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I 

Útdráttur 
Umfjöllunarefni ritgerðarinnar snýr að mestu leyti að skuldaraskiptum. Markmið ritgerðarinnar 
er þríþætt. Í fyrsta lagi greina hvað dómstólar telja gilda sem samþykki kröfuhafa fyrir 
skuldskeytingu. Í öðru lagi gera greinagóða umfjöllun um aðilaskipti með hliðsjón af stöðu 
skuldara. Að lokum draga fram álitaefni sem m.a. fylgja því að ekki sé við heildstæðar reglur 
eða lagaákvæði að styðjast. Ritgerðin ber nafnið ,,Skuldaraskipti – hvenær hefur kröfuhafi 
samþykkt skuldskeytingu?“. Viðfangsefnið var aðallega nálgast út frá skrifum fræðimanna á 
sviði kröfuréttar sem og dómaframkvæmd Hæstaréttar. Þrátt fyrir að meginreglur kröfuréttar 
séu að mestu ólögfestar er mikið um lögfestar undanþágur frá þeim. Er því stuðst að miklu leyti 
við lagasafn Alþings. 

Eftir inngangsorð ritgerðarinnar er gert grein fyrir kröfurétti og stöðu hans innan 
fjármunaréttar. Að auki er gert grein fyrir hvað kröfuréttindi eru og skilyrðin sem þau þurfa að 
uppfylla til að teljast skuldbindandi. Næsti kafli fer í almenna umfjöllun um aðilaskipti. Er fyrst 
fjallað almennt um aðilaskipti að eignarréttindum og þar næst kröfuhafaskipti. Í lok kaflans er 
fjallað um stöðu skuldara við kröfuhafaskipti með áherslu á þegar skuldari greiðir upphaflegum 
kröfuhafa. Síðasti kafli ritgerðarinnar fer í meginviðfangsefnið. Tvær mismunandi 
birtingarmyndir skuldskeytingar eru skoðaðar. Annars vegar þegar kröfuhafi veitir fyrirfram 
samþykki fyrir skuldskeytingu og hins vegar eftir á samþykki. Í dómaframkvæmd hefur það 
verið staðfest að kröfuhafi geti gefið beint eða óbeint samþykki fyrir skuldskeytingu. Beina 
samþykkið getur annað hvort verið munnlegt eða skriflegt. Óbeint samþykki byggist á hinn 
bóginn á heildarmati á atvikum. Það liggur hins vegar engin skýr lína um hvað telst óbeint 
samþykki og hvað ekki. Verður að meta atvik í hverju máli fyrir sig. Þar sem meginreglan um 
skuldaraskipti grundvallast á verndarhagsmunum kröfuhafa verður að túlka undanþágur frá 
meginreglunni þröngt og meiri líkur á að vafaatriði séu túlkuð kröfuhafa í hag.  
 
 
 
 
 
 
 



II 

Abstract 
The main topic of the thesis is substitution of debtors. Aim of the thesis is divided into three 
parts. Firstly, analyse what the judicature of Iceland has considered being equivalent to an 
acceptance from a creditor for a novation. Secondly, conclude a clear coverage of substitution 
of parties, with emphasis on the debtor. Finally present issues that follow having neither 
comprehensive rules nor legislation in the area of law of obligations. The name of the thesis is 
“Substitution of debtors – when has creditor accepted novation?”. The subject was mainly 
approached from writings of scholars and case law. Even though most principles in the field of 
law of obligations are non-statutory, many exemptions are legalised. Therefore many of 
Althingi‘s body of laws are applied. 
 The first chapter is introductory. Second chapter provides general coverage of law of 
obligation and the subject of claim is defined. Third chapter provides a brief overview of 
substitution of parties. The transfer of ownership rights is covered first, and then the subtitution 
of creditors, with regard to the position of the debtor. The final chapter provides a detailed 
overview of the main topic. Two different ways of novations are examined. On the one hand 
when a creditor provides an pre approval for a novation, and on the other hand when a creditor 
provides an approval after a contract is established. A creditor can both give a direct and an 
indirect approval for novation. The indirect approval is predicated on an overall assessment of 
circumstances. There is no clear line of what is considered to be an indirect approval. 
Circumstances need to be assessed in each case. The substitution of debtor principle is based 
on the protection of interests of the creditor, therefore all exemptions from the principle must 
be interpreted narrowly. 
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1 Inngangur 

Á lífsleiðinni stofna menn til ýmissa sambanda. Eitt af þeim kallast skuldarasamband. Til þess 

stofnast á ýmsa vegu. Uppspretta flestra skuldarasambanda má hins vegar rekja til samninga 

milli tveggja eða fleiri aðila. Annar aðilinn (skuldari) skuldbindur sig til þess að inna af hendi 

greiðslu til gagnaðila síns (kröfuhafa). Er talað um að kröfuhafi eigi kröfu (kröfuréttindi) á 

hendur skuldara. Eftir að til sambands er stofnað geta orðið aðilaskipti að kröfuréttindunum. 

Nýir skuldarar eða nýir kröfuhafar geta komið í stað þeirra upphaflegu í 

kröfuréttarsambandinu. Aftur á móti gilda ákveðnar reglur um aðilaskipti sem geta flækt 

hlutina.  

Meginreglan um skuldaraskipti er sú að skuldari getur almennt ekki án samþykkis kröfuhafa 

sett annan skuldara í sinn stað. Grundvallast hún meðal annars á því að möguleikar kröfuhafa 

til að fá efndir kröfu sinnar ráðast að mestu leyti af greiðslugetu og greiðsluvilja skuldara. 

Meginreglan um skuldaraskipti er strangari og byggist á öðrum forsendum en meginreglan um 

kröfuhafaskipti, en kröfuhafi þarf almennt ekki samþykki skuldara fyrir þeim. Aftur á móti er 

þetta ekki alltaf jafnt klipp og skorið, líkt og hér er tíundað. Skuldarasamböndin og 

ágreiningsefnin geta verið flóknari, undantekningar geta átt við og fleira. 

Í upphafi ritgerðarinnar verður fyrst gert grein fyrir kröfurétti og stöðu hans innan 

fjármunaréttar. Einnig verður fjallað um hvað kröfuréttindi eru og þau skilyrði sem þarf að 

uppfylla svo þau teljist skuldbindandi. Næsti kafli er helgaður aðilaskiptum. Fyrst verður 

fjallað um aðilaskipti að eignarréttindum, og hvernig til þeirra getur stofnast. Næst er farið 

nánar í meginregluna um kröfuhafaskipti og takmarkanir hennar. Í lok kaflans verður vikið að 

réttarstöðu skuldara við kröfuhafaskipti. Verður sérstök áhersla lögð á það ef skuldari greiðir 

kröfu til framseljanda. Í 4. kafla ritgerðarinnar verður fjallað um meginviðfangsefni hennar, 

skuldaraskipti. Í upphafi er gert nánari grein fyrir meginreglunni og undantekningum frá henni. 

Næst verður vikið að kröfurétti í Evrópu. Þar er farið yfir þróun samevrópsk samningaréttar og 

þær reglur kröfuréttar er lúta að skuldaraskiptum. Síðasti hluti kaflans er helgaður 

skuldskeytingu. Er annars vegar fjallað um þegar kröfuhafi samþykkir fyrirfram að setja nýjan 

skuldara í sinn stað og hins vegar verður fjallað um þegar skuldskeyting á sér stað á þann veg 

að kröfuhafi samþykki eftir að til skuldarasambands hefur stofnast að nýr skuldari komi í stað 

hins upphaflega. 

Kjarni ritgerðarinnar snýr að skuldaraskiptum. Markmið hennar er í fyrsta lagi að greina hvað 

dómstólar hafa talið vera samþykki kröfuhafa fyrir skuldskeytingu. Í öðru lagi er markmið 
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hennar að gera greinagóða umfjöllun um aðilaskipti með hliðsjón af stöðu skuldara. Að lokum 

er markmið ritgerðarinnar að draga fram álitaefni sem meðal annars fylgja því að ekki sé við 

heildstæðar reglur eða lagaákvæði að styðjast. 

2 Kröfuréttur og kröfuréttindi 

2.1 Inngangur 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður almennt farið yfir kröfurétt og kröfuréttindi. Í upphafi 

verður gerð grein fyrir kröfurétti, stöðu hans innan fjármunaréttar og samband við aðrar greinar 

fjármunaréttar. Að lokum verður farið yfir það hvað kröfuréttindi eru og þau skilyrði sem þau 

þurfa að uppfylla til að teljast hæf til skuldbindingar. 

2.2 Kröfuréttur og staða hans innan fjármunaréttar 

Kröfuréttur tilheyrir fjármunarétti. Fjármunaréttur er eitt af meginsviðum einkaréttarins og 

felur í sér reglur sem snúa að samskiptum borgaranna sín á milli og um persónuleg málefni 

þeirra. Fjármunaréttur er sá þáttur einkaréttar þar sem aðal áherslan er lögð á fjárhagsleg eða 

efnahagsleg gæði af einhverju tagi. Eru reglur fjármunaréttarins því byggðar upp á þeim 

grundvelli.1  

Danski fræðimaðurinn Erik Werlauff benti á átta atriði sem búa að baki reglum kröfuréttar. Þau 

eru í fyrsta lagi atvinnufrelsið og stjórnarskrárvernd þess; í öðru lagi samningsfrelsið; í þriðja 

lagi meginreglan um að samninga beri að halda; í fjórða lagi sjónarmið um að taka beri tillit 

til fyrirætlana aðila, þar með talið við túlkun samninga; í fimmta lagi sjónarmið um 

fyrirsjáanleika í skuldarasambandi með hagsmuni viðskiptalífsins að leiðarljósi; í sjötta lagi 

sjónarmið um jafnvægi milli réttinda og skyldna; í sjöunda lagi sjónarmið um hæfilega 

tillitsskyldu gagnvart viðsemjanda sínum og í áttunda lagi sjónarmið um verndun verðmæta 

og verðmætasköpun.2  

Kröfuréttindi geta líkt og önnur eignarréttindi gengið kaupum og sölum. A selur fjárkröfu sína 

á hendur B til C rétt eins og hann selur fasteign sína til C. Kröfuréttindi teljast óumdeilt til 

eignaréttinda. Kröfuréttindum og eignarréttindum er oft skipt upp líkt og um tvö mismunandi 

                                                
1 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I:Efndir kröfu (Bókaútgáfan 
Codex 2009) 20-21. 
2 Erik Werlauff, Skyldforhold: obligationsrettens grundbegreber (Jurist- og Økonomforbundet 2011) 23; sjá 
einnig Þorgeir o.fl., sama heimild 29. 
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réttindi sé að ræða. Aftur á móti er enginn grundvallar munur á þeim og hefur sú skipting í dag 

einkum þýðingu varðandi framsetningu réttarreglnanna í kennslu og fræðiritum.3   

Ýmsar hugmyndir hafa komið fram varðandi flokkun fjármunaréttar í undirgreinar. Ekki verður 

farið djúpt ofan í þá sauma hér. Aftur á móti verður byggt á því að fjármunarétturinn skiptist í 

fjóra meginflokka. Ber í fyrsta lagi að nefna eignarétt, í öðru lagi skaðabótarétt, í þriðja lagi 

samningarétt og í fjórða lagi kröfurétt. Er þessum hlutum síðan skipt upp í fleiri hluta, til dæmis 

er eignarétti skipt upp í beinan eignarétt og takmörkuð eignaréttindi.4  

Kröfurétti hefur verið skipt í tvö meginsvið. Annars vegar í almennan hluta og hins vegar í 

sérstakan hluta. Almenni hlutinn fjallar um efnisreglur kröfuréttarins. Þær eru taldar hafa 

nokkuð almennt gildi og eru ekki bundnar um of við tiltekna tegundir löggerninga. Hér er um 

að ræða reglur sem gilda m.a. um efni og eðli kröfu, aðila kröfusambands, aðilaskipti og 

endalok kröfu. Undir sérstaka hluta kröfuréttar falla á hinn bóginn réttarreglur sem gilda á 

hinum ýmsu sérsviðum kröfuréttarins. Má til dæmis nefna kauparétt, verktakarétt, 

flutningarétt, vátryggingarétt, verðbréfaviðskiptarétt, vinnurétt og fleira.5 

Frá 19. öld hefur mikil samræming verið í gangi í löggjöf á Norðurlöndunum. Þrátt fyrir alla 

löggjafa þróun í gegnum tíðina hefur enn ekki verið gerður heildstæður og ítarlegur lagabálkur 

hér á landi um meginefni hins almenna hluta kröfuréttar. Þróun kröfuréttarins hefur því verið í 

höndum dóamara og fræðimanna.6 Þrátt fyrir að enginn heildstæður lagabálkur sé um hinn 

almenna hluta kröfuréttar er víða í löggjöfinni ákvæði sem tengjast kröfurétti. Er hér að nefna 

lög um lausafjárkaup nr. 50/2000, lög um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007, lög um vexti og 

verðtryggingu nr. 38/2001 (hér eftir vxl.), víxillög nr. 93/1933 og fleiri.7  

2.3 Kröfuréttindi 

Krafa eða kröfuréttindi er lögvarin heimild tiltekins aðila, sem kallaður er kröfuhafi, til þess 

að krefjast þess af öðrum aðila, sem kallaður er skuldari, að hann geri eitthvað eða láti eitthvað 

                                                
3 Þorgeir o.fl., sama heimild 26. 
4 Sama heimild 26. 
5 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur: almennur hluti (Háskólaútgáfan 1992) 21 – 23; sjá til hliðsjónar mynd á bls. 22 
hvernig Páll Sigurðsson flokkar fjármunarétt og undirgreinar hans. 
6 Viggo Hagstøm, ,,The Scandinavian Law of Obligation“ í Peter Wahlgren(ritstj.), What is Scandinavian law?: 
Social private law (Elanders Gotab AB 2007) 118-119. 
7 Páll, sama heimild 33-34. 
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ógert.8 Á skuldarann er lögð skylda til athafna eða athafnaleysis. Er hún byggð á kröfunni 

sjálfri en án hennar væri skyldan ekki fyrir hendi. Kröfur eru mikilvægar fyrir viðskiptalífið 

eins og við þekkjum það í dag. Án þeirra gæti viðskiptalífið ekki vaxið og dafnað. Í gegnum 

tíðina hafa mótast fastar reglur um kröfur vegna mikilvægi þeirra. Sökum þessa hefur einnig 

verið sett ströng skilyrði um það, hvenær krafa teljist skuldbindandi.9  

Fyrsta skilyrðið er gildisskilyrði. Krafa þarf að stofnast með réttmætum hætti, til dæmis með 

gildum löggerningi eða skaðaverki, þ.e. krafa sem stofnast á grundvelli skaðlegrar háttsemi 

sem leiðir af sér bótakröfu. Réttaráhrifum kröfunnar geta ekki verið lokið.  

Annað skilyrðið er skýrleikaskilyrði. Kröfur geta verið mjög íþyngjandi fyrir skuldara, því er 

það skilyrði sett, að það sé ótvírætt hvert efni kröfunnar sé.  

Þriðja skilyrðið er að krafan sé eigi andstæð lögum og velsæmi. Samkvæmt meginreglum 

samningaréttar og lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér eftir 

sml.) er kveðið á um að ógilda megi samninga eða annars konar löggerninga, ef efni þeirra telst 

vera andstætt lögum eða almennu siðgæði. Aðstæður eftir stofnun kröfunnar geta leitt til þess 

að ólögmætt þyki að knýja skuldara til efnda.  

Fjórða skilyrðið varðar möguleika á efndum. Skuldari verður ekki krafinn um efndir ef hann 

getur á engan hátt fullnægt kröfunni. Augljósustu dæmin varða almennan ómöguleika. Það er 

til dæmis ef A selur B plánetuna Mars. Alger ómöguleiki skapar ekki lögvarða kröfu. 

Ómöguleikinn getur jafnframt tekið til hluta kröfunnar eða verið aðeins tímabundinn. Það 

leysir skuldara aftur á móti ekki að öllu leyti undan kröfu sinni, heldur getur skylda hans breyst. 

Til dæmis gæti skuldari þurft að greiða skaðabætur til kröfuhafa í stað efnda.10  

Fimmta skilyrðið varðar hlutaðeigendur kröfusambandsins. Kröfuhafi þarf að geta sannað að 

hann sé réttmætur eigandi kröfunnar. Á sama tíma getur skuldari reynt að færa fram sannanir 

fyrir því að hann sé ekki réttur skuldari.  

Sjötta skilyrðið er að krafan þarf að vera lögvarin. Sé ekki um lögvarða kröfu að ræða, er ekki 

unnt að knýja mann til efnda með þeim opinberu úrræðum sem stendur borgurum til boða, til 

dæmis fá aðfarahæfan dóm fyrir efni kröfu og aðstoð sýslumanns til að fá efndir. Sem dæmi 

                                                
8 Þorgeir o.fl (n.1) 18; sjá einnig t.d. Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (2. útgáfa, Hlaðbúð Reykjavík 1965) 
6; Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I (2. útgáfa, Ydelsen Beføjelser 2005) 
17.  
9 Páll, sama heimild 39. 
10 Sama heimild 39 - 40. 
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um ólögvarða kröfu er, ef A skuldar B peningakröfu, vegna kaupa A á ólöglegum bætiefnum 

af B. Krafa getur einnig stofnast með gildum hætti en seinna meir fyrnst. Nýtur hún ekki lengur 

lögverndar eftir fyrningu.11  

Sjöunda og síðasta skilyrðið varðar andlag kröfunnar. Andlag eða innihald kröfunnar þarf 

annaðhvort að fela í sér jákvæðar athafnir eða athafnaleysi. Þegar talað er um jákvæðar athafnir 

er um athafnaskyldu af einhverju tagi að ræða. Athafnaleysi er á hinn bóginn fólgið í þeim 

krafti kröfuhafa til að krefjast þess að skuldari láti eitthvað ógert. Athafnirnar taka bæði til 

aðalskyldu skv. kröfunni sem og aukaskyldu.12 Aðalskylda er það sem efni samningsins gengur 

út á. Til dæmis er aðalskylda seljanda í kaupsamningi að afhenda söluhlut og aðalskylda 

kaupanda er að greiða kaupverð. Aukaskyldur eru greiðslur eða framlög sem koma til viðbótar 

aðalskyldu. Þær geta verið fjölbreytilegar eftir tilvikum og samningstegundum. Hins vegar er 

tilgangur og markmið þeirra yfirleitt að vernda hagsmuni kröfuhafa eða að létta skuldara 

efndir.13  

Samkvæmt ofangreindri umfjöllun þá er krafa lögvarin heimild ákveðins aðila til að krefjast 

þess af öðrum aðila að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert. Svo krafa teljist lögvarin þá þarf 

hún að uppfylla framangreind skilyrði.  

3 Aðilaskipti 

3.1 Inngangur 

Aðilaskipti geta orðið að kröfuréttindum rétt eins og öðrum eignarréttindum. Er þá annars vegar 

talað um kröfuhafaskipti, þegar nýr kröfuhafi kemur í stað þess upphaflega, og hins vegar er 

talað um skuldaraskipti, þegar nýr skuldari kemur í stað fyrri skuldara. Í þessum kafla verður 

byrjað á að fjalla almennt um aðilaskipti að eignarréttindum. Næst verður vikið að 

meginreglunni um kröfuhafaskipti. Í lok kaflans verður sérstaklega einblínt á réttarstöðu 

skuldara við kröfuhafaskipti. 

3.2 Aðilaskipti að eignarréttindum 

Hugtökin eign, eignarréttur og eignarréttindi eru flestum kunnug. Það getur verið mismunandi 

hvaða skilningur er lagður í hugtökin, eftir því í hvaða samhengi þau birtast. Það er talið felast 

                                                
11 Sama heimild 40-41. 
12 Sama heimild 43. 
13 Sama heimild 65-66; Sjá einnig Páll Sigurðsson, Samningaréttur: Yfirlit um meginreglur íslensks 
samningsréttar (Orator 1987) 54-56. 
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í hugtakinu eign að hagsmunir eða verðmæti þurfa að vera í nánum tengslum við ákveðinn eða 

ákveðna aðila. Á sama tíma eru hugtökin eignarréttur og eignarréttindi talin benda til þess að 

rétthafinn hafi einn heimild til umráða og ráðstöfunar verðmæta, oftast fjárhagslegra, eða geti 

krafist slíkra framlaga af öðrum.14  

Í 72. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er að finna eignarréttarákvæði en það 

hefur staðið efnislega óbreytt frá því fyrsta stjórnarskrá Íslendinga var sett árið 1874. Í 

ákvæðinu segir: ,,Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína 

nema almenningsþörf krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.“ Hugtakið eign 

í skilningi stjórnarskrárinnar nær ekki aðeins til beinna eignarréttinda, líkt og fasteigna og 

lausafjár, heldur jafnframt til óbeinna eignarréttinda líkt og kröfuréttinda. Til óbeinna 

eignarréttinda teljast einnig hugverka- og auðkennaréttindi og atvinnuréttindi.15  

Eignarréttindi geta stofnast með ýmsum hætti en stofnunarháttum þeirra er yfirleitt skipt upp í 

þrjá meginflokka. Þeir eru a) frumstofnun eignarréttinda; b) afleidd stofnun eignarréttinda og; 

c) útrýmandi stofnun eignarréttinda.16  

Frumstofnun er þegar eldri eignarréttindum hefur ekki verið til að dreifa varðandi tiltekið 

verðmæti. Eru nám og taka dæmi um frumstofnun. Líkt og heitið ber með sér, þá er enginn 

fyrrum eigandi að eignarréttindunum sem verið er að öðlast.17 Þar af leiðandi hefur nánari 

umfjöllun um þessa fyrstu tegund stofnunarháttar að eignarréttindum ekki þýðingu í umfjöllun 

um aðilaskipti.  

Afleidd stofnun er þegar stofnað er til nýrra eignarréttinda í skjóli eldri eignarréttinda, þ.e. 

aðilaskipti verða að eignarréttindum. Það getur gerst með margvíslegum hætti.  

Í fyrsta lagi ber að nefna aðilaskipti við afsalsgerninga. Það er talið vera þýðingarmesta tilvikið 

við afleidda stofnun. Kaup er ein tegund afsalsgerninga en það eru gagnkvæmir samningar þar 

sem annar aðili, kaupandi, lætur af hendi eða lofar að láta af hendi einhverja eign til hins 

aðilans, seljanda. Kaupandinn greiðir seljanda peninga sem endurgjald fyrir eignina. Önnur 

tegund afsalsgernings er gjöf, sem látin er af hendi endurgjaldslaust. Þriðja og síðasta tegund 

                                                
14 Þorgeir Örlygsson, Kaflar úr eignarétti I, viðfangsefni eignaréttar – íslenskt forráðasvæði – fasteignir (Handrit, 
Reykjavík 1998) 4. 
15 Sama heimild 5.  
16 Sama heimild 40. 
17 Sama heimild 41.  
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afsalsgernings er skipti. Það er þegar aðilar afhenda hvor öðrum eign sem er endurgjald fyrir 

hvor aðra. Hvorki kaupandi né seljandi lætur peninga af hendi.18 

Í öðru lagi ber að nefna aðilaskipti við eignarnám. Kveðið er á um eignarnám í 72. gr. 

stjórnarskrárinnar. Þó að hugtakið eignarnám er ekki þar að finna þá hefur það verið notað 

lengi í löggjöf, dómaframkvæmd og fræðiskrifum.19 Björg Thorarensen skilgreinir eignarnám 

í bók sinni Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi þannig að með eignarnámi er átt við 

nauðungarafhendingu eða nauðungarafsal á eignarrétti, beinum eða óbeinum. Eignarnám er 

fólgið í því að maður er skyldaður til að láta eignarrétt sinn yfir tilteknum verðmætum af hendi 

að öllu eða nokkru leyti.20  Sem dæmi um heimild til töku eignarnáms má nefna 50. gr. 

skipulagslaga nr. 123/2010 og 1. mgr. 37. gr. vegalaga nr. 80/2007. Þegar eign er numin verða 

aðilaskipti milli upphaflegs eiganda og eignarnema.  

Í þriðja lagi ber að nefna aðilaskipti í skjóli beitingu forkaupsréttar og kaupréttar. 

Forkaupsréttur er réttur aðila til að ganga inn í kaupsamning milli eiganda og viðsemjanda. 

Þannig kaupir forkaupsrétthafi eignina með sömu skilmálum og voru í kaupsamningi eiganda 

og viðsemjanda hans. Forkaupsréttur getur ýmist verið samningsbundinn eða lögbundinn.21 

Kaupréttur virkar svipað og forkaupsréttur nema hann heimilar rétthafanum að kaupa eign án 

tillits til þess, hvort eigandi hennar hefur tekið ákvörðun um að selja hana.22  

Í fjórða lagi ber að nefna aðilaskipti við erfðir. Aðilaskipti geta orðið við erfðir, sbr. erfðalög 

nr. 8/1962 (hér eftir erfðl.).  

Í fimmta lagi ber að nefna aðilaskipti við nauðungarsölu. Í 1. mgr. 1. gr. laga nr. 90/1991 um 

nauðungarsölu (hér eftir nsl.) segir að eftir ákvæðum laganna verður eign ráðstöfuð án tillits til 

vilja eiganda hennar á uppboði, með sölu á almennum markaði eða með því að innheimta eða 

innleysa andvirði hennar. Með hliðsjón af þessum lögum geta aðilaskipti orðið að 

eignarréttindum. 

Þriðji og síðasti stofnháttur eignarréttinda er útrýmandi stofnun. Venjulega þegar aðili (A)  

kaupir verðmæti af öðrum (B) þá rýmir hann burt eignarrétti B og fellur réttur B þar með niður. 

Aftur á móti er hugtakið útrýmandi stofnun eignarréttinda ekki notað um slík tilvik, heldur 

                                                
18 Sama heimild 43 
19 Ásgerður Ragnarsdóttir og Karl Axelsson, ,,Ákvörðun um eignarnám“ (2017) 67 Tímarit Lögfræðinga 3, 7-8. 
20 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur – Mannréttindi  (Bókaútgáfan Codex 2015) 464. 
21 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur II (Reykjavík 1982) 219-220. 
22 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I – fjölrit (Reykjavík 1982 – 1983) 199. 

 



 8 

aðeins þegar A öðlast meiri rétt en hann hefði átt að fá. Sem dæmi um útrýmandi stofnunarhátt 

eignarréttinda má annars vegar nefna hefð, sbr. lög nr. 46/1905 um hefð, og hins vegar 

vanlýsingu. Hið síðarnefnda varðar réttarreglur sem heimila það að gefa út opinbera áskorun 

til aðila sem telja til eignarréttinda. Ef þeir gefa sig ekki fram innan tiltekins frests, tapa 

mögulegir eigendur eignarréttindunum sínum.23  

3.3 Kröfuhafaskipti – meginreglan og takmarkanir 

Það er grundvöllur frjós viðskiptalífs að viðskipti gangi eins smurt og mögulegt er. Þetta er ein 

af aðal röksemdum fyrir meginreglu kröfuréttar um að kröfuhafaskipti geti átt sér stað án 

samþykkis skuldara. Einnig má nefna þann hag sem kröfuhafi hefur af því að koma kröfu sem 

hann á í verð. Geta kröfuhafaskipti jafnframt átt sér stað með hverjum þeim hætti sem leitt 

getur til aðilaskipta að eignaréttindum, líkt og greint var frá í undirkaflanum hér að framan. Frá 

meginreglunni eru aftur á móti undantekningar. 24 

Reglur kröfuréttar hér á landi um aðilaskipti að kröfuréttindum, líkt og almennar reglur 

kröfuréttarins, eru í grunninn byggðar á ólögfestum meginreglum. Kröfuhafaskipti geta birst 

okkur með ýmsum hætti og á mismunandi grundvelli. Má fyrst nefna einföldustu birtingarmynd 

kröfuhafaskipta en það eru þau sem verða með löggerningi milli aðila, sbr. umfjöllun í kafla 

3.2 um afleidda stofnun eignarréttinda við afsalsgerninga. A gerir samning við B um framsal á 

kröfu sinni á hendur C.25 Slíkt framsal getur verið munnlegt eða skriflegt, sbr. meginreglu 

samningaréttarins um að munnlegir samningar eru jafngildir skriflegum.26  

Í öðru lagi eru til skráðar réttarreglur um framsal tiltekinna kröfuréttinda. Er þar að nefna til 

dæmis 19. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán (hér eftir nll.) og ákvæði í IX. kafla 

húsaleigulaga nr. 36/1994. Í 19. gr. nll. er kveðið á um framsal kröfuréttar til þriðja aðila en 

samkvæmt ákvæðinu á neytandi rétt á að halda uppi sömu mótbárum gegn framsalshafa sem 

                                                
23 Þorgeir, Kaflar úr Eignarétti (n. 14) 48.  
24  Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason, Kröfuréttur: Þættir (Bókaútgáfan Codex 2014) 16; sjá einnig 
Bernhard Gomard, Obligationsretten i en nøddeskal, 3. hefti (Jurist- og Økonomforbundet 1988) 226 – 227; 
Bernhard Gomard, Obligationsret, 3. hluti (2. útgáfa, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009) 73; Viggo 
Hagstrøm, Obligasjonsrett (2. útgáfa, Universitetsforlaget 2011) 883; Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan 
Sørensen, Lærebog i Obligationsret II, Personskifte i skyldforhold - Fordringers ophør – Hæftelsesformer (3. 
útgáfa, Karnov Group Denmark A/S 2008) 41- 42; Jón Kristjánsson, Íslenskur kröfurjettur, Sjerstaki parturinn 
(Reykjavík 1913 – 1915) 98.  
25 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 18-19; sjá einnig Viggo, sama heimild 885. 
26 Sjá Hrd. 22. mars 2012 í máli nr. 513/2011, Landsbanki Íslands hf. gegn Dynjanda ehf., þar sem kveðið er á 
um meginreglu fjármunaréttar um að gildi samnings er ekki háð því að hann sé gerður í tilteknu formi. 
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hann gat nýtt sér gagnvart upphaflegum lánveitanda. Í IX. kafla nll. er meðal annars ákvæði er 

snúa að framsali leiguréttar.  

Í þriðja lagi geta kröfuhafaskipti einnig orðið við erfðir og fullnustugerðir.  

Að lokum geta kröfuhafaskipti orðið við ,,subrogation“, þ.e. þegar þriðji maður greiðir 

kröfuhafa skuld og öðlast við það réttarstöðu kröfuhafans gagnvart skuldaranum. Meginreglan 

er, að ekki hvaða þriðji maður sem er getur gert þetta. Nauðsynlegt er að eitthvað samband sé 

á milli þriðja manns og skuldarans, til dæmis solidarísk skuldaábyrgð.27  

Áður en haldið er lengra er mikilvægt að gera grein fyrir tveimur mismunandi tegundum af 

skuldarasamböndum.  Eins og komið var inn á í kaflanum á undan þá er krafa réttur aðila, 

kröfuhafa, til að krefja gagnaðila sinn, skuldara, um greiðslu af einhverju tagi. Samband 

kröfuhafa og skuldara getur ýmist verið einhliða eða tvíhliða skuldarasamband. Þegar talað er 

um einhliða skuldarasamband þá á kröfuhafi aðeins kröfu á hendur skuldara. Dæmi um einhliða 

skuldarasamband er samband útgefanda skuldabréfs og eiganda þess. Eigandi skuldabréfsins á 

þá kröfu úr hendi útgefanda þess um ákveðna greiðslu. Tvíhliða skuldarasamband er aftur á 

móti þegar báðir aðilar, kröfuhafi og skuldari, eiga kröfu til greiðslu úr hendi hins. Um er að 

ræða gagnkvæmar greiðslur. Sem dæmi um tvíhliða skuldarasamband er samband leigutaka og 

leigusala. Leigutaki ber ábyrgð á að greiða leigugjald og leigusali ber ábyrgð á að afhenda hið 

leigða og sjá til þess að það er í réttu ásigkomulagi.28  

Takmarkanir kröfuhafaskipta geta orðið með margvíslegum hætti 29  Í fyrsta lagi geta 

takmarkanir átt rót sína að rekja í sett lög. Það eru engar heildarreglur sem kveða á um 

takmarkanir á aðilaskiptum að kröfuréttindum heldur eru þær reglur að finna í ýmsum 

lagbálkum sérstaka hluta kröfuréttarins. Má til hliðsjónar nefna 41., 43., 49., og 50. gr. laga nr. 

90/1989 um aðför (hér eftir aðfl.) og 57. gr. laga nr. 100/2007 um almannatryggingar (hér eftir 

almtrl.). Takmarkanir á aðilaskiptum geta ýmist lotið að almannahagsmunum eða hagsmunum 

kröfuhafa. Ef um almannahagsmuni er að ræða, sbr. 13. gr. laga nr. 30/1987 um orlof, sem 

kveður á um bann á framsali orlofslauna, má draga þá ályktun að hvers konar aðilaskipti séu 

útilokuð og fullnustugerðir skuldheimtumanna óheimilar.30 Hvað varðar tillit til hagsmuna 

                                                
27 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 19; sjá einnig Eyben o.fl., sama heimild 41; Henry Ussing, Obligationsretten 
Almindelig del (4. útgáfa, Juristforbundet 1961) 210.  
28 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 13-14; sjá einnig Bernhard Gomard, Obligationsret 1. hluti (4. útgáfa, Jurist- 
og Økonomforbundets Forlag 2006) 6; Ólafur Lárusson (n. 8) 8; Eyben o.fl. (n. X) 16.  
29 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 44.  
30 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 46.  
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kröfuhafa eru ýmsar kröfur, bæði á sviði einkaréttarins og opinbers réttar, sem geta haft veruleg 

áhrif á hag og afkomu kröfuhafa.31 Má til hliðsjónar nefna annars vegar 57. gr. almtrl. sem 

kveður á um bann við framsali eða veðsetningu á bótakröfum samkvæmt lögunum. Hins vegar 

má nefna 45. gr. aðfl. sem kveður á um að fjárnám verði ekki gert í kröfu um ógreidd laun eða 

annað ógreitt endurgjald fyrir vinnu nema liðinn sé mánuður frá lokum þess tímabils sem unnið 

var til launanna eða endurgjaldsins. 

Í öðru lagi geta takmarkanir á framsali kröfuhafa átt rót sína að rekja til sérstakra 

samningsákvæða. Ef réttlætanlegar ástæður eru fyrir samningsákvæði sem takmarkar 

kröfuhafaskipti geta skuldheimtumenn þurft að sæta því, til dæmis verulegt óhagræði fyrir 

skuldara.32  

Í þriðja og síðasta lagi þá geta takmarkanir átt rót sína að rekja í eðli kröfu og tillit til skuldara. 

Í vissum skuldarasamböndum, oft þegar um gagnkvæma samninga er að ræða, getur það skipt 

miklu máli fyrir skuldara hver kröfuhafi er. Eru þetta yfirleitt samningar sem leiða til 

persónulegra samskipta, líkt og vinnuréttarsambönd og þegar um leigu á húsnæði er að ræða, 

sbr. fyrri umfjöllun um tvíhliða skuldarasambönd. Það skiptir til dæmis leigusala miklu máli 

hver leigutaki hans er og launþega hjá hverjum hann ræður sig í vinnu hjá.33  

Líkt og fram kemur í ofangreindri umfjöllun þá er ólögfest meginregla um kröfuhafaskipti sú, 

að þau geta átt sér stað án samþykkis skuldara. Reglan á sér hinar ýmsu birtingarmyndir, m.a. 

í löggerningum milli aðila, í settum lögum, við erfðir og fullnustugerðir eða við svokallað 

,,subrogation“. Einnig eru takmarkanir á kröfuhafaskiptum en þær eru ýmist að finna í settum 

lögum, samningsákvæðum, eðli kröfu eða vegna tillits til skuldara. Þar sem meginreglan 

kveður á um að kröfuhafi geti framselt kröfuna án samþykkis skuldara er mikilvægt að gæta 

að réttarstöðu skuldarans við kröfuhafaskiptin.  

3.3.1 Réttarstaða skuldara við kröfuhafaskipti 

Eins og fram kemur í kaflanum á undan er mikilvægt að gætt sé að réttarstöðu skuldara við 

kröfuhafaskipti. Verður nú vikið að stöðu skuldara við kröfuhafaskipti. Sérstök áhersla verður 

lögð á það ef skuldari greiðir kröfu til framseljanda.   

                                                
31 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 47.  
32 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 52; sjá einnig Jón Kristjánsson (n. 24) 98 og 333.  
33 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 54; sjá einnig Gomard, Obligationsret 3. hluti (n. 23) 114; Eyben o.fl. (n. 
24) 49.  
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Sú meginregla gildir um framsal almennra krafna, að skyldur skuldara eiga ekki að aukast við 

framsalið. 34  Þar af leiðandi á skuldari að geta haft uppi allar sömu mótbárur gagnvart 

framsalshafa og hann gat haft gagnvart framseljanda. Þær mótbárur geta ýmist verið um tilvist, 

gildi eða breytingar á kröfunni. Undantekningar frá framangreindri meginreglu gilda hvað 

varðar viðskiptabréf en það eru skuldabréf, víxlar, hlutabréf, hlutdeildarskírteini o.fl.35 Inntak 

og tilgangur viðskiptabréfa er að afmarka til hvaða gerninga viðskiptabréfareglur taka. Það er 

aftur á móti engin almenn regla um það hvaða bréf eru viðskiptabréf. Hins vegar er við það 

miðað að viðskiptabréf séu öll bréf sem ganga á kaupum og sölu með sama hætti og skuldabréf 

gera. Það eru því viðskipti manna á hverjum tíma sem ráða því hvaða bréf teljast til 

viðskiptabréfa.36 Meginmarkmið við framsal viðskiptabréfakrafna er að tryggja framsalshafa 

þann rétt sem bréfið ber með sér. Er talið nóg að framsalshafi rannsaki aðeins sjálft 

viðskiptabréfið til þess að staðreyna rétt sinn. Skuldari getur tapað rétti til að bera fyrir sig 

mótbáru sem hann gat beitt gagnvart framseljanda ef a) það kemur ekki fram á bréfinu að þær 

mótbárur séu til og b) framsalshafi er grandlaus gagnvart mótbárunni.37  

Í 34. gr. sml. er kveðið á um þegar skriflegur löggerningur hefur verið gerður til málamynda 

og sá maður, sem við gerningnum tók, hefur framselt grandlausum þriðja manni rétt sinn 

samkvæmt honum, þá verður það eigi borið fram gegn þeim manni (framsalshafa) að 

gerningurinn hafi verið gerður til málamynda. Málamyndagerningar eru það þegar aðilar 

sammælast um að leggja aðra merkingu í samning en þá sem leiðir af orðalagi og formi. 

                                                
34 Sjá til hliðsjónar dóm Hrd. 4. október 2013 í máli nr. 589/2013 Tryggingarsjóður innstæðueigenda og fjárfesta 
g. Kaupþingi hf. Dómsmál þetta er eitt af mörgum sem tengdust efnahagshruninu árið 2008. Málið varðaði 
svokallaða Edge-innlánsreikninga sem Kaupþing banki hf. hóf að taka við innlánum á, í útibúi sínu í Þýskalandi, 
í mars 2008. Kaupþing varð nokkrum mánuðum seinna ófært um að standa við þær skuldbindingar sem á honum 
hvíldi og tók Fjármálaeftirlitið bankann yfir í október sama ár. Sá ágreiningur málsins sem mestu máli skiptir í 
þessari umfjöllun varðar það hvort krafa tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta (hér eftir T) gæti náð til 
þeirra innstæðueigenda sem áttu almenna kröfu eða höfðu ekki lýst kröfu sinni í slitabúi Kaupþings. Í málinu taldi 
T að hann gæti á grundvelli 1. ml. 3. mgr. 10. gr. laga nr. 98/1999 um innistæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir 
fjárfesta, eignast kröfu í búið án þess að hún hefði farið í gegnum prófunarferil gjaldþrotaréttar og verið samþykkt 
af slitastjórn. Í niðurstöðu héraðsdóms var tekið fram að það væri almenn regla kröfuréttar um framsal kröfu að 
skuldari, í þessu tilviki Kaupþing, væri ekki skuldbundinn framseljanda vegna þess að framselda krafan var ekki 
til í upphafi eða var fallin niður. Fái þá framsalshafi, í þessu tilviki T, ekki neinn rétt á hendur skuldaranum. Það 
væri jafnframt almenn regla kröfuréttar að framsalshafi fengi þann rétt á hendur skuldaranum sem framseljandinn 
átti en ekki meiri rétt. Almenna reglan væri því sú að við framsal kröfu jykist skylda skuldarans ekki. Var öllum 
kröfum T hafnað í héraði. Hæstiréttur vísaði hins vegar málinu frá dómi á grundvelli þess að T hafði ekki lögvarða 
hagsmuni af því að leyst yrði úr kröfum hans.  
35 Þorgeir og Benedikt (n. 24) 39; sjá einnig Ólafur Lárusson (n. 8) 43.  
36 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 20-21; sjá nánar Ólafur, sama heimild 59 – 61; Páll Hreinsson, Viðskiptabréf 
(Bókaútgáfan Codex 2004) 20, 23 og 25-30.  
37 Páll Hreinsson, sama heimild 12 og 17. 

 



 12 

Samkvæmt ákvæðinu þá getur skuldari glatað þeirri mótbáru að um málamyndagerning sé að 

ræða. Þessi regla gildir um alla skriflega gerninga, sama þótt um viðskiptabréf sé að ræða eða 

ekki. 38 

Skuldari getur krafið framsalshafa um að sýna fram á öruggar sönnur fyrir því að hann sé réttur 

kröfuhafi. Getur skuldari þá neitað að greiða ef ekki er sýnt fram á fullnægjandi skilríki. Til 

fullnægjandi skilríkja myndi til dæmis teljast, skrifleg yfirlýsing framseljanda um framsalið, 

dómur eða annar úrskurður dómstóla á hendur framseljanda fyrir kröfunni.39 Því hefur verið 

haldið fram að það sé ekki vanefnd af hálfu skuldara þótt hann greiði ekki kröfuna á gjalddaga 

ef framsalshafi hefur ekki lagt fram skilríki fyrir rétti sínum.40  

Skuldari losnar undan skyldu sinni með greiðslu til framseljanda nema hann er í vondri trú eða 

ef hann verður að virða rétt framsalshafa af öðrum ástæðum. Til hliðsjónar má líta til Hrd 19. 

desember 2012 í máli nr. 304/2012 Reykjavíkurborg g. Frjálslynda flokknum, en málsaðilar 

deildu hvort skyldan til greiðslu á lögbundnu fjárframlagi til stjórnmálasamtaka frá 

sveitarfélögum var fullnægð. Reykjavíkurborg (skuldari) bar að greiða Frjálslynda flokkinum 

(kröfuhafi) lögbundna fjárframlagið en greiddi hins vegar til þriðja aðila, Borgarmálafélagi F-

listans. Var Reykjavíkurborg gert að greiða F-listanum fjárframlagið þar sem ekki var fallist á 

að Reykjavíkurborg hefði verið grandlaus um að oddvita F-listans skorti heimild rétthafa 

greiðslunnar til að ákveða hvert henni yrði ráðstafað.  

Skuldari þarf að sýna aðgæslu þegar kemur að því að greiða kröfu. Sé skuldari í vafa hverjum 

hann á að greiða er ekki víst að hann losni undan skyldum sínum með greiðslu til framseljanda. 

Skuldari þarf að sýna fram á nægilega aðgæslu þegar hann greiðir skuld og sýna hagsmunum 

framsalshafa sanngjarnt tillit.41 Í Hrd. 29. nóvember 1985 í máli nr. 131/1984 Independent 

Factoring A/B g. Útilíf hf. taldi Hæstiréttur skuldara ekki hafa sýnt af sér nægilega aðgæslu 

þegar hann greiddi skuld til framseljanda. Málavextir voru þeir að Útilíf hf. pantaði tilteknar 

vörur hjá Scandinavian Fashion A/B (hér eftir S) í Stokkhólmi í febrúar 1982. Þann 21. 

desember 1981 hafði S aftur á móti fyrirfram veðsett Independent Factoring A/B (hér eftir I) 

                                                
38 Páll Sigurðsson (n. 5) 116-17; sjá einnig til hliðsjónar dóm Hrd. 26. maí 2011 í máli nr. 533/2010 Haraldur 
Haraldsson g. Hrefnu Kristínu Hannesdóttur en ágreiningur málsins snérist um kaupsamning sem aðilar höfðu 
gert með sér og hvort það hafði verið um málamyndagerning að ræða. Hæstiréttur komst að því, með vísan til 
forsenda héraðsdóms, að kaupsamningurinn hafði í raun verið málamyndagerningur og af þeirri ástæðu bar að 
sýkna Hrefnu af kröfum Haralds.  
39 Þorgeir og Benedikt (n. 24) 40; sjá einnig Eyben o.fl. (n. 24) 75.  
40 Sjá til hliðsjónar Hrd. 22. janúar 1988 nr. 11/1987 Index Aps g. Trésmiðju Þorvaldar Ólafssonar hf. en þá var 
það talið fullnægjandi skilríki að kröfuhafi tilkynnti skuldara með innheimtubréfi að hann væri orðinn eigandi 
kröfunnar (á ný).  
41 Þorgeir og Benedikt (n. 24) 42; sjá einnig Ussing (n. 27) 212.  
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kröfur sínar á viðskiptamenn sína. S sendi Útilíf fyrri hluta vörupöntunarinnar ásamt 

vörureikningi þann 4. október 1982. Á reikningnum var eftirfarandi texti skráður við hliðina á 

niðurstöðutölu hans: ,,Krafa okkar samkvæmt þessum vörureikningi hefur verið framseld 

Independent factoring ab....“ Útilíf greiddi fyrir vöruna með því að kaupa tékka sem var 

stílaður á S, í sænskum krónum fyrir reikningsfjárhæðinni, og sendur til þeirra. Í júní mánuði, 

ári seinna, krafðist I greiðslu á umræddum reikningi en Útilíf neitaði að greiða. Þann 22. 

september sama ár var bú S tekið til gjaldþrotaskipta. Höfðaði I því mál gegn Útilíf um greiðslu 

á kröfunni. 

Héraðsdómur var fjölskipaður í málinu og komst meirihluti dómsins að þeirri niðurstöðu að 

sýkna ætti Útilíf af kröfum I. Forsendur niðurstöðunnar voru sérstaklega með hliðsjón af því 

hvernig kröfuframsalið var úr garði gert. Að auki var litið til þess að Útilíf greiddi hinum 

upphaflega kröfuhafa í góðri trú og án þess að sýna af sér slíkt gáleysi, að það teldist þar með 

ekki hafa leysts undan kröfunni. Minnihlutinn taldi að þótt umræddur vörureikningur var til 

þess fallinn að villa um fyrir Útilíf, einkum þar sem sjálfstæð tilkynning um kröfuframsal fylgdi 

ekki, þá væri að ræða fyrstu vörukaup Útilífs frá S og því sérstök ástæða til aðgæslu um það 

hverjir viðskiptahættir seljanda væru. Jafnframt var tekið fram að framsal til I var skráð við 

hlið heildarfjárhæðar vörureikningsins. 

Hæstiréttur var einnig ósammála um niðurstöðu málsins en meirihluti Hæstaréttar tók kröfu I 

til greina. Niðurstaða meirihlutans var aðallega byggð á þeim forsendum að ritað hefði verið 

undir lokatölu reikningsfjárhæðarinnar að krafan var framseld. Taldi Hæstiréttur að þeir sem 

önnuðust greiðslu reikningsins ættu ekki að yfirsjást tilkynninguna og að þeir höfðu ekki 

ástæðu til að ætla, að hún stafaði frá öðrum en S, þótt hún væri ekki sérstaklega undirrituð. 

Minnihluti Hæstaréttar var ósammála meirihlutanum í fyrsta lagi á þeim grundvelli að áletrunin 

um framsal hafði ekki verið rituð á nægilega áberandi stað, í öðru lagi að áletrunin var með 

sama letri og annar texti reikningsins og í þriðja lagi að framsalið hafði verið óundirritað. Taldi 

minnihlutinn því framsalið ekki fullnægja þeim skilyrðum um framsal af þessu tagi.  

Samkvæmt ofangreindum dóm er greinilega skiptar skoðanir um það hvað telst nægjanlega 

skýr tilkynning um framsal. Hvort það sé nóg að skrifa það á reikninginn, hvort það þurfi að 

undirrita það sérstaklega eða hvort það þurfi hreinlega að senda sérstaklega tilkynningu um 

framsal. Sú leið sem yrði að öllum líkindum talin skynsömust og myndi valda minnstum vafa, 

væri það að senda tilkynningu til skuldara um framsal á kröfu. Ef skuldari er aftur á móti í 

einhverjum vafa um hver sé réttur kröfuhafi þá getur hann geymslugreitt í samræmi við ákvæði 
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laga nr. 9/1978 um geymslufé.42 Fyrsta grein laganna kveður á um að hver sá sem inna á af 

hendi peningagreiðslu en fær ekki greitt kröfueiganda vegna aðstæðna eða atvika, sem 

kröfueigandi ber ábyrgð á, getur fullnægt greiðsluskyldu sinni með því að greiða skuldina á 

geymslureikning í viðskiptabanka eða sparisjóði.  

Eins og hér hefur verið rakið þá gildir sú meginregla um framsal almennra krafna, að skyldur 

skuldara eiga ekki að aukast við framsalið. Það gilda hins vegar aðrar reglur þegar um framsal 

viðskiptabréfa er að ræða, t.d. hvað varðar mótbárur skuldara. Framsalshafi þarf að sanna að 

hann eigi tilkall til kröfunnar. Skuldari telst sömuleiðis ekki hafa vanefnt kröfu sína ef hann 

greiðir ekki á gjalddaga, ef framsalshafi hefur ekki lagt fram skilríki fyrir rétti sínum. Að lokum 

verður skuldari að sýna aðgæslu þegar hann greiðir kröfu, sbr. Hrd. 131/1984, en hann getur 

einnig nýtt sér það að geymslugreiða skv. lögum nr. 9/1978 um geymslufé ef vafi er á um 

hverjum hann á að greiða.  

4 Skuldaraskipti 

4.1 Inngangur 

Í þessum kafla verður farið yfir meginviðfangsefni ritgerðarinnar. Í upphafi verður farið yfir 

meginreglu skuldaraskipta og undantekningar hennar. Næsti hluti er helgaður evrópskum 

kröfurétti þar sem áhersla verður lögð á þróun samevrópsk samningaréttar og þær reglur 

kröfuréttar sem fram koma í þeim. Síðasti hluti kaflans er helgaður skuldskeytingu. Verður 

sérstök áhersla lögð annars vegar á fyrirfram samþykki kröfuhafa og hins vegar eftir á 

samþykki. Rýnt verður í dómaframkvæmd og ýmis álitamál dregin fram.  

4.2 Meginreglan og undantekningar frá henni 

Meginregla skuldaraskipta er að skuldari getur almennt ekki án samþykkis kröfuhafa sett annan 

skuldara í sinn stað með samningi.43 Um andstæða reglu er að ræða við þá sem gildir um 

kröfuhafaskipti líkt og farið var yfir í þriðja kafla. Reglan hefur það markmið að vernda 

hagsmuni kröfuhafa þannig að staða þeirra verði ekki verri við það að nýr skuldari komi í stað 

hins upphaflega án atbeina kröfuhafa. Ef skuldari vill losna undan skyldu sinni gagnvart 

kröfuhafa, þá getur hann ekki, án samþykkis þess síðarnefnda, fengið hvern sem er til að koma 

í sinn stað í kröfuréttarsambandinu. Greiðslugeta nýja skuldarans kann að vera lakari en þess 

                                                
42 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 42; sjá einnig Ussing, sama heimild 213.  
43 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 17.  
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upphaflega og fullnustumöguleikar kröfuhafa því skerst.44 Á þessum grundvelli hefur því verið 

slegið föstu að skuldaraskipti séu ekki heimil án samþykkis kröfuhafa.   

Eins og komið er inn á hér að ofan þá byggir meginreglan m.a. á þeim grundvelli að möguleikar 

kröfuhafa til að fá kröfu sína efnda ræðst að verulegu leyti af greiðslugetu og greiðsluvilja 

skuldara. Undantekningar frá meginreglunni byggjast ýmist á settum lagareglum eða óskráðum 

reglum.45  

4.2.1 Undantekningar 

Eins og komið hefur verið inn á þá byggjast undantekningar frá ofangreindri meginreglu ýmist 

á settum lagareglum eða óskráðum reglum. Má í fyrsta lagi nefna að skuldaraskipti án 

samþykkis kröfuhafa geta orðið við arf og setu maka í óskiptu búi, sbr. 12. gr. efðl. Í ákvæðinu 

segir að maki, sem situr í óskiptu búi, hefur í lifanda lífi eignarráð á fjármunum búsins. Ber 

hann ábyrgð á skuldum hins látna sem um hans eigin skuldir væri að ræða.46  

Í öðru lagi flytjast skyldur skuldara yfir til þeirra erfingja sem gangast við arfi skuldarans þegar 

hann deyr. Þótt að ógjaldfær erfingi komi í stað gjaldfærs arfleiðanda þá verður kröfuhafi að 

hlíta því.47 Eftir að einkaskiptum er lokið bera erfingjar einn fyrir alla og allir fyrir einn ábyrgð 

á skuldbindingum búsins án tillits til þess hvort þeim var kunnugt um þær áður en skiptum var 

lokið, sbr. 97. gr. laga nr. 20/1991 um skipti á dánarbúum o.fl.48  

Í þriðja lagi þá er samkvæmt 2. ml. 45. gr. húsll. eftirlifandi maka, skyldmennum og 

venslamönnum, sem voru heimilismenn leigjanda við andlát hans eða höfðu framfæri af 

atvinnustarfsemi sem stunduð var í húsnæðinu og vilja taka við leigusamningnum með 

réttindum og skyldum, heimilt að ganga inn í leigusamninginn í stað hins látna nema af hendi 

leigusala séu færðar fram gildar ástæður er mæla því gegn.49  

Í fjórða lagi má nefna 16. gr. sjómannalaga nr. 35/1985 sem kveður á um ef skipverji sannar 

að hann hafi, eftir að ráðningarsamningur var gerður, fengið kost á hærri stöðu á öðru skipi eða 

aðstæður hans hafa breyst svo frá því að hann réð sig á skipið að það sé velferðarmál fyrir hann 

                                                
44 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 17-18; sjá einnig Ussing (n. 27) 283; Gomard, Obligationsret (n. 24) 153; 
Eyben o.fl. (n. 24) 17-18; Hagstrøm (n. 24) 869.  
45 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 62; sjá einnig Hagstrøm, sama heimild 869; Eyben o.fl., sama heimild 17-
20; Gomard, sama heimild 153 og 155.  
46 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 62.  
47 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 63; sjá einnig Ólafur Lárusson (n. 8) 41; Eyben o.fl., sama heimild 34-36; 
Hagstrøm, sama heimild 881.  
48 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 63; sjá einnig Hagstrøm, sama heimild 882.  
49 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 63.  
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að geta losnað úr skiprúmi þá á hann rétt til þess að krefjast lausnar úr skiprúmi ef hann fær 

annan dugandi mann í sinn stað enda auki það ekki útgerðarmanni kostnað. 

Í fimmta lagi má nefna XIV. kafla laga nr. 2/1995 um hlutafélög en sá kafli laganna fjallar um 

samruna, breytingu hlutafélags í einkahlutafélag og skiptingu. Samkvæmt 126. gr. laganna þá 

geta lánardrottnar að kröfum sem hafa stofnast fyrir birtingu tilkynningar um samrunaáætlun 

og ekki hefur verið sett sérstök trygging fyrir, lýst þessum kröfum sínum innan mánaðar frá 

töku ákvörðunar um samruna í öllum samrunafélögunum, ef sérfróðir matsmenn, sbr. 122. gr. 

sömu laga, telja í yfirlýsingu sinni að möguleikar lánardrottna til fullnustu versni við samruna. 

Samkvæmt ákvæðinu er ekkert sem tilskyldar samrunafélög eða yfirtökufélög, þ.e. skuldara, 

að fá samþykki lánadrottna, þ.e. kröfuhafa, fyrir samruna eða yfirtöku. Aftur á móti veitir 

ákvæðið vernd handa kröfuhöfum fyrir kröfum þeirra.50   

Að lokum má nefna 106. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Samkvæmt ákvæðinu þá 

er samruni fjármálafyrirtækis við annað fyrirtæki eða yfirfærsla einstaka rekstrarhluta 

fjármálafyrirtækis til annars fyrirtækis, aðeins heimill að fengnu samþykki Fjármálaeftirlitsins. 

Í dómi Hrd. frá 14. mars 2013 nr. 533/2012 Auður Arna Eiríksdóttir g. MP banka hf. var komið 

inn á meginreglu kröfuréttar um skuldaraskipti í samhengi við ofangreint ákvæði laga um 

fjármálafyrirtæki. Atvik máls eru í stuttu máli þau að Auður höfðaði mál gegn MP banka hf. 

og krafðist greiðslu á fjárhæð sem var á innistæðureikningi sem hún hafði átt hjá EA 

fjárfestingarfélagi hf. (hér eftir EAf), sem áður hét MP Fjárfestingarbanki hf. (hér eftir MPF). 

Stefndi, þ.e. MP banki hf., tók yfir allar innlánsskuldbindingar EAf þann 11. apríl 2011. 

Ágreiningur aðila var í aðalatriðum tvíþættur en aðeins annar þeirra hefur þýðingu í þessari 

umfjöllun. Stefndi taldi sig ekki bera ábyrgð á þeirri ákvörðun EAf (áður MPF) að ráðstafa 

umræddri fjárhæð af innistæðureikningi stefnanda, þ.e. Auðar, í bankanum 16. mars 2009. 

Taldi stefndi að meintar ólögmætar færslur forvera sinna fyrir yfirtökudaginn væru sér 

óviðkomandi. Krafðist stefndi því sýknu á grundvelli aðildarskorts. Stefnandi taldi hins vegar 

að sá aðili sem yfirtók innlánsskuldbindinguna bera ábyrgð gagnvart sér á heimildarlausri 

úttekt forverans af reikningum. Í niðurstöðu Hæstaréttar hvað þetta atriði varðar segir: 

Meðan áfrýjandi (þ.e. stefnandi Auður) átti innstæðu í EAf naut hann sem slíkur stöðu 
kröfuhafa gagnvart bankanum sem var skuldari í þeim lögskiptum þeirra. Bar bankanum 
sem skuldara að standa áfrýjanda skil á þeim fjárhæðum er hinn síðarnefndi átti hjá 
honum í samræmi við þær reglur sem um slíka innlánsreikninga gilda samkvæmt lögum 
og samningum. Það er meginregla í kröfurétti að skuldaraskipti geta ekki orðið að 
kröfuréttindum án samþykkis kröfuhafa. Hefur reglan það að markmiði að vernda 

                                                
50 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 64.  
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hagsmuni kröfuhafa þannig að staða hans verði ekki verri við það að nýr skuldari komi í 
stað hins upphaflega án atbeina kröfuhafa. Frá meginreglunni gilda ákveðnar 
undantekningar meðal annars á grundvelli skráðra réttarreglna ... Í ljósi fyrrgreindrar 
meginreglu kröfuréttar um skuldaraskipti verður stefndi gegn andmælum áfrýjanda að 
bera hallann af sönnunarskorti um það hvort fyrrgreind skuldaraskipti urðu miðað við 
stöðu innlánsreiknings áfrýjanda í bankanum á yfirtökudegi eða hvort í henni fólst að 
tekin væru yfir auk innstæðunnar öll réttindi áfrýjanda sem tengdust reikningi hans í 
bankanum ... samkvæmt þessu er áfrýjanda rétt að beina endurgreiðslukröfu í málinu að 
stefnda og kemur því ekki til álita að hann verði sýknaður af kröfum áfrýjanda á 
grundvelli aðildarskorts.51 

Af þessum orðum Hæstaréttar má sjá hina miklu vernd sem kröfuhafar njóta á grundvelli 

meginreglunnar um skuldaraskipti og að allur vafi eða sönnunarskortur er túlkaður skuldara í 

óhag. Hins vegar var MP banki hf. sýknaður af kröfum Auðar, en það var á grundvelli seinni 

ágreiningsefnisins sem snéri að því hvort að réttarvernd handveðsyfirlýsingar hefði fallið niður.  

Ofangreind upptalning felur ekki í sér allar þær undantekningar frá meginreglunni um að 

skuldaraskipti séu óheimil án samþykkis kröfuhafa. Má til hliðsjónar nefna óskráða reglu um 

að ráðningasamningar launþega taki ekki breytingum þótt nýr eigandi verði að atvinnufyrirtæki 

en þá yfirtekur nýi eigandinn skyldur fyrri eiganda gagnvart starfsfólki.52 Áður en farið verður 

nánar í skuldaraskipti og skilyrði skuldskeytingar verður vikið að reglum kröfuréttar í Evrópu 

og þróun hans síðustu áratugi.  

4.3 Kröfuréttur í Evrópu 

Kröfuréttur, eða law of obligation líkt og hann heitir á ensku, er eins og fram kom í öðrum 

kafla ritgerðarinnar ein grein einkaréttarins. Kröfur geta myndast á marga mismunandi vegu. 

Ein algengasta aðferðin sem við þekkjum er í gegnum samninga. Vegna þessarar nánu tengsla 

kröfuréttar og samningaréttar koma flestar reglur og kenningar, sem varða aðilaskipti að 

samningsbundnum körfum, fram í samningarétti eða contract law eins og það heitir á ensku 

máli.53  

Þegar talað er um aðilaskipti er í fyrsta lagi notað enska orðið novation en það getur ýmist 

staðið fyrir kröfuhafaskipti eða skuldaraskipti.54 Í öðru lagi er notað orðið assignment en það 

                                                
51 Leturbreyting eftir höfund.  
52 Þorgeir og Benedikt, (n. 24) 65; sjá einnig Arnmundur Backman og Gunnar Eydal, Vinnuréttur (2. útg., Mál og 
menning 1986) 170. 
53 Legal Glossary, ,,Contracts and obligation law“ (Legal Glossary – Dictionary of Legal Terms, 9. janúar 2013) 
<http://www.legal-glossary.org/2013/01/09/contracts-obligations-law/> sótt 4. apríl 2019. 
54 Legal Glossary, ,,Novation“ (Legal Glossary – Dictionary of Legal Terms, 23. mars 2013) 
<http://www.legal-glossary.org/2013/03/23/novation/> sótt 4. apríl 2019. 
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stendur fyrir framsal á réttindum.55 Það er grundvallar munur á þessum tveimur hugtökum, þá 

aðallega í hvaða tilgangi þau eru notuð. Novation er notað þegar aðili afsalar sér öllum 

réttindum og kröfum/skyldum með samningi til þriðja aðila. Upphaflega aðilanum er þá afmáð 

úr samningssambandinu og nýr samningur myndast með nýja aðilanum. Á hinn bóginn er 

assignment notað í þeim tilgangi þegar samningsbundnum réttindum og ávinningi annars 

samningsaðilans er afsalað til þriðja aðila en kröfur á upphaflegan samningsaðila missa ekki 

gildi sitt.56 

Í Evrópu, þar á meðal hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins (hér eftir ESB), setur hvert og eitt 

ríki sín samningalög. Umræða hefur átt sér stað innan framkvæmdarstjórnar ESB sem rekja má 

aftur til níunda áratugar síðustu aldar varðandi það að samrýma löggjöf einkaréttarins og þá 

sérstaklega á sviði samningaréttar. Með því væri verið að auðvelda viðskipti til muna innan 

innri markaðarins.57  

Það var árið 1982 sem nefnd um samevrópskan samningarétt var sett á laggirnar undir stjórn 

danska lögfræðingsins, prófessor Ole Lando. 58  Nefndina skipuðu 22 aðilar frá öllum 

aðildarríkjum ESB á þeim tíma59 og var um tíma að hluta til fjármögnuð af ESB.60 Markmið 

nefndarinnar var að búa til almennar reglur sem voru gerðar til þess að veita sem mestan 

sveigjanleika með því móti að mæta framtíðar þróun lagalegrar hugsunar á sviði 

samningaréttar. 61  Árið 1995 kom út fyrsti afrakstur nefndarinnar en það var fyrsti hluti 

meginreglna evrópsks samningaréttar (e. Principles of European Contract Law, hér eftir kallað 

                                                
55 Legal Glossary, ,,Assignment“ (Legal Glossary – Dictionary of Legal Terms, 23. desember 2012)   
<http://www.legal-glossary.org/2012/12/23/assignment/> sótt 4. apríl 2019. 
56 Nicola Laver, ,, Novation and assignment” (In Brief) sótt 4. apríl 2019 
<https://www.inbrief.co.uk/contract-law/notvation-and-assignment-contracts/> 
57 Framkvæmdarstjórn ESB, ,,Communication from the commission to the council and the European Parliment 
on European Contract Law“ COM(2001) 398 final, kafli I, mgr. 1-2: sjá einnig til hliðsjónar Framkvæmdarstjórn 
ESB, ,,Opinion of the European Economic and Social Committee on the Green Paper from the Commission on 
policy options for progress towards a European contract law for consumers and businesses“ COM(2010) 348 
final, kafli 4, mgr. 4.1, en þar segir efnahags- og félagsmálanefnd Evrópusambandsins að innri markaðurinn er 
byggður á samningarétti. Nefndin lýsir einnig yfir áhyggjum sínum, þar sem smá og meðalstór fyrirtæki standa 
höllum fæti þegar kemur að sölu yfir landamæri, þar sem þau þurfa að fylgja mismunandi samningarétti fyrir hvert 
og eitt aðildarríki ESB.  
58  Frumheitið er Commission on European Contract Law. Nefndin þekkist einnig undir nafninu ,,Lando 
Commission“.  
59 Ole Lando og Hugh Beale, Principles of European Contract Law: Parts I and II (Kluwer Law International, 
The Commission on European Contract Law, 2000) 21. 
60 Sama heimild 15. 
61 Sama heimild 24.  
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PECL). Það var síðan fjórum árum seinna eða árið 1999 sem annar hluti kom út og árið 2002 

var þriðji og síðasti hlutinn kláraður. Lauk nefndin þar með störfum sínum.62 

PECL reglurnar eru flokkaðar sem soft law. Það eru lagagerningar sem hafa enga lagalega 

bindingu eða veikari lagalega bindingu en almenn lög. Er því um hálfgerðar  

leiðbeiningarreglur að ræða.63 Umræða um evrópsk borgaralög (e. European Civil Code) á sér 

einnig langa sögu.64  Voru meginreglurnar hugsaðar sem hluti af heildstæðum evrópskum 

borgaralögum. Við gerð meginreglnanna var ekkert eitt lagakerfi sem sérfræðingarnir studdu 

sig við, heldur var horft til allra lagakerfa aðildarríkja ESB.65 Meginreglunum er ætlað að vera 

beitt sem almennum reglum samningaréttar hjá ESB. Reglurnar gilda þegar aðilar hafa 

samþykkt að beita þeim í samningum sínum eða samningum þeirra er ætlað að vera stjórnað af 

þeim.66  

Árið 2009 kom út drög að sameiginlegum viðmiðunarramma (e. Draft Common Frame of 

Reference, hér eftir DCFR) sem unnið var af rannsóknarhóp um evrópsks borgaralög. Um er 

að ræða ópólitískan akademískan texta sem unninn var af evrópskum fræðimönnum í lögfræði. 

Tilgangur textans er meðal annars að búa til mögulega fyrirmynd fyrir pólitískan sameiginlegan 

viðmiðunarramma (e. political Common Frame of Reference); dýpka þekkingu á sviði 

einkaréttar innan ESB; og geta nýst utan akademíska heimsins með því að svara hinum ýmsu 

spurningum á sviði einkaréttar.67  DCFR kemur fram í tíu bókum en þar er kveðið á um 

meginreglur, hugtök og almennar reglur í evrópskum einkarétti. Hluti bókanna eru byggðar á 

endurskoðaðri útgáfu af PECL reglunum.68 Þriðja bók DCFR fjallar um kröfur og réttindi sem 

myndast innan og utan samninga.69 Í 5. kafla bókarinnar eru reglur sem varða aðilaskipti á 

kröfum. Verður nú nánar vikið að þeim reglum. 

                                                
62 Ole Lando o.fl., Principles of European Contract Law Part III, (Kluwer Law International, The Commission 
on European Contract Law, 2003) 9.  
63 Einnig er sagt að PCEL reglurnar séu ,,lex mercatoria“ en það er notað fyrir reglur sem samningsaðilar geta 
sammælst um að beita við túlkun á alþjóðlegum samningum sínum (e. international contract), sjá nánar Lando og 
Beale, sama heimild, 24; ensk skilgreining á ,,soft law“: The term soft law refers to quasi-legal instruments which 
do not have any legally binding force, or whose binding force is somewhat weaker than the binding force of 
traditional law, often contrasted with soft law by being referred to as hard law. 
64 Ole Lando o.fl., sama heimild, 10. 
65 Lando og Beale, sama heimild, 25-26. 
66 Sama heimild 95. 
67 Christian von Bar, Eric Clive og Hans Schulte-Nölke, Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law, Draft Common Frame of Reference (DCFR) (sellier. european law publishers, 2009) 7-8. 
68 Sama heimild 3 – 4.  
69 Sama heimild 27. 
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Í öðrum hluta 5. kafla þriðju bókar DCFR er kveðið á um reglur sem varða skuldaraskipti. 

Gildissvið hlutans nær til skuldaraskipta sem eiga sér stað með samningi, sbr. ákvæði 5:201. Í 

ákvæði 5:202 segir að skuldaraskipti geta átt sér stað í fyrsta lagi á þann hátt að upphaflegur 

skuldari er laus allra mála; í öðru lagi á þann hátt að upphaflegur skuldari heldur áfram að vera 

skuldari við hlið nýja skuldarans, ef sá síðarnefndi skyldi vanefna skyldu sína; og í þriðja lagi 

á þann hátt að upphaflegi og nýi skuldarinn verða solidarísk ábyrgir. Ef það er ljóst að það sé 

kominn nýr skuldari en ekki ljóst hvað af ofangreindum skuldaraskiptum voru fyrirhuguð, þá 

verða upphaflegur skuldari og nýi skuldarinn solidarísk ábyrgir fyrir efndum.  

Í ákvæði 5:203 er kveðið á um samþykki kröfuhafa, en þar segir að samþykki kröfuhafa er 

nauðsynlegt fyrir skuldaraskiptum, hvort sem um fullkomin eða ófullkomin sé að ræða.70 

Kröfuhafi getur gefið fyrirfram samþykki fyrir skuldaraskiptum. Í slíkum tilvikum taka 

skuldaraskiptin gildi þegar nýr skuldari hefur látið kröfuhafa vita af samningi milli sín og 

upphaflegs skuldara.71  

Í ákvæði 5:204 er kveðið á um fullkomin skuldaraskipti. Þar kemur fram að þriðji aðili getur, 

með samningi við kröfuhafa og upphaflegan skuldara, tekið yfir öll réttindi og skyldur og þar 

með orðið nýr skuldari, með þeim afleiðingum að upphaflegur skuldari losnar undan ábyrgð.72  

Í ákvæði 5:205 er kveðið á um áhrif fullkominna skuldarskipta á mótbárur, gagnkröfur og 

veðréttindi.73 Þar segir í fyrsta lagi að nýr skuldari getur haldið uppi öllum sömu mótbárum 

gegn kröfuhafa og upphaflegur skuldari. 

Í öðru lagi þá getur nýr skuldari ekki beitt neinum gagnkröfum sem upphaflegur skuldari átti 

gegn kröfuhafanum. 

Í þriðja lagi þá getur nýr skuldari ekki beitt neinum réttindum eða málsvörnum, sem stafa af 

samningssambandi hans og upphaflegs skuldara, gegn kröfuhafa.  

Í fjórða lagi þá nær lausn upphaflegs skuldara undan ábyrgð einnig til persónulegrar ábyrgðar 

og veðréttinda sem hann hefur veitt kröfuhafa til tryggingar fullnustu sinni. Ef tryggingin hvílir 

hins vegar á eign sem framseld er til nýs skuldara, þá helst tryggingin á þeirri eign.  

                                                
70 Upphaflegur texti: ,,Complete or incomplete” 
71 von Bar og fl. (n. 68)  265-267. 
72 Upphaflegur texti: ,,A third person may undertake with the agreement of the creditor and the original debtor to 
be completely substituted as debtor, with the effect that the original debtor is discharged.“ 
73 Upphaflegur texti: ,,Substitution on defences, set-off and security rights”   
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Í fimmta og síðasta lagi þá skulu tryggingar sem veittar eru af öðrum aðilum en nýjum skuldara, 

til tryggingar fullnustu kröfu, afsalaðar við lausn upphaflegs skuldara undan ábyrgð, nema 

ábyrgðaraðili samþykki að ábyrgð sín verði áfram tiltæk kröfuhafa.  

Í ákvæði 5:206 er kveðið á um ófullkomin skuldaraskipti. Þar kemur fram að með ófullkomnum 

skuldaraskiptum og samþykki upphaflegs skuldara og kröfuhafa, fær þriðji aðili stöðu skuldara, 

með þeim áhrifum að upphaflegur skuldari verður áfram meðskuldari skyldi nýi skuldarinn 

vanefna skyldu sína.74 

Í ákvæði 5:207 er kveðið á um áhrif ófullkominna skuldaraskipta. Áhrif þeirra á mótbárur og 

gagnkröfur eru þau sömu og hjá loknum skuldaraskiptum. Persónuleg ábyrgð og veðréttindi 

sem upphaflegur skuldari hefur veitt, standa óröskuð að því leyti að upphaflegur skuldari sé 

ekki leystur undan ábyrgð.75 

Eins og komið var inn á í upphafi þessa hluta þá hefur mikil þróun átt sér stað í evrópskum 

samninga- og kröfurétti. Ofangreind ákvæði eru aðeins hluti af þeim reglum sem koma fram í 

sameiginlega viðmiðunarrammanum. Allar bækurnar snúa að einkaréttarlegum álitamálum. 

Aðrar bækur sem koma fram í DCFR snúa meðal annars að sérstökum tegundum samninga og 

þeim réttindum og kröfum sem stafa af þeim (bók 4); ólögmætri auðgun (bók 7); veðréttindum 

í lausafé (bók 9); og sjóðum (bók 10).76 Reglurnar sem þarna koma fram eru skýrar og geta 

tekið af öll tvímæli í mörgum málum. Hér á landi hefur dómaframkvæmd markað stefnuna að 

miklu leyti þegar kemur að ágreinings atriðum við aðilaskipti. Verður í næsta kafla farið yfir 

inntak skuldskeytingar. Verður dómaframkvæmd skoðuð með það að leiðarljósi að greina 

hvaða línu dómstólar hafa lagt varðandi samþykki skuldskeytingar sem gefið er annars vegar 

fyrirfram og hins vegar eftir á. Einnig verður komið inn á ýmiss álitaefni í dómaframkvæmd 

varðandi óskýrleika og ósamræmi, sem að hluta til er galli þess að hafa ekki heildstæðar reglur 

á sviði kröfuréttar.  

4.4 Inntak skuldskeytingar  

Skuldskeyting er það þegar skuldaraskipti eiga sér stað með samþykki kröfuhafa. Eins og 

komið hefur verið inn á áður þá eru engar heildstæðar reglur hér á landi á sviði kröfuréttar né 

                                                
74 Í upphaflegum texta kemur fram: A third person may agree with the creditor and with the original debtor to be 
incompletely substituted as debtor, with the effect that the original debtor is retained as a debtor in case the original 
debtor does not perform properly. Hér hlýtur að vera um málfarsvillu að ræða, enda fær þessi þriðji aðili stöðu 
nýs skuldara og á sama tíma verður upphaflegur skuldari í ábyrgð fyrir nýja, en ekki sjálfan sig.    
75 von Bar og fl. (n. 68) 267. 
76 Sama heimild 26. 
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um skuldaraskipti. Hafa því reglurnar verið mótaðar að miklu leyti af dómstólum. 

Frumforsenda skuldskeytingar er því eins og áður segir samþykki kröfuhafa fyrir 

skuldaraskiptum. Samþykki kröfuhafa fyrir skuldaraskiptum getur annars vegar verið gefið 

fyrirfram eða hins vegar eftir á.77 

4.4.1 Fyrirfram samþykki skuldskeytingar 

Kröfuhafi getur í samningi við upphaflegan skuldara samið fyrirfram um að hinum síðarnefnda 

sé heimilt að setja annan skuldara í sinn stað. Í slíkum samningum er algengt að kröfuhafi setji 

ákveðin skilyrði sem skuldari þarf að uppfylla svo hann geti fengið annan skuldara í sinn stað. 

Það þekkist að fyrirfram samþykki á skuldskeytingu er oft sett í samninga um leigu á 

atvinnuhúsnæði. Er þá skuldaranum, þ.e. leigutaka, heimilt að framleiga húsnæðinu til annars 

leigutaka, sem þá yrði nýr skuldari. Ein af grundvallar ástæðum slíkra samningsákvæða er 

meðal annars að tryggja að rekstraraðili geti framselt atvinnurekstur algjörlega óheft. Oft hafa 

atvinnurekendur byggt upp verðmæta viðskiptavild þar sem staðsetning rekstursins spilar stórt 

hlutverk, þ.a.l. er mikilvægt fyrir leigutaka að geta framselt leigusamninginn ef hann vill selja 

reksturinn.78  

Sérfræðingar hafa haldið því fram að samningar, líkt og rakið er hér að ofan, beri að túlka á 

þann hátt að leigusali geti ekki neitað að viðurkenna kaupanda atvinnurekstrar sem nýjan 

leigutaka nema til þess séu réttmætar ástæður.79 Í 1. mgr. 44. gr. hsll. segir að leigjanda sé 

óheimilt að framselja leigurétt sinn eða framleigja leigt húsnæði án samþykkis leigusala. 

Samkvæmt ákvæðinu er leigjanda skylt að semja um það fyrirfram að framsal leiguréttar án 

samþykkis leigusala sé heimilt.80  

Sú staða var uppi í Hrd. 19. desember 2002 í máli nr. 293/2002 Forval ehf. g. Smáratorgi ehf., 

að fyrir lá leigusamningur aðila máls um verslunareiningu í eigu Smáratorgs. Í samningi þeirra 

á milli var ákvæði þess efnis að framleiga væri óheimil nema að fengnu skriflegu samþykki 

leigusala, sem ekki skyldi hafnað án gildra ástæðna. Forval framleigði Snyrtivöruversluninni 

Söndru afnot af einingunni án þess að hafa nokkurn tímann nýtt sér hið leigða. Í málinu krafði 

Smáratorg, sem er kröfuhafi, Forval, sem er framleigusali, um vangoldna húsaleigu og 

hlutdeild í sameiginlegum kostnaði. Forval krafðist sýknu á grundvelli aðildarskorts þar sem 

Smáratorg hafði samþykkt framleigu húsnæðisins. Forval byggði á þremur málsástæðum fyrir 

                                                
77 Þorgeir og Benedikt (n. 24) 66-67. 
78 Sama heimild 67. 
79 Sama heimild 67; sjá einnig Gomard, Obligationsretten i en nøddeskal (n. 24) 304; Ussing, (n. 27) 284. 
80 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 67. 
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fyrir því að Smáratorg hafði samþykkt skuldskeytinguna og því bæri að sýkna. Það var í fyrsta 

lagi að Smáratorg samdi við nýjan leigutaka um greiðslu á 500 þúsund kr. kröfu; í öðru lagi að 

Smáratorg tók við leigugreiðslum frá nýjum leigutaka vegna snyrtivöruverslunarinnar, 

samkvæmt skriflegu samkomulagi aðila; og að lokum að Smáratorg samdi við nýja leigutakann 

um áframhaldandi leigu. Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna. Var 

leigusamningur Smáratorgs og Forvals talinn í fullu gildi og ósannað að nokkrar breytingar 

hefðu orðið á honum. Var Forval því dæmt að greiða kröfu Smáratorgs. Í niðurstöðu 

héraðsdóms sagði m.a.: 

Meginregla kröfuréttar er sú að skuldara sé að jafnaði óheimilt að framselja skuld sína 
án samþykkis kröfuhafa. Af því leiðir að leigutaka er óheimilt að framselja öðrum 
leigurétt sinn nema með samþykki leigusala. Enda þótt stefnandi hafi beint reikningum 
til Snyrtivöruverslunarinnar Söndru og samið við forsvarsmann þess fyrirtækis um 
leiguskuld verður það á engan hátt jafnað til þess að stefnandi hafi samþykkt framsal 
leiguréttarins. 

Í málinu var meginreglunni um samþykki kröfuhafa fyrir skuldaraskiptum beitt. Þrátt fyrir að 

leigusalinn vissi af framleigjandanum, samdi við hann um greiðslur og fleira, þá hafði 

framleigjandinn enn skyldum að gegna sem skuldari. Kröfuhafi hafði ekki samþykkt að losa 

upphaflega skuldarann undan skyldum sínum samkvæmt upphaflega samningssambandinu, þar 

af leiðandi átti kröfuhafi réttmæta kröfu á hendur honum. 

Ágreiningur af svipuðum toga var einnig uppi í Hrd. 2. september 2011 í máli nr. 450/2011 

Faghús ehf. gegn þb. Roku ehf. Málið varðaði tæplega fjögurra milljarða króna kröfu sem 

Faghús vildi að yrði viðurkennd sem almenn krafa í þrotabú Roku ehf. Faghús sem var 

sóknaraðili í málinu taldi að Roka ehf. hafði verulega vanefnt leigusamning þeirra á milli þegar 

hann yfirgaf húsnæði í eigu Faghúss í mars 2010, án þess að hafa sagt upp afnotum af því. 

Faghús var eigandi fasteignar að Urðarhvarfi 6, Kópavogi sem TM Software ehf, sem síðar 

varð að Roku ehf., leigði með húsaleigusamningi dagsettum 23. desember 2005. Roka ehf. var 

dótturfélag Nýherja. Ágreiningur málsins laut meðal annars að því hvort Faghús hefði með 

athöfnum eða athafnaleysi sínu samþykkt framleigu leigusamnings, nánar tiltekið 

framleigusamningur TM software ehf. (framleigusali) og Viðju viðskiptaumsjónar ehf. 

(framleigjandi) dagsettum 25. mars 2009. Í kjölfar kaupa Nýherja á TM Software ehf. í febrúar 

2008 fór í gang endurskipulagning á uppbyggingu Nýherja. Viðja sem áður hafði verið 

dótturfélag TM Software, átti að sjá um rekstrarþjónustu Nýherja og dótturfélaga þess. Í því 

fólst meðal annars að sjá um að leiga húsnæðið að Urðarhvarfi 6 og endurleiga til Nýherja og 

dótturfélaga þess. 
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Þrotabúið byggði í fyrsta lagi á því að Faghús hafði verið kunnugt um framleiguna, umborið 

hana og þannig samþykkt hana, þrátt fyrir að enginn hafði undirritað framleigusamninginn fyrir 

hönd þess síðarnefnda. Það var annars vegar á grundvelli samskipta lögmanns Faghúsa við 

framleigjanda og framleigutaka, og hins vegar á grundvelli samskipta og viðskipta Faghúsa og 

dótturfélags þess við þrotabúið, Nýherja og önnur dótturfélög Nýherja.  

Í öðru lagi leit þrotabúið á það sem staðfestingu að Faghús hafði samþykkt framleiguna þar 

sem það gerði kröfu samkvæmt 109. gr. laga um gjaldþrotaskipti nr. 21/1991. Ákvæðið kveður 

á um að það skuli afhenda eign eða réttindi í vörslum þrotabús þriðja manni ef hann sannar 

eignarrétt sinn að þeim. Öðrum rétthöfum skal með sama hætti afhenda eignir eða réttindi sem 

þrotabúið á ekki tilkall til.  

Á ofangreindum rökum byggði þrotabú Roku á því að Faghús gæti ekki átt aðrar kröfur en þær 

að þrotabúið greiddi ógreidda leigu ásamt dráttarvöxtum til úrskurðadags gjaldþrotaskipta. 

Héraðsdómur mat það svo að Faghús hafði aldrei samþykkt framleigu húsaleigusamningsins. 

Hæstiréttur staðfesti niðurstöðuna með vísan til forsendna kærða úrskurðarins. 

Í framangreindum dómum má sjá hvernig meginreglunni um samþykki kröfuhafa fyrir 

skuldskeytingu er beitt í framkvæmd. Í báðum málunum lá það ótvírætt fyrir að kröfuhafinn 

vissi af framleigutökunum og hafði að auki verið í samskiptum við forsvarsmenn þeirra. Það 

sem styrkti stöðu kröfuhafa í fyrra málinu var að leiguskilmálarnir kváðu sérstaklega á um að 

framleiga væri óheimil nema að fengnu skriflegu samþykki leigusala. Í seinna málinu lá fyrir 

óundirritaður framleigusamningur. Var það án alls vafa að leigutakinn ætlaði sér að framleigja 

húsnæðið en ekkert samkomulag náðst. Yrðu bæði þessi atriði að teljast styrkja stöðu kröfuhafa 

gegn skuldara, er vörðuðu það hvort skuldaraskipti höfðu verið samþykkt.  

Ákvæði í leigusamningum sem heimila framsal leiguréttar með engum áskilnaði um samþykki 

leigusala veita leigutaka rétt á að setja nýjan aðila inn í skyldur sínar.81 Á hinn bóginn í tilvikum 

áþekkum téðum málum þá er það meiri vafa bundið og getur ráðist af ýmsum atriðum, meðal 

annars af samningsákvæðum og túlkun samnings.82  

Í mörgum tilvikum getur verið um skýra fyrirfram heimild til framsals að ræða. Til hliðsjónar 

má nefna Hrd. 10. mars 1948 í máli nr. 35/1947 Jóhann Guðjónsson, Ragnar Pálsson, Magnús 

Snorrason, Magnús Baldvinsson, Þiðrik Baldvinsson, Þorkell Teitsson og Erlendur Jónsson g. 

Favoretta Walterina Kennard og Geir H. Zoega. Ágreiningur málsins snérist um veiðirétt í 

                                                
81 Þorgeir og Benedikt (n.24) 68; sjá einnig Ussing (n. 27) 284. 
82 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 69. 
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Langá sem stefnda, frú Kennard, hafði framselt til stefnda Geirs Zoega. Í samningi stefndu við 

stefnendur sem voru landeigendur við Langá kom skýrt fram að: ,,Frú Kennard hefur leyfi til, 

meðan hún notar veiðiréttinn samkvæmt framantöldu, að leigja eða leyfa öðrum að nota hann 

um lengri eða skemmri tíma, með sama rétti og hún hefur“. Allir stefnendur mótmæltu því að 

stefnda frú Kennard hafði selt veiðiréttindin og öllu sem því fylgdi til stefnda Geirs. Hæstiréttur 

komst aftur á mót að þeirri niðurstöðu að ákvæði fyrrgreinds samnings heimilaði stefndu að 

framleigja veiðiréttinn til stefnda með þeim hætti sem hún gerði. Stefnda bar hins vegar áfram 

ábyrgð gagnvart stefnendum á efndum samningsins, svo sem leigugreiðslum og að veiðin yrði 

hóflega nýtt. 

Samkvæmt niðurstöðu þessa máls þá var skuldara, þ.e. stefnda frú Kennard, heimilt að 

framselja réttindi sín til þriðja aðila, samkvæmt samningi hennar við kröfuhafa, þ.e. 

landeigendur. Aftur á móti er ábyrgð fyrir efndum á skyldum samningsins enn hjá upphaflegum 

skuldara. Hefur kröfuábyrgð upphaflegs skuldara því ekki fallið niður en það er talið 

grundvallast á eðli afnotaréttar og aðdraganda samningsgerðar. Verður því að telja eðlismun á 

milli framsals réttinda annars vegar og skyldna hins vegar.83  

Dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að skuldskeyting getur ekki haft önnur réttaráhrif 

en aðilar ætla henni. Þar með getur hún ekki fært nýjum skuldara kröfur eða réttindi sem fyrri 

skuldari átti eða kynni að eignast á hendur kröfuhafa vegna lögskipta þeirra á milli fyrir 

skuldskeytinguna. 84  Í Hrd. 12. mars 2012 í máli nr. 113/2012 Þrotabú Fjárfestinga- og 

umsýslufélags Norðurklappar ehf. g. Landsbankanum hf. féllst Hæstiréttur á að nýr skuldari 

ætti aðeins rétt á leiðréttingu frá því hann yfirtók skuldabréf af upphaflegum skuldara. 

Ágreiningurinn snérist um hvort nýr skuldari átti rétt á leiðréttingu vegna ólögmætrar 

gengistryggingu frá yfirtökudegi eða útgáfudegi bréfsins. Nýi skuldarinn (þrotabúið) taldi að 

ekki hafði verið heimilt að beita 7. mgr. 18. gr. laga nr. 38/2001 vxl., sbr. 1. gr. laga nr. 

151/2010 þar sem ákvæðið fól í sér brot á stjórnarskrárvörðum eignarréttindum. Samkvæmt 

ákvæðinu þá skal hver skuldari, þegar aðilaskipta hafa orðið að lánssamningi þar sem um er að 

ræða ólögmæta vexti og/eða gengistryggingu, eiga sjálfstæðan rétt gagnvart kröfuhafa til 

leiðréttingar á greiðslum þeim sem þeir inntu af hendi vegna lánsins. Hæstiréttur sagði í 

niðurstöðu sinni að: 

                                                
83 Sjá einnig Þorgeir og Benedikt (n. 24) 69.  
84 Sama heimild 70. 
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Samningur um yfirtöku skuldar hefur almennt ekki önnur réttaráhrif en þau sem aðilar 
samningsins gagngert ætla honum. Yfirlýsing sú um skuldskeytingu sem um ræðir í 
þessu máli var samkvæmt efni sínu og orðalagi án alls fyrirvara af hálfu hins nýja 
skuldara og kvað á um það eitt að Novos fasteignafélag ehf. (síðar Fjárfestinga- og 
umsýslufélagið Norðurklöpp ehf.) tæki yfir skyldur skuldara samkvæmt 
veðskuldabréfinu.85 

Til samræmis við þetta þá færði yfirlýsingin um skuldskeytingu hinum nýja skuldara ekki í 

hendur kröfur eða önnur réttindi sem upphaflegur skuldari átti eða kynni að eignast á hendur 

kröfuhafa. Þar með féllst Hæstiréttur ekki á að nýi skuldarinn hafði verið sviptur með 

afturvirkum og íþyngjandi hætti fjárhagslegum réttindum sem hann hafði öðlast fyrir gildistöku 

laganna. Gerði ofangreint ákvæði ráð fyrir því að sá tiltekni skuldari sem hefði orðið fyrir tjóni 

fengi það bætt úr hendi lánveitanda (kröfuhafa).  

Í úrskurði héraðsdóms var niðurstaðan sú sama en hins vegar var rökstuðningur og forsendur 

hans ekki þær sömu og í Hæstarétti. Fyrir þær sakir er áhugavert að líta á forsendur héraðsdóms. 

Í fyrsta lagi þá segir héraðsdómur að: 

Við skuldaraskipti á láninu yfirtók nýr skuldari eftirstöðvar skuldarinnar. Við yfirtöku 
lánsins yfirtók nýr skuldari einnig öll réttindi og allar skyldur sem fylgdu skuldabréfinu 
eða lánasamningnum. Yfirtók hann því allar þær mótbárur er fyrri skuldari hafði 
samkvæmt reglum kröfuréttar. 

Í öðru lagi þá tók héraðsdómur fram að nýi skuldarinn gat aldrei öðlast annan og meiri rétt við 

yfirtöku lánsins en þann rétt sem þá var til staðar við yfirtökuna. Við yfirtökuna, eða 

skuldskeytinguna, þá lá ekki fyrir að fyrri lántakandi hefði ofgreitt af láninu miðað við 

upphaflegar forsendur. Gat því nýi skuldarinn ekki haft neinar væntingar um að hagnast á slíku 

uppgjöri síðar. Sá réttur sem fyrri skuldari hafði áunnið sér í formi endurgreiðslukröfu um 

ofgreitt fé, gat ekki yfirfærst á nýjan skuldara nema með sérstöku samkomulagi þar um. Á 

þessum grundvelli var fallist á kröfur kröfuhafans og hafnað því að setning og afturvirkni 

fyrrnefnds ákvæðis vaxtalaga skerti stjórnarskrárbundinn eignarrétt nýja skuldarans. 

Við nánari athugun á forsendum og niðurstöðum annars vegar héraðsdóms og hins vegar 

Hæstaréttar vaknar sú spurning hvort skyldur færast aðeins yfir til nýs skuldara við 

skuldskeytingu eða hvort réttindi og skyldur færast yfir. Í forsendum héraðsdóms var tekið 

fram að við yfirtöku lánsins yfirtók nýr skuldari ,,öll réttindi og allar skyldur sem fylgdu 

skuldabréfinu“. Aftur á móti nefndi Hæstiréttur í forsendum sínum reglu íslensk réttar, um að 

samningur um yfirtöku skuldar hefur almennt ekki önnur réttaráhrif en þau sem aðilar samnings 

gagngert ætla honum. Samkvæmt efni samningsins um skuldskeytingu var aðeins tekið fram 

                                                
85 Leturbreyting eftir höfund 
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að nýr skuldari tæki yfir skyldur skuldara samkvæmt veðskuldabréfinu. Við þessa athugun 

verður að draga þá ályktun að Hæstiréttur telur ekki að nýr skuldari öðlist öll réttindi og allar 

skyldur sem fylgja skuldabréfi við skuldskeytingu. Í viðmiðunarrammanum DCFR, sem komið 

er inn á í kafla 4.3, er skilgreint hvað skuldaraskipti eru og reglur þeim tengdum. Eru 

skuldaraskipti skilgreind sem ferli þar sem þriðja aðila er að einhverju leyti eða öllu86 skipt út 

fyrir upphaflegum skuldara með samþykki kröfuhafa.87 Ef nýjum skuldara er skipt að öllu leyti 

út fyrir þeim upphaflega verður að túlka regluna á þann hátt að hann yfirtaki ekki aðeins skyldur 

heldur einnig réttindi, líkt og héraðsdómur heldur fram, enda er hann að koma í stað upphaflegs 

skuldara í upphaflega kröfuréttarsambandinu. Af þessu leiðir að staðan verður að teljast óljós 

hvort réttindi og skyldur fylgi skuldskeytingu eða hvort túlka verði samninga/yfirlýsingar í 

hverju tilfelli fyrir sig. 

Að lokum er vert að nefna að Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að upphaflegur 

skuldari þarf ekki að undirrita yfirlýsingu um skuldskeytingu nema ef ætlunin sé að 

sjálfskuldarábyrgð hans eigi að standa áfram, sjá til hliðsjónar Hrd. 30. mars 2010 í máli nr. 

455/2009 Jóhannes Eggertsson og Eggert Skúli Jóhannesson g. Sparisjóði Vestmannaeyja. 

Málavextir voru á þann veg að Skipamiðlunin ehf. gaf út verðtryggt skuldabréf til Sparisjóðs 

Suðurlands (sem er útibú Sparisjóðs Vestmannaeyja) þar sem Jóhannes og Eggert tóku á sig 

sjálfskuldarábyrgð. Síðar var gerð breyting á greiðsluskilmálum skuldabréfsins ásamt 

skuldskeytingu þannig að í stað Skipamiðlunar ehf. kom nýr greiðandi, HG Fjárfestingar ehf. 

og sjálfskuldarábyrgð á Heimi Gunnlaugssyni. Ágreiningur málsins snérist aðallega um 

áðurnefnda skilmálabreytingu og skuldskeytingu. Stefndu, Jóhannes og Eggert, byggðu 

sýknukröfu sína á að með undirritun sinni á skilmálabreytinguna hafði greiðsluskylda þeirra 

fallið niður. Í niðurstöðu héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti kom fram að: 

Samkvæmt reglum kröfuréttar og viðskiptabréfareglum felur skuldskeyting í sér að nýr 
skuldari kemur í stað eldri skuldara. Til þess að aðrar ábyrgðir, svo sem ábyrgð 
sjálfskuldarábyrgðaraðila, gildi áfram þurfa þeir að samþykkja þá breytingu. 

Leit Hæstiréttur svo á að með undirritun Jóhannesar og Eggerts á skuldskeytinguna hefðu þeir 

verið að samþykkja nýjan skuldara sem sjálfskuldarábyrgðarmenn. Hafði ábyrgð þeirra átt að 

falla niður við skuldskeytinguna og skilmálabreytinguna, hefði ekki þurft þeirra persónulegu 

undirritun. Jafnframt þar sem að hvergi var tekið fram í skilmálabreytingunni að fyrri ábyrgð 

sjálfskuldarábyrgðarmannanna félli niður, var talið sannað að ábyrgð stefndu átti að haldast 

                                                
86 Upphaflegur texti: ,,a third party is substituted completely or incompletely for the debtor” 
87 von Bar o.fl. (n. 68) 567. 
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óbreytt. Í niðurstöðu Hæstaréttar var tekið fram að: a) ekki lá fyrir að Jóhannes og Eggert hefðu 

óskað eftir því að þeir yrðu jafnframt lausir undan sjálfskuldarábyrgðinni; b) ekki hafði verið 

þörf á samþykki fyrri skuldara fyrir skuldskeytingunni; c) ekki hafði verið þörf á undirritun 

þeirra ef það átti að fela í sér lausn þeirra undan sjálfskuldarábyrgðinni og; d) undirritun hafði 

verið nauðsynleg ef ábyrgð þeirra skyldi standa áfram þrátt fyrir skuldskeytinguna og tilkomu 

nýs ábyrgðarmanns. Á þessum grundvelli var ekki talið sannað að stefndu hefðu verið leystir 

undan sjálfskuldarábyrgð sinni. 

Við skoðun á úrlausn þessa máls, virðist það vega þyngst að upphaflegu skuldararnir 

undirrituðu skuldskeytinguna. Aftur á móti var hvorki kveðið á um það í skilmálum 

samningsins að ábyrgð þeirra ætti að falla niður né standa áfram. Virðist Hæstiréttur því leggja 

aðra meginreglu til grundvallar en þá sem nefnd var í kafla 4.3. Þar segir í 4. mgr. ákvæðis 

5:205 í þriðju bók DCFR að lausn upphaflegs skuldara undan ábyrgð, við fullkomin 

skuldaraskipti, nær einnig til persónulegrar ábyrgðar og veðréttinda sem hann hefur veitt 

kröfuhafa til tryggingar fullnustu sinni. Ef tryggingin hvílir hins vegar á eign sem framseld er 

til nýs skuldara, þá helst tryggingin á þeirri eign. Að auki segir í 5. mgr. að tryggingar sem 

veittar eru af öðrum aðilum en nýjum skuldara, til tryggingar fullnustu kröfu, skulu vera 

afsalaðar við lausn upphaflegs skuldara undan ábyrgð. Allar undantekningar frá þessum 

meginreglum ætti að túlka þröngt. Væri vafi hvort ábyrgð ætti að haldast eða falla niður, líkt 

og í þessu máli, ætti hann að vera túlkaður ábyrgðarmanni í hag.  

Í málinu var óskýrleiki á skilmálabreytingum túlkað skuldurunum í óhag. Það var aftur á móti 

upplýst fyrir dóminum að kröfuhafi, Sparisjóðurinn, lét útbúa skjalið. Höfundur álítur hvort 

meta átti ágreiningsefnið með hliðsjón af 36. gr. a. - d. sml. Þar er meðal annars kveðið á um 

samningsskilmála, sem ekki hafa verið samið um sérstaklega enda sé það liður í starfsemi 

annars aðilans, atvinnurekanda, en í meginatriðum ekki liður í starfsemi hins, neytanda. Komi 

vafi um merkingu þeirra skal það túlkað neytandanum í hag, sbr. 1. mgr. 36. gr. b. laganna.  

Að lokum setur höfundur spurningu við hve mikla vernd kröfuhafi, sem er fjármálafyrirtæki88, 

fái í skuldarasambandi sínu við skuldara sem telst neytandi. Það var ekkert í 

samkomulagi/samningi ofangreindra málsaðila sem sagði til um hvort undirritun skuldara væri 

vegna samþykki þeirra á skuldskeytingunni eða samþykki fyrir áframhaldandi ábyrgð. Hvort 

um fullkomna skuldskeytingu sé að ræða eða ófullkomna, sbr. umfjöllun um meginreglur 

skuldaraskipta í kafla 4.3, er óljóst enda við engar skýrar reglur að styðjast í íslenskri 

                                                
88 Sjá 1. tl. 1. mgr. 1. gr. a. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. 
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framkvæmd. Af niðurstöðu þessa máls má álykta að hagsmunir kröfuhafa njóta mikilla verndar 

á grundvelli meginreglunnar um samþykki kröfuhafa. 

4.4.2 Eftir á samþykki skuldskeytingar 

Skuldskeyting getur átt sér stað á þann veg að kröfuhafi samþykki eftir að til skuldarasambands 

hefur stofnast að nýr skuldari komi í stað hins upphaflega. Það er oftast sjálfur skuldarinn sem 

hefur frumkvæði að skuldaraskiptum. Skuldari finnur þá einhvern aðila sem hefur áhuga á að 

semja við hann um yfirtöku á skuldinni. Leitar skuldari síðan til kröfuhafa eftir samþykki. 

Upphaflegi skuldarinn er þá talinn laus undan skyldu sinni gagnvart kröfuhafa eftir að sá 

síðarnefndi hefur samþykkt nýja skuldarann.89 

Skuldskeyting getur einnig átt sér stað af frumkvæði þriðja aðila, sem snýr sér að kröfuhafa og 

semur við hann um yfirtöku skuldar, án þess þó að hafa samráð við upphaflegan skuldara. Þessi 

tilvik eru mun sjaldgæfari en þegar skuldarinn sjálfur óskar eftir skuldaraskiptum. Jafnframt 

getur verið álitamál hvort að um þriðjamannsloforð sé að ræða eða endanlega skuldskeytingu. 

Því hefur aftur á móti verið haldið fram að skuldskeyting getur ekki orðið fyrr en upphaflegur 

skuldari hefur verið leystur undan skyldum sínum gagnvart kröfuhafa.90 Að sögn fræðimanna 

felur samningur kröfuhafa og þriðja aðila um skuldskeytingu að öllum líkindum í sér; a) að 

skyldu fyrri skuldara sé lokið og upphaflega kröfuréttarsambandinu þar með og; b) að stofnast 

hafi nýtt skuldarasamband sem eftir því sem við verður komist er nákvæmlega eins og fyrra 

skuldarasambandið.91 

Eins og almennt er, þá gera nýi og upphaflegi skuldarinn með sér samning um yfirtöku á skuld. 

Eftir að þeir hafa náð samkomulagi, leita þeir til kröfuhafa fyrir samþykki á skuldaraskiptunum. 

Í dómaframkvæmd hefur verið fallist á að kröfuhafi geti samþykkt skuldskeytingu, bæði með 

beinum og óbeinum hætti.92  

Í Hrd. 6. júní 1969 í máli nr. 56/1968 Björn Pálsson og Húni hf. g. Kaupfélagi Eyfirðinga komst 

Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að Kaupfélagið hafði ekki samþykkt 

skuldskeytingu með beinu skriflegu samþykki þá hafði skuldskeyting átt sér stað. Málavextir 

voru þeir að Kaupfélagið hafði tekið að sér að smíða fiskibát fyrir stefndu, Björn Pálsson og 

Húna hf. Þann 3. janúar 1962 gerði Björn verksamning við kaupfélagið en 1. maí ári síðar 

stofnaði hann ásamt fleirum hlutafélagið Húna en Björn var framkvæmdarstjóri félagsins. Þann 

                                                
89 Þorgeir og Benedikt (n. 24) 72; sjá einnig Ussing (n. 27) 284.  
90 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 71; sjá einnig Ussing, sama heimild 284.  
91 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 71; sjá einnig Ussing, sama heimild 285. 
92 Þorgeir og Benedikt, sama heimild 72. 
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10. júlí 1963 undirritaði Björn sem prókúruhafi Húna yfirlýsingu um efndir verksamnings sem 

upphaflega var stíluð í nafni Björns persónulega: „pr. pr. h.f. Húni Björn Pálsson". Sama dag 

var afsal undirritað af hálfu beggja aðila, en í því sagði: 

Skipasmíðastöð Kaupfélags Eyfirðinga hefur nýlokið smíði og afhent til eiganda, sem er 
Húni h.f., Skagaströnd, 115 lesta fiskibát samkvæmt byggingasamningi, dags. 3. janúar 
1962 ... Hinir nýju eigendur hafa samið um og gengið frá greiðslum byggingarkostnaðar 
til skipasmíðastöðvarinnar og eru því löglegir eigendur fyrr greinds báts.93 

Kaupfélagið sem var stefnandi í málinu hélt því fram að það hafði aldrei, hvorki beint né óbeint 

leyst Björn Pálsson undan persónulegri ábyrgð og því væri hann samábyrgur Húna fyrir 

efndum. Hæstiréttur taldi hins vegar að eins og undirskrift á yfirlýsingu um efndir 

verksamnings og móttöku og samkvæmt efni afsalsins, þá hafði skuldskeyting frá Birni til 

Húna hf. farið fram. Var Björn því laus undan kröfu Kaupfélagsins.  

Í téðu máli verður hið skýlausa afsal að teljast vega þyngst en þar sagði að skipasmíðastöðin 

hafði ný lokið smíðum og afhent til eiganda sem væri Húni hf. Jafnframt var tekið fram að nýi 

eigandinn, þ.e. Húni hf., hafði gengið frá greiðslum og væri löglegur eigandi bátsins. 

Undirskriftin á yfirlýsinguna um efndir verksamningsins sem upphaflega var stíluð í nafni 

Björns persónulega yrði ekki ein og sér talin nægileg til þess að uppfylla skilyrðið um óbeina 

skuldskeytingu.94 

Í Hrd. 11. september 1997 í máli nr. 342/1996 íslenska ríkið g. Sólborgu ehf. voru héraðsdómur 

og Hæstiréttur ósammála hvort að óbeint samþykki hafði verið til staðar fyrir skuldskeytingu. 

Málið varðaði skuld samkvæmt veðskuldabréfi útgefnu af Sólborgu, þar sem viðurkennt var 

að skulda ríkissjóði Íslands um kr. 2.000 þús. Bréfið var tryggt með veði í Hamraenda 5 sem 

var í eigu Sólborgar við útgáfu bréfsins. Eignin var síðar seld Hamraendum hf. og þremur árum 

seinna var hún seld á nauðungaruppboði. Ekkert af uppboðsandvirðinu gekk upp í kröfu 

íslenska ríkisins. Stefnandi hélt því fram í málinu að ekki hafði verið samið um skuldskeytingu 

við sölu veðsins, en stefndi hélt því fram að með bréfi til stefnanda þann 10. júní 1992 hafði 

orðið skuldskeyting á umkrafinni skuld. Hann taldi einnig að stefnandi ætti að bera hallann af 

því að hafa ekki með formlegum hætti hafnað ósk um skuldskeytingu.  

                                                
93 Leturbreyting eftir höfund 
94 Til hliðsjónar má líta til 2. mgr. 15. gr. laga nr. 2/1995 um hlutafélög og 2. mgr. 10. gr. laga nr. 138/1994 um 
einkahlutafélög, en þar segir: ,,Nú er löggerningur gerður fyrir hönd félags áður en það er skráð og bera þeir sem 
tekið hafa þátt í gerningnum eða ákvörðunum um hann óskipta persónulega ábyrgð á efndum. Við skráninguna 
tekur félag við þeim skyldum sem leiðir af stofnsamningi eða félag hefur tekið á sig eftir stofnfund.“ Þetta er 
dæmi um fyrirfram gefið samþykki kröfuhafa þegar hann gerir samning við einstakling fyrir hönd óstofnaðs 
félags.  
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Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið hafði ekki samþykkt skuldskeytingu 

með fyrrnefndu bréfi. Hins vegar taldi héraðsdómur að stefnandi hafði samþykkt 

skuldskeytinguna óbeint. Var sú niðurstaða byggð á þremur málsástæðum. Það var í fyrsta lagi 

þögn stefnanda við beiðni um skuldskeytingu, sem ein gat ekki túlkað samþykki. Í öðru lagi 

að stefnandi krafði Hamraenda um afborganir eftir að beiðni um skuldskeytingu var lögð fram. 

Þessi ástæða ein og sér var sömuleiðis ekki talin geta túlkað óbeint samþykki. Að lokum vó 

það þyngst í niðurstöðu héraðsdóms að stefnandi krafði Hamraenda um greiðslu, eftir að andlag 

veðsins var selt á nauðungaruppboði og ljóst að ekkert fengist greitt af uppboðsandvirðinu. 

Héraðsdómur taldi það viðurkenningu á því að íslenska ríkið leit á Hamraenda sem 

persónulegan skuldara bréfsins, ekki aðeins greiðanda skuldarinnar sem eigandi veðsins. 

Hæstiréttur snéri niðurstöðu héraðsdóms við. Þar segir meðal annars: 

Þótt aðaláfrýjandi (íslenska ríkið) hafi, sem áður segir, beint greiðsluáskorun að 
Hamraendum hf., eftir að ljóst var orðið, að fullnusta fengist ekki á skuldinni af söluverði 
fasteignarinnar, sem var veðsett til tryggingar skuldinni, nægir það ekki eitt til þess, að 
hann verði talinn hafa samþykkt, að félagið væri orðið skuldari samkvæmt skuldabréfinu 
12. febrúar 1991 og gagnáfrýjandi (Sólborg hf.) laus undan skuldbindingu sinni.95 

Niðurstaða Hæstaréttar telst áhugaverð fyrir nokkrar sakir. Með hliðsjón af dómum Hæstaréttar 

þá er það ótvírætt að skuldaraskipti hafa verið samþykkt eftir á án þess að ritað væri beint undir 

skuldskeytingu.96 Í þessu máli sem við höfum hér til skoðunar gengur íslenska ríkið mjög langt 

í aðgerðum sínum gagnvart Hamraendum til að fá kröfu sinni fullnustað. Það var ekki fyrr en 

ljóst var að ekkert af uppboðsandvirðinu myndi ganga upp í skuldina, sem íslenska ríkið fór að 

krefja Sólborgu um greiðslur. Ekkert kvað á um hver ábyrgð Sólborgar var fyrir efndum. 

Þar sem aðeins var um eina kröfu að ræða og ekkert annað ráðið af samningi eða löggjöf um 

viðkomandi kröfuréttarsamband þá yrði grundvallarreglan um ábyrgð in solidum að gilda. Það 

felst í ábyrgð in solidum (óskiptri ábyrgð) að kröfuhafi getur krafist fullrar greiðslu kröfu hjá 

                                                
95 Leturbreyting eftir höfund.  
96 Sjá til hliðsjónar dóm Hrd. 56/1968 sem reifaður er rétt á undan í kaflanum; sjá einnig Hrd. 14. nóvember 1996 
nr. 31/1996 Saltkaup hf. g. Kaupfélagi Austur-Skaftfellinga. Þar snérist ágreiningurinn um það hvort Saltkaup 
hafði samþykkt skuldskeytingu frá kaupfélaginu til Borgeyjar hf. En niðurstaða héraðsdóms sem Hæstiréttur 
staðfesti var sú að skuldskeyting hafði komist á. Sú niðurstaða byggðist á fjórum atriðum, en það var a) Saltkaup 
færði stefnukröfuna af reikningi kaupfélagsins yfir á reikning Borgeyjar, þannig að skuldin var ekki lengur 
samkvæmt bókum Saltkaups á kaupfélaginu; b) Saltkaup tók við fjórum skuldabréfum frá Borgey sem nálgaðist 
þá fjárhæð sem Borgey skuldaði Saltkaup eftir færsluna; c) Saltkaup sendi viðskiptayfirlit til kaupfélagsins þar 
sem við kröfufjárhæðina var rituð svofelld athugasemd: ,,Borgey yfirtekur“; d) Saltkaup reyndi ekki að innheimta 
kröfuna hjá kaupfélaginu fyrr en ljóst var orðið að þeirra mati að Borgey myndi ekki greiða kröfuna að fullu. Með 
tilliti til allra ofangreindra staðreynda þá töldu dómstólar að skuldskeyting hafði komist á.  
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báðum skuldurum kröfuréttarsambandsins. Hafði kröfuhafi því getað valið hverjum hann 

krefðist fullnustu hjá.97 

Að þessu sögðu er hægt að taka undir með héraðsdómi að íslenska ríkið taldi Hamarenda óbeint 

vera persónulegan skuldara bréfsins en ekki aðeins greiðanda skuldarinnar og þar með 

samþykkt skuldskeytinguna. Að mati höfundar skortir niðurstaða Hæstaréttar rökstuðning 

sérstaklega þar sem dómstóllinn hefur í fyrri dómum sínum fallist á að þann möguleika að 

skuldskeyting komist á, án beins samþykkis. Af þeim dómum sem hér hefur verið farið yfir og 

fleirum, verður að telja línuna sem liggur fyrir óbeinu samþykki á skuldaraskiptum nokkuð 

óljósa.98  

Það er viðurkennd framkvæmd að þrátt fyrir að einhver annar en upphaflegur skuldari greiði 

af skuldabréfi, þá jafngildi það ekki skuldaraskiptum. Þessu til hliðsjónar má líta til dóm Hrd. 

2. nóvember 1995 í máli nr. 46/1994 Guðmundur Bjarnason g. Landsbanka Íslands. Málið 

varðar veðskuldabréf sem Guðmundur gaf út til Landsbankans þann 17. október 1990 með veði 

í fasteign að Skútahrauni 7. Með afsali þann 11. júní 1990 seldi Guðmundur hina veðsettu eign. 

Með afsalinu hafði kaupandi, Austri hf., meðal annars tekið að sér umstefnt skuldabréf. Fór 

Guðmundur í framhaldi af þessu til verðbréfadeildar Landsbankans, tilkynnti starfsmanni um 

skuldskeytinguna, afhenti afrit af afsalinu og óskaði eftir samþykki bankans. Stefndi 

Guðmundur vildi meina að stefnandi Landsbankinn hafði á sínum tíma samþykkt 

skuldskeytinguna munnlega og gengið frá henni formlega. Þar af leiðandi væri bankinn af 

henni bundinn. Um það er aðallega deilt í málinu hvort skilyrðum um skuldskeyting hefðu 

verið fullnægt. Hæstiréttur féllst á niðurstöðu héraðsdóms en þar kom fram: 

Samkvæmt framburði stefnda (Guðmundar) skrifaði hann ekki undir neina formlega 
beiðni um skuldskeytingu hjá stefnanda (Landsbankanum). Þá verður ekki talið, að sú 
staðreynd, að stefnandi sendi Austra hf. greiðsluseðil, feli í sér samþykki stefnanda á 
skuldaraskiptum. Gegn andmælum stefnanda þykir stefndi því ekki hafa sýnt fram á, að 
stefnandi hafi í raun samþykkt skuldaraskipti, og telst því ósannað, að skuldskeyting hafi 
verið gerð.99 

Samkvæmt þessu verður sú framkvæmd að teljast viðurkennd, að gerður sé greinamunur á því 

hvort beðið er um nýjan greiðanda að skuldabréfi eða hvort um er að ræða beiðni um formleg 

skuldaraskipti. Ef um hið síðarnefnda sé að ræða verða kröfur um skuldaraskipti að vera 

uppfylltar, þ.e. samþykki kröfuhafa við formlegri beiðni um skuldaraskipti. Málavextir í Hrd. 

5. nóvember 1998 í máli nr. 66/1998 Landsbanki Íslands g. Sævari Th. Guðmundssyni voru 

                                                
97 Benedikt Bogason, ,,Skuldbinding ábyrgðarmanns samkvæmt kröfuábyrgð“ (50) Tímarit lögfræðinga 5, 10-11. 
98 Sjá einnig til hliðsjónar dóma Hrd. 200/1998, Hrd. 73/1997 
99 Textabreyting eftir höfund 
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með mjög sambærilegum hætti og í ofangreindu máli Hrd. 46/1994 en þar komust dómstólar 

að annarri niðurstöðu. Í skilmálum skuldabréfsins kom fram að ef eigandaskipti yrðu á hinni 

veðsettu eign, myndi skuldin öll gjaldfalla, nema aflað yrði samþykktar lánveitanda til 

eigendaskiptanna og yfirtöku lánsins. Gat upphaflegur skuldari því vænst þess, þar sem ekki 

kom til gjaldfellingar á skuldinni við eigendaskiptin, að fallist hafði verið á beiðni um yfirtöku 

á láninu. Forsendur héraðsdóms fyrir sýknu voru meðal annars byggðar á eftirfarandi: 

Dómafordæmi eru fyrir því, að ríkari kröfur séu gerðar í viðskiptalífinu til opinberra 
lánastofnana en alls almennings í landinu. Og svo sem hér hefur verið rakið, gætti 
stefnandi (kröfuhafi) þess ekki að gera viðsemjanda sínum, stefnda (upphaflegum 
skuldar) í máli þessu, tímanlega ljóst, að hann væri enn skuldari og skuldskeyting hefði 
ekki verið samþykkt, - auk þess sem staðhæfingu Sigrúnar Arndal (nýr skuldari), að 
skuldskeyting hefði í raun verið samþykkt, hefur ekki verið hnekkt, - leiðir til þess, að 
stefndi verður sýknaður af öllum kröfum stefnanda.100 

Í forsendum Hæstaréttar var komið inn á það að upphaflegi og nýi skuldarinn báru það bæði 

fyrir dómi að starfsmaður kröfuhafa hafði samþykkt skuldaraskiptin. Hins vegar var sérstakt 

eyðublað um beiðni á yfirtöku enn óútfyllt af hálfu kröfuhafa. Eftir eigandaskiptin sendi 

kröfuhafinn greiðsluseðla og greiðsluáskoranir til nýja skuldarans eftir að vanskil urðu. Þar 

kom fram, líkt og á beiðni um nauðungarsölu og kröfulýsingunni í söluverð, að upphaflegur 

skuldari bréfsins var Sævar Th. Guðmundsson, en 20. nóvember 1992 yfirtók Sigrún Arndal 

lánið. Bréfið var gjaldfellt 5. maí 1994. Það var aftur á móti ekki fyrr en 22. október 1996 sem 

kröfuhafinn beindi í fyrsta sinn eftir eigendaskiptin áskorun til upphaflegs skuldara, Sævars, 

um að greiða. Með tilliti til allra ofangreindra gjörða kröfuhafans, þá taldi Hæstiréttur hann 

ótvírætt sýna það að hann samþykkti nýja skuldarann. Var því fallist á með upphaflegum 

skuldara, að skuldaraskipti hefðu orðið að láninu og hann laus undan greiðsluskuldbindingu 

sinni. Bendir niðurstaðan til þess að kröfuhafi geti veitt óbeint samþykki fyrir skuldskeytingu.   

4.4.3 Samantekt 

Í þessum hluta ritgerðarinnar var ítarlega farið yfir hvernig skuldaraskipti með samþykki 

kröfuhafa geta gerst. Annars vegar var farið yfir þegar kröfuhafi samþykkir fyrirfram í 

samningi við upphaflegan skuldara að hinum síðarnefnda er heimilt að setja nýjan skuldara í 

sinn stað. Meginregla kröfuréttar er sú að skuldara er að jafnaði óheimilt að framselja skuld 

sína án samþykkis kröfuhafa. Í dómaframkvæmd hefur reynt á það hvort framleiga er heimil 

án samþykkis leigusala (kröfuhafa). Ef samningur kveður á um samþykki leigusala fyrir 

framsali þá þarf það að vera ótvírætt samþykki. Þrátt fyrir að leigusali (kröfuhafi) viti af nýjum 

                                                
100 Leturbreyting eftir höfund 
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leigjanda (skuldara), verið í samskiptum við forsvarsmenn skuldara og samið um greiðslur við 

hann, hafa dómstólar litið svo á að upphaflegur leigutaki (skuldari) losni ekki undan skyldu 

sinni nema það liggi fyrir formlegt samþykki.  

Af dómaframkvæmd er ekki víst hvort nýr skuldari öðlast réttindi og skyldur við 

skuldskeytingu, eða tekur aðeins við skyldum. Möguleiki er að framselja aðeins réttindi. Væri 

hægt að tala um það sem ófullkomna skuldskeytingu, þar sem upphaflegur skuldari ber ábyrgð 

á skyldum samnings. Ef nýr skuldari kemur í stað upphaflegs skuldara án þess að til nýs 

kröfuréttarsambands stofnist, telur höfundur að nýr skuldari skyldi öðlast öll þau réttindi og 

taka á sig allar þær skyldur sem því fylgja. Væri hægt að tala um það sem fullkomna 

skuldskeytingu. Til að skera úr um hvort réttindi og skyldur fylgi skuldskeytingu verður 

samkvæmt dómaframkvæmd aftur á móti að túlka samninga eða yfirlýsingar í hverju tilfelli 

fyrir sig.  

Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að upphaflegir skuldarar sem bera jafnframt 

sjálfskuldarábyrgð þurfa ekki að undirrita yfirlýsingu um skuldskeytingu nema ef ætlunin sé 

að sjálfskuldarábyrgð eigi að standa áfram. Meginreglan sem kemur fram í DCFR um þetta 

álitaefni segir að lausn upphaflegs skuldara undan ábyrgð á skyldum nær einnig til 

persónulegrar ábyrgðar ef um fullkomna skuldskeytingu er að ræða. Hæstiréttur virðist aftur á 

móti beita annarri meginreglu í úrlausn sinni. Erfitt er að afmarka hvaða skilyrði gilda um 

álitaefni líkt og þetta. Grundvallast það að miklu leyti á því að við engin sett lagaákvæði eða 

reglur er að styðjast.  

Hins vegar var farið yfir þegar skuldskeyting á sér stað á þann veg að kröfuhafi samþykki eftir 

að til skuldarasambands hefur stofnast að nýr skuldari komi í stað hins upphaflega. Hefst það 

yfirleitt með því að nýi og upphaflegi skuldarinn gera með sér samning um yfirtöku á skuld. 

Eftir að þeir hafa náð samkomulagi leita þeir til kröfuhafans fyrir samþykki á 

skuldaraskiptunum. Í dómaframkvæmd hefur því verið slegið föstu að kröfuhafi geti óbeint 

samþykkt skuldskeytingu með gjörðum sínum.  

Óbeint samþykki telst vera fengið til dæmis ef það kemur skýrt fram í afsali að eigandi sé annar 

en upphaflegur skuldari í kröfuréttarsambandinu, kröfuhafi mótmælir ekki nýjum skuldara og 

hefur átt í viðræðum við hann, sbr. Hrd. 56/1968. Það er hins vegar engin skýr lína um það 

hvað telst til óbeins samþykkis fyrir skuldskeytingu og hvað ekki. Þögn kröfuhafa við beiðni 

um skuldskeytingu, krafa um efndir úr hendi nýs skuldara, yfirlýsing um yfirtöku í 

bókhaldsgögnum og fleira, getur allt verið hluti af heildarmati um hvort óbeint samþykki fyrir 

skuldskeytingu liggi fyrir. Hvað vegur þyngst í matinu verður aftur á móti að teljast óljóst með 
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tilliti til þeirra dóma sem farið var yfir í kaflanum. Með hliðsjón af þeim verndarhagsmunum 

sem felast í meginreglunni um skuldaraskipti verður að túlka undanþágur frá henni þröngt og 

meta vafaatriði kröfuhafa í hag.  

Að samþykkja nýjan greiðanda að láni og samþykkja skuldskeytingu telst ótvírætt til tveggja  

mismunandi framkvæmda. Fyrrnefnda framkvæmdin myndi flokkast sem ófullkomin 

skuldskeyting, þar sem upphaflegur skuldari er enn í ábyrgð, ef greiðandi vanefnir greiðslur 

samkvæmt samningi. Sú síðari myndi teljast fullkomin skuldskeyting. Upphaflegur skuldari 

losnar undan skuldbindingum sínum og nýi skuldarinn tekur við öllum skyldum. Þó formleg 

beiðni um skuldskeytingu hafi ekki verið samþykkt, þá getur kröfuhafi með gjörðum sínum 

óbeint samþykkt skuldskeytinguna. Það að kröfuhafi sé opinber lánastofnun, góð trú skuldara 

og aðrar yfirlýsingar getur allt haft áhrif á heildarmatið sem byggt er á, líkt og áður hefur verið 

umgetið. 

5 Lokaorð 

Í ritgerðinni var lögð megin áhersla á skuldaraskipti. Markmiðið var í fyrsta lagi að greina hvað 

dómstólar hafa talið vera samþykki kröfuhafa fyrir skuldskeytingu. Í öðru lagi að gera 

greinagóða umfjöllun um aðilaskipti með hliðsjón af stöðu skuldara og að lokum draga fram 

álitaefni sem meðal annars fylgja því að ekki sé við heildstæðar reglur eða lagaákvæði að 

styðjast.  

Í upphafi var fjallað um kröfurétt og kröfuréttindi. Þar var farið yfir stöðu kröfuréttar innan 

fjármunaréttar og þau atriði sem talin voru búa að baki reglum kröfuréttar. Næst var gerð grein 

fyrir því hvað kröfuréttindi væru og þeim skilyrðum sem þau þurfa að uppfylla til að teljast 

skuldbindandi.  

Þriðji kafli ritgerðarinnar var helgaður aðilaskiptum. Í upphaf var fjallað almennt um 

aðilaskipti að eignarréttindum. Þá var fjallað almennt um eignarréttindi og hvernig til þeirra 

stofnast. Það er með afleiddri stofnun sem stofnað er til nýrra eignarréttinda í skjóli eldri. Það 

getur gerst með margvíslegum hætti m.a. við afsalsgerninga, við eignarnám eða í skjóli 

forkaupsréttar. Í næsta hluta kaflans var fjallað um meginregluna um kröfuhafaskipti og 

takmarkanir hennar, en þau geta átt sér stað án samþykkis skuldara. Farið var yfir mismunandi 

birtingarmyndir kröfuhafaskipta en það er m.a. með löggerningi, líkt og farið var yfir í 

umfjöllun um aðilaskipti að eignarréttindum; á grundvelli skráðra réttarreglna; við erfðir og 

fullnustugerðir og; við ,,subrogation“. Í lok kaflans var fjallað um réttarstöðu skuldara við 

kröfuhafaskipti. Sérstök áhersla var lögð á ef skuldari greiðir kröfu til framseljanda. Samkvæmt 
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Hrd. 131/1984101 þarf skuldari að sýna aðgæslu þegar hann greiðir kröfu ef vafi er á um hver 

eigi lögmætan rétt á greiðslunni. Þó skuldari greiðir upphaflegum kröfuhafa (framseljanda), 

þýðir ekki að hann losni undan skyldu sinni gagnvart nýja kröfuhafanum (framsalshafa). 

Síðasti kaflinn var helgaður meginviðfangsefni ritgerðarinnar. Í upphafi var farið yfir 

meginreglu skuldaraskipta, um að skuldari geti almennt ekki án samþykkis kröfuhafa sett 

annan skuldara í sinn stað með samningi, og undantekningar hennar. Í næsta hluta var farið yfir 

evrópskan kröfurétt. Fyrst var fjallað um þróun samevrópsk samningaréttar sem á rætur sínar 

að rekja aftur til níunda áratugarins. Farið var yfir afrakstur Lando nefndarinnar með útgáfu 

PECL reglnanna og síðar drögin að sameiginlegum viðmiðunarramma (DCFR reglunnar) sem 

snerti mörg svið einkaréttarins. Í lok hlutans var farið yfir þær reglur sem þar koma fram er 

varða skuldaraskipti.  

Síðasti partur fjórða kafla snéri að inntaki skuldskeytingar. Þá var fyrst farið yfir hvernig aðilar 

geta með samningi samið fyrirfram um að skuldara sé heimilt að setja annan skuldara í sinn 

stað. Dómar þar sem ágreiningur snéri að framsali á leigusamningi voru reifaðir. Þar var 

meginreglunni um samþykki kröfuhafa beitt í framkvæmd. Þrátt fyrir að kröfuhafi vissi af 

nýjum skuldara (framleigutaka) og hafði verið í samskiptum við forsvarsmenn hans var ekki 

fallist á að kröfuhafi hefði samþykkt skuldskeytinguna (framsalið). Fjallað var um hvort 

réttindi og skyldur fylgja skuldskeytingu eða aðeins skyldur með hliðsjón af Hrd. 113/2012102. 

Jafnframt var farið yfir niðurstöðu í Hrd. 455/2009103 og hún metin með hliðsjón af hve mikla 

vernd kröfuhafi, sem jafnframt er fjármálafyrirtæki, fær. Síðasti hlutinn snéri að skuldskeytingu 

sem getur átt sér stað eftir að til skuldarasambands hefur stofnast. Áhersla var lögð á hvað 

dómstólar hafa talið nægja til að uppfylla skilyrði fyrir óbeinu samþykki kröfuhafa á 

skuldskeytingu. Af niðurstöðunum var ljóst að samþykkið réðist af heildarmati. Ýmis atvik 

voru talin skipta máli við heildarmatið, til dæmis hvort búið var að færa kröfuna yfir á reikning 

nýs skuldara, hvort aðeins var reynt að innheimta hjá nýjum skuldara eða kæmi skýrt fram í 

afsali eða öðrum samningi að eigandi væri nýi skuldarinn. Þar sem meginreglan um 

skuldaraskipti grundvallast á verndarhagsmunum kröfuhafa verður að túlka undanþágur frá 

meginreglunni þröngt og því meiri líkur á að vafaatriði séu túlkuð kröfuhafa í hag. 

  

                                                
101 Dómurinn reifaður í kafla 3.3.1 
102 Dómurinn reifaður í kafla 4.4.1 
103 Dómurinn reifaður í kafla 4.4.1 
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