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1 Inngangur 
Öllum kröfuréttindum er í upphafi ætlað það hlutverk að greiðsla sú, sem þau mæla fyrir um, 

fari fram.1 Þannig miðast eðlileg lok kröfuréttinda við það tímamark þegar greiðsla þessi er 

innt af hendi, það er þegar skuldari greiðir kröfu sína í hendur kröfuhafa.2 Á þessu kunna þó 

að verða ýmiss konar misbrestir, sem geta t.a.m. leitt til þess að krafan teljist vanefnd og 

kröfuréttindunum þar með ekki lokið í skilningi fræðanna. Ólík þessu er sú gerð „gallaðrar“ 

greiðslu, sem felst í því að skuldari greiðir kröfuhafa meira en efni standa til og er þá talað um 

ofgreiðslu. Algengustu álitaefnin varðandi ofgreiðslu snúa að því hvort upphaflegur skuldari 

eigi rétt á endurgreiðslu hins ofgreidda fjár eður ei. Á næstu síðum verður rýnt í 

réttarheimildir og –framkvæmd með það fyrir sjónum, að bera kennsl á þau tilvik þar sem 

skuldari á ekki rétt á endurheimtu ofgreidds fjár úr hendi kröfuhafa. 

Gengið verður út frá að það sé meginregla að íslenskum rétti, að endurgreiða beri ofgreitt 

fé og verður því fjallað um undantekningar frá meginreglunni. Þessi tilhögun verður rökstudd 

og gleggri grein gerð fyrir þessari meginreglu og álitaefnum sem snúa beint að henni í byrjun 

umfjöllunarinnar, auk þess sem fjallað verður lítillega um hvað felst í hugtakinu ofgreiðsla. 

Því næst verður vikið að þeim áhrifum sem fyrningarreglur laga og sjónarmið um tómlæti 

geta haft á möguleika skuldara til að endurheimta ofgreitt fé og í framhaldinu fjallað um 

hvernig huglæg afstaða greiðanda kröfu annars vegar og viðtakanda greiðslu hins vegar getur 

skipt máli við matið á því hvort endurgreiða beri ofgreidda kröfu eða hinn ofgreidda hluta 

hennar. Loks verða helstu niðurstöður teknar saman. 

2 Meginreglan og hugtakið ofgreiðsla 

2.1 Almennt 
Með hugtakinu meginregla er í lögfræði venjulega átt við grundvallarreglu á einhverju sviði3, 

þ.e. reglu sem má álykta að eigi við innan ákveðinnar greinar lögfræðinnar þegar engar 

óvenjulegar aðstæður eru fyrir hendi, sem leitt gætu til annars. Hafa meginreglur laga verið 

álitnar sérstök réttarheimild, þegar hafður er af þeim stuðningur við lausn réttarágreinings.4 

                                                
1 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 40. 
2 Ólafur Lárusson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 65-66. 
3 Lögfræðiorðabók, bls. 283. 
4 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 325. 



3 
 

Eins og fram kemur í inngangi verður gengið út frá réttinum til endurgreiðslu ofgreidds 

fjár (condictio indebiti5) sem meginreglu að íslenskum rétti. Hér á eftir verður fjallað stuttlega 

um hugtakið ofgreiðslu og í framhaldinu gerð gleggri grein fyrir meginreglunni sem slíkri, 

með hliðsjón af kenningum nokkurra fræðimanna sem um hana hafa fjallað og úrlausnum 

dómstóla. 

2.2 Hugtakið ofgreiðsla 
Við umfjöllun um endurgreiðslu ofgreidds fjár vakna spurningar um hvenær fé teljist ofgreitt 

og hvað felist í hugtakinu ofgreiðslu. Hugtakið hlýtur alltaf að vísa til þess að krafa hafi verið 

greidd umfram skyldu að einhverju leyti, en í grunninn virðist fært að ganga út frá að 

ofgreiðsla geti átt sér stað með tvennum hætti.6 

Annars vegar má ímynda sér tilvik, þar sem greidd er krafa sem ekki er fyrir hendi. Tilvik 

af þessu tagi geta til að mynda orðið þegar skuldari greiðir kröfuhafa kröfu, sem hann áttar sig 

ekki á að hefur þegar verið greidd eða fyrnst7. Hitt er einnig mögulegt, að peningafjárhæð sé 

greidd án þess að nokkurn tímann hafi staðið gild krafa að baki greiðslunni. Dæmi um þetta 

væri ef vinnuveitandi héldi áfram að greiða launþega laun eftir að hann hefði hætt störfum. 

Undir þessa tegund ofgreiðslu tíðkast ennfremur að fella tilvik, þar sem skuldari greiðir fyrir 

mistök gilda kröfu til rangs aðila.8 

Hins vegar geta þau tilvik talist til ofgreiðslu, þar sem skuldari greiðir kröfuhafa hærri 

fjárhæð en sem nemur kröfunni að baki greiðslunni. Þetta á til dæmis við um vinnuveitanda, 

sem greiðir launþega hærri laun en honum ber samkvæmt samningi. 

Þessi aðgreining á tveimur gerðum ofgreiðslu getur skipt máli þegar metin er huglæg 

afstaða skuldara og kröfuhafa til greiðslu kröfu, en sú huglæga afstaða getur haft úrslitaáhrif 

við mat á rétti til endurgreiðslu, eins og nánar verður vikið að í 4. kafla. Þá hafa fræðimenn og 

fjallað um aðra gerðina af ofgreiðslu án þess að minnast á hina og væri óvarlegt að draga 

ályktanir um báðar gerðir ofgreiðslu af slíkri umfjöllun. 

Við þetta má því bæta, að hugtökin „skuldari“ og „kröfuhafi“ eiga eðli máls samkvæmt 

ekki við þegar rætt er um þá gerð ofgreiðslu, þar sem engin gild krafa er fyrir hendi. Er í þeim 

tilfellum nærtækara að tala um „greiðanda“ og „viðtakanda“ greiðslu og verður það gert í 

þessari ritgerð.9 

                                                
5 Lögfræðiorðabók, bls. 76. 
6 Bernard Gomard: Obligationsret, bls. 190. 
7 Vikið verður að reglum um fyrningu endurheimtukrafna í kafla 3.2. 
8 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, bls. 137. 
9 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, bls. 138. 
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2.3 Viðhorf fræðimanna og dómstóla 
Lengi vel var það sjónarmið ráðandi í norrænum rétti að almennt bæri að hafna kröfum um 

endurgreiðslu ofgreidds fjár og tilvik þar sem endurheimta yrði viðurkennd væru því 

undantekning frá meginreglunni. Að þessari niðurstöðu komst danski fræðimaðurinn A. S. 

Ørsted, sem fyrstur þarlendra fræðimanna fjallaði um efnið í grein sem birtist árið 1828. 

Næstu áratugi á eftir hreyfði enginn mótmælum við þessari kenningu Ørsteds, en Henry 

Ussing var ekki jafnafdráttarlaus í sinni umfjöllun á fyrri hluta tuttugustu aldar, þótt hann 

gengi ekki svo langt að viðurkenna andstæða meginreglu.10 Í heildstæðri umfjöllun sinni um 

kröfurétt slær Bernhard Gomard því aftur á móti föstu að meginreglan um ofgreitt fé sé 

endurgreiðsla, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.11 

Ólafur Lárusson víkur stuttlega að efninu í riti sínu, Kaflar úr kröfurétti. Þar slær hann því 

föstu sem meginreglu að skuldari eigi rétt á endurgreiðslu, „því að jafnaði má ætla, að 

greiðsla hans sé bundin þeirri forsendu, að honum sé skylt að greiða.“ Þess skal getið að 

umfjöllun Ólafs einskorðast við þau tilvik, þar sem skuldari greiðir kröfuhafa ógilda kröfu. 

Hins vegar tekur hann fram að ýmsar og víðtækar undantekningar verði að gera frá þessari 

meginreglu, til að mynda geti greiðandi ekki krafist endurgreiðslu ef viðtakandinn mátti ætla 

að greiðslan væri gjöf eða að aðrar ámóta forsendur lægju henni að baki.12 

Nokkur samstaða virðist vera um það meðal íslenskra lögfræðinga að viðurkenna 

meginregluna um endurgreiðslu ofgreidds fjár. Auk umfjöllunar Ólafs Lárussonar má þessu til 

stuðnings nefna skýringu lögfræðiorðabókar á endurheimt ofgreidds fjár, þar sem fram kemur 

að þótt reglur um þetta efni séu óljósar að íslenskum rétti sé endurgreiðsla meginregla. Henni 

verði þó ekki ávallt beitt þegar ofgreitt hefur verið.13 Hæstiréttur kveður afdráttarlaust á um 

meginregluna í Hrd. 13. september 2007 (32/2007), þar sem segir orðrétt: 

 
Í íslenskum rétti gildir meginregla um að þeir sem fá fyrir mistök greidda peninga sem þeir eiga 
ekki rétt til skuli endurgreiða þá. Frá þessari reglu verður þó að gera undantekningar eftir því 
hver atvik eru að ofgreiðslunni og endurkröfu hennar. 
 

                                                
10 Sigríður Jósefsdóttir: „Endurgreiðsla ofgreidds fjár“, bls. 137. 
11 Bernard Gomard: Obligationsret 3. del, bls. 190-191. Sjá einnig Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan 
Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, bls. 137. Þar segir að mat á endurgreiðslukröfu geti verið svo 
margslungið, að varla borgi sig að slá fastri ákveðinni meginreglu um efnið. Þó er tekið fram að Bernhard 
Gomard gangi út frá því að endurgreiðsla sé meginregla um ofgreiddar kröfur. 
12 Ólafur Lárusson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 71. 
13 Lögfræðiorðabók, bls. 104. Þess má geta að Páll Sigurðsson, sem m.a. ritstýrði lögfræðiorðabókinni, kemst í 
riti sínu um hinn almenna hluta kröfuréttar að þeirri niðurstöðu „að hæpið sé að tala um neina meginreglu um 
endurheimturétt, heldur verði að meta þetta atriði hverju sinni [...].“ Sjá Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 188. 
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Að þessu virtu má slá því föstu að í íslenskum rétti gildi sú meginregla að endurgreiða 

beri ofgreitt fé. Reglan er þó ekki afdráttarlaus og í næstu köflum verður sjónum beint að 

þeim tilfellum, sem falla utan gildissviðs hennar. 

3 Fyrning endurgreiðslukrafna og tómlæti greiðanda 

3.1 Almennt 
Á því tímamarki þegar skuldari greiðir kröfuhafa umfram það sem efni standa til, stofnast 

endurheimtukrafa til handa upphaflegum skuldara. Fyrningarfrestur þessarar nýju kröfu hefst 

um leið og hin upphaflega greiðsla fer fram og getur upphaflegur skuldari vitaskuld ekki farið 

fram á endurgreiðslu hins ofgreidda fjár, geri hann ekki tilkall til hennar áður en 

fyrningarfresturinn er liðinn. Kenningar fræðimanna og dómaframkvæmd benda að auki til 

þess að réttur til endurgreiðslu ofgreidds fjár kunni að skerðast fyrir sakir tómlætis við 

innheimtu, jafnvel þótt endurheimtukrafan sé ekki fyrnd að lögum.14 Verður nú vikið að þeim 

lagareglum sem gilda um fyrningu þessara krafna og fjallað um þau áhrif sem tómlæti getur 

haft á rétt upphaflegs skuldara til endurgreiðslu.15 

3.2 Fyrning endurgreiðslukröfu 
Með fyrningu er í kröfurétti átt við að réttur kröfuhafa til að innheimta greiðslu úr hendi 

skuldara falli niður að meira eða minna leyti vegna aðgerðaleysis kröfuhafa við innheimtu 

kröfunnar.16 

Samkvæmt 2. tölul. 4. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda, 

sem felld voru úr gildi með lögum nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda, var 

fyrningarfrestur kröfuréttinda að meginreglu tíu ár. Í 2. og 3. gr. laganna komu hins vegar 

fram víðtækar undantekningar frá þeirri reglu, sem gerðu það að verkum að í reynd fyrndust 

flestar kröfur á fjórum árum. Þetta átti meðal annars við um kröfur til endurgreiðslu ofgreidds 

fjár, en í 5. tölul. 3. gr. laganna kom berum orðum fram að kröfur um endurgjald á því sem 

greitt hefur verið í rangri ímynd (þ.e. trú) um skuldbindingu fyrnist á fjórum árum.17 

                                                
14 Sigríður Jósefsdóttir: „Endurgreiðsla ofgreidds fjár“, bls. 157. 
15 Að álitaefnum sem snúa að því, hvort skuldari, sem greiðir kröfu án þess að gera sér ljóst að hún var fyrnd á 
þeim tíma sem greiðslan átti sér stað, geti krafist endurgreiðslu, verður vikið í kafla 4.1 um huglæga afstöðu 
skuldara til greiðslu. 
16 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 41. 
17 Dæmi um beitingu ákvæðisins er að finna í Hrd. 2000, bls. 3995 (160/2000), þar sem íslenska ríkið var sýknað 
af kröfu um endurgreiðslu lyfjaeftirlitsgjalds, sem hafði verið dæmt ólögmætt í Hæstarétti tveimur árum áður. 
Við málshöfðunina voru sex ár liðin frá síðustu greiðslu stefnanda á gjaldinu og krafa hans um endurgreiðslu því 
talin fyrnd skv. 5. tölul. 3. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda. 
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Nýju fyrningarlögin, lög nr. 150/2007, fela í sér breytingu á þessari meginreglu, en í 3. gr. 

þeirra kemur fram að almennur fyrningarfrestur kröfuréttinda sé fjögur ár. Með því var lögfest 

og gerð að meginreglu sú réttarframkvæmd sem var við lýði samkvæmt eldri lögunum.18 Í 

nýju lögunum er ekkert tekið fram um endurheimtukröfur líkt og gert var í gömlu lögunum og 

falla þær því undir hið almenna ákvæði 3. gr. og bera fjögurra ára fyrningarfrest. Eins og fyrr 

greinir ber að telja frestinn frá þeim degi þegar ofgreiðsla fór fram, enda getur greiðandi í 

fyrsta lagi átt rétt til endurgreiðslu frá því tímamarki, sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 150/2007. 

3.3 Tómlæti greiðanda 

3.3.1 Almennt um tómlæti 
Samkvæmt íslenskri orðabók merkir hugtakið tómlæti deyfð, dræming eða afskiptaleysi.19 Í 

lögfræðiorðabók er það skilgreint sem „[a]ðgerðarleysi kröfuhafa eða annars eiganda réttinda, 

þ.e. þegar hann lætur hjá líða að halda rétti sínum til laga í tæka tíð.“20 Tómlæti svipar að 

þessu leyti til fyrningar, enda geta áhrif hvors um sig verið keimlík eða þau sömu. Munurinn 

felst í því aðallega, að reglur um fyrningu eru oftast fastmótaðar og lögfestar, en sjónarmið 

um tómlæti og áhrif þess eru matskenndari og háðar atvikum og aðstæðum hverju sinni.21 Að 

sama skapi má setja í fastar skorður það tímamark sem upphaf fyrningar miðar við, eins og 

kom fram í kafla 3.2, en upphaf tómlætisáhrifa verður ekki alltaf miðað við sama tíma, heldur 

frekar þá stund, sem kröfuhafa mátti vera ljóst efni kröfu sinnar. Þetta getur oft og tíðum verið 

matskennt, ekki síst þegar krafa verður til fyrir mistök eða misskilning eins og á gjarnan við 

um kröfur um endurgreiðslu. 

3.3.2 Áhrif tómlætis á rétt til endurgreiðslu ofgreidds fjár 
Hér að ofan var stuttlega vikið að fyrningarreglum um endurgreiðslukröfur og tekið fram að 

kröfuhafar slíkra krafna gætu firrt sig rétti til endurgreiðslu, sýndu þeir af sér tómlæti, jafnvel 

þótt eiginlegur fyrningarfrestur kröfunnar væri ekki liðinn. Á þessu atriði er ekki talinn leika 

vafi, enda mörg dæmi að finna því til stuðnings í dómaframkvæmd. Einkum er hætt við því að 

endurgreiðslukröfur missi réttarvernd fyrir sakir tómlætis kröfuhafa, ef undanfarandi 

ofgreiðsla hefur verið innt af hendi fyrirvaralaust.22 

Telja verður að áhrif tómlætis til niðurfellingar kröfuréttinda séu sérstaklega sterk hvað 

varðar kröfur til endurgreiðslu ofgreidds fjár. Réttlætist þetta og skýrist af sjónarmiðum um 

mikilvægi þess að geta treyst því að í greiðslu felist endanlegt uppgjör kröfu. Þessi sjónarmið 
                                                
18 Alþt. 2007-08, A-deild, bls. 667. 
19 Íslensk orðabók, bls. 1053. 
20 Lögfræðiorðabók, bls. 440. 
21 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 230. 
22 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 196. Nánar verður fjallað um þýðingu fyrirvara í þessu tilliti í kafla 4.3. 
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vega sérstaklega þungt þegar um er að ræða greiðslu kröfu, sem ætluð er viðtakandanum til 

framfærslu, eins og á til að mynda við um launagreiðslur.23 Norski fræðimaðurinn Carl Jacob 

Arnholm gerði uppgjörssjónarmiðum af þessum toga sérstök skil í riti sínu, 

Passivitetsvirkninger frá 1932.24 Ennfremur má benda á sanngirnissjónarmið því til stuðnings, 

að tómlætisáhrif vegi þungt þegar um endurgreiðslukröfur er að ræða. Þannig hlýtur það að 

verða viðtakanda greiðslu þeim mun bagalegra að endurgreiða hana, eftir því sem lengri tími 

er liðinn frá því hún var innt af hendi, jafnframt því sem þörf greiðandans á endurgreiðslu 

verður síður talin brýn eftir því sem hann dregur það lengur að gera tilkall til hennar. 

3.3.3 Dómaframkvæmd um tómlæti við innheimtu endurgreiðslukrafna 
Álitaefni sem snúa að áhrifum tómlætis við innheimtu endurgreiðslukrafna koma reglulega 

upp og þótt erfitt sé að fastmóta reglu um áhrif tómlætis á endurgreiðslukröfur má hafa 

nokkuð gagn af dómaframkvæmd og fræðikenningum um efnið. Verða nú raktar kenningar og 

sjónarmið um tómlætisáhrif af þessu tagi, með dómaframkvæmd til hliðsjónar. 

Sænski fræðimaðurinn Ulf Cervin heldur því fram að svo komið geti til greina að krafa 

um endurgreiðslu falli niður vegna tómlætis greiðanda þurfi viðtakandinn að vera grandlaus 

um að ofgreitt hafi verið.25 Grandsamur viðtakandi ofgreiðslu getur samkvæmt þessu ekki 

vænst þess að réttur greiðandans til endurgreiðslu falli niður fyrir sakir aðgerðaleysis við 

innheimtu fyrr en að liðnum almennum fyrningarfresti samkvæmt lögum. Auðvelt er að 

rökstyðja að þessi regla sé sanngjörn og eðlileg, enda hlýtur að mega gera þá kröfu til 

heiðarlegs borgara með snefil af sjálfsvirðingu, að hann hafi sjálfur frumkvæði að því að gera 

skuldara sínum viðvart um ofgreiðslu sem hann er grandsamur um, og bjóði fram 

endurgreiðslu. Óeðlilegt væri að grandsamur viðtakandi ofgreiðslu hagnaðist á því að leiða 

hjá sér slíka tilkynningarskyldu. Dómaframkvæmd virðist styðja þessa kenningu Cervin, og 

verður til marks um það fyrst litið á danskan dóm, UfR. 1969, bls. 976. 

 
A tók að sér að vinna múrverk fyrir B og var samið um ákveðið verð fyrirfram, sem skyldi 
greiðast með nokkrum afborgunum yfir visst tímabil. Þegar heildarsumman hafði verið greidd 
taldi A sig ranglega eiga eina greiðslu inni hjá B og gerði tilkall til hennar. B greiddi þessa 
greiðslu fyrirvaralaust, en krafðist endurgreiðslu átta mánuðum síðar. A neitaði að verða við 
endurgreiðslukröfunni og einu og hálfu ári síðar sendi B kröfuna í innheimtu hjá lögfræðingi. 
Fyrir dómi var B talinn hafa glatað rétti til endurgreiðslu sökum fyrirvaralausrar greiðslu og 
tómlætis. Sérstaklega var tekið fram að ekki þætti ástæða til að rengja þann framburð A, að 
hann hefði talið sig eiga rétt á hinni umdeildu greiðslu. 

                                                
23 Bernhard Gomard: Obligationsret 3. del, bls. 193-194.  Í Hrd. 13. september 2007 (32/2007) kemst 
Hæstiréttur svo að orði: „ Móttakendur launa hafa ríka hagsmuni af því að launauppgjör séu endanleg, þar sem 
laun nýtast almennt til framfærslu og neysluþarfa.“ 
24 Sjá Sigríður Jósefsdóttir: „Endurgreiðsla ofgreidds fjár“, bls. 157. 
25 Ulf Cervin: Passivitetsspörsmålet, bls. 54 o.áfr. 
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Dæmi um tilvik af öndverðum meiði, þar sem grandsemi viðtakanda greiðslu var talin 

girða fyrir réttindamissi endurgreiðslu af völdum tómlætis, er að finna í UfR. 1929, bls. 136, 

þar sem leigusali sagði lóð sem hann leigði út vera miklum mun stærri að flatarmáli en hún 

reyndist vera við mælingu og þótti ljóst að þetta hefði hann gert gegn betri vitund. Leigjandi 

lóðarinnar var talinn eiga rétt á endurgreiðslu hluta þess fjár sem hann hafði greitt í leigu fyrir 

lóðina, þrátt fyrir að hafa fyrirvaralaust um nokkurt skeið innt af hendi greiðslur samkvæmt 

samningi aðila. 

Í þessu sambandi er fróðlegt að skoða muninn á dómum héraðsdóms og Hæstaréttar í 

tveimur málum, annars vegar Hrd. 14. júní 2007 (658/2006) og hins vegar Hrd. 13. september 

2007 (32/2007), en í báðum tilvikum sneri Hæstiréttur við þeirri niðurstöðu héraðsdóms að 

viðurkenna endurgreiðslukröfu vegna ofgreidds fjár. 

Fyrra málið varðar leigusamning um tiltekið atvinnuhúsnæði, þar sem leigutaki, FJ, vissi 

ekki fyrr en undir lok leigutímans að tæplega 40 af þeim 537 fermetrum sem hann greiddi 

fyrir skv. samningnum væru hluti af vörugeymslu sem hann hafði engan aðgang að. FJ taldi 

sig því hafa ofgreitt leigu í tvö ár og eiga af þeim sökum endurgreiðslukröfu á hendur 

leigusalanum, FH. Vildi FJ skuldajafna þeirri kröfu á móti leigunni fyrir síðasta mánuð sinn í 

húsnæðinu, en FH féllst ekki á þetta og höfðaði mál á hendur FJ til greiðslu leigunnar. 

Héraðsdómur viðurkenndi heimild FJ til skuldajöfnunar og tók fram að FH hefði hvorki gert 

líklegt né sennilegt „að stefndi [FJ] hafi haft vitneskju eða forsendur að öðru leyti til að nota 

umrædda vörugeymslu. Jafnframt verður að hafna því að forráðamenn stefnda hefðu - út frá 

almennri þekkingu er þeim hefði borið að hafa - mátt vera ljóst að húsnæðið, sem stefndi 

hafði raunveruleg afnot af [...] væri tæplega 40 fermetrum minna en leigusamningurinn 

kveður á um.“ 

Þótt ekki sé það tekið fram berum orðum í dómnum virðist ráð fyrir því gert, að 

leigusalinn hafi vitað eða mátt vita um rangan skilning leigutaka á samningnum og þar með 

verið grandvís um ofgreiðsluna. Dómur Héraðsdóms er því í samræmi við kenningu Cervin 

um það að endurgreiðslukrafa geti ekki fallið niður vegna tómlætis þegar kröfuhafi er 

grandvís um ofgreiðslu. Hæstiréttur kemst hins vegar að öndverðri niðurstöðu og rökstyður 

hana svo: 

 
Stefndi [FJ] greiddi hins vegar athugasemdalaust umsamda leigu frá febrúar 2002 til og með 
desember 2003. Hann gerði fyrst athugasemdir um stærð hins leigða við lok leigutímans, 7. 
janúar 2004, tæpum tveimur árum eftir að hann fékk umráð þess. Verður því að líta svo á að 
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hann teljist hafa unað stærð leiguhúsnæðisins, sbr. 1. mgr. 16. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 og 
geti ekki haft uppi gagnkröfu á hendur áfrýjanda vegna ofgreiðslu á húsaleigu. 

 

Samkvæmt ákvæði 1. mgr. 16. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 telst leigutaki una 

leiguhúsnæði, hafi hann ekki gert athugasemdir við ástand þess innan eins mánaðar frá 

afhendingu. Leigusalinn í máli þessu gat ákvæðis þessa hvorki í málatilbúnaði sínum fyrir 

héraði né Hæstarétti, en það virðist hafa úrslitaáhrif á niðurstöðu Hæstaréttar. Því má segja að 

ákvæði 1. mgr. 16. gr. húsaleigulaga verki við þessar aðstæður sem lögfest undantekning á 

meginreglunni um endurgreiðslu ofgreidds fjár. 

Í seinna málinu, Hrd. 13. september 2007 (32/2007), voru atvik þau að í apríl 2002 óskaði 

vinnuveitandi stefnda, A, eftir því við Landsbankann, sem er stefnandi í málinu, að greiddar 

yrðu 27.242 krónur inn á launareikning A. Bankinn gerði þau mistök að greiða kr. 121.314 

inn á reikning A, sem þýðir að ofgreiðsla til A nam rúmum 94 þúsund krónum. Bankinn 

endurgreiddi vinnuveitanda A ofgreiðsluna af eigin reikningi, en láðist að endurkrefja A um 

greiðsluna fyrr en með innheimtubréfi í júní 2005, rúmum þremur árum eftir að ofgreiðslan 

hafði farið fram. A byggði sýknukröfu sína aðallega á því að Landsbankinn væri ekki réttur 

aðili málsins, en í öðru lagi á því að hann hefði verið í góðri trú um rétt sinn til greiðslunnar 

og að endurheimtukrafan væri niður fallin vegna tómlætis. Ekki var fallist á vörn A um 

aðildarskort Landsbankans, en um seinni málsástæðuna segir í héraðsdómi: 

 
[...] getur stefndi ekki heldur byggt á því að hann hafi verið í góðri trú um það að greiðsla þessi 
hafi verið réttmæt launagreiðsla til hans eða að J. & K. Petersen verktakar ehf. [vinnuveitandi 
stefnda] hafi í raun samþykkt að um væri að ræða rétt laun til hans. Þá verður ekki talið að 
stefndi hafi fyrirgert endurkröfurétti sínum á hendur stefnda sökum tómlætis, en til þess verður 
þó litið, við ákvörðun upphafstíma dráttarvaxta og málskostnaðar, að verulegur dráttur varð á 
innheimtu kröfunnar. 

 

Í þessu máli var um að ræða fyrirvaralausa greiðslu og langan drátt á innheimtu hins 

ofgreidda fjár. Að öðru jöfnu ættu þessar aðstæður að leiða til brottfalls endurkröfuréttar 

vegna tómlætis, en héraðsdómur virðist fylgja kenningu Cervin um að endurgreiðslukrafa falli 

ekki niður fyrir sakir tómlætis ef viðtakandi hennar er grandsamur um ofgreiðsluna, þótt 

dómurinn segi reyndar einungis að stefndi geti ekki byggt á því að hann hafi verið í góðri trú, 

en tiltaki ekki berum orðum að stefndi hafi beinlínis verið grandvís. Málinu var áfrýjað til 

Hæstaréttar, sem sýknaði stefnda af kröfunni, og komst svo að orði um grandsemi áfrýjanda 

og tómlæti stefnda:26 

                                                
26 Hæstiréttur tínir til fleiri rök fyrir þeirri niðurstöðu sinni að sýkna áfrýjanda og snúa þau einkum að hinum ríku 
hagsmunum sem launþegar hafa af því að geta treyst á að uppgjör launa séu endanleg og því að reikningsskil 
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Stefndi [Landsbankinn] hefur ekki sýnt fram á að áfrýjanda [A] hafi mátt vera ljóst að hann 
hefði fengið of háa greiðslu inn á bankareikning sinn. Þá liðu meira en þrjú ár frá því umdeild 
fjárhæð var lögð inn á reikning áfrýjanda þar til stefndi gerði reka að því að endurkrefja hann 
um hana, en áfrýjandi verður að teljast hafa haft ríka hagsmuni af því að krafa um leiðréttingu 
kæmi tafarlaust fram. 

 

Af þessu má ljóst telja að strangar kröfur um sönnun eru gerðar til þess sem heldur fram 

grandsemi viðtakanda um ofgreiðslu. 

Áður er þess getið að sérstaklega strangar kröfur verði að gera til tafarlauss tilkalls til 

endurgreiðslu þegar um er að ræða launagreiðslur eða aðrar kröfur sem ætlaðar eru viðtakanda 

til framfærslu. Ennfremur var þess getið að ólíklegt sé að réttur til endurgreiðslu verði 

viðurkenndur ef ofgreiðslan hefur verið án fyrirvara og henni fylgt eftir með tómlæti. Þessar 

aðstæður voru allar uppi í Hrd. 1973, bls. 552, þar sem vinnuveitandi hafði um eins árs skeið 

greitt starfsmanni laun án fyrirvara, sem voru hærri en kjarasamningur kvað á um. Hæstiréttur 

taldi það tómlæti, sem fólst í síendurteknum og fyrirvaralausum greiðslum, hafa kveikt hjá 

launþeganum góða trú um réttmæti launanna og hafnaði því rétti vinnuveitandans til 

endurgreiðslu hins ofgreidda hluta þeirra. 

Einnig getur komið til álita að starfsmaður sýni af sér tómlæti við að endurheimta oftekinn 

frádrátt launa sinna af vinnuveitanda. Þessi staða kom upp í Hrd. 1953, bls. 496, þar sem 

aðstæður voru nokkuð sérstakar. 

 
Starfsmaðurinn A hafði sagt upp störfum hjá bifvélaverkstæðinu Þ frá og með mánaðamótum 
mars og apríl 1951. Við launauppgjör marsmánaðar, síðasta mánaðar A í starfi, dró Þ af launum 
hans fjárhæð sem samsvaraði tímakaupi hans margfölduðu með öllum fjarverustundum hans á 
verkstæðinu síðustu 14 mánuðina. A kvittaði fyrirvaralaust undir þessa tilhögun, en gerði tilkall 
til endurgreiðslu frádráttarins, sem hann taldi oftekinn, í lok ágústmánaðar sama ár, eða um 5 
mánuðum síðar. Þrátt fyrir að Þ hefði ekki verið talið heimilt að halda eftir hluta af launum A 
með þessum hætti var ekki fallist á endurgreiðslukröfu A vegna hinnar fyrirvaralausu kvittunar 
og eftirfarandi tómlætis við innheimtu endurgreiðslunnar.  

 

Í þessu máli krafði A vinnuveitanda sinn, Þ, um endurgreiðslu á frádrætti sem Þ hafði 

sjálfur reiknað sér sem endurgreiðslu ofgreiddra launa. Hér má því segja að tvenn af þeim 

sjónarmiðum sem rakin voru áðan, þ.e. annars vegar ríkuleg vernd greiðslna sem ætlaðar eru 

viðtakanda til framfærslu, í þessu tilviki laun, og hins vegar fyrirvaraleysi með eftirfarandi 

tómlæti, togist á. Hæstiréttur virðist því gefa fyrirvaralausri kvittun A og tómlæti hans í 

                                                                                                                                                   
hafi alfarið verðið í höndum vinnuveitanda áfrýjanda, sem hafi þar með haft alla burði til að krefjast 
endurgreiðslu fyrr. Nánar verður fjallað um dóminn í 5. kafla. 
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kjölfarið þyngra vægi en töku Þ á endurgreiðslu ofgreiddra launa, sem hefði líklega ekki talist 

gild krafa sökum fyrirvaraleysis og tómlætis Þ sjálfs. 

4 Um huglæga afstöðu aðila og áhrif fyrirvara 

4.1 Almennt 
Þar sem lítið er um sett lög eða aðrar fastmótaðar reglur um endurgreiðslukröfur er helst litið 

til meginreglna og dómaframkvæmdar við úrlausn ágreinings aðila um slíkar kröfur, auk þess 

sem meta þarf sérstaklega þær aðstæður sem eru uppi hverju sinni. Stór hluti þessa mats felst í 

greiningu á huglægri afstöðu aðila til upphaflegu greiðslunnar, þ.e. hins ofgreidda fjár, en 

markmiðið með slíku mati er fyrst og fremst að kryfja ástæður ofgreiðslu, sem geta haft 

úrslitaáhrif á réttinn til endurgreiðslu. Skiptir þar mestu, hvort aðilar voru grandvísir eða 

grandlausir um ofgreiðsluna þegar hún átti sér stað og hvort meta megi öðrum hvorum það til 

sakar, að ofgreitt hafi verið.27 

Í kafla 4.2 verður vikið að ýmsum þáttum, sem varða huglæga afstöðu aðila, og kunna að 

varpa ljósi á ástæður ofgreiðslu. Sem fyrr verður sjónum beint að þeim tilfellum, þar sem 

ólíklegt er að endurgreiðslukrafa verði viðurkennd. Í fyrstu verður fjallað um tilvik, þar sem 

greiðandi innir greiðslu af hendi í villu um annaðhvort staðreyndir máls, samning aðila eða 

réttarreglur og í framhaldinu verður vikið að hagsmunum grandlauss viðtakanda ofgreiðslu. Í 

kafla 4.3 verða rakin áhrif þess að greiðsla sé bundin fyrirvara. 

4.2 Huglæg afstaða aðila 

4.2.1  Sök aðila á ofgreiðslu 
Þegar sýna má fram á að ofgreiðsla sé að miklu eða öllu leyti sök annars aðilans, er ekki 

ólíklegt að sá verði látinn bera hallann af ofgreiðslunni. Í tilfellum, þar sem meta má það til 

sakar greiðandans sjálfs að hann ofgreiðir, er því ólíklegt að krafa hans til endurgreiðslu nái 

fram að ganga. Hér skiptir stig sakarinnar vitaskuld máli. Næsta útilokað má telja að 

endurgreiðsla verði viðurkennd, hafi greiðandi vísvitandi ofgreitt, en stafi ofgreiðslan af 

almennu gáleysi hans eða hirðuleysi um að kanna rétt sinn, eins og oftar er raunin, koma 

önnur atriði á borð við grandsemi eða grandleysi viðtakanda greiðslu einnig til skoðunar.28 

Í þessu sambandi má benda á dóm Hæstaréttar í Hrd. 1999, bls. 4218 (214/1999). Atvik 

málsins voru þau að E, seljandi fasteignar, gekkst samkvæmt ákvæðum kaupsamnings í 

ákveðna ábyrgð gagnvart kaupandanum, Þ, fyrir efndum leigutaka að fasteigninni. Þegar einn 

                                                
27 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, bls. 138. 
28 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 192. 
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leigutakanna vanefndi krafði Þ E um hina vangreiddu leigu og fékk hluta hennar greiddan. 

Þrettán mánuðum síðar höfðaði Þ mál á hendur E til innheimtu eftirstöðvanna, en þá kom í 

ljós að ábyrgð E samkvæmt kaupsamningnum náði ekki til vanefnda leigutaka, heldur aðeins 

til riftunar hans eða niðurfellingar leigusamnings eftir öðrum leiðum. Hafði E því uppi 

gagnkröfu á hendur Þ í málinu um endurgreiðslu hins ofgreidda fjár. Héraðsdómur 

viðurkenndi endurgreiðslukröfu E með skírskotun til meginreglunnar um endurgreiðslu 

ofgreidds fjár, en Hæstarétti fórust svona orð um það atriði: 

 
Stefndi hafði um árabil staðið með öðrum að rekstri lögmannsstofu, þótt hann sé ekki 
lögfræðingur að mennt. Hann átti að hafa undir höndum öll gögn varðandi viðskipti sín við 
áfrýjanda á þeim tíma, sem hér skiptir máli. Hann sýndi því af sér stórfellt gáleysi [skáletrun 
höf.] þegar hann greiddi áfrýjanda verulega fjárhæð án þess að gæta nægilega að efni þeirra 
gagna, en honum nægir engan veginn til afsökunar að áfrýjandi kunni að hafa gengið eftir 
greiðslu af festu og ákveðni. 

 

Hæstiréttur tekur enn fremur fram að viðtakandi greiðslunnar hafi verið í góðri trú um rétt 

sinn til hennar og að endurgreiðslukrafan hafi ekki komið fram fyrr en þrettán mánuðir voru 

liðnir frá ofgreiðslunni. Samspil alls þessa varð til þess að Hæstiréttur hafnaði kröfu E um 

endurgreiðslu hins ofgreidda fjár. 

4.2.2 Greiðsla innt af hendi í villu 
Oft á ofgreiðsla sér stað sökum þess að sá sem innir hana af hendi er í villu um eitthvert atriði. 

Villan getur til að mynda snúið að staðreyndum málsins, samningi aðila eða þeim 

réttarreglum sem á sviðinu gilda. Í fræðiritum um kröfurétt tíðkast að setja villu um 

samningsákvæði og réttarreglur í sama flokk og skipta þeim síðan í tvo undirflokka, eftir því 

hvort villan sé misskilningur á vandskýrðu og flóknu eða á skýru og óumdeildu laga- eða 

samningsákvæði.29 

Þegar villa greiðanda um staðreyndir orsakar ofgreiðslu er endurgreiðslukrafa að öllu 

jöfnu viðurkennd, eins og til að mynda átti við í Hrd. 1986, bls. 1219, þar sem oftekið var fé 

fyrir heitt vatn í hús, sem orsakaðist af því að magnhemill á rennsli þess var ranglega stilltur. 

Hið sama er talið eiga við þegar villa um skýr og ótvíræð laga- eða samningsákvæði er ástæða 

ofgreiðslu, þótt undantekningu verði að gera frá því ef aðstæður eru með þeim hætti að ætlast 

hefði mátt til þess af greiðanda, að hann vissi betur, til dæmis vegna sérfræðiþekkingar á 

viðkomandi sviði.30 

                                                
29 Sjá t.d. Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 191-192 og Sigríður Jósefsdóttir: „Endurgreiðsla ofgreidds fjár“, bls. 
141-144. 
30 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 191. 
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Annað er uppi á teningnum ef ofgreiðsla á sér stað vegna misskilnings eða villu greiðanda 

um flókið og vandskýrt ákvæði í lögum eða samningi. Þetta er eðlilegt, þegar haft er í huga 

hversu algeng takmarkatilvik af þessu tagi eru. Ef veitt yrði of rúmt svigrúm til að fá 

endurheimt greiðslu, sem greidd er á grundvelli forsvaranlegrar túlkunar á samnings- eða 

lagaákvæði, yrðu kröfur um endurgreiðslu að líkindum settar fram í miklum mæli. Slíkt yrði 

til þess að aðilar að samningi ættu erfitt með að treysta því að athafnir gagnaðilans væru 

endanlegar og myndi rýra grundvöll kröfuréttarsambanda. 

Minnst var á dóm Hæstaréttar í Hrd. 1973, bls. 552 í kafla 3.3.3 og atvikum lýst. 

Starfsmaður hafði fengið greitt í samræmi við ranga, en þó forsvaranlega, túlkun á 

kjarasamningi um nokkurt skeið. Þetta, ásamt fyrirvaraleysi og tómlæti vinnuveitanda, varð til 

þess að endurgreiðslukröfu hans var hafnað. 

Hrd. 1986, bls. 462 fjallar um oftekinn þungaskatt á bifreið og er merkilegur dómur fyrir 

margra hluta sakir. Nánar verður fjallað um hann í kafla 4.3.2 hér að neðan, en í hinum 

áfrýjaða héraðsdómi er að finna þessi ummæli um muninn á villu eftir því hvort hún á við 

skýra eða óskýra reglu: 

 
Þegar maður greiðir skuld án fyrirvara í rangri ímyndun um að honum sé það skylt að lögum 
hefur verið greint milli þess hvort um er að ræða misskilning eða vanþekkingu á einfaldri og 
ótvíræðri lagareglu eða vandskýrðri og óljósri reglu, þannig að í fyrra tilvikinu hefur fremur 
verið talið, að endurheimta ofgreidds fjár væri heimil en í hinu síðarnefnda. 

 

4.2.3 Grandleysi viðtakanda 
Grandleysi viðtakanda um að í greiðslu honum til handa felist greiðsla umfram skyldu er 

almennt til þess fallin að rýra möguleika greiðandans til endurgreiðslu. Einkum og sér í lagi er 

hæpið að endurgreiðslukrafa verið viðurkennd, fari saman grandleysi viðtakanda og sök 

greiðanda á ofgreiðslunni, eða eins og Bo von Eyben orðar það: „Kombinationen af en fejl fra 

betaleren og god tro hos modtageren vil ofte före til, at tilbagesögningen nægtes.“31 

Áður hefur verið reifaður Hrd. 13. september 2007 (32/2007), þar sem launþegi fékk 

ofgreidd laun þannig að í stað rúmlega 27 þúsund króna fékk hann greiddar rúmar 121 þúsund 

krónur. Þessi hlutfallslega mikli munur var ekki talinn nægja til að útiloka grandleysi 

launþegans, heldur segir Hæstiréttur einfaldlega að ekki hafi verið sýnt fram á að 

launþeganum hafi mátt vera ljóst að hann hefði fengið ofgreidd laun. Af þessu má draga þá 

ályktun að sönnunarbyrðin um grandsemi viðtakanda ofgreiðslu liggi hjá þeim sem vill 

                                                
31 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, bls. 138. 
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byggja á henni sem málsástæðu fyrir dómi og að strangar kröfur séu gerðar til þeirrar 

sönnunar.  

4.2.4 Viðtakandi telur greiðanda vilja greiða umfram skyldu 
Þrátt fyrir að ekki sé endilega til að dreifa mistökum eða villu greiðanda, kann hann eigi að 

síður að hafa rýrt rétt sinn til endurgreiðslu ofgreidds fjár, hafi hann með orðum eða öðrum 

athöfnum gefið viðtakanda í skyn að vilji hans standi til að greiða umfram beina lagaskyldu.32 

Hafi viðtakandi réttmæta ástæðu til að ætla að greiðsla sé innt af hendi af annarri ástæðu en 

skyldu til þess, verður að öðru jöfnu að hafna kröfu greiðandans um endurgreiðslu.33 

Greiðandi getur vakið trú um það hjá viðtakanda, að hann eigi rétt til greiðslu, með því 

einu að inna hana af hendi. Þetta á við um tilvik þar sem greiðandi hefur miklum mun betri 

yfirsýn yfir fjársamband aðila, t.d. vegna þess að aðeins hann hefur reikningsskil á sinni 

hendi. Í frægum sænskum dómi frá 1933 var deilt um álitaefni af þessum toga, en þar hafði 

vátryggingafélag látið fyrirfarast að draga ákveðna upphæð frá bótum til A. 

Endurgreiðslukröfu félagsins var hafnað, vegna þeirrar yfirburðastöðu sem félagið hafði 

gagnvart A til að meta rétt þá fjárhæð bóta sem honum bar að fá greidda.34 

Einnig hefur verið talið að þessi sjónarmið geti átt við um greiðslu á fyrndri skuld. Í þeim 

tilfellum getur viðtakandi greiðslunnar haft réttmæta ástæðu til að ætla að greiðandinn hafi 

viljað inna af hendi greiðsluna af öðrum ástæðum en beinni lagaskyldu, svo sem af 

siðferðilegum ástæðum. Í öllu falli verður sá, sem greiðir fyrnda skuld fyrir mistök, sjálfur að 

bera hallann af þeim mistökum sínum eða misskilningi og verður að telja ólíklegt að 

endurheimtukrafa slíkrar ofgreiðslu næði fram að ganga.35 

4.3 Áhrif fyrirvara 

4.3.1 Almennt um áhrif fyrirvara 
Í mörgum dómum þar sem deiluefnið er krafa um endurgreiðslu ofgreidds fjár er tekið fram 

að greiðsla hafi verið framkvæmd án fyrirvara og það, oftast þó ásamt einhverju öðru, talið 

girða fyrir rétt greiðanda til endurgreiðslu. Því má fullyrða að áhrif fyrirvara við greiðslu séu 

umtalsverð, en fyrirvaralaus greiðsla getur verið talin jafngilda viðurkenningu á 

greiðsluskyldu.36 Eftir því sem skuldari er í meiri vafa um greiðsluskyldu sína hefur hann 

meiri ástæðu til að binda greiðslu sína fyrirvara. Þó skal þess getið að fyrirvari þarf að vera 

skýr og ótvíræður til að hann verði talinn gildur. Þannig voru orðin „án frekari ábyrgðar“, sem 
                                                
32 Bo von Eyben, Peter Mortensen og Ivan Sørensen: Lærebog i Obligationsret II, bls. 138-139. 
33 Ólafur Lárusson: Kaflar úr kröfurétti, bls. 72. 
34 NJA 1933, bls. 25.  
35 Páll Sigurðsson: Kröfuréttur, bls. 194-195. 
36 Sigríður Jósefsdóttir: „Endurgreiðsla ofgreidds fjár“, bls. 157. 
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skuldari ritaði við undirskrift sína á skuldabréf, ekki talin vera gildur fyrirvari í Hrd. 1993, 

bls. 1879. 

Verða nú reifaðir tveir dómar því til skýringar, hvaða áhrif fyrirvaraskortur hefur á 

möguleika greiðanda til endurheimtu greiðslu, sem reynist innt af hendi umfram skyldu. 

4.3.2 Dómar um áhrif fyrirvara 
Í Hrd. 1956, bls. 161 er að finna gott og áþreifanlegt dæmi um það, hversu mikla þýðingu það 

getur haft fyrir greiðanda að binda greiðslu sína fyrirvara, efist hann um greiðsluskyldu sína. 

 
B gerði tilkall til endurgreiðslu á söluskatti, sem hann taldi sig hafa ofgreitt árin 1950, 1951 og 
1952. Fyrir árin 1950 og 1951 greiddi B 3% söluskatt athugasemdalaust, en fyrir árið 1952 
greiddi hann sama skatt með fyrirvara um endurgreiðslu á því sem ofgreitt kynni að reynast. 
Sannað þótti að B hefði með réttu átt að greiða 2% söluskatt fyrir öll þrjú árin. 
Endurgreiðslukrafa B var þó aðeins viðurkennd fyrir ofgreiðslu skattsins árið 1952, vegna þess 
fyrirvara sem hann hafði gert við greiðslur þess árs. 

 

Dómur Hæstaréttar í Hrd. 1986, bls. 462 er athyglisverður fyrir margra hluta sakir. Deilt 

var um þungaskatt á bifreið, sem A taldi sig hafa ofgreitt. Hæstiréttur, skipaður sjö dómurum, 

klofnaði í fernt í málinu, en meirihlutinn var sammála um að skattheimtan væri óheimil og A 

hefði því raunverulega ofgreitt. Um endurgreiðslukröfuna segir síðan í dómi Hæstaréttar: „Því 

er ómótmælt haldið fram að hann [A] hafi jafnan á þeim tíma sem hér skiptir máli greitt 

þungaskatt af bifreiðunum sem „kílómetragjald“ athugasemdalaust og án fyrirvara um 

endurgreiðslu. Með þessu þykir áfrýjandi hafa glatað rétti til að endurheimta það.“ 

Í sératkvæði eins dómara, sem er sérlega skemmtileg lesning, var þessari niðurstöðu 

meirihlutans harðlega mótmælt og varað við sköpun óheppilegs fordæmis. Sú varð og raunin, 

myndu margir segja, því næstu árin nýttu stjórnvöld sér þetta fordæmi til að komast hjá 

endurgreiðslu ofgreiddra skatta og gjalda í miklum mæli. Við þessu var spornað með lögum 

nr. 29/1995 um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda, en þar „er lögfest sú meginregla að 

gjaldandi, sem ofgreitt hefur skatta eða gjöld, á rétt á endurgreiðslu óháð því hvort hann hefur 

greitt með fyrirvara eða ekki.“37 Myndi því hvorugur dómurinn sem í þessum kafla var 

reifaður falla eins í dag, en báðir standa þeir þó fyrir sínu sem áminning um mikilvægi 

fyrirvara við greiðslu vafasamrar skuldar.  

5 Niðurstöður 
Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um meginregluna um endurgreiðslu ofgreidds fjár og 

athygli aðallega verið beint að þeim tilfellum þar sem hún á ekki við. Í upphafi var gerð grein 
                                                
37 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 3287. 
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fyrir meginreglunni og viðhorfum nokkurra fræðimanna. Eins og fram hefur komið er umdeilt 

hvort yfir höfuð sé heppilegt að tala um meginreglu á þessu sviði. Þó virðist hafa náðst sátt 

um það, að minnsta kosti að íslenskum rétti, að viðurkenna meginregluna um endurgreiðslu 

ofgreidds fjár, með rúmum undantekningum þó. 

Í þriðja kafla var vikið að reglum og sjónarmiðum um fyrningu og tómlæti. Þannig verður 

krafa um endurgreiðslu ofgreidds fjár ekki tekin til greina ef meira en fjögur ár eru liðin frá 

ofgreiðslunni, enda slík krafa fyrnd að lögum. Rétturinn til endurheimtu ofgreiðslu getur þó 

skerst eða fallið niður mun fyrr fyrir sakir tómlætis greiðanda og má finna mörg dæmi um það 

í dómaframkvæmd.38 Því má segja að rúmar undantekningar verði að gera frá meginreglunni 

vegna tómlætis greiðanda við að hafa uppi kröfu til endurgreiðslu. Þetta á einkum við þegar 

saman fara fyrirvaralaus greiðsla og eftirfylgjandi tómlæti, en í slíkum tilfellum má telja mjög 

ólíklegt að dómstólar féllust á rétt til endurgreiðslu. 

Um uppgjörssjónarmið var fjallað í kafla 3.3.2, en þau snúast um mikilvægi þess fyrir 

aðila að kröfuréttarsambandi að geta treyst því að í greiðslu felist endanlegt uppgjör. 

Uppgjörssjónarmiðum ber að gefa sérstaklega mikið vægi hvað varðar greiðslur sem ætlaðar 

eru viðtakanda til framfærslu, svo sem á við um launagreiðslur. Því eru dómstólar tregari til 

að viðurkenna endurgreiðslukröfur vegna ofgreiddra launa en annarrar ofgreiðslu. Því til 

stuðnings má til dæmis benda á forsendur Hæstaréttar í Hrd. 13. september 2007 (32/2007). 

Í fjórða kafla var fjallað um atriði, sem á einn eða annan hátt varða huglæga afstöðu aðila, 

greiðanda annars vegar og viðtakanda greiðslu hins vegar. Tekið var fram að ef ljóst reynist 

að annar aðilinn beri meiri sök á ofgreiðslu en hinn, er líklegt að sá verði látinn bera hallann 

af því. Sé þannig ofgreiðsla að mestu leyti sök greiðandans er ólíklegt að hann geti krafist 

endurgreiðslu, einkum hafi hann greitt án fyrirvara. Má í þessu samhengi benda á Hrd. 1999, 

bls. 4218 (214/1999). 

Oft og tíðum er ástæðu ofgreiðslu að rekja til villu greiðanda um eitthvert atriði, sem máli 

skiptir. Getur það hvort heldur sem er verið villa um staðreyndir eða villa um réttarreglur af 

einhverju tagi, oftast laga- eða samningsákvæði. Villa greiðanda um staðreyndir eða skýra og 

ótvíræða reglu verður ekki talin koma í veg fyrir möguleika hans á endurgreiðslu, en hins 

vegar má telja það til undantekninga frá meginreglunni um endurgreiðslu ofgreidds fjár, þegar 

greiðandi ofgreiðir vegna villu um flókið og tvírætt ákvæði í lögum eða samningi aðila.39 

Þegar viðtakandi greiðslu er grandlaus um að hún sé greidd umfram skyldu, er ólíklegra 

en ella að greiðandi geti krafist endurgreiðslu. Af Hrd. 13. september 2007 (32/2007) er 

                                                
38 Sjá t.a.m. UfR 1969, bls. 976, Hrd. 13. september 2007 (32/2007) og Hrd. 1973, bls. 552.  
39 Sjá um þetta atriði t.a.m. Hrd. 1986, bls. 462 og Hrd. 1973, bls. 552. 
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einnig ljóst að strangar kröfur eru gerðar til sönnunar um grandsemi viðtakanda. Þegar fara 

saman sök eða mistök greiðanda, þ.e. þegar ofgreiðsla er greiðanda að kenna, og grandleysi 

viðtakanda, er afar ólíklegt að endurgreiðslukrafa verði viðurkennd. 

Hafi greiðandi á einhvern hátt, með orðum eða hátterni, gefið viðtakanda greiðslu til 

kynna að vilji hans standi til að greiða umfram lagaskyldu, er ólíklegt að endurgreiðsla komi 

til greina. Þetta getur til dæmis átt við tilvik, þar sem skuldari greiðir fyrnda kröfu, og mætti 

því flokka slíkt sem undantekningu frá meginreglunni. Enn fremur falla í þennan flokk tilvik, 

þar sem greiðandi er í mun betri stöðu til að átta sig á viðskiptasambandi sínu og 

viðtakandans, til dæmis vegna þess að hann einn hefur yfirsýn yfir reikningsskil. 

Í lok ritgerðarinnar var fjallað um áhrif fyrirvara. Fjölmargir dómar hafa fallið, þar sem 

kröfu um endurgreiðslu er m.a. hafnað á þeirri forsendu að upphafleg greiðsla hafi verið innt 

af hendi án fyrirvara. Tveir þessara dóma, sem skýra efnið vel, voru sérstaklega reifaðir í 

kafla 4.3.2, þ.e. Hrd. 1956, bls. 161 annars vegar og Hrd. 1986, bls. 462 hins vegar. 

Sem fyrr segir er sérstaklega ólíklegt að krafa til endurgreiðslu nái fram að ganga í 

tveimur tilfellum. Annars vegar þegar saman fara sök greiðanda og grandleysi viðtakanda 

greiðslu og hins vegar þegar saman fara fyrirvaraleysi og eftirfarandi tómlæti greiðanda. Eru 

þetta sennilega algengustu og viðamestu undantekningarnar frá meginreglunni um 

endurgreiðslu ofgreidds fjár. 

Oft þeir hljóta hrós og lof, 
sem hafa lært að spara.  
Ef þú gætir greitt um of, 
gerðu fyrirvara. 
 

Þeir fara snemma að fella hár, 
sem fást við kenningarnar 
um endurgreiðslu ofgreidds fjár 
og undantekningarnar. 
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