fordringer, bls. 263. 
20 C. Stub Holmboe: Foreldelse af fordringer, bls. 141. 
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lofa borgun eða greiða vexti – eftir þann tíma, er fyrningarfrest ella hefði átt að telja frá, og 

hefst þá nýr fyrningarfrestur frá þeim degi, er viðurkenningin átti sér stað, eða frá þeim degi, 

er skuldin þar á eftir varð gjaldkræf, eða hefði geta orðið gjaldkræf með uppsögn frá 

kröfueiganda. Túlka ber reglurnar á sama veg.21 Af þessum athugasemdum má því leiða að 

þeir dómar Hæstaréttar sem féllu fyrir gildistöku yngri fyrnl. og varða réttaráhrif 14. gr. hafa 

að jafnaði ennþá fordæmisgildi þó sett hafi verið ný lög um efnið.        

 Af orðalagi 14. gr. og greinargerð með frumvarpi því er varð að fyrnl. má ráða að aðeins 

skuldari getur viðurkennt kröfu sína gagnvart kröfuhafa, en ekki þriðji maður. Það sama gildir 

ef skuldari viðurkennir skuld sína við aðila sem heimild hefur til að taka við slíkri 

viðurkenningu fyrir hönd kröfuhafa22 og hefur til dæmis verið talið að það teljist hvorki 

viðurkenning á skuld sem slítur fyrningu að skuldari hafi talið fram skuld í bókhaldi sínu né 

að skuldari hafi getið skuldar í skattframtali23  sbr. Hrd. 2006, bls. 3581 (58/2006): 

Í málinu hafði M í héraði reist bótakröfu sína á því að stefndi V, sem var vátryggingafélag, hafi 
viðurkennt bótaskyldu sína vegna líkamstjóns sem M varð fyrir árið 1994. Var byggt á því að V 
hafi viðurkennt bótaskyldu sína annars vegar með því að afla læknisvottorða og matsgerða og 
hins vegar að hafa áætlað vátrygginaskuld vegna slyssins og fært hana í svonanefndar bótasjóð 
sinn. Hæstiréttur taldi að fyrrgreindar færslur í bókhaldi V, gætu ekki haft neina þýðingu fyrir 
kröfu M. V hafi aðeins með þessu verið að sinna þeirri lögboðnu skyldu sinni að áætla kostnað 
fyrir tjónum sem á hann kynnu að falla, án þess að nokkur vissa hafi þá legið fyrir um hvort 
slíkar kröfur kæmi fram eða teldust réttmætar og féllst því Hæstiréttur ekki á þessar 
málsástæður M. 

 Ákvæði 14. gr. hefur ekki að geyma tæmandi talningu á þeim atriðum sem geta orðið þess 

valdandi að krafa sé viðurkennd af skuldara, beinlínis eða með atferli sínu,  heldur eru í 

dæmaskyni nefnd þau atriði sem hafa þau réttaráhrif í för með sér sem hér um ræðir.  

 Þegar krafa er ekki lögvarin, eða sú vernd er fallin niður svo sem vegna fyrningar, verður 

henni ekki fullnægt með úrræðum réttarskipunarinnar og er það almennt þannig að skuldara 

ber ekki skylda til þess að efna fyrndar kröfur. Það kann þó að vera að skuldari telji sig bera 

siðferðislega skyldu til að efna kröfur sem njóta ekki lögverndar en þær kröfur eru nefndar 

obligatio naturalis. Taki skuldari þá ákvörðun að efna fyrnda kröfu, gildir sú regla að hann 

geti ekki krafist endurgreiðslu með þeim rökum að krafan hafi ekki notið lögverndar og er 

hann bundinn af sinni ákvörðun um efndir kröfunnar. Gildir þá einu hvort skuldari hafi verið 

ókunnugt um hvort krafan hafi verið fyrnd en almennt hvílir ekki skylda á kröfuhafa að 

upplýsa skuldara um fyrningu kröfunnar. Á móti kemur að ef kröfuhafi hefur beitt 

                                                
21 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 680. 
22 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 680. 
23 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 346. 
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blekkingum um að krafa sé ófyrnd eða að fyrningu hennar hafi verið slitið, öðlast skuldari 

vafalaust endurkröfu á hendur kröfuhafa.24 

Rt. 2001, bls 1457: Í málinu var m.a. deilt bótaskyldu vegna líkamstjóns. Hæstiréttur Noregs 
tekur fram í dómnum að skilyrði fyrir slit á fyrningarfresti væri þegar skuldari greinilega, eða 
samkvæmt lögum viðurkennir skyldu, svo sem með loforði um greiðslu eða greiðslu vaxta. 
Engar upplýsingar lágu fyrir um samband A og B áður en fyrningarfresturinn rann út og þannig 
viðurkennt skyldu sína. Eftir að krafan fyrndist hafði A verið tilbúinn til þess að skoða málið 
aftur og setti sig í samband við B. Taldi dómurinn að sú háttsemi gæti ekki orðið til þess að 
hægt væri að líta svo á að krafan teldist viðurkennd, enda var hún þá þegar fyrnd. 

 Það má þá draga þá ályktun af dómaframkvæmd hér á landi og í Noregi að krafa rakni 

ekki upp á ný hafi skuldari viðurkennt kröfu eftir að hún fyrnist. Hvorki stofnast ný krafa með 

eftir á viðurkenningu né öðlast eldri krafa réttarvernd á ný. 

4.2 Gildissvið viðurkenningar 

Í kröfurétti gildir sú meginregla að skyldur fleiri skuldara, sem standa jafnfætis, beri að meta 

sjálfstætt25 og ef um margar skuldir eru að ræða felst viðurkenning skuldara á einni kröfu ekki 

viðurkenningu á öðrum kröfum en þeirri sem var viðurkennd.26 Um þetta má hafa til 

hliðsjónar 1. mgr 25. gr. fyrnl. En þar segir að kröfuhafi glati ekki rétti sínum til efnda, þótt 

krafa fyrnist gagnvart einum af fleiri skuldurum.27 Sú regla er í samræmi við meginreglu 

einkamálaréttarfars um að niðurstaða úrlausnar sakarefnis bindi aðeins aðila máls, sbr. 1. mgr.  

116. gr. eml.28                    

 Almennt er það svo að skuldari sem ræður inn á hvaða skuld hann greiðir, standi hann í 

fleiri en einni skuld við kröfuhafa og hefur þeirri reglu verið slegið fastri í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar. 

Hrd. 1964, bls. 540: Hæstiréttur staðfesti dóm fógetadóms að þessu leyti og sagði Hæstiréttur 
m.a.: „Samkvæmt þeirri almenn almennu réttarreglu, að skuldari ráði öðru jöfnu, hverjar af 
fjárkröfum kröfuhafa á hendur honum skuli greiðast af innborgun hans, ef hún nægir ekki til 
greiðslu á öllum kröfum“.   

Upp geta þó komið álitaefni, ef skuldari sem stendur í fleiri en einni skuld við kröfuhafa 

innir greiðslu af hendi en tilgreinir ekki til hvaða skuldar greiðslan tekur. Þegar skuldari innir 

af hendi greiðslu, kann að vera að hann gefi til kynna inn á hvaða kröfu hann er að greiða eða 

má það ráða óbeint af atvikum t.d. ef fjárhæð greiðslu svarar nákvæmlega til einnar kröfu af 

mörgun, sem kröfuhafi á gagnvart skuldara, er litið svo á að tiltekin krafa hafi verið greidd. Ef 
                                                
24 Benedikt Bogason: „Endurheimta ofgreidds fjár“, bls. 427. 
25 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 685 og Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 113. 
26 Marte Eidsand Kjørven o.fl.: Foreldelse av fordringer, bls. 301 og 311 og Víðir Smári Petersen: „Slit    
fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 349. 
27 Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 113. 
28 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 59. 
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skuldari hefur ekki gefið til kynna til hvaða kröfu innborgun tekur og það verður ekki ráðið af 

öðrum atvikum hefur kröfuhafi ekki frjálsar hendur heldur verður hann að taka sanngjarnt 

tillit til hagsmuna skuldara og þannig ráðstafa greiðslunni inn á þá kröfu sem helst þjónar 

hagsmunum skuldara. Þannig ætti kröfuhafi fyrst að ráðstafa ótilgreindum greiðslum inn á 

þær kröfur sem hafa að geyma mest íþyngjandi vanefndarúrræði. Hins vegar hefur ekki verið 

talið að kröfuhafi sé skyldugur til þess að ráðstafa greiðslu inn á yngri kröfu þó svo að 

greiðsla inn á eldri kröfu kæmi í veg fyrir fyrningu.29          

 Af dómaframkvæmd virðist mega ráða að ótilgreindar innborganir á skuld geti haft 

misjöfn áhrif eftir því hvort kröfuhafinn eða skuldarinn hefur yfirburðarstöðu gagnvart hinum 

í samningssambandinu.30 

Hrd. 2000, bls. 2819 (346/2000): K skuldaði háar fjárhæðir í opinber gjöld þ.á.m. vegna 
gjaldáranna 1995, 1998 og 1999. Greiddi K inn á skuld sína við ríkið, til tollstjóra og lá fyrir í 
málinu að K hafði samið við tollstjóra að greiða 8000 kr. á mánuði inn á skuldir sínar. Í dómi 
hæstaréttar sagði svo: „Varnaraðili hefur ekkert upplýst um efni þessa samnings aðilanna, þar á 
meðal hvort sóknaraðili hafi þar gengist undir að ljúka skuldinni, sem deilt er um í málinu, með 
slíkum óverulegum mánaðarlegum greiðslum. Í þessu ljósi hefur varnaraðili ekki fært 
viðhlítandi sönnur fyrir því að líta megi svo á að sóknaraðili hafi með þessari innborgun 
viðurkennt í merkingu 6. gr. laga nr. 14/1905 að skulda honum opinber gjöld vegna gjaldársins 
1995.“ 

Hrd. 18. desember 2008 (234/2008):  Í málinu var deilt um hvort innborgun inn á opinber gjöld, 
sem skuldarinn G hafði framkvæmt, hafi falið í sér viðurkenningu á hinni umdeildu skuld og þar 
með slitið fyrningu á annari kröfu hjá sama kröfuhafa. Í dómi Hæstaréttar sagði svo: „Telst því 
ósannað í málinu að áfrýjandi hafi við greiðsluna fengið í hendur upplýsingar um þá ráðstöfun 
sem stefndi byggir á. Mátti stefndi þvert á móti ráða af þeirri kvittun, sem óumdeilt er að hann 
hafi fengið, að greiðslunni hefði allri verið ráðstafað inn á virðisaukaskattskuld hans, enda var 
þar um að ræða skuld sem var eldri en skuldin frá 1994, sem hér er til umfjöllunar. Þegar af 
þessari ástæðu verður ekki fallist á það með stefnda að fyrning hinnar umdeildu kröfu hafi 
rofnað við þessa innborgun.“ 

Af þessum síðustu tveim dómum má sjá að sönnunarbyrðin, að sanna að innborgun 

skuldara hafi falið í sér viðurkenningu á tiltekinni skuld, var lögð á kröfuhafann eða embætti 

tollstjóra í þessum tilvikum. Í þessu sambandi er einnig vert að nefna Hrd. 2003, bls. 2224 

(447/2002). Þar hafði sönnunarbyrðin verið lögð á skuldara að sanna að greiðsla sem 

ótilgreind var inn á slys, hafi ekki falið í sér viðurkennnigu á allri kröfunni. Um var að ræða 

vátryggingafélag sem hafði yfirburðarstöðu í viðskiptasambandi við viðskiptavin. 

Hrd. 2003, bls 2224 (447/2002): Vátrygginafélagið S hf. hafði greitt 455.382 kr. Í bætur vegna 
tímabundins atvinnutjóns með þremur greiðslun á árunum 1995 og 1996 Félagið greiddi B á 
árunum 1994 til 1996 ýmsan kosntað vegna læknisþjónustu, sjúkraþjálfunar, vottorða, 
sjúkraflutninga og ferða. Hinn 23. desember árið 1996 greiddi félagið 67.500 kr. til B í bætur 
vegna þjáninga og hinn 22. apríl 1997 100.000 kr. ótilgreint inn á slysið. Hæstiréttur taldi að 

                                                
29 Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason: Kröfuréttur – þættir, bls. 125-126. 
30 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 350. 
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með hinni síðastnefndu greiðslu hefði skuldin í heild verið viðurkennd og fyrningarfrestur 
rofinn.  

Þá hefur verið talið að eigi kröfuhafi fleiri en eina gjaldfallna kröfu á hendur skuldara 

getur hann að öllu jöfnu ráðstafað greiðslu á þá skuld sem hann kýs, hafi skuldari ekki 

tilgreint hvaða kröfu hann sé að greiða eða það sé ekki ljóst af öðrum atvikum. 

Hrd. 2006, bls. 2841 (269/2006): S hafði selt J og K fasteign að Bergstaðarstræti. Samið var á 
milli aðila að S tæki að sér vinnu við ýmsar framkvæmdir á húsinu. Umsamið kaupverð 
fasteignarinnar var 36.000.000 sem átti að greiðast með fjórum afborgunum og hljóðaði 
lokagreiðslan upp á 2.500.000 sem greidd var til S þann 3. mars 2005 eða rúmum mánuði fyrir 
gjalddaga lokagreiðslunnar. Stóðu J og K í þeirri trú að með þeirri innborgun, hafi kaupverðið 
verið greitt að fullu og að þau ættu þá rétt til afsals. S hélt því hins vegar fram að sú greiðsla 
hafi verið vegna vinnu hans við fasteignina og að J og K hafi þannig ekki efnt skyldur sínar 
samkvæmt kaupsamningi. J og K báru fyrir sig að S hafi á því tímamarki sem greiðslan var innt 
af hendi, hvorki fengið í hendur reikninga vegna vinnu S við fasteignina né hafi S krafist þess 
að fá vinnuna greidda. J og K mótmæltu þeirri fullyrðingu S að þeir hafi með bréfi lögmanns S 
10. október 2005 fengið í hendur reikninga vegna framkvæmda við fasteignina. Taldi 
Hæstiréttur að bréf lögmanns S til lögmanns J og K verði ekki skilin á annan veg en að í þeim 
hafi falist viðurkennig á því að J og K stæðu ekki í skuld við sig vegna kaupa á fasteigninni. 
Samkvæmt þessu yrðu J og K sýkn af kröfu stefnda og honum gert að gefa út afsal fyrir 
fasteigninni. 

 

4.3 Skilyrði viðurkenningar 

4.3.1 Viðurkenning skuldara beinlínis eða með atferli hans  

Í 14. gr. fyrnl. kemur fram að skuldari geti annaðhvort beinlínis eða með atferli sínu 

viðurkennt skuld sína gagnvart kröfuhafa. Viðurkenningin verður að hafa farið fram með 

skýrum hætti svo réttaráhrif sem mælt er fyrir um í 14. gr. fyrnl. geta talist eiga við. Miðað 

við að skuldari hafi sjálfur í orði eða verki viðurkennt skuld gagnvart kröfuhafa sem skýra 

verður á þann veg að aðgerðarleysi af hálfu skuldara við því að kröfuhafi hefði greitt af 

skuldinni yrði sjaldnast lagt að jöfnu við viðurkenningu á henni sbr. Hrd. 17. nóvember 2016 

(96/2016). Þó er ekki gerður áskilnaður um sérstakt form viðurkenningar en í ákvæðinu er 

sérstaklega tekið fram að viðurkenning geti verið með beinum hætti t.d. með berum orðum 

skuldara. Óbein viðurkenning er hins vegar ráðin af einhverju atferli, til dæmis þegar skuldari 

greiðir inn á kröfu.31Ef skuldari og kröfuhafi tala til dæmis ekki sama tungumál og kröfuhafi 

misskilur skuldara á þá leið að hann hafi viðurkennt skuld sína, þá telst það ekki vera slit á 

                                                
31 Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 680. Sjá einnig Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif 
þess að fyrningu sé slitið“, bls. 347. 
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fyrningu.32 Þá gera dómstólar gera nokkuð strangar kröfur til skýrleika viðurkenningar af 

hálfu skuldara skv. 14. gr. fyrnl. sbr. Hrd. 2000, bls. 1648 (470/1999). 

Hrd. 2000, bls 1648 (470/1999): Í málinu hafði félagið M unnið að viðgerðum á húsinu V og 
krafði M, húsfélag V, um geymslufé sem haldið hafði verið eftir af verklaunum. Deilt var um 
hvenær fyrningarfrestur kröfunnar hafi byrjað að líða. Í dómi héraðsdóms í málinu, sem 
staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsendna sagði m.a.: „Grunnrök að baki  
fyrningarreglum eru m.a. þau að ekki sé rétt að skuldari megi búast við því nema í tiltekinn tíma 
að þurfa að svara til kröfu, enda er honum erfiðara að færa sönnun gegn kröfunni því lengra sem 
líður frá því að hún varð gjaldkræf. Með hliðsjón af þessum grunnrökum verður að gera nokkuð 
strangar kröfur til skýrleika viðurkenningar skuldar í skilningi 6. gr. fyrningarlaga. Til þess að 
skuldari teljist hafa rofið fyrningu verður hann því ekki aðeins að hafa viðurkennt skuld sína 
gagnvart kröfuhafa heldur megi einnig jafna viljayfirlýsingu hans eða athöfnum við loforð um 
greiðslu skuldarinnar.“ 

Hrd. 2001, bls. 1361 (435/2000): Sparisjóður Mýrarsýslu (SP) hafði krafið S um skuld 
samkvæmt skuldabréfi, en S hafði gengist í sjálfskuldarábyrgð. Deilt var um hvort að skuldin 
væri fyrnd og hafnaði S greiðsluskyldu sinni með þeim rökum. Deilt var um hvenær krafa SP á 
hendur S hafi orðið gjaldkræf en fallist var á það að hún hafi orðið gjaldkræf á sama tíma og 
krafa SP á hendur skuldara aðalskuldabréfsins, eða þegar bú hans var tekið til gjaldþrotaskipta. 
Var krafan talin fyrnd og S sýknaður. 

Í ofangreindu máli nr. 435/2000 hafði lögmaður stefnanda, Sparisjóðs Mýrarsýslu, óskað 

eftir því að leggja fram tvö skjöl, annars vegar bréf S dags. 26. maí 1999 og bréf SP til S dags. 

28. desember 1999. Þessu var mótmælt af hálfu S og hafnaði héraðsdómari tillagningu 

þessara gagna af réttarfarsástæðum. Að fengnu samþykki stefnda heimilaði dómari þó, eftir 

samþykki lögmanns S, að lesa upp úr fyrra bréfinu og hljómaði niðurlag þess svo „Í ljósi þess 

leyfi ég mér að að fara fram á að Sparisjóður Mýrarsýslu slái striki yfir skuldina og taki 

þannig sinn þátt í áhættu af nýsköpun sem ekki tókst í fyrstu tilraun“. Í dómi héraðdsóms kom 

fram að þó svo að þetta bréf hafi ekki verið lagt fram sem málsgagn, væri upplýst að efni þess 

kæmi ekki í veg fyrir að S bæri fyrir sig fyrningu. Þetta sama bréf var lagt fyrir í Hæstarétti og 

sagði dómurinn að efni þess fengi ekki breytt þeirri niðurstöðu héraðsdómara að áfrýjandi 

málsins hafi ekki sýnt fram á að fyrningu hafi verið slitið sbr. 6. gr. þágildandi fyrnl. Af 

þessum ummælum virðist mega ráða að skuldarinn, S, hafi farið fram á að tiltekin skuld hans 

gagnvart kröfuhafa yrði afskrifuð en samt sem áður telur Hæstiréttur að efni bréfsins sé ekki á 

þann hátt að það hafi falið í sér viðurkenningu á skuldinni. Efni bréfsins kom þó ekki fram í 

heild sinni í dómnum og af þeim sökum er varasamt að draga of miklar ályktanir af 

umræddum dómi. Þó er það svo að dómurinn virðist gera stranga kröfu um skýrleika 

viðurkenningar skuldara, enda hefur verið talið í framkvæmd og fræðiskrifum að sá sem biður 

um niðurfellingu á tiltekinni skuld kannist við þá skuld og viðurkenni hana.33     

                                                
32 Marte Eidsand Kjörven o.fl. „Foreldelse af fordringer“ bls. 307. 
33 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 349. 
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 Í kafla 2.2 í ritgerð þessari var fjallað um þá almannahagsmuni sem standa að baki 

fyrningu kröfuréttinda og má af þeim ráða að það yrði bagalegt fyrir viðskiptalífið ef gerðar 

væru of strangar kröfur til skýrleika viðurkenningar skuldara. Torvelt yrði fyrir kröfuhafa að 

fá fullnustu kröfu sinnar séu skilyrðin sem sett eru af dómstólum of ströng hvað varðar beina 

viðurkenningu skuldarans sjálfs, enda eru þær leiðir sem annars eru í boði sbr. IV. kafla fyrnl. 

til slita á fyrningu, mun tímafrekari en viðurkenning skuldarans sjálfs sbr. 14. gr.    

 Það myndi þá gera kröfuhöfum erfitt fyrir að leggja til grundvallar slita á fyrningu skuldar 

ef óljósar yfirlýsingar skuldara, innan ákveðinna sanngirnismarka, gætu ekki orðið til slita á 

fyrningu. Mætti færa rök fyrir því að 14. gr. fyrnl. myndi missa marks að hluta til ef of 

strangar kröfur yrðu gerðar enda eru lagareglur um fyrningu bæði skuldara og kröfuhafa til 

hagsbóta.                       

 Í samhengi við meginregluna um skýrleika viðurkenningar skuldara, má ráða af 

dómaframkvæmd að kröfuhafi ber sönnunarbyrðina fyrir því að skuldari hafi slitið fyrningu 

beinlínis eða með atferli sínu sbr. Hrd. 18. desember 2008 (234/2008)34, og Hrd. 1934, bls. 

943. 

Hrd. 1934, bls. 943: Málavextir voru þeir að kröfuhafar höfðu sent skuldara árlegan reikning 
þar sem skuldin hafði verið færð til útgjalda en skuldari hreyfði ekki við þessu neinum 
athugasemdum. Fyrir dómi bar skuldari fyrir sig að hann hafi ekki vitað að kröfuhafi hafi talið 
hann í skuld og neitaði því að hafa nokkurn tímann viðurkennt skuldina eða lofað að greiða 
hana. Í forsendum Hæstaréttar í málinu sagði m.a.: „Gegn þessari neitun áfrýjanda hafa stefndu 
eigi fært sönnur á, að áfrýjandi hafi sérstaklega viðurkennt skuldina frá 1923 eða lofað að greiða 
hana af kaupi sínu árin 1929-1931“. Var talið að umrædd krafa hafi verið fyrnd þegar málið var 
höfðað í héraði og bæri að sýkna af dómkröfum kröfuhafa í málinu. 

Talið hefur verið að samningaviðræður milli aðila eða annars konar viðræður um eðli, 

upphæð eða tilvist kröfu verða ekki einar og sér til þess að slíta fyrningu kröfunnar og skiptir 

ekki máli hvor aðilinn hefur frumkvæðið að slíkum viðræðum. Tilgangur slíkra sáttaboða 

getur verið til að freista þess að sætta málið t.d. að forðast málarekstur eða halda áfram góðum 

samskiptum við kröfuhafa.35  

Hrd. 10. mars 2011 (341/2010): A, C og D kröfðu Íslenska ríkið (Í) um skaðabætur vegna tjóns 
sem þau höfðu orðið fyrir vegna andláts B, eiginkonu A og móður C, í kjölfar fæðingar á C. 
Íslenska ríkið hafði viðurkennt ábyrgð sína á tjóninu. Í málinu var m.a. deilt um hvort vextir af 
kröfum A, C og D sem féllu til fjórum árum fyrir stefnubirtingu væru fyrndir. Í samkomulagi 
milli aðila féllst Íslenska ríkið á að greiða útfararkostnað, miskabætur og bætur vegna missis 
framfærenda auk vaxta og innheimtukostnaðar. Hins vegar var ekki fallist á þá kröfu barna A, 
um bætur fyrir missis framfærenda frá 18 til 25 ára aldurs þeirra. Í samkomulaginu var fyrirvari 

                                                
34 Í dóminum sagði Hæstiréttur m.a.: „Stefndi hefur fært fram í málinu fullnægjandi sönnur um staðhæfingu sína 
hér að lútandi. Telst því ósannað í málinu að áfrýjandi hafi við greiðsluna fengið í hendur upplýsingar um þá 
ráðstöfun sem stefndi byggir á.“ 
35 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 348. 
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gerður af hálfu Íslenska ríkissins um „frekari bætur vegna fráfalls B“. Hæstiréttur féllst ekki á 
að samkomulag Íslenska ríkissins við A, C og D hefði rofið fyrningu enda var það gerður sá 
fyrirvari af hálfu Í að frekari bótum væri hafnað. Því taldi Hæstiréttur ljóst að litið hafi verið á 
greiðslu hvers bótaþáttar um sig sem endanlega af hálfu Í og að í henni fólst ekki viðurkenning 
á frekari greiðsluskyldu. Vextirnir voru taldir fyrndir. 

Þá hefur sú háttsemi að gera tillögu um tjónauppgjör vegna skaðabótakröfu eða öflun 

sameiginlegra matsgerða ekki verið talin fela í sér viðurkenningu á bótaskyldu, a.m.k. ekki ef 

fyrirvari er gerður um bótarétt, sbr. Hrd. 8. febrúar 2007 (408/2006), en í málinu höfðaði A 

mál á hendur Þ og vátryggingafélaginu L til greiðslu skaðabóta vegna umferðarslyss og deilt 

var um hvort að ætluð skaðabótakrafa hans hefði fyrnst. Hæstiréttur féllst ekki á að beiðni 

váttryggingafélagsins um örorkumat og greiðslu félagsins vegna kostnaðar við matið hefði 

rofið fyrningu kröfu A.                   

 Meðal vátryggingafélaga hefur tíðkast að taka þátt í öflun matsgerðar vátryggingartaka 

eða tjónþola og hefur slík háttsemi ekki verið talin fela í sér viðurkenningu á skuld, sbr. Hrd. 

2001, bls. 4495 (265/2001) en þar var deilt um hvort krafa tjónþola vegna líkamstjóns hafi 

verið fyrnd. Lögmaður tjónþolans og vátryggingafélagið V óskuðu eftir mati tveggja lækna á 

örorku tjónþola vegna slyssins og gerði V sérstakan fyrirvara um fyrningu á bótakröfunni. 

Niðurstaða Hæstaréttar var sú að þáttaka V í beiðni um örorkumat og greiðslu fyrir það hafi 

ekki orðið til viðurkenningar V á skuldinni. Í Hrd. 18. mars 2008 (449/2007), var því svo 

slegið föstu að greiðslur á útlögðum kostnaði vátryggingafélaga við öflun matsgerða til að 

staðreyna tjón rjúfi ekki fyrningu. Má sem dæmi nefna eftirfarandi tvo dóma. 

Hrd. 13. nóvember 2008 (77/2008): Deilt var um hvort að skaðabótaskylda V gagnvart G hafi 
verið fyrnd í skilningi 99. gr. laga nr. 50/1987 en G hafði slasast í umferðarslysi. Fyrir dómi 
byggði G meðal annars á því að fyrningarfrestur kröfunnar hafi rofnað þegar V hefði árið 2005 
tekið þátt í að afla læknismats hjá tveimur læknum. Hvað þann þátt varðaði var ekki fallist á 
með G að þátttaka V í að beiðni mats hafi slitið fyrningu kröfunnar. Sagði Hæstiréttur m.a.: 
„Með þátttöku í öflun matsgerðar er sá sem bótakrafa beinst að meðal annars að leita upplýsinga 
sem skipta máli þegar hann tekur afstöðu til bótaskyldu og bótafjárhæðar og eftir atvikum 
fyrningar bótakröfu. Slík upplýsingaöflun verður ekki talin fela í sér viðurkenningu sem rjúfi 
fyrningu kröfu samkvæmt 6. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda.“ 

Í Hrd. 13. júní 2013 (86/2013) krafðist H viðurkenningar á að krafa hans á hendur E og V hf. 
um bætur hafi ekki verið fyrnd er málið var höfðað, en H hafði orðið fyrir líkamstjóni í 
umferðarslysi þann 25. júní 2001. V hf. hafði innt af hendi tvær greiðslur til H vegna tjónsins á 
grundvelli matsgerða örorkunefndar sem lágu fyrir. Hæstiréttur féllst ekki á að þessar greiðslur 
V hf. til H hefðu falið í sér viðurkenningu á kröfu H og rofið 10 ára fyrningarfrest 99. gr. 
umferðarlaga nr. 50/1987. Taldi rétturinn að engu breytti þótt álits örorkunefndar hafi verið 
aflað án mótmæla frá stefndu eða hvort að sérstakur áskilnaður var gerður af þeirra hálfu vegna 
þess. 

 Þeir dómar sem fallið hafa, þar sem kröfugerð aðila miðar að því að vátryggingafélög hafi 

viðurkennt skyldu sína með öflun matsgerða, virðast allir róa í sömu átt þ.e. að öflun 

matsgerða vátryggingafélaga til að upplýsa tjón eða þátttaka kostnaðar við að afla matsgerða, 
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verði ekki til þess að fyrning kröfunnar rofni og nýr fyrningarfrestur byrji að líða.    

 Með lögum nr. 142/2010 voru lögleiddar breytingar á lögum nr. 21/1991 um 

gjaldþrotaskipti o.fl. Í þessum breytingum fólst stytting fyrningarfrest krafna á hendur 

þrotamanni og þrengri rétt kröfuhafa til þess að rjúfa fyrningu. Kröfur sem skuldari ber 

ábyrgð á eftir lok gjaldþrotaskipta fyrnast þá á tveimur árum frá lokum gjaldþrotaskipta og fól 

breytingin í sér takmörkun á einhliða rétti kröfuhafa til þess að rjúfa fyrningu kröfu án tillits 

til vilja skuldara.  

Hrd. 27. október 2016 (119/2016): Deilt var um hvort A og B hefðu viðurkennt skuld sína 
gagnvart L. Af hafði gefið út skuldabréf til L vegna námsláns og og tókst B á hendur 
sjálfskuldarábyrgð á þeirri skuld. Bú A var tekið til gjaldþrotaskipta í september 2011 og lauk 
þeim skiptum í júlí 2012, en L hafði ekki lýst kröfu í þrotabú A. A greiddi svo inn á þessa 
tilteknu skuld þann 1.mars árið 2014 ef hafnaði frekari greiðslum og bar fyrir sig að skuldin 
væri fyrnd sbr. 2., sbr. 3. mgr. 165. gr. laga nr. 21/1991. Taldi Hæstiréttur að með þessari 
innborgun hafði A viðurkennt skuld sína gagnvart L og þar með rofið fyrningu kröfunnar og við 
hefði tekið nýr fyrningarfrestur. 

 Í ofangreindum dómi var því slegið föstu að með þeim breytingum sem lögleiddar voru á 

lögum nr. 21/1991 var engin breyting gerð á því með hvaða hætti skuldari gæti rofið fyrningu 

á hendur sér, sbr. 6. gr. laga nr. 14/1905 sem giltu um þær kröfur sem deilt var um í málinu, 

heldur hafi með þessum breytingum einungis verið þrengt að úrræðum kröfuhafa til slita á 

fyrningu krafan eftir gjaldþrotaskipti skuldara. Þegar stefndi A innti af hendi afborgun lágu 

fyrir fullnægjandi upplýsingar um höfuðstól eftirstöðva kröfunnar, verðbætur, vexti og aðra 

þætti sem máli gátu skipt. Með framangreindri og fyrirvaralausri afborgun rauf hann fyrningu 

umræddrar kröfu og byrjaði þá nýr fyrningarfrestur að líða.  

4.3.2 Greiðsluloforð 

Það leiðir af 14. gr. að loforð um greiðslu slítur fyrningu. Ef skuldari hefur einvörðungu lofað 

að greiða hluta kröfu, getur viðurkenningin ekki náð lengra en sem því loforði nemur. Sú 

aðstaða gæti komið upp að skuldarinn teldi sig ekki skulda nema þann hluta sem hann 

sannanlega lofaði að greiða og er loforðið því aðeins viðurkenning á hluta kröfunnar og getur 

afgangur hennar þá talist fyrndur. 

Hrd. 1965, bls. 841: Deilt var um skuld. Áfrýjandi málsins taldi að A hefði viðurkennd alla 
skuldina í heild sinni en A hafði í skuldayfirlýsingu lofað að greiða helming þeirra fjárhæðar 
sem deilt var um. Í dómi Hæstaréttar sagði m.a.: „Ekki þykir þó með vissu verða ráðið af 
yfirlýsingunni, að stefndi hafi með henni viðurkennt í merkingu nefndar 6. gr. annað né meira af 
dómskuldinni en þær fjárhæðir, sem hann lofar að greiða.“        

Í dómi Hrd. 2000, bls 1648 (470/1999), sem reifaður var í kafla 4.2.1, má auk ummæla 

um skýrleikakröfur sjá að sérstaklega er tekið fram að til þess að skuldari teljist hafa rofið 

fyrningu, verður hann ekki einungis að hafa viðurkennt skuld sína gagnvart kröfuhafa heldur 
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megi jafna viljayfirlýsingu hans eða athafnir við loforð um greiðslu skuldarinnar. Kröfuhafi 

verður þá að hafa ástæðu til þess að skilja framkomu skuldara sem svo að hann bæði kannist 

við skuldina og lofi að greiða hana. Hefur þessi skýring verið hingað til lögð til grundvallar í 

íslenskum rétti36 en af seinnitíma dómaframkvæmd má þó ráða að þessi skýring er ekki algild 

og hafa fræðimenn bent á að mögulega sé þessi túlkun á ákvæðinu of þröng.37   

 Hvað varðar beiðnir um greiðslufrest, eftirgjöf eða eða niðurfellingur á skuld, eru þær að 

jafnaði túlkaðar sem viðurkenningar. Einungis í þeim tilvikum þar sem beiðni um 

greiðslufrest er lögð fram og krafan sem um ræðir er ekki i óumdeild milli aðila, er ekki 

sjálfgefið að beiðnin feli í sér viðurkenningu.38 Í þessu samhengi má nefna Hrd. 2001, bls. 

1361 (435/2000), sem reifaður var í kafla 4.2.1. Þar virðist vikið frá  þeim meginreglum sem 

taldar eru gilda í þessum efnum. Skuldarinn bað kröfuhafa í bréfi „slá striki“ yfir skuld. 

Hæstiréttur taldi að efni bréfsins þar sem ummælin komu fram, ekki vera til þess fallið að slíta 

fyrningu.  

4.3.3 Greiðsla afborgana af höfulstól 

Í 14. gr. fyrnl. er vísað til afborgana af höfuðstól sem ekki er gert í sambærilegu ákvæði í 

norsku lögunum. Aftur á móti hafa mótast ákveðin sjónarmið um þýðingu afborgana í 

norrænum fræðum og hefur C. Stub Holmboe til að mynda skýrt afborganir á þá leið að hægt 

sé að líta á hlutagreiðslu sem viðurkenningu á því að skuldarinn skuldi meira en því sem 

hlutagreiðslunni nemur, en ekki hve mikið.39Þannig er talið að ekki eigi að meta hvers kyns 

afborgun af skuld sem viðurkenningu á allri skuldinni og fer það eftir atvikum hverju sinni 

hvernig innborgun sé metin sem viðurkenning á tiltekinni skuld. Almennt er lagt til 

grundvallar að afborgun á skuld feli einvörðungu í sér viðurkenningu á allri skuldinni ef ætla 

má að ekki sé ágreiningur milli kröfuhafa og skuldara um upphæð kröfunnar40   

 Greiðsla höfuðstóls skuldar og sú viðurkenning á skuldinni, sem í því kann að felast af 

hálfu skuldara, leiðir ekki sjálfkrafa svo á , að hann hafi einnig viðurkennt skyldu sína til 

greiðslu dráttarvaxta. Miða fyrnl. við að höfuðstóll annars vegar og vextir eða dráttarvextir 

                                                
36 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 21 og Alþt. 2007-2008, A-deild, bls. 680. Sjá einnig: Víðir 
Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 345. 
37 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 345. Víðir 
Smári telur að ekki sé hægt að skilja alla háttsemis skuldara á þann veg að í henni felist viðurkenning á greiðslu, 
þó hú feli í sér viðurkenningu á skuldbindingu. Tekur hann dæmi um greiðslu skuldara af afborgunar skuldar. 
Skuldarinn sé með þessari háttsemi ekki að gefa loforð um greiðslu allra eftirstöðva skuldarinnar þó litið sé á 
slíka greiðslu sem viðurkenningu á allri skuldinni. 
38 Marte Eidsand Kjörven o.fl.: Foreldelse af fordringer, bls. 308. 
39 C. Stub Holmboe: „Foreldelse av fordringer“, bls. 143-144. 
40 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 352. 
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hins vegar fyrnist sjálfstætt. Verður því að meta hverju sinni hvort greiðsla höfuðstóls feli 

einnig í sér viðurkenningu á skyldu til að greiða vexti eða dráttarvexti sbr. Hrd. 14. júní 2007 

(5/2007). Sjá einnig eftirfarandi dóma: 

Í Hrd. 20. desember 2007 (240/2007) hafði stefndi, A, þegið örorkulífeyri frá lífeyrissjóðnum S 
frá því í maí 1998. Hafði sjóðurinn, með héraðsdómi 18. mars 2004, verið dæmdur til þess að 
greiða A vangreiddan örorkulífeyri frá árinu 1998 til 2004.  Til deilna kom milli aðila hvort A 
ætti rétt á því að fá greidda dráttarvexti af ógreiddum mánaðarlegum greiðslum úr hendi S. 
Hæstiréttur féllst ekki á með A  að tilgreind greiðsla S inn á höfuðstól örorkulífeyris ásamt 
vísitölu hafi falið í sér viðukenningu á S á greiðsluskyldu dráttarvaxta.  

Í Hrd. 1982, bls. 1788 var talið að greiðsla höfuðstóls fasteignagjalda hafi falið í sér 
viðurkenningu á dráttarvöxtum. Í dómi hæstaréttar segir að það eitt þegar skuldari greiðir 
fasteignagjöld, viðurkennir hann greiðslu sína á dráttarvöxtum.  

Hvað varðar síðari dóminn verður að telja að sá rökstuðningur sem Hæstiréttur setur fram 

sé einn og sér ófullnægjandi. Það gæti þó hafa skipt máli í við mat dómsins á þessu atriði að í 

framburði skuldara fyrir héraðsdómi kom fram að hann “gerði sér ljóst” er hann greiddi 

höfuðstólinn að “reiknaðir yrðu dráttarvextir” vegna tiltekinna gjalddaga. 

4.3.4 Greiðsla á vöxtum og verðbótum 

Í 14. gr. fyrnl. er nefnt dæmi að sú háttsemi skuldara sem felst í greiðslu á vöxtum eða 

verðbótum feli í sér viðurkenningu og geti haft í för með sér slit á fyrningu kröfu. Af 

almennum reglum hefur verið talið að greiðsla vaxta slíti fyrningu allrar kröfu kröfuhafa. 

Greiðsla á vöxtum felur þannig í sér viðurkenningu skuldara á tiltekinni fjárhæð sem vextirnir 

standa í tengslum við. Samkvæmt lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu eru vextir 

reiknaðir af tilteknum höfuðstól kröfu með tilliti til vaxtafótar og vaxtatímabils. Þannig felur 

greiðsla á vöxtum í raun í sér viðurkenningu á útreikningi af tiltekinni skuld og slítur 

afborgun á tilteknum vöxtum einungis fyrningu gagnvart þeim höfuðstól eða afborgun sem 

þeir standa í tengslum við. 41 Í 14. gr. er ekki gerður áskilnaður um tiltekna tegund vaxta en í 

íslenskum rétti skiptast vextir aðallega í dráttarvexti og almenna vexti. Samkvæmt 3. gr. laga 

nr. 38/2001 er grundvöllur almennra vaxta samnigur, venja, eða lög og falla almennir vextir 

falla á kröfu frá og með stofndegi peningakröfu fram að gjalddaga. Samkvæmt 5.gr. sömu 

laga falla dráttarvextir á kröfu eftir gjalddaga og eru þeir lögákveðnar skaðabætur.  

 Til þess að greiðsla vaxta verði til slita á fyrningu er nauðsynlegt að hún standi í nánum 

tengslum við aðalkröfu og það komi skýrlega fram við greiðslu að skuldari sé að greiða 

tiltekna vexti.42 

                                                
41 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 351-352. 
42 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 352. 
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Hrd. 18. mars 2010 (360/2009): K varð fyrir meiðslum í umferðarslysi í júní 2003 en 
ágreiningslaust var að ökumaður bifreiðar, sem tryggð var með ábyrgðartryggingu hjá T hafi 
borið sök á árekstrinum. Í tjónskvittun var tekið fram að vátryggingafélagið hafi greitt inn á 
„örorku/miska/þjáningabætur“ til K vegna slyssins. Hæstiréttur taldi að það hefði verið 
sameiginlegur skilningur aðila að greiðslurnar væru upp í kröfur vegna tilgreindra bótaþátta og 
var T því ekki heimilt að ráðstafa þeim upp í vexti. Þá var talið ljóst að þessar inngreiðslur hafi 
ekki falið í sér viðurkenningu á kröfu sem síðar var höfð uppi í málinu. 

Greinarmun hefur verið gerður á því þegar skuldari viðurkennir skuld með greiðslu vaxta 

af höfuðstól og þegar fjármálastofnanir leggja áfallna vexti við innistæðu fjármagnseiganda, 

en ekki hefur verið talið að við þetta verði slit á fyrningu.43 Í 1. mgr. 12. gr. laga nr. 37/2001 

kemur fram að sé vaxtatímabil lengra en tólf mánuðir án þess að vextir séu greiddir skulu þeir 

lagðir við höfðstól og reiknaðir af samanlagðri fjárhæð. Skal ekki bæta vöxtum við höfuðstól 

oftar en á tólf mánaða fresti nema um sé að ræða innlánsreikninga lánastofnana og er það 

óháð því hvort einhverjar hreyfingar hafi verið á viðkomandi reikning og hversu lengi 

innistæða hefur staðið óhreyfð.44 Í Noregi gildir andstæð regla, þrátt fyrir það að íslensku 

fyrnl. séu hliðstæð þeim norsku. Þar er talin gilda sérregla sem mælir fyrir um það slit verði á 

fyrningu þegar fjármálastofnun er skuldari og fjármagnseigandi sem lagt hefur fjármagn inn 

til stofnunarinnar er kröfuhafi. Í norskum rétti verða þá slit á fyrningu þegar fjármálastofnunin 

leggur vexti inn á tiltekinn reikning innistæðueiganda.45Í frumvarpi með fyrnl. kemur fram að 

ef slíkar vaxtafærslur sem hér um ræðir sliti fyrningu, yrðu fyrningarákvæði frumvarpsins 

þýðingarlaus.46 Ekki verður tekið afstaða hér, af eða á hvort svo sé, en greinilegt er að 

réttmæti þessarar reglu er álitamál meðal norrænna fræðimanna.        

 Í 14. gr. fyrnl. er einnig nefnt sem dæmi að greiðsla verðbóta geti orðið til viðurkenningar 

á skuld en sömu rök séu fyrir því að greiðsla verðbóta slíti fyrningu eins og eiga við um 

greiðslu vaxta og verður að gera sömu kröfur til greiðslu vaxta og verðbóta svo krafan teljist 

viðurkennd.  Verðbætur reiknast af umsömdum fjárhæðum á grundvelli vísitölu neysluverðs 

sbr. lög nr. 12/1995 eða á grundvelli byggingarvísitölu sbr. lög nr. 42/1987 og felst því í 

greiðslu verðbóta viðurkenning á þeirri skuld sem þar býr að baki.47 

4.3.5 Viðurkenning á veði 

Eins og rakið hefur verið í þessu riti fyrnast eignaréttindi almennt ekki og er mikilvægt að 

skilja á milli þeirra og kröfuréttinda þegar ákvarða skal hvort að fyrnl. nái til þeirra deilumála 

                                                
43 Ragnheiður Anna Gunnarsdóttir: Lög um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007 og slit fyrningar, bls 49. 
44 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 672. 
45 C. Stub Holmboe: Foreldesle av fordringer, bls. 146 og Ragnheiður Anna Gunnarsdóttir: Lög um fyrningu 
kröfuréttinda nr. 150/2007 og slit fyrningar, bls. 49. 
46 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 672. 
47 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 352. 
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sem kunna að koma upp. Í 1. mgr. 27. gr. fyrnl. kemur fram að fyrning kröfu hefur ekki áhrif 

á veðrétt og haldsrétt og standi slík tryggingaréttindi óhögguð þótt krafan sem þau eiga að 

tryggja, fallir niður fyrir fyrningu.48                 

 Í 1. mgr. 27. gr. fyrnl. eru einnig að finna undantekningar frá fyrrnefndri reglu. Þar segir 

að þegar krafa sem tryggð er með lögveði fyrnist, fellur lögveðið niður samtímis. Samkvæmt 

a-lið 1. mgr. fellur lögveð niður fyrningu kröfu. Með því er átt við þau veðréttindi sem 

stofnast vegna fyrirmæla í lögum og hvorki teljst til samningsveðs né aðfararveðs. Sem dæmi 

má nefna ýmis gjöld í tengslum við fasteignir svo sem fasteignagjöld, skipulagsgjöld og fl. 

Rökin að baki því að lögveð falli um leið niður og krafa fyrnist eru þau að þessar kröfur 

ganga á undan öðrum veðkröfum og er því talið eðlilegt að takmörk sé fyrir því hversu lengi 

veðrétturinn stendur.49                 

 Samkvæmt b-lið 1. mgr. 27. gr. fyrnl. fellur sjálfsvörsluveð fyrir kröfu um vexti eða 

öðrum kröfum um greiðslu, sem falla í gjalddaga með jöfnu millibili og eru ekki afborgun 

höfuðstóls, á brott þegar krafan fyrnist. Um er að ræða sambærilegt ákvæði og í 4. mgr. 1. gr. 

fyrnl. en þykir það rétt að sú regla haldi gildi sínu.50           

 Þá segir í 2. mgr. 27. gr. að um brottfall söluveðs gildi 41. gr. laga um samningsveð nr. 

75/1997 en þar segir að krafa sú sem tryggð er með söluveði, fyrnist á fjórum árum frá þeim 

degi sem hún var gjaldkræf. Söluveð til tryggingar slíkri kröfu fellur úr gildi um leið og 

krafan fyrnist. Í norsku fyrningarlögunum er sérákvæði um brottfall söluveðs og 

eignaréttarfyrirvara þegar krafa sem tryggð er á þann hátt, fellur niður. 51 Um er að ræða sömu 

reglu og gilti í tíð eldri fyrningarlaga skv. 1. mgr. 3. gr. þeirra laga.52       

 Í 3. mgr. 27. gr. fyrnl. segir þá að af réttindum sem hvíla sem afgjaldskvöð á fasteign, 

fyrnast aðeins slíkar greiðslur og er um að ræða sambærilegt ákvæði og í 1. mgr. 5. gr. fyrnl. 

Afgjaldsskyldur eru skyldur til fjárgreiðslu sem varanlega er tengd við fasteign þannig að þeir 

afnotahafar eða eigendur eignarinnar eru skyldugir til þess að inna þessa greiðslu af hendi og 

eru réttindi af þessu tagi hafa verið talin til hlutaréttinda en ekki kröfuréttinda og eru tengd við 

fasteignir sem óbein eignaréttindi. Í dæmaskyni er í frumvarpi til fyrnl. nefnt að réttur til að 

innheimta greiðslur til framtíðar í formi peninga, vöru eða vinnu og á ákvæðið við um 

                                                
48 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu, bls. 9. 
49 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686.  
50 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
51 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
52 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 2184. 
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afgjaldsréttinn sjálfan en ekki einstaka afgjaldsgreiðslu, en slíkar greiðslur fyrnar samkvæmt 

reglum fyrnl.53 

4.3.6 Heildarmat 

Það virðist mega draga þá ályktun af framansögðu, dómaframkvæmd og fræðiskrifum um slit 

fyrningar með viðurkenningu skuldara sbr. 14. gr. fyrnl. að ákveðið heildarmat á aðstæðum 

þurfi að fara fram í hvert sinn um hvort háttsemi skuldara teljist slíta fyrningu. Ýmis 

sjónarmið vegast á í þessu sambandi, sem rakin eru hér að framan og þarf ákveðið 

sanngirnismat að fara fram og er grundvallaratriði við það mat að skoða hvort kröfuhafi hafi 

mátt með réttu, túlka háttsemi skuldarans á þann veg að hann viðurkennir tilvist kröfunnar.54 

5 Réttaráhrif viðurkenningar skuldara 
Í V. kafla fyrnl. má finna ákvæði sem taka á þeim réttaráhrifum sem verða við slit á fyrningu. 

Í 20. gr. laganna kemur fram að þegar fyrningu er slitið með viðurkenningu skuldara skv. 14. 

gr. telst nýr fyrningarfrestur samkvæmt reglum þessara laga frá því að krafa var viðurkennd 

eða frá síðara tímamarki ef kröfuhafi átti þá fyrst rétt á að fá kröfuna efnda. Samkvæmt 

ákvæði 20. gr. byrjar þá nýr fyrningarfrestur að líða frá þeim degi sem viðurkenningin átti sér 

stað eða frá þeim degi sem skuldin varð gjaldkræf eða hefði getað orðið gjaldkræf með 

uppsögn frá kröfuhafa.55Hinn nýi fyrningarfrestur skal þá vera sá sami og áður gilti um 

kröfuna56 sbr. Hrd. 15. maí 2015 (736/2014), þar sem að þær kröfur sem deilt var um áttu að 

koma til greiðslu úr hendi skuldara í fjórum hlutum, 2. janúar, 2. febrúar, 2. apríl og 4. maí 

árið 2009. Stefndi greiddi síðast inn á kröfurnar þann 6. september 2009 og hófst þá nýr 

fyrningarfrestur, sbr. 14. gr. og 20. gr. fyrnl.              

 Þá getur skuldari viðurkennt kröfu oftar en einu sinni og byrjar nýr fyrningarfrestur að líða 

í hvert sinn sem skuldin er viðurkennd. Þessi möguleiki er raunhæfur í lánum með reglulegum 

gjalddögum.57 Í dæmaskyni mætti nefna húsnæðislán þar sem að gjalddagar eru venjulega á 

mánaðarfresti. Þá slítur skuldari fyrningu kröfunnar með hverri afborgun höfuðstóls og vaxta 

enda felst í því viðurkenning á skuldinni.               

 Í vissum tilvikum getur nýr fyrningarfrestur, eftir viðurkenningu skv. 14. gr. orðið lengri 

en sá sem fyrir var. Mætti þá sennilega draga þá ályktun að þau ummæli um 20. gr. er koma 

fram í frumvarpi því er varð að fyrnl. séu ekki allskostar rétt, en þar kemur fram að hinn nýji 
                                                
53 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 686. 
54 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 353. 
55 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu bls. 22. 
56 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 353. 
57 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 354. 
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fyrningarfrestur skuli vera í samræmi við reglur frumvarpsins sem felast í því að um sé að 

ræða sama fyrningafrest og áður gilti. Sú staða gæti til dæmis komið upp að krafa sem áður 

hafði fjögurra ára fyrningafrest, er viðurkennd af skuldara með útgáfu skuldarbréfs.58Þá hefur 

krafan tekið ákveðnum eðlisbreytingum og fyrnist á tíu árum í stað fjögurra, sbr. 1. mgr. 5. gr. 

fyrnl.59  Ef að viðurkennd krafa var óumdeild, gild og ekki fallin niður, verður það til þess að 

fyrrningarfresturinn rofnar. Ef krafan telst hins vegar umdeild felst viðurkenningin í því að 

með henni er skuldari búinn að afsala sér rétti sínum til þess að andmæla kröfunni.60 

6 Lokaorð 
Réttindi fyrnast þegar þau falla niður í heild eða að hluta og ekki eru gerðar ráðstafanir að 

lögum sem komið geta í veg fyrir það að réttindin fyrnist. Þau meginsjónarmið sem búa að 

baki fyrningarreglum eru í grundvallaratriðum þau að koma í veg fyrir það að skuldari megi 

búast við því að kröfuhafi sæki ógreiddar kröfur á hendur honum löngu eftir að til 

skuldarasambandsins hefur verið stofnað. Eiga reglur um fyrningu fyrst og fremst við þegar 

um kröfuréttindi er að ræða og takmarkast gildissvið laganna í meginatriðum við kröfuréttindi 

en ekki önnur réttindi svo sem lífeyrisréttindi.           

 Fyrningarreglur eru bæði til hagsbóta fyrir skuldara og kröfuhafa. Þær koma í veg fyrir að 

skuldari kröfu geti með tiltölulega einföldum hætti forðast að greiða skuldir sínar gagnvart 

kröfuhafa. Fyrningarlögin gefa færi á að bæði kröfuhafi og skuldari geti slitið fyrningu sbr. 

IV. kafla laganna. Kröfuhafi getur þá slitið fyrningu með málsókn á hendur skuldara, með því 

að leggja mál fyrir stjórnvöld, kæru eða umkvörtunarnefndir og með beiðni um fullnustugerð 

og þá getur skuldari slitið fyrningu með viðurkenningu sinni á skuld sbr. 14. gr. fyrnl.  

 Í 14. gr. fyrnl. er mælt fyrir um slit fyrningar með viðurkenningu skuldara og er ákvæðið 

sambærilegt 6. gr. eldri fyrnl. Af orðalagi ákvæðisins og greinargerð með frumvarpi því er 

varð að fyrnl. má ráða að skuldari sjálfur er einn bær til þess að viðurkenna skuld gagnvart 

kröfuhafa, en ekki þriðji maður nema að hann hafi heimild til þess frá skuldara. Þá hefur verið 

talið að þó svo að skuldari uppfylli ákvæði 14. gr. eftir að krafa er fyrnd, rakni krafan ekki við 

á ný enda hefur hún misst lögvernd sína vegna fyrningar. Í kröfurétti gildir sú meginregla að 

skyldur fleiri skuldara, sem standa jafnfætis, beri að meta sjálfstætt. Auk þess að ef um 

margar skuldir eru að ræða felst viðurkenning skuldara á einni kröfu, ekki í viðurkenningu 

hans á fleiri kröfum og ræður skuldari almennt inn á hvaða skuld hann greiðir ef hann stendur 

                                                
58 Ólafur Lárusson: Fyrirlestrar um fyrningu bls. 22. 
59 Víðir Smári Petersen: „Slit fyrningar kröfuréttinda og réttaráhrif þess að fyrningu sé slitið“, bls. 353-354. 
60 C. Stub. Holmboe: Foreldelse av fordringer, bls. 142. 
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í fleiri en einni skuld við kröfuhafa. Ef skuldari tilgreinir ekki til hvaða skuldar innborgun 

skuli ganga upp í, ræðst skylda til sönnunar á því hvor hafi yfirburðastöðu í 

skuldarasambandi. Þegar litið er á hvort að skuldari hafi viðurkennt skuld gagnvart kröfuhafa 

er grundvallaratriði að kröfuhafi hafi mátt með réttu túlka háttsemi skuldarans á þann hátt að 

hann viðurkennir tilvist kröfunnar, með innborgun á höfuðstól, loforði um greiðslu, 

vaxtagreiðslum eða með beinni viðurkenningu, svo sem í orðum. Heildarmat þarf að fara fram 

á aðstæðum og þarf ákveðið sanngirnismat að ráða för við það mat.      

 Þegar skuldari slítur fyrningu byrjar nýr fyrningarfrestur að líða sem er að jafnaði 

jafnlangur þeim sem slitið var en í vissum tilvikum getur krafa tekið ákveðnum 

eðlisbreytingum með viðurkenningu, svo sem með útgáfu skuldabréfs, og verður lengd hins 

nýja fyrningarfrests í samræmi við það. 
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