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1 Inngangur 

Upp úr síðustu aldamótum fóru íslenskir viðskiptabankar að bjóða íslenskum neytendum lán 

sem bundin voru við gengi erlendra mynta, eða svonefnd gengislán. Lán þessi voru af 

mörgum lántakendum talin mun hagstæðari en hin hefðbundnu innlendu lán, þar eð þau 

buðust í mörgum tilfellum á mun lægri vöxtum, en oft voru þessi lán veitt sem liður í 

húsnæðis- og/eða bifreiðakaupum.
1 

Árið 2008 féll gengi íslensku krónunnar gagnvart erlendum myntum með þeim 

afleiðingum að eftirstöðvar gengistryggðra lána jukust og nær tvöfölduðust í sumum tilvikum. 

Í kjölfarið kom upp ágreiningur um lögmæti slíkra lána vegna banns í lögum nr. 38/2001 um 

vexti og verðtryggingu við því að skuldbinding í lánasamningi í íslenskri mynt væri bundin 

við gengi erlendra mynta.
2
 Þessi ágreiningur leiddi að lokum til dómsmála og í Hrd. 16. júní 

2010 (92/2010) og Hrd. 16. júní (153/2010) komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að lög nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu heimiluðu ekki að lán í íslenskum krónum væru 

verðtryggð með því að binda þau við gengi erlendra gjaldmiðla, og var gengistryggingin því 

talin ólögmæt. En úr öðrum álitaefnum var ekki skorið í þessum málum og eftir stóð því 

óvissa um ákveðna þætti samninganna og hvernig haga skyldi uppgjöri þeirra.  

Þremur mánuðum síðar féll Hrd. 16. september 2010 (471/2010), en þar taldi Hæstiréttur 

að svo bein og órjúfanleg tengsl væru milli ákvæða í samningi aðila um gengistryggingu og 

fyrirmæla þar um vexti, að óhjákvæmilegt væri að ógilding ákvæðis um gengistryggingu 

leiddi til þess að líta yrði með öllu fram hjá ákvæðum samningsins um vaxtahæð. Var því litið 

svo á að atvik málsins svöruðu til þess að samið hefði verið um að greiða vexti en 

hundraðshluti þeirra eða vaxtaviðmiðun ekki tilekin. Samkvæmt 4. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 

38/2001 skyldu vextir, þegar svo stæði á, vera á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem 

Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á almennum óverðtryggðum 

útlánum hjá lánastofnunum og birtir eru samkvæmt 10. gr. laganna og var það niðurstaða 

réttarins að sú vaxtaviðmiðun skyldi lögð til grundvallar í lögskiptum aðila. Í Hrd. 14. febrúar 

2011 (604/2010) og Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010) var fordæmisgildi vaxtadóms 

Hæstaréttar, þ.e. Hrd. 16. september 2010 (471/2010), svo ítrekað og taldi dómstóllinn að 

                                                           
1
 Ása Ólafsdóttir: „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 

gengislána“, bls. 6. 
2
 Ása Ólafsdóttir: „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 

gengislána“, bls. 6. 
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lengd lánstíma, ólík veð eða heimild til að breyta vöxtum hefðu ekki áhrif á fordæmisgildi 

dómsins frá 16. september 2010.
3
 

Í kjölfar ofangreindrar dómaframkvæmdar lagði þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra 

fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl. þann 11. 

nóvember 2010. Meginmarkmið frumvarpsins var að draga úr þeirri óvissu sem hafði skapast 

í kjölfar dóma Hæstaréttar um gengistryggð lán sem leitt höfðu í ljós verulega annmarka á 

framkvæmd laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu.
4
 Var frumvarpinu því meðal annars 

ætlað að „setja í lög ákvæði sem tryggja samræmda meðferð sambærilegra mála [...] og að 

löggjafinn [tæki] af skarið um þau álitaefni, sem leiðir af framangreindum dómsúrlausnum, í 

ljósi þeirrar leiðsagnar sem lesa [mætti] úr dómsúrlausnum Hæstaréttar“.
5
 Eftir breytingar á 

frumvarpinu var það samþykkt á Alþingi þann 10. desember 2010 sem lög nr. 151/2010 um 

breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila 

og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins og lögum um umboðsmann skuldara.  

Með lögum nr. 151/2010 voru gerðar víðtækar breytingar á lögum um vexti og 

verðtryggingu og þeim meðal annars ætlað að skera úr um hvaða vexti samningar sem hefðu 

að geyma gengistryggingarákvæði, sem nú hefði verið dæmt ólögmætt, skyldu bera. Í kjölfar 

gildistöku laganna spratt upp mikil umræða í íslensku þjóðfélagi um stjórnskipunarlegt gildi 

laganna, meðal annars vegna þess að ákvæði þeirra voru talin heimila kröfuhafa að krefjast 

viðbótargreiðslna, með afturvirkum hætti, á vaxtagreiðslum vegna liðins tíma. 

Í ritgerð þessari leitast höfundur við að skoða lög nr. 151/2010 um breytingu á lögum um 

vexti og verðtryggingu o.fl. með hliðsjón af þeim reglum sem gilda um afturvirkni í 

íslenskum rétti. Í upphafi verður farið yfir helstu reglur og sjónarmið sem koma til álita í 

tengslum við afturvirkni og þá einkum á sviði samninga- og kröfuréttar, og farið verður yfir 

helstu meginreglur sem gilda á þeim sviðum réttarins. Því næst verður fjallað um lög nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu ásamt því að skoða hvaða breytingar lög nr. 151/2010 

gerðu þar á.  

Upphaflega hafði höfundur  ætlað sér að kanna tvenn álitaefni, þ.e. annars vegar hvort lög 

nr. 151/2010 fælu í sér afturvirkni, í þeim skilningi að þau heimili kröfuhafa að endurreikna 

gjalddaga sem þegar hafa verið greiddir, á þann hátt að þeir beri hærri vexti en samið var um í 

                                                           
3
 Hér héldu sóknaraðilar því enn fremur fram fyrir Hæstarétti að ekki fengi staðist að vaxtaskilmálum lánanna 

yrði breytt aftur í tímann og að fyrirvaralaus móttaka greiðslu fyrir hverri afborgun væri fullnaðargreiðsla. Í dómi 

Hæstaréttar er vísað til þess að eins og kröfur sóknaraðila voru úr garði gerðar lytu þær ekki að uppgjöri á 

vaxtaskuld þeirra vegna liðins tíma, né var nokkuð í kröfugerð varnaraðila sem varðaði viðurkenningu á þeim 

rétti. Var sú umfjöllun því talin fela í sér lögspurningu og kæmi ekki til álita í málinu. 
4
 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 

5
 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 9 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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upphafi, þrátt fyrir hafa verið réttilega efndir á þeim tíma og hins vegar hvort að slík löggjöf 

bryti í bága við reglur íslensks stjórnskipunarréttar. 

Við vinnslu þessarar ritgerðar voru þessi álitaefni þó borin undir dómstóla og með Hrd. 

15. febrúar 2012 (600/2011), taldi Hæstiréttur að með almennum lögum væri ekki unnt, með 

svo íþyngjandi hætti sem kveðið var á um í lögunum, að hrófla með afturvirkum hætti við 

réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda frá því sem gilti þegar til þeirra var 

stofnað og af þeim greitt. Var slíkt talið brjóta í bága við 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

Hæstiréttur var afdráttarlaus og stuttorður í afstöðu sinni gagnvart lögum nr. 151/2010 og 

vonar höfundur því að eftirfarandi umfjöllun geti varpað frekari ljósi á niðurstöðu Hæstaréttar 

og framangreinda löggjöf með hliðsjón af sjónarmiðum um afturvirkni. En nánar verður vikið 

að Hrd. 15. febrúar 2012 (600/2011) síðar. 

 

2 Afturvirkni laga 

Í íslenskum rétti gildir sú meginregla að yngri lög ganga framar eldri lögum (lat. lex posterior 

derogat legi priori).
6
 Er þessi meginregla í samræmi við þau sjónarmið að löggjafinn, sem 

nýtur samþykkis meirihluta þjóðarinnar hverju sinni, geti sett þau lagaákvæði sem honum 

sýnist, enda stangist þau ekki á við ákvæði stjórnarskár.
7
 Með þessu móti er löggjafanum því 

mögulegt að setja ný lög og breyta þeim sem fyrir eru, enda verður að telja það forsendu 

réttarþróunar og samfélagsbreytinga að hendur hverrar kynslóðar séu ekki bundnar við það 

sem fyrir er.
8
 

Þegar breytingar eru gerðar á lögum kann að koma upp ósamræmi milli þeirra sem fyrir 

eru og hinna nýju laga og getur því myndast togstreita um það hvernig bregðast skuli við. 

Hægt er að takmarka þá togstreitu með því að kveða skýrt á um það í hinum nýju lögum, 

hvaða ákvæðum eldri laga þeim sé ætlað að fella úr gildi og er þeirri óvissu þá þar með eytt. 

Þegar leyst hefur verið úr þeim ágreiningi kemur til skoðunar hversu ríkar heimildir 

löggjafans eru til að hrófla við eldri réttarskipan og koma þar til athugunar sjónarmið um 

lagaskil og afturvirkni laga.
9
 

 

2.1 Lagaskil 

Þegar lagasetning breytir settum rétti er nauðsynlegt að líta til sjónarmiða um lagaskil, en 

álitaefni kann að vera til hvaða atvika lögin taka og enn fremur hvaða áhrif hin nýju lög hafa á 

                                                           
6
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 7. 

7
 Róbert Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 78. 

8
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 7. 

9
 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 7. 
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atvik sem áttu sér stað fyrir gildistöku þeirra og eiga sér uppruna í eldri réttarskipan. Almennt 

er litið svo á að nýju lögin skuli gilda um öll þau lögskipti sem undir ákvæði þeirra falla þó að 

til þeirra hafi verið stofnað áður en lögin gengu í gildi. Meginreglan er því sú að réttarstaða 

manna ákvarðast af lögum eins og þau eru hverju sinni.
10

 Við skýringu á meginreglunni 

verður þó að líta til sjónarmiða um afturvirkni, en í ákveðnum tilvikum kann að vera óheimilt 

að mæla fyrir um afturvirkni í löggjöf eða slíkri lagasetningu kann að vera takmörk sett á 

grundvelli annarra reglna, sem nánar verður vikið að síðar. Í þessu samhengi má líta til Hrd. 

10. janúar 2007 (651/2006). 

 

Í máli þessu var deilt um skaðabætur vegna vinnuslyss um borð í skipi stefnda, en deila aðila 

laut meðal annars að því hvort stefnanda yrði talið heimilt að stefna ábyrgðartryggjanda til 

aðildar að máli við hlið hins vátryggða. Þegar tjónsatburður átti sér stað voru í gildi eldri lög um 

vátryggingarsamninga nr. 20/1954, en samkvæmt 95. gr. þeirra laga eignaðist tjónþoli kröfu á 

hendur ábyrgðartryggjanda tjónvalds þegar bótaskylda hefði verið staðreynd og bótafjárhæð 

ákveðin. Á því tímabili er leið milli þess er tjónsatburður átti sér stað og þar til stefna var birt, 

tóku ný lög um vátryggingasamninga nr. 30/2004 gildi, en í 44. gr. þeirra laga var heimild til 

handa stefnanda að stefna ábyrgðartryggjanda til aðildar við hlið hins vátryggða í dómsmáli 

óháð þeim skilyrðum sem kveðið var á um í eldri lögum. Hæstiréttur taldi að ekki yrði með 

skýrum hætti ráðið af ákvæðum laga nr. 30/2004 að málsmeðferðarreglur þeirra skyldu gilda 

vegna tjónsatvika um urðu fyrir gildistöku laganna og yrði því að leysa úr málinu samkvæmt 

reglum eldri laga um vátryggingarsamninga. Var kröfu stefnanda er laut að ábyrgðartryggjanda 

því vísað frá dómi, þar eð skilyrði eldri laga um vátryggingarsamninga um aðild þess voru ekki 

talin uppfyllt.  

 

Hér féllst Hæstiréttur ekki á þau sjónarmið að beita ætti nýjum lögum um 

vátryggingarsamninga í deilum milli aðila. Taldi dómstóllinn að ekki yrði ráðið af ákvæðum 

hinna nýju laga að þau ættu að gilda um atvik sem áttu sér stað fyrir gildistöku laganna og var 

því stuðst við málsmeðferðarreglur eldri laga um vátryggingarsamninga við úrlausn málsins. 

Með vísan til orðalags Hæstaréttar um að „ekki yrði með skýrum hætti ráðið“ af ákvæðum 

hinna nýju laga, að þau ættu við um atvik sem urðu fyrir gildistöku laganna, má draga þá 

ályktun að sé það vilji löggjafans að tiltekin löggjöf taki til atvika sem áttu sér stað fyrir 

gildistöku laganna, verði löggjafinn að kveða á um það með skýrum hætti. En svo var ekki 

talið í þessu máli og var niðurstaðan í deilu aðila því reist á þeim lögum sem voru í gildi þegar 

tjónsatburður varð. 

 

2.2 Um afturvirkni 

Sigurður Líndal segir reglu afturvirka í hinum víðtækasta skilningi „þegar hún með nýjum 

fyrirmælum raskar með beinum eða óbeinum hætti lögbundnu ferli eða ástandi sem til hefur 

                                                           
10

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 17. 
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stofnast í gildistíð eldri laga.“
11

 Lagaákvæði í þessum skilningi er því afturvirkt ef það hefur 

áhrif á atvik sem áttu sér stað fyrir gildistöku ákvæðisins, hvort sem er með beinum eða 

óbeinum hætti. Með beinni afturvirkni er átt við tilvik þar sem „nýtt ákvæði lagareglu [tekur] 

berum orðum til þess sem gerst hefur og lokið er áður en hún gekk í gildi.“
12

 Hér er því átt við 

tilvik þar sem beinlínis segir í lagaákvæði að því sé ætlað að ná til atvika sem áttu sér stað í 

gildistíð eldri laga. Með óbeinni afturvirkni er hins vegar átt við tilvik þar sem lagaregla er 

„að formi til framvirk, en nær einnig til þess sem til var stofnað, meðan eldri lög giltu og varir 

enn þegar hin nýju lög leysa þau af hólmi.“
13

 

 

2.3 Sjónarmið er mæla gegn afturvirkni 

Sú meginregla hefur verið talin gilda í íslenskum rétti að lögin eigi að horfa fram á við en ekki 

aftur til fortíðar (lat. lex prospicit, non respicit).
14

 Enda er það frumskilyrði þess að þegnar 

ríkisins geti fylgt lögunum að þeir þekki þau og geti mótað háttsemi sína í samræmi við lögin. 

Með afturvirkri lagasetningu er því hætt við að gengið sé gegn þessum grunnstoðum 

réttarríkisins, en þegar brotið er gegn meginreglum réttarríkisins kann það að leiða til óvissu í 

samskiptum borgaranna og gera þeim erfitt fyrir við að skipuleggja athafnir sínar fram í 

tímann.
15

 Afturvirk lagasetning er því oft til þess fallin að veikja traust manna til 

réttarskipunarinnar, þar sem menn geta síður verið fyllilega vissir um afleiðingar háttsemi 

sinnar og réttarstaða þeirra verður óljós. Bann við afturvirkri lagasetningu styðst þannig fyrst 

og fremst við réttlætissjónarmið, enda verður að telja að það stríði gegn almennri réttarvitund 

að menn þurfi að sæta ábyrgð eða refsingu fyrir háttsemi sem var lögleg þegar hún átti sér 

stað, en er síðar lýst ólögmæt.
16

 Þar eð bann við afturvirkri lagasetningu styðst aðallega við 

réttlætissjónarmið, kann það að skipta miklu hvort afturvirk löggjöf sé íþyngjandi eða 

ívilnandi í garð samfélagsþegnanna. 

 

2.3.1 Ívilnandi eða íþyngjandi regla 

Þar eð ívilnandi afturvirk regla stríðir síður gegn réttarvitund samfélagsþegnanna er almennt 

talið að löggjafinn hafi rýmri heimildir til að kveða á um að ívilnandi löggjöf sé afturvirk, 

enda sé gætt að jafnræði og öðrum málefnalegum sjónarmiðum. Að sama skapi hefur verið 

talið að heimildir löggjafans til að kveða á um að íþyngjandi regla skuli vera afturvirk séu 

                                                           
11

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 23. 
12

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 27-28. 
13

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 28. 
14

 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls, 343. 
15

 Hafsteinn Þór Hauksson: „Beitti hnífurinn – Um réttarríkishugmynd Joseph Raz“, bls. 309. 
16

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 29-30. 
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takmörk sett.
17

 Sem dæmi úr framkvæmd þar sem meðal annars er vikið að þessum 

sjónarmiðum má annars vegar nefna Hrd. 2004, bls. 540 (234/2003) en þar voru stefnanda 

dæmdar bætur vegna tjóns meðal annars með hliðsjón af ívilnandi reglu sem látin var virka 

aftur fyrir sig. Hins vegar má hér líta til Hrd. 1985, bls. 1296 (201/1983) þar sem deilt var um 

endurgreiðsluskyldu vinnuveitanda vegna verðbóta á lífeyri á grundvelli breyttrar löggjafar. 

Þar segir meðal annars í dómsorði héraðsdóms, sem staðfestur var af meirihluta Hæstaréttar, 

að „[í]slensk stjórnskipunarlög hafa ekki að geyma nein ákvæði, sem berum orðum banna 

afturvirkni laga. Einhver takmörk hljóta þó að vera fyrir afturvirkni íþyngjandi laga, sem 

dómstólar skera úr um.“ Var talið að lög sem legðu greiðsluskyldu á fáa aðila vegna starfa, 

sem unnin voru mörgum árum fyrir gildistöku laganna, fælu í sér slíka íþyngjandi afturvirkni 

að bryti í bága við „óskráðar grundvallarreglur íslensks stjórnskipunarréttar.“ 

 Hér virðist héraðsdómur einfaldlega reisa niðurstöðu sína á þeim forsendum að það sé 

óskráð grundvallarregla í íslenskum stjórnskipunarrétti að íþyngjandi löggjöf skuli ekki vera 

afturvirk. Í dómsorði og í kröfugerð aðila er vísað til eignarréttarákvæðis stjórnarskrárinnar, 

en í niðurstöðunni sjálfri vísar dómstóllinn hreinlega til þess að lögin sem deilt var um voru 

talin fela brot gegn óskráðum grundvallarreglum íslensks stjórnskipunarréttar. Þessi 

niðurstaða er svo staðfest af meirihluta Hæstaréttar með þeirri athugasemd að stefndi gat ekki 

séð fyrir eða haft ástæðu til að búast við að þurfa síðar að greiða kostnað vegna uppbótar í 

lífeyri, heldur þvert á móti mátti stefndi gera ráð fyrir að þeim greiðslum sem um var deilt 

væri lokið. 

 Í sérákvæði tveggja dómara við réttinn er vísað til þess að í stjórnarskrá nr. 33/1944 hafa 

ekki verið tekin upp ákvæði, sem leggja almennt bann við afturvirkri lagasetningu. En það sé 

þó lögskýringarregla að nýjum lögum verði ekki beitt afturvirkt þjóðfélagsþegnum til 

óhagræðis, ef lögin mæla ekki fyrir um annað. Komast dómararnir tveir þó að sömu 

niðurstöðu og meirihluti réttarins, þó á annarri forsendu.  

 Með hliðsjón af Hrd. 1985, bls. 1296 (201/1983) má því draga þá ályktun að löggjafanum 

eru veruleg takmörk sett við að mæla fyrir um afturvirkni í löggjöf sem ætlað er að hafa 

íþyngjandi áhrif. Þó verður ekki fullyrt um það hér hvort að í íslenskum rétti gildi óskráð 

grundvallarregla sem leggur beinlínis bann við slíkri lagasetningu, eða hvort að 

lögskýringarsjónarmið leiði til sömu niðurstöðu. Enn fremur má skoða þær forsendur sem 

koma fram í sératkvæði minnihlutans, með hliðsjón af því sem að ofan segir, að sé það vilji 
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 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 25. 
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löggjafans að löggjöf virki afturvirkt, beri honum að kveða á um það með skýrum hætti í 

löggjöf. 

 

2.3.2 Bann við afturvirkni á sviði stjórnskipunarréttar 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað stjskr.) er ekki að finna 

almennt bann við afturvirkri lagasetningu. Þar er þó að finna bann við afturvirkni á tvennum 

sviðum íslensks réttar. Annars vegar bann við afturvirkni refsilaga, sbr. 1. mgr. 69. gr. og hins 

vegar bann við afturvirkri skattheimtu, sbr. 2. mgr. 77. gr. stjórnarskrárinnar.
18

 Þegar 1. mgr. 

69. gr. og 2. mgr. 77. gr. stjskr. sleppir verður að líta til annarra réttarheimilda við athugun á 

því hverjar heimildir löggjafans séu til að mæla fyrir um að lög skuli virka afturvirkt. Kunna 

þá að koma til skoðunar önnur ákvæði stjórnarskrárinnar, en þau sem beinlínis leggja bann 

við afturvirkri lagasetningu, þ.e. 1. mgr. 69. gr. og 2. mgr. 77. gr. stjskr. Kemur þá einkum til 

athugunar ákvæði 72. gr. stjskr. um friðhelgi eignarréttar. 

 

2.3.3 Takmarkanir vegna 72. gr. stjórnarskrárinnar.  

Í 1. mgr. 72. gr. stjórnarskárinnar segir að eignarrétturinn sé friðhelgur, en það að túlka 

efnislegt inntak þeirrar friðhelgi er eitt af vandasömustu verkefnum stjórnskipunarréttarins, þó 

reynir meira á regluna um friðhelgi eignarréttarins í framkvæmd en nokkra aðra reglu í 

mannréttindakafla stjórnarskrárinnar.
19

 Vernd ákvæðisins felst aðallega í því að enginn verður 

skyldaður til að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji, til þess standi 

lagafyrirmæli og fullt verð komi fyrir.
20

 

 Í skilningi ákvæðisins eru orðin „eignarréttur“ og „eign“ ýmist notuð í þrengri eða 

víðtækari merkingu. Þannig táknar eignarréttur í þrengri merkingu almennan umráða- og 

ráðstöfunarrétt yfir hlut, en í víðtækari merkingu tekur eignarréttur til hvers kyns 

eignarréttinda, beinna sem og óbeinna, án tillits til þess hver eignin er. Í íslenskri 

réttarframkvæmd hefur almennt tíðkast að leggja mjög víðtækan skilning í þessi hugtök, eins 

og þau koma fyrir í íslensku stjórnarskránni.
21

 Í riti sínu Eignarréttur I segir Ólafur Lárusson 

um stjórnarskrárgreinina: „En víst er, að orðið eign er hér notað í víðtækri merkingu. Það nær 

ekki aðeins til hins beina eignarréttar að fasteignum og lausafé, heldur og til óbeinna 

                                                           
18

 Þar eð meginefni ritgerðar þessarar lýtur að öðru sviði réttarins en refsirétti og skattarétti, telur höfundur ekki 

þörf á að fjalla nánar um afturvirkni í tengslum þessi ákvæði stjórnarskrárinnar hér. 
19

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
20

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, 545. 
21

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 545-546. 
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eignarréttinda eins og veðréttinda, afnotaréttinda, ítaka og kröfuréttinda.“
22

 Hefur 

eignarréttarhugtak stjórnarskrárinnar því almennt verið skýrt í víðtækri merkingu og það 

greint í „1) eignarrétt (beinan eignarrétt), [2]) takmörkuð eignarréttindi (óbeinan eignarrétt) á 

borð við afnotaréttindi, ítaksrétt og veðréttindi, 3) kröfuréttindi og 4) réttindi til hugverka og 

auðkenna, þar á meðal höfundaréttindi, einkaleyfi og vörumerki.“
23

 Þessi víðtæki skilningur 

hefur jafnframt verið lagður til grundvallar í íslenskri dómaframkvæmd, en hann var 

staðfestur af íslenskum dómstólum þegar árið 1916 og hefur verið lagður til grundvallar síðan, 

sbr. Lyfrd. IX, bls. 809, en þar segir meðal annars „að orðin eign og eignarréttur í íslensku 

stjórnarskránni [...] merki ekki aðeins eignarrétt í þrengri merkingu orðsins, heldur einnig 

önnur verðmæt réttindi, svo sem afnotarétt, kröfurétt, rithöfundarétt, einkarétt [...]“.
24

 

 Áður hefur verið vísað til þeirrar meginreglu að lögum ber að horfa til framtíðar, enda er 

slíkur grundvöllur lagasetningar betur til þess fallinn að tryggja stöðugleika og gera 

samfélagsþegnunum kleift að taka ákvarðanir um líf sitt og lifibrauð á þeim forsendum. Slíkt 

fyrirkomulag kann enn fremur að vekja ákveðnar væntingar meðal samfélagsþegnanna og þá 

einkum þar sem mælt er fyrir um frelsisréttindi, svo sem eignarréttindi og atvinnufrelsi, þar eð 

þegnarnir taka ákvarðanir og móta líf sitt á þeim forsendum að lögin séu tiltölulega stöðug og 

sæti hvorki ítrekuðum né afturvirkum breytingum. Það er því meginregla í íslenskum rétti að 

virða beri lögmætar væntingar, en sú regla setur löggjafanum meðal annars takmörk um 

setningu afturvirkra laga.
25

 

 Á grundvelli þeirrar víðtæku réttindaverndar, sem er talin felast í 72. gr. stjskr., kann 

afturvirk lagasetning að verða til þess fallinn að skerða þau réttindi sem ákvæðið verndar með 

þeim hætti að skertar eru lögmætar væntingar samfélagsþegnanna, sem taldar eru njóta 

verndar stjórnarskrárákvæðisins. Til skýringar má líta til Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002). 

 

Þann 19. desember 2000 kvað Hæstiréttur upp dóm í máli nr. 125/2000, sem höfðað var af 

Öryrkjabandalagi Íslands til viðurkenningar á því að Tryggingarstofnun ríkisins hefði verið 

óheimilt að skerða tekjutryggingu öryrkja í hjúskap vegna tekna maka. Niðurstaðan í því máli 

var sú, að á árunum 1994 til 1998 hafi skerðingin byggt á reglugerð, sem ekki hafði næga 

lagastoð. Með breytingum á almannatryggingarlögum var bætt úr þeim annmörkum, en 

Hæstiréttur taldi að sú skerðing sem í breytingarlögunum fólst tryggði öryrkjum ekki þau 

lágmarksréttindi, sem fælust í 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar, þannig að þeir fengju notið 

þeirra mannréttinda, sem fælust í 65. gr. hennar. Í kjölfar dómsins voru sett lög nr. 3/2001 um 

breytingar á almannatryggingalögum. Samkvæmt lögunum var örorkulífeyrisþegum, sem sætt 

höfðu skerðingu, greidd full tekjutrygging árin 1997 og 1998, en tekjutrygging vegna áranna 

                                                           
22

 Ólafur Lárusson: Eignarréttur I, bls. 28. Sjá Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 546. 
23

 Gaukur Jörundsson: Um eignarnám, bls. 49. Sjá Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Mannréttindi, bls. 

448. 
24

 Þorgeir Örlygsson. Kaflar úr eignarrétti I, bls. 5. 
25

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 75. 
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1999 og 2000 var skert með nýjum hætti. Hæstiréttur leit svo á að eftir uppsögu dóms í fyrra 

málinu hefðu örorkulífeyrisþegar átt kröfu til þess að fá greidda óskerta tekjutryggingu fyrir árin 

1999 og 2000. Þessi kröfuréttindi þeirra nytu verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. 

stjórnarskrárinnar og yrðu ekki skert með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf.  

 

 Af þessum dómi má sjá að svigrúm löggjafans til afturvirkrar lagasetningar er veruleg 

takmörk sett. Þannig eru það ekki aðeins þau ákvæði stjórnarskrár er beinlínis kveða á um 

bann við afturvirkri lagasetningu á ákveðnum sviðum réttarins sem takmarka þær heimildir, 

heldur kunna önnur ákvæði stjórnarskrár að koma þar við sögu.  

 Þá kann það jafnframt að skipta máli á hvaða sviði réttarins löggjöfin tekur til þegar 

kannað er hvernig lagaákvæði horfi við atvikum sem gerst hafa fyrir gildistöku þeirra.
26

 Það 

er því nauðsynlegt að líta til almennra sjónarmiða og meginregla á því réttarsviði sem um 

ræðir þegar metið er hvaða heimildir löggjafinn hefur til að mæla fyrir um afturvirkni á þeim 

afmörkuðu sviðum réttarins sem um ræðir. Í því samhengi verður því næst litið til þeirra 

meginreglna sem gilda á sviði samninga- og kröfuréttar og varða viðfangsefni ritgerðar 

þessarar. 

 

3 Meginreglur samningaréttar 

Í riti sínu Samningaréttur kemst Páll Sigurðsson svo að orði: „Samningar á sviði 

fjármunaréttar eru grundvöllur og aflvaki alls viðskiptalífs [...]“.
27

 Líkt og þessi orð Páls gefa 

til kynna skipta samningar og þær reglur sem gilda um saminga og gerð þeirra miklu máli í 

hverju þjóðfélagi. Í íslenskum rétti eru lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga (hér eftir skammstöfuð smnl.) ein helsta réttarheimildin á sviði samningaréttar. Í 

samningarétti tíðkast þó ekki aðeins að líta til smnl. heldur gilda þar enn fremur ýmsar 

óskráðar reglur, sem rétt þykir að gera hér stuttlega skil. 

 

3.1 Meginreglan um skuldbindingargildi samninga 

Það er meginregla í íslenskum rétti að gerð samninga beri að efna (lat. pacta sunt servanda), 

enda verður að telja slíka meginreglu kjarna og grundvöll samningarréttarins, þ.e. að 

löggerningum sé ætlað að hafa réttaráhrif samkvæmt efni þeirra. Þar eð án slíkrar meginreglu 

væru aðrar reglur samningarréttarins í raun gagnslausar. Á síðari tímum hafa þó komið fram 

þau sjónarmið að ekki beri að skýra meginregluna um skuldbindingargildi samninga alveg 

fortakslaust. Þannig hafa sprottið upp undantekningar frá meginreglunni, er lúta aðallega að 
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 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 42. 
27

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 23. 
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því að komast að „réttlátri“ eða „félagslega hagkvæmri“ niðurstöðu í hverju máli.
28

 Um slík 

tilvik er meðal annars fjallað um í III. kafla smnl. um ógilda löggerninga. Þar er að finna 

ákvæði um helstu tilvik sem geta valdið ógildingu löggernings þó að þær ógildingarástæður 

sem þar er vikið að séu ekki tæmandi í þeim efnum.
29

 

 

3.2 Meginreglan um samningafrelsi 

Hér ber einnig að líta til meginreglunnar um samningafrelsi, en sú regla er ein af 

meginstoðum samningaréttarins. Páll Sigurðsson telur regluna aðallega fela í sér þrjú atriði, 

þ.e. „1) að mönnum sé almennt heimilt að velja sér gagnaðila við samningsgerð, 2) frelsi um 

efni löggerninga og 3) frjálsræði til að ákvarða hvort samningur skuli gerður eða hvort látið 

skuli hjá líða að gera samning eða annan löggerning“.
30

 Í íslenskum rétti virðist hafa verið 

byggt á þessari reglu frá fyrstu tíð þó að hún hafi sætt ákveðnum takmörkunum, þá aðallega á 

grundvelli lögræðisreglna.
31

 

 

3.1 Sjónarmið um afturvirkni á sviði samningaréttar 

Líkt og áður hefur verið vikið að hefur sú regla verið talin gilda í íslenskum rétti að ákvæðum 

nýrra laga verður almennt beitt um þau lögskipti sem þau taka til, þó til þeirra hafi stofnast í 

tíð eldri laga. Meginreglan er því sú að yngri lög móta réttaráhrif lögskipta og atvika sem hafa 

gerst eftir gildistöku þeirra. Á þessu er þó sú undantekning, er leiðir af meginreglunni um 

samningafrelsi, að gömul lög sem formlega eru fallin úr gildi halda gildi sínu um 

réttarsambönd sem stofnast hafa milli einstaklinga í gildistíð þeirra.
32

 

Á grundvelli meginreglunnar um samningafrelsi er aðalreglan því sú að framvirk 

réttaráhrif á samningssamband aðila ræðst af því sem segir í samningnum sjálfum. Ný lög 

raska því ekki gildandi réttarsambandi er liggur til grundvallar samningi og hafa almennt ekki 

aðrar afleiðingar en beinlínis leiðir af samningi aðila. Þannig verður t.d. ekki dregið úr 

vanefndarúrræðum annars aðila eða skyldur hans samkvæmt samningi auknar með nýrri 

löggjöf. Slíkt felur í sér röskun á gagnkvæmum innbyrðis skyldum og réttindum 

samningsaðila.
33

 

Í þessu samhengi má líta til Hrd. 1937, bls. 9, en þar deildu aðilar meðal annars um 

endurgreiðslu ofgreiddra vaxta. Hæstiréttur féllst ekki á að beita þágildandi lögum um okur 
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 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24. 
29

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 221. 
30

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
31

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 
32

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 64-65. 
33

 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 65. 
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um ágreiningsefni aðila á þeim grundvelli að lögin hefðu tekið gildi eftir að 

samningssamband komst á milli aðilanna og fólu í sér breytingar frá fyrra réttarástandi. Um 

þetta atriði sagði Hæstiréttur: 

 

Hér hefir löggjöfin breytt hinu fyrra réttarástandi með því að taka fram berum orðum, að 

skuldareigandi sé skyldur til endurgreiðslu, en óheimilt er að láta lög þessi verka aftur fyrir sig 

til atburða sem gerðust áður en þau gengu í gildi. 

 

Af þessari umfjöllun má ráða að það er til margs að líta þegar metið er hverjar heimildir 

löggjafans til afturvirkrar lagasetningar séu. Ekki eru það aðeins ákvæði stjórnarskrár eða 

settra laga sem skipta þar máli, heldur geta óskráðar meginreglur á ákveðnum sviðum réttarins 

takmarkað þær heimildir verulega, svo sem meginreglan um samningafrelsi. En reglan gengur 

út frá þeirri forsendu að það sé einstaklinganna sjálfra að vega og meta á hvaða hátt og á 

hvaða forsendum þeir ákveða að skuldbinda sig við gerð samninga. En afturvirk lagasetning 

kann að raska við því fyrirkomulagi. Á það einkum við ef ákvæði hinna nýju laga kveða á um 

breytingu á samningsskilmálum gildandi samninga t.d. með því að auka eða draga úr skyldum 

annars aðila samningssambands. Til nánari umfjöllunar um þau atriði verður nú litið til 

nokkurra meginreglna á sviði kröfuréttar. 

 

4 Kröfuréttur
34

 

Kröfuréttur líkt og samningaréttur fellur undir fjármunarétt, en segja má að kröfuréttur taki 

við þegar samningarétti sleppir.
35

 Í kröfurétti er fjallað um „réttarstöðu tveggja eða fleiri aðila 

í innbyrðis samskiptum þeirra í fjármunaréttarlegu skuldarasambandi 

(kröfuréttarsambandi).“
36

 

 

4.1 Hugtakið krafa 

Krafa hefur verið skýrð á þá leið að í henni felst lögvarin heimild manns til þess að krefjast 

þess af öðrum aðila að hann geri eitthvað eða láti eitthvað ógert.
37

 Til kröfuréttinda getur 

stofnast með ýmsu móti, svo sem vegna bótaskyldrar athafnar eða athafnaleysis eða 

óréttmætar auðgunar, svo dæmi sé nefnt. Í flestum tilvikum stofnast til kröfuréttinda á 

grundvelli gagnkvæms samnings milli aðila, þ.e. tveir eða fleiri aðilar gera með sér samning 

                                                           
34

 Þar eð neðangreindir kaflar fjalla ekki á beinan hátt um afturvirkni í tengslum við lög nr. 151/2010, reynir 

höfundur að hafa þá eins stutta og kostur er, þó hann telji þá mikilvægt innlegg í ritgerð þessa samhengisins 

vegna. 
35

 Sigríður Logadóttir: Lög á bók. Yfirlitsrit að lögfræði, bls. 144. 
36

 Þorgeir Örlygsson o.fl.: Kröfuréttur I, bls. 27. 
37

 Þorgeir Örlygsson o.fl.: Kröfuréttur I, bls. 74. 
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sem skuldbindur þá frá og með þeim tíma er þeir hafa samþykkt hann. Í lögvernd 

kröfuréttinda felst það aðallega að kröfuhafi getur leitað atbeina dómstóla eða annarra 

yfirvalda við að fá kröfu sinni fullnægt og standa þá eignir skuldara til tryggingar 

skuldbindingum hans.
38

 

Almennt telst krafa efnd þegar skuldari hefur látið af hendi það verðmæti sem kröfuhafi á 

rétt til og er tilvist kröfunnar þar með lokið. Hefur verið komist svo að orði að greiðsla sé hinn 

eðlilegi dauðdagi kröfu. Það ræðst aðallega af samningi aðila hverju sinni hvaða greiðslu 

skuldara ber að láta kröfuhafa í té, svo hann verði réttilega talinn hafa efnt greiðsluskyldu 

sína.
39

 Viðfangsefni kröfuréttarins er víðfemt og auk almennra reglna gilda einnig sérreglur á 

afmörkuðum sviðum réttarins. Má þar meðal annars nefna þær reglur sem gilda að íslenskum 

rétti um viðskiptabréf og verður hér sérstaklega litið til þeirra reglna sem gilda um 

innlausnarétt skuldara. 

 

4.2 Innlausnarréttur skuldara 

Af meginreglum kröfuréttar um viðskiptabréf leiðir að þegar skuldari greiðir allan höfuðstól 

skuldabréfs er það skylda þess sem hefur bréfið í hendi að skila skuldara aftur frumriti 

bréfsins með áritaðri kvittun, sbr. 1. gr. tilskipunar frá 9. febrúar 1798 um áritun afborgana á 

skuldabréf. Riti kröfuhafi á skuldabréf kvittun fyrir hærri fjárhæð en nemur greiddri afborgun, 

eða innheimtir aðeins hluta af fjárhæð bréfsins og gefur fyrir því fyrirvaralausa kvittun fyrir 

greiðslu, ræðst það meðal annars af skilyrðum 32. gr. smnl. hvort kröfuhafi geti síðar 

innheimt mismuninn hjá skuldara. Í 1. mgr. 32. gr. smnl. segir að löggerningur, sem vegna 

misritunar eða annarra mistaka af hálfu þess er gerði hann, hefur orðið annars efnis en til var 

ætlast, er ekki skuldbindandi fyrir þann sem gerði hann ef sá maður, sem löggerningnum var 

beint til, vissi eða mátti vita að mistök hefðu átt sér stað. 

Þannig hefur verið talið að ef skuldari vissi eða mátti vita að kvittun var annars efnis en 

ætlað var, vegna mistaka eða misritunar, getur kröfuhafi krafið hann um viðbótargreiðslu þess 

sem upp á vantar.
40

 Þessi sjónarmið má meðal annars greina í Hrd. 1998 bls. 1653, en þar var 

niðurstaða Hæstaréttar sú að, á grundvelli 32. gr. smnl., voru greiðsluseðlar ekki bindandi 

gagnvart kröfuhafa, þar eð skuldari var talinn grandvís um mistök við innheimtu skuldabréfs. 

Var því talið að kröfuhafi gæti krafið skuldara um fullar eftirstöðvar lánsins. 

                                                           
38

 Þorgeir Örlygsson o.fl.:Kröfuréttur I, bls. 80. 
39

 Þorgeir Örlygsson o.fl.:Kröfuréttur I, bls. 97. 
40

 Páll Hreinsson: Viðskiptabréf, bls. 194. 
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 Þessi regla er þó ekki alveg fortakslaus og kann það að ráðast af grandsemi skuldara hvort 

að skilyrði 32. gr. smnl., teljist uppfyllt eða ekki. Sem dæmi um tilvik þar sem ekki var fallist 

á kröfu kröfuhafa um greiðslu mismunar vegna mistaka við innheimtu má nefna Hrd. 1998, 

bls. 2735 en þar taldi Hæstiréttur að grandleysi skuldara og framganga kröfuhafa leiða til 

þeirrar niðurstöðu að kröfuhafi hefði fyrirgert rétti sínum til viðbótargreiðslna vegna mistaka 

við innheimtu. Í báðum þessum tilvikum hafði skuldari fengið í hendur kvittun fyrir 

fullnaðargreiðslu. 

 

4.3 Sjónarmið um afturvirkni á sviði kröfuréttar 

Líkt og vikið hefur verið að í umfjöllun um eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar hafa 

kröfuréttindi verið talin njóta verndar ákvæðisins og verða því almennt ekki skert með 

afturvirkum og íþyngjandi hætti, líkt og sjá má af Hrd. 2003, bls. 3411(549/2002), sem 

reifaður var hér að ofan. Um afturvirkni á sviði kröfuréttar gilda annars álíka viðhorf og þau 

sem talin eru gilda á sviði samningaréttar, þ.e. að framvirk réttaráhrif á kröfuréttarsamband 

aðila ræðst að mestu leyti af því sem segir í samningnum sjálfum, enda stofnast kröfuréttindi, 

líkt og áður hefur verið sagt, almennt þegar samningur kemst á milli aðila. 

Af reglunni um samningafrelsi leiðir að það er í flestum tilvikum samningurinn sjálfur 

sem er ein mikilvægasta heimildin þegar leyst er úr ágreiningsefnum á sviði kröfuréttar. En 

það er eitt einkenni þess réttarsviðs að þær lagareglur sem þar gilda eru í mörgum tilvikum 

frávíkjanlegar og eiga því ekki við ef annað leiðir af samningi aðila.
41

 Að því sögðu verður 

næst fjallað um þau lög sem gilda um greiðslu vaxta í íslenskum rétti og falla undir 

viðfangsefni ritgerðarinnar. 

 

5 Um lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 

Meginefni ritgerðar þessarar er að fjalla um afturvirkni í tengslum við breytingu á lögum nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu (hér eftir skammstöfuð vxl.) með lögum nr. 151/2010. 

Eftirfarandi umfjöllun um vxl. verður því takmörkuð við þau ákvæði sem koma til skoðunar í 

tengslum við úrlausnarefnið og vísað er til í þeim dómum Hæstaréttar þar sem fjallað er um 

viðfangsefnið og vikið er að hér að ofan. 

                                                           
41

 Þorgeir Örlygsson o.fl.: Kröfuréttur I, bls. 42. 
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5.1 Gildissvið 

Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. vxl. gilda lögin um vexti af peningakröfum á sviði fjármunaréttar og 

á öðrum sviðum réttarins, eftir því sem við getur átt, svo og um annað endurgjald sem áskilið 

er eða tekið fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar. Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis gilda 

lögin enn fremur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. Þá kemur fram í athugasemdum með 

frumvarpi laganna að lögunum sé ætlað almennt gildissvið og raski þau því ekki ákvæðum 

sérlaga um vexti.
42

 

Í 2. gr. vxl. er svo fjallað um það að hvaða leyti lögin eru frávíkjanleg. Þar segir að ákvæði 

II. og IV. kafla laganna gilda aðeins ef ekki leiði annað af samningi, venju eða lögum. Þá 

verður einnig vikið frá öðrum ákvæðum laganna að því marki sem þar er kveðið á um. Í 3. 

málsl. 2. gr. segir að ávallt sé heimilt að víkja frá ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir 

skuldara. Í athugasemdum með frumvarpi laganna kemur fram að við setningu vxl. hafi 

meginregla samningaréttar um samningafrelsi aðila verið höfð að leiðarljósi og ekki talin 

ástæða til þess að takmarka heimildir til að semja um almenna vexti, hvorki hæð þeirra né 

vaxtatímabil. Samningafrelsið sætir þó þeim almennu takmörkunum sem kveðið er á um í 

lögum, svo sem III. kafla laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga og 

VII. kafla vxl.
43

 

 

5.2 Almennir vextir 

Þegar rætt er um almenna vexti er átt við vexti „sem falla á kröfu fram að gjalddaga hennar, 

óháð því hver lögfræðilegur grundvöllur vaxtatökunnar er, þ.e. hvort hún byggist á 

löggerningi, lögum, venju eða jafnvel öðrum grundvelli.“
44

 Í II. kafla vxl. er fjallað um 

almenna vexti, þar segir í 3. gr. laganna að meginreglan sé sú að almenna vexti beri aðeins að 

greiða af peningakröfu ef það leiðir af samningi aðila, venju eða lögum.
45

 Af 3. gr. leiðir því 

að almennt ber að líta svo á að hafi aðilar ekki samið um greiðslu vaxta eigi kröfuhafi ekki 

rétt á því að krefjast þeirra.
46

 Þessi meginregla er þó ekki alveg án undantekninga, þannig 

hefur t.d. verið talið að almennt beri að greiða vexti af peningakröfu þó ekki hafi verið um 

það samið, sé lánveiting til langs tíma og lánsfjárhæð ekki smávægileg. Enn fremur hefur 

almennt verið litið svo á, að bankar og lánastofnanir eigi rétt á kröfu til greiðslu vaxta þó ekki 

                                                           
42

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, bls. 148. 
43

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, bls. 150. 
44

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, bls. 142. 
45

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, bls. 151. 
46

 Þorgeir Örlygsson o.fl.: Kröfuréttur I, bls. 214. 
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hafi verið samið um slíkt, enda byggir slík framkvæmd á venju og telja má eðlilega fyllingu á 

samningi lánastofnunar um veitingu lánsins.
47

 Þá segir enn fremur í 2. málsl. 3. gr. að vexti 

skuli greiða frá og með stofndegi peningakröfu og fram að gjalddaga. 

Í 4. gr. vxl. er fjallað um þau tilvik þar sem samið er um að greiða skuli vexti, en 

hundraðshluti þeirra eða vaxtaviðmiðun er ekki tiltekin. Þar segir að í slíkum tilvikum skuli 

vextir vera á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af 

lægstu vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og birtir skv. 

10. gr. laganna. Í tilviki verðtryggðra krafna skuli vextir þó vera jafnháir vöxtum sem 

Seðlabankinn ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum verðtryggðum 

útlánum hjá lánastofnunum og birtir skv. 10. gr., sbr. 2. málsl. 4. gr. vxl. Í athugasemdum með 

frumvarpi kemur fram að ekkert sé því til fyrirstöðu að samið sé um frávik frá þessum vöxtum 

eftir aðstæðum hverju sinni. Var talið að með þessum hætti væru aðilar hvattir til að semja um 

ákveðna vexti sín á milli en nota ekki án umhugsunar almenna viðmiðun við vexti á 

markaðnum, svo sem meðalvexti eða hæstu vexti.
48

 

 

5.3 Viðurlög og málsmeðferð 

Fyrir gildistöku laga nr. 151/2010 hljómaði 18. gr. vxl. á þá leið að „ef samningur um vexti 

eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar eða dráttarvexti telst ógildur og 

hafi endurgjald verið greitt ber kröfuhafa að endurgreiða skuldara þá fjárhæð sem hann hefur 

þannig ranglega af honum haft. Við ákvörðun endurgreiðslu skal miða við vexti skv. 4. gr., 

eftir því sem við getur átt.“ Með lögum nr. 151/2010 voru gerðar margþættar breytingar á 18. 

gr. vxl. sem nánar verða gerð skil. 

 

6 Um lög nr. 151/2010 um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, 

lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- 

og gjaldeyrishrunsins og lögum um umboðsmann skuldara 

Líkt og áður hefur verið vikið að kvað Hæstiréttur þann 16. júní 2010 upp dóma í svonefndum 

gengistryggingarmálum, þar sem niðurstaða dómstólsins var sú að ekki væri heimilt að binda 

lán í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla.
49

 Síðar komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu, í Hrd. 16. september 2010 (471/2010), að þar eð ákvæði um gengistryggingu í 

                                                           
47

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, bls. 151. Sjá einnig Alþt. 1986 – 

1987, A-deild, þskj. 564, bls. 2844. 
48

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, bls. 152. 
49

 Sjá Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) og Hrd. 16. júní 2010 (153/2010). 
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samningi aðilanna væri ógilt skyldu vextir vera á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem 

Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum 

óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum, sbr. 4. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu. Í kjölfar þessa dómaframkvæmdar lagði þáverandi efnahags- og 

viðskiptaráðherra fram frumvarp til breytinga á lögum um vexti og verðtryggingu sem ætlað 

var að draga úr þeirri óvissu sem skapast hefði í kjölfar dóma Hæstaréttar um gengistryggð 

lán.
50

 Eftir breytingar á frumvarpinu við meðferð þess á þingi var það samþykkt á Alþingi 

þann 10. desember 2010 sem lög nr. 151/2010 (hér eftir skammstafað bvxl.). 

Í lögunum voru gerðar víðtækar breytingar á þeim löggjöfum sem bvxl. tekur til, en 

neðangreind umfjöllun verður takmörkuð við þær breytingar sem lögin gerðu á lögum nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu og enn fremur við þau ákvæði bvxl. sem koma til 

skoðunar í tengslum við sjónarmið um afturvirkni eins og það hefur verið afmarkað hér að 

ofan. Eru það aðallega 1., 2., 3. og 5. mgr. 18. gr. vxl. og verður þessum ákvæðum nú gerð 

stuttlega skil. 

 

6.1 Um 1.mgr. 18. gr. 

Í bvxl. er gerður greinarmunur á lánssamningum eftir því hvort þeir eru til skemmri tíma en 

fimm ára, sbr. 1. mgr. 18. gr., eða lengri lánstíma en fimm ára, sbr. 2. mgr. 18. gr. 

Samkvæmt breytingunum skyldi 1. mgr. 18. gr. nú vera svohljóðandi: 

 
Ef samningsákvæði um vexti eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar eða 

dráttarvexti teljast ógild skal peningakrafan bera vexti skv. 1. málsl. 4. gr. [vxl.], enda eigi 

önnur ákvæði þessarar greinar ekki við. Hið sama á við ef samningur kveður á um 

verðtryggingu skuldar samhliða vaxtaákvæðum, og annað tveggja er ógilt, og skulu þá bæði 

ákvæði samningsins um vexti og verðtryggingu fara eftir því sem kveðið er á um í 4. gr. og því 

sem greinir nánar í þessari grein.  

 

 Um 1. mgr. 18. gr. segir í frumvarpi að ákvæðinu sé ætlað að endurspegla þá staðreynd að 

órjúfanleg tengsl eru á milli ákvæða um verðtryggingu og samninga um vexti af 

fjárskuldbindingum. Af því verður talið leiða að ef annaðhvort ákvæði samninga um vexti eða 

verðtryggingu eru ógildanleg verði að koma til heildarskoðunar í samræmi við 4. gr. vxl. og í 

þeim tilvikum sé litið á þá aðstöðu eins og samið hefði verið um að greiða skyldi vexti en 

hundraðshluti eða vaxtaviðmiðun ekki tiltekin. Enn fremur er ítrekað í athugasemdum með 

frumvarpinu að þessi regla sé talin í fullu samræmi við Hrd. 16. sept 2010.
51

 

                                                           
50

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
51

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 17 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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6.2 Um 2. mgr. 18. gr. 

Um lánssamninga til lengri tíma en fimm ára er fjallað í 2. mgr. 18. gr. Þar segir: 

 

Sé lánssamningur til lengri tíma en fimm ára skal að loknu uppgjöri skv. 5. mgr. miða við 

lægstu vexti á nýjum almennum verðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum sem Seðlabanki 

Íslands ákveður og birtir skv. 10. gr. Um verðtryggingu skal þá miða við vísitölu neysluverðs, 

sbr. 1. mgr. 14. gr., frá uppgjörsdegi. [...] Ákvæði þessarar málsgreinar eru frávíkjanleg ef 

skuldari kýs að lánssamningur hans beri heldur vexti í samræmi við 4. gr. eða ef samið er um 

betri kjör honum til handa. 

 

 Um 2. mgr. 18. gr. segir í frumvarpi með lögunum að ljóst sé að meginþorri allra lána sem 

veitt eru til lengri tíma en fimm ára sé á verðtryggðum kjörum og að hækkun eða lækkun 

þeirra lána miði við almennar kostnaðarbreytingar í samfélaginu. Enn fremur er þar vísað til 

þess að vextir af vísitölutengdum lánum eru því mun lægri en í þeim tilvikum þar sem 

lánveitandi þarf að gera ráð fyrir verðbólgu og áhættu vegna verðbólgubreytinga. 

Greiðslubyrði af verðtryggðum lánum er því talsvert lægri en af þeim lánum sem bera 

óverðtryggða vexti þar sem lántakinn fær í raun lánað fyrir vaxtahækkunum með hækkun 

höfuðstólsins.
52

 

 

6.3 Um 3. mgr. 18. gr. 

3. mgr. ákvæðisins segir til um það tímamark sem beri að miða við þegar vextir eru 

ákvarðaðir á grundvelli 1. mgr ákvæðisins. Þar segir að „[v]exti samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 

skal reikna frá og með stofndegi peningakröfu, nema samið verði um annað, sbr. 3. gr. [vxl].“ 

Í athugasemdum með frumvarpi er ákvæðið ekki skýrt nánar og hugtakið „stofndagur 

peningakröfu“ í skilningi laganna ekki skilgreint frekar. 

 

6.4 Um 5. mgr. 18. gr. 

Í 5. mgr. 18. gr. er kveðið á um þá aðferð sem leggja á til grundvallar við uppgjör vegna 

krafna sem höfðu að geyma ákvæði um ólögmæta vexti og/eða verðtryggingu. Þar segir meðal 

annars: 

 

Kröfuhafa ber að endurgreiða skuldara þá fjárhæð sem hann hefur þannig ranglega af honum 

haft vegna ólögmætra vaxta og/eða verðtryggingar. Við ákvörðun endurgreiðslu eða útreikning 

á stöðu skuldar skal upphaflegur höfuðstóll skuldar vaxtareiknaður samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 

Frá höfuðstól og áföllnum vöxtum skal draga þær fjárhæðir sem inntar hafa verið af hendi fram 
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að uppgjörsdegi í vexti, hvers kyns vanskilaálögur og afborganir miðað við hvern 

innborgunardag. Þannig útreiknuð fjárhæð myndar eftirstöðvar skuldarinnar og skulu þá 

upphaflegir eða síðar ákvarðaðir endurgreiðsluskilmálar gilda að því er varðar lánstíma, 

gjalddaga og aðra tilhögun á greiðslu skuldar, allt að teknu tilliti til þeirra breytinga sem leiðir af 

ákvæðum þessarar greinar. 

 

 Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 151/2010 segir um 5. mgr. að 

nauðsynlegt sé, til að stuðla að skilvirkni og skýrri réttarstöðu um uppgjör á grundvelli 

laganna, að kveða nánar á um meðferð innborgana, útreikning höfuðstóls og aðra 

uppgjörsdrætti. Enn fremur segir að gert er ráð fyrir að upphaflegur höfuðstóll kröfu verði 

vaxtareiknaður miðað við þá vexti sem kveðið er á um í 4. gr. vxl. til uppgjörsdags.
53

 

 

7.0 Lög nr. 151/2010 um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl. 

með hliðsjón af sjónarmiðum um afturvirki? 

Hvergi í ákvæðum laga nr. 151/2010 um breytingu á vxl. o.fl. segir sérstaklega að lögin séu 

afturvirk í þeim skilningi að endurreikna skuldi gjalddaga sem þegar hafa verið greiddir, á 

þann hátt að þeir gjalddagar beri hærri vexti en samið var um í upphafi. Þarf því að líta til 

annarra atriða þegar litið er til sjónarmiða um afturvirkni í lögunum. Svo unnt sé að draga 

ályktanir um þau atriði verður því næst litið til lögskýringargagna og Hrd. 16. september 

(471/2010), en það er sá dómur sem löggjöfin byggir á. 

 

7.1 Hrd. 16. september (471/2010) 

Atvik í máli þessu voru á þá leið að L og G gerðu með sér samning þann 21. nóvember 2007 

undir fyrirsögninni „Bílasamningur Lýsingar“. Í honum kom fram að G tæki á leigu bifreið af 

L til 5. nóvember 2013 og skyldi G inna af hendi mánaðarlegar leigugreiðslur en að leigutíma 

loknum yrði hann eigandi bifreiðarinnar. Í samningnum var enn fremur kveðið á um að 

fjárhæðir samkvæmt honum tækju mið af gengi erlendra gjaldmiðla, að hálfu við japönsk yen 

og að hálfu svissneska franka. Þegar leið á samningstímann stóð G ekki skil á greiðslum og 

þann 11. ágúst 2009 afhenti hann L bifreiðina og rifti L samningnum sama dag. Höfðaði L 

svo mál þetta og krafðist greiðslu eftirstöðva lánsins en aðila greindi meðal annars á um það 

hvort og þá hvaða áhrif ógilding ákvæða um gengistryggingu í samningi þeirra hefði á vexti 

af láninu. En samkvæmt samningnum skyldu vextir ákvarðast af millibankavöxtum í London, 

eða svo nefndum LIBOR vöxtum, af þeim myntum sem hin ólögmæta gengistrygging var 

miðuð við. 
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 Um þetta álitaefni taldi Hæstiréttur að fullljóst væri að umsamin vaxtakjör af láninu kæmu 

ekki til álita nema í tengslum við þá gengistryggingu, sem nú lá fyrir að óheimilt hefði verið 

að kveða á um. Þá taldi dómstóllinn enn fremur að það þyrfti að líta svo á að eftir að ákvæði í 

samningnum um gengistryggingu hafði verið metið ógilt væru skuldbindingar G við L að öllu 

leyti í íslenskum krónum og algerlega óháðar þeim myntum sem upphaflegur samningur aðila 

kvað á um. Því næst segir Hæstiréttur: 

 

Þegar virt er að ákvæðið um gengistryggingu í samningi aðilanna er ógilt og bein og órjúfanleg 

tengsl eru [...] milli þess ákvæðis og fyrirmæla þar um vexti er hvorki unnt að styðjast við þau 

fyrirmæli óbreytt eftir orðanna hljóðan né gefa þeim með skýringu annað inntak, enda liggur 

fyrir í málinu að á millibankamarkaði í London hafa aldrei verið skráðir LIBOR vextir af lánum 

í íslenskum krónum. Vegna þessa er óhjákvæmilegt að ógildi ákvæðisins um gengistryggingu 

leiði til þess að líta verði með öllu fram hjá ákvæðum samningsins um vaxtahæð. 

 

Samkvæmt þessu taldi dómstóllinn óhjákvæmilegt að líta svo á að atvik væru með þeim 

hætti að aðilar hefðu samið um að vextir skyldu greiðast af peningakröfunni, án þess að 

tiltekið hefði verið hver hundraðshluti eða vaxtaviðmiðun þeirra skyldi vera. Leit Hæstiréttur 

því næst til laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu en samkvæmt 4. gr., sbr. 3. gr. 

laganna skyldu vextir, þegar svo stæði á, vera á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki 

Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum 

hjá lánastofnunum og birtir eru samkvæmt 10. gr. laganna. Dómurinn svarar þó ekki þeirri 

spurningu hvort að ofangreindar vaxtabreytingar skyldu taka til þegar greiddra vaxtagreiðslna 

og þá hvort að kröfuhafi geti, á grundvelli dómsins, krafið skuldara um viðbótargreiðslur 

vegna liðinnar tíðar. Vegna þessa dóms Hæstaréttar lagði þáverandi efnahags- og 

viðskiptaráðherra fram frumvarp til breytinga á lögum um vexti og verðtryggingu, sem nú 

verður vikið að. 

 

7.2 Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 151/2010 

Í greinargerð þeirri er fylgir frumvarpi því er varð að lögum nr. 151/2010 er aðeins fjallað 

stuttlega um lögin út frá forsendum um afturvirkni. Þar segir meðal annars að í ljósi Hrd. 16. 

júní (92/2010) og Hrd. 16. júní (153/2010), sem staðfestu ólögmæti gengistryggðra 

lánasamninga, og Hrd. 16. september (471/2010), sem mælti fyrir um vexti af þeim, væri ljóst 

að yrði frumvarpið að lögum myndi það lítt hrófla við stærstum hluta þeirra samninga sem 

falla undir gildissvið þess. Það fæli því þannig í raun ekki í sér afturvirkni.
54

 Þessar 

athugasemdir vekja upp þær spurningar hjá höfundi hvort löggjafinn hafi í raun túlkað Hrd. 
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16. september 2010 (471/2010) á þá leið, að í honum fælust ex tunc réttaráhrif, þannig að 

dómurinn fæli í sér að litið væri frá öndverðu framhjá vaxtaákvæðum samninga sem innhéldu 

ólögmætt gengistryggingarákvæði og rétt væri þá, á grundvelli dómsins, að endurreikna 

vaxtaákvæði samninganna frá upphafi. Ef svo er, telur höfundur slíka skýringu athyglisverða, 

þá einkum með tilliti til Hrd. 14. febrúar 2011 (604/2010) og Hrd. 14. febrúar 2011 

(603/2010), en í báðum þeim málum halda sóknaraðilar því fram að ekki fái staðist að 

vaxtaskilmálum samninga yrði breytt aftur í tímann, en Hæstiréttur tekur ekki afstöðu til 

álitaefnisins þar eð slík umfjöllun var talin fela í sér lögspurningu, eins og kröfugerð aðila var 

lögð upp. En þó má draga þá ályktun af þeim dómum að spurningunni um það hvort heimilt 

væri að breyta vaxtaskilmálum lána aftur í tímann væri enn ósvarað. 

Þá er enn fremur vísað til þess að bærni löggjafans til að ákveða fyrirkomulag vaxta og 

verðtryggingar, eins og gert sé í lögum nr. 38/2001, og mótar virði peningakrafna og falli 

almennt ekki undir ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar um vernd eignaréttar. Jafnframt er vísað 

til þess að á fjórða áratug síðustu aldar hafi reynt víða á sambærileg grundvallaratriði fyrir 

dómstólum þegar löggjafinn hafði í alvarlegri kreppu stillt verðlagsviðmið með löggjöf. Í 

þeim tilvikum sem löggjafinn gerði það ekki kom það í hlut dómstóla að niðurfæra samninga 

á grundvelli heimilda í samninga- og kröfurétti. Vísar löggjafinn í því samhengi til dóms til 

Hrd. 1954, bls. 73., þar sem staðfest er sú niðurstaða bæjarþings Reykjavíkur að afturvirk 

lagasetning væri réttlætanleg þar sem lögin væru þáttur í margþættri tilraun til að lagfæra 

fjárhagskerfi þjóðarinnar og koma því í fastari skorður.
55

 

 

Málavextir í Hrd. 1954, bls. 73. voru á þá leið að stefnandi krafðist þess að felldur yrði niður 

stóreignaskattur sem honum var gert að greiða samkvæmt ákvæðum laga nr. 22/1950 um 

gengisskráningu, launabreytingar, stóreignaskatt, framleiðslugjöld o.fl. Samkvæmt 

framangreindum lögum, skyldi skatturinn lagður á skattþegna miðað við eignir þeirra hinn 31. 

desember 1949. Stefnandi rökstuddi kröfu sína aðallega á þeim sjónarmiðum að ákvæði laganna 

væru ógild af þeirri ástæðu að þau brytu í bága við eignarréttarákvæði 67. gr. stjórnarskrár 

lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (nú 72. gr.). Taldi stefnandi að með svo víðtækri skattheimtu 

væri gengið svo að eignarrétti hans, að ekki væri um sköttun að ræða heldur eignarupptöku. Á 

þessi sjónarmið féllust dómstólar ekki. Var meðal annars vísað til þess að með lögum nr. 

22/1950 voru gerðar róttækar breytingar á fjárhagskerfi landsins í því skyni að koma því í fastari 

skorður og voru þessi markmið laganna höfð í huga þegar metið var hvort lögin teldust ógild af 

þeim ástæðum, að þau brytu í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar. Töldu dómstólar að þó að 

stóreignaskatturinn rýrði vissulega eignir þeirra, sem verða að bera hann, væri lagasetningin 

ekki andstæð ákvæðum stjórnarskrár sem fjalla um friðhelgi eignarréttarins. 

 

Sé ofangreindur dómur Hæstaréttar skoðaður með hliðsjón af bvxl. má draga þá ályktun 

að margt er ólíkt með þeim atvikum sem deilt var um í Hrd. 1954, bls. 73. og þeim er varða 
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lög nr. 151/2010, sbr. lög nr. 38/2010. Þannig snérist deila aðila í Hrd. 1954, bls. 73. um það 

hvort heimilt væri að kveða á um stóreignaskatt í lögum nr. 22/1950 eða hvort skattheimtan 

væri í raun svo víðtæk að hún bryti í bága við eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, en svo 

var ekki talið. Með breytingarlögum nr. 151/2010 er löggjafinn hins vegar að kveða á um 

breytingar á vaxtagreiðslum tveggja samningsaðila í gagnkvæmu einkarréttarlegu 

samningssambandi. Telja verður rétt að veita löggjafanum ákveðið svigrúm til mats á nauðsyn 

skattheimtu, meðal annars á grundvelli 40. gr., sbr. 77. gr. stjórnarskrárinnar, en jafnframt 

verður að telja að löggjafanum séu ákveðin takmörk sett við afturvirka breytingu eða 

ógildingu tiltekinna samningsákvæða í einkaréttarlegum samningssamböndum, einkum á 

grundvelli eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar og óskráðra 

meginreglna á sviði samninga- og kröfuréttar. Má í þessu samhengi líta til Hrd. 25. nóvember 

2010 (274/2010). 

 

Hér var meðal annars deilt um það hvort löggjafanum hefði verið heimilt að kveða á um það, 

með afturvirkum hætti, að sjálfskuldaraábyrgð stefndu félli niður. Þar segir í dómi héraðsdóms, 

sem staðfestur var í Hæstarétti með vísan til forsenda hans, að ekki væri um það deilt að 

kröfuréttindi njóta vernda eignarréttarákvæðis 72. gr. stjórnarskrárinnar og verða ekki skert án 

bóta með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf. Byggði stefnandi málatilbúnað sinn meðal annars á 

þeim forsendum að löggjafinn geti ekki haggað við gagnkvæmum samningum nema í algjörum 

undantekningartilvikum og komi fullar bætur fyrir. Var því talið að ákvæði í lögum nr. 32/2009 

um ábyrðamenn, er kvað á um brottfall ábyrgða sem til hafði verið stofnað fyrir gildistöku 

þeirra, stæðust ekki ákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

 Sambærileg sjónarmið má einnig greina í ofangreindu máli Öryrkjabandalags Íslands gegn 

Tryggingarstofnun ríksins í Hrd. 2003, bls. 3411 (549/2002) en þar taldi Hæstiréttur að eftir 

uppsögu dóms í fyrra dómsmáli hefðu örorkulífeyrisþegar átt kröfu til þess að fá greidda 

óskerta tekjutryggingu og að þessi kröfuréttindi þeirra nytu verndar eignarréttarákvæðis 72. 

gr. stjórnarskrárinnar og yrðu ekki skert með afturvirkri og íþyngjandi löggjöf. 

 

7.3 Hrd. 15. febrúar 2010 (600/2011) 

Á þeim tíma er höfundur var að vinna þessa ritgerð féll Hrd. 15. febrúar 2012 (600/2011) en í 

þeim dómi fjallar Hæstiréttur um lög nr. 151/2010 út frá forsendum um afturvirkni og með 

hliðsjón af 72. gr stjórnarskrárinnar. 

 

Deila aðila í máli þessu laut meðal annars að því hvort F. hf. hefði í kjölfar Hrd. 14. febrúar 

2011 (604/2010) átt fjárkröfu á hendur S og M samkvæmt lánasamningi vegna liðins tíma. 

Hæstiréttur rakti þá meginreglu kröfuréttar að kröfuhafi, sem fengið hefur minna greitt en hann 

átti rétt til í lögskiptum aðila, eigi viðbótakröfu á hendur skuldara um það sem vangreitt er og 

undantekningu frá þeirri reglu, þess efnis að fullnaðarkvittun kröfuhafa geti að vissum 
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skilyrðum fullnægðum, valdið því að hann glati frekari kröfu. Þó sló rétturinn því föstu að 

greiðsutilkynningar F. hf. og fyrirvaralaus móttaka hans á greiðslum S og M í samræmi við þær 

tilkynningar hefðu jafngilt fullnaðarkvittunum. Taldi meirihluti Hæstiréttar það standa F. hf. 

nær að bera þann vaxtamun sem af ólögmætri gengistryggingu laut og að hinn rangi 

lagaskilningur aðila, sem lá til grundvallar lögskiptum þeirra, yrði í uppgjöri aðeins leiðréttur til 

framtíðar.  

 

 Var það því niðurstaða meirihluta Hæstaréttar að F. hf. gæti ekki krafið S og M um 

viðbótargreiðslur vegna þegar greiddra vaxta aftur í tímann. Í sératkvæði þriggja dómara við 

réttinn var hins vegar talið að S og M hafi ekki mátt hafa, þegar þau greiddu afborganir sínar 

og F. hf. tekið við þeim án sérstaks fyrirvara, réttmæta ástæðu til að treysta því að vextirnir 

væru endanlega greiddir þó að sá þáttur skuldarinnar, sem ótvírætt var forsenda fyrir 

útreikningi vaxtanna, ætti eftir að sæta endurskoðun. Féllst minnihluti dómstólsins því á 

kröfur F. hf. að hann hafi átt kröfu á hendur S og M um vangreidda vexti af láninu vegna 

liðins tíma.  

 Um lög nr. 151/2010 um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl. segir 

Hæstiréttur svo eftirfarandi: 

 

Lög þessi hafa meðal annars að geyma ákvæði sem lúta að ákvörðun vaxta aftur í tímann af 

skuldum samkvæmt skuldabréfum þar sem ákvæði um gengistryggingu skuldar hafa verið talin 

andstæð lögum. [...] Með almennum lögum er ekki unnt, með svo íþyngjandi hætti [...] að hrófla 

með afturvirkum hætti við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda frá því sem 

gilti þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt. Færi slíkt í bága við þá vernd eignarréttinda 

sem leiðir af 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

 Þó Hæstiréttur hafi klofnað í afstöðu sinni til þess hvort að F. hf. hefði verið heimilt að 

krefja S og M um viðbótargreiðslur af vangreiddum vöxtum vegna liðins tíma var dómstóllinn 

einróma í afstöðu sinni gagnvart lögum nr. 151/2010. Var það niðurstaða réttarins að lög nr. 

151/2010 væru afturvirk og að þau fælu í sér svo íþyngjandi inngrip löggjafans í 

einkarréttarlegt samningssamband að bryti í bága við 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

 

8. Lokaorð 

Með hliðsjón af framansögðu verður að telja rétt að draga þá ályktun að löggjafanum séu 

veruleg takmörk sett til að kveða á um að íþyngjandi regla skuli virka með afturvirkum hætti. 

Hafa dómstólar meira að segja gengið svo langt að segja að íþyngjandi afturvirk löggjöf brjóti 

í bága við óskráðar grundvallarreglur íslensks stjórnskipunarréttar.
56

 Hvort að slík regla hafi 
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gildi í íslenskum rétti eða hvort að önnur sjónarmið kunni að leiða til sömu niðurstöðu 

fullyrðir höfundur ekki um. 

Einnig hefur verið vísað til þeirra lögskýringasjónarmiða sem dómstólar hafa lagt til 

grundvallar í dómaframkvæmd þegar metið er hvort löggjöf feli í sér afturvirkni. Í Hrd. 1985, 

bls. 1296 (201/1983) segir meðal annars í sératkvæði að það sé lögskýringarregla í íslenskum 

rétti að nýjum lögum verði ekki beitt afturvirkt þjóðfélagsþegnum til óhagræðis, ef lögin 

mæla ekki fyrir um annað. Álíka sjónarmið má einnig greina í Hrd. 10. janúar 2007 

(651/2006) þar sem Hæstiréttur vísar meðal annars til þess að ekki yrði með skýrum hætti 

ráðið af ákvæðum löggjafar að þau ættu við um atvik sem áttu sér stað fyrir gildistöku 

laganna. Af þessum dómum má draga þá ályktun að sé það vilji löggjafans að láta tiltekna 

löggjöf virka afturvirk, verði hann að kveða á um það með skýrum hætti. 

Jafnframt var vísað til þess að þrátt fyrir að stjórnarskrá Íslands leggi ekki fortakslaust 

bann við afturvirkni laga, nema á afmörkuðum sviðum réttarins, kunna önnur ákvæði 

stjórnarskrár að takmarka þær heimildir verulega. Var í því skyni fjallað sérstaklega um 72. 

gr. stjórnarskrárinnar og vísað til dóma sem taldir eru staðfesta þá víðtæku réttindavernd sem 

talin er felast í ákvæðinu. Þau sjónarmið voru einnig reifuð að það eru ekki aðeins ákvæði 

stjórnarskrár sem takmarka heimildir löggjafans til að mæla fyrir um afturvirkni í löggjöf, 

heldur kunna óskráðar reglur sem gilda á afmörkuðum sviðum íslensks réttar að takmarka þær 

heimildir enn frekar. Var í því samhengi fjallað um meginreglur samninga- og kröfuréttar og 

sérstaklega vísað til meginreglunnar um samningafrelsi, en á grundvelli þeirrar reglu verður 

að telja rétt að álykta svo að löggjafanum séu veruleg takmörk sett til þess að kveða á um 

afturvirkni í löggjöf sem hefur bein áhrif á samninga aðila í gagnkvæmu einkarréttarlegu 

samningssambandi. 

 Þar sem Hæstiréttur hefur nú svarað þeirri spurningu hvort að lög nr. 151/2010 um 

breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu o.fl., feli í sér afturvirkni, ætlar höfundur ekki 

að eyða mörgum orðum í að rökstyðja samskonar niðurstöðu hér, heldur verður látið við það 

sitja að líta til þeirra forsendna sem Hæstiréttur vísar til í Hrd. 15. febrúar 2012 (600/2011). 

Dómstóllinn er fremur stuttorður og afdráttarlaus í afstöðu sinni gagnvart lögum 151/2010. 

Vísar Hæstiréttur einfaldlega til þess að löggjafinn geti ekki með almennum lögum hróflað 

við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda frá því sem gilti þegar til þeirra 

var stofnað með afturvirkum og íþyngjandi hætti. Slíkt færi í bága við þá ríku réttindavernd 

sem kveðið er á um í 72. gr. stjórnarskrárinnar. 

 Að öllu framansögðu má því draga eftirfarandi ályktanir. Í íslenskum rétti er sú 

meginregla talin gilda að lögin eigi að horfa til framtíðar en ekki fortíðar og þær heimildir 
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sem löggjafinn hefur til þess að mæla fyrir um að tiltekin regla skuli virka afturvirkt, eru 

verulegar takmarkanir settar, þá einkum ef um íþyngjandi reglu er að ræða. Ekki aðeins vegna 

þeirra ákvæða stjórnarskrár sem beinlínis leggja bann við afturvirkri lagasetningu á sviði 

refsi- og skattaréttar, heldur kunna þær heimildir einnig að vera skertar á grundvelli annarra 

ákvæða stjórnarskrárinnar, svo sem 72. gr. Enn fremur eru það ekki aðeins ákvæði 

stjórnarskrár sem takmarka þessar heimildir, heldur kunna lögskýringarsjónarmið og óskráðar 

meginreglur, sem gilda á afmörkuðum sviðum réttarins, að takmarka þær heimildir enn frekar. 

Sé það því vilji löggjafans að tiltekin regla skuli virka afturvirkt, ber honum að kveða á um 

það með skýrum hætti í löggjöf og jafnframt huga að öllum þeim réttarreglum, skráðum sem 

og óskráðum, sem gilda á því sviði réttarins er um ræðir hverju sinni. 
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