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1. Inngangur 

Þessi ritgerð er skrifuð til fullnustu B.A. gráðu við lagadeild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 

skrifuð á sviði kröfuréttar og eru efnistök hennar undir formerkjum vaxta, en mikið hefur 

verið rætt og ritað um vaxtaákvæði gengislánadómanna svokölluðu á undanförnum misserum 

í kjölfar gjaldeyris- og efnahagshrunsins haustið 2008. 

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er að kanna nánar einn tiltekinn efnisþátt dómanna út frá 

meginreglum vaxtalaga en ein helsta meginregla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 

er samningsfrelsið nánar tiltekið, frelsi samningsaðila til að ákveða vexti af 

peningaskuldbindingu þeirra á milli. Með gengislánadómunum verður hér á eftir vísað til 

Hrd. 16. júní 2010 (153/2010), Hrd. 16. september 2010 (471/2010) og Hrd. 14. febrúar 2011 

(603/2010) og (604/2010). 

Í kaflanum sem hér fylgir á eftir verður sjónum fyrst beint að skilgreiningum hugtaka og 

einnig því álitamáli hvort að niðurstaða Hæstaréttar í gengislánadómunum, um að 

vaxtaákvæði gengislánasamninga stæðust ekki lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, sé 

í andstöðu við meginreglu kröfuréttar um vaxtafrelsi. 

Í þriðja kafla ritgerðarinnar verður stuttlega vikið að sögulegri þróun vaxta hér á landi og 

fjallað nánar um vaxtafrelsið samkvæmt eldri og núgildandi lögum. Kaflanum er ætlað að 

varpa ljósi á hvort vaxtafrelsinu séu settar skorður og hvernig inntak þess hefur þróast í 

áranna rás. 

Í fjórða kafla er einkum litið til laga nr. 151/2010 um breytingu á vaxtalögum, tilgreind 

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

gjaldeyrishrunsins. Er hér um að ræða lög sem sett voru til að takmarka það tjón sem varð við 

hrun bankanna á árinu 2008 og verða þau hér eftir kölluð Árna Páls lögin. 

Í fimmta kafla verða rakin helstu rök með og á móti þeirri niðurstöðu Hæstaréttar sem 

komist var að í gengislánadómunum um að miða skyldi við almenna vexti Seðlabanka 

Íslands, hér eftir Seðlabankinn. Verða þá reifuð nokkur sjónarmið úr dómaframkvæmdinni og 

þau borin saman við þær meginreglur og sjónarmið sem við eiga. 

Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar verða meginniðurstöður rannsóknarinnar kynntar og 

sett fram svör við framangreindum álitamálum. 
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2. Skilgreiningar 

2.1 Almennt  

Áður en hafist verður handa við að svara því álitmáli sem sett er fram í inngangskafla er 

mikilvægt að skilgreina nokkur hugtök til frekari afmörkunar á efni ritgerðarinnar. Fyrst 

verður skýrt nánar hvað hugtakið vextir merkir, þ.e. fjallað almennt um vexti og hvað í þeim 

felst samkvæmt lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, hér eftir skammstafað vaxtal. 

Því næst verða neytendasjónarmiðum gefinn gaumur og þá einkum með tilliti til þess hvernig 

skýra skuli samninga milli neytenda og fjármálastofnanna á grundvelli samningaréttar. Í kafla 

2.4 verður þeirri spurningu hvað LIBOR vextir eru, svarað sérstaklega. Að lokum verður 

fjallað um samningsfrelsið og inntak þess. 

 

2.2 Vextir 

2.2.1 Almennt um vexti 

Í vaxtal. koma fram almennar reglur um vexti. Vextir eru endurgjald fyrir peningalán eða 

önnur lán og er í íslenskum rétti einkum fjallað um þrjár tegundir vaxta. Í fyrsta lagi almenna 

vexti þ.e. þá vexti sem falla á kröfu fram að gjalddaga hennar, óháð lögfræðilegum grundvelli 

hennar. Í öðru lagi dráttarvexti. Það eru þeir vextir sem falla á kröfu eftir gjalddaga hennar. Í 

þriðja lagi er rætt um svokallaða vaxtavexti en það eru vextir sem lagðir eru við höfuðstól og 

mynda þannig nýjan stofn til vaxtaútreiknings.
1
 Óþarft er að fjölyrða frekar um vaxtavexti í 

ljósi þess efnis sem hér er fjallað um. 

 

2.2.2 Almennir vextir 

Í II. kafla vaxtal. koma fram þær meginreglur sem gilda um almenna vexti. Þar segir í 1. 

málsl. 3. gr. að almenna vexti skuli því aðeins greiða af peningakröfu að það leiði af 

samningi, venju eða lögum. Í 2. málsl. er tiltekið að vexti skuli greiða frá og með stofndegi 

peningakröfu og fram að gjalddaga. Í 4. gr. er að finna nokkuð sértækari meginreglu en á 

þessa reglu reyndi einna helst í gengislánamálunum. Þar er tekið fram að þegar greiða ber 

vexti samkvæmt 3. gr. en hundraðshluti þeirra eða vaxtaviðmiðun er að öðru leyti ekki 

tiltekin, skulu vextir á hverjum tíma vera jafnháir vöxtum sem Seðlabankinn ákveður með 

hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og 

eru birtir samkvæmt 10. gr. vaxtal. 

                                                        
1
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 214. 
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2.2.3 Dráttarvextir 

Í III. kafla vaxtal. koma fram þær reglur sem gilda um dráttarvexti. Líkt og áður sagði eru 

dráttarvextir þeir vextir sem lagðir eru á eftir gjalddaga peningaskuldbindingar, en gjalddagi 

er það tímamark þegar kröfuhafa er fyrst heimilt að krefjast þess að skuldari inni þá greiðslu 

af hendi sem samið var um.
2
 Dráttarvextir eru, að meginstefnu, dagvextir samkvæmt 2. mgr. 

5. gr. vaxtal. sem fela það í sér að bæta kröfuhafa það tap sem hlýst af því að fá kröfu sína 

ekki greidda á réttum tíma. Almennt er litið svo á að bætt sé tjón kröfuhafa af því að geta ekki 

nýtt peninga sína með því til dæmis að láta þá bera vexti.
3
 Í þessu samhengi skal áréttað að 

hlutverk dráttarvaxta er tvíþætt. Í fyrsta lagi, líkt og að framan er rakið, að bæta kröfuhafa það 

tjón sem greiðsludráttur hefur valdið honum og í öðru lagi að hvetja skuldara til efnda í anda 

refsikenndra viðurlaga.
4
 

Ólíkt almennum vöxtum, eru dráttarvöxtum sniðinn þrengri stakkur þegar kemur að 

vaxtafrelsi. Meginreglan er sú að vaxtafrelsið eigi við um allar tegundir vaxta en þó geta 

lánastofnanir ekki krafið skuldara um óeðlilega háa dráttarvexti á grundvelli 

neytendasjónarmiða og kristallast þetta viðhorf í 2. gr. vaxtal. Þar kemur fram í 2. málsl. að 

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

 

2.3 Neytendasjónarmið 

2.3.1 Neytendaréttur 

Neytendaréttur er sú undirgrein lögfræðinnar sem fjallar um réttarstöðu neytenda og þær 

réttarreglur sem gilda um neytendaviðskipti.
5
 Þótt vissulega séu ekki allir skuldarar í einhliða 

skuldarsambandi neytendur, eiga oftast sömu sjónarmið við um neytendur og um þá skuldara 

sem sitja andspænis stórum lánastofnunum í samningssambandi. Í lögum nr. 7/1936 um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, hér eftir skammstafað smnl., eru reglur í 36. gr. 

a-d, sem gilda um samninga sem samdir hafa verið einhliða af öðrum samningsaðilanum, 

enda séu samningarnir liður í starfsemi hans, lánveitandans, en í meginatriðum ekki liður í 

starfsemi hins, lántakans. 

Í dómi Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010) byggði sóknaraðili, Tölvu-Pósturinn ehf., á 

neytendasjónarmiðum við túlkun samnings með vísan til þess að hann væri neytandi í 

skilningi framangreindra ákvæða smnl. Í forsendum dómsins kom fram að í munnlegum 

málflutningi fyrir Hæstarétti hefði sóknaraðili vikið frá því að líta bæri á hann sem neytanda. Í 

                                                        
2
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 194. 

3
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 216. 

4
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur I, bls. 216-217. 

5
 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 19. 
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þessu ljósi verður ekki talið að Hæstiréttur hafi útilokað að fyrirtæki  eins og Tölvu-Pósturinn 

geti talist neytandi með tilliti til þess sjónarmiðs að fyrirtækið hafi verið lítið samanborið við 

stóra bankastofnun. Í ljósi þessa og þeirra sjónarmiða sem áður voru rakin um 2. málsl. 2. gr. 

vaxtal. verður að telja að sjónarmið um rýmri rétt neytanda geti átt við þegar aðili tekur á sig 

að samþykkja samningsskilmála sem lánastofnun eða fjármálastofnun semur einhliða. 

Í Hrd. 31. maí 2013 (327/2013) og (328/2013) byggðu sóknaraðilar á því sjónarmiði að 

þeir væru neytendur í skilningi tilskipunar nr. 93/13/EBE um ósanngjarna skilmála í 

neytendasamningum, en kærður var úrskuður héraðsdóms þar sem hafnað var kröfum 

stefnenda um að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins vegna ágreinings þeirra við 

Landsbankann hf. Deilt var um útreikning á vaxtaákvæðum en stefnendur í málunum fyrir 

héraði töldu óheimilt að breyta vaxtaákvæði í þegar gerðum samningum neytanda í óhag og 

krefjast seðlabankavaxta af láninu. Voru kröfur sóknaraðila m.a. reistar á því að 1. mgr. 14. 

gr. laga nr. 121/1994 um neytendalán hafi staðið í vegi fyrir því að breyta mætti umsömdum 

vöxtum samkvæmt skuldabréfinu sem um var rætt í málinu. Einnig að af ákvæðum 3. mgr. 

36. gr. c. smnl. skyldi leiða að vaxtaákvæði samnings, sem var staðlaður og saminn einhliða 

af lánveitanda, skyldi standa óbreytt, enda engum vandkvæðum bundið að efna samninginn 

að öðru leyti án hins ólögmæta vaxtaákvæðis. Í síðargreinda dómnum er rakin 1. mgr. 6. gr. 

tilskipunarinnar.  

 
Aðildarríkin skulu mæla svo fyrir um að óréttmætir skilmálar í samningi seljanda eða veitenda 

við neytanda séu ekki samkvæmt landslögum þeirra bindandi fyrir neytandann og að 

samningurinn verði áfram bindandi fyrir samningsaðila ef hann getur haldið gildi sínu að öðru 

leyti án óréttmætu skilmálanna. 

 

Stefnendur töldu að lánið skyldi bera vexti samkvæmt ákvæðum lánssamningsins og að 

greiðslum sem þegar hafi verið inntar af hendi, hefði fyrst átt að ráðstafa inn á áfallna vexti. 

Hæstiréttur taldi að rétturinn hefði þegar markað hvernig haga skyldi töku vaxta af 

ólögmætum gengistryggðum lánum og því væri ekki þörf á endurskoðun EFTA-dómstólsins 

um þetta álitaefni. Þá segir í Hrd. 31. maí 2013 (327/2013): 

 
Samkvæmt þessu og í ljósi dómkrafna sóknaraðila og málatilbúnaðar hans að öðru leyti verður 

ekki séð að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins um skýringu á 1. mgr. 6. gr. tilskipunar ráðsins 

nr. 93/13/EBE geti haft þýðingu við úrlausn þess ágreinings, sem um er deilt í málinu, en það er  

forsenda þess að ráðgefandi álits verði aflað, sbr. 2. mgr. 34. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna 

um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Verður því staðfest niðurstaða hins kærða úrskurðar 

um að hafna kröfu sóknaraðila um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. 

 

Hæstiréttur taldi þannig að þar sem áður hafi verið útkljáð hvernig fara skyldi um 

vaxtaútreikning í tilviki ólögmætra gengistryggðra lána kæmi ekki til greina að leita 
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ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins er varðaði þau neytendasjónarmið sem stefnendur byggðu 

á í málinu. 

Svipuð niðurstaða var uppi á teningnum í Hrd. 8. desember 2011 (62/2011). Þar vísuðu 

stefndu til aðstöðumunar aðila, þau væru neytendur en stefnandi væri fjármálafyrirtæki og 

sérfræðingur í lánveitingum. Hæstiréttur sagði orðrétt: „Rétt er það að stefndi er neytandi og 

stefnandi fjármálafyrirtæki. Það breytir hins vegar ekki því að stefndi gat ekki gert ráð fyrir 

því að gengi íslensku krónunnar héldist stöðugt á lánstímanum, en þess er að geta að lánið var 

til 25 ára og var gert ráð fyrir að það endurgreiddist með 300 mánaðarlegum afborgunum. Var 

ljóst að útilokað væri að spá fyrir um gengisþróun á slíku tímabili.“ Hæstiréttur taldi einnig að 

ekkert hafi annað legið fyrir en að lánið hefði verið hagstætt á þeim tíma er það var tekið.  

 

2.3.2 Túlkun staðlaðra samningsskilmála 

Í bók sinni, Samningaréttur, fjallar Páll Sigurðsson um nokkrar reglur sem hafa ber í huga við 

túlkun samninga. Ein þessara reglna er andskýringarreglan en í henni felst að umdeilanleg, 

eða óljós samningsákvæði beri að jafnaði að skýra þeim aðila í óhag sem hefur samið þau 

einhliða, eða sem ráðið hefur þeim atriðum til lykta, sem ágreiningi valda.
6
 Felur þessi regla 

enn fremur í sér að ef einn samningsaðilanna ber höfuð og herðar yfir hinn, svo sem með getu 

til sérstakrar ráðgjafar eins og til dæmis lögfræðiráðgjafar, skuli túlka einhliða samninga sem 

hann hefur skrifað, honum í óhag. Kemur þessi regla heim og saman við áðurgreinda 

meginreglu 2. gr. vaxtal. 

 

2.3.3 Aðgæsluskylda lánastofnana 

Í bók sinni, Veðréttur, fjallar Þorgeir Örlygsson um nokkrar ástæður þess að dómstólar gera 

ríkar kröfur til þess að lánastofnanir leggi fram skýrar og ótvíræðar sannanir fyrir réttmæti 

veðréttinda sinna. Þrátt fyrir að um sé að ræða veðrétt má telja næsta víst að sömu sjónarmið 

eigi almennt við um samningsgerð slíkra aðila. Nefnir hann í fyrsta lagi að lánastofnanir starfa 

á sviði opinberra leyfa. Í öðru lagi að þær hafi fjárhagslega yfirburðastöðu gagnvart 

viðsemjanda sínum og því beri þær ríkari skyldur til aðgæslu og vandvirkni. Í þriðja lagi að 

lánastofnanir hafa oftar en ekki meiri sérþekkingu en gagnaðilinn og í fjórða lagi að 

lánastofnanir semja oftast skilmálana einhliða.
7
 Til að skilja enn betur mikilvægi 

vandvirkninnar sem Þorgeir gerir að umtalsefni, er mikilvægt að skoða betur hvernig vextir 

þorra lánasamninga voru ákvarðaðir fyrir hrun. 

                                                        
6
 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 57. 

7
 Þorgeir Örlygsson: Veðréttur, bls. 96. 
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2.4 LIBOR-vextir 

2.4.1 Almennt 

Hugtakið LIBOR stendur fyrir London Interbank Offered Rate og merkir meðaltal vaxtaútlána 

stærstu lánastofnana í London. Hugtakið vísar til vaxta sem bjóðast á lánum á millibankamarkaði 

í London. LIBOR er reiknað út frá úrtaki 18 alþjóðlegra banka sem hver um sig gefur upp 

lántökukostnað sinn á millibankamarkaði í 10 mismunandi myntum til 15 mismunandi lánstíma, 

allt frá einum degi til eins árs. Starfsfólk fjárfestingadeilda, frá hverjum banka um sig, sendir mat 

sitt á þessum áætlaða lántökukostnaði eigin banka til sambands breskra bankamanna, British 

Banker's Association (BBA). Þá eru 25% hæstu og lægstu gildanna í hverjum flokki sleppt, og 

meðaltal þeirra gilda sem eftir standa reiknað. Þar með fást LIBOR-vextir dagsins í viðkomandi 

mynt í viðkomandi lánstíma.
8
 Þetta ferli er endurtekið daglega.

9
 Árið 2013 ákvað BBA að hætta 

útreikningi LIBOR-vaxta í fimm gjaldmiðlum og fækka þeim lánstímum sem hægt var að taka lán 

með LIBOR-vöxtum. Nú til dags eru LIBOR-vextir reiknaðir í 5 gjaldmiðlum til 7 mismunandi 

lánstíma en útreikningur vaxtanna er þó hinn sami eftir sem áður.
10

 Í Hrd. 16. september 2010 

(471/2010) er fjallað um LIBOR vexti. Þar segir: 

  

Samkvæmt gögnum málsins eru LIBOR vextir kenndir við London Interbank Offered Rate og 

ráðast af viðskiptum þar á millibankamarkaði, en þeir munu birtir hvern dag af samtökum 

breskra banka fyrir 10 gjaldmiðla. Þeirra á meðal eru japönsk yen og svissneskir frankar, en 

ekki íslenskar krónur.  

 

2.4.2 LIBOR og umheimurinn 

Í aðdraganda efnahagskreppunnar notuðust lánastofnanir víðs vegar um Evrópu við LIBOR í 

lánasamningum sínum og var LIBOR talin viðurkenndur og traustur stuðull þegar kom að 

útreikningum vaxta. Þegar fjármálamarkaðir urðu fyrir áfalli á árunum 2008 og 2009 kom í ljós 

að ýmsar lánastofnanir, svo sem breski bankinn Barclays, ein stærsta fjármálastofnun heims, hafði 

á þessum árum ákvarðað einhliða og án röksemda, þær meðalvaxtatölur sem upp voru gefnar 

daglega til BBA og handstýrt þannig vaxtafót LIBOR. Þannig gat Barclays fengið hærri vexti af 

útlánum en innlánum og hagnast umtalsvert. Þá kom á daginn að ekkert eftirlit var með þeim 

tölum sem lánastofnanir gáfu upp, og 2012 fékk Barclays 290 milljóna punda sekt frá breskum og 

bandarískum eftirlitsaðilum vegna misnotkunarinnar á árunum 2005 til 2009.
11

 
12

 

                                                        
8
 „What is LIBOR?“, www.imf.org. 

9
 „Libor hneykslið í hnotskurn“, www.arionbanki.is. 

10
 „LIBOR, information about the London InterBank Offered Rate“, www.global-rates.com. 

11
 Faiola Anhory: „Bob Diamond, former Barclays chief, says regulators complicit in rates scandal“, Washington  

Post. www.washingtonpost.com. 
12

 Jill Treanor: „Barclays fined 290m as bid to manipulate interest rates is exposed“, The guardian. 

www.theguardian.com. 
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Á vefsvæði breska fjármálaeftirlitsins, Federal Conduct Authority, kemur fram að þann 27. 

júní 2012 hafi Barclays fengið sekt uppá 59,5 milljónir punda. Í úrskurði eftirlitsins koma 

fram samtöl milli fjárfesta og starfsmanna bankans en þar sést hvernig þrýst er á starfsmenn 

bankans að hafa LIBOR-gildin sem lægst og glögglega má sjá hvernig þessar ólögmætu 

markaðsaðgerðir fóru fram.
13

 
14

 

 

2.4.3 LIBOR og Ísland 

Ályktanir og umfjöllun um LIBOR-vexti eiga mikinn rétt á sér sökum þess að mjög margir 

lánasamningar á árunum fyrir hrun voru með ákvæði um skuldbindingu með LIBOR-vöxtum. 

Síðan hafa vaknað álitamál um stöðu lántakenda enda staðreynd að tölugildi LIBOR var og er 

mun lægra en tölugildi almennra vaxta Seðlabankans. Lántakandi sem fær slíkt ákvæði ógilt á 

rétt á að þekkja réttarstöðu sína þegar vextir hans hækka skyndilega.  

 

2.5 Samningsfrelsi 

Samningsfrelsið, eða frelsi til samningsgerðar, er ein elsta og ríkasta meginregla á sviði 

fjármunaréttar. Um er að ræða þríþætta reglu. Í henni felst í fyrsta lagi frelsi til að ganga til 

samningsgerðar, í öðru lagi frelsi til að velja sér viðsemjanda og í þriðja lagi frelsi um efni 

samningsins.
15

 Reglan hefur þó í gegnum árin sætt nokkrum takmörkunum og er hún ekki 

fortakslaus sbr. til dæmis 6. gr. vaxtal. Í norrænum rétti er reglan hvergi lögfest berum orðum, 

heldur endurspeglast hún í löggjöf Norðurlandaþjóðanna. Margir líta svo á að samningsfrelsið 

teljist í raun til mannréttinda.
16

 

Til frekari staðfestingar á þessu má nefna Hrd. 7. desember 2006, bls. 2802 (282/2006). Í 

því máli var meðal dómkrafna stefnanda, Radíó Reykjavík, að stefndi yrði skyldaður með 

dómi til að undirrita og efna formlegan samning við sig um heimild til sín, til að flytja í 

hljóðvarpi og á heimasíðu sinni, tónlist listamanna. Einnig voru fleiri kröfur í þessum dúr m.a.  

kröfur um upphæðir og þóknun sem og kröfur um lengd þess samnings sem stefndi átti að 

undirrita. Héraðsdómur, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, taldi að ekki væri 

hægt að skylda stefnda til að efna samning sem ekki hefði verið gerður. Þá yrði stefndi ekki 

skyldaður með dómi til að gera samning við Radíó Reykjavík á grundvelli samningsákvæða 

sem það setti fram einhliða. Stríddu þessar dómkröfur gegn meginreglunni um samningsfrelsi 

aðila og venjulegum viðskiptaháttum. Því var málinu vísað frá dómi. 

                                                        
13

 „Barclays fined 59,5 million for significant failings in relation to LIBOR and EURIBOR.“, www.fsa.gov.uk 
14

 Final Notice: Financial Services Authority, bls. 11-14. 
15

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25. 
16

 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 26. 
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Meginregla fjármunaréttar um samningsfrelsi sætir miklum takmörkunum og hafa um 

langt skeið verið settar skorður við frelsi manna til samningsgerðar. Það sama á við um 

heimild til töku vaxta þó fullyrða megi að í raun hafi aldrei ríkt fullkomið vaxtafrelsi að 

lögum. Ýmsar ástæður kunna að liggja því að baki að settar séu hömlur á samningsfrelsi og 

má þar einkum nefna neytendavernd og stjórn efnahagsmála. Hér hefur löggjafinn víðtækar 

heimildir til takmörkunar og ljóst að venja víkur ekki til hliðar ófrávíkjanlegum lagareglum.
17

 

Til að varpa enn frekara ljósi á hvort vaxtafrelsi séu skorður settar og hvernig inntak þess 

hefur þróast í aldanna rás snýr næsti kafli að sögulegri þróun vaxta. 

 

 

  

                                                        
17

 Eyvindur G. Gunnarsson: „Um gengistryggð lán og verðtryggingu“, bls. 323. 
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3. Söguleg þróun vaxta með hliðsjón af vaxtafrelsi 

3.1 Frá kristni að siðaskiptum 

Frá þeim tíma er kristni festi sig í sessi og veldi kirkjunnar jókst var almennt bannað að taka 

vexti af fjárskuldbindingum. Í dag þykir sjálfsagt að taka vexti og hafa margir litið á þessa 

stefnu kirkjunnar sem dæmi um vanþekkingu fornra manna á viðskiptum og því hvernig best 

væri að haga viðskiptaumhverfi. Sú er þó ekki raunin. Á þessum tímum voru það einkum og 

sér í lagi konungar, lénsherrar, kirkjunnar menn og aðrir stóreigendur sem áttu auðæfi og voru 

lán á þeim tíma ekki notuð til framleiðsluþarfa heldur til neysluþarfa. Þannig urðu lánþegar 

persónulegir skuldunautar lánadrottna sinna og nutu minna frelsis en áður. Kemur þetta 

sjónarmið meðal annars fram í fimmtu Mósebók Biblíunnar. Sanngirnisrök mæltu með því að 

slíkt var viðtekið og voru þessar reglur settar til verndar hagsmuna lántaka svo lánadrottinn 

gæti ekki með óhóflegu valdi skipað lánamálum að eigin geðþótta.
18

 

Í Grágás og íslenskum rétti var lengi vel kveðið á um ófrávíkjanlega reglu um 

hámarksvexti. Í þætti Grágásar „Um fjárleigur“ segir: „Maður skal eigi selja fé sitt dýrra á 

leigu en tíu aurar séu leigðir eyri til jafnlengdar, hvakti fé sem er.“
19

 Er hér regla um 10% 

hámarksvexti og var hún ófrávíkjanleg en viðurlög voru við brotum á henni svo sem þriggja 

marka
20

 útlegð. Reglur Grágásar tóku til ýmissa lána svo sem þegar lántaki átti að skila aftur 

mun af sömu tegund, magni og gæðum, en einnig um lán til afnota þegar lántaki lætur af 

hendi sama hlut og hann fékk í hendur. Þá voru ekki fyrir hendi reglur um dráttarvexti.
21

 

Í 43. kapitúla Kristinréttar mátti ekki byggja dautt fé á leigu. Var þá um að ræða lausafé, 

peninga og annað verðmæti en þetta bann við vöxtum náði þó ekki til leigu á jörðum. Hins 

vegar mátti taka leigu af lifandi fé. Brot gegn þessu ákvæði var talið okur og var refsingin 

forboð en það var vægara stig bannfæringar. Þá varð sá bannfærði að ná sáttum við kirkjuna 

til að létta þessum hömlum.
22

 

Önnur mikilvæg réttarheimild sem fjallar um málefni vaxta er Jónsbók sem lögfest var 

árið 1281. Í 15. kapítúla Landsleigubálks Jónsbókar er ákvæði um leigu af búfénaði. Þar 

kemur fram að hámarksvaxtahæðin hafi verið 10% líkt og í Grágás.
23

 

 

                                                        
18

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 396-397. 
19

 Hér er stuðst við texta í útgáfu Máls og menningar, Grágás, sem út kom árið 2001, bls. 155. 
20

 Mörk: átta aurar, 48 álnir vaðmáls. Heimild, sama og nr. 19. 
21

 Viðar Már Matthíasson: „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“, bls. 14. 
22

 Viðar Már Matthíasson: „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“, bls. 14-15. 
23

 Viðar Már Matthíasson: „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“, bls. 15. 
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3.2 Vextir eftir siðaskipti 

Talið er að bann kristniréttar við vaxtatöku dauðs fjár hafi staðið allt til siðaskipta. Fljótlega 

fjaraði undan þessu banni og í lögmannsdómi frá 1608 var vísað til þess að bannað væri að 

taka meira en 5% vexti. Má ætla að fljótlega eftir siðaskipti hafi hugmyndir manna farið að 

breytast og var þá leyfilegt að taka vexti af dauðu fé ef leigan var ekki umfram 5% en slíkt 

bann var lögfest í Kolding recessi frá 13. des. 1558. Með 7. gr. tilskipunar danska 

konungsdæmisins frá 20. mars 1815 var að auki kveðið á um 4% vexti af silfurmynt og 5% 

vexti af skuldabréfum. Það var svo árið 1820 að afnuminn var sá greinarmunur sem gerður 

var á því hvort skuldin væri tryggð með veði eða ekki.
24

 

 

3.3 Tilskipun 27. maí 1859 

Af framanröktu er ljóst að löngum hafa ríkt takmarkanir á því hvort semja megi um vexti og 

hversu háir þeir mega vera. Með tilskipun frá danska konungsdæminu, frá 27. maí 1857, var 

ætlunin að láta vaxtahlutfall fara eftir samningi aðila. Var þar með gengið fyrsta skrefið í átt 

til þess að auka vaxtafrelsið og varð þá meginreglan sú að heimilt væri að semja um vexti 

með þeirri undantekningu að ekki var heimilt að taka hærri vexti en 4% af skuld sem tryggð 

var með veði í fasteign og var þá um að ræða peningalán. Á þessum tíma voru viðskipti að 

einhverju leyti ennþá háð vöruskiptum og voru peningar ekki eini gjaldmiðillinn heldur 

heimilt að binda vörur við lánstraust og fleira.
25

 

Tilskipuninni var breytt með tilskipun nr. 10/1890. Þá var lögfest ákveðið lágmark vaxta 

en tiltekið var að vextir skyldu vera 4% ef um vexti var samið en ekki hafði verið tiltekið hve 

háir þeir skyldu vera. Varð lánadrottinn þá að láta sér nægja 4% vexti nema hann gæti að 

sönnu sýnt fram á að vextir hefðu verið hærri.
26

 Að öðru leyti voru ekki ýkja miklar 

breytingar á reglum vaxta fram til þess að sett voru svokölluð okurlög árið 1933. 

 

3.4 Lög nr. 73/1933 um bann við okri, dráttarvexti o.fl.  

Á Alþingi á árinu 1933 var samþykkt frumvarp til framangreindra laga. Aðalástæða þess að 

lögin voru sett voru þau að í þjóðfélaginu á þessum tíma voru dæmi um að stofnanir og 

einstaklingar okruðu með því að krefjast himinhárra vaxta af fjárskuldbindingum og gera 

þannig þeim sem erfitt áttu fyrir enn erfiðar að komast úr skuldakröggum. Efnahagshrun hafði 

orðið á árunum 1929 og 1930 og höfðu aðilar í ljósi vaxtafrelsisins ákveðið háa vexti til þess 

                                                        
24

 Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 70-72. 
25

 Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 72. 
26

 Einar Arnórsson: „Okur og skyld brot“, bls. 72. 
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að tryggja hag sinn. Dæmi voru um að vextir hefðu verið hátt í 30-50%. Þetta kom fram í 

gögnum frá lögreglustjóranum í Reykjavík en frumvarpið var flutt fyrir tilmæli embættisins.
27

 

Með lögunum var ítrekuð sú regla sem í gildi var um að ef samið hefði verið um vexti, en 

þeir ekki tilgreindir í samningi, skyldu þeir vera 5% á ári. Einnig var tiltekið að skuld tryggð 

með veði í fasteign, eða að handveði skyldi bera 6% vexti. Þá var lögfest ný regla um að aðrar 

skuldir en þær sem tryggðar voru með veði í fasteign skyldi vera að hámarki 8%. Var 

vaxtafrelsið þannig að miklu leyti afnumið með lögunum og hámarksvaxtaupphæðin lögfest 

líkt og áður hafði verið, til dæmis í Grágás.
28

 

Árið 1960 var gerð breyting á okurlögum með lögum nr. 58/1960 um bann við okri, 

dráttarvexti o.fl. Með lagasetningunni var vikið frá þeirri reglu í eldri lögunum að tilgreindur 

væri hámarksvaxtafótur og kveðið á um þau nýmæli að hæstu vextir sem taka mætti væru 

hæstu lögleyfðu vextir Seðlabankans. Framseldi löggjafinn þannig vald sitt til að ákvarða 

vexti að miklu leyti til Seðlabankans en þessi regla hefur verið, í einhverri mynd, við lýði 

síðan. 

 

3.5 Lög um vexti og verðtryggingu 

Með lögum nr. 25/1987 var vaxtafrelsi enn á ný leitt í lög á Íslandi upp að vissu marki. Frjálst 

var að semja um almenna vexti en heimildir til töku dráttarvaxta voru takmarkaðri og að 

miklu leyti var upphæð þeirra ákveðin af Seðlabankanum. Þessi lög eru um margt samhljóða 

þeim lögum sem í gildi eru enn þann dag í dag en þau voru sett árið 2001 með lögum nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu.
29

 Þó má nefna að í frumvarpinu var til muna skerpt á því 

að frelsi til að semja um vexti skyldi að mestu leyti leitt í lög. Þetta sjónarmið mátti glögglega 

sjá í skýringum með 2. gr. frumvarpsins: 

 
Í réttarframkvæmd hefur ríkt nokkur óvissa um það að hvaða leyti ákvæði vaxtalaganna séu 

frávíkjanleg. Ákvæðið hefur þó verið skýrt svo að ýmsar takmarkanir séu á heimildum til að 

semja á annan veg en reglur III. kafla laganna um dráttarvexti mæla fyrir um. Þannig hefur verið 

talið að ekki mætti víkja frá reglum kaflans um hæð dráttarvaxta, né heldur um upphafstíma 

þeirra eða vaxtavexti, ef þeir samningar væru skuldara í óhag. Með frumvarpinu er stefnt að því 

að breyta þessu réttarástandi. Þykir því rétt að gera nánar grein fyrir því að hvaða leyti ætlast er 

til að lögin séu frávíkjanleg [...]. Slíkur samningur um dráttarvexti felur í sér heimild til handa 

aðilum að semja um hvort heldur er hærri eða lægri dráttarvexti en Seðlabanki Íslands ákveður. 

Er miðað við fullt frelsi aðila í þessum efnum með þeim takmörkunum sem leiðir af sjálfu 

ákvæðinu [...]. Telja verður að ekki sé ástæða til að takmarka heimildir til að semja um almenna 

                                                        
27

 Viðar Már Matthíasson: „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“, bls. 17-18. 
28

 Viðar Már Matthíasson: „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“, bls. 18. 
29

 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson: Kröfuréttur II, bls. 398. 
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vexti, hvorki hæð þeirra né vaxtatímabil. Eðlilegt er að hið sama gildi um dráttarvexti skv. III. 

kalfa með þeim takmörkunum sem leiða af 6. gr. frumvarpsins.
30

 

 

Af þessu má ljóst vera að vaxtafrelsi var á ný að mestu leyti orðið að meginreglu kröfuréttar 

og hefur ákvæði 2. gr. haldist að öllu leyti fram til þessa og einungis smávægilegar 

stærðfræðilegar breytingar verið gerðar á 6. gr. Annað nýmæli í gildandi lögum var 2. gr. en 

þar var enn fremur imprað á vaxtafrelsi og lögfest heimild til að víkja frá ákvæðum laganna til 

hagsbóta fyrir skuldara sbr. 3. málsl. greinarinnar. Verður hér í framhaldinu fjallað um 

vaxtaákvæði þetta með dómum og útskýringum og síðan kannað hvort að Hæstiréttur hafi, í 

gengislánamálunum, fjallað nægilega um inntak vaxtafrelsis. Einnig verður fjallað um þau 

sjónarmið hvort víkja megi frá ákvæðum lagana til hagsbóta fyrir skuldara. 

 

  

                                                        
30

 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 3678. 
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4. Árna Páls lögin nr. 151/2010 

4.1 Tilurð setningar laganna og inntak þeirra 

Lög nr. 151/2010 um breytingu á vaxtalögum eða lög um aðgerðir í þágu einstaklinga, 

heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins voru sett til að takmarka það tjón 

sem varð við hrun bankanna á árinu 2008.
31

 Lánastofnanir hófu, upp úr síðustu aldamótum, að 

bjóða lán í íslenskum krónum sem bundin voru við gengi erlendra gjaldmiðla, svokölluð 

gengislán. Lánin voru talin hagstæðari en innlend lán og krónan auk þess talin stöðugur 

gjaldmiðill.
32

 Þessi lán voru langflest með LIBOR vöxtum og voru þessir vextir mjög 

hagstæðir skuldaranum og lægri heldur en vextir Seðlabankans.
33

 
34

 Þegar krónan hríðféll á 

haustmánuðum 2008 ruku þessi lán upp úr öllu valdi. Bankarnir hér á landi voru margfalt 

stærri en efnahagsreikningur íslenska ríkisins og gat Seðlabankinn engan veginn borið allan 

þann skaða sem hlaust af falli þeirra vegna afleitrar lausafjárstöðu. 

Auðvelt er að draga þá ályktun að bankastarfsemin hér á landi hafi á þessum tíma verið 

óvissu háð og hafi vanþekking á lögum spilað þar stóran þátt. Í frumvarpi því sem varð að 

vaxtal. frá árinu 2001 kemur eftirfarandi fram í athugasemdum við 13. og 14. gr.: „Í 13. gr. 

frumvarpsins er fjallað um gildissvið kafla um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. Í 1. mgr. er 

lagt til að heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra 

gjaldmiðla verði felldar niður“.
35

 Þetta orðalag er mjög afrdráttarlaust og sýnir svart á hvítu að 

óheimilt var samkvæmt lögunum að gengistryggja lán í íslenskum krónum. 

Í frumvarpi því sem varð að Árna Páls lögunum kemur eftirfarandi fram: „Dómar 

Hæstaréttar um gengistryggð lán hafa leitt í ljós 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.“
36

 

Í frumvarpinu kemur fram að tilgangur laganna sé fjórþættur. Í fyrsta lagi voru sett ákvæði 

til að taka á þeim tímabundna vanda sem upp kom vegna óviss réttarástands. Í öðru lagi var 

markmiðið að gera gengistryggingu lögmæta með fimm skilyrðum og að lögfesta 

uppjörsreglur vegna samninga sem tryggðir voru með ólögmætri gengistryggingu. Var þetta 

stærsti þáttur lagasetningarinnar. Í þriðja lagi var markmiðið að setja á fót úrskurðarnefnd til 

                                                        
31

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
32

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

gengislána“, bls. 6. 
33

 Almennar upplýsingar fengnar af heimasíðu Seðlabanka Íslands. www.sedlabanki.is. 
34

 Upplýsingar sóttar á www.macrotrends.net/chart/1433/historical-libor-rates-chart. 
35

 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 3686. 
36

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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að leysa úr álitmálum um sérstaka skuldaaðlögun fyrirtækja. Í fjórða og síðasta lagi var lagt til 

að kostnaður við endurskipulagningu skulda einstaklinga félli á lánastofnanir.
37

 

 

4.2 Vextir samkvæmt lögunum  

Álitamál það sem á reynir í ritgerðinni, og fjallað verður ítarlega um í næsta kafla, var hvort 

að farið hafi verið á skjön við meginreglu vaxtal. um vaxtafrelsi þegar Hæstiréttur leit svo á 

að LIBOR vextir gætu ekki gilt heldur almennir vextir Seðlabankans. Í frumvarpinu kom fram 

að lögin gætu að litlu leyti hróflað við álitmálum um vexti sem fram komu í dómunum. Þar 

segir orðrétt: „Í ljósi dóma Hæstaréttar frá 16. júní og 16. september 2010, sem staðfestu 

ólögmæti gengistryggðra lánssamninga og mæltu fyrir um vexti af þeim, er ljóst að verði 

frumvarp þetta að lögum hróflar það lítt við stærstum hluta þeirra samninga sem falla undir 

gildissvið þess. Það felur þannig í raun ekki í sér afturvirkni. Tilgangur þess er [sic] fyrst og 

fremst að gæta jafnræðis meðal einstaklinga sem tekið hafa lán í erlendri mynt eða lán sem 

tengjast erlendri mynt með einum eða öðrum hætti.“
38

 

Þegar dómarnir féllu kappkostuðu lánastofnanir að sannfæra dómstóla um að þeirra lán 

væru annars eðlis en ólögmæt gengistryggð lán. Eftir að Hæstiréttur komst að þeirri 

niðurstöðu að þorri þessara lána væru bundin ólögmætri gengistryggingu réðust lánastofnanir 

í að endurreikna lán sem þau höfðu veitt á árunum fyrir hrun. Lögin höfðu að geyma reglur 

um það hvernig að þessu skyldi staðið og eru þær að finna í 5. mgr. 18. gr. vaxtal. Kemur þar 

fram að kröfuhafa beri að endurgreiða skuldara þá fjárhæð sem hann hefur þannig ranglega af 

honum haft vegna ólögmætra vaxta og/eða verðtryggingar.
39

 Við framkvæmd þessara laga 

voru lánastofnanir ekki á einu máli um hvernig þetta skyldi gert og var frumvarpið haft til 

hliðsjónar. Einhverjar lánastofnanir fóru þá leið að miða vexti samkvæmt lánasamningi sem 

tekinn var fyrir hrun við almenna vexti Seðlabankans eða aðra vaxtafóta frá stofnun 

lánasamnings og fram að dómsuppkvaðningu. Reyndu þá margir lántakendur á það fyrir dómi 

hvort slíkt væri heimilt, enda ljóst að lánastofnunin hafði tekið við greiðslum þeirra í góðri trú 

frá samningsstofnun og fram að dómsuppkvaðningu og lagasetningu, án þess að krefjast 

frekari greiðslu. Hér reyndi á meginreglur kröfuréttar um fullnaðarkvittanir og er Hrd. 5. mars 

2015 (625/2014) skýrasta dæmið um þetta. Þar reyndi á endurkröfu stefnda, stefnanda í 

héraði, vegna ætlaðra ofgreiðslna á gengistryggðum hluta samnings og var þar einungis deilt 

um forsendur útreiknings en ekki fjárhæðir. Taldi Hæstiréttur ljóst að áfrýjandi, Lýsing hf., 

                                                        
37

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 13 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
38

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 8 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
39

 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 2 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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hefði með endurútreikningi sínum reiknað sér viðbótarvexti fyrir liðna tíð frá stofndegi 

lánssamnings, eða fram til 5. júní 2010 að fjárhæð 200.000 kr. Í forsendum héraðsdóms sem 

Hæstiréttur staðfesti kemur enn fremur fram að áfrýjandi sem hefði á að skipa sérhæfðu 

starfsliði og hafði veitt fjölda slíkra lána, var í yfirburðastöðu gagnvart stefnanda málsins. 

Varð áfrýjandi því að bera hallann af þeim vaxtamun sem hlaust af ólögmætri 

gengistryggingu lánsins. Með því að stefndi hafði ávallt greitt af lánum sínum og áfrýjandi 

ávallt tekið við þeim greiðslum, mátti líta á hverja greiðslu sem fullnaðargreiðslu og gat 

áfrýjandi þannig ekki reiknað vexti afturvirkt svo að þeir yrðu hærri  fyrir skuldara. 

Meginreglan um fullnaðarkvittanir felur í sér að með fullnaðarkvittun, eða ígildi hennar, 

geti skuldari og kröfuhafi litið svo á að greiðslu sé lokið. Hér er aðalatriðið þó það að 

skuldarinn í þessu tilviki greiddi alltaf skuldir sínar til kröfuhafa.
40

 Margir sem lentu í miklum 

erfiðleikum í kjölfar hrunsins hættu að greiða af lánum sínum og má telja næsta víst að reglan 

um fullnaðarkvittanir eins og hún kemur skýrlega fram í dómi þessum geti ekki átt við um þá. 

 

  

                                                        
40

 Þorgeir Örlygsson og Benedikt Bogason: Kröfuréttur, Þættir, bls. 150. 
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5. Gengislánamálin 

5.1 Almennt 

Líkt og áður var rakið er ætlunin í þessari ritgerð að kanna einkum fjóra tiltekna dóma þó svo 

að umfjöllunin hér á eftir verði ekki einskorðuð við þá. 

Í Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) var deilt um þrjú atriði. Í fyrsta lagi hvort samningur aðila 

væri lánssamningur eða leigusamningur. Í öðru lagi hvort samningur þeirra snérist um 

skuldbindingu í erlendri mynt eða íslenskum krónum, sem bundnar væru gengi erlendra 

gjaldmiðla, og í þriðja lagi hvort slík gengistrygging væri heimil lögum samkvæmt. Hér var 

um svokallaðan bílasamning að ræða en Lýsing hf., sem var áfrýjandi og kröfuhafi, lánaði 

stefnda, skuldara, fyrir kaupum þessum þann 8. maí 2006. Taldi Lýsing hf. að um leigu væri 

að ræða en stefndi að um lán væri að ræða. Varðandi þetta fyrsta álitamál tók Hæstiréttur fram 

að texti samningsins, þrátt fyrir að heita kaupleiga, bæri með sér að um lán væri að ræða en 

samningurinn kvað á um 48 afborganir og ákvæði um vexti. Einnig væru ákvæði um 

vanefndarúrræði sem tengdust frekar láni en leigu og auk þess var ákvæði um að stefndi 

myndi öðlast eignarrétt yfir bílnum að loknu greiðslutímabilinu. Var því talið að um 

lánssamning væri að ræða. Hvað varðar annað álitamálið taldi Lýsing hf. að um væri að ræða 

lán í erlendri mynt en slíkt er ekki óheimilt samkvæmt vaxtal. Hæstiréttur taldi að þar sem 

kaupverðið væri í íslenskum krónum og afborganir sömuleiðis væri augljóslega um lán í 

íslenskum krónum að ræða sem bundin væru við gengi fjögurra erlendra gjaldmiðla. Orðalag 

ákvæðisins í samningnum um að hann væri gengistryggður skyti einnig stoðum undir þetta. 

Um þriðja atriðið hefur verið rætt hér að framan en ljóst er af lögskýringargögnum með 

vaxtal. að gengistrygging líkt og samningurinn kvað á um, er ólögmæt á grundvelli 1. mgr. 

13. gr. vaxtal. Einnig kemur fram í 2. gr. vaxtal. að ákvæði 13. og 14. gr. laganna eru 

ófrávíkjanleg og yrði því ekki samið um grundvöll verðtryggingar sem ekki væri stoð fyrir í 

lögum. Taldi Hæstiréttur þannig að þar sem ákvæði samningsins um gengistryggingu og vexti 

væru í andstöðu við ákvæði laganna gætu þau ekki talist skuldbindandi fyrir stefnda. 

Í Hrd. 16. september 2010 (471/2010) var deilt um sömu skilmála í álíka samningi og í 

hinum dómnum. Í máli þessu var ekki ágreiningur á milli Lýsingar hf. og skuldara um að 

ákvæði gengistryggingar í samningi þeirra væru ógild. Á hinn bóginn var deilt um áhrif 

dómsins á vexti af láninu. Í málinu kom fram að vextir í lánasamningi þessum miðuðust við 

LIBOR. Í niðurstöðukafla Hæstaréttar segir eftirfarandi: 

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

tengsl eru samkvæmt framansögðu milli þess ákvæðis og fyrirmæla þar um vexti er hvorki unnt 

að styðjast við þau fyrirmæli óbreytt eftir orðanna hljóðan né gefa þeim með skýringu annað 
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inntak, enda liggur fyrir í málinu að á millibankamarkaði í London hafa aldrei verið skráðir 

LIBOR vextir af lánum í íslenskum krónum. Vegna þessa er óhjákvæmilegt að ógildi 

ákvæðisins um gengistryggingu leiði til þess að líta verði með öllu fram hjá ákvæðum 

samningsins um vaxtahæð [...]. Með því að þar greindum fyrirmælum um hæð þeirra verður 

samkvæmt framansögðu ekki beitt er óhjákvæmilegt að líta svo á að atvik svari hér til þess að 

samið hefði verið um að greiða vexti af peningakröfu án þess að tiltaka hverjir þeir skyldu vera. 

Samkvæmt 4. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 38/2001 skulu vextir þegar svo stendur á vera á hverjum 

tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður [...]. 

 

Niðurstaða Hæstaréttar var því sú að lántakandinn skyldi, í framhaldi af uppkvaðningu 

dómsins, greiða almenna vexti Seðlabankans samkvæmt 4. gr. vaxtal. og var skuldaranum 

gert að greiða Lýsingu hf. áfallna vexti frá stofndegi samnings til riftunardags. 

Í Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010) var deilt um mjög áþekk álitmál, og að framan er 

rakið, nema í þessu tilviki var um að ræða samninga til fasteignakaupa og því ekki álitamál 

hvort um lán var að ræða. Í máli þessu hafði fyrirtækið Tölvu-Pósturinn ehf. tekið lán hjá 

Frjálsa fjárfestingabankanum hf. en deilt var um hvort að lánasamningur sá hafi verið 

ákveðinn í íslenskum krónum eða erlendum myntum. Í öðru lagi var deilt um hvaða vexti 

skuldin bæri yrði niðurstaðan sú að höfuðstóllinn væri í íslenskum krónum og að óheimilt 

hefði verið að binda fjárhæð hans við breytingar á gengi krónu gagnvart erlendum 

gjaldmiðlum. Varðandi fyrra álitamálið leit Hæstiréttur til þeirra fordæma sem framangreindir 

tveir dómar höfðu gefið en samningar þessir voru með sambærilegum ákvæðum. Reyndar var 

það svo að Frjálsi fjárfestingabankinn hf. bar fyrir sig að samkvæmt lokamálslið 2. gr. vaxtal. 

hefði verið heimilt að binda lán í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla, enda hefði 

það verið gert til hagsbóta fyrir skuldara. Taldi Hæstiréttur að Frjálsa fjárfestingabankanum 

hf. gæti ekki tekist sú sönnun, því þótt vissulega hafi sú ráðstöfun að miða við LIBOR verið 

hagstæðari þá gæti það ekki átt við þar sem grundvöllur vaxtaviðmiðunarinnar gæti ekki átt 

við í málinu. Frjálsa fjárfestingabankanum hf. var óheimilt lögum samkvæmt að gengistryggja 

lán Tölvu-Póstsins ehf. svo undantekningarákvæði 2. gr. gat ekki átt við. Um síðara 

þrætueplið taldi Hæstiréttur, líkt og í málunum frá 2010, að þar sem ákvæði um vexti væri í 

andstöðu við ákvæði vaxtal. bæri að líta svo á að ekki hefði verið samið um vexti og því 

skyldu gilda almennir vextir Seðlabankans sbr. 4. gr. vaxtal. 

Í Hrd. 14. febrúar 2011 (604/2010) voru öll sömu álitamál uppi á teningnum og reyndi á í 

Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010). Reyndin var sú að þar voru hjón í fasteignakaupum en um 

var að ræða fimm fasteignakaupalán frá Frjálsa fjárfestingabankanum hf. Báru þau þess vegna 

fyrir sig ákvæði 14. gr. laga nr. 121/1994 um neytendalán sem þau töldu leiða til annarrar 

niðurstöðu um vaxtahluta málsins þar sem þau væru neytendur. Hæstiréttur taldi að ákvæði 
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þetta gæti ekki haggað fordæmisgildi framangreindra dóma og var niðurstaða Hæstaréttar sú 

að vextir samkvæmt 4. gr. vaxtal. skyldu gilda í málinu. 

Í þessu samhengi er vert að líta á nokkur helstu rök með og á móti niðurstöðum 

Hæstaréttar er varða þau álitmál sem á reyndi. Að lokum verður niðurstaðan dregin saman og 

því svarað hvort að Hæstiréttur hafi í raun túlkað of þröngt þá undantekningarreglu að víkja 

megi frá ákvæðum vaxtal. og þannig gert aðstæður skuldara erfiðari. 

 

5.2 Rök með niðurstöðu Hæstaréttar 

5.2.1 Meginreglur kröfuréttar 

Í tilskipun um vexti frá 27. maí 1859, eins og henni var breytt með tilskipun nr. 10/1890 kom 

fram sú meginregla að ef ekki hefði verið samið um vaxtaupphæðina, en tekist hefði að sanna 

að um vexti hafi verið samið, skyldi miða við 4% vexti. Þessi meginregla er undirstrikuð í 

núgildandi vaxtal. í 4. gr. Þar kemur fram að hafi verið samið um vexti en þeir ekki 

tilgreindir, skuli vextir vera jafnháir vöxtum sem Seðlabankinn ákveður með hliðsjón af 

lægstu vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og birtir 

samkvæmt 10. gr. vaxtal. Hæstiréttur lítur svo á að þar sem gengistrygging er ólögmæt í eðli 

sínu geti vaxtafótur ekki staðið sjálfstæður. Verði þá að líta svo á að samið hafi verið um 

vexti en ekki tilgreint hve háir þeir skuli vera. Það réttarástand sem skapast þegar 

vaxtaákvæði lánasamnings er talið andstætt lögum gerir það að verkum að meginreglur 

kröfuréttar verða virkar. Í þessu ljósi verður að telja að sú meginregla sem gildir sé áðurnefnd 

4. gr. vaxtal. Með rúmri skýringu reglunnar og samkvæmt aðferðafræði lögfræðinnar verður 

að telja þá niðurstöðu eðlilega að virkja meginreglur kröfuréttar við þetta réttarástand. 

 

5.2.2 Almannahagsmunir 

Þrátt fyrir að almannahagsmunir séu ekki tilgreindir í neinum framangreindra dóma var ljóst, 

þegar Hæstiréttur tók mál þessi til afgreiðslu, að mikið var í húfi fyrir viðskiptalífið hér á 

landi og hagsmunir almennings gríðarlegir. Þannig voru, samkvæmt frumvarpi því sem varð 

að Árna Páls lögunum, um 9% heimila með gengistryggð íbúðalán. Í frumvarpinu segir: 

„Íbúðalán tengjast beint velferð og afkomu alls þorra almennings“.
41

  Þá kemur einnig fram í 

frumvarpinu að 70% heildarútlána til fyrirtækja og eignarhaldsfélaga væru í erlendum 

gjaldmiðlum. Nær öll bílalán á þessum tíma voru einnig fjármögnuð með þessum hætti og 

verður að telja að almannahagsmunir hafi að miklu leyti ráðið því að Hæstiréttur fór þá leið 
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 Þskj. 225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 11 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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sem hann fór. Almannahagsmunir þeir sem um ræðir eru einkum skilvirknissjónarmið, 

hagkvæmnissjónarmið og stöðugleikasjónarmið. 

Skilvirknissjónarmiðið snýr að því að í kjölfar dómanna þurftu lánastofnanir að fara í 

gríðarlegan endurútreikning útlána sinna vegna ólögmætrar gengistryggingar. Var sú 

niðurstaða sem farin var í gengislánadómunum því skilvirk að því leyti að bankarnir gátu 

endurútreiknað þá vexti sem taka skyldi af útlánum til viðskiptavina sinna. 

Hagkvæmnissjónarmið tekur mið af hag samfélagsins í heild. Má þá hafa í huga að ef 

niðurstaða Hæstaréttar hefði verið sú, að víkja frá ákvæðum vaxtal. til hagsbóta fyrir skuldara, 

hefði orðið mun torveldara en ella að reikna út hvaða vexti hvert og eitt lán skyldi bera og má 

telja fullvíst að slíkt hefði í för með sér mjög óhagkvæman kost fyrir fjármálalífið í landinu. 

Stöðugleikasjónarmiðið er í raun sambland af framantöldum atriðum þ.e. tilhneiging til að 

róa deiluaðila. Mikil ólga var í samfélaginu á þessum tíma og var niðurstaðan liður í því að 

koma á stöðugleika og fullvissa almenning og viðskiptamarkaði um að festa væri að nást í 

þessum málum.
42

 

 

5.2.3 LIBOR 

Í röksemdum fyrir niðurstöðu málsins segir Hæstiréttur að aldrei hafi verið reiknaðir vextir af 

íslenskum krónum á millibankamarkaði í London og þannig geti vaxtafótur LIBOR ekki 

staðið sjálfstæður þegar kveðið var á um að gengistryggingin sem slík væri ólögmæt. Þetta er 

ein helsta röksemd Hæstaréttar fyrir því að miða við almenna vexti Seðlabankans. Lántakandi 

sem fékk gengistryggt lán hjá lánastofnun fyrir hrun fékk lánið með LIBOR vöxtum, því talið 

var að það væri hagkvæmasti kosturinn fyrir viðkomandi. Líkt og lýst var í öðrum kafla 

ritgerðarinnar voru vextir þessir í ákveðnum gjaldmiðlum og breyttust þeir eftir gengi 

umræddra gjaldmiðla á mörkuðum. Þessir vextir voru ekki einungis þeir hagstæðustu fyrir 

skuldarann heldur var vitað að lán sem lánastofnanir fengu frá lánadrottnum sínum voru oftar 

en ekki með sömu vaxtakjörum. Þannig er ljóst að innlend lánastofnun hefði aldrei boðið 

lántakanda upp á þennan vaxtafót hefði hún sjálf ekki fengið lán sín á sömu kjörum. 

Lánastofnun sem fengið hafði lán með almennum vöxtum Seðlabankans, sem alla tíð hefur 

verið hærri en LIBOR, hefði einungis tapað á því að veita hina umsömdu LIBOR vexti. Hins 

vegar er þó álitamál hver eigi að bera hallann af því þegar vextir hækka umtalsvert, 

einstaklingurinn eða lánstofnunin sem hafði eða a.m.k. átti að búa yfir sérfræðiþekkingunni. 

 

                                                        
42

 Þessi afmörkun er skoðun og efnisvinna höfundar. 
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5.3 Rök á móti niðurstöðu Hæstaréttar 

5.3.1 Almennt 

Hér að framan hefur verið rakið hvernig Hæstiréttur komst að niðurstöðu í 

gengislánamálunum þ.e. þann þátt er snýr að vaxtaþætti þess. Nokkur atriði ber að athuga 

frekar í því ljósi að vaxtafótur lántakanda jókst til muna við þessa niðurstöðu. Hefur verið 

vikið að einni meginreglu kröfuréttar um vaxtafrelsi í kafla 3. og verður í þessum kafla litið á 

rök sem mæla gegn þessari niðurstöðu Hæstaréttar. Verður gengið út frá því að lántakandi 

fyrir hrun, sem gekk til samninga við stóra lánastofnun, hafi kosið lánin á grundvelli þess að 

LIBOR vextir stóðu til boða. Með því er átt við að val lántakandans/skuldarans á láni með 

LIBOR vöxtum sé tilkominn vegna lögbundins réttar hans til að ákveða vexti í samningi 

sínum.  

 

5.3.2 Sanngirnissjónarmið og vaxtafrelsi 

Í samningi lántakanda við lánastofnun var kveðið á um LIBOR vexti og þegar lánið var tekið 

gat lántakandi búist við að þessir vextir og forsendur samningsins myndu halda. Lántakanda 

gat ekki órað fyrir því sem kom á daginn með niðurstöðu Hæstaréttar í gengislánamálunum 

sem hækkaði vexti lántakandans umtalsvert. Í 36. gr. smnl. kemur fram að samningi megi 

víkja til hliðar í heild eða að hluta eða breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri 

viðskiptavenju að bera hann fyrir sig. Einnig kemur fram, líkt og áður var rakið, það 

sjónarmið í 36. gr. a-d. smnl. sem fjalla um rétt einstaklinga til að víkja frá ósanngjörnum 

samningsskilmálum lánastofnunar sem hefur samið þá einhliða. Þrátt fyrir að þessi ákvæði 

eigi ekki í eðli sínu við í málinu varpa þau ljósi á þá hagsmuni sem lántakandi hefur þegar 

hann gerir samninga við stórar lánastofnanir. 

Í 3. málsl. 2. gr. vaxtal. segir að heimilt sé að víkja frá ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir 

skuldara. Ákvæðið er undantekningarregla frá meginreglum vaxtal. en undantekningarreglur 

ber að túlka þröngt. Álitmál er hvort of þröngur stakkur hafi verið sniðinn í niðurstöðu 

Hæstaréttar. Af öllu því sem að framan hefur verið rakið er auðséð að það hefði verið til 

mikilla bóta fyrir skuldara að halda LIBOR vöxtunum út samningstímabilið og er það einmitt 

sjónarmiðið sem lántakendur báru fyrir sig í gengislánamálunum. 

Frelsi til að semja um vexti er bundið við samningsfrelsið. Þrátt fyrir að samningsfrelsi sé 

ein helsta meginregla á sviði fjármunaréttar er ljóst að það má takmarka með lögum. Þau 

sanngirnisrök sem hér eru rædd vísa til frelsis einstaklingsins til samningsgerðar og einhvers 

konar neytendasjónarmiða. Í gengislánamálunum voru rök, er lutu að hagsmunum lántakenda 
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og samfélagsins í heild, vegin og metin. Var niðurstaða Hæstaréttar að einhverju leyti fundin 

með því að ígrunda þá togstreitu sem upp var kominn milli þessara ólíku sjónarmiða. 

En má líta svo á að niðurstaða málsins sé í raun einfaldari en við blasir í fyrstu? Þrátt fyrir 

að draga megi þá ályktun að mál þessi séu flókin þá gæti verið að svarið við efnisspurningu 

ritgerðarinnar felist í einum afmörkuðum þætti, þ.e. hvort að eðli vaxtanna sem 

gengislánasamningarnir innihéldu hafi ráðið úrslitum í málunum. 
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6. Lokaorð 

Í upphafi ritgerðarinnar var því álitamáli teflt fram hvort Hæstiréttur hafi með ákvörðun sinni, 

um að miða skyldi við almenna vexti Seðlabankans samkvæmt 4. gr. vaxtal., hvað varðar 

framangreinda gengislánadóma, farið á skjön við meginreglu kröfuréttar um vaxtafrelsi. 

Álitmál er einnig hvort að Hæstiréttur hefði getað beitt undantekningarreglu 3. málsl. 2. gr. 

vaxtal. um að víkja frá ákvæðum laganna til hagsbóta fyrir skuldara. Sé litið til þess að 

lántakandi hafi, með samningi sínum við lánastofnun, tekið lán á grundvelli þess að lánið 

skyldi bera lága vexti líkt og kveðið var á um í samningnum má e.t.v. segja að Hæstiréttur 

hafi gengið of langt í ákvörðun sinni. Ég tel þó að svarið liggi í einfaldari mynd. 

Líkt og rakið er í kafla 2.4 eru LIBOR vextir ákveðnir daglega á millibankamarkaði í 

London. Um er að ræða ákvörðun á vaxtafót í fimm gjaldmiðlum. Hver þessara gjaldmiðla 

hefur þannig sinn vaxtafót og talan LIBOR er ólík eftir því við hvaða gjaldmiðil er miðað. 

Einnig kemur fram að LIBOR vextir séu ákvarðaðir eftir því til hve langs tíma lánið sé tekið, 

en það getur alla jafna verið frá einum degi til eins árs. Þannig getur LIBOR sem tala fyrir 

hvern gjaldmiðil breyst eftir því hvort um er að ræða lán í einn dag eða lán í eitt ár. 

LIBOR sem vaxtafótur getur því haft mörg mismunandi tölugildi á einu ári. Í ljósi 

umræðunnar hér að framan tel ég að þetta sé stærsti áhrifaþáttur þeirrar ákvörðunar 

Hæstaréttar að LIBOR geti ekki verið lagður til grundvallar sem vaxtafótur þegar kveðið var á 

um ólögmæti gengistryggingar. Verður því talið að Hæstiréttur hafi ekki farið á skjön við 

meginreglu vaxtalaga um vaxtafrelsi í gengislánamálunum þar sem engin leið hefði verið fyrir 

skuldara að sanna hvert hefði verið tölugildi vaxtahæðar í samningi viðkomandi. Hefði 

lántakandi með vissu getað sannað endanlega vaxtaprósentu, mætti halda því fram að 

niðurstaða gengislánadómanna, hvað vextina varðar, hefði verið önnur en raunin varð. Þegar 

litið er á þá staðreynd að fjármálastofnanir hafi verið staðnar að því að ráðskast með LIBOR 

er einnig ljóst að festan í þeim tölum sem miðað er við hafi beðið hnekki. Því má halda fram 

að Hæstiréttur hafi beint sjónum sínum að því að tryggja öryggi skuldara þó svo að þeir þurfi 

eftir sem áður að greiða hærri vexti. 
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