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Útdráttur 

Afleiðingar og áhrif af ólögmætri gengistryggingu lánssamninga  

Með dómum Hæstaréttar Íslands þann 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010 var 
komist að þeirri niðurstöðu að óheimilt væri að tengja fjárskuldbindingar í íslenskum krónum 
við gengi erlendra gjaldmiða þar sem slík verðtrygging væri í andstöðu við ákvæði laga nr. 
38/2001. Í kjölfarið reis upp réttarágreiningur sem hefur enn þann dag í dag ekki verið að 
fullu til lykta leiddur. Ritgerðin fjallar um þær afleiðingar og áhrif sem orðið hafa í kjölfar 
þess að gengistryggðir lánssamningar hafa verið dæmdir ólögmætir.  

Tilgangur ritgerðarinnar er að bregða ljósi á þær lagalegu breytingar sem áttu sér stað í kjölfar 
dóma Hæstaréttar Íslands um ólögmæti gengistryggingar og draga saman hver áhrifin hafa 
verið á stöðu lántakenda. Farið er yfir framkvæmd við endurútreikninga lánveitenda á 
lánssamningum, helstu lagabreytingar liðinna ára og leitast við að svara því með hvaða hætti 
uppgjöri gengistryggðra lánssamninga hefur verið háttað. Í ritgerðinni er jafnframt fjallað um 
afleiðingar og áhrif af ólögmætri gengistryggingu lánssamninga og til hvaða aðgerða hefur 
verið gripið til að auka vernd lántakenda, t.d. með rýmri endurupptökuheimildum og 
flýtimeðferðum dómsmála.  

Í ritgerðinni er einnig fjallað um hugsanlegt ólögmæti verðtryggingar og nýlega þróun á sviði 
verðtryggingar. Farið er yfir löggjöf á sviði neytendalána og innleiðingu á regluverki 
Evrópusambandsins. Höfundur veltir einnig upp hugsanlegum afleiðingum af ólögmæti 
verðtryggingar að hluta eða heild og hvort að endurútreikningar gengistryggðra lána geti veitt 
leiðarvísi kæmi til endurútreikninga verðtryggðra lána. 

Endurútreikningar gengistryggðra lánssamninga hafa tekið mun lengri tíma en reiknað var 
með í upphafi með tilheyrandi óþægindum fyrir lántaka. Niðurstaða rannsóknarinnar er sú að 
á ákveðnum sviðum hafi breytingar á löggjöf ekki nýst sem skyldi til aukinnar verndar fyrir 
lántakenda og á öðrum sviðum virðist hafa verið gripið of seint til aðgerða. 

  

  

   
 



Abstract 

Consequences of illegal loan agreements connected with exchange rate 

This thesis deals with the consequences of illegal loan agreements that were connected to 
exchange rate of foreign currency but such agreements have been found by the Supreme 
Court of Iceland to be in violation of Act no. 38/2001 on interests and indexation. According 
to Article 13 and Article 14 of the Act it is not allowed to connect loan agreements with 
foreign currency in a way that was popular in Iceland in the years leading up the financial 
crisis in the fall of 2008.  

The purpose of the thesis was to examine the actions taken by the Icelandic Parliament as the 
legislature as well as the actions of lenders regarding recalculation of the loan agreements. 
The legislation is studied to define what kind of protection it provides debtors that were 
parties to illegal loan agreements and how the changes in legislation have affected debtors.  

The thesis also deals with index loans but index loans are very common in Iceland. Recently 
the legality of such index loans has been disputed and advisory opinions from the EFTA-court 
regarding the implementation of directives are pending. The thesis provides a short layout of 
possible consequences would the EFTA-court or the Supreme Court of Iceland come to the 
conclusion that index loans would also be in opposition of the law.  

The findings of the research are that recalculations have taken much longer time that was 
expected with associated inconveniences for borrowers. The conclusions of the research are 
that a great part of the legislation passed in recent years has not benefited the debtor in a way 
that was hoped. In the end the main results are summarised. 
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1. Inngangur  

Lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu1 tóku gildi hinn 1. júlí 2001. Við gildistöku 

laganna voru gengislán2 þar sem einstakar afborganir tóku mið af gengi erlends eða erlendra 

gjaldmiðla afar fátíð.3 Slík lán urðu hins vegar vinsæl og þá sérstaklega á árunum 2005 til 

2008. Gengistrygging lánssamninga var ýmist miðuð við eina tiltekna mynt eða við 

reiknieiningu þar sem tilteknar myntir höfðu mismikið vægi4 en slík lán hafa einnig verið 

kölluð „myntkörfulán“. Lánin voru á þeim tíma af mörgum talin hagstæðari en önnur innlend 

lán sem í boði voru þar sem þau buðust á mun lægri vöxtum en áður þekktist.5 Þau nutu því 

talsverðra vinsælda jafnt hjá einstaklingum, lögaðilum og stofnunum í eigu ríkis og 

sveitarfélaga.6 Árið 2008 var hins vegar afdrifaríkt og féll gengi íslensku krónunnar gagnvart 

erlendum myntum með umtalsverðum afleiðingum á höfuðstól gengistryggðra lánssamninga 

en dæmi voru um að eftirstöðvar lána hafi nærri tvöfaldast. Á sama tíma vöknuðu spurningar 

um hugsanlegt ólögmæti gengistryggingar sem mátti rekja til 13. og 14. gr. vxl. og þeim 

takmörkunum á heimildum til verðtryggingar sem þar koma fram.7 

Þann 16. júní 2010 komst Hæstiréttur Íslands að þeirri niðurstöðu, í málum nr. 92/2010 og 

153/2010, að VI. kafli vxl. sem fjallar um verðtryggingu heimili ekki tengingu 

fjárskuldbindinga í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla með þeim hætti sem gert 

hafði verið. Í kjölfar þeirrar niðurstöðu reis réttarágreiningur sem vart á sér hliðstæðu á 

íslenskum fjármálamarkaði og hefur enn þann dag í dag ekki verið að fullu til lykta leiddur.8  

Talsvert hefur verið ritað um þau álitaefni sem upp komu í kjölfar ólögmætis gengistryggðra 

lánssamninga en höfundur telur að enn sé mörgum spurningum ósvarað. Markmið 

ritgerðarinnar er að bregða ljósi á þær lagalegu breytingar sem áttu sér stað í kjölfarið á 

niðurstöðum Hæstaréttar Íslands um ólögmæti gengistryggingar og draga saman hvaða áhrif 

1 Hér eftir einnig nefnd „vxl“.  
2 Slíkum lánssamningum hafa verið gefin ýmis nöfn, svo sem „gengislán“, „gengistryggð lán“ „myntkörfulán“ 
o.s.frv. en í þessari ritgerð verður stuðst við heitið „gengistryggt lán“ eða „gengistryggður lánssamningur“.  
3 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 13. og 14. 
gr., 2. og 3. mgr.;.Einar Hugi Bjarnason, „Gildissvið VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu“ 
(2013) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 7. 
4 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, umfang gengistryggðra lána til heimila og skipting þeirra.   
5 Ása Ólafsdóttir, „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána“ (2012) 1 Úlfljótur 5, 7. 
6 Einar Hugi Bjarnason, „Gildissvið VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu” (n. 3) 7. 
7 Ása Ólafsdóttir, „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána“ (n. 5) 7. 
8 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 733–402. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu nr. 38/2001, sem síðari breytingum (fyrning uppgjörskrafna).  
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og afleiðingar þær breytingar hafa haft á stöðu lántakenda. Eins verður leitast við að kanna 

með hvaða hætti endurútreikningar lánssamninga fóru fram og hver núverandi staða sé á 

slíkum endurútreikningum.  

Í 2. kafla ritgerðarinnar er að finna sögulega og efnislega umfjöllun um verðtryggingu á 

Íslandi. Farið verður yfir sögulegan bakgrunn verðtryggingar á Íslandi sem er um margt 

sérstæður, gildissvið vxl. kortlagt og fjallað um tengsl verðtryggingar og gengistryggingar en 

gengistrygging er ein tegund verðtryggingar.9 Í 3. kafla er að finna stutta umfjöllun um helstu 

dóma Hæstaréttar Íslands sem fallið hafa á liðnum árum og staðfestu ólögmæti 

gengistryggingar. Í 4. kafla ritgerðarinnar verður fjallað um hvernig uppgjöri gengistryggðra 

lánssamninga hefur verið háttað. Verður þá jafnt horft til endurútreikninga lánssamninga sem 

framkvæmdir hafa verið af lánveitanda og eins þeirra aðgerða sem stjórnvöld gripu til í kjölfar 

niðurstöðu Hæstaréttar um ólögmæti slíkra lánveitinga og útreikning vaxta af þeim. Farið 

verður stuttlega yfir endurútreikninga lána með hliðsjón af meginreglum kröfuréttar um 

fullnaðargreiðslur og ákvörðun vaxta, fyrningu kröfuréttinda og hugsanlega skaðabótaábyrgð 

lánveitenda. Í 5. kafla verður litið til nokkurra réttarsviða og leitast við að svara því hvort 

fullnægjandi heimildir hafi verið til staðar eða hvort heimildum hafi verið bætt við á liðnum 

árum til að stuðla að því að lántakar séu ekki verr staddir en telja verði eðlilegt með hliðsjón 

af ólögmætum lánssamningum. Þeim spurningum verður velt upp hvort lagabreytinga sé þörf 

á einhverjum sviðum. Að lokum verður í 6. kafla fjallað stuttlega um verðtryggingu 

lánssamninga í ljósi yfirstandandi dómsmála þar sem áætlað er að láta reyna á lögmæti 

verðtryggingar fyrir dómstólum, ráðgefandi álita sem óskað hefur verið eftir frá EFTA 

dómstólnum og markmið núverandi ríkisstjórnar10 um afnám verðtryggingar af nýjum 

neytendalánum.11 Leitast verður við að svara hvað við getum lært af úrlausnum dómstóla og 

framkvæmd vegna ólögmætra gengistryggðra lána og hvort sambærilegra aðgerða sé þörf 

komi til þess að verðtrygging lánssamninga verði að einhverju leyti dæmd ólögmæt.  

9 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“ í Afmælisrit: Jónatan 
Þórmundsson sjötugur, 19. desember 2007 (2007) 317–318. 
10 Eftir Alþingiskosningar vorið 2013 mynduðu Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn ríkisstjórn. 
Sigmundur Davíð Gunnlaugsson var forsætisráðherra.  
11 Sérfræðingahópur um afnám verðtryggingar af neytendalánum, „Afnám verðtryggingar af nýjum 
neytendalánum“ (Janúar 2014, Forsætisráðuneytið) 6 <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/skyrsla-
afnam-verdtryggingar.pdf> skoðað 21. mars 2013.   
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2. Verðtrygging lánssamninga 

Talið er að verðtrygging fjárskuldbindinga eigi rætur sínar að rekja aftur til frelsisstríðsins í 

Bandaríkjunum undir lok 18. aldar en fyrstu verðtryggðu skuldabréfin sem sögur fara af voru 

gefin út af Massachusettes-ríki árið 1780. Bréfin voru gefin út á tímum mikillar verðbólgu og 

rýrnandi kaupmáttar bandarískra hermanna. Útgáfan var talin hafa heppnast vel en þegar 

verðlag hafði náð stöðugleika að nýju var henni hætt.12 Fyrsta skrefið að verðtryggingu 

hérlendis var stigið árið 1955 en víðtæk verðtrygging var tekin upp með lögum nr. 13/1979 

um stjórn efnahagsmála o.fl. sem svar við óðaverðbólgu og neikvæðum raunvöxtum árin á 

undan.13 Þrátt fyrir að talsvert hafi verið rætt og ritað um kosti og galla verðtryggingar á 

liðnum árum er núverandi staða sú að verðtryggðir lánssamningar hafa undanfarna áratugi 

verið algengasta tegund lánssamninga hérlendis. Meginmarkmið þeirrar umfjöllunar sem hér 

fer á eftir er að gera grein fyrir og skýra reglur vxl. Í upphafi er að finna fræðilega umfjöllun 

um grundvöll verðtryggingar og þann sögulegan bakgrunn sem liggur að baki verðtryggingar 

afborgunarlána hérlendis. Því næst verður horft til tengsla verðtryggingar og gengistryggingar 

og farið yfir viðeigandi ákvæði núgildandi laga en eins og fram hefur komið er gengistrygging 

ein tegund verðtryggingar.14  

2.1. Almennt um verðtryggingu 

Almennt hefur verið litið svo á að í verðtryggingu felist að verðgildi peninga er tengt við 

vísitölu af einhverju tagi eða tengt við gengi.15 Verðtrygging með vísitölu, eða 

vísitölubinding, hefur verið talin hin hefðbundna og einfalda aðferð sem hentar best 

venjulegum afborgunarlánum. Þá liggur að jafnaði fyrir útreikningur afborgunarraða á 

frumvirði, þ.e. miðað við grunnvísitölu láns ásamt vaxtafjárhæð til greiðslu með hverri 

afborgun.16 Verðtrygging er hugsuð sem leið til að draga úr neikvæðum áhrifum verðbólgu á 

hagkerfi og tryggja lánveitendur og lántakendur fyrir óvissu um framtíðarþróun verðlags, 

12 Roberg J. Shiller, „The Invention of Inflation-indexed Bonds in Early America“ 3 
<http://www.nber.org/papers/w10183> skoðað 28. apríl 2014. 
13 Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar Ármann, „Nauðsyn eða val? Verðtrygging, vextir og 
verðbólga“ (Samtök Fjármálafyrirtækja) 8 <http://sff.is/sites/default/files/naudsyn_eda_val-
verdtrygging_vextir_og_verdbolga.pdf> skoðað 30. mars 2014. 
14 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“ (n. 9) 317–318. 
15 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur II : vanefndaúrræði 
(Bókaútgáfan Codex 2011) 422; Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“ (n. 
9) 181. 
16 Bjarni Bragi Jónsson, Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi (Seðlabanki Íslands 1998) 21. 
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neikvæðum áhrifum verðbólgu og skyndilegum sveiflum á greiðslubyrði17 en verðbólga í 

sinni einföldustu mynd er viðvarandi hækkun verðlags yfir lengri tíma, sem leiðir af sér að 

verðgildi peninga minnkar.18 Helstu efnahagslegu forsendur verðtryggingar lánsfjár á Íslandi 

teljast í fyrsta lagi verðbólga úr hófi fram sem verðtryggingu var ætlað að sporna við, í öðru 

lagi var um að ræða opinbera stýringu eða íhlutun á fjármagnskjörum sem veitti 

lánsfjármarkaði ekki svigrúm til að laga sig að og bregðast við verðbólgu og í þriðja lagi 

skerðing innlends lánsfjár sem af framangreindu leiddi og samhliða henni óhófleg 

skuldasöfnun út á við.19  

Þrátt fyrir að hugtakið verðtrygging komi fyrir í lögum er það ekki skilgreint efnislega í 

lagatexta.20 Hugtakið verðtrygging er ekki skilgreint efnislega í vxl., ekki frekar en í forvera 

þeirra laga vaxtalögum nr. 25/1987, sbr. lög nr. 13/1995.21 Í 1. gr. laga nr. 71/1966 um 

verðtryggingu fjárskuldbindinga var að finna ákvæði um heimild til verðtryggingar í samræmi 

við önnur ákvæði laga. Í skýringum með lögunum var verðtrygging skilgreind á eftirfarandi 

hátt: „Hugtakið verðtrygging er tekið í víðri merkingu og á við hvers konar tilvik, þar sem um 

er að ræða, að greiðsla eða fullnæging sé tengd breytingu á vísitölu, vöruverði, gengi 

gjaldeyris eða annarri viðmiðun.“22 Í 1. málsl. 1. mgr. 14. gr. vxl. segir að heimilt sé að 

verðtryggja sparifé og lánsfé skv. 13. gr. sé grundvöllur verðtryggingarinnar vísitala 

neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar, samkvæmt lögum sem um vísitöluna gilda, og 

birtist mánaðarlega í Lögbirtingarblaðinu. Samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 14. gr. vxl., sbr. 1. gr. 

laga nr. 51/200723 gildir vísitala sem reiknuð er og birt í tilteknum mánuði um verðtryggingu 

sparifjár og lánsfjár frá fyrsta degi þar næsta mánaðar. Þá segir jafnframt í 2. mgr. 14. gr. vxl. 

að í lánssamningi sé þó heimilt að miða við hlutabréfavísitölu, innlenda eða erlenda, eða safn 

slíkra vísitalna sem ekki mæla breytingar á almennu verðlagi.  

17 Sérfræðingahópur, „Afnám verðtryggingar af nýjum neytendalánum : sérálit Vilhjálms Birgissonar“ 
(Forsætisráðuneytið, janúar 2014) 17 <http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/seralit-vilhjalms-afnam-
vaxtatr.pdf> skoðað 30. apríl 2014. 
18 Verðtryggingarnefnd, „Skýrsla nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi“ (Efnahags- og 
viðskiptaráðuneytið, maí 2011) 34 
<http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/utgafa/Skyrsla_nefndar_um_verdtryggingu_2011.pdf> skoðað 7. apríl 
2014. 
19 Bjarni Bragi Jónsson (n. 16) 14. 
20 Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 9. 
21 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu“ (2009) 62 Úlfljótur 315, 318.  
22 Alþt. 1965-1966, A-deild, þskj. 20–20. mál, um 1. gr., 2. mgr. 
23 Lög nr. 51/2007 um breyting á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum. 

 4  
 

                                                 

http://www.althingi.is/altext/stjt/2001.038.html


2.2. Sögulegur bakgrunnur verðtryggingar 

Verðtrygging á Íslandi á sér langa sögu. Fyrsta skrefið að verðtryggingu hérlendis var stigið 

árið 195524 með setningu laga nr. 55/1955 um húsnæðisstjórn, veðlán til íbúðabygginga og 

útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. laga nr. 55/1955 var veðdeild 

Landsbanka Íslands heimilt að gefa út bankavaxtabréf og binda mátti greiðslur afborgana og 

vaxta við vísitölu framfærslukostnaðar. Almenn húsnæðislán voru jafnframt verðtryggð með 

framfærsluvísitölu að einum fjórða. Fyrsti vísir að verðtryggingu sparifjár kom fram árið 1957 

þegar skyldusparnaður ungs fólks var verðtryggður. Verðtrygging þessara fjárskuldbindinga 

var ófullkomin að því leyti að hún náði aðeins yfir höfuðstól en ekki vexti.25 Fram eftir 7. og 

8. áratug síðustu aldar mátti sjá þróun á sviði verðtryggingar en til að mynda var íslenska 

ríkinu heimilt að selja verðtryggð spariskírteini með lögum nr. 105/1964 um heimild fyrir 

ríkisstjórnina til að taka innlend lán og með lögum nr. 71/1966 um verðtryggingu 

fjárskuldbindinga var Seðlabanka Íslands falin umsjá með framkvæmd verðtryggingar. Árið 

1972 varð verðtrygging skuldabréfa, sem lífeyrissjóðir keyptu af fjárfestingarlánasjóðum, að 

veruleika og árið 1976 voru stigin næstu skref með upptöku sérstakra vaxtaaukainnlána og 

útlána, og átti vaxtaaukinn að fylgja að verulegu leyti verðbólgu.26  

Tímamót urðu í sögu verðtryggingar hér á landi þann 10. apríl 1979 þegar lög nr. 13/1979 um 

stjórn efnahagsmála ofl.27 tóku gildi. Með Ólafslögum var kveðið á um að stefnt skyldi að 

verðtryggingu sparifjár landsmanna og almannasjóða og grundvöllur lagður að 

lánskjaravísitölu.28 Aðdragandi Ólafslaga var m.a. mikil og sveiflukennd verðbólga sem varð 

til þess að raunvextir urðu neikvæðir.29 Á grundvelli Ólafslaga setti Seðlabanki Íslands reglur 

um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár,30 bæði í bönkum og sparisjóðum og utan þeirra, og 

reiknaði út og birti lánskjaravísitölu fram til ársins 1995.31.  

 

24 Bjarni Bragi Jónsson (n. 16) 20. 
25 Ólafur K. Ólafs, „Verðtrygging á Íslandi“ (1996) 14 Vísbending 2, 2. 
26 Bjarni Bragi Jónsson (n. 16) 20. 
27 Lögin hafa oft verið nefnd Ólafslög í höfuðið á þáverandi forsætisráðherra Ólafi Jóhannessyni sem lagði 
frumvarpið fram í eigin nafni. Hér eftir nefnd Ólafslög.  
28 Benedikt Árnason, Finnur Sveinbjörnsson, Yngvi Örn Kristinsson og Þórhallur Arason, „Endurskoðun á 
verðtryggingarstefnu stjórnvalda : Nefndarálit“ 3 
<http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/Acrobat/20110112134650281.pdf> skoðað 28. apríl 2014. 
29 Ólafur K. Ólafs (n. 25) 2. 
30 Því verðtryggingarkerfi sem komið var á fót árið 1979 fylgdi frá upphafi vega svo rækileg tæknileg útfærsla til 
alhliða framkvæmdar, að einsdæmi má telja í veröldinni sjá: Bjarni Bragi Jónsson (n. 16) 20. 
31 Benedikt Árnason, Finnur Sveinbjörnsson, Yngvi Örn Kristinsson og Þórhallur Arason (n. 28) 11. 
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Í 34. gr. laga Ólafslaga sagði:  

Stefna skal að því að verðtryggja sparifé landsmanna og almannasjóða. Í því skyni 
er heimilt, eins og nánar greinir í þessum kafla, að mynda sparifjárreikninga og 
stofna til lánsviðskipta í íslenskum krónum eða öðrum verðmæli með ákvæðum 
þess efnis, að greiðslur, þar með taldir vextir, skuli breytast í hlutfalli við 
verðvísitölu eða gengi erlends gjaldeyris, sbr. 39. gr.  

Með Ólafslögum var komið á laggirnar lánskjaravísitölu sem var ætlað að vera grundvöllur 

almennrar verðtryggingar. Lánskjaravísitalan var samsett að 2/3 hlutum af framfærsluvísitölu 

en 1/3 hluta af byggingarvísitölu. Í janúar 1989 ákvað þáverandi ríkisstjórn að frá og með 1. 

febrúar 1989 skyldi samsetning lánskjaravísitölu breytt á þann veg að hún yrði framvegis 

samsett úr framfærsluvísitölu, byggingarvísitölu og launavísitölu og skyldi hver hluti hafa 

þriðjungs vægi í útreikningi. Þessi breyting á lánskjaravísitölu þótti umdeild á sínum tíma og 

töldu einhverjir að hún stæðist ekki lög. Niðurstaða dómstóla var hins vegar á þann veg að 

hún stæðist lög, sbr. Hrd. 11. mars. 1991 í málum nr. 53/1990 og nr. 210/1990. Í yfirlýsingu 

ríkisstjórnar frá 21. febrúar 1995 í tengslum við gerð kjarasamninga á almennum 

vinnumarkaði var grundvelli verðtryggingar breytt á nýjan leik þegar lánskjaravísitalan var 

lögð niður en verðtrygging var þess í stað miðuð við breytingar á almennu verðlagi eða 

vísitölu framfærslukostnaðar eins og það er mælt með vísitölu neysluverðs.  

Árið 1986 fól þáverandi viðskiptaráðherra, Jónatani Þórmundssyni prófessor að kanna stöðu 

vaxta- og okurmála og semja nýtt frumvarp til heildstæðrar löggjafar á sviði vaxta.32 Það 

frumvarp varð að vaxtalögum nr. 25/1987 og komu þau í stað laga nr. 58/1960 um bann við 

okri, dráttarvexti o.fl. Almennt hefur verið litið svo á að vaxtalögin frá 1987 hafi verið mikil 

réttarbót en með lögunum voru reglur um vexti og dráttarvexti einfaldaðar til muna og urðu 

jafnframt auðveldari í framkvæmd en áður hafði verið.33 Með lögunum var gefið almennt 

frelsi til samninga um vexti, að undanskildum dráttarvöxtum sem ákveðnir voru af 

Seðlabanka Íslands. Seðlabanka Íslands var jafnframt falið að birta opinberlega upplýsingar 

um vexti hjá bönkum og sparisjóðum ásamt því að ákveða dráttarvexti innan tiltekinna marka 

og auglýsa meðalvexti á skuldabréfalánum banka og sparisjóða til almennrar notkunar í 

viðskiptalífinu.34  

32 Alþt. 1986-1987, A-deild, þskj. 564-321. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. mgr.  
33 Viðar Már Matthíasson, „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“ (1996) 1 Úlfljótur 35. 
34 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, I., 2. mgr. 
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Á 118. löggjafarþingi Alþingis 1994 – 1995 var lagt fram frumvarp til laga um breytingu á 

vaxtalögum nr. 25/1987. Með frumvarpinu var lagt til að felldur yrði úr gildi kafli um 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár í lögum nr. 13/1979, um stjórn efnahagsmála o.fl. enda var 

talið að fjölmörg ákvæði þess kafla væru orðin úrelt vegna framþróunar á fjármagnsmarkaði. Í 

staðinn var lagt til að nýjum kafla um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár yrði bætt við 

vaxtalög nr. 25/1987 enda var almennt talið heppilegt að kveða á um vexti og verðtryggingu í 

sömu lögum þar sem um náskyld atriði væri að ræða.35 Á eftir IV. kafla vaxtalaga nr. 25/1987 

kom nýr kafli sem bar heitið Verðtrygging sparifjár og lánsfjár með fimm nýjum lagagreinum. 

Samkvæmt nýrri 21. gr. laga nr. 25/1987 var það skilyrði verðtryggingar sparifjár og lánsfjár 

að grundvöllur hennar væri annað hvort vísitala neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar, 

samkvæmt lögum sem um vísitöluna gilda, og birtir mánaðarlega í Lögbirtingarblaðinu, eða 

vísitala gengis á erlendum gjaldmiðli eða samsettum gjaldmiðli sem Seðlabanki Íslands 

reiknar og birtir mánaðarlega í Lögbirtingarblaðinu. 

2.3. Lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 

2.3.1. Gildissvið laganna 

Í ágúst 1994 skipaði þáverandi viðskiptaráðherra, Sighvatur Björgvinsson, nefnd í því skyni 

að endurskoða vaxtalögin nr. 25/1987 og átti endurskoðunin einkum að taka mið af reynslunni 

frá setningu þeirra, breytingum á fjármagnsmarkaði og af ákvæðum hliðstæðra laga erlendis. 

Nefndin lauk störfum í október 1995 og skilaði frumvarpi til nýrra heildarlaga um vexti og 

verðtryggingu. Frumvarpið, með verulegum breytingum, var lagt fram á 122. löggjafarþingi 

1997-1998 en hlaut ekki afgreiðslu.36 Í apríl 2000 skipaði viðskiptaráðherra nýja fimm manna 

nefnd37 til að endurskoða gildandi vaxtalög frá 1987 og var hlutverk nefndarinnar að gera 

tillögu að breytingum á vaxtalögum til samræmis við réttarþróun erlendis en einnig að tryggja 

réttaröryggi og einfaldleika í framkvæmd.38 Í almennum athugasemdum við frumvarpið kom 

fram að nefndin hefði byggt starf sitt að miklu leyti á vinnu nefndarinnar, sem skipuð var í 

ágúst 1994. Þann 1. júlí 2001 öðluðust gildi hér á landi ný lög um vexti og verðtryggingu nr. 

35 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 762-445. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 3. mgr.  
36 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, III., 1. mgr. 
37 Nefndina skipuðu: Benedikt Árnason (formaður), Andri Árnason, Benedikt Bogason, Eiríkur Guðnason og 
Finnur Sveinbjörnsson.  
38 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, III., 2. mgr.   
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38/2001 og þó svo að í lögunum hafi mátt finna ýmis nýmæli var ekki um neinar stórfelldar 

breytingar að ræða frá eldri lögum um vaxtalögum.39   

Í athugasemdum með frumvarpi til laganna kemur fram að lögin séu almenn og að þeim sé 

ekki ætlað að raska ákvæðum sérlaga um vexti.40 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. vxl. gilda þau 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 er fyrir lánveitingu eða 

umlíðun skuldar. Lögin gilda eftir því sem við getur átt um vexti af fjárkröfum á öðrum 

sviðum réttarins en fjármunarétti.41 Í 2. mgr. 1. gr. vxl. segir að lögin gildi einnig um 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár, en um verðtryggingu er fjallað nánar í VI. kafla laganna. 

Er það í samræmi við þá breytingu sem gerð var á eldri vaxtalögum nr. 25/1987, sbr. lög nr. 

13/1995, þegar reglum um verðtryggingu var bætt við vaxtalög.42 Reglur um verðtryggingu er 

nú að finna í VI. kafla laganna en gildissvið kaflans ræðst nánar af 2. gr. vxl.43 Í 2. gr. vxl. 

kemur fram hvaða ákvæði laganna eru frávíkjanleg. Þar er tekið fram að ákvæði II. kafla vxl. 

um almenna vexti og IV. kafla um vexti af skaðabótakröfum gildi aðeins ef ekki leiði annað af 

samningum, venju eða lögum og þau séu því frávíkjanleg. Í 2. gr. vxl. segir jafnframt að 

einnig verði vikið frá öðrum ákvæðum laganna að því marki sem þar er kveðið á um.44 Þó er 

ávallt heimilt að víkja frá ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir skuldara. Af framangreindu 

leiðir að öll önnur ákvæði laganna eru ófrávíkjanleg, þar með talin ákvæði VI. kafla um 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár.45  

2.3.2. Grundvöllur verðtryggingar 

Í VI. kafla vxl. er fjallað um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. Samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 

13. gr. gilda ákvæði kaflans um skuldbindingar sem varða sparifé og lánsfé í íslenskum 

krónum þar sem skuldari lofar að greiða peninga og þar sem umsamið eða áskilið er að 

greiðslurnar skuli verðtryggðar. Þá segir í 2. málsl. 1. mgr. 13. gr. að með verðtryggingu í 

kaflanum sé átt við breytingu í hlutfalli við innlenda vísitölu og í 3. málsl. 13. gr. er vísað til 

39 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu” (n. 9) 181. 
40 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 1. gr., 1. 
mgr.; Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu” (n. 9) 181. 
41 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I : efndir kröfu (Bókaútgáfan 
Codex 2009) 21. 
42 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 1 .gr., 2. 
mgr. 
43 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I : efndir kröfu (n. 41) 400. 
44 Hér er átt við 6. og 12. gr. laganna sbr. Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og 
verðtryggingu“ (n. 9) 147. 
45 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu” (n. 21) 325. 
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14. gr. hvað varðar heimild til verðtryggingar. Í 14. gr. vxl. er mælt fyrir um lögmætan 

grundvöll verðtryggingar, en þar segir í 1. málsl. 1. mgr. 14. gr. að heimilt sé að verðtryggja 

sparifé og lánsfé skv. 13. gr. sé grundvöllur verðtryggingarinnar vísitala neysluverðs, sem 

Hagstofa Íslands reiknar samkvæmt lögum sem um vísitöluna gilda og birtir mánaðarlega í 

Lögbirtingarblaðinu. Samkvæmt 2. málsl. 1. mgr. 14. gr. vxl., sbr. 1. gr. laga nr. 51/2007 

gildir vísitala sem reiknuð er og birt í tilteknum mánuði um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár 

frá fyrsta degi þar næsta mánaðar. Í 2. mgr. 14. gr. segir að í lánssamningi sé þó heimilt að 

miða við hlutabréfavísitölu, innlenda eða erlenda, eða safn slíkra vísitalna, sem ekki mæla 

breytingar á almennu verðlagi.  

Samkvæmt 1. mgr. 15. gr. vxl. getur Seðlabankinn að fengnu samþykki ráðherra ákveðið 

lágmarkstíma verðtryggðra innstæðna og lána. Seðlabankinn getur jafnframt að fengnu 

samþykki ráðherra ákveðið að vextir verðtryggðra innstæðna og lána skuli vera óbreytanlegir 

á lánstímanum. Seðlabankinn setur nánari reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár 

samkvæmt 2. mgr. 15. gr. vxl. Þann 21. júní 2001 setti Seðlabankinn reglur um verðtryggingu 

sparifjár og lánsfjár nr. 492/2001 með stoð í VI. kafla vxl. en þar er að finna nánari reglur um 

verðtryggða innlánsreikninga og verðtryggð útlán. Reglunum hefur tvisvar verið breytt eftir 

gildistöku. Fyrst þann 29. mars 2010 með reglum nr. 278/2010 og svo mánuði síðar þann 29. 

apríl 2010 með reglum nr. 369/2010. Með reglum nr. 369/2010 kom inn heimild til að miða 

höfuðstól verðtryggð láns við vísitölu neysluverðs þrátt fyrir að lán sé til skemmri tíma en 

fimm ára, þegar um er að ræða skuldbreytingu láns í erlendri mynt eða láni tengdu gengi 

einnar eða fleiri myntar í íslenskar krónur. Heimildin var tímabundin og gilti til ársloka 2012.  

Hagsmunasamtök Heimilanna leituðu til umboðsmanns Alþingis og kvörtuðu yfir því að 

fyrirmæli reglna Seðlabanka Íslands nr. 492/2001 um framkvæmd verðtryggingar skorti 

lagastoð. Settur umboðsmaður leit sérstaklega til markmiðs þess að komið var á almennri 

verðtryggingu með Ólafslögum, þ.e. að höfuðstóll skuldar skuli breytast með verðlagsþróun. 

Að virtu orðalagi 13. og 14. gr. vxl., samhengi þeirra við önnur ákvæði laganna og forsögu 

löggjafar var það niðurstaða setts umboðsmanns 8. júlí 2013 í máli nr. 6460/2011 að ekki yrði 

annað fullyrt en að það fyrirkomulag sem mælt er fyrir um í reglun Seðlabanka Íslands nr. 

492/2001 væri í samræmi við lög.  
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2.4. Tengsl verðtryggingar og gengistryggingar 

Ein tegund verðtryggingar felst í því að miða fjárskuldbindingar í íslenskum krónum við 

gengi erlendra gjaldmiðla.46 Frá árinu 1960 var almennt talið óheimilt að binda 

skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla47 og í 1. mgr. 6. gr. laga nr. 

4/1960 um efnahagsmál var að finna almennt bannákvæði sem hljóðaði svo:  

Eigi er heimilt að stofna til skuldar í íslenzkum krónum með ákvæði þess efnis að 
hún eða vextir af henni breytist í samræmi við gengi erlends gjaldeyris, nema um 
sé að ræða endurlánað erlent lánsfé.  

Þessi almenna regla 1. mgr. 6. gr., sem bannaði að binda skuldbindingar í íslenskum krónum 

við gengi erlendra gjaldmiðla, var í framhaldinu einnig tekin upp með Ólafslögum. Breytingar 

urðu á Ólafslögum árið 1989, sbr. lög nr. 13/1989, þar sem heimild var bætt við lögin til þess 

að miða grundvöll verðtryggingar við gengi erlends gjaldmiðils, þ.e. heimild til að 

gengisbinda skuldbindingar í íslenskum krónum þar sem slíkt var heimilt samkvæmt lögum 

eða reglugerð, sbr. b-lið 1. tl. 1. mgr. 39. gr. Ólafslaga. Með reglugerð nr. 563/1987 um 

gengisbundin inn- og útlán í bönkum og sparisjóðum var heimilað að gengisbinda 

skuldbindingar í íslenskum krónum með sérstökum gengisvísitölum sem Seðlabankinn birti. 

Þessi breyting var liður í auknu frelsi í gjaldeyrismálum á sínum tíma, en gengisbinding á 

grundvelli þessara vísitalna naut takmarkaðrar hylli.48  

Með breytingalögum nr. 13/1995, um breytingu á vaxtalögum nr. 25/1987 bættist kafli við 

lögin sem bar heitið Verðtrygging sparifjár og lánsfjár enda þótti heppilegra að kveða á um 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár í vaxtalögum nr. 25/1987 í stað Ólafslaga, líkt og áður 

hefur verið minnst á hér að framan.49 Við vaxtalög frá 1987 bættist því ný 20. gr. þar sem 

fram kom að ákvæði laganna myndu gilda um skuldbindingar um sparifé og lánsfé þar sem 

áskilið væri að greiðslur myndu breytast í hlutfalli við verðvísitölu eða gengi erlends 

gjaldeyris. Í 1. og 2. tl. 1. mgr. 21. gr. laga nr. 25/1987 var síðan að finna nánari skilyrði fyrir 

verðtryggingu skv. 20. gr. og þar kom fram að grundvöllur verðtryggingar þyrfti annað hvort 

að vera vísitala neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar eða vísitala gengis á erlendum 

gjaldmiðli eða samsettum gjaldmiðli sem Seðlabanki Íslands reiknar og birtir mánaðarlega í 

Lögbirtingarblaðinu. Í athugasemdum með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 13/1995 er 

46 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu” (n. 9) 317–318. 
47 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu” (n. 21) 319. 
48 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872 – 566 mál, athugasemdir við 13. og 14. gr., 2. mgr. 
49 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 762-445. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 3. mgr.  
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ekki að finna nánari umfjöllun um gengistryggingu, enda ákvæði 20. gr. efnislega samhljóða 

því sem áður hafði verið í Ólafslögum eins og þeim var breytt með lögum nr. 13/1989.  

Við setningu vxl. var ætlun löggjafans ekki að breyta í meginatriðum stefnu stjórnvalda í 

verðtryggingarmálum.50 Þó má sjá að ákveðnar breytingar áttu að ná fram að ganga á 

verðtryggingarkafla vxl. og var ein þeirra sú að „[h]eimildir til að binda skuldbindingar í 

íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla [voru] felldar niður“.51 Í athugasemdum með 

frumvarpi því sem varð að lögum segir:  

Í 1. mgr. er lagt til að heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum 
við gengi erlendra gjaldmiðla verði felldar niður. Frá 1960 var almennt óheimilt 
að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla. Þessi 
almenna regla var tekin upp í lög nr. 13/1979, um stjórn efnahagsmála o.fl. 
(„Ólafslög“). Með breytingum á þeim árið 1989 var þó heimilað að gengisbinda 
skuldbindingar í íslenskum krónum með sérstökum gengisvísitölum, ECU og 
SDR, sem Seðlabankinn birti. Þessi breyting var liður í auknu frelsi í 
gjaldeyrismálum á sínum tíma. Gengisbinding á grundvelli þessara vísitalna hefur 
notið takmarkaðrar hylli. 

Samkvæmt 13. gr. og 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins verður ekki heimilt að binda 
skuldbindingar í íslenskum krónum við dagsgengi erlendra gjaldmiðla. Er talið 
rétt að taka af allan vafa þar að lútandi. Talið er að samningar með viðmiðun við 
gengisvístölu á grundvelli ákvæðisins í vaxtalögum séu mjög fáir. Í 
bráðabirgðaákvæði IV er kveðið á um hvernig farið skuli með innstæður og 
samninga af þessu tagi sem þegar eru í gildi..52 

Af lögskýringargögnum virðist mega ráða að ætlun löggjafans hafi verið að fella niður 

heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla og 

heimila einungis að þær yrðu verðtryggðar á þann hátt sem segi í 14. gr. vxl.53 Í nefndaráliti 

frá efnahags- og viðskiptanefnd er ekki minnst á þetta markmið en í framsöguræðu þáverandi 

iðnaðar- og viðskiptaráðherra, Valgerðar Sverrisdóttur, kemur hins vegar fram að heimildir til 

að binda „skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla séu felldar 

niður“, enda sé það „eðlilegt að ef um það er að ræða að menn vilji miða við erlenda 

gjaldmiðla að þá sé erlendi gjaldmiðillinn notaður“.54  

50Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, V., 1. mgr. 
51 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872-566 mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, V., 2. mgr.  
52 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 872–566 mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 13 og 14. 
gr., 2. og 3. mgr.  
53 Stefán Andrew Svensson, „Hvenær telst lán vera erlent? : Ályktanir af dómaframkvæmd“ (2013) 1 Tímarit 
Lögréttu 9, 12. 
54 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins, um 1. gr. 4. 
mgr.  
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Líkt og fram hefur komið eru ákvæði VI. kafla vxl. ófrávíkjanleg, sbr. 2. gr.vxl. Í 13. gr. 

kemur síðan fram að ákvæði VI. kafla gildi um lánsfé í íslenskum krónum. Af þessu má leiða 

að lánsfé í íslenskum krónum verður einungis verðtryggt með þeim hætti sem að 14. gr. 

heimilar.55 Almennt er viðurkennt að greinargerðir séu mikilvæg gögn við lögskýringu og 

þurfa að vera gild rök fyrir því að fara gegn því sem kemur fram í greinargerð ef það er á 

annað borð afdráttarlaust og samrýmanlegt orðalagi ákvæðisins.56 Ummæli sem þingmenn 

láta falla í umræðum um lagafrumvarp eða einstök ákvæði þess geta einnig haft þýðingu við 

skýringu lagaákvæðis og skipta í því samhengi mestu ummæli í framsöguræðum 

flutningsmanna frumvarps,57 sbr. framsöguræðu þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra. 

Miðað við lögskýringargögn virðist ljóst að það hafi verið ætlun löggjafans með setningu vxl. 

að leggja bann við bindingu skuldbindinga í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla.  

2.5. Samantekt  

Hér að framan hefur verið sýnt fram á að með almennri textaskýringu á ákvæðum vxl., með 

hliðsjón af lögskýringargögnum, megi sjá að óheimilt sé að miða skuldbindingar í íslenskum 

krónum við gengi erlendra gjaldmiðla. Þá sýnir forsaga laganna jafnframt að heimildir til 

verðtryggingar hafa í gegnum árin verið tæmandi taldar í viðeigandi lögum.58 Það vekur því 

óneitanlega upp fjölmargar spurningar að lánssamningar þar sem höfuðstóll var tengdur við 

gengi erlendra gjaldmiðla skuli hafa orðið eins algengir og raun bar vitni á fyrsta áratug 

þessarar aldar, þ.e. frá aldamótum 2000 og allt fram á haustdaga 2008.59 Verður nú nánar 

vikið að slíkum gengistryggðum lánssamningum, gildi þeirra og úrlausnum dómstóla á 

álitaefnum þeim tengdum.   

55 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu” (n. 21) 325. 
56 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (JPV útgáfa 2008) 54. 
57 sama heimild 64. 
58 Eyvindur Grétar Gunnarsson, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu” (n. 21) 348. 
59 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, umfang gengistryggðra lána til heimila og skipting þeirra.   
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3. Dómar vegna gengistryggðra lánssamninga 

Allt frá haustdögum 2008 hafa umræður um lögmæti gengistryggðra lánssamninga verið 

háværar á opinberum vettvangi. Greiðslubyrði gengistryggðra lána, hvort sem um var að ræða 

húsnæðislán eða bifreiðalán, hækkaði í mörgum tilvikum umtalsvert eftir fall íslensku 

krónunnar gagnvart erlendum myntum vorið 2008 og enn frekar haustið 2008 við fall íslensku 

bankanna.60 Þann 16. júní 2010 féllu tveir fordæmisgefandi dómar, Hrd. 16. júní 2010 í 

málum nr. 92/2010 og  153/2010, þar sem fyrst reyndi á lögmæti gengistryggingar gagnvart 

ákvæðum vxl. Málin voru að mestu sambærileg og rökstuðningur Hæstaréttar samhljóða í 

þeim báðum:  

Eins og áður var rakið í athugasemdum með frumvarpi, sem varð að lögum nr. 
38/2001, og öðrum lögskýringargögnum varðandi þau ítrekað tekið fram að með 
þeim yrðu felldar niður heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum 
við gengi erlendra gjaldmiðla og sagði einnig að rétt væri að taka af allan vafa þar 
að lútandi. [...] Af lögskýringargögnum er ljóst að ætlun löggjafans var að fella 
niður heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra 
gjaldmiðla og heimila einungis að þær yrðu verðtryggðar á þann hátt sem í 14. gr. 
laganna segir. Vilji löggjafans kom skýrlega fram í því að í orðum lagaákvæðanna 
var eingöngu mælt fyrir um heimild til að beita tilteknum tegundum verðtryggingar, 
en þar var ekkert rætt um þær tegundir, sem óheimilt væri að beita. Lög nr. 38/2001 
heimila ekki að lán í íslenskum krónum séu verðtryggð með því að binda þau við 
gengi erlendra gjaldmiðla. Reglur 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 eru 
ófrávíkjanlegar, sbr. 2. gr. laganna, og verður því ekki samið um grundvöll 
verðtryggingar, sem ekki er stoð fyrir í lögum. Fyrrnefnd ákvæði í samningi stefnda 
og áfrýjanda um gengistryggingu voru því í andstöðu við þessi fyrirmæli laganna og 
skuldbinda þau ekki áfrýjanda af þeim sökum.61  

Var niðurstaða þeirra beggja þannig á þá leið að talið var að samningarnir sem deilt var um 

hafi verið lánssamningar í íslenskum krónum og gengistryggðir eftir gengi tiltekinna erlendra 

gjaldmiðla. Ákvæði samninganna voru talin í andstöðu við fyrirmæli laga og því ekki 

skuldbindandi. Af ofangreindum dómum Hæstaréttar frá 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 

og nr. 153/2010 má sjá að verðtrygging sem miðar skuldbindingar við gengi erlendra 

gjaldmiðla er ólögmæt. Þá má draga þá ályktun af dómunum að komi skýrt fram í 

lánssamningi að hann sé gengistryggður þá standi líkur til þess að skuldbinding verði talin 

vera lán í íslenskum krónum. Þá er einnig ljóst af dómunum að ef skuldbinding er í erlendum 

60 Ása Ólafsdóttir, „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána” (n. 5) 7. 
61 Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 92/2010, III. kafli, 7. mgr; Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 153/2010, III. kafli, 7. 
mgr.  
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gjaldmiðli þá telst það ekki andstætt ákvæðum 13. og 14. gr. vxl., sbr. 2. gr. vxl.62 Ljóst var af 

niðurstöðum Hæstaréttar 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010 að 

kaupleigusamningar sem einstaklingar höfðu gert við fjármálafyrirtæki, væru í eðli sínu 

lánssamningar í íslenskum krónum sem innihéldu ólögmæta gengistryggingu.63 

Í dómum Hæstaréttar frá 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010 reyndi ekki á 

hvernig færi um vaxtagreiðslur og útreikning vaxta að fenginni niðurstöðu um að tenging lána 

í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla væri ólögmæt. Í kjölfarið skapaðist því 

ákveðin óvissa um hvaða vaxtakjör ættu að gilda á samningum sem færu í bága við ákvæði 

VI. kafla vxl.64 Fyrsti dómurinn þar sem reyndi á útreikning vaxta vegna ólögmætrar 

gengistryggingar féll þann 16. september 2010 í máli nr. 471/2010. Úrlausn Hæstaréttar í því 

máli var lögð til grundvallar í lögum nr. 151/2010 um breytingu á lögum um vexti og 

verðtryggingu nr. 38/2001.65  Á grundvelli niðurstöðu réttarins í máli nr. 471/2010 og 

umræddrar lagabreytingar voru vaxtagreiðslur af lánssamningum endurútreiknaðar. Í Hrd. 15. 

febrúar 2012 í máli nr. 600/2011 var deilt um það hvort fjármálafyrirtækjum væri heimilt að 

endurreikna vexti frá upphafi í samræmi við dóm Hæstaréttar í máli nr. 471/2010 og krefjast 

frekari vaxtagreiðslna en þá þegar hafði verði innt af hendi lántaka.66 Í málinu reyndi á 

nokkrar meginreglur kröfuréttar, þar á meðal þá meginreglu að kröfuhafi, sem hefur fengið 

minna greitt en hann átti rétt til í lögskiptum aðila á milli, eigi viðbótarkröfu á hendur 

skuldara um þá fjárhæð sem vangreidd er og eins undantekningu frá þeirri reglu þess efnis að 

fullnaðarkvittun kröfuhafa geti að vissum skilyrðum fullnægðum orðið til þess að kröfuhafi 

glatar frekari kröfu.67 Niðurstaða Hæstaréttar var á þá leið að talið var að útreikningur vaxta 

hefði falið í sér brot á 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/194468 og við úrlausn 

var horft fram hjá lögum nr. 151/2010. Grundvallaðist sú niðurstaða m.a. af meginreglum 

kröfuréttar um fullnaðarkvittun og þess að ákvæði laga nr. 151/2010 gætu ekki hróflað með 

afturvirkum hætti við réttarreglum um gildi skuldbindinga og greiðslur skulda frá því sem gilti 

62 Stefán Andrew Svensson (n. 53) 13. 
63 Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 40, 42. 
64 sama heimild 42. 
65 Nánar verður vikið að setningu laga nr. 151/2010 og áhrifa þeirra í kafla 4.2. hér á eftir. 
66 Benedikt Bogason, „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“ (2013) 2 Tímarit lögfræðinga 
117, 130. 
67 Valgerður Sólnes, „Um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og þýðing fullnaðarkvittana, Hugleiðingar í tilefni 
dóms Hæstaréttar 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2011“ (Þjóðarspegillinn, 2012) 1 
<http://skemman.is/stream/get/1946/13337/32000/1/Valgerdur_Solnes_Rett_krofuhafa_til_vidbotargreidslu.pdf> 
skoðað 16. apríl 2014. 
68 Hér eftir „stjskr“.  
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þegar til þeirra var stofnað enda færi það gegn þeirri réttarvernd sem leiða mætti af 72. gr. 

stjskr.  

Dómar Hæstaréttar um gengistryggð lán hafa leitt í ljós að verulegir annmarkar höfðu verið á 

beitingu vxl., en líkt og fram hefur komið var með setningu vxl. tekið skýrt fram í frumvarpi 

sem síðar varð að lögum að samkvæmt 13. gr. og 1. mgr. 14. gr. yrði ekki lengur heimilt að 

binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla. Þykir rétt að benda á 

að það hafi þó ekki öll lán með skírskotun í erlenda gjaldmiðla verið dæmd ógild af Hæstarétti 

heldur hefur verið lagt til grundvallar í tilteknum dómum að um gild lán í erlendum myntum 

sé að ræða sem falla því ekki undir bannákvæði vxl. og hafa því ekki verið talin ólögmæt.69 

Að öðru leyti en sem að framan greinir fellur það fyrir utan umfjöllunarefni þessarar ritgerðar 

að fjalla um þann fjölda dóma sem fallið hafa á liðnum árum og snýr að gildi gengistryggðra 

lánssamninga, mörkum ólögmætra gengistryggðra lánssamninga og lögmætum lánum í 

erlendri mynt, útreikning vaxta og ákvörðun endurgreiðslu af ólögmætum gengistryggðum 

samningum.70 Með framangreindi umfjöllun hefur þó verið staðfest nokkur atriði sem skipta 

máli fyrir framgang ritgerðarinnar, þ.e. að gengistryggðir lánssamningar hafa verið dæmdir í 

andstöðu við vxl., að til staðar hafi verið lánssamningar í erlendri mynt sem teljast lögmætir 

og að ágreiningur hefur verið uppi um útreikning vaxta.  

  

69 Sjá t.d. Hrd. 23. nóvember 2011 í málum nr. 551/2011 og 552/2011, Hrd. 7. júní 2012 í máli nr. 524/2011 og 
Hrd. 27. september 2012 í máli nr. 50/2012.  
70 Frekari umfjöllun má m.e. finna í eftirfarandi greinum: Stefán Andrew Svensson (n. 53); Einar Hugi Bjarnason 
(n. 3); Ása Ólafsdóttir, „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána“ (n. 5). 
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4. Uppgjör gengistryggðra lánssamninga 

4.1. Almenn umfjöllun  

Líkt og að framan greinir hefur í dómum Hæstaréttar Íslands verið lagður sá skilningur í 

ákvæði VI. kafla vxl. að í þeim felist bann við því að skuldbindingar í íslenskum krónum séu 

bundnar við gengi erlendra gjaldmiðla.71 Ljóst var á haustmánuðum 2010, eftir að fyrstu 

dómar Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggingar féllu, að aðgerða væri þörf til að mæta 

þeirri stöðu sem upp var komin, þ.e. að fjöldi einstaklinga og lögaðila væru aðilar að 

ólögmætum gengistryggðum lánssamningum. Hefur það tekið mun lengri tíma en reiknað var 

með í upphafi að fá úr því skorið hvernig túlka beri slíka lánssamninga og hvar munurinn 

liggi á milli ólögmætra gengistryggðra lána og lána í erlendri mynt. Lánveitendur hófu 

endurútreikninga á gengistryggðum lánum í kjölfar niðurstaðna Hæstaréttar þann 16. júní 

2010 og 16. september 2010.72 Löggjafinn greip einnig til aðgerða m.a. með lagabreytingum 

til að greiða fyrir endurútreikningum lána.73 Verður nú fjallað um aðgerðir stjórnvalda sem og 

lánveitenda sem snúa að uppgjöri gengistryggðra lána. Leitast verður við að skoða nánar þau 

álitamál sem upp komu við framkvæmd endurútreikninga og fjalla um þær lagabreytingar sem 

gengu í gegn þegar ljóst var að verulegir annmarkar höfðu verið á framkvæmd vxl. 74 

4.2. Aðgerðir löggjafans og lagabreytingar  

4.2.1. Breytingar á lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu  

Í kjölfar þeirrar óvissu sem skapaðist í kjölfar dóms Hæstaréttar frá 16. september 2010 í máli 

nr. 471/2010, þar sem niðurstaðan var að reikna ætti vexti ólögmætra gengistryggðra lána í 

samræmi við vexti Seðlabanka Íslands, var lögð mikil áhersla á að eyða óvissu meðal 

almennings.75 Sama dag og dómurinn féll boðaði þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra, 

Árni Páll Árnason, til blaðmannafundar og sendi frá sér tilkynningu þar sem ríkisstjórnin 

sagðist „einbeitt í því að tryggja sanngirni, greiða úr málum og bæta stöðu skuldara“. Á 

blaðamannafundi sem haldinn var 16. september 2010 kynntu efnahags- og viðskiptaráðherra, 

seðlabankastjóri og forstjóri Fjármálaeftirlitsins sameiginleg viðbrögð og boðuðu 

71 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 1. gr.  
72 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 4. mgr. 
73 Sbr. t.d. 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  
74 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, almennar athugasemdir um nauðsyn lagasetningar, 1. mgr.  
75 Einar Hugi Bjarnason, „Gildissvið VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu“ (2013) 1 Tímarit 
lögfræðinga 5, 43. 
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lagasetningu til að tryggja jafnræði og sanngirni.76 Tryggja átti að aðgerðir næðu til allra lána 

einstaklinga vegna bíla- og húsnæðiskaupa sem tengd væru gengi erlendra gjaldmiðla, óháð 

því hvort um ólögmæt gengistryggð lán eða erlend lán væri að ræða. Fyrirhugaðri 

lagasetningu var hins vegar aðeins ætlað að ná til ólögmætar gengistryggðra lána lögaðila og 

var í því samhengi vísað til sanngirnissjónarmiða, neytendasjónarmiða og 

almannahagsmuna.77 Úr varð að lagt var fram frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

vexti og verðtryggingu, lögum um aðgerðir í þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna 

banka- og gjaldeyrishrunsins og lögum um umboðsmanns skuldara.78 Í athugasemdum við 

lagafrumvarpið segir m.a.:  

Dómar Hæstaréttar um gengistryggð lán hafa leitt í ljós verulega annmarka á 
framkvæmd laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu bæði að því er varðar 
skilning á efnisákvæðum laganna um heimild til verðtryggingar fjárskuldbindinga 
og þeim uppgjörsreglum sem við taka ef ólögmætir skilmálar hafa verið til staðar. 
Þó að dómar Hæstaréttar hafi létt af mestu óvissunni er engu síður hætt við að 
ágreiningur verði gerður um lögmæti fjölda samninga á víðtæku sviði 
skammtíma- og langtímafjármögnunar. [...] Meginmarkmið frumvarpsins er að 
draga úr þessari óvissu. Til grundvallar eru lögð þau sanngirnisrök að sambærileg 
mál fái sambærilega niðurstöðu auk þess að tryggja réttaröryggi við uppgjör lána 
við óskuldbindandi gengisviðmiðun.79  

Markmiðum og helstu atriðum frumvarpsins mátti skipta í fjóra þætti. Í fyrsta lagi voru sett 

ákvæði til bráðabirgða til að taka á tímabundnum úrlausnarefnum vegna þeirrar réttaróvissu 

sem skapast hafði og til að samhæfa aðgerðir. Í öðru lagi voru gerðar tvær breytingar á vxl., 

annars vegar á 14. gr. vxl. og hins vegar var bætt við vxl nýrri 18. gr. Í þriðja lagi var lagt til 

að sett yrði á fót úrskurðarnefnd sem myndi hafa það hlutverk að leysa úr álitamálum 

varðandi skuldaaðlögun fyrirtækja og í fjórða lagi var lagt til að kostnaður sem hljótast myndi 

af íhlutun stjórnvalda vegna endurskipulagningar skulda myndi greiðast af helstu 

lánastofnunum sem hlotið hafa starfsleyfi skv. 4. gr. laga nr. 161/ 2002 um 

fjármálafyrirtæki.80  

Afmörkun þeirra skuldbindinga sem falla undir lög nr. 151/2010 er að finna í X. ákvæði til 

bráðabirgða við vxl., sbr. 2. gr. laga nr. 151/2010. Í ákvæðinu segir m.a. að hafi húsnæðislán 

76 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 4. mgr. 
77 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, „Sanngirni tryggð með lagasetningu“ (Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, 16. september 2010) <http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/utgafa/frettir/eldri-
frettir/evr/nr/2846> skoðað 12. apríl 2014; Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 43–44. 
78 Lögin hafa í umræðu á opinberum vettvangi jafnan verið kölluð „Árna Páls-lögin“ eftir þáverandi efnahags- og 
viðskiptaráðherra Árna Páli Árnasyni sjá m.a.: Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 44.  
79 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, almennar athugasemdir um nauðsyn lagasetningar, 1. mgr. 
80 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, markmið og helstu atriði frumvarpsins, 1. – 4. mgr.  
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til neytenda verið greitt út í íslenskum krónum, eða umbreyting úr erlendum myntum er hluti 

viðkomandi lánssamnings, en endurgreiðsla skuldarinnar miðast að einhverju leyti við gengi 

erlendra gjaldmiðla, fer um uppgjör vegna ofgreiðslu og framtíðarskilmála 

skuldbindingarinnar eftir því sem greinir í 18. gr. vxl., sbr. 1. gr. laga nr. 151/2010. Gildissvið 

frumvarpsins nær til lána einstaklinga vegna húsnæðiskaupa og lána einstaklinga til 

bifreiðakaupa og var það forsenda lagasetningarinnar að hún væri almenn og myndi tryggja 

jafnræði.81 Í greinargerð með frumvarpi til laga nr. 151/2010 segir:  

Ljóst er að gengistryggð eða erlend lán til húsnæðiskaupa voru kynnt sem eina og 
sama þjónustan og að almenningur hafi engin tök á að hlutast til um gerð 
lánsskilmála. Fjölmörg dæmi eru um að þeir sem fóru inn í bankana í nákvæmlega 
sömu erindagjörðum og fengu í raun alveg sömu skilmála eigi á hættu að vera 
flokkaðir annars vegar með gilt erlent lán og hins vegar með ógilda 
gengistryggingu. [...] Jafnframt þykir rétt að svokölluð bílalán einstaklinga falli 
undir þá reglu sem hér er lögð til, hvort heldur sem um er að ræða lánssamninga 
eða eignarleigusamninga.82  

Fyrirséð var að slík lagasetning gæti gengið gegn 72. gr. stjskr. enda átti, samkvæmt 

upphaflegu markmiði ríkisstjórnarinnar, að setja í lög „að gild erlend lán yrðu meðhöndluð 

með sama hætti og íslensk lán með ógilda gengistryggingu. Af hálfu efnahags- og 

viðskiptaráðuneytisins var þess freistað að fá fjármálafyrirtækin til þess að fallast á þessa 

skerðingu en því var hafnað enda vafasamt hvort stjórnendur fjármálafyrirtækjanna gætu 

samþykkt slíka beiðni án þess að skapa sér bótaábyrgð gagnvart kröfuhöfum bankanna og 

jafnvel refsiábyrgð en bæði ráðuneytinu og fjármálafyrirtækjum barst bréf þar sem áskilinn 

var réttur til heimtu skaðabóta ef slíkar ráðstafanir yrðu samþykktar. 83  

4.2.2. Ástæður að baki lagasetningunni  

Meginmarkmið laga nr. 151/2010 var líkt og fram hefur komið að draga úr óvissu og tryggja 

jafnræði meðal skuldara. Forsendur frumvarpsins voru einstakar, enda ljóst að „tiltekin 

lagaregla [hefði] í för með sér ógildingu á samningsákvæðum í tugum þúsunda samninga sem 

allir hafa væntanlega gert án þvingana og í góðri trú um að [samningarnir] væru í samræmi 

við lög og reglur.“84 Ljóst var að ákvæði vxl. heimiluðu ekki gengistryggingu en henni var 

engu að síður beitt í lánssamningum með margvíslegum hætti yfir tiltekið tímabil án íhlutunar 

81 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, Nauðsyn lagasetningar, 4. 
mgr.  
82 sama heimild, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 3. gr., 2. mgr.  
83 Helgi Sigurðsson, „Dómar Hæstaréttar í gengistryggingarmálum“ (2012) 18 Lögmannablaðið 27, 28. 
84 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, nauðsyn lagasetningar, 2. 
mgr.  
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stjórnvalda. Á meðan samningsaðilar, jafnt lántakar og lánveitendur, sáu hag sinn í slíkri 

gengistryggingu létu þeir ekki reyna á lögmæti hennar fyrir dómstólum og það var því ekki 

fyrr en við fall íslensku krónunnar árið 2008 sem að látið var reyna á lögmæti slíkra 

lánssamninga.85 Hæstiréttur taldi ástæðu til að árétta það í niðurstöðum sínum frá 16. júní 

2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010 að fjármálafyrirtæki hefðu verið meðvituð um 

ólögmæti gengistryggingar og vísaði í því samhengi til þess að þegar mælt var fyrir frumvarpi 

til vxl. á Alþingi kom fram að heimildir til að binda skuldbindingar við gengi erlendra 

gjaldmiðla yrðu felldar niður. Í lögskýringargögnum liggur að auki fyrir að við meðferð 

frumvarpsins á Alþingi gerðu Samtök banka- og verðbréfafyrirtækja athugasemdir í umsögn 

sinni að ekki yrði séð hvaða rök væru fyrir því að takmarka heimildir til verðtryggingar í 14. 

gr. vxl. þess við tilteknar vísitölur.86 Af framangreindu má draga þær ályktanir að 

fjármálafyrirtæki hafi mátt vita að óheimilt væri að tengja lánssamninga í íslenskum krónum 

við erlenda mynt, á meðan leyfilegt væri að veita lán í erlendri mynt.87 Auk þess sem 

markmið frumvarps um breytingu á vxl. var að flýta fyrir endurútreikningum og tryggja 

sanngirni og jafnræði meðal skuldara, var því einnig ætlað að fela í sér ávinning fyrir 

kröfuhafa skv. lánssamningum þar sem að greiða ætti hratt úr óvissu um virði eignasafns 

fjármálafyrirtækja og með fyrirmælum um einfaldari uppgjörsaðferðir var markmiðið að spara 

fjármálafyrirtækjum mikinn kostnað. Var það jafnframt álit löggjafans að þau ákvæði 

frumvarpsins sem talist gætu íþyngjandi fyrir kröfuhafa væri eingöngu sett fram í þeim 

tilgangi að tryggja jafnræði skuldara í sambærilegri stöðu.88 

4.2.3. Uppgjör í samræmi við fyrirmæli 18. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 

Við vxl. bættist ný 18. gr. sem taka átti mið af þeim fordæmum sem lágu fyrir og þeim 

þörfum sem skapast höfðu í framhaldi af dómum Hæstaréttar frá 16. júní 2010 og 16. 

september 2010.89 Þar er m.a. tekið á því hvernig haga eigi uppgjöri ólögmætra, 

gengistryggðra lánssamninga. Segir þar í 4. mgr. 18. gr. vxl. að skuldara sé heimilt að greiða 

peningakröfur að fullu, án uppgreiðslugjalds, teljist samningsákvæði um verðtryggingu og 

vexti ógild. Í 5. mgr. 18. gr. vxl. segir að kröfuhafa beri að endurgreiða skuldara þá fjárhæð 

sem hann hefur ranglega af honum haft vegna ólögmætra vaxta og/eða verðtryggingar. 

85 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 7. mgr. .  
86 Guðjón Rúnarsson, „Umsögn  : Samtök banka- og verðbréfafyrirtækja, 566. mál: vextir og verðtrygging“. 
87 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, nauðsyn lagasetningar, 5. 
og 6. mgr.  
88 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, nauðsyn lagasetningar, 12. mgr..  
89 sama heimild, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 2. gr., 1. mgr..  
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Uppgjörsaðferðin felur þannig annars vegar í sér hvernig reikna beri út stöðu 

lánsskuldbindinga fram að uppgjörsdegi, sbr. 5. mgr. 18. gr. og hins vegar ákvæði er lúta að 

framtíðarskilmálum skuldbindinga, sbr. 1. og 2. mgr. 18. gr. vxl.90 Jafnframt segir í 6. mgr. 

18. gr. vxl. að ef útreikningur skv. 5. mgr. leiði til þess að krafa sé að fullu greidd skuli 

lánveitandi gefa út fullnaðarkvittun, hlutast til um afléttingu veðbanda og gefa út 

nauðsynlegar yfirlýsingar. Ef skuldari á að loknum útreikningi skv. 5. mgr. kröfu á 

lánveitanda, vegna þess að hann hefur ofgreitt af láni, skal lánveitandi greiða þá fjárhæð sem 

upp á vantar eigi síðar en 30 dögum frá því að krafa er gerð um endurgreiðslu. Í 7. mgr. 18. 

gr. vxl. er leitast við að leysa úr álitamálum sem upp geta komið hafi orðið aðila- eða 

skuldaraskipti að lánssamningi þar sem um er að ræða ólögmæta vexti eða verðtryggingu. 

Samkvæmt 7. mgr. 18. gr. vxl. skal hver skuldari eiga sjálfstæðan rétt gagnvart kröfuhafa til 

leiðréttingar á þeim greiðslum sem hann innti af hendi vegna lánsins, svo og rétt eða skyldur 

til leiðréttingar vegna breytinga á höfuðstól lánsins vegna áhrifa gengistryggingar. Réttindi og 

skyldur hvers aðila skulu miðast við þann tíma sem viðkomandi var skuldari lánssamnings.  

Í núgildandi ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. vxl. kemur fram að ef samningsákvæði um vexti 

eða annað endurgjald fyrir lánveitingu eða dráttarvexti teljast ógild þá skuli peningakrafa, eigi 

önnur ákvæði greinarinnar ekki við, bera vexti samkvæmt 1. málsl. 4. gr. vxl., þ.e. vexti sem 

eru á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu 

vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum. Þá segir jafnframt í 

2. málsl. 4. gr. vxl. að hið sama eigi við ef samningur kveður á um verðtryggingu skuldar 

samhliða vaxtaákvæðum, og annað tveggja er ógilt, þá skuli bæði ákvæði samningsins um 

vexti og verðtryggingu fara eftir því sem kveðið er á um í 4. gr. laganna. Af 1. mgr. 18. gr., 

sbr. 3. og 5. mgr. vxl., má sjá að gert er ráð fyrir því að vextir séu ákvarðaðir aftur í tímann 

þegar ákvæði um gengistryggingu eru talin andstæð lögum.  

Á grundvelli laga nr. 151/2010 var meginþorri íslenskra gengistryggðra húsnæðislána, sem 

greidd voru til neytenda í íslenskum krónum, endurreiknuð í samræmi við fyrirmæli 18. gr. 

vxl., sbr. 1. gr. laga nr. 151/2010. Aðgerðirnar  mættu nokkurri andstöðu og látið var reyna á 

lögmæti endurútreikninganna fyrir dómi. Síðar kom í ljós að sú afturvirka uppgjörsaðferð, 

sem mælt var fyrir um í lögunum, stóðst ekki eignarréttarákvæði 72. gr. stjskr.,91 sbr. Hrd. 15. 

febrúar 2012 í máli nr. 600/2011 og Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 464/2010. Þar vísaði 

90 Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 44. 
91 sama heimild 45. 
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Hæstiréttur til laga nr. 151/2010 og taldi að með almennum lögum væri ekki unnt, með svo 

íþyngjandi hætti sem á reyndi í málinu, 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.  

Þann 20. október 2010 áætlaði efnahags- og viðskiptaráðuneytið að fjármálafyrirtæki hefðu 

þegar endurútreiknað gengisbundna lánssamninga 25.000 til 30.000 einstaklinga sem lið í 

viðbrögðum fjármálafyrirtækja vegna dóma Hæstaréttar frá 16. september sama ár.92 Með 

dómi Hæstaréttar frá 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2011 markaði Hæstiréttur nýja stefnu 

hvað varðaði uppgjör vegna ólögmætra gengistryggðra lánssamninga, þar sem lögum nr. 

151/2010 var vikið til hliðar og sá skilningur lagður á fullnaðarkvittanir lántaka að 

lánveitendur gætu ekki krafist viðbótargreiðslu fyrir liðinn tíma. Í kjölfar þeirrar niðurstöðu 

þurfti að endurútreikna fjölda lánssamninga á nýjan leik og er endurútreikningum ekki enn 

lokið.93 Það er því ljóst að ferlið hefur tekið umtalsvert lengri tíma en vonast var eftir með 

setningu laga nr. 151/2010 og þeim viðmiðunarreglum sem þar voru settar.  

4.2.4. Sérsjónarmið um gengistryggð lán lögaðila 

Eins og sjá má af kafla 4.2.1. falla lán lögaðila utan gildissviðs laga nr. 151/2010.94 Í 

athugasemdum með frumvarpi til laga nr. 151/2010, sagði m.a. að skuldsetning fyrirtækja í 

erlendri mynt eða með gengistryggingu lúti öðrum sjónarmiðum en þegar um lán til 

einstaklinga er að ræða. Þar sagði jafnframt að algengt væri að fyrirtæki teljist að fullu varin 

fyrir neikvæðum afleiðingum lántöku í erlendum gjaldmiðli þar sem þau hafa stóran hluta 

tekna sinna erlendis frá. Þá hefur fyrirtækjum einnig staðið til boða að kaupa sér gengisvarnir 

hjá fjármálafyrirtækjum, en slíkt var ekki í boði fyrir einstaklinga. Í frumvarpi með lögum nr. 

151/2010 komu fram þau sjónarmið að skuldsetning fyrirtækja í erlendri mynt eða í íslenskum 

krónum með gengisviðmiðun væri byggð á yfirveguðu mati þar sem mörg önnur sjónarmið 

væru í forgrunni öfugt við skuldsetningu einstaklinga á sama hátt. Af þeim sökum taldi 

löggjafinn hvorki sérstök sanngirnisrök né efnahagsleg rök fyrir því að erlend lán fyrirtækja 

92 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, „Endurútreikningur lækkar lán og tryggir öllum ávinning af 
gengislánadómi“ (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 20. október 2010) 
<http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/utgafa/frettir/eldri-frettir/evr/nr/2855> skoðað 18. apríl 2014. 
93 Björn Ragnar Björnsson, Björn Rúnar Guðmundsson og Marinó Melsted, „Hagtíðindi : Þjóðhagsreikningar“ 
(Hagstofa Íslands, 11. apríl 2014) 17 <https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=16547> skoðað 30. apríl 
2014. 
94 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, „Sanngirni tryggð með lagasetningu“ (n. 77). 
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ættu að teljast lögmæt, jafnvel þótt svo sé um lán til einstaklinga. 95 Hér er rétt að benda á að 

þau lán lögaðila sem að falla utan verndar ákvæða laga nr. 151/2010 eru erlend lán, en í tilfelli 

einstaklinga var mörkuð sú stefna að öll lán með erlenda skírskotun hvort sem þau væru 

ólögmæt gengistryggð lán eða erlend lán myndu njóta sömu meðferðar. Löggjafinn taldi hins 

vegar ekki rétt að erlend lán lögaðila myndu njóta sömu hagræðingar og erlend lán til 

einstaklinga.  

Tekið er skýrt fram í greinargerð með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 151/2010 að 

löggjafinn telji að lagasetningin sem kveði á um mismunandi meðferð mála einstaklinga og 

fyrirtækja sé ekki í andstöðu við jafnréttissjónarmið 72. gr. stjskr. og að ekki sé gengið lengra 

í mismunun á milli hópanna en nauðsynlegt þyki til að ná fram markmiðum lagasetningar.96 

Þar segir jafnframt:  

Þá ber að hafa í huga að þau ákvæði frumvarpsins sem talist geta íþyngjandi fyrir 
kröfuhafa lúta einvörðungu að því að tryggja jafnstöðu skuldara í sambærilegri 
stöðu, vegna bílalána og fasteignaveðlána. Með þeirri afmörkun er verndarandlag 
aðgerða löggjafans skilgreint afar þröngt, eða hið sama verndarandlag og nýtur 
stjórnarskrárbundinnar verndar skv. 71. gr. stjórnarskrár, þar sem er rétturinn til 
friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Ekki verður séð að vernd kröfuhafa skv. 
72. gr. sé altækari eða virðismeiri en vernd heimilis og einkalífs skuldara skv. 71. 
gr. stjórnarskrárinnar.97 

Það má velta því upp hvort að slík nálgun löggjafans sé ekki gagnrýnisverð með hliðsjón af 

því að vernd mannréttindaákvæða nái ekki aðeins til einstaklinga heldur einnig til lögaðila.98 

Telja má að sterk rök séu fyrir því að mannréttindi lögaðila njóti verndar fyrir 

geðþóttaákvörðunum stjórnvalda og að setja þurfi ríkinu sambærilegar hömlur í samskiptum 

við lögaðila líkt og gilda í samskiptum við einstaklinga.99 Komi til árekstra á milli 

mannréttindaákvæða stjskr. þarf að vega og meta í hverju tilviki hvaða hagsmunir skulu vega 

þyngst og ræðst niðurstaða af túlkun mannréttindaákvæða.100 Af framangreindu leiðir að 

löggjafinn telur vernd skuldara, eða lántaka, skv. 71. gr. stjskr. viðameiri en vernd kröfuhafa, 

eða lánveitanda, skv. 72. gr. stjskr.  

95 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, sérsjónarmið um gengistryggð lán lögaðila, 2. mgr. .  
96 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 2. gr., 5. 
mgr.  
97 sama heimild, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, nauðsyn lagasetningar, 12. mgr.  
98 Þannig hafa dómstólar t.d. staðfest að hlutafélög njóti verndar skv. 71. gr. stjskr. varðandi húsleit lögreglu og 
annarra stjórnvalda sbr. Hrd. 3. maí 2002 í máli nr. 177/2002 og Hrd. 3. maí 2002 í máli nr. 178/2002.  
99 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur : Mannréttindi (Codex 2008) 42. 
100 sama heimild 49. 
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Lagasetningin leysti þannig ekki úr þeirri réttaróvissu sem að ríkti um lánveitingar til lögaðila 

í kjölfar dóma Hæstaréttar 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og nr. 153/2010. Þegar horft er 

til þess hversu mörg lánsform og útfærslur voru við gerð gengistryggðra lána til lögaðila var 

ljóst að Hæstiréttur myndi þurfa að leysa úr mörgum álitaefnum til að hægt væri að skýra 

gildissvið VI. kafla vxl. með tilliti til slíkra skuldbindinga lögaðila.101102  

4.2.5. Eftirlitshlutverk umboðsmanns skuldara  

Með lögum nr. 151/2010 var nýju ákvæði bætt við lög nr. 100/2010 um umboðsmann 

skuldara til bráðabirgða og laut það að tímabundinni heimild til að fela umboðsmanni 

skuldara að hafa eftirlit með útreikningum fjármálafyrirtækja gagnvart neytendum samkvæmt 

nýju ákvæði til bráðabirgða nr. XI í vxl. og óska eftir upplýsingum um forsendur útreikninga 

og kveða á um úrbætur ef þörf krefur.103 Hlutverk og heimildir umboðsmanns skuldara104 

takmarkast við fyrri endurútreikninga á grundvelli laga nr. 151/2010 og reglugerðar nr. 

178/2011 um eftirlit umboðsmanns skuldara með endurútreikningum fjármálafyrirtækja á 

gengislánum neytenda. Eftirlitsskylda ums. og réttur til að kveða á um úrbætur takmarkast við 

útreikninga og nær því ekki yfir önnur álitaefni sem tengjast lögum nr. 151/2010 né hinna 

síðari útreikninga samkvæmt dómafordæmum Hæstaréttar.105 Ums. hefur fylgst náið með 

framgangi endurútreikninga og leitast við að aðstoða lántaka eins og kostur er. 

Eftirlitshlutverk ums. er með þeim hætti að skuldari getur leitað til embættisins og óskað eftir 

að mál hans verði kannað.106 Hafa margir lántakendur haft samband við embættið vegna þess 

en aðkoma embættisins grundvallast þó fyrst og fremst á almennu ákvæði f-liðar 2. mgr. 1. gr. 

laga nr. 100/2010 um umboðsmann skuldara, þar sem fram kemur að ums. skuli gæta 

hagsmuna skuldara og veita þeim aðstoð þegar við á.107 Embættið á einnig að fylgjast með 

dómum varðandi málefnið og beinir tilmælum til fjármálafyrirtækja í samræmi við þá.108 Rétt 

101 Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 46–47. 
102 Í því samhengi má t.d. benda á Hrd. 14. febrúar 2011 í málum nr. 603/2010 og 604/2010, Hrd. 8. mars 2011 í 
málum nr. 30/2011 og 31/2011 og Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 155/2011.  
103 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, um 6. gr.  
104 Hér eftir „ums“.  
105 Sjá til að mynda Hrd. 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2011, Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 464/2010 og Hrd. 
30. maí 2013 í máli nr. 50/2013.  
106 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1913-713. mál, svar efnahags- og viðskiptaráðherra við fyrirspurn Eygló 
Harðardóttur um endurútreikning gengistryggðra lána. 
107 Ásta S. Helgadóttir, „Minnisblað : Staða gengislánamála“ (Umboðsmaður skuldara, 4. júlí 2013) 
<http://www.ums.is/frettir/nr/167> skoðað 29. apríl 2014. 
108 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1913-713. mál, svar efnahags- og viðskiptaráðherra við fyrirspurn Eygló 
Harðardóttur um endurútreikning gengistryggðra lána. 

 23  
 

                                                 



þykir að benda á að ums. hefur engar valdheimildir samkvæmt lögum heldur gegnir aðeins 

eftirlitshlutverki.  

Í kjölfar efnahagshrunsins mældist traust til banka lágt og eins var talið að bankarnir væru 

ekki hæfir til að leysa úr þeim vandamálum sem upp komu í kjölfar hrunsins.109 

Endurútreikningar lánssamninga hafa ávallt verið í höndum hvers og eins lánveitanda og því 

verður að telja að eftirlitshlutverk ums. hafi verið nauðsynlegur þáttur í því að ýta undir traust 

almennings með tilliti til framkvæmda endurútreikninga og jafnframt ýtt undir trú fólks á að 

slíkum útreikningum yrði hraðað eftir fremsta megni. Þá hefur ums. einnig komið að greiðslu 

málskostnaðar í prófmálum fyrir dómstólum,110 og því haft sérstakt eftirlit og eftirfylgni með 

þeim málum.111  

4.3. Endurútreikningar fjármálafyrirtækja  

Í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar Íslands í fordæmisgefandi dómum um ólögmæti 

gengistryggðra lánssamninga og laga nr. 151/2010 um breytingu á lögum um vexti og 

verðtryggingu þurftu fjármálafyrirtæki að leggjast í viðamikla endurútreikninga lánssamninga. 

Endurútreikningur bílalána einstaklinga var tilkynntur af flestum fjármálafyrirtækjum í 

október 2010 og uppgjör hófst þá þegar í samræmi við þær reglur sem efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið var með í mótun á grundvelli sanngirnissjónarmiða og almennra reglna 

fjármunaréttar sem að áður hafði verið fjallað um á blaðamannafundi þann 16. september 

2010 og voru síðar lagðar til grundvallar lögum nr. 151/2010.112 Í kjölfar dóms Hæstaréttar 

frá 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2011 þurftu fjármálafyrirtæki þó að endurskoða þann 

útreikning sem þegar hafði farið fram á lánum sem höfðu ólögmæta gengistryggingu,113 enda 

niðurstaðan þess efnis að aðferð endurútreikninga samkvæmt ákvæðum laga nr. 151/2010 

fékkst ekki staðist. Talið er að um 10% heimila með íbúðalán hafi verið með gengistryggð 

fasteignaveðlán að hluta eða öllu leyti.114 Um 5.500 heimili voru með blönduð 

fasteignaveðlán, þ.e. gengistryggð eða í erlendri mynt að einhverju leyti en um 1.500 heimili 

109 Brynjar Smári Rúnarsson og Friðrik Eysteinsson, „Traust til banka í kjölfar bankahruns“ 
(Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands) 7 
<http://skemman.is/stream/get/1946/8629/23371/1/17.Traust_til_banka_bankahrun_Brynjar_Fridrik.pdf> skoðað 
17. apríl 2014. 
110 Sjá nánari umfjöllun um samstarf fjármálafyrirtækja og prófmál í kafla 4.3.1. hér á eftir.  
111 Ásta S. Helgadóttir (n. 107). 
112 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 4. mgr.  
113 Samkeppniseftirlitið, „Ákvörðun nr. 4/2012. Undanþága vegna samstarfs í kjölfar dóms Hæstaréttar í máli nr. 
600/2011.“ 1–2 <http://www.samkeppni.is/media/akvardanir-
2012/akvordun_0412_Undanthaga_vegna_samstarfs_i_kjolfar_doms_Haestarettar_600_2011.pdf> skoðað 20. 
apríl 2014. 
114 Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar Ármann (n. 13) 81–82. 
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eingöngu með gengistryggð eða erlend fasteignaveðlán. Umfang bílalána af þessu tagi var 

hins vegar mun meira og var bókfært virði þessara bílalána um 61 milljarður króna samkvæmt 

upplýsingum frá Fjármálaeftirlitinu.115  

4.3.1. Samstarf fjármálafyrirtækja  

Þann 20. febrúar 2012 bárust Samkeppniseftirlitinu tvö bréf, frá Samtökum fjármálafyrirtækja 

og Dróma hf., þar sem óskað var eftir undanþágu Samkeppniseftirlitsins skv. 15. gr. 

samkeppnislaga nr. 44/2005 frá bannákvæðum 10. og 12. gr. laganna. Undanþágubeiðninni 

mátti skipta í tvo meginþætti. Annars vegar samvinnu um framkvæmd endurútreiknings 

ólögmætra lána eða lána sem bar að endurútreikna, sbr. lög nr. 151/2010, og hins vegar 

samvinnu um undirbúning dómsmála til að minnka lagalega óvissu.116 Þann 9. mars 2012 

heimilaði Samkeppniseftirlitið, með ákvörðun nr. 4/2012, fjármálafyrirtækjum samstarf sem 

miðaði að því að hraða úrvinnslu skuldamála sem varðaði gengisbundin lán í framhaldi af 

dómi Hæstaréttar Íslands frá 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2011.117 Í 10. gr. samkeppnislaga 

nr. 44/2005 er bann lagt við samkeppnishamlandi samráði. Samkvæmt 12. gr. sömu laga er 

samtökum fyrirtækja óheimilt að ákveða samkeppnishömlur eða hvetja til hindrana sem 

bannaðar eru samkvæmt lögunum. Á grundvelli 15. gr. samkeppnislaga getur 

Samkeppniseftirlitið veitt undanþágu frá fyrrgreindum ákvæðum, að uppfylltum tilteknum 

skilyrðum.118 Samkeppniseftirlitið taldi margvísleg rök hníga að því að skilyrði 15. gr. 

samkeppnislaga væru uppfyllt en setti samstarfinu skýrt afmarkaða stefnu til að tryggja að 

samstarfið myndi ekki hafa áhrif á samkeppni fjármálafyrirtækja til framtíðar eða umfram þau 

álitaefni sem lögð höfðu verið fram og tengdust áhrifum dóms Hæstaréttar í máli nr. 

600/2011.119  

Í kjölfar ákvörðunar Samkeppniseftirlitsins nr. 4/2012 var komið á fót samstarfshóp sem í 

voru fulltrúar frá fjármálafyrirtækjum, ums., Neytendastofu og embætti talsmanns neytenda. 

Fjármálaeftirlitið átti áheyrnarfulltrúa í samstarfshópnum sem fylgdist náið með framgangi 

115Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, umfang gengistryggðra 
lána til heimila og skipting þeirra, 1. mgr.  
116 Samkeppniseftirlitið, „Ákvörðun nr. 4/2012. Undanþága vegna samstarfs í kjölfar dóms Hæstaréttar í máli nr. 
600/2011.“ (n. 113) 3. 
117 Aðalsteinn E. Jónasson, Einar Hugi Bjarnason, Sigríður Rut Júlíusdóttir og Stefan A. Svensson, „Samantekt“ 
(8. maí 2012) 1 <http://www.ums.is/media/frettir/Samantekt-dags-8-5-2012.pdf> skoðað 22. apríl 2014. 
118 Samkeppniseftirlitið, „Samkeppniseftirlitið heimilar samstarf til að hraða úrvinnslu gengislánadóms“ 
<http://www.samkeppni.is/utgafa/frettir/nr/1952> skoðað 22. apríl 2014. 
119 Samkeppniseftirlitið, „Ákvörðun nr. 4/2012. Undanþága vegna samstarfs í kjölfar dóms Hæstaréttar í máli nr. 
600/2011.“ (n. 113) 8. 
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vinnunnar.120 Hinn 8. maí 2012 skilaði samstarfið af sér samantekt þar sem tilgreind voru 22 

ágreiningsefni sem reynt gæti á fyrir dómstólum.121 Samstaða náðist síðar um val á 11 

prófmálum þar sem átti að láta reyna á ágreiningsefnin. Í samantekt skýrslunnar kom fram að 

stilla þyrfti upp allnokkrum málum þar sem innbyrðis aðstæður á milli annars vegar 

einstaklinga og hins vegar lögaðila yrðu ólíkar hvað varðar mörg þau álitaefni sem vert væri 

að láta reyna á.122 Með Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 464/2012 var talsverðri réttaróvissu 

eytt og ekki lengur talin þörf á að láta reyna á öll ágreiningsmálin og höfða dómsmálin 11 en 

engu að síður var ljóst að sum hver ágreiningsefnanna yrðu ekki leyst öðruvísi en fyrir 

dómstólum.123  

Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 20. ágúst 2013 í máli nr. E-2302/2012 var prófmál sem 

varðaði bílalán hjá Lýsingu hf. Málið var talið flókið og umfangsmikið og tók miklum 

breytingum á meðan á meðferð þess stóð, m.a. vegna annarra dómsmála sem einnig voru talin 

hafa þýðingu.124 Héraðsdómur Reykjavíkur kvað upp dóm 29. ágúst 2013 og var það mat 

dómsins, með hliðsjón af fordæmum Hæstaréttar í sambærilegum málum, að heildarmat á 

aðstæðum öllum leiddi til þeirrar niðurstöðu að Lýsing hf. gæti ekki krafið lántaka um 

viðbótargreiðslu fyrir liðna tíð vegna þeirra gjalddaga sem lántaki hafði þegar greitt. Lýsing 

hf. áfrýjaði málinu til Hæstaréttar en féll síðar frá áfrýjuninni. Umboðsmaður skuldara taldi 

slæmt að ekki hefði fengist dómur Hæstaréttar í málinu125 en talsmaður Lýsingar hf. benti á 

það í fjölmiðlum að fallið hefði verið frá áfrýjun á þeim forsendum að málið ónýttist sem 

prófmál eftir að Héraðsdómur Reykjavíkur vísaði frá kröfum Lýsingar hf. og þær hlutu því 

ekki efnislega meðferð.126 Dómur Héraðsdóms Reykjaness frá 1. júlí 2013 í máli nr. X-4/2013 

var einnig prófmál og varðaði lán sem fyrirtæki hafði tekið hjá Landsbankanum hf. 

Héraðsdómur Reykjaness komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að lántaki hefði ekki glatað 

120 Fjármálaeftirlitið, „Staða prófmála vegna gengislána“ (Fjármálaeftirlitið, 17. maí 2013) 
<http://www.fme.is/utgefid-efni/frettir-og-tilkynningar/frettir/nr/1814> skoðað 12. febrúar 2014. 
121 Samtök fjármálafyrirtækja og Drómi hf. tilnefndu þá Aðalstein E. Jónasson hrl. og Stefán A. Svensson hrl. 
Umboðsmaður skuldara tilnefndi Einar Huga Bjarnason hdl. og Sigríði Rut Júlíusdóttur hrl.  
122 Aðalsteinn E. Jónasson, Einar Hugi Bjarnason, Sigríður Rut Júlíusdóttir og Stefan A. Svensson (n. 117) 14. 
123 Fjármálaeftirlitið (n. 120). 
124 Ásta S. Helgadóttir (n. 107) Staða prófmála. 
125 Umboðsmaður skuldara, „Lýsing fellur frá áfrýjun“ (ums.is) <http://www.ums.is/frettir/nr/204> skoðað 30. 
apríl 2014. 
126 RÚV, „Lýsing fellur frá áfrýjun“ (ruv.is) <http://www.ruv.is/frett/lysing-fellur-fra-afryjun> skoðað 30. apríl 
2014. 
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rétti til frekari útreikninga þar sem hann greiddi nokkrar afborganir í einu lagi eftir vanskil.127 

Málinu var ekki áfrýjað.  

4.3.2. Staða endurútreikninga 

Á grundvelli laga nr. 151/2010 var stór hluti gengistryggðra húsnæðislána, sem greidd voru til 

neytenda í íslenskum krónum, endurútreiknuð í samræmi við fyrirmæli 18. gr. vxl., sbr. 1. gr. 

laga nr. 151/2010.128 Upphaflega var búist við því að endanlegar niðurstöður dómsmála um 

gengistryggingu lánssamninga myndu liggja fyrir um mitt ár 2012.129 Þau viðmið hafa ekki 

náð að ganga eftir þar sem endurútreikningum fjármálafyrirtækja er enn ekki að fullu lokið.130 

Svo virðist sem fjármálafyrirtæki séu mislangt á veg komin í endurútreikningum sínum en 

leiddar hafa verið líkur að því að einhver þeirra hafi farið varfærnislega af stað þar sem 

fyrirtækin töldu að enn væru ýmis ágreiningsefni til staðar sem ætti eftir að fá úr skorið.131 

Ums. vann í júlí 2013 samantekt um stöðu gengislánamála að beiðni félags- og 

húsnæðismálaráðherra. Umboðsmaður skuldara taldi stöðuna vera óásættanlega enda hefði 

afrakstur samráðs fjármálafyrirtækja og valinna prófmála ekki skilað þeim árangri sem vonast 

hafði verið eftir.132 Ráðherra kynnti samantektina á fundi ríkisstjórnar þann 25. júlí 2013 og 

lagði fram tillögur um næstu skref stjórnvalda til að fylgja þessum málum eftir. Aðgerðir 

ráðherra voru þríþættar. Lagt var til að Fjármálaeftirlitið myndi óska eftir upplýsingum um 

nákvæma stöðu endurútreikninga og jafnframt leita skýringa á því hvers vegna slíkar tafir 

hefðu orðið á endurútreikningum. Lagt var til að dómstólaráð myndi fara nánar yfir þau mál 

sem enn væru á ýmsum stigum hjá dómstólum og vörðuðu gengislán og að lokum var lagt til 

að Neytendastofa myndi kanna hvort þeir fyrirvarar sem einstök fjármálafyrirtæki höfðu sett 

við endurútreikninga sína gagnvart lántakendum stæðust að þeirra mati lög nr. 121/1994 um 

neytendalán.133 

Staða endurútreikninga hjá fjármálafyrirtækjum virðist vera sambærileg og flest stefna þau á 

að endurútreikningum ljúki á næstu mánuðum. Íslandsbanki hefur lokið endurútreikningi á 

90% virkra lána og mun alls endurreikna um 15.000 ólögmæt gengistryggð lán. Áætlað var að 

127 Ásta S. Helgadóttir (n. 107) Staða prófmála . 
128 Einar Hugi Bjarnason (n. 3) 45. 
129 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, almennar athugasemdir við lagafrumvarp þetta, nauðsyn 
lagasetningar, 8. mgr.  
130 Björn Ragnar Björnsson, Björn Rúnar Guðmundsson og Marinó Melsted (n. 93) 17. 
131 Ásta S. Helgadóttir (n. 107). 
132 sama heimild. 
133 Velferðarráðuneytið, „Staða gengislána, endurútreikninga þeirra og næstu skref“ (Velferðarráðuneytið, 26. 
júlí 2013) <http://www.velferdarraduneyti.is/frettir-vel/nr/33979> skoðað 29. apríl 2014. 
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öllum endurútreikningum yrði lokið fyrir árslok 2013 en það virðist þó ekki hafa gengið 

upp.134 Landsbankinn telur sig hafa lokið leiðréttingu nánast allra fasteignalána og að þau 

síðustu verði afgreidd í maí 2014. Hvað varðar bílalán er leiðréttingu 20.000 bílalána nú þegar 

lokið en endurreikna þurfti á nýjan leik um 15.000 bílalán umfram það sem áður var talið. 

Bankinn hefur sett sér það markmið að leiðréttingu meginþorra þessara lána verði að fullu 

lokið á fyrri hluta ársins 2014.135 Lýsing hf. telur að þörf sé á frekari dómafordæmum og 

leiðbeiningum dómstóla áður en hægt sé að meta endanleg áhrif á samninga félagsins. 

Endurútreikningi ákveðinna tegunda samninga er lokið eða að mestu lokið en einhverjar 

tegundir standa eftir. 136 Miðað við framangreindar upplýsingar frá fjármálafyrirtækjum er 

ljóst að endurútreikningar eru langt á veg komnir og ætti að vera hægt að ljúka þeim að mestu 

á næstu mánuðum.  

4.3.3. Viðurkenning fjármálafyrirtækja á fordæmisgildi dóma  

Að framan hefur verið fjallað um eftirlitshlutverk ums. en hann hefur tímabundna heimild til 

eftirlits með útreikningum fjármálafyrirtækja gagnvart neytendum á grundvelli IV. ákvæðis til 

bráðabirgða með lögum nr. 100/2010. Telur ums. að vinna við endurútreikninga hafi verið 

langsótt og torsótt og að afrakstur samráðs og prófmála hafi valdið ums. vonbrigðum. Ums. 

hefur jafnframt haldið því fram að fjármálafyrirtækin hafi dregið lappirnar þegar kom að 

endurútreikningum og sum þeirra jafnframt sett fram ákveðna fyrirvara gangvart lántakendum 

varðandi endurútreikninga og í einhverjum tilvikum ekki viðurkennt fordæmisgildi 

Hæstaréttardóma varðandi endurútreikninga.137 Ums. hefur á opinberum vettvangi einnig 

verið harðorða í garð Lýsingar hf. þar sem að Lýsing hf. hafi ekki viðurkennt sams konar 

endurútreikningsaðferð og leiðir af Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 464/2012 en á aðferðina 

var einnig fallist í Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 430/2013 og í Hrd. 30. janúar 2014 í máli 

nr. 544/2013. Ums. hafði vonast til þess að áfrýjun í máli E-2302/2012 myndi leiða af sér 

134 Íslandsbanki, „Afkoma á öðrum ársfjórðungi 2013“ (Íslandsbanki, 31. mars 2013) 1 
<https://www.islandsbanki.is/library/Skrar/IR/Afkoma/2013%2008%2028%20-
%20ISB%201H13%20afkomutilkynning%20-%20%C3%8DSLENSKA%20-%20final.pdf> skoðað 13. maí 
2014. 
135 Landsbankinn, „Landsbankinn hefur leiðrétt endurreikning um 18.000 gengistryggðra lána“ (Landsbankinn.is, 
3. janúar 2014) <http://www.landsbankinn.is/frettir/2014/01/03/Landsbankinn-hefur-leidrett-endurreikning-um-
18.000-gengistryggdra-lana/> skoðað 29. apríl 2014; Landsbankinn, „Leiðrétting endurreiknings gengistryggðra 
lána“ (Landsbankinn.is, 14. mars 2014) <http://www.landsbankinn.is/frettir/2014/03/14/Leidretting-
endurreiknings-gengistryggdra-lana/> skoðað 13. maí 2014. 
136 Lýsing, „Síðari endurútreikningur Lýsingar hf.“ (Lýsing, 2. september 2014) <http://lysing.is/Lysing/Frettir-
og-tilkynningar/Frett?NNR=35> skoðað 13. maí 2014; Lýsing, „Síðari endurútreikningur samkvæmt áætlun“ 
(Lýsing, 20. desember 2013) <http://lysing.is/Lysing/Frettir-og-tilkynningar/Frett?NNR=38> skoðað 13. maí 
2014. 
137 Ásta S. Helgadóttir (n. 107). 
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fordæmi Hæstaréttar um útreikningsaðferð í málum Lýsingar hf. en þar sem fallið var frá 

áfrýjun er ljóst að svo verður ekki að svo stöddu.138 

4.4. Ógildingarreglur samningalaga 

Í íslenskum og norrænum samningarétti hefur til langs tíma verið byggt á meginreglunni um 

samningsfrelsi en í reglunni felst að mönnum er heimilt að velja sér gagnaðila, hafa frelsi um 

efni samninga og hvort samningur skuli gerður eða ekki. Frá meginreglunni um 

samningsfrelsi eru þó nokkrar mikilvægar takmarkanir.139 Með dómum Hæstaréttar, sbr. t.d. 

Hrd. 16. júní í máli nr. 92/2010 og Hrd. 16. júní í máli nr. 153/2010 voru ákvæði í samningi 

lántaka og lánveitanda um gengistryggingu talin í andstöðu við þessi fyrirmæli vxl. og voru af 

þeim sökum ekki skuldbindandi. Í framhaldi voru sett lög nr. 151/2010 þar sem tekið var fram 

að allir gengistryggðir lánssamningar einstaklinga og lögaðila skyldu endurreiknaðir eftir 

nánar tilgreindum aðferðum og jafnframt skyldu erlendir lánssamningar einstaklinga 

endurreiknaðir eftir sömu reglum. Erlendir lánssamningar lögaðila áttu hins vegarekki að 

njóta slíkrar aukinnar verndar, sbr. umfjöllun í kafla 4.2.4. hér að framan.  

Ákvæði samninga varðandi gengistryggingu hafa þannig verið dæmd í andstöðu við ákvæði 

vxl. og ákvæðum um gengistryggingu hefur verið vikið til hliðar. Af því leiðir að sú vernd 

sem að ákvæði laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga140 veitir aðila 

samnings kemur ekki til skoðunar, a.m.k. hvað varðar einstaklinga. Það má þó velta því upp 

hvort reglur samningalaga um ógildingu samninga geti í einhverjum tilvikum átt við erlenda 

lánssamninga lögaðila sem féllu ekki undir sömu undantekningarreglur um aukna vernd og 

erlendir lánssamningar einstaklinga. 

Flest eru ógildingarákvæði samningalaga almenn, þ.e. þau taka til samninga almennt en eru 

ekki bundin við samninga á milli neytanda og atvinnurekanda og má þar sem dæmi nefna 

almenna ógildingarreglu 36. gr. samningalaga.141 Með lögum nr. 14/1995 voru hins vegar sett 

ný ákvæði inn í samningalögin, sbr. 36. gr. a.-d. sem taka sérstaklega til samninga sem komast 

á milli neytenda og atvinnurekenda. Lagasetninguna má rekja til tilskipunar 93/13/EBE frá 5. 

apríl 1993 um ósanngjarna skilmála í neytendasamningum, enda var það markmið 

frumvarpsins að tryggja framkvæmd þeirra ákvæða tilskipunarinnar sem eru einkaréttarlegs 

138 Umboðsmaður skuldara (n. 125). 
139 Páll Sigurðsson, Samningaréttur : yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (5. prentun, Bókaútgáfan 
Codex 2004) 25–27. 
140 Hér eftir „samningalögin“.  
141 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson, Neytendaréttur (Bókaútgáfan Codex 2009) 64. 
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eðlis.142 Í tilskipunum Evrópusambandsins þar sem hugtakið neytandi kemur fyrir er það ýmis 

skýrt sem einstaklingur sem með samningnum á viðskipti í öðru skyni en vegna starfs síns,143 

sbr. Case C-361/89, Criminal proceedings v Patrice Di Pinto [1991] ECR I-1189 og Case C-

269/95, Benincasa v. Dentalkit [1997] ECR I-3767. Af þeim sökum verður að telja ólíklegt að 

lögaðili sem myndi vilja kanna möguleika á ógildingu erlends lánssamnings gæti nýtt sér 

ákvæði 36. gr. a.-d. þrátt fyrir að dómstólar hafi haft tilhneigingu til að beita lögum á sviði 

neytendaréttar einnig um lögaðila.144 Ef til vill kemur það ekki að sök þar sem að dómstólar 

hafa frekar stuðst við hina almennu reglu 36. gr. samningalaga þegar þeir telja ástæðu til að 

grípa inn í samninga sem eru neytendaréttarlegs eðlis,145 sbr. t.d. Hrd. 7. desember 2006 í máli 

nr. 290/2006. 

Samkvæmt 36. gr. samningalaga má víkja samningi til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, 

ef að það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig og hið 

sama gildir um aðra löggerninga. Við mat skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðila, 

atvika við samningsgerð og atvika sem síðar komu til. Reglan felur þannig í sér almenna 

heimild til þess að ógilda samninga af sanngirnisástæðum og er reglan frábrugðin öðrum 

ógildingarreglum III. kafla samningalaga þar sem heimilt er að líta til atvika sem síðar komu 

fram, þ.e. til atvika sem urðu eftir gerð samningsins.146 Þegar litið er til ógildingarreglna 

samninga er þó nauðsynlegt að hafa í huga að slíkar reglur eru í eðli sínu 

undantekningarreglur sem standa andspænis meginreglum samningaréttar um frelsi til 

samninga og skyldu manna til að efna þá samninga sem gerðir hafa verið.147 Við mat á 

ógildingarheimildum þarf að hafa í huga að of víðtækar ógildingarheimildir geta orðið til þess 

að veikja traust manna á gildi löggerninga og þannig grafið undan grundvelli 

viðskiptalífsins.148 

Í þeim dómum Hæstaréttar þar sem komist hefur verið að þeirri niðurstöðu að ákvæði sem 

fólu í sér gengistryggingu hafi verið í andstöðu við ákvæði voru samningarnir ekki ógiltir í 

heild sinni heldur var aðeins þeim ákvæðum sem að fólu í sér slíka gengistryggingu vikið til 

142 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 118-99. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, inngangur, 1. mgr.  
143 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson (n. 141) 28. 
144 sama heimild 33. 
145 sama heimild 74. 
146 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ (1986) 36 Tímarit 
lögfræðinga 85, 91–92. 
147 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493-260. mál, 1. þáttur, almennar athugasemdir, IX. almennt um beitingu 6. 
gr. frumvarpsins, 1. mgr.  
148 Páll Sigurðsson (n. 139) 225. 
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hliðar.149 Eftir atvikum voru ákvæði um vaxtakjör af lánum ekki talin geta komið til álita 

nema í tengslum við gengistryggingu þess þannig að talið var óhjákvæmilegt að ógilding 

ákvæðis um gengistryggingu myndi leiða til þess að líta yrði með öllu framhjá ákvæðum 

samninga um vaxtahæð.150 Kæmi til þess að lögaðili myndi láta reyna á ógildingu erlends 

lánssamnings á grundvelli ákvæða samningslaga, og þá einna helst 36. gr. samningslaga, 

verður að telja líklegt að slíkur samningur myndi einnig fá sambærilega meðferð hvað varðar 

ógildingu að hluta en ekki heild. 

4.5. Skaðabótaábyrgð 

4.5.2.Hugsanleg skaðabótaábyrgð lánveitanda  

Í almennri umræðu hafa komið upp sjónarmið um hugsanlega skaðabótaábyrgð lánveitenda 

og hvort að lántakar sem tóku gengistryggð lán geti í einhverjum tilfellum átt 

skaðabótaábyrgð á hendur lánveitendum. Sakarreglan er hin almenna skaðabótaregla í 

íslenskum rétti, jafnt innan samninga og utan. Í reglunni felst að sá maður sem valdið hefur 

öðrum manni tjóni með saknæmri og ólögmætri athöfn sinni eða athafnaleysi skal bæta það 

tjón sem telja má sennilega afleiðingu af þessari athöfn hans eða athafnaleysi.151 Við skoðun á 

því hvort til staðar geti verið hugsanleg ábyrgð lánveitenda þarf því að skera úr um það hvort 

skilyrðum sakarreglunnar sé uppfyllt. Þannig þarf í fyrsta lagi að hafa orðið tjón, í öðru lagi 

þarf verknaður að vera saknæmur og ólögmætur, í þriðja lagi verður tjón að vera sennileg 

afleiðing af hinni ólögmætu og saknæmu háttsemi og í fjórða lagi verður að vera 

orsakasamband á milli tjóns og háttseminnar.  

Í fyrstu verður að kanna hvort að lántakendur hafi orðið fyrir tjóni vegna ólögmætrar 

gengistryggingar lánssamninga. Hugtakið tjón hefur grundvallarþýðingu í skaðabótarétti og er 

ástæða þess sú að með kröfu er stefnt að því að bæta það tjón sem að orðið hefur enda er 

frumskilyrði þess að hafa megi uppi skaðabótakröfu að það hafi orðið tjón.152 Þannig hefur 

verið talið að markmið skaðabóta sé að gera tjónþola eins settan og hann var fyrir tjónið, þ.e. 

að gera hann a.m.k. fjárhagslega eins settan og tjónið hefði ekki orðið.153 Gjaldþrotum bæði 

einstaklinga og fyrirtækja fjölgaði mikið í kjölfar efnahagshrunsins frá því sem hafði verið 

149 Sjá t.d. Hrd. 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010.  
150 Sjá t.d. Hrd. 16. september í máli nr. 471/2010.  
151 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur (n. 15) 198; Viðar Már 
Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 140. 
152 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 151) 594–595. 
153 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útgáfa, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 1989) 339. 
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árin á undan154 og má telja að gengistrygging lánssamninga hafi í einhverjum tilfellum spilað 

stórt hlutverk en líkt og fram hefur komið hækkuðu höfuðstólar gengistryggðra lána sem og 

afborganir við gengisfall íslensku krónunnar. Það má því velta því upp hvort að 

gengistrygging lánssamninga hafi haft afleiðingar eða áhrif á atburðarrás áður en gripið var til 

endurútreikninga eða annarra aðgerða löggjafans. Í því samhengi er hægt að benda á fyrirtæki 

sem að tekið var til gjaldþrotaskipta þar sem það gat ekki staðið við skuldbindingar sínar en 

fræðilega má hugsa til þess hvort að sama fyrirtæki hafi þannig verið tekið til gjaldþrotaskipta 

á ólögmætum grundvelli og í kjölfarið hafi eigandi þess borið tjón. Sömu vangaveltur er hægt 

að heimfæra yfir á einstakling sem að e.t.v. missti heimili sitt í kjölfar aðgerða lánveitanda þar 

sem hann gat ekki staðið við gengistryggðar skuldbindingar sínar. Þannig er hægt að ímynda 

sér að áður en gengistryggð lán voru leiðrétt hafi ólögmæti gengistryggingar haft áhrif á 

atburðarás.155 Til að hægt sé að krefjast skaðabóta verður þó ávallt að uppfylla ákveðin 

skilyrði, þar með talið skilyrðinu um að hægt sé að sýna fram á tjón. Rétt er að benda á að tjón 

í skilningi skaðabótaréttar þarf ekki að fela það í sér að tjón hafi orðið út frá samfélagslegu 

sjónarmiði, þ.e. að verðmæti hafi eyðilagst. Sú skerðing sem skaðabótarétturinn lætur sig 

varða getur þannig einnig falist í skerðingu viðskiptavildar og annarri háttsemi sem skerðir 

tekjumöguleika rekstraraðila.156 

Í kafla 2.3.1. og 3.2. hér að framan var að finna umfjöllun um 2. máls. 2. gr. vxl. þar sem 

finna má undanþágu frá meginreglu vxl. um að óheimilt sé að semja um grundvöll 

verðtryggingar. Lánveitendur hafa vísað til 2. málsl. 2. gr. vxl. sem rökstuðning fyrir því að 

það hafi verið til hagsbóta fyrir lántaka að taka gengistryggt lán þar sem að slík lán hafi verið 

hagstæðari en verðtryggð lán. Samkvæmt Hrd. 14. febrúar 2011 í máli nr. 603/2011 hvílir 

sönnunarbyrði um slíkt á lánveitanda og í umræddu máli gat lánveitandi ekki fært fram 

sönnunargögn til stuðnings þeirri staðhæfingu sinni að gengistryggð lán hefðu verið 

hagstæðari kostur fyrir lántaka. Af niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 603/2011 má ráða að við 

mat á því hvaða lánskostur hefði verið hagstæðastur þurfi að meta lánstímann í heild sinni 

sem að eykur líkur á því að lántakandi geti sýnt fram á að hafa orðið fyrir tjóni vegna töku 

gengistryggðs lánssamnings enda hækkuðu afborganir gengistryggðra lána mun meira í 

kjölfar efnahagshrunsins heldur en afborganir almennra verðtryggðra lána, þrátt fyrir að þær 

154 Vinnumálastofnun, „Staða á vinnumarkaði, ágúst 2012 : Nr. 8/2012“ (vinnumalastofnun.is, 14. september 
2012) 4 <http://www.vinnumalastofnun.is/files/%C3%A1g%C3%BAst%202012.pdf> skoðað 30. apríl 2014. 
155 Sjá frekari umfjöllun um tímabundnar aðgerðir til endurupptöku einkamála, gjaldþrotaskipta og 
fullnustugerða í köflum 5.3, 5.4. og 5.5. hér að aftan.  
156 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 151) 595. 
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hafi einnig hækkað. Við mat á slíkum sjónarmiðum verður þó að hafa í huga endurútreikninga 

gengistryggðra lánssamninga og þá staðreynd að í mörgum tilvikum hafa gengistryggðir 

lánssamningar eftir endurútreikninga verið taldir hagkvæmari kostur í samanburði við 

verðtryggða lánssamninga. Að teknu tilliti til allra þeirra aðgerða sem staðið hafa lántökum 

gengistryggðra samninga til boða á liðnum árum gæti það orðið erfiðleikum bundið að sýna 

fram á tjón eingöngu á þeim grundvelli að afborganir hafi tímabundið hækkað. Það væru þá 

jafnvel líklegra að hægt væri að færa fram sönnur fyrir því að tjón hafi orðið áður en til 

leiðréttingar kom og að slíkt tjón hefði haft áhrif á þá atburðarás sem fylgdi í kjölfarið. 

Skilyrði skaðabótaábyrgðar eru í öðru lagi hvort að háttsemi geti talist saknæm og ólögmæt. 

Skilgreina má háttsemi sem ólögmæta þegar hún stríðir gegn réttarskipun, lagaákvæðum eða 

öðrum réttarreglum.157Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að veiting gengistryggðra 

lána hafi brotið gegn ófrávíkjanlegum ákvæðum 13. og 14. gr. vxl. og sé þar með talin 

ólögmæt. Það er hins vegar talsverðum vandkvæðum bundið að svara því hvort að háttsemin 

geti flokkast sem saknæm. Þá hefur það verið talin ein af grundvallarreglum kröfuréttar að 

samningsaðili eigi að geta treyst því að viðsemjandi hans geri allt sem í hans valdi stendur til 

að efna með réttum hætti þær skyldur sem samningur aðila og gildandi lög leggja á hann.158 Í 

þriðja lagi þarf að horfa til þess hvort tjón sé sennileg afleiðing af hinni ólögmætu og 

saknæmu háttsemi. Aðeins ber að bæta tjónþola það tjón sem telst sennileg afleiðing 

vanefndar skuldara, þ.e. tjón sem tjónvaldur gat við samningsgerð eða á síðara tímamarki með 

sanngirni séð fyrir sem hugsanlega afleiðingu vanefndar. Meta þarf hvort eðli tjóns og umfang 

hefði með sanngirni mátt sjá fyrir sem afleiðingu vanefnda. Niðurstaða um það hvenær sjá 

megi afleiðingar fyrir ræðst af því hvort að afleiðingar megi rekja til sakar aðila eða vanefnda, 

og hvort vanefndirnar séu vegna sakar aðila er talið sanngjarnt að miða við atvik sem aðilar 

þekktu eða máttu þekkja við samningsgerðina.159 Að lokum þarf að leggja mat á það hvort að 

til staðar sé orsakasamband á milli lánveitingar og tjóns. Þótt um saknæma háttsemi hafi verið 

að ræða er háttsemin ekki bótaskyld nema í þeim tilvikum þar sem slík háttsemi orsakar tjón. 

Orsakatengsl þurfa að vera á milli háttseminnar, og þess tjóns sem tjónþoli verður fyrir.160  

Líkt og að framan greinir er sönnun tjóns einn af grundvallarþáttum skaðabótaréttar. Telja má 

að möguleikar lántaka um sönnun á tjóni séu háðir ákveðnum takmörkunum í ljósi þeirra 

157 A. Vinding Kruse (n. 153) 33. 
158 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur (n. 15) 211. 
159 sama heimild 255–256. 
160 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 151) 346–347. 
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aðgerða sem að gripið hefur verið til og byggja á endurútreikningi lánssamninga. Það eru því 

e.t.v. frekari líkur á því að hafi aðstæður verið með þeim hætti að lántaki beið tjón áður en 

leiðréttingar lána hófust þá hafi ólögmæti lánssamninga haft áhrif á atburðarásina sem að 

fylgdi í kjölfarið. Má í því sambandi benda á hugsanlegar fullnustugerðir og möguleg 

gjaldþrotaskipti. Kæmi til þess að hægt væri að færa sönnur fyrir tjóni þyrfti jafnframt að sýna 

fram á að háttsemi væri talin saknæm og ólögmæt og að orsakatengsl væru á milli lánveitingar 

og tjóns.  

4.5.1. Hugsanleg skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins 

Íslensk fjármálafyrirtæki hafa skoðað forsendur þess hvort að til staðar geti verið 

skaðabótaábyrgð af hendi íslenska ríkisins á grundvelli þess taps sem að fjármálafyrirtækin 

hafa orðið fyrir vegna leiðréttingar gengistryggðra lána.161 Í apríl 2012 sendi Eftirlitsstofnun 

EFTA stjórnvöldum á Íslandi formlegt áminningarbréf og taldi að núgildandi bann við því að 

veita gengistryggð lán stæðist ekki EES-rétt og reglur um frjálst flæði fjármagns. Það var álit 

Eftirlitsstofnunar EFTA að bann við gengistryggingu lána kunni að letja íslenskar 

fjármálastofnanir í að fjármagna lán sín í öðrum gjaldmiðlum en íslenskum krónum og þar af 

leiðandi hindra frjálst flæði fjármagns.162 Eftirlitsstofnun EFTA féllst á þau sjónarmið Íslands 

um að lánssamningar með gengistryggingu gætu verið áhættusamir fyrir neytendur en taldi 

hins vegar að algert bann á slíkum lánveitingum til einstaklinga og félaga hefði gengið lengra 

en nauðsynlegt gæti talist til að tryggja neytendavernd. Lagt var til að Ísland beitti öðrum og 

vægari ráðstöfunum til að vernda neytendur.163 Í kjölfarið íhuguðu fjármálafyrirtæki 

skaðabótamál gegn íslenska ríkinu kæmi til þess að staðfest yrði að um brot íslenska ríkisins á 

skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum væri að ræða.164  

4.6. Fyrning krafna  

Með setningu ákvæðis til bráðabirgða XIV. við vxl. var ákveðið að fyrningarfrestur 

uppgjörskrafna vegna ólögmætrar verðtryggingar lánssamninga í formi gengistryggingar 

myndi reiknast frá 16. júní 2010, eða frá þeim degi sem að fyrstu dómar Hæstaréttar um 

ólögmæti gengistryggingar féllu, og var um almennan fjögurra ára fyrningarfrest að ræða.  

161 Viðskiptablaðið, „Undirbúa skaðabótamál vegna gengislána“ (Viðskiptablaðið, 4. júní 2013) 
<http://www.vb.is/frettir/84724/> skoðað 15. maí 2014. 
162 EFTA Surveillance Authority, „Innri Markaður: Ísland verður að afnema bann við veitingu gengistryggðra 
lána í íslenskum krónum“ (EFTA Surveillance Authority) <http://www.eftasurv.int/press--publications/press-
releases/internal-market/nr/1978> skoðað 15. maí 2014. 
163 EFTA Surveillance Authority, „Eftirlitsstofnun EFTA, Ársskýrsla 2012“ (EFTA Surveillance Authority) 20 
<http://www.eftasurv.int/media/annual-reports/AR2012_IS.pdf> skoðað 10. maí 2014. 
164 Viðskiptablaðið (n. 161). 
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Talið er að um fyrningu umræddra krafna fari eftir 3. gr. laga nr. 150/2007 um fyrningu 

kröfuréttinda sem að öðluðust gildi 1. janúar 2008. Þrátt fyrir að töluverður hluti þeirra lána 

sem ágreiningur er um hafi verið veitt í tíð eldri laga nr. 14/1905 um fyrningu skulda og 

annarra kröfuréttinda kemur það ekki að sök þar sem að fram kemur í 2. og 5. tl. 3. gr. 

sambærilegur fjögurra ára fyrningarfrestur. 165  

Í ársbyrjun 2014 fór að bera á umræðum um að lengja þyrfti fyrningarfrest uppgjörskrafna 

vegna ólögmætra gengistryggðra lána og sáu þingmenn í efnahags- og viðskiptanefnd 

Alþingis ástæðu til þess að leggja fram tillögu um breytingu á vxl. 166  Þann 27. mars 2014 fór 

fram 1. umræða á Alþingi um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og 

verðtryggingu nr. 38/2001, með síðari breytingum (fyrning uppgjörskrafna) og var 

framsögumaður Árni Páll Árnason fyrir hönd efnahags- og viðskiptanefndar. Málið gekk í 

framhaldinu til efnahags- og viðskiptanefndar. Nefndin skilaði af sér nefndaráliti 7. apríl 

2014, eftir fund með hagsmunaaðilum,167 og lagði til að frumvarpið yrði samþykkt óbreytt.168 

Í frumvarpinu var lagt til að fyrningarfrestur uppgjörskrafna vegna ólögmætrar verðtryggingar 

lánssamninga í formi gengistryggingar sem reiknast frá 16. júní 2010 yrði átta ár frá því 

tímamarki, í stað fjögurra ára. Frumvarpinu var því ætlað að koma í veg fyrir að 

fyrningarfrestur uppgjörskrafna rynni út 16. júní 2014. Þann 14. maí 2014 var frumvarpið 

samþykkt með afgerandi hætti í atkvæðagreiðslu og reiknast þannig fyrningarfrestur 

uppgjörskrafna vegna ólögmætrar verðtryggingar lánssamninga í formi gengistryggingar átta 

ár frá 16. júní 2010.  

Það er meginregla að nýju lögunum verði beitt um lögskipti jafnvel þótt til lögskiptanna hafi 

verið stofnað fyrir gildistöku þeirra.169 Er slík ráðstöfun talin heimil, sbr. Hrd. 21. október 

2008 í máli nr. 560/2008 þar sem úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur var staðfestur með 

vísan til forsendna hans, en þar hafði komið fram að ef fyrningarfrestur yrði lengdur með 

165 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 733-402. mál., greinargerð, 6. mgr.  
166 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 927 – 402. mál, nefndarálit um frumvarp til breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu nr. 38/2001, með síðari breytingum (fyrning uppgjörskrafna), frá efnahags- og viðskiptanefnd.  
167 Á fund efnahags- og viðskiptanefndar komu Jóna Björk Guðnadóttir frá Samtökum fjármálafyrirtækja, Ásta 
Sigrún Helgadóttir og Hjörleifur Gíslason frá umboðsmanni skuldara, Árni Jóhannsson og Sigþór Sigurðsson frá 
Samtökum iðnaðarins, Vilhjálmur Bjarnason og Guðmundur Ásgeirsson frá Hagsmunasamtökum heimilanna og 
Jóhannes Gunnarsson frá Neytendasamtökunum. Þá barst nefndinni umsögn um frumvarpið frá 
Hagsmunasamtökum heimilanna. Gestir nefndarinnar voru allir fylgjandi lengingu fyrningarfrests 
uppgjörskrafna en áherslumunur var þó um til hversu langs tíma lengingin ætti að vara.  
168 Efnahags- og viðskiptanefnd, Nefndarálit um frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, nr. 38/2001, með síðari breytingum (fyrning uppgjörskrafna). 143. löggjafarþing, þskj. 927-402. 
mál.  
169 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 733-402. mál, greinargerð, 9. mgr.  
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lögum væri þeim lögum beitt um fyrningu sem hafin væri en ekki lokið við gildistöku nýrra 

laga. Í umræddu máli var lenging fyrningarfrestsins talin íþyngjandi fyrir einstakling en 

ívilnandi fyrir kröfuhafa, andstætt því sem telja mætti ráða af umræddri breytingu á vxl. Telur 

löggjafinn að framangreindur dómur ásamt Hrd. frá 21. september 2012 í máli nr. 485/2012 

og Hrd. 15. febrúar 2013 í máli nr. 74/2013 veiti leiðsögn varðandi heimildir löggjafans til að 

breyta lögmæltum fyrningarfresti170 án þess að um óheimila afturvirka lagasetningu sé að 

ræða. Lenging fyrningarfrests XIV. ákvæðis til bráðabirgða mun hafa áhrif á réttarstöðu bæði 

lántakenda og lánveitenda. Að mati efnahags- og viðskiptanefndar var ekki hjá því komist að 

skoða markmið frumvarpsins út frá hagsmunum beggja aðila kröfuréttarsambandsins og taldi 

nefndin ljóst að hagsmunir beggja aðila mæltu með lengingu fyrningarfrests uppgjörskrafna 

og er álit nefndarinnar að lenging um fjögur ár sé hæfileg enda virðist raunhæft að ætla að 

hægt verði að ljúka uppgjörum á þeim tíma.  

Það er þó áhugavert í þessu samhengi að velta fyrir sér gildissviði IV. kafla laga nr. 150/2007 

um fyrningu kröfuréttinda. Samkvæmt 14. gr. þeirra er fyrningu slitið þegar skuldari hefur 

viðurkennt skyldu, svo sem með loforði um greiðslu eða með því að greiða afborgun 

höfuðstóls, verðbætur eða vexti. Það má velta því upp hvort að háttsemi lánveitenda, að 

endurreikna og leiðrétta gengistryggð lán, feli í sér viðurkenningu á endurgreiðslukröfu 

lántaka samkvæmt 14. gr. laga um fyrningu kröfuréttinda nr. 150/2007. Í athugasemdum við 

lagafrumvarp sem varð að lögum nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda er ekki að finna 

viðamikla umfjöllun um hvernig túlka beri umrædda 14. gr. en þar segir þó að það sé aðeins 

viðurkenning skuldara sjálfs gagnvart kröfuhafa sem getur slitið fyrningu. Rétt er að taka fram 

að aðrar aðgerðir geta einnig slitið fyrningu og má þar nefna að samkvæmt 1. mgr. 15. gr. laga 

nr. 150/2007 um fyrningu kröfuréttinda verður fyrningu jafnframt slitið með málssókn 

kröfuhafa á hendur skuldara til að fá dóm fyrir kröfunni eða þegar krafist er skuldajafnaðar 

fyrir dómi. Einnig er fyrningu slitið með viðurkenningardómi.171  

Er það mat höfundar, líkt og efnahags- og viðskiptanefndar, að lagabreytingin sé 

nauðsynlegur þáttur í því að tryggja öryggi lántakenda jafnt sem lánveitenda til þess að útkljá 

þau ágreiningsefni sem enn eru til staðar í tengslum við uppgjör gengistryggðra lánssamninga. 

170 sama heimild.  
171 Fyrstu mánuði ársins 2014 hófu lögfræðistofur sem að sérhæfa sig í svokölluðum gengistryggingarmálum að 
auglýsa starfsemi sína mun meira en áður og var þar m.a. að finna hvatningu til lántaka að rjúfa fyrningarfrest 
fyrir 16. júní 2010 til að glata eigi kröfum. Höfundur telur, í ljósi fyrrnefndar lagabreytingar um lengingu 
fyrningarfrests, að fylgjast með því hvort að slíkar aðgerðir verði til þess að fjölga ágreiningsmálum fyrir 
dómstólum á næstu misserum og þannig jafnvel flýta fyrir því að endanlega úrlausnir fáist í ágreiningsmál.  
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4.7. Útreikningur vaxta  

Þegar kom að uppgjöri gengistryggðra lánssamninga var staða þeirra hvað varðar uppgreiðslu 

eðli málsins samkvæmt með ólíkum hætti. Í einhverjum tilvikum kom til þess að lántaki átti 

rétt á endurgreiðslu á þeirri fjárhæð sem hann hafði ranglega greitt og í öðrum tilvikum var 

staðan sú að útreikningur leiddi til þess að krafa taldist að fullu greidd. Þessi sjónarmið birtast 

m.a. í 5. og 6. mgr. 18. gr. vxl.  

Ein af meginreglum kröfuréttar segir að kröfuhafi sem hefur fengið minna greitt en hann átti 

rétt á eigi kröfu á hendur skuldara um það sem vangreitt er.172 Kröfuhafi á að jafnaði 

viðbótarkröfu á hendur skuldara sem nemur því sem út af stendur, því að öðrum kosti hefur 

hinn síðarnefndi fjárhagslegan ávinning á kostnað kröfuhafans.173 Þessari meginreglu hefur 

verið slegið fastri í Hrd. 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2001, Hrd. 18. október í máli nr. 

464/2012 og í Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 50/2013. Frá meginreglunni eru þó 

undantekningar, eins og fram kemur í umræddum dómum, og hafa verið nefnd þrjú skilyrði 

þess að hafnað verði rétti kröfuhafa til viðbótargreiðslu. Í fyrsta lagi að skuldari hafi verið í 

góðri trú þegar hann efndi skyldur sínar, í öðru lagi að villa skuldara verði einkum rakin til 

atvika er varða kröfuhafa og í þriðja lagi að mistökin hafi ekki uppgötvast þegar í stað og þau 

þá þegar leiðrétt með viðbótarkröfu af hálfu kröfuhafa.174 Ef að skuldari greiðir aftur á móti 

meira en honum ber án skyldu hefur lengi verið um það deilt í Danmörku og í Noregi hvort 

fyrir hendi sé meginregla um rétt til endurgreiðslu ofgreidds fjár.175 Almennt hafa þó 

fræðimenn verið einhuga um að sé slík regla til staðar að þá gildi frá henni mun víðtækari 

undantekningar en frá reglunni um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu og grundvallast slíkt 

m.a. á því að talið verði þungbærara fyrir móttakanda greiðslu að þurfa að þurfa að 

endurgreiða það sem ofgreitt hefur verið en fyrir skuldara að standa skil á viðbótargreiðslu.176 

Í Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 463/2013 reyndi á endurútreikning vaxta samkvæmt 4. gr. 

vxl. og hvort að lánveitanda hefði verið heimilt að krefja lántaka um viðbótargreiðslu vegna 

mismunar á umsömdum vöxtum sem að höfðu þegar verið greiddir af lánum og vöxtum 

samkvæmt 4. gr. vxl. Á milli lánveitanda og lántaka höfðu verið gerðir tveir lánssamningar og 

óumdeilt var að lánin hafi verið í íslenskum krónum sem bundin hafi verið við gengi erlendra 

172 Benedikt Bogason, „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“ (n. 66) 118. 
173 Bo von Eyben, Peter Mortensen og  Ivan Sørensen, Lærebog I Obligationsret II : Personskifte I Skyldforhold, 
Fordringers Ophør, Hæftelsesformer (2. útgáfa, Forlaget Thomson 2005) 136. 
174 Valgerður Sólnes (n. 67) 2–3. 
175 Sjá nánar: Benedikt Bogason, „Endurheimta ofgreidds fjár“ (2012) 4 Tímarit lögfræðinga 407, 418–421. 
176 Benedikt Bogason, „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“ (n. 66) 118. 
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gjaldmiðla með ólögmætum hætti sbr. 13. og 14. gr. vxl. Lánveitandi endurgreiddi lántaka 

eftir endurútreikninga á báðum lánunum í samræmi við ákvæði 5. mgr. 18. gr. vxl., sbr. lög 

nr. 151/2010. Upphaflegur höfuðstóll lánanna var vaxtareiknaður með vöxtum samkvæmt 1. 

málsl. 4. gr. sömu laga, en greiðslur lántaka af lánunum umfram það mynduðu að mati 

lánveitanda ofgreiðslu hans og þannig þá fjárhæð sem að var endurgreidd. Lántaki var ósáttur 

við þennan vaxtaútreikning og taldi að lánveitandi gæti ekki átt rétt á slíkri viðbótarkröfu og 

krafði lánveitanda um endurgreiðslu á grundvelli almennra reglna um endurgreiðslu ofgreidds 

fjár. Ágreiningur aðila snéri í eðli sínu að því hvort að lánveitanda hefði eftir almennum 

reglum kröfuréttar verið heimilt að krefja áfrýjanda um viðbótargreiðslu vegna mismunar á 

umsömdum vöxtum sem hann hafði þegar greitt af láni og þeim vöxtum sem að Seðlabanki 

Íslands ákveður samkvæmt 4. gr. vxl. Hæstiréttur vísað til dóma réttarins í málum nr. 

600/2011, 464/2012 og 50/2013 og þeirra sjónarmiða sem að þar komu fram um heimild til að 

víkja frá meginreglu kröfuréttar um að kröfuhafi sem hefur fengið minna greitt en hann hefði 

átt rétt til, ætti kröfu á hendur skuldara um það sem vangreitt hefði verið. Yrði ekki litið svo á 

að viðbótarkrafa lánveitanda hefði valdið röskun á fjárhagslegri stöðu lántaka og þá hefði 

lánveitandi jafnframt haft viðbótarkröfu sína uppi án ástæðulausra tafa. Þóttu því ekki skilyrði 

til að víkja frá meginreglu kröfuréttar um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu. Lánveitandi mátti 

þannig endurreikna upphaflegan höfuðstól lánanna með vöxtum samkvæmt 1. máls. 4. gr. vxl.  

Í Hrd. 30. janúar 2014 í máli nr. 544/2013 reyndi á sambærileg sjónarmið þar sem að félag 

taldi sig hafa ofgreitt af fjórum lánssamningum. Ágreiningur aðila snerist um það hvort að 

lánveitanda hefði verið heimilt að krefja lántaka um viðbótargreiðslu vegna mismunar á 

umsömdum vöxtum sem hann hafði þegar greitt af láninu og vöxtum samkvæmt 4. gr. vxl. 

Mat Hæstaréttar var á þá leið að lántaki hefði verið í góðri trú um að greiðslur hans hefðu 

verið fullnægjandi og þá hefði aðstöðumunur verið með aðilum sem að leiddi það að verkum 

að það stæði lánveitanda nær að gæta þess að lánssamningar á milli aðila væru í samræmi við 

ákvæði vxl. Var það niðurstaða Hæstaréttar að þrátt fyrir að lánveitandi hefði haft uppi 

viðbótarkröfu sína tímanlega þá stæðu skilyrði að öðru leyti til þess að hann yrði bundinn af 

fullnaðarkvittunum og hefði þar með glatað rétti sínum til að hafa uppi viðbótarkröfu.  

Af framangreindum dómum Hæstaréttar í málum nr. 463/2013 og 544/2013, auk Hrd. 16. 

janúar 2014 í máli nr. 661/2013, má sjá hvaða sjónarmið virðast hafa skipt máli við mat á því 

hvort að heimilt væri að víkja frá meginreglu kröfuréttar um að kröfuhafi sem hefur fengið 

minna greitt en hann átti rétt til ætti kröfu á hendur skuldara um það sem vangreitt hefði verið 

og hvort að lánveitanda sé heimilt að krefja lántaka um viðbótargreiðslu vegna mismunar á 
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umsömdum vöxtum samkvæmt skilmálum láns og vöxtum samkvæmt 4. gr. vxl. Í því 

samhengi má nefna aðstöðumun á milli aðila, en í Hrd. 463/2013 var talið að lántaki hefði 

verið eitt stærsta verslunarfyrirtæki landsins og í aðstöðu til að hafa áhrif á skilmála 

lánssamnings. Í Hrd. 544/2013 og Hrd. 661/2013 var hins vegar talið að það hefði staðið 

lánveitanda nær að gæta þess að lánssamningar væru í samræmi við ákvæði laga þar sem 

aðstöðumunur hefði verið með aðilum. Fjárhæðir viðbótarkröfu skipta jafnframt máli en í 

Hrd. 661/2013 var það mat Hæstaréttar að fjárhæð viðbótarkröfu hefði verið óveruleg. Festa á 

sambandi lánssamningsins getur einnig réttlæt frávik frá meginreglunni og eins er það tekið 

inn í matið hversu fljótt lánveitandi hefur haft upp kröfu. Þannig er ljóst að fram fer 

heildarmat á aðstæðum hverju sinni en því verulegra sem óhagræði skuldara er af 

viðbótargreiðslu því sterkari eru rökin til að víkja frá meginreglunni um viðbótarkröfu 

kröfuhafa. 
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5. Afleiðingar og áhrif af ólögmætri gengistryggingu lánssamninga 

5.1. Almenn umfjöllun  

Dómar Hæstaréttar um gengistryggða lánssamninga hafa leitt í ljós verulega annmarka á 

framkvæmd vxl., bæði að því er varðar skilning á efnisákvæðum laganna um heimild til 

verðtryggingar fjárskuldbindinga og þeim uppgjörsreglum sem við taka ef ólögmætir 

skilmálar hafa verið til staðar.177 Í 4. kafla var farið yfir aðgerðir stjórnvalda til að mæta 

uppgjöri ólögmætra lánssamninga og eins fjallað um þau vandamál sem fjármálafyrirtæki hafa 

staðið frammi fyrir við endurútreikninga. Má þar helst nefna ósamræmi í löggjöf og 

niðurstöðum dómstóla sem og þann tíma sem það hefur tekið að fá endanlega úrlausn um 

álitaefni sem uppi voru. Ljóst er að með hruni íslensku bankanna á haustmánuðum 2008 urðu 

einhver mestu þáttaskil í efnahagslífi Íslendinga frá stofnun lýðveldisins. Setja þurfti 

neyðarlög til að tryggja brýnustu hagsmuni þjóðarinnar og áframhaldandi bankastarfsemi í 

landinu.178 Áhrif bankahrunsins voru mikil og afleiðingar þess má greina víða. Ein afleiðing 

þess var sú að greiðslubyrði gengistryggðra lána jókst til muna179 og í mörgum tilfellum varð 

hún meiri en lántakar réðu við. Verður nú horft til þess hvort þeir endurútreikningar sem að 

framan greinir hafi verið fullnægjandi til að leysa þann vanda sem skapaðist þegar fjöldi 

heimila og fyrirtækja voru aðilar að lánssamningum sem dæmdir höfðu verið ólögmætir. Farið 

verður yfir nokkur ólík réttarsvið og leitast svara við því hvort endurútreikningar hafi náð að 

leiðrétta það ástand sem skapaðist, hvort að nauðsynlegt hefði verið að grípa til frekari 

aðgerða eða lagabreytinga á fleiri sviðum og ef svo er hvort ennþá sé til staðar grundvöllur til 

inngripa af hálfu löggjafans og hlutaðeigandi stjórnvalda 

5.2. Lagabreytingar til að mæta breyttum aðstæðum vegna efnahagshrunsins 

Að framan hefur verið fjallað um aðgerðir stjórnvalda í beinum tengslum við uppgjör og 

endurútreikninga lánssamninga, sjá kafla 4.2. Það er þó ljóst að aðgerðir stjórnvalda í 

tengslum við fall krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum, til aðstoðar einstaklingum og 

fyrirtækjum, voru mun viðameiri og teygðu anga sína í margar ólíkar áttir.180 Í kjölfar 

177 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, nauðsyn lagasetningar, 1. mgr.  
178 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 1-1. mál 1. Efnahagsstefna og markmið fjárlaga. 
179 Ása Ólafsdóttir, „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána“ (n. 5) 6. 
180 Ljóst er að mikil umskipti urðu í íslensku efnahagslífi á árinu 2008. Fjárhagsvandi íslensku bankanna leiddi til 
þess að gripið var til neyðarráðstafana gagnvart þeim á grundvelli laga nr. 125/2008 um heimildir til fjárveitingar 
úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði o.fl. Embætti sérstaks saksóknara var jafnframt komið 
á fót með lögum nr. 135/2008 til að annast rannsókn á grun um refsiverða háttsemi í aðdraganda og í tengslum 
við fjárþrot fjármálafyrirtækja og eftir atvikum að fylgja henni eftir með útgáfu ákæru og saksókn. Jafnframt er 
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efnahagshrunsins haustið 2008 komu upp sjónarmið þess efnis að íslenskar réttarreglur væru 

of kröfuhafamiðaðar, þ.e. að í settum lögum væri of mikið tillit tekið til réttinda kröfuhafa 

oftar en ekki á kostnað skuldara.181 Ýmis frumvörp voru sett fram í þeim tilgangi að jafna 

stöðu kröfuhafa og skuldara og urðu sum þeirra að lögum.  

Með lögum nr. 101/2010 um greiðsluaðlögun einstaklinga var m.a. leitast við að koma á fót 

skilvirkum og raunhæfum úrræðum handa einstaklingum til að takast á við þann vanda sem 

kom til vegna efnahagshrunsins og átti að tryggja úrræði sem hægt væri að beita á 

samræmdan hátt.182 Lög nr. 60/2010 um breytingar á lögum um gjaldþrotaskipti o.fl., lögum 

um nauðungarsölu, lögum um lögmenn og innheimtulögum, með síðari breytingum 

(réttarstaða skuldara) miðuðu að því að bæta réttarstöðu skuldara, m.a. svo einstaklingar gætu 

dvalið áfram í íbúðarhúsnæðum um nokkurn tíma við gjaldþrotaskipti eða eftir 

nauðungarsölu. Heimildir lögmanna til að áskilja sér þóknun úr hendi skuldara við tilteknar 

kringumstæður sættu einnig takmörkunum.183 Einnig var komið á fót sérstöku embætti 

umboðsmanns skuldara með lögum nr. 100/2010, eins og áður hefur verið rakið, en 

frumvarpinu var ætlað að bæta stöðu einstaklinga sem áttu í skulda- og greiðsluerfiðleikum í 

kjölfar efnahagshrunsins og auðvelda þeim að koma skuldastöðu og greiðslubyrði í 

ásættanlegt horf.184  

5.3. Fullnustugerðir  

Einn þeirra þátta sem rétt þykir að fjalla um í þessu samhengi eru fullnustugerðir og með 

hvaða hætti einstaklingar og fyrirtæki voru varin fyrir fullnustugerðum vegna gengistryggðra 

lána, jafnt áður og eftir að niðurstöður Hæstaréttar féllu um ólögmæti slíkra lánssamninga. 

Samkvæmt viðurkenndri skilgreiningu er fullnustugerð „valdbeitingarathöfn, sem ríkið grípur 

til í því skyni, að þvinga fram efndir á skyldu manns eða persónu að lögum, sem 

hlutaðeigandi vill ekki verða við af fúsum og frjálsum vilja eða getur ekki orðið við.“185 

Hugtakið fullnustugerð hefur verið skilgreint á þann veg að það sé samheiti yfir þrjár tegundir 

rétt að benda á lög nr. 142/2008 um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra 
atburða þar sem lagt var til að byggja upp traust meðal almennings og koma í veg fyrir hliðstæð áföll í náinni 
framtíð.   
181 Ása Ólafsdóttir, „Fyrning krafna við gjaldþrotaskipti“ 3 <http://skemman.is/handle/1946/10249> skoðað 23. 
apríl 2014. 
182 Alþt. 2009-2010, A-deild, Þskj. 1363 – 670. mál, Greinargerð, I. Vinna nefndarinnar að nýju frumvarpi, 2. 
mgr.  
183 Alþt. 2009-2010, A-deild, Þskj. 987 – 510. mál, Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. mgr.  
184 Alþt. 2009-2010, A-deild, Þskj. 952 – 562. mál, Umsögn um frumvarp til laga um umboðsmann skuldara, 1. 
mgr.  
185 Markús Sigurbjörnsson, Aðfarargerðir (Námssjóður Lögmannafélags Íslands 1995) 19. 
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valdbeitingarathafna og eru þær aðfarargerðir, bráðabirgðagerðir og nauðungarsala.186 Eðli 

aðfarargerða og nauðungarsölu ber með sér að gerðarþoli er að öllum líkindum kominn í 

vanskil með greiðslur eða hefur að öðru leyti ekki staðið við skuldbindingar sínar. Eigi 

gerðarbeiðandi aðfararhæfa kröfu getur hann krafist aðfarargerðar og krafist þess að fá 

réttindum sínum fullnægt.187 Verður nú fjallað nánar um aðfarargerðir og nauðungarsölu. 

5.3.1. Aðfarargerðir  

Einn liður aðgerða í kjölfar niðurstöðu dóma Hæstaréttar frá 16. júní 2010 og 16. september 

2010 var að setja inn í lög tímabundna heimild til endurupptöku dómsmála, gjaldþrotaskipta 

og fullnustugerða. Með 2. gr. laga nr. 151/2010, sbr. ákvæði til bráðabirgða XIII. vxl., kom 

inn heimild til endurupptöku ef að gengið hefði dómur um kröfu samkvæmt lánssamningi 

með óheimilli gengistryggingu, án tillits til þess hvort tímafrestir væru liðnir samkvæmt 

ákvæðum 137. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Sama gildir um úrskurði til 

gjaldþrotaskipta og skuldara var jafnframt heimilt að óska eftir endurupptöku fullnustugerðar 

hafi slíkar gerðir farið fram á grundvelli lánssamninga sem höfðu að geyma ólögmæt ákvæði 

um gengistryggingu. Þótti rétt í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna sem uppi voru að víkja frá þeim 

tímafrestum og ströngu skilyrðum sem að almennt gilda um slíkar endurupptökuheimildir.188 

Heimildir til endurupptöku samkvæmt ákvæðinu féllu niður að liðnum níu mánuðum frá 

gildistöku laga nr. 151/2010, þ.e. þann 18. september 2011.  

Við leit í dómasafni réttarins að úrlausnum um bráðabirgðarákvæði XIII. vxl. mátti sjá að 

heimildin virðist ekki hafa verið nýtt með afgerandi hætti. Í úrskurði Héraðsdóms Reykjaness 

22. nóvember 2011 í máli nr. Y-10/2010 voru atvik með þeim hætti að krafist hafði verið 

fjárnáms í september 2009 sem byggt var á áritaðri stefnu vegna yfirdráttarskuldar 

sóknaraðila. Lántakandi var kominn í greiðsluþrot áður en fjárhæð gengistryggða lánsins 

hækkaði umtalsvert í kjölfar efnahagshrunsins og þrátt fyrir að leiða megi líkur að því að 

greiðsluerfiðleikar sóknaraðila hafi orsakast af greiðslubyrði hins gengistryggða fasteignaláns 

var það niðurstaða héraðsdóms að það verði ekki ráðið af orðalagi bráðabirgðaákvæðis XIII. 

vxl. né lögskýringargögnum að ákvæðinu hafi verið ætlað að ná til annarra skulda en 

gengistryggðra samninga. Sami aðili var kröfuhafi að gengistryggðu húsnæðisláni og 

yfirdráttarskuld. Niðurstaða í máli nr. Y-10/2010 virðist grundvallast á því að aðfararheimild 

186 sama heimild 27. 
187 sama heimild 27. 
188 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við almennar greinar frumvarpsins, um 2. gr., 8. 
mgr.  
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byggði á stefnu vegna yfirdráttarskuldar sem var að öllu leyti ótengd gengistryggðum 

lánsskuldbindingum. Er það mat höfundar að slík niðurstaða sé í samræmi við tilgang og 

markmið ákvæðis XIII. til bráðabirgða, enda hefur það varla verið ætlun löggjafans að ná til 

allra þeirra sem ekki gátu greitt af skuldbindingum sínum, heldur aðeins þeirra sem lentu í 

beinum erfiðleikum vegna ólögmætra lánssamninga og afborgana þeim tengdum.  

Í 15. kafla laga um aðför nr. 90/1989 er almenn heimild handa aðilum til að leita úrlausna 

dómstóla um lögmæti hennar eftir að henni hefur verið lokið. Samkvæmt 1. mgr. 92. gr. laga 

um aðför er málsaðilum heimilt að krefjast úrlausnar héraðsdómara um aðfarargerð, ef krafa 

þess efnis berst héraðsdómara innan átta vikna frá því gerðinni lauk. Þegar frestur skv. 1. mgr. 

92. gr. laga um aðför er liðinn verður ágreiningur um aðfarargerð eða ákvarðanir sýslumanns 

um framkvæmd gerðarinnar ekki lagður fyrir héraðsdómara nema allir málsaðilar séu á það 

sáttir eða héraðsdómari telji afsakanlegt að málefnið hafi ekki verið lagt fyrir hann í tæka tíð. 

Ljóst er að sá skammi tímafrestur sem að veittur er í 1. mgr. 92. gr. til að krefjast úrlausnar 

héraðsdómara um aðfarargerð gerir það að verkum að greinin kemur að litlum notum í þeim 

aðstæðum sem hér eru til skoðunar, þ.e. að skoða með hvaða hætti aðilar gátu vefengt 

aðfarargerðir sem farið höfðu fram áður en skorið var úr um lögmæti gengistryggðra 

lánssamninga og þá sérstaklega ef að litið er til tímabilsins frá 2008 og þangað til fyrstu 

dómar Hæstaréttar féllu um ólögmæti gengistryggingar.  

5.3.2. Nauðungarsala 

Nauðungarsala er valdbeitingaathöfn til að ráðstafa eignum eða réttindum óháð vilja eiganda 

þeirra. Algengast er að nauðungarsala fari fram til að koma eign í verð og verja andvirði 

hennar til fullnustu á peningakröfum sem tryggðar eru með veðréttindum eða öðrum óbeinum 

eignarréttindum í henni.189 Samkvæmt orðalagi bráðabirgðaákvæðis XIII. með vxl. gildir það 

um endurupptöku fullnustugerða en líkt og að framan greinir er það samheiti yfir þrjár 

tegundir valdbeitingarathafna og eru þær aðfarargerðir, bráðabirgðagerðir og 

nauðungarsala.190 

Í Hrd. 24. janúar 2012 í máli nr. 25/2012 reyndi á endurupptökuheimild bráðabirgðaákvæðis 

XIII. í vxl. Lántaki hafði tekið tvö erlend myntkörfulán hjá lánveitanda sem tryggð voru með 

veðrétti í fasteign og var eignin að kröfu varnaraðila seld á nauðungarsölu á uppboði 25. maí 

2011 til fullnustu kröfum vegna lánanna. Lántaki hélt því fram að endurupptökuheimild væri 

189 Markús Sigurbjörnsson, Aðfarargerðir (n. 185) 23. 
190 sama heimild 27. 
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til staðar á grundvelli XIII. ákvæðis til bráðabirgða í vxl. Í niðurstöðu Hæstaréttar segir að í 

lögum nr. 91/1991 um meðferð einkamála, lögum nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl., lögum 

nr. 31/1990 um kyrrsetningu, lögbann o.fl. og lögum nr. 90/1989 um aðför séu ákvæði um 

endurupptöku mála en slík ákvæði eru ekki fyrir hendi í lögum nr. 90/1991 um 

nauðungarsölu. Hæstiréttur komst þannig að þeirri niðurstöðu að ákvæðið yrði samkvæmt efni 

sínu og orðalagi ekki túlkað þannig að með því hafi verið bætt í lög endurupptökuheimildum 

þar sem slíkar heimildir voru ekki fyrir heldur hafi markmið ákvæðisins verið að lengja 

tímafresti sem um endurupptöku gilti í lögum þar sem slíkar heimildir voru þegar til staðar. 

Kröfu lántaka um endurupptöku nauðungarsölu var því vísað frá. Er það mat höfundar að í 

umræddu tilfelli hefði mátt horfa frekar til forsendna og ástæðna lagasetningar enda er 

viðurkennt að slík sjónarmið geti haft mikið vægi við skýringu laga.191  

Þann 19. desember 2013 var samþykkt á Alþingi frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

nauðungarsölu nr. 90/1991. Við lög um nauðungarsölu nr. 90/1991 bættist nýtt ákvæði til 

bráðabirgða sem skyldar sýslumenn til að verða við ósk gerðarþola um að fresta fram yfir 1. 

júlí 2014 töku ákvörðunar um byrjun uppboðs eða ráðstöfun eignar á almennum markaði ef 

leitað er nauðungarsölu á fasteign þar sem gerðarþoli heldur heimili og hefur skráð lögheimili. 

Hafi þegar verið ákveðin ráðstöfun slíkrar eignar til fullnustu kröfu en uppboði hefur ekki 

verið lokað eða boð á almennum markaði samþykkt skal sýslumaður verða við ósk gerðarþola 

um að fresta þeim aðgerðum fram yfir 1. júlí 2014. Heimildin um frestun nauðungarsölu er 

nátengd aðgerðaráætlun ríkisstjórnar um höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána en 

samkvæmt þeirri áætlun er gert ráð fyrir því að þær tillögur sem þar eru settar fram verði 

komnar til framkvæmda um mitt ár 2014. Því var lagt til að nauðungarsölum yrði frestað fram 

yfir mitt ár 2014 til þess að gefa skuldurum kost á að leggja mat á aðgerðirnar og þau áhrif 

sem þær geta haft á skuldastöðu viðkomandi. Sýslumaður skyldi einnig verða við ósk 

gerðarþola um frest í þeim tilvikum þar sem búið var að ákveða hvenær byrjun uppboðs eða 

framhald þess eða sala á almennum markaði skyldi fara fram en uppboðið hafði ekki farið 

fram eða boð á almennum markaði hafði ekki verið samþykkt. 192 

5.4. Gjaldþrotaskipti  

Gjaldþrotaskiptum einstaklinga og lögaðila fjölgaði í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 og er 

því rétt að velta fyrir sér hugsanlegum tengingum á milli ólögmætra gengistryggðra lána og 

191 Davíð Þór Björgvinsson, Lögskýringar (n. 56) 106. 
192 Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 733-402. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. mgr.  
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fjölda gjaldþrotaskipta. Beiðnum sem beint var til héraðsdómstóla um gjaldþrotaskipti 

fjölgaði frá árinu 2008 og virðast hafa náð hámarki árið 2011 þegar gjaldþrotaskiptabeiðnir 

voru 3.011 hjá héraðsdómstólum landsins. Fjöldi gjaldþrotaúrskurða virðist einnig hafa náð 

hámarki árið 2011 þegar fjöldi gjaldþrotaúrskurða var 1.762, og skiptist þannig að fjöldi 

lögaðila sem úrskurðaðir voru gjaldþrota voru 1.577 en gjaldþrotaúrskurðir einstaklinga 185 

talsins. Árið 2012 fækkaði fjölda gjaldþrotaúrskurða niður í 1.401. Gjaldþrotaúrskurðir 

lögaðila voru 1.110 en einstaklinga 291 og fjölgaði um rúmlega 100. Það sem vekur sérstaka 

athygli er þróun ágreiningsmála vegna gjaldþrotaskipta sem hefur fjölgað gríðarlega og voru 

ágreiningsmál vegna gjaldþrotaskipta 683 á árinu 2012.193  

5.4.1. Grundvöllur gjaldþrotaskipta  

Í 64. og 65. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl.194 er mælt fyrir um skilyrði fyrir því 

að gjaldþrotaskipti hefjist. Samkvæmt 64. gr. gþl. getur skuldari sjálfur krafist þess að bú hans 

verði tekið til gjaldþrotaskipta og eru skilyrði þess þau að hann geti ekki staðið í fullum 

skilum við lánadrottna sína þegar kröfur falla í gjalddaga og ekki verður talið sennilegt að 

þessir greiðsluörðugleikar líði hjá innan skamms tíma. Skilyrði fyrir gjaldþrotaskiptum að 

frumkvæði skuldara miða þannig ávallt við greiðslufærni en taka ekkert tillit til þess hvort 

eignir skuldara nægi allt að einu til að veita lánardrottnum tryggingar.195 Ákvæði 64. gr. gþl. 

skiptist í tvennt. Annars vegar veitir 1. mgr. 64. gr. gþl. skuldara heimild til að óska eftir að bú 

hans verði tekið til gjaldþrotaskipta og hins vegar leggur 2. mgr. 64. gr. gþl. skyldu á einstaka 

skuldara sem leggja stund á atvinnurekstur að hlutast til um gjaldþrotaskipti við sömu 

aðstæður.196 Samkvæmt 65. gr. gþl. er lánadrottni heimilað að krefjast gjaldþrotaskipta á búi 

skuldara vegna ógjaldfærni hans, sem lánadrottinn verður að leiða rök að með nánar 

tilgreindum hætti. Í 2. mgr. 65. gr. gþl. má finna aðstæður sem eru metnar nægilegar sem 

líkindi fyrir ógjaldfærni skuldara svo sem árangurslaust fjárnám, kyrrsetning eða löggeymsla 

hjá skuldara, skuldari hefur nýtt heimild til greiðslustöðvunar, skuldari hefur árangurslaust 

leitað nauðasamninga og viðurkenning skuldara á ógreiðslufærni.197  

Í þessu samhengi er rétt að benda á að við ógjaldfærni kemur til skoðunar við töku ákvörðunar 

um það hvort að bú skuldara verði tekið til gjaldþrotaskipta. Hugtakið ógjaldfærni er í raun 

193 Ólöf Finnsdóttir og Símon Sigvaldason, „Ársskýrsla dómstólaráðs og héraðsdómstólanna árið 2012“ 
(Dómstólaráð, maí 2013) 17–19 <http://www.domstolar.is/frettir/nr/593/> skoðað 5. maí 2014. 
194 Hér eftir gþl.  
195 Ása Ólafsdóttir, Handbók : Gjaldþrotaskipti o.fl. Handrit til kennslu, vor 2011. (Úlfljótur 2011) 105. 
196 sama heimild 106. 
197 sama heimild 107–110. 
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samheiti yfir tvenns konar aðstöðu. Annars vegar þegar hlutaðeigandi aðili er ófær um að 

standa í skilum með skuldbindingar sínar þegar þær falla í gjalddaga og hins vegar er hugtakið 

einnig notað um þá aðstöðu að skuldir viðkomandi séu meiri en eignir.198 Við fall íslensku 

krónunnar gagnvart erlendum gjaldmiðlum voru dæmi um að eftirstöðvar lána hafi nærri 

tvöfaldast199 og afborganir lána þá sömuleiðis. Það má því leiða að því líkur að í einhverjum 

tilvikum hafi gengistryggðir lánssamningar orðið þess valdandi að aðili var ófær um að standa 

í skilum á gjalddaga sökum þess að fjárhæð afborgana hækkaði mikið og eins að í einhverjum 

tilvikum hafi það leitt til þess að skuldir hafi orðið meiri en eignir enda hækkaði virði eignar, 

t.d. fasteignar, ekki þrátt fyrir að eftirstöðvar gengistryggðs láns hafi tvöfaldast.  

5.4.2. Möguleikar á endurupptöku gjaldþrotaskipta  

Í 163. og 164. gr. gþl. er mælt fyrir um hvernig verði staðið að endurupptöku gjaldþrotaskipta, 

en til hennar gæti komið vegna þess að skiptum hafi verið lokið án þess að öll atriði hafi verið 

ráðin til lykta eða eign komið fram sem tilheyrir þrotabúinu en ekki var kunnugt um áður en 

skiptum var lokið. Í 165. gr. gþl. er tekið fram að gjaldþrotaskipti verði ekki endurupptekin í 

öðrum tilvikum en þeim sem ákvæði 163. og 164. gr. taki til. Með 2. gr. laga nr. 151/2010, 

sbr. ákvæði til bráðabirgða XIII. vxl., var lögfest heimild til endurupptöku líkt og að framan 

greinir. Heimildin náði einnig yfir úrskurði um gjaldþrotaskipti og var í gildi í níu mánuði. 

Rétt þótti í ljósi hinna sérstöku aðstæðna sem uppi voru við setningu laga nr. 151/2010 að 

víkja frá þeim tímafrestum og ströngu skilyrðum sem almennt gilda um 

endurupptökuheimildir200 og þar með vikið frá 163. – 165. gr. gþl. Samkvæmt þessu er ljóst 

að löggjafinn ætlaði að lengja þann frest er skuldarar höfðu, sem fengið höfðu dóm vegna 

ólögmætra lánssamninga, verið teknir til gjaldþrotaskipta eða sætt fullnustuaðgerðum á 

grundvelli lánssamninga sem fólu í sér ólögmæta gengistryggingu, til að fá leiðréttingu mála 

sinna.201 

Svo virðist sem að heimildin hafi ekki oft verið nýtt og í þeim tilvikum þar sem til hennar var 

vísað féllust dómstólar ekki á beitingu, sbr. Hrd. 11. janúar 2012 í máli nr. 698/2011. Í máli 

nr. 698/2011 voru málsatvik þau að kærður var úrskurður Héraðsdóms Reykjavíkur þar sem 

198 sama heimild 13–14. 
199 Ása Ólafsdóttir, „Meginregla íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur ólögmætra 
gengislána“ (n. 5) 7. 
200 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 225-206. mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 3. gr., 8. 
mgr.  
201 Úrskurður Héraðsdóms Reykjaness 22. nóvember 2011 í máli nr. G-749/2009, Forsendur og niðurstaða, 5. 
mgr.  
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aðalmeðferð máls var frestað þar til krafa um endurupptöku á gjaldþrotaskiptum bús hefði 

verið endanlega til lykta leidd. Sóknaraðili í málinu hafði fengið afsal fyrir fasteign úr hendi 

þrotabús varnaraðila en bú varnaraðila var tekið til gjaldþrotaskipta skv. úrskurði héraðsdóms 

þann 13. september 2010. Vísað var til ákvæðis XIII. til bráðabirgða í vxl, sbr. lög nr. 

151/2010, en Hæstiréttur segir að hugsanleg endurupptaka á úrskurði geti ekki raskað 

ráðstöfunum eigna úr þrotabúinu sem þegar hafa átt sér stað. Beiðni varnaraðila er því ekki til 

þess fallin að hafa áhrif á úrslit þess máls sem frestað var með hinum kærða úrskurði og hinn 

kærði úrskurður var því felldur úr gildi. Vekja ummæli Hæstaréttar athygli og þá sérstaklega í 

ljósi þess að tilgangur lagabreytingarinnar var að mæta þeim tilvikum þar sem að bú hefði 

hugsanlega verið tekið til gjaldþrotaskipta á röngum forsendum, þ.e. á forsendum þess að um 

ógjaldfærni hefði verið að ræða og þar væri ólögmætt gengistryggt lán áhrifavaldur. 

5.5. Meðferð mála fyrir dómstólum  

5.5.1. Flýtimeðferð  

Í kjölfar fyrstu dóma Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggðra lánssamninga frá 16. júní 2010 

var lagt fram frumvarp á Alþingi þann 24. júní 2010 um breytingu á lögum um meðferð 

einkamála nr. 91/1991, með síðari breytingum.202 Með frumvarpinu var lagt til að við 1. mgr. 

123. gr. eml. myndi bætast nýr málsliður sem mælti fyrir um það að dómsmál þar sem deilt 

væri um lögmæti þess að binda fjárskuldbindingar við verðlag eða gengi erlendra gjaldmiðla 

skyldu sæta flýtimeðferð samkvæmt ákvæðum XIX. kafla eml. Talið var viðbúið á þeim tíma 

að látið yrði reyna á fjölda álitaefna tengdum gengistryggingu lána fyrir dómstólum og að 

niðurstaða í slíkum dómsmálum myndi hafa almenna þýðingu og varða stórfellda hagsmuni 

fyrir einstaklinga, fyrirtæki og fjármálafyrirtækja.203 Aðeins var um frumvarp að ræða sem 

náði ekki fram að ganga.  

Það var ekki fyrr en 25. júní 2013 sem að samþykkt voru á Alþingi sambærileg breytingarlög 

nr. 80/2013 þegar við lög um einkamál bættist ákvæði til bráðabirgða 183. gr. sem að kveður 

á um að lúti ágreiningur í dómsmáli að lögmæti þess að binda fjárskuldbindingar við gengi 

erlendra gjaldmiðla eða vísitölu eða að uppgjöri slíkra skuldbindinga þá skuli hraða meðferð 

slíks máls. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks var stefnan 

sett á að unnið yrði að því að dómsmál og önnur ágreiningsmál varðandi skuldir einstaklinga 

og fyrirtækja myndu fá hraða meðferð þar sem að óvissu um stöðu lántakenda gagnvart 

202 Hér eftir „eml“.  
203 Alþt. 2009-2010, A-deild, Þskj. 1425–682. mál, greinargerð, 3. og 4. mgr.  
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lánsstofnunum yrði að linna.204 Ákvæði 183. gr. er ætlað að veita þessum málum forgang 

fram yfir önnur mál sem bíða meðferðar hjá dómstólum og í heimildinni felst að allir frestir 

séu ákvarðaðir eins stuttir og mögulegt er og að dómur sé kveðinn upp hið fyrsta. Heimildin 

nær jafnt yfir mál sem rekin eru fyrir héraðsdómstólum og Hæstarétti.205 Í eml. er reglum um 

flýtimeðferð almennt skipað í kafla XIX. Markmið með reglum um flýtimeðferð er að stuðla 

að skjótri málsmeðferð á tilteknum tegundum mála sem verða þannig tekin fram fyrir önnur 

mál innan dómstólanna til að flýta fyrir úrlausn þeirra.206 Samkvæmt 2. mgr. 123. gr. eml. 

skal aðili sem að leitar atbeina dómstóla eftir reglum kaflans afhenda forstöðumanni dómstóls 

stefnu ásamt skriflegri beiðni um útgáfu hennar. Samkvæmt 4. mgr. 123. gr. eml. gefur 

dómari út stefnu ef fallist er á að mál sæti flýtimeðferð. Við setningu laga nr. 80/2013 var ekki 

talin þörf á að kveða á um að málin skuli lúta þeim reglum sem kveðið er á um í XIX. kafla 

eml. þannig að dómari gefi út stefnu í málinu heldur var lögð áhersla á að mál myndu fá eins 

skjóta meðferð og unnt væri.207 Af því má ráða að sömu málsmeðferðarreglum er ekki ætlað 

að gilda um heimild til flýtimeðferðar skv. 183. gr. og gilda um þau mál sem að hljóta 

flýtimeðferð skv. XIX. kafla eml. Heimildin var sett til bráðabirgða á meðan greiða ætti úr 

þeim ágreiningi sem enn er til staðar fyrir dómstólum og tengjast uppgjöri skulda heimila og 

fyrirtækja og mun hún falla úr gildi 1. janúar 2015.208  

Í þessu samhengi er rétt að benda á að í frumvarpinu sem lagt var fram á Alþingi þann 24. júní 

2010 um breytingu á eml. og flýtimeðferð mála um gengistryggð lán var gert ráð fyrir því að 

sá ágreiningur sem að upp kynni að koma í tengslum við gengistryggingu lána eða skilmála 

slíkra skuldbindinga yrði leiddur til lykta fyrir 1. janúar 2012 og átti sú sértæka 

málsmeðferðarregla sem lagt var til að yrði lögfest með frumvarpinu að falla úr gildi eigi síðar 

en hinn 1. janúar 2012.209 Er þetta í samræmi við fyrri umfjöllun um að uppgjör 

gengistryggðra lánssamninga hafi tekið mun lengri tíma en gert var ráð fyrir í upphafi. Miðað 

við þann fjölda mála sem farið hefur fyrir dómstóla í tengslum við lögmæti og skilmála 

gengistryggðra lánssamninga verður að telja að sú heimild sem lögfest var til bráðabirgða með 

lögum nr. 80/2013 hefði mátt koma inn mun fyrr. Athygli vekur að frumvarpið sem lögfest 

204 „Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Framsóknarflokksins og Sjálfstæðisflokksins“ (22. maí 2013) 3 
<http://www.stjornarrad.is/media/Rikjandi_rikisstjorn/stefnuyfirlysing-23-3-2013.pdf> skoðað 4. apríl 2014. 
205 Alþt. 2013, A-deild, Þskj. 44 – 2 .mál., Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. mgr.  
206 Markús Sigurbjörnsson, Einkamálaréttarfar (2. útg., Úlfljótur 2003) 218. 
207 Alþt. 2013, A-deild, Þskj. 44 – 2 .mál., Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. mgr.  
208 Alþt. 2013, A-deild, Þskj. 44 – 2 .mál., Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 2. mgr.  
209 Alþt. 2009-2010, A-deild, Þskj. 1425 – 682. mál, greinargerð, 7. mgr. 
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var þann 25. júní 2013 er efnislega samhljóða því frumvarpi sem að lagt var fram á Alþingi 

þremur árum áður en varð ekki að lögum.  

5.5.2. Endurupptaka dómsmála  

Tímabundinni heimild til endurupptöku dómsmála var komið á fót með 2. gr. laga nr. 

151/2010, sbr. ákvæði til bráðabirgða XIII. vxl. og endurupptaka talin heimil ef gengið hefði 

dómur um kröfu samkvæmt lánssamningi með óheimilli gengistryggingu, án tillits til þess 

hvort tímafrestir væru liðnir samkvæmt 137. gr. eml. Heimildin var tímabundin og gilti í níu 

mánuði frá gildistöku, þ.e. allt fram til 18. september 2011. Ekki verður séð að heimildin hafi 

verið nýtt í dómsmálum og vekur það upp spurningar. Þá má velta því upp hvort að fá 

dómsmál hafi fallið um kröfu samkvæmt lánssamningi með óheimilli gengistryggingu fyrir 

setningu laganna og því ekki verið til staðar forsendur til að nýta heimildina.  

5.6. Samantekt  

Af framangreindri umfjöllun um lagabreytingar á sviði fullnustugerða, gjaldþrotaskipta og 

meðferð einkamála má sjá að komið var á fót tímabundinni heimild til endurupptöku. Við leit 

í dómasafni réttarins kom hins vegar í ljós að heimildin hafði mjög takmarkað verið nýtt og í 

enn færri tilfellum var fallist á notkun hennar. Höfundur veltir því fyrir sér af hverju slíkt stafi 

og hvort að það megi rekja til tímasetningar, þ.e. að hún hafi ekki orðið að lögum fyrr en árið 

2010, eða hvort að tímalengd hennar spili inn í, þ.e. að heimildin átti aðeins að gilda í níu 

mánuði. Nýlega hafa þó verið gerðar breytingar á lögum um nauðungarsölu nr. 90/1991 um 

frestun aðgerða og breytingar á lögum um meðferð einkamál nr. 91/1991 sem að hraða skuli 

meðferð einkamála tengdum lögmæti þess að binda fjárskuldbindingar við gengi erlendra 

gjaldmiðla. Enn er of snemmt að segja til um hvort að þær muni nýtast betur en heimild til 

endurupptöku sbr. bráðabirgðaákvæði XIII. vxl 
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6. Verðtrygging  

Almennt hefur verið litið svo á að í verðtryggingu felist að verðgildi peninga er tengt við 

vísitölu af einhverju tagi eða gengi.210 Verðtrygging hefur verið hugsuð sem leið til að draga 

úr neikvæðum áhrifum verðbólgu á hagkerfið og tryggja fyrirtæki og einstaklinga fyrir áhættu 

vegna óvissu um framtíðarþróun verðlags.211 Ísland er eitt fárra ríkja sem notað hefur 

verðtryggingu að staðaldri við langtíma skuldbindingar einstaklinga, aðallega varðandi kaup á 

húsnæði.212 Við fall krónunnar á vordögum 2008 og bankanna um haustið rauk 12 mánaða 

verðbólga upp í 18,6% þegar mest var, með tilheyrandi hækkun á verðtryggðum lánum 

heimila og fyrirtækja. Á sama tímabili jókst atvinnuleysi til muna, laun lækkuðu í einhverjum 

tilvikum og fasteignaverð lækkaði að sama skapi. Af þessum sökum voru uppi kröfur meðal 

lántakenda um almenna lækkun höfuðstóls verðtryggðra lána í ljósi óvenjulegra aðstæðna.213 

Umræður um afnám verðtryggingar eru ekki nýjar af nálinni og fjöldi opinberra nefnda hafa 

verið skipaðar á liðnum árum til að velta upp kostum hennar og göllum. Engar breytingar hafa 

hins vegar verið gerðar á reglum um verðtryggingu í 16 ár.214 Það getur þó verið að breytinga 

sé að vænta í framhaldi af starfi sérfræðingahóps sem skipaður var sem liður í aðgerðum 

vegna skuldavanda heimila á Íslandi en slíkt mun ráðast á næstu mánuðum.215 

6.1. Afnám verðtryggingar  

Afnám verðtryggingar, hefur líkt og fram hefur komið, verið til umræðu í íslensku samfélagi 

yfir langt tímabil. Í yfirlýsingu þáverandi ríkisstjórnar frá 21. febrúar 1995 sem gefin var í 

tengslum við gerð nýrra kjarasamninga á vinnumarkaði var stefnt að því að draga úr 

verðtryggingu í áföngum. Frumvarp til laga nr. 13/1995 um breytingu á vaxtalögum nr. 

25/1987 var liður í þeirri stefnu.216 Stefnt var að því að draga úr notkun verðtryggingar á 

skammtímaskuldbindingum í áföngum, en hún yrði áfram leyfð á langtíma skuldbindingum. 

Þann 26. maí 1998 skipaði þáverandi viðskiptaráðherra nefnd217 til að fjalla um hvort æskilegt 

væri að breyta verðtryggingarstefnu stjórnvalda með hliðsjón af breyttum aðstæðum á 

210 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur (n. 15) 422; Eyvindur Grétar 
Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“ (n. 9) 181. 
211 Verðtryggingarnefnd (n. 18) 34. 
212 sama heimild 25. 
213 sama heimild 30. 
214 Sérfræðingahópur, „Afnám verðtryggingar af nýjum neytendalánum“ (Forsætisráðuneytið, janúar 2014) 15 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/skyrsla-afnam-verdtryggingar.pdf> skoðað 7. maí 2014. 
215 Alþt. 2013, A-deild, þskj. 55-9. mál Aðgerðaráætlun, 1. mgr. . 
216 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 762-445. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, 1. mgr.   
217 Meðlimir nefndarinnar voru Benedikt Árnason (formaður), Finnur Sveinbjörnsson, Yngvi Örn Kristjánsson 
og Þórhallur Arason.  

 50  
 

                                                 



fjármagnsmarkaði og í október sama ár birti viðskiptaráðuneytið nefndarálit um endurskoðun 

á verðtryggingarstefnu stjórnvalda.218  

Frá haustinu 2008 var afnám verðtryggingar mikið rætt á opinberum vettvangi219 og hefur 

verið gengið svo langt að tala um forsendubrest. Meðal annars var lagt fram frumvarp á 

Alþingi 29. maí 2009 þar sem lagðar voru fram tillögur um hámarkshækkun á vísitölu 

neysluverðs og að skipuð yrði nefnd til að leita leiða til að afnema sem fyrst verðtryggingu 

varanlega.220 Málið gekk til viðskiptanefndar eftir 1. umræðu en varð ekki að lögum. Alþingi 

samþykkti þingsályktunartillögu 16. júní 2010 þar sem efnahags- og viðskiptaráðherra var 

falið að skipa nefnd sem myndi kanna forsendur verðtryggingar á Íslandi, meta kosti og galla 

þess að dregið yrði úr vægi verðtryggingar og hvaða leiðir væru hagkvæmastar í því skyni. Í 

nefndinni áttu sæti fulltrúar allra flokka á þingi auk fulltrúa frá efnahags- og 

viðskiptaráðuneytinu og fjármálaráðuneytinu og skilaði nefndin af sér skýrslu í maí 2011 þar 

sem settar voru fram hugmyndir um mögulegar leiðir til að draga úr umfangi verðtryggingar 

án þess að ógna fjármálastöðugleika.221  

Svo virðist sem lítið hafi orðið úr framkvæmd á mögulegum leiðum til að draga úr umfangi 

verðtryggingar og þeim hugmyndum sem lagðar voru fram í skýrslu nefndarinnar frá maí 

2011. Umfjöllun um verðtryggingu var á ný tekin fyrir á Alþingi árið 2013 og þann 28. júní 

2013 var samþykkt á Alþingi þingsályktun um aðgerðir vegna skuldavanda heimila á 

Íslandi.222 Einn liður aðgerðaráætlunarinnar laut að myndun sérfræðingahóps um afnám 

verðtryggingar af neytendalánum. Þann 16. nóvember 2013 sendi efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið frá sér tilkynningu þar sem kom fram að ráðherra hefði skipað nefnd sem 

kanna ætti forsendur verðtryggingar á Íslandi.223 Nefndinni var ætlað að skoða á heildstæðan 

218 Benedikt Árnason, Finnur Sveinbjörnsson, Yngvi Örn Kristinsson og Þórhallur Arason (n. 28) 3. 
219 Sérfræðingahópur, „Afnám verðtryggingar af nýjum neytendalánum“ (n. 214) 15. 
220 Alþt. 2009, A-deild, þskj. 70-62. mál, greinargerð, 5. og 6. mgr. . 
221 Verðtryggingarnefnd (n. 18) 52. 
222 Rétt er að geta þess að einnig var komið á fót sérfræðingahóp sem átti að útfæra mismunandi leiðir til að ná 
fram höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána til að leiðrétta þann forsendubrest sem varð með aukinni 
verðbólgu á árunum 2007 til 2010. Ríkisstjórnin hefur kynnt aðgerðaráætlun með það að markmiði að lækka 
húsnæðisskuldir heimila á landinu. Annars vegar með lækkun höfuðstóls verðtryggðra húsnæðislána og hins 
vegar skattaívilnunar vegna séreignalífeyrissparnaðar sem fellur til eftir að aðgerðin er komin til framkvæmda. 
Nánari umfjöllun um leiðréttingu verðtryggðra húsnæðislána fellur utan efnis þessarar ritgerðar. Sjá hér: 
Sérfræðingahópur, „Höfuðstólslækkun húsnæðislána“ (Forsætisráðuneytið, nóvember 2013) 
<http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/hofudstolslaekkun-husnaedislana.pdf> skoðað 12. maí 2014; 
Forsætisráðuneytið, „Aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar um höfuðstólslækkun húsnæðislána“ 
(Forsætisráðuneytið) <http://www.forsaetisraduneyti.is/leidrettingin/> skoðað 12. maí 2014. 
223 Forsætisráðherra skipaði sérfræðingahópinn 16. ágúst 2013. Í honum sátu: Ingibjörg Ingvadóttir (formaður), 
Helga Hlín Hákonadóttir, Iða Brá Benediktsdóttir, Sigrún Ólafsdóttir, Tómas Brynjólfsson, Valdimar Ármann og 
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hátt áhrif verðtryggingar á lántaka og lánveitendur sem og áhrif hennar á virkni hagstjórnar og 

efnahagslegan stöðuleika.224 Samkvæmt áðurnefndri þingsályktunartillögu um skipun nefndar 

til að kanna forsendur verðtryggingar á Íslandi frá árinu 2013 kemur fram að „nefndinni beri 

að leggja fram tillögur til að draga úr umfangi verðtryggingar án þess að fjármálastöðugleika 

sé ógnað.“ Sérfræðingahópurinn skilaði af sér skýrslu í janúar 2014 þar sem lagt var til að frá 

og með 1. janúar 2015 verði tekin veigamikil skref í átt að fullu afnámi verðtryggingar nýrra 

neytendalána með því að óheimilt verði að bjóða neytendum verðtryggð lán með jöfnum 

greiðslum til lengri tíma en 25 ára, lágmarkstími nýrra verðtryggðra neytendalána verði 

lengdur í allt að 10 ár, takmarkanir verði gerðar á veðsetningu vegna verðtryggðra íbúðarlána 

og hvatar auknir til töku og veitingar óverðtryggðra lána.225 Í skýrslunni eru lagðar fram 

tillögur að afnámi í áföngum og lagt er til afnám verðtryggðra jafngreiðslulána til lengri tíma 

en 25 ára, lágmarkstími verðtryggðra neytendalána mun hækka úr 5 árum í allt að 10 ár, 

takmarkanir verða settar vegna verðtryggingar íbúðarlána og auknir hvatar verði til töku og 

veitinga óverðtryggðra lána.226 Nefndin lagði til að fyrstu tillögurnar myndu koma til 

framkvæmda eigi síðar en 1. janúar 2015 og muni m.a. fela í sér að lagður verði grunnur að 

nýju húsnæðiskerfi, unnið að efnahagslegum stöðugleika og áhrif nýrrar neytendalöggjafar 

verði metin. Í framhaldinu er þess vænst að stjórnvöld muni eigi síðar en á árinu 2016 hefja 

vinnu við að meta reynslu af fyrstu aðgerðum, greina áhrif og móta í framhaldi áætlun um 

fullt afnám.227  

6.2. Verðtrygging og Evrópuréttur   

6.2.1. Lög um neytendalán nr. 121/1994 og tilskipanir Evrópusambandsins 

Við mat á lögmæti verðtryggingar og skoðun á því hvaða reglur gilda um verðtryggingu 

lánssamninga er nauðsynlegt að horfa til löggjafar Evrópusambandsins um sama efni. 

Vilhjálmur Birgisson. Frá byrjun október starfaði Benedikt Árnason jafnframt með hópnum og Steindór Grétar 
Jónsson var starfsmaður hópsins.  
224 Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, „Forsendur verðtryggingar kannaðar“ (Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytið, 16. nóvember 2010) <http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/utgafa/frettir/eldri-
frettir/evr/nr/2860> skoðað 29. apríl 2014. 
225 Allir fulltrúar sérfræðingahópsins sameinuðust um þessa niðurstöðu nema Vilhjálmur Birgisson sem að 
skilaði sinni eigin skýrslu þar sem að hann lagði áherslu á að verðtrygging nýrra neytendalána yrði óheimil frá 1. 
júlí 2014 og að gripið yrði samhliða til ýmissa mótvægisaðgerða. Sjá betur: Sérfræðingahópur um afnám 
verðtryggingar af neytendalánum, „Afnám verðtryggingar af nýjum neytendalánum : sérálit Vilhjálms 
Birgissonar” (n. 17). 
226 Allir fulltrúar sérfræðihópsins sameinuðust um þessa niðurstöðu nema Vilhjálmur Birgisson sem að skilaði 
séráliti og vildi að verðtrygging nýrra neytendalána yrði óheimil frá og með 14. júlí 2014. Sjá nánar hér: 
Sérfræðingahópur, „Afnám verðtryggingar af nýjum neytendalánum : sérálit Vilhjálms Birgissonar“ (n. 17). 
227 Sérfræðingahópur, „Afnám verðtryggingar af nýjum neytendalánum“ (n. 214) 10–11. 
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Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, eða EES-samningurinn, var lögfestur á Íslandi 

með lögum nr. 2/1993 en við undirritun og innleiðingu EES-samningsins tók Ísland á hendur 

skuldbindingar um að innleiða reglur sambandsins og verða þátttakandi í sameiginlegum innri 

markaði Evrópusambandsins.228 Við lögfestingu EES-samningsins urðu miklar breytingar á 

íslenskum neytendarétti og hefur íslensk neytendalöggjöf að mestu byggt á innleiðingum á 

tilskipunum Evrópusambandsins.229 Lög nr. 30/1993 um neytendalán tóku gildi 1. október 

1993 og var setning laganna liður í aðlögun íslenskrar löggjafar að evrópskum rétti í tengslum 

við aðild Íslands að EES-samningnum. Með aðild Íslands að EES-samningnum var 

nauðsynlegt að aðlaga íslenskar lagareglur að regluverki Evrópusambandsins á sviði 

neytendalána og með lögunum var tilskipun ráðsins 87/102/EBE um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi neytendalán, eins og henni var breytt með 

tilskipun ráðsins 90/88/EBE innleidd.230 Við gildistöku laga nr. 30/1993 um neytendalán 

komu strax í ljós ýmis vandkvæði við framkvæmd þeirra og ári síðar voru lögin endurskoðuð 

og endurútgefin sem lög nr. 121/1994 um neytendalán.  

Með lögum nr. 179/2000 um breytingu á lögum nr. 121/1994 um neytendalán, voru gerðar 

nokkrar breytingar á lögum nr. 121/1994 á grundvelli fenginnar reynslu. Á þeim tíma voru 

liðin rúm sex ár frá setningu laganna og hafði framboð á lánum til neytenda sem og 

heildarfjárhæðir einstakra lána vaxið mikið. Af þeim ástæðum þótti nauðsynlegt að gera 

nokkrar breytingar á lögunum. Árið 2000 voru breytingar gerðar á gildissviði laganna með því 

að fella burt ákvæði sem undanskildi lánssamninga að hærri fjárhæð en 1.500.000 kr. undan 

gildissviði laganna. Fasteignalán voru aftur á móti felld undir gildissvið laganna en við 

athugun hafði komið í ljós að á Norðurlöndum féllu lánveitendur sem veittu lán með veði í 

fasteign til lengri tíma undir ákvæði laganna um neytendalán og jafnframt var kveðið á um að 

yfirdráttarlán skyldu falla undir gildissvið laganna.231 Einnig var bætt við lögin nýrri grein 

sem staðfesti að lögin væru sett í samræmi við ákvæði XIX. viðauka EES-samningsins, sbr. 

lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið og til þess að taka upp í innlendan rétt ákvæði 

tilskipunar ráðsins nr. 102 frá 22. desember 1986 um samræmingu á lögum og 

stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi neytendalán, ásamt síðari breytingum. 

228 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 31. 
229 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson (n. 141) 23. 
230 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228-220. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, II. sögulegur bakgrunnur, 
1. mgr. 
231 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228-220. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, II. sögulegur bakgrunnur, 
breytingar á lögum nr. 30/1993 (nú lög nr. 121/1994), 2. mgr.  
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Samkvæmt athugasemdum í frumvarpi sem varð að lögum nr. 179/2000 er tekið fram að 

þegar innleidd eru í íslenskan rétt ákvæði tilskipana skuli koma fram í lögum vísun til þeirra 

tilskipana sem lagasetning taki mið af og þótti því rétt að bæta slíkri tilvísun í lögin enda væri 

það afar gagnlegt fyrir almenning og aðra sem vinna eftir lögunum.232  

Á árunum 1995 til 1997 vann framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skýrslur um 

framkvæmd við veitingu neytendalána í samræmi við tilskipun 87/102/EBE og kom í ljós 

talsverður munur á milli löggjafar aðildarríkja varðandi neytendalán og þá sérstaklega á þeim 

neytendaverndarúrræðum sem aðildarríkin studdust við til fyllingar ákvæðum tilskipunar 

87/102/EBE. Var talið nauðsynlegt að endurskoða regluverk Evrópusambandsins varðandi 

veitingu neytendalána og var tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/48/EBE afrakstur 

þeirrar vinnu. Tilskipunin var samþykkt af Evrópuþinginu 23. apríl 2008 og féll þá úr gildi 

eldri tilskipun 87/102/EBE um sama efni. Tilskipun 2008/48/EB var tekin upp í EES-

samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 16/2009 sem var birt 19. mars 

2009 í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 16/2009.233  Tilskipunin mælir 

fyrir um fulla samræmingu sem þýðir að heimildir til frávika frá efnisákvæðum hennar við 

innleiðingu í landsrétt eru takmarkaðar. 

Þann 27. mars 2013 tóku gildi ný lög um neytendalán nr. 33/2013. Frumvarpið fylgir 

gildissviði tilskipunar 2008/48/EB að mestu leyti en fasteignalán og lán að fjárhæð undir 200 

evrum og yfir 75.000 evrum eru ekki undanskilin gildissviði frumvarpsins líkt og tilskipunin 

gerir ráð fyrir en aðildarríkjum er frjálst að fella fleiri tegundir lánssamninga undir gildissvið 

landslaga.234 Lánssamningar vegna kaupa á fasteignum eru undanþegnir gildissviði 

tilskipunar 2008/48/EB. Í 14. gr. formálsorða tilskipunar segir að fasteignalán séu undanskilin 

sökum sérstaks eðlis slíkra lánssamninga án þess að það sé útskýrt nánar. Innan 

Evrópusambandsins hafa lengi verið uppi hugmyndir um setningu sérstakra reglna um 

fasteignalán og eru nú til umræðu innan sambandsins drög að tilskipun um lánssamninga 

vegna kaupa á íbúðarhúsnæði COM/2011/142/Final.235 Verði tilskipunardrögin samþykkt án 

teljandi breytinga verður nauðsynlegt að endurskoða og samræma regluverk hérlendis og 

232 Alþt. 2000-2001, A-deild, þskj. 90-90 mál, athugasemdir við einstaka greinar frumvarpsins, um 3. gr., 1. mgr. 
233 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228-220. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, III. tilefni og nauðsyn 
lagasetningar, 1.–4. mgr.  
234 sama heimild. Athugasemdir við lagafrumvarp þetta, IV. Meginefni frumvarpsins, Gildissvið, 1 .mgr.  
235 European Commission, „Proposal for a directive of the European parliament and of the council on credit 
agreements relating to residential property (Text with EEA relevance)“ (European commission, 31. mars 2011) 
COM (2011) 142 final <http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0142:FIN:EN:PDF> skoðað 12. maí 2014. 
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hefur undirbúningur slíkrar endurskoðunar þegar hafist í atvinnu- og 

nýsköpunarráðuneytinu.236   

Eitt af þeim sjónarmiðum sem höfð hafa verið uppi í tengslum við hugsanlegt ólögmæti 

verðtryggingar snúa að því að verðtryggðir lánssamningar uppfylli ekki reglur Evrópuréttar 

sem snúa að upplýsingagjöf til lántaka.237 Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 121/1994 um 

neytendalán skal lánveitandi við gerð lánssamninga gefa neytanda tilteknar upplýsingar þar á 

meðal upplýsingar um höfuðstól, fjárhæð útborgunar, árlega nafnvexti, lántökukostnað, árlega 

hlutfallstölu kostnaðar, heildarupphæð sem greiða skal, fjölda greiðslna og gildistíma 

lánssamnings. Það frelsi sem ríkir á milli aðila um að semja um breytilega vexti bæði hér á 

landi og innan EES-svæðisins gerir það að verkum að erfiðleikum getur verið bundið að veita 

upplýsingar um heildarlántökukostnað og árlega hlutfallstölu kostnaðar, þar sem ekki er vitað 

hvernig breytilegir vextir eða kostnaður muni þróast í framtíðinni. Ef breyta má lánskostnaði, 

afborgunum eða öðrum atriðum lánskjara á samningstímanum skal lánveitandi greina 

neytanda frá því við hvaða aðstæður breytingarnar geta orðið. Ef ekki er unnt að reikna út 

árlega hlutfallstölu kostnaðar skal lánveitandi þess í stað skýra neytanda frá því hverjir árlegir 

nafnvextir eru, hvaða gjöld falla á lánið og við hvaða aðstæður breytingar geti orðið. 

Rétt er að taka fram að um flókið samspil er að ræða við reglur Evrópuréttar þar sem að tekið 

er fram í tilskipun 87/102/EBE að gildissvið 4. gr. og 6. til 12. gr. taki ekki til lána sem tryggð 

eru með fasteignaveði. Reglurnar hafa aftur á móti verið teknar upp í lög um neytendalán en 

fasteignaveðlán hafa fallið undir gildissvið laga um neytendalán allt frá árinu 2000, fyrst undir 

lög nr. 121/1994 um neytendalán og seinna undir lög 33/2013 um neytendalán.  

6.2.2. Ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 8/2014  

Í nýlegri ákvörðun Neytendastofu 27. febrúar 2014 í máli nr. 8/2014 reyndi á lögmæti 

vísitöluskuldbindingar og verðtryggingu höfuðstóls og heildarlántökukostnað skuldar. Í 

málinu kvartaði einstaklingur yfir skilmálum og skorti á upplýsingagjöf Íslandsbanka hf. við 

skuldskeytingu fasteignaveðláns árið 2006 auk þess sem kvartað var yfir framkvæmd bankans 

236 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 228-220. mál, athugasemdir við lagafrumvarp þetta, IV. meginefni 
frumvarpsins, fasteignalán, 2. mgr.  
237 Lögmenn Laugardal ehf. fyrir Verkalýðsfélag Akraness, „Álitsgerð : Álitsgerð varðandi ólögmæti 
verðtryggingar á Íslandi“ (9. mars 2012) 6 <http://vlfa.is/Files/Skra_0057839.pdf> skoðað 3. maí 2014. 
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á samningnum í tengslum við verðbætur, árlega hlutfallstölu kostnaðar og 

heildarlántökukostnað.238 

Með lánssamningi aðila fylgdi greiðsluáætlun sem gerði ráð fyrir því að verðbólga væri 0% 

og myndi haldast þannig fyrir allar uppgefnar greiðslur. Þetta taldi skuldari ekki í samræmi 

við þá grundvallarskyldu sem kveðið er á um í 2. mgr. 6. gr. laga nr. 121/1994 um 

neytendalán að upplýsa þurfi lántaka um hvernig þessi kostnaðarliður breytist og hversu 

mikið vægi hann kunni að hafa á heildarlántökukostnað. Var það mat lántaka að 

greiðsluáætlun sem geri ráð fyrir 0% verðbólgu sé óraunsæ og villandi. Í öðru lagi gerði 

skuldari athugasemd við árlega hlutfallstölu kostnaðar og hélt því fram að þær greiðslur sem 

Íslandsbanki hefði farið fram á væru of háar og mun hærri en árleg hlutfallstala kostnaðar 

segði til um. Árleg hlutfallstala kostnaðar hafi samkvæmt tilskipun nr. 87/102/EBE átt að 

tryggja að neytendur gætu nýtt hana til að bera saman mismunandi lánskjör. Eina leiðin til að 

lántakendur geti borið saman verðtryggð lán við óverðtryggð lán á grundvelli árlegrar 

hlutfallstölu kostnaðar sé að kostnaður vegna verðbóta sé innifalinn í hlutfallstölunni. Í þriðja 

lagi gerði skuldari athugasemd við heildarlántökukostnað eins og hann er skilgreindur skv. 7. 

gr. laga nr. 121/1994 og benti á að Íslandsbanki gæti ekki borið fyrir sig að 

heildarlántökukostnaður innihaldi ekki verðbætur enda sé skýrt kveðið á um það með 

tæmandi upptalningu hvaða kostnaðarliðir séu þar ekki meðtaldir. Íslandsbanki verði því að 

bera ábyrgð á þeim mistökum sem gerð voru við samningsgerðina að gefa upp 

heildarlántökukostnað án verðbóta.  

Var það álit Neytendastofu að hvorki af lögum nr. 121/1994 um neytendalán eða tilskipunum 

ESB sem eru grundvöllur laga og reglna sem settar hafa verið samkvæmt þeim sé unnt að 

álykta að lánveitanda hafi verið heimilt að færa inn tölu sem væri 0% við gerð 

greiðsluáætlunar fyrir verðtryggt lán. Þá verði ekki séð að neinar sérreglur, ákvarðanir 

stjórnvalda eða lögskýringargögn bendi til þess að það hafi verið vilji löggjafans að 

undanskilja þetta atriði við upplýsingagjöf til neytenda. Neytendastofa taldi að tilskipun 

87/102/EBE, með síðari breytingum, hefði haft í för með sér ítarlega upplýsingaskyldu 

lánveitenda til neytenda þegar veitt væru neytendalán. Það hafi alfarið verið í höndum 

löggjafans að veita skýra undanþágu frá upplýsingaskyldu að þessu leyti ef að slíkt hefi verið 

talið nauðsynlegt en það hafi ekki verið gert og benti greinargerð með frumvarpi sem síðar 

238 Ákvörðun Neytendastofu 27. febrúar 2014 í máli nr. 8/2014, III. niðurstaða, 1., 1. mgr.  
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varð að lögum nr. 121/1994 til þess að tilgangur laganna væri að innleiða að fullu og án 

undanþágu ákvæði tilskipunarinnar.  

Var því talið að Íslandsbanki hefði] brotið gegn 12. gr. laga nr. 121/1994 um 
neytendalán og 5. gr. laga nr. 57/2005 um eftirlit með óréttmætum 
viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins með því að taka ekki tillit til verðbóta 
við útreikning á árlegri hlutfallstölu kostnaðar og setja inn 0% sem forsendu við 
útreikning hlutfallstölunnar og framlagningu upplýsinga við lánveitinguna til 
kvartanda.239  

Var jafnframt komist að þeirri niðurstöðu að Íslandsbanki hf. hefði brotið gegn ákvæðum 

sömu laga með því að taka ekki tillit til verðbóta við útreikning á heildarlántökukostnaði og 

með því að taka ekki tillit til verðbóta við framsetningu greiðsluáætlunar. Segir jafnframt í 

ákvörðun Neytendastofu að árlegri hlutfallstölu kostnaðar sé ætlað að auðvelda neytendum að 

meta hve mikill kostnaður fylgir láni og bera saman mismunandi lánstilboð áður en tekin er 

ákvörðun um lántöku. Árleg hlutfallstala kostnaðar lýsir heildarlántökukostnaði lánssamnings 

og er hún gefin út sem árleg prósenta af upphæð láns. Í tilskipunum 87/102/EBE og 

90/88/EBE fjalla ekki sérstaklega um verðtryggingu og því er þar ekki að finna upplýsingar 

um það með hvaða hætti skuli tekið tillit til verðbóta við útreikning á árlegri hlutfallstölu 

kostnaðar. Þegar litið er til orðalags ákvæði 6., 7. og 12. gr. laga nr. 121/1994 um neytendalán 

er megintilgangs laganna telur Neytendastofa það ljóst að það hafi ekki verið vilji löggjafans 

að halda upplýsingum um verðbólgu eða verðtryggingu fyrir utan upplýsingagjöf. Telur 

Neytendastofa að taka eigi mið af vísitölu þess mánaðar þegar að lánveitandi leggur fram 

upplýsingar og líta beri til þess að Hagstofa Íslands gefi út vísitölu neysluverðs fyrir hvern 

mánuð. 

Í ákvörðun Neytendastofu er verðtrygging neytendalána ekki talin flokkast til óréttmæta 

viðskiptahátta enda sé verðtrygging ekki talin upp með viðskiptaháttum sem undir öllum 

kringumstæðum teljast óréttmætir í reglugerð nr. 160/2009 og geti Neytendastofa því ekki 

kveðið á um að verðtrygging sem slík, óháð tiltekinni lánveitingu, teljist undir öllum 

kringumstæðum óréttmætir viðskiptahættir heldur sé þvert á móti heimilt að veita neytendum 

verðtryggð lán samkvæmt vxl. Verðtrygging neytendalána hafi verið heimil lögum samkvæmt 

allt frá árinu 1979 og því sé verðtrygging lána til neytenda sem slík lögmæt hér á landi. 

Neytendastofa getur hins vegar metið hvort verðtrygging einstakra lánveitinga sé með þeim 

hætti að brotið hafi verið gegn góðum viðskiptaháttum og verður þá að meta aðstæður og 

239 Ákvörðun Neytendastofu 27. febrúar 2014 í máli nr. 8/2014, IV. ákvörðunarorð, 1. mgr.  
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upplýsingagjöf í hverju tilviki fyrir sig og meta hvort um óréttmæta viðskiptahætti sé að ræða. 

Skuldara voru ekki veittar réttar upplýsingar um árlega hlutfallstölu kostnaðar, 

heildarlántökukostnað eða einstaka greiðslur og telur Neytendastofa að slíkt sé óhæfilegt 

gagnvart kvartanda og brjóti gegn ákvæði 5. gr. laga nr. 57/2005 um ólögmæta viðskiptahætti 

eins og það stóð fyrir gildistöku breytingalaga nr. 50/2008.  

Heimildir Neytendastofu taka einungis til þess að taka ákvörðun um hvort brotið hafi verið 

gegn ákvæðum laganna á allsherjarréttarlegum grundvelli. Hvernig fara skuli með samninginn 

í kjölfar ákvörðunarinnar verði aðilar að leysa sín á milli með samkomulagi fyrir 

úrskurðarnefnd í viðskiptum við fjármálafyrirtæki eða eftir atvikum að fela dómstólum að 

leysa úr slíkri kröfu.240 Telja má að niðurstaða Neytendastofu sé til þess fallin að varpa ljósi á 

túlkun á ákvæða laga nr. 121/1994 um neytendalán með hliðsjón af tilskipunum 

Evrópusambandsins og upplýsingaskyldu lánveitenda. 

6.2.3. Mál fyrir EFTA-dómstólnum  

Fyrir EFTA-dómstólnum eru nú tvær beiðnir um ráðgefandi álit á nánar tilgreindum atriðum 

sem tengjast verðtryggingu lánssamninga og meðal annars er deilt um sambærileg sjónarmið 

og koma fram í áliti Neytendastofu 27. febrúar 2014 í máli nr. 8/2014 og fjalla um árlega 

hlutfallstölu kostnaðar og hvort heimilt sé að gera ráð fyrir 0% verðbólgu.  

Með dómi Hæstaréttar frá 8. október 2013 í máli nr. 489/2013 var fallist á kröfu um að leitað 

yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á nánar tilgreindum atriðum um skýringu á tilskipun 

nr. 93/13/EBE um óréttmæta skilmála í neytendasamningum. Í dómi Hæstaréttar var vísað til 

þess að tilskipun 93/13/EBE hefði verið tekin upp í EES-samninginn með ákvörðun 

sameiginlegu EES-nefndarinnar og að með lögum nr. 14/1995, sem sett hefðu verið til að 

leiða ákvæði tilskipunar í íslenskan rétt, hefði fjórum greinum verið bætt við samningalög, 

nánar tiltekið 36. gr. a-d. Var því að mati dómsins talið nægjanlega fram komið að ákvæði 

tilskipunar 93/13/EBE gætu haft þýðingu þegar leyst væri úr kröfum á hendur Íslandsbanka 

hf. og þar með á niðurstöðu málsins. Í framhaldi sendi Héraðsdómur Reykjavíkur beiðni um 

ráðgefandi álit sem barst EFTA-dómstólnum þann 12. nóvember 2013 og hlaut málið nr. E-

25/13.241 Fyrir EFTA-dómstólinn voru lagðar fimm spurningar til nánari útskýringar á 

240 Neytendastofa, „Íslandsbanki braut gegn upplýsingaskyldu um neytendalán“ (Neytendastofa, 28. febrúar 
2014) <http://www.neytendastofa.is/um-okkur/frettir-og-tilkynningar/frett/2014/02/28/Islandsbanki-braut-gegn-
upplysingaskyldu-um-neytendalan-/> skoðað 11. maí 2014. 
241 Áður hafði samhljóða beiðni borist frá Hæstarétti Íslands þann 9. október 2013 þar sem óskað var eftir 
ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins vegna sama máls. Sú beiðni hlaut málsnúmerið E-22/13 en var afturkölluð 
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tilskipun 93/13/EBE. Fyrsta spurningin snýr að því hvort að það samræmist ákvæðum 

tilskipunarinnar ef að löggjöf í ríki sem á aðild að EES-samningnum heimili að samningur 

neytanda og lánveitanda til fjármögnunarkaupa hafi að geyma ákvæði um að greiðslur af 

láninu skuli verðtryggðar samkvæmt fyrirfram ákveðinni vísitölu. Önnur spurningin snýr að 

því hvort að tilskipun 93/13/EBE takmarki svigrúm viðkomandi samningsríkis til þess að 

ákveða með lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum hvaða þættir skuli valda breytingum á hinni 

fyrirfram ákveðnu vísitölu og með hvaða aðferðum þær breytingar skuli mældar. Í þriðja lagi 

var sú spurning lögð fyrir dómstólinn hvort samningsskilmáli teljist hafa verið sérstaklega  

umsaminn í skilningi 1. mgr. 3. gr. tilskipunarinnar þegar tekið sé fram í skuldabréfi að 

skuldbinding hans sé verðtryggð eftir nánar tilgreindri grunnvísitölu, skuldabréfinu fylgir 

yfirlit sem að sýnir áætlaðar og sundurliðaðar greiðslur á gjalddögum láns og tekið er fram í 

yfirlitinu að áætlunin geti tekið breytingum í samræmi við verðtryggingarákvæði 

lánssamningsins og neytandi og lánveitandi undirrita báðir greiðsluyfirlitið samtímis og 

samhliða því að neytandi undirritar skuldabréfið. Í fjórða lagi er EFTA-dómstóllinn beðinn að 

gefa álit sitt á því hvort aðferðin við útreikning verðbreytinga í lánssamningi hafi verið 

útskýrð nægilega fyrir neytanda í skilningi d. liðar 2. gr. viðauka við tilskipun 93/13/EBE 

þegar atvik eru með þeim hætti sem greint var frá í þriðju spurningu. Í fimmta og síðasta lagi 

er spurt um það hvort ríki sem eigi aðild að EES-samningnum hafi val milli þess við 

innleiðingu 1. mgr. 6. gr. tilskipunar 93/13/EBE annars vegar að mæla svo fyrir í landsrétti að 

heimilt sé að lýsa óskuldbindandi fyrir neytanda óréttmæta skilmála í skilningi 1. mgr. 6. gr. 

eða hins vegar að mæla svo fyrir í landsrétti að slíkir skilmálar skuli ávallt vera 

óskuldbindandi fyrir neytandann.242  Munnlegur málflutningur fyrir EFTA-dómstólnum fór 

fram 9. apríl 2014 og er dóms að vænta.  

Með dómi Hæstaréttar frá 6. desember 2013 í máli nr. 737/2013 var aftur fallist á að leitað 

yrði eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins á nánar tilgreindu atriði um skýringu á tilskipun 

87/102/EBE um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna varðandi 

neytendalán, svo og nánar tilgreindum atriðum um skýringu á tilskipun 93/13/EBE um 

óréttmæta skilmála í neytendasamningum. Lántaki höfðaði mál á hendur Landsbankanum hf. 

þann 12. nóvember 2013 og fjarlægð af málaskrá sama dag. Sjá nánar: „Order of the president of the court : 
Withdrawl of a request for an Advisory Opinion“ (12. nóvember 2013) 
<http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/22_13_Order_of_the_President.pdf> skoðað 29. apríl 2014. 
242 EFTA dómstóllinn, „EFTA Court - Request for an Advisory Opinion from the EFTA Court by Héraðsdómur 
Reykjavíkur dated 5 November 2013 in the case of Gunnar V. Engilbertsson v. Íslandsbanka (Case E-25/13)“ 
(12. nóvember 2013) <http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/25_13_Req_Adv_Op_OJ_01.pdf> skoðað 
29. apríl 2014. 
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þar sem hann dró einkum í efa lögmæti verðtryggingarákvæðis skuldabréfs sem útgefið var af 

Landsbankanum hf. þar sem fjárhæð skuldabréfsins var bundin vísitölu neysluverðs 

samkvæmt heimild vxl.243 Í framhaldi sendi Héraðsdómur Reykjavíkur beiðni um ráðgefandi 

álit sem barst EFTA-dómstólnum þann 17. desember 2013 og hlaut málið númerið E-27/13. 

Fyrir dóminn voru lagðar sex spurningar en munnlegur málflutningur hefur ekki farið fram. 

Spurningar tvö til sex í máli nr. E-27/13 eru samhljóða spurningum eitt til fimm í máli nr. E-

25/13. Til viðbótar er svo lögð sú spurning fyrir dómstólinn hvort að það samræmist tilskipun 

87/102/EBE, eins og henni var breytt með tilskipunum 90/88/EBE og 98/7/EB, að við gerð 

lánssamnings sem bundinn sé við vísitölu neysluverðs samkvæmt heimildum í settum lögum 

og taki því breytingum í samræmi við verðbólgu, sé við útreikning á heildarlántökukostnaði 

og árlegri hlutfallstölu kostnaðar sem birtur er lántaka við samningsgerðina miðað við 0% 

verðbólgu en ekki þekkt verðbólgustig á lántökudegi.244 

Telja má að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í framangreindum málum nr. E-25/13 og E-

27/13 muni skýra ákveðin atriði um heimildir til verðtryggingar og túlkun á ákvæðum 

íslenskra laga með hliðsjón af tilskipunum. Má því vænta að lögmæti verðtryggingar og 

framkvæmd verðtryggðra lánssamninga muni skýrast á komandi mánuðum.  

6.2.4. Sérfræðiálit framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins  

Maria Elvira Mendez-Pineda, prófessor í Evrópurétti við Háskóla Íslands, leitaði til 

framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í lok árs 2012 og óskaði svara um hvort 

verðtrygging, líkt og hún hefur verið framkvæmd á Íslandi á liðnum árum, stæðist tilskipun 

ráðsins 2008/48/EBE um lánssamninga fyrir neytendur. Henni barst svar frá skrifstofu 

framkvæmdastjóra neytendamála hjá ESB.245 Hagsmunasamtök heimilanna beindu jafnframt 

erindi til sömu skrifstofu um verðtryggingu neytendalána og fengu þau einnig svar.246 Vert er 

að geta þess að efni bréfanna lýsir aðeins skoðunum framkvæmdastjórnar neytendamála en 

243 Hæstiréttur hafnaði í umræddu máli beiðni um að leitað yrði eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins á nánar 
tilgreindum atriðum er vörðuðu skýringu á tilskipun 2004/39/EB um markaði fyrir fjármálagerninga, með 
skírskotun til þess að útgáfa skuldabréfsins sem málið varðaði fæli ekki í sér nein atriði sem gætu talist til 
verðbréfaviðskipta í merkingu tilskipunarinnar eða laga nr. 108/2007 um verðbréfaviðskipti og væri því 
þýðingarlaust fyrir úrlausn málsins að leita ráðgefandi álits um þau atriði.  
244 Eru það svipuð sjónarmið og reyndi á í áliti Neytendastofu nr. 8/2014.  
245 Paola Testori-Coggi, „Subject : Your letter on European consumer credit and mortgage law - registered under 
ref. ARES(2012) 1452101“ (European commission ; Health and consumers directoriate-general, 12. febrúar 
2012) <http://www.heimilin.is/varnarthing/images/stories/pdfs/English/2013esbtilelviru.pdf> skoðað 8. maí 
2014. 
246 Cristinia Russo, „Subject  : Financial indexation imposed on Icelandic consumer credit“ (European 
commission ; Health and consumers directoriate-general, 15. febrúar 2013) 
<http://www.heimilin.is/varnarthing/images/stories/pdfs/English/2013esbtilhh.pdf> skoðað 7. maí 2014. 
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geta ekki talist bindandi á neinn hátt. Í báðum bréfunum er fjallað um gildissvið tilskipunar 

2008/48/EBE og þar kemur fram að samkvæmt 3. gr. g. teljist heildarkostnaður allur 

kostnaður, þar með taldir vextir, þóknun, skattar og hvers kyns gjöld sem að neytandi þarf að 

greiða í tengslum við lánssamningin og sem þekktur er af lánveitanda. Í bréfunum er jafnframt 

að finna umfjöllun um það að verðtrygging í sjálfu sér sé ekki bönnuð en vísað til fyrrnefndra 

daga COM/2011/142/Final þar sem að fjallað sé um upplýsingar um heildar lántökukostnað 

og skyldur lánveitanda áður en lánveiting sé veitt. Af svarbréfunum tveimur má ráða að tilefni 

er til frekari rannsókna á gildissviði tilskipunar 2008/48/EBE, innleiðingu í íslenskan rétt og 

tengslum við verðtryggingu. 

6.3. Afleiðingar af hugsanlegu ólögmæti verðtryggingar  

Rétt þykir að velta upp hugsanlegum réttaráhrifum af hugsanlegu ólögmæti verðtryggingar 

komi til þess að EFTA-dómstóllinn og eftir atvikum dómstólar hér á landi komist að þeirri 

niðurstöðu að sú framkvæmd sem viðgengist hefur teljist í andstöðu við ákvæði laga líkt og 

gerðist með gengistryggingu lánssamninga. Í því samhengi er hægt að velta upp réttaráhrifum 

á þess að verðtrygging væri dæmd ólögmæt á tvo vegu. Annars vegar hvaða staða gæti 

skapast yrði niðurstaða dómstóla á þá leið að verðtrygging væri óheimil og hins vegar hvaða 

staða gæti skapast ef niðurstaða dómstóla yrði sú að útreikningur á árlegri hlutfallstölu 

kostnaðar hafi verið rangur þar sem að talið sé andstætt ákvæðum laga að miða við 0% 

verðbólgu.  

Samkvæmt upplýsingum Seðlabanka Íslands um skuldastöðu heimilanna eru um 84.000 

heimili með fasteignalán og af þeim hafi um 10% verið með gengistryggð fasteignalán, þar af 

voru um 2,5% eingöngu með gengistryggð lán og 7,5% heimila voru með blöndu af 

gengistryggðu láni og íslensku láni. Í heild nema verðtryggð útlán í íslenska fjármálakerfinu 

um 2.260 milljörðum og af þeim skulda heimilin um 1.400 milljarða en aðrir aðilar skulda um 

860 milljarða. Heimilin standa því að baki um 62% af verðtryggðum lánum fjármálakerfisins 

hér á landi.247 Af þessum tölum má sjá hversu lítill hluti heimila var með gengistryggt 

fasteignalán miðað við þann fjölda heimila sem eru með verðtryggð fasteignalán. Umfang 

þess verks að endurútreikna verðtryggða lánssamninga kæmi til þess að þeir yrðu að hluta eða 

heild dæmir í andstöðu við ákvæði laga eða þjóðréttarlegar skuldbindingar yrði því mun meira 

heldur en umfang endurútreikninga gengistryggðra lánssamninga. Að sama skapi skipta 

247 Ásgeir Jónsson, Sigurður Jóhannesson og Valdimar Ármann (n. 13) 81–82. 
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þessar tölur máli í ljósi þess að vernd laga um neytendalán nr. 121/1994 nær til samninga sem 

lánveitandi gerir í atvinnuskyni við neytendur skv. 1. mgr. 1. gr. laga um neytendalán.  

Í fyrstu er rétt að huga stuttlega að því hver hugsanleg réttaráhrif myndu vera kæmi til þess að 

verðtrygging yrði dæmd í andstöðu við ákvæði laga. Hæstiréttur hefur komist að þeirri 

niðurstöðu í dómum um gengistryggingu lánssamninga að þar sem gengistrygging hefur verið 

dæmd ólögmæt hafi verið óhjákvæmilegt að líta með öllu framhjá ákvæðum samningsins um 

vaxtahæð þar sem vaxtakjör af láninu geti ekki komið til álita nema í tengslum við 

gengistryggingu þess,248 sbr. Hrd. 16. september 2010 í mái nr. 471/2010. Samkvæmt 4. gr., 

sbr. 3. gr. vxl. skulu lægstu vextir þegar svo stendur á hverjum tíma vera jafn háir vöxtum sem 

Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum 

óverðtryggðrum útlánum hjá lánastofnunum og væru birtir samkvæmt 10. gr. laganna. Það 

varð því niðurstaða Hæstaréttar að skýra bæri 4. gr. vxl. á þann veg að vaxtaskilmálar þess 

kæmu til fyllingar samningum með ógild samningsákvæði um vaxtahæð. Leiða má líkur að 

því að um meðferð verðtryggðra lánssamninga yrði með sambærilegum hætti og sú aðferð 

sem mótuð hefur verið um meðferð og endurútreikninga gengistryggðra lánssamninga á 

liðnum árum og má í því sambandi sérstaklega benda á Hrd. 18. október 2012 í máli nr. 

464/2012 þar sem Hæstiréttur taldi það standa lánveitanda nær en lántaka að bera þann 

vaxtamun sem hlaust af hinni ólögmætu gengistryggingu og að sá rangi lagaskilningur aðila 

sem lá til grundvallar lögskiptum þeirra yrði í uppgjöri einungis leiðréttur til framtíðar sem 

hafði þær afleiðingar að lánveitandi gat ekki krafið lántaka um viðbótargreiðslur vegna þegar 

greiddra vaxta aftur í tímann. Endurkröfuréttur lánastofnana myndi þar með takmarkast á 

sambærilegan hátt og Hæstiréttur hefur metið endurkröfurétt tengdum gengistryggingu 

lánssamninga.  Það er þó rétt að taka fram að mat höfundar, með hliðsjón af 13. og 14. gr. 

vxl., er að heimilt sé að verðtryggja sparifé og lánsfé enda sé grundvöllur verðtryggingarinnar 

vísitala neysluverðs.  

Að lokum er rétt að velta því upp hvaða staða gæti komið upp ef að niðurstaða dómstóla yrði 

sú að útreikningur á árlegri hlutfallstölu kostnaðar hafi verið rangur þar sem það sé talið 

andstætt ákvæðum laga og tilskipana að miða við 0% verðbólgu við útreikning. Fræðilega 

koma þrjár leiðir til greina til að ná fram lagaáhrifum ólögfestra eða ranglega lögfestra EES-

reglna. Í fyrsta lagi með því að skýra landsrétt í samræmi við þjóðarrétt, í öðru lagi með því 

að viðurkenna önnur lagaáhrif án þess að reglurnar hafi verið teknar upp í landsrétt með 

248 Helgi Sigurðsson, „Dómar Hæstaréttar í gengistryggingarmálum” (n. 83) 27. 
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réttum hætti og í þriðja lagi með því að viðurkenna rétt til skaðabóta vegna tjóns vegna 

vanrækslu ríkisins á því að fullnægja skuldbindingum sínum um upptöku gerðanna í 

landsrétt.249  

Tilskipun 87/102/EB kveður ekki á um réttaráhrif þess ef farið er í bága við fyrirmæli hennar 

heldur fer um slíkt eftir ákvæðum landsréttar. Samkvæmt 1. mgr. 14. gr. laga nr. 121/1994 um 

neytendalán er lánveitanda ekki heimilt að krefja neytanda um greiðslu vaxta eða annars 

lántökukostnaðar ef að sá kostnaður er ekki tilgreindur í lánssamningi. Samkvæmt 2. mgr. 14. 

gr. kemur jafnframt fram að sé árleg hlutfallstala kostnaðar of lágt reiknuðu sé lánveitanda 

eigi heimilt að krefjast heildarlántökukostnaðar sem gæfi hærri árlega hlutfallstölu kostnaðar. 

Hins vegar gilda ákvæði 1. og 2. mgr. ekki ef lánveitandi getur sannað að neytandi hefði mátt 

vera ljóst hver lántökukostnaðurinn átti að vera en ef að 1. eða 2. mgr. leiða til lækkunar 

eftirstöðva skal neytandi greiða þær samkvæmt samningnum og lækkunin á að koma fram á 

síðustu afborgunum samkvæmt 3. mgr. 14. gr. laga nr. 121/1994 um neytendalán. Í 3. mgr. 

14. gr. er þannig að finna undantekningarheimild sem að hægt væri að beita ef talið yrði að 

lánveitendur hefðu brotið gegn ákvæðum laga um útreikning fjárhæðar lántökukostnaðar. 

Undantekning er háð því skilyrði að lánveitandi getur fært sönnur fyrir því að lántaka hafi 

verið ljóst hver lántökukostnaðurinn átti að vera með hliðsjón af breytingum eftir vísitölu 

neysluverðs. Til viðbótar við framangreint virðist einkum geta reynt á almennar 

ógildingarreglur samningaréttar og eftir atvikum skaðabótareglur, sbr. einnig 27. gr. laga nr. 

121/1994 um neytendalán og til hliðsjónar 34. gr.laga nr. 33/2013 um neytendalán.  

  

249 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (n. 228) 21–22. 
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7. Lokaorð  

Markmið höfundar í upphafi ritgerðar var að rannsaka stöðu lántaka sem tóku gengistryggt lán 

og leita svara við því með hvaða hætti endurútreikningum slíkra lána hafi verið háttað og á 

grundvelli hvaða reglna slík lán hefðu verið endurreiknuð. Jafnframt átti að bregða ljósi á 

lagalegar breytingar í kjölfar niðurstöðu Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggingar og draga 

saman hvaða áhrif og afleiðingar þær hafa haft á stöðu lántaka. Auk þess var ýmsum 

álitaefnum tengdum ólíkum réttarsviðum velt upp og fjallað um með hvaða hætti tilteknar 

reglur eða löggjöf gæti haft áhrif, eftir atvikum, á réttindi lántakenda eða lánveitenda. 

Höfundur vildi einnig tengja umfjöllun um gengistryggða lánssamninga við verðtryggða 

lánssamninga með hliðsjón af umræðum um hugsanlegt ólögmæti verðtryggðra lánssamninga.  

Í 2. kafla var það rakið að samningsákvæði sem miðar skuldbindingar í íslenskum krónum við 

gengi erlendra gjaldmiðla telst ein tegund verðtryggingar sem fellur undir vxl. Ákvæði VI. 

kafla laganna, sem fjallar um verðtryggingu, eru ófrávíkjanleg sbr. 2. gr. laga vxl. Samkvæmt 

13. gr. laganna gilda ákvæði kaflans um lánsfé í íslenskum krónum. Af þessu leiðir að lánsfé í 

íslenskum krónum verður einungis verðtryggt með þeim hætti sem 14. gr. heimilar. 

Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði samninga sem miðuðu við 

gengistryggingu eftir gengi tiltekins gjaldmiðils eða gjaldmiðla séu í andstöðu við fyrirmæli 

laga og geti af þeim ástæðum ekki verið talin skuldbindandi. Kom þessi niðurstaða meðal 

annars í ljós í Hrd. frá 16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010. Talsverður fjöldi dóma 

hefur fallið á liðnum árum þar sem reynt hefur á álitaefni tengdum gengistryggingu 

lánssamninga en slík umfjöllun fellur fyrir utan umfjöllunarefni þessarar ritgerðar líkt og 

fjallað var um 3. kafla. Með Hrd. 16. september 2010 í máli nr. 471/2010 var talið að í slíkum 

tilvikum yrði að líta framhjá ákvæðum lánssamnings um vexti og miða þess í stað við vexti 

Seðlabanka Íslands samkvæmt 4. gr. vxl.  

Í 4. kafla var farið yfir hvernig uppgjöri vegna gengistryggðra lánssamninga hefur verið 

háttað og fjallað nokkuð ítarlega um þær lagabreytingar sem um slík uppgjör gilda. Ljóst er að 

stjórnvöld settu ákveðin viðmið um hvernig haga skyldi uppgjöri og útreikningi vaxta af 

gengistryggðum lánum og veittu auk þess einstaklingum með gild, erlend lán sömu vernd 

þannig að slík lán voru endurreiknuð á sambærilegan hátt og ólögmæt gengistryggð lán. Ekki 

var talið að lögaðilar ættu að njóta sömu aukinnar réttarverndar enda væri lántaka fyrirtækja í 

erlendum myntum oft á tíðum byggð á öðrum forsendum en lántaka einstaklinga. Ljóst er að 

endurútreikningar lánssamninga hafa tekið mun lengri tíma en reiknað var með í upphafi og 

má að hluta rekja þá töf til þess að með Hrd. 15. febrúar 2012 í máli nr. 600/2011 var lögum 
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nr. 151/2010 sem að fjölluðu um ákvörðun vaxta vikið til hliðar þar sem talið var að ákvæði 

laganna gætu ekki hróflað með afturvirkum hætti við réttarreglum sem gilda um 

skuldbindingar og greiðslur frá því sem gilti þegar til þeirra var stofnað og var talið að ákvæði 

laganna færu í bága við 72. gr. stjskr. Þurfti í framhaldinu að endurreikna á nýjan leik hluta 

lánssamninga en auk þess er ljóst að í umferð voru fjölmargar tegundir samninga og hefur 

slíkt ekki verið til að flýta fyrir endurútreikningum og framkvæmd þeirra. Í 4. kafla var 

jafnframt farið yfir hugsanlega skaðabótaábyrgð lánveitanda og hvort að slík ábyrgð geti verið 

til staðar í einhverjum tilvikum auk þess sem farið var yfir fyrningu krafna og ný staðfest lög 

um breytingu á vxl. sem lengja fyrningarfrest uppgjörskrafna um 4 ár, allt fram til 10. júní 

2018 sem telja verður nægan tíma til að ljúka meðferð slíkra mála fyrir dómstólum. Fjallað 

var um nýlega dóma Hæstaréttar þar sem reynt hefur á útreikning vaxta frá stofndegi og með 

hvaða hætti hefur verið leyst úr álitamálum tengdum meginreglum kröfuréttar um að 

kröfuhafi sem hefur fengið minna greitt en hann átti rétt á eigi kröfu á hendur skuldara um það 

sem vangreitt og samspil þeirrar reglu við aðra meginreglu um rétt til endurgreiðslu ofgreidds 

fjár.  

Í 5. kafla var fjallað um þær lagabreytingar sem ætlað var að rýmka fyrir tímabundnum 

heimildum til endurupptöku dómsmála, gjaldþrotaskipta og fullnustugerða, sbr. 2. gr. laga nr. 

151/2010 og ákvæði til bráðabirgða XIII. vxl.  Þótti rétt í ljósi þeirra sérstöku aðstæðna sem 

uppi voru að víkja frá þeim tímafrestum og ströngu skilyrðum sem að almennt gilda um slíkar 

endurupptökuheimildir. Við leit í dómasafni réttarins kom í ljós að heimildirnar höfðu 

takmarkað verið nýttar og í þeim tilvikum þar hafði verið látið á þær reyna komst Hæstiréttur 

að þeirri niðurstöðu að endurupptökuheimildin ætti ekki við. Jafnframt var fjallað um 

flýtimeðferð mála sem snúa að gengistryggingu fyrir dómstólum en slíkum málum er í dag 

tryggður forgangur fram yfir önnur mál sem bíða meðferðar hjá dómstólum og í heimildinni 

felst að allir frestir séu ákvarðaðir eins stuttir og mögulegt er og að dómur sé kveðinn upp hið 

fyrsta. Að sama skapi hefur nýlega verið bætt við lög um nauðungarsölu nýrri heimild sem 

skyldar sýslumenn til að verða við ósk gerðarþola um frest á uppboði og er heimildin nátengd 

aðgerðaráætlun ríkisstjórnar um höfuðstólslækkun verðtryggðra húsnæðislána. Enn er of 

snemmt að segja til um framkvæmd þeirra breytinga.  

Í 6. kafla var fjallað um verðtryggingu lánssamninga og farið yfir aðgerðir liðinna ára sem 

miða að hugsanlegu afnámi verðtryggingar. Ísland er eitt fárra ríkja sem að notast hefur við 

verðtryggingu að staðaldri við langtíma skuldbindingar einstaklinga og eru hugmyndir um 

afnám verðtryggingar ekki nýjar af nálinni. Nýlega voru kynntar til sögunnar hugmyndir sem 
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miða að afnámi verðtryggingar á nýjum neytendalánum og verður fróðlegt að fylgjast með 

áframhaldandi aðgerðum tengdum afnámi verðtryggingar. Ljóst er að löggjöf Íslands á sviði 

neytendalána er að stórum hluta byggð á tilskipunum Evrópusambandsins og fyrir EFTA-

dómstólnum er í gangi meðferð á tveimur beiðnum um ráðgefandi álit þar sem óskað hefur 

verið eftir áliti dómsins á innleiðingu og túlkun slíkra tilskipana í íslenskan rétt. 

Neytendastofa gaf út álit 27. febrúar 2014 þar sem komist var að þeirri niðurstöðu að 

lánveitandi hefði brotið gegn ákvæðum laga um neytendalán og um eftirlit með óréttmætum 

viðskiptaháttum með því að taka ekki tillit til verðbóta við útreikning á árlegri hlutfallstölu 

kostnaðar. Á sambærileg sjónarmið reynir í málum fyrir EFTA-dómstólnum. Í lok 6. kafla var 

einnig að finna umfjöllun um hverjar gætu verið hugsanlegar afleiðingar af ólögmæti 

verðtryggingar kæmi til þess að niðurstöður dómstóla yrðu á þá leið að framkvæmd slíkra 

lána yrði dæmd í andstöðu við ákvæði laga. Réttaráhrifum var velt upp á tvo vegu. Annars 

vegar hver staðan yrði ef verðtryggingin yrði dæmd ólögmæt og hins vegar hver réttaráhrifin 

gætu orðið ef útreikningur á árlegri hlutfallstölu kostnaðar hafi verið rangur og lántaki þar 

með fengið ófullnægjandi upplýsingar við lántöku. Ljóst er að ákveðnar meginreglur geta 

verið dregnar af framkvæmd endurútreikninga og uppgjörs gengistryggðra lánssamninga og 

kæmi til ólögmætis verðtryggingar væri hægt að byggja í einhverjum tilvikum á 

sambærilegum sjónarmiðum.  
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