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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er rannsakað hvort tilgreiningarreglan sem Hæstiréttur hefur beitt við úrlausn  

gengismála, eigi sér stoð í lögum eða lögskýringargögnum. Í upphafi ritgerðarinnar, öðrum 

kafla, er fjallað um sögu verðtryggingar og vaxtalaga á Íslandi. Í þriðja kafla ritgerðarinnar 

verður lögð áhersla á dóma Hæstaréttar Íslands í mótun og framkvæmd tilgreiningareglu 

réttarins. Í fjórða kafla ritgerðarinnar er farið yfir hvernig skýra beri ákvæði laga um 

verðtryggingu sem og eldri dómaframkvæmd sem þýðingu hefur varðandi regluna. Í fimmta 

kafla ritgerðarinnar er farið yfir reglur um túlkun samninga, sem vert er að hafa í huga 

varðandi úrlausnir Hæstaréttar Íslands í gengismálunum. Að lokum eru dregnar saman 

niðurstöður ritgerðarinnar. Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að ekki sé grundvöllur fyrir því í 

lögskýringargögnum eða lögum að láta tilgreiningu lánsfjárhæðar ráða því hvaða 

skuldbinding telst gengistryggð og hver ekki.  
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1. Inngangur 

Frá og með síðustu aldamótum fóru íslensk gengislán, þ.e. lánasamningar í íslenskum krónum 

sem bundnir voru við dagsgengi erlendra gjaldmiðla, að byggjast á réttindum og skyldum sem 

ekki virðist hafa verið gætt nægilega vel að. Í kjölfar bankahruns á Íslandi 2008, féll gengi 

íslensku krónunnar gagnvart erlendum myntum, sem leiddi til þess að lánaskuldbinding jókst 

verulega vegna gengistryggingarinnar. Í sumum tilvikum tvöfaldaðist lán lánþegans.
1
  

Þessi mikla hækkun lánanna varð til þess að lögmenn fóru að skoða lögmæti þess að tengja 

íslensku lánin við gengi erlendra mynta. Myndaðist ágreiningur meðal þeirra sem endaði hjá 

dómstólum. Meginástæða þessa ágreinings var sú að í VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu, (hér eftir „vxl.“), er einungis heimild til verðtryggingar sparifjár og lánsfjár í 

íslenskum krónum sé verðtryggingin á grundvelli vísitölu neysluverðs. Vísitöluna reiknar 

Hagstofa Íslands samkvæmt lögunum og birtir mánaðarlega í Lögbirtingablaði.
2
 

Af niðurstöðum Hæstaréttar Íslands í gengismálunum sést að dómendur hafa mótað 

svokallaða „Tilgreiningarreglu“ þar sem tilgreining lánsfjárhæðar er látin ráða því hvaða 

skuldbinding telst gengistryggð og hver ekki líkt og fram kemur í forsendum að niðurstöðum 

Hæstaréttar Íslands í máli, Hrd. 11. desember 2014 (292/2014):
3
 „Af orðalagi ákvæðanna og 

lögskýringargögnum verður ráðið að við úrlausn á því, hvort um sé að ræða skuldbindingu í 

íslenskum krónum eða erlendum gjaldmiðli eða gjaldmiðlum, verði fyrst og fremst að líta til 

forms og meginefnis þeirra gerninga sem liggja til grundvallar skuldbindingunni. Í því 

sambandi skiptir einkum máli hvernig sjálf skuldbindingin er tilgreind í þeim“.  

Í ritgerðinni er leitast við að varpa ljósi á hvort grundvöllur sé fyrir því í lögskýringargögnum 

eða íslenskum lögum að láta tilgreiningu lánsfjárhæðar ráða því hvaða skuldbinding telst 

gengistryggð og hver ekki. Í öðrum kafla ritgerðarinnar er farið ítarlega yfir sögu 

                                                 
1
 Ása Ólafsdóttir (2012). „Meginreglur íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur 

ólögmætra gengislána“. bls. 6 og 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 

umboðsmann skuldara, þskj. 225 – 206. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/139/s/0225.html. [Sótt á vefinn 24.11.2015] 
2
 Ása Ólafsdóttir (2012). „Meginreglur íslensks samningaréttar um rangar forsendur og endurreikningur 

ólögmætra gengislána“. bls. 6 og 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 

umboðsmann skuldara, þskj. 225 – 206. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/139/s/0225.html. [Sótt á vefinn 24.11.2015] 
3
 Sjá má tilvitnun í fleiri dómum Hæstaréttar Íslands orðrétt eða með smávægilegu breyttu orðalagi, m.a.  í Hrd. 

23. nóvember 2011 (551/2011), Hrd. 23. nóvember 2011 (552/2011), Hrd. 2. maí 2013 (715/2012), Hrd. 16. maí 

2013 (3/2013), Hrd. 28. maí 2013 (332/2013), Hrd. 10. október 2013 (194/2013), Hrd. 28. maí 2014 (26/2014), 

Hrd. 5. júní 2014 (25/2014), Hrd. 11. desember 2014 (235/2014), Hrd. 18. desember 2014 (92/2014), Hrd. 25. 

september 2014 (70/2014), Hrd. 28. apríl 2015 (295/2015) og Hrd. 10. september 2015 (51/2015) 

http://www.althingi.is/altext/139/s/0225.html
http://www.althingi.is/altext/139/s/0225.html
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verðtryggingar og vaxtalaga, sem er meðal annars það sem Hæstiréttur Íslands styðst við í 

úrlausn gengismála. Í þriðja kafla er fjallað um mótun tilgreiningareglu Hæstaréttar Íslands. 

Fjórði kafli fjallar um hvernig skýra beri ákvæði laga um verðtryggingu. Er meðal annars 

farið yfir eldri Hæstaréttardóma, þar sem reynt hefur á verðtryggingu íslenskra 

fjárskuldbindinga og telja má að hafi þýðingu fyrir viðfangsefnið. Í fimmta kafla er fjallað um 

þær reglur um túlkun samninga, sem vert er að hafa í huga varðandi úrlausnir Hæstaréttar 

Íslands í gengismálunum. Loks er dregin saman niðurstaða rannsóknar. 

Rannsóknin byggði á  lögfræðilegri aðferðarfræði, þar sem stuðst var við  íslensk lög sem og 

greinagerðir og frumvörp með lögum og dóma. Jafnframt var leitað fræðigreina og 

umfjöllunar sérfræðinga um efnið.  
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2. Verðtrygging íslenskra fjárskuldbindinga  

Verðtrygging fjárskuldbindinga á Íslandi á rætur að rekja til konunglegrar tilskipunar frá 20. 

mars 1815. Þessi tilskipun var sú sama og gefin var út í Danmörku, en hún var sett að tilefni 

peningaþenslu og verðbólgu vegna Napóleonsstríðanna. Í framkvæmd stofnaðist til þessarar 

fyrstu verðtryggingar eftir á, með því að láta skuldir stigbreytast eftir aldri lánsins og 

stofngildi þess. Þannig var raungildi peningalegs fjármagns styrkt með myntumbótum.
4
 

Verðtrygging sem slík hefur ekki verið skilgreind efnislega í lagatexta í íslenskum lögum, en 

hugtakið kemur fyrir í lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Í VI. kafla laganna er að 

finna reglur um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. Þar sem verðtrygging hefur ekki verið 

skilgreind efnislega í lagatexta er viðtekin venja að miða við að sérfræðileg merking 

hugtaksins falli saman við lagalega merkingu þess.
5
  

Verðtrygging er bundin inn í lán með sérstöku samningsákvæði. Með henni er verið að 

tryggja verðgildi skuldar, sem breytist þá eftir verðlagi í landinu eða nánari tilgreindri 

vísitölu.
6
 Verðtrygging lánsfjármagns og fjárskuldbindinga er kerfisbundin aðferð til að reka 

þjóðarbúskap eins og verðbólga væri ekki til staðar.
7
 Það sem verðtryggt er, svo sem lán, 

innistæður og laun breytast í takt við viðmiðunarvísitölu.
8
  

Með verðtryggingu er verið að draga úr neikvæðum áhrifum þess að verð á vörum og 

þjónustu hækki almennt sem og verðgildi peninga sem leiðir til þess að kaupmáttur minnkar í 

hagkerfinu, oft nefnt verðbólga.
9
  

Gengistrygging er ein tegund verðtryggingar. Tengir hún verðgildi erlendra gjaldmiðla við 

íslensku krónuna og tryggir þannig verðgildi kröfu vegna verðrýrnunar gjaldmiðils
10

.
11

 

2.1. Verðtrygging á Íslandi 

Verðtrygging var innleidd á Íslandi til þess að efla innlendan sparnað árið 1955, með 

sparifjársöfnun skólabarna. Landsbankinn sem var í þá daga einnig seðlabanki ríkisins gaf út 

                                                 
4
 Bjarni Bragi Jónsson (1998). „Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi“. bls. 38 

5
 Eyvindur G. Gunnarsson (2009). „Um gengistryggð lán og verðtryggingu“. bls. 317 og Davíð Þór 

Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls. 97-98 
6
 Páll Sigurðsson. (ritstjóri), (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls. 483 

7
 Bjarni Bragi Jónsson (1998). „Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi“. bls. 10  

8
 Verðtryggingarnefnd (2011). „Skýrsla nefndar sem kanni forsendur verðtryggingar á Íslandi“. bls. 7 

9
 Páll Sigurðsson (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls. 482-483 

10
 Gjaldmiðill er peningaseðlar og mynt sem nota skal í fjármálalegum skiptum manna eða lögpersóna. Á Íslandi 

er gjaldmiðill íslensk króna. (Páll Sigurðsson (ritstjóri), (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls. 169) 
11

 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 umboðsmann skuldara, þskj. 225 – 206. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/139/s/0225.html. [Sótt á vefinn 24.11.2015] 

http://www.althingi.is/altext/139/s/0225.html
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verðtryggðar sparisjóðsbækur. Þetta sama ár voru lög nr. 55/1955 um húsnæðismálastjórn, 

veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða sett. Samkvæmt lögunum gilti 

verðtrygging  aðeins  á lánum til fjárfestinga til langs tíma og var sú regla ráðandi á Íslandi 

næstu 20-25 árin.
12

  

Verðtrygging lausafjár var tekin upp á takmörkuðum sviðum gagnvart bæði innlendum og 

erlendum lánum. Með lögum  nr. 4/1960 um efnahagsmál voru settar skorður á frelsi til að 

semja um verðtryggingu fjárskuldbindinga. Með frumvarpi til laganna segir í 1. mgr. 6. gr. að: 

„Eigi er heimilt að stofna til skulda í íslenzkum krónum með ákvæði þess efnis, að hún  eða 

vextir af henni breytist i samræmi við gengi erlends gjaldeyris, nema um sé að ræða 

endurlánað erlent lánsfé“.
13

  

Lög nr. 17/1961 um Fiskveiðasjóð Íslands, heimiluðu Fiskveiðasjóði að tengja nýtt 

endurlánað lánsfé gengisbreytingu íslenskra krónu.
14

 Með lögum nr. 10/1964 um breytingu á 

lögum nr. 10/1961 um Seðlabanka Íslands, var Seðlabankanum heimilað að stofna til 

skuldbindinga innanlands með útgáfu verðbréfa og binda höfuðstól og/eða vexti við gengi 

erlends gjaldeyris.
15

 Þá með lögum nr. 59/1964 um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka 

innlend lán. Þar var heimilað að verðtryggja skuldabréf og spariskírteini sem gefin væru út af 

fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs, með því að vísitölubinda vexti af þeim og afborganir.
16

  

Innleiðing almennar réttareglur um skilyrði og skilmála verðtryggingar var loks gerð með 

lögum nr. 71/1966 um verðtryggingu fjárskuldbindinga. Markmið laganna var að setja 

almenna löggjöf um verðtryggingu í viðskiptum, öðrum en kaupgjaldsmálum. Efnislega voru 

ákvæði laganna þau sömu og í lögum nr. 4/1960 um efnahagsmál, en með nýju lögunum var 

gerð tilraun til þess að setja rammann um verðtryggingu,
17

 sbr. 1. og 2. mgr. 1. gr. laganna þar 

sem fram kemur:
18

  

„Eigi er heimilt frekar en leyft er í lögum þessum að stofna til fjárskuldbindinga i 

íslenzkum krónum eða öðrum verðmæli með ákvæðum þess efnis, að greiðslur, þar með 

                                                 
12

 Bjarni Bragi Jónsson (1998). „Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi“. bls. 38-39 
13

 Frumvarp til laga um efnahagsmál, þskj. 103, 48. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/80/s/pdf/0103.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
14

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 40 16. maí 1955, um Fiskveiðasjóð íslands, þskj. 58, 55. mál 

Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/81/s/pdf/0058.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
15

 Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 10/1916, um Seðlabanka Íslands, þskj. 676, 83. mál.  Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/84/s/pdf/0676.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
16

 Frumvarp til laga um heimild fyrir ríkisstjórnina til að taka innlent lán, þskj, 101, 58. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/85/s/pdf/0101.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
17

 Frumvarp til laga um verðtryggingu fjárskuldbindinga, þskj, 20, 20. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0020.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
18

 Frumvarp til laga um verðtryggingu fjárskuldbindinga, þskj, 416, 20. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0020.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 

http://www.althingi.is/altext/80/s/pdf/0103.pdf
http://www.althingi.is/altext/81/s/pdf/0058.pdf
http://www.althingi.is/altext/84/s/pdf/0676.pdf
http://www.althingi.is/altext/85/s/pdf/0101.pdf
http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0020.pdf
http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0020.pdf
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taldir vextir, skuli breytast i hlutfalli við breytingar á vísitölum, vöruverði, gengi erlends 

gjaldeyris, verðmæti gulls, silfurs eða annars verðmælis. 

Ákvæði í fjárskuldbindingum, sem brjóta í bága við ákvæði 1. málsgreinar, eru ógild.“ 

Í greinargerð með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 71/1966 um verðtryggingu 

fjárskuldbindinga, var skilgreint hvað fælist í hugtakinu verðtrygging, en þar sagði:
19

 

„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“. Samkvæmt þessu og Hrd. 1976, bls. 1101 (98/1975)
20

 ber að skýra 

hugtakið verðtrygging rúmt.
21

 

Með lögum nr. 13/1979 um Stjórn efnahagsmála o.fl., svo nefndum Ólafslögum, kenndum 

við Ólaf Jóhannesson þáverandi forsætisráðherra, var almenn verðtrygging innleidd og lög nr. 

71/1966 um verðtryggingu fjárskuldbindinga, felld úr gildi. Innleiðingin leiddi af 

óðaverðbólgu á áttunda áratugnum, þegar verðbólga fór úr 10% upp í 45-50%. Var talið 

nauðsynlegt að endurskoða lög nr. 71/1966 um verðtryggingu fjárskuldbindinga, þar sem 

samkvæmt 1. gr. laganna var óheimilt að verðtryggja fjárskuldbindingar. Löggjafinn fór í að 

endurskoða lög nr. 71/1966 og var niðurstaðan sú að gildissvið verðtryggingar yrði að færa út 

til bankanna.
22

  

Ákvæðin um verðtryggingu er að finna í VII. kafla Ólafslaga, sem ber heitið „Um 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár“. Markmið laganna var að auka tiltrú fólks á því að 

raungildi sparifjár héldist yfir lengri tímabil með því að verðtryggja sparifé almennings og 

almannasjóða.
23

 Í 34. gr. var fjallað um gengistryggingu:
24

  

„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.“  

                                                 
19

 Frumvarp til laga um verðtryggingu fjárskuldbindinga, þskj, 20, 20. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0020.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
20

 Hrd. 1976, bls. 1101 (98/1975) þar sem kveðið var á um að ákvæði 1. og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 71/1966 ættu 

við samkvæmt grunnrökum sínum 
21

 Eyvindur G. Gunnarsson (2009). „Um gengistryggð lán og verðtryggingu“. bls. 317 
22

 Bjarni Bragi Jónsson (1998). „Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi“. bls. 40-41 
23

 Frumvarp til laga um stjórn efnahagsmála o. fl., þskj. 453, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0453.pdf. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
24

 Frumvarp til laga um stjórn efnahagsmála o. fl., þskj. 511, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0511.pdf. [Sótt á vefinn 23.07.2015] 

http://www.althingi.is/altext/86/s/pdf/0020.pdf
http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0453.pdf
http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0511.pdf
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Í 39. gr. laganna voru síðan sett fram skilyrði um heimilt væri að verðtryggja 

fjárskuldbindingar:
25

 

„Það eru skilyrði verðtryggingar samkvæmt lögum þessum: 

1) að verðtryggðir sparifjárreikningar, kröfur og skuldbindingar séu ætíð skráðar á nafn; 

2) að við endurlán verðtryggðra peningalána standist verðtryggingarákvæði Í 

aðalatriðum á báðum samningum; 

3) að Seðlabankinn ákveði vexti og dráttarvexti af verðtryggðum skuldbindingum skv. 13. 

gr. laga nr. 10/1961; 

4) að grundvöllur verðtryggingar sé sem hér segir: 

a) miðað sé við opinbera skráða vísitölu eða vísitölur eins og þær eru reiknaðar á 

hverjum tíma; 

b) miðað sé við gengi erlends gjaldeyris þar sem slíkt er heimilt samkvæmt lögum eða 

reglugerð. 

Seðlabankinn skal birta vísitölur, sem heimilt er að miða verðtryggingu sparifjár og 

lánsfjár við, ásamt vaxtakjörum. Ákvæði þessarar greinar gilda eftir því sem við á um 

endurlán erlends lánsfjár samkvæmt 38. gr.“ 

Þessi skilyrði um verðtryggingu voru mun rýmri en í fyrri lögum nr. 71/1966 um 

verðtryggingu fjárskuldbindinga.
26

 Í 1-2. mgr. 40. gr. laganna var gildisvið verðtryggingar 

fært út til bankanna og annarra innlánstofnana, en þar segir:
27

  

„Bönkum og öðrum innlánsstofnunum er heimilt að taka á móti sparifé og öðrum inni 

stæðum gegn verðtryggingu og lána út samsvarandi fé, auk jafnvirðis  eigin fjár með 

verðtryggingu, í samræmi við ákvæði þessa kafla. 

Heimilt er að ákveða verðtryggingu í því formi, að sérstakur verðbótaþáttur vaxta., sem 

sé tengdur verðlagsbreytingum með formlegum hætti, leggist við höfuðstól láns eða sé 

hluti forvaxta.“ 

Í febrúar árið 1995 voru lög nr. 13/1979 um Stjórn efnahagsmála o.fl. felld úr gildi með 

lögum nr. 13/1995 um breytingar á vaxtalögum nr. 25/1987. Var 34. – 39. gr. í kafla VII í 

lögum nr. 13/1979 í raun bætt við vaxtalög nr. 25/1987 og fékk kaflinn heitið „Verðtrygging 

sparifjár og lánsfjár“ í nýju lögunum.  

Þessi breyting átti sér stað vegna yfirlýsingar ríkisstjórnar frá 21. febrúar 1995, sem gefin var 

út í tengslum við gerð nýrra kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, en í yfirlýsingunni 

sagði m.a.
28

  

                                                 
25

 Frumvarp til laga um stjórn efnahagsmála o. fl., þskj. 511, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0511.pdf. [Sótt á vefinn 23.07.2015] 
26

 Viðar Már Matthíasson (1996). „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“. bls. 26 
27

 Frumvarp til laga um stjórn efnahagsmála o. fl., þskj. 511, 230. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0511.pdf. [Sótt á vefinn 23.07.2015] 
28

 Frumvarp til laga um breytingu á vaxtalögum, nr. 25/1987, þskj, 762, 445. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0762.html. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 

http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0511.pdf
http://www.althingi.is/altext/100/s/pdf/0511.pdf
http://www.althingi.is/altext/118/s/0762.html
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„Verðtrygging fjárskuldbindinga, sem nú miðast við lánskjaravísitölu, verður framvegis 

miðuð við vísitölu framfærslukostnaðar. Ríkisstjórnin undirbýr nú aðgerðir til að hrinda 

þessari aðgerð í framkvæmd þannig að hún hafi almennt gildi, einnig gagnvart 

verðtryggingu núverandi fjárskuldbindinga. Jafnframt verður unnið að því að draga úr 

verðtryggingu í áföngum“.  

Eðlilegt þótti að svo náskyld atriði, þ.e. verðtrygging og vextir, yrðu grundvölluð í sömu 

lögunum.
29

 

2.2. Saga vaxtalaganna fyrir innleiðingu verðtryggingar í lög nr. 25/1987 

Saga vaxta á Íslandi byggir á gömlum merg. Í fyrsta kafla Grágásar sem nefnist „Um 

fjárleigur“ er að finna ákvæði sem kveður á um reglur vaxtatekna en þar segir:
 30

  

„OF SÖLU LEIGUFJÁR. Maður skal eigi selja fé sitt dýrra á leigu en tíu aurar sé leigðir 

eyri til jafnlengdar, hvatki fé sem er. Ef hann selur dýrra, og á hann eigi til meira 

heimting en slíkra aura sem hann seldi, og lögleigu með. En honum varðar þriggja marka 

útlegð, hvort sem er að hann selur dýrra fé sitt að leiga, eða metur hann dýrra en að 

lögum. Sá á sök þá er hann selur féið dýrra eða metur við, ef sá vill, en ef sá vill eigi 

sækja, þá á sá er sækja vill.“  

Þessi regla Grágásar kveður um lán eða leigu hvers konar verðmæta sem og láns til eigna. 

Lántaka bar síðan að skila hlutnum í sama ásigkomulagi með vöxtum að hámarki 10%.
31

 

Hugtakið almennir vextir
32

 er skilgreint sem þeir vextir sem peningaskuld ber fram til 

gjaldaga, óháð því hver grundvöllur vaxtakröfunnar er, þ.e. hvort hún byggist á löggerningi, 

lögum, venju eða öðrum grundvelli. Er því um að ræða leigu fyrir peningalán eða endurgjald 

fyrir umlíðun skuldar.
33

   

2.2.1. Lagalegar heimildir til vaxtatöku af lánum. 

Tilskipun frá 27. maí 1859 jók verulega frelsi til vaxtatöku. Tók tilskipunin til vaxta af 

peningakröfum og nefndist: „Tilskipun, sem lögleiðir á Íslandi, með breytingum, lög 6. apríl 

1855, er gjöra leiguburð af peningum frjálsan í vissum tilfellum, og breyta straffi fyrir okur, 

m.m".  Þær grundvallarbreytingar sem gerðar voru þarna vörðuðu heimildir til að ákveða 

vexti. Takmarkanir á heimildum til að semja um vaxtahæð gilti aðeins um lán með veði í 

                                                 
29

 Frumvarp til laga um breytingu á vaxtalögum, nr. 25/1987, þskj, 762, 445. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, 

slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0762.html. [Sótt á vefinn 21.07.2015] 
30

 Gunnar Karlsson, Kristján Sveinsson og Mörður Árnason. (ritstjórar), (1992). Grágás: Lagasafn íslenska 

þjóðveldisins. (1992). bls. 155 
31

 Viðar Már Matthíasson (1996). „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“. bls. 14 
32

 Samningsvextir er þrengra hugtak en almennir vextir. Páll Sigurðsson. (ritstjóri), (2008). Lögfræðiorðabók 

með skýringum. bls. 19 
33

 Páll Sigurðsson. (ritstjóri). (2008). Lögfræðiorðabók með skýringum. bls. 19 og 486 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0762.html
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fasteignum. Af þeim lánum mátti einungis taka 4% ársvexti. Í öllum öðrum tilvikum var 

mönnum heimilt að semja um vaxtahæð.
34

 

Fyrstu eiginlegu vaxtalög á Ísland eftir viðtöku stjórnarskrárinnar frá 1874 voru sett með 

lögum nr. 10/1890 um vexti. Þá var tilskipuninni frá 27. maí 1859 breytt með því að lögfesta 

nýja efnisreglu um tilvik, þar sem samið hafði verið um vexti af peningaláni, án þess að 

tiltekið væri hver vaxtahæð ætti að vera. Vextir áttu að jafnaði að vera 4% á ári sem og að 

heimilað var að hafa vexti af lánum sem tryggð voru með veði í fasteignum allt að 6% á ári. 

Að öðru leyti giltu almennt reglur tilskipunarinnar frá 1859 um vexti af peningakröfum allt 

fram til gildistöku laga nr. 73/1933 um bann við okri, dráttarvexti o.fl.
35

 

2.2.2. Lög nr. 73/1933 og nr. 58/1960 um bann við okri, dráttarvexti o.fl. 

Lög nr. 73/1933 um bann við okri, dráttarvexti o.fl. voru sett til að sporna við okri manna við 

samningagerð á vöxtum eins og segir orðrétt í greinagerð með frumvarpinu:
 36

  

„Frumv. þetta er flutt fyrir tilmæli lögreglustjórans í Reykjavík. Ástæðurnar til þess 

eru þær, sem flestum landsmönnum er kunnugt um, að okurháir vextir af peningum 

fara óðum í vöxt manna a meðal. Þess eru nú á seinni árum mýmörg dæmi, að þeir, 

sem eru í kröggum, eru svo ofurseldir okrurum, að þeir verða að greiða á annað 

hundrað í árvexti. At teknir séu 6 af hundraði og 30-50 af hundraði í afföll af 

skuldabréfum með tryggu veði í fasteign, er orðið talsvert algengt nú upp á síðkastið.“
 
 

Megintilgangur laganna var að stuðla að heilbrigðri lánastarfsemi í landinu og tryggja 

samfélagslega viðurkenningu á eðlilegum og réttmætum vöxtum í viðskiptum. Í 3. gr. laganna 

var sett fram 8% hámark ársvaxta af skuldum sem tryggðar voru með veði í fasteignum eða 

handveði.
37

   

Lög nr. 73/1933 voru leyst af hólmi með lögum nr. 58/1960 um bann við okri, dráttarvexti 

o.fl. Grundvallarbreyting þeirra laga var sú að löggjafinn framseldi vald til Seðlabanka Íslands 

um að ákveða grunn inn- og útlánsvaxta lánsstofnana.
38

 

2.3.  Verðtrygging færð í vaxtalög nr. 25/1987 

Í lok desember 1986 fól Matthías Bjarnason þáverandi viðskiptaráðherra Jónatan 

Þórmundssyni prófessor að kanna stöðu vaxta- og okurmála á Íslandi, sem grunn að frumvarpi 

                                                 
34

 Viðar Már Matthíasson (1996). „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“. bls. 16 
35

 Bjarni Bragi Jónsson (1998). „Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi“. bls. 37 og Viðar Már 

Matthíasson (1996). „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“. bls. 17 
36

 Alþingistíðindi, 1932, A deild, þskj. 580, 45 mál. bls. 1058 
37

 Alþingistíðindi, 1932, A deild, þskj. 786, 45 mál. bls. 1339-1341 og Viðar Már Matthíasson (1996). „Um vexti 

og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“. bls. 18 
38

 Viðar Már Matthíasson (1996). „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“. bls. 23 
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til heildstæðrar löggjafar á sviði vaxtamála. Tilefnið var m.a. Hrd. 1986, bls. 1723 

(252/1986), þar sem manni var dæmd fjársekt fyrir okur. Á grundvelli vinnunnar voru lög nr. 

25/1987, Vaxtalög, sett og féllu þá úr gildi lög nr. 58/1960 um bann við okri, dráttarvexti o.fl.. 

Vaxtalögin frá 1987 voru talin mikil réttarbót, en með þeim urðu reglur um vexti og 

dráttarvexti mun einfaldari og auðveldari í framkvæmd.
39

 

Með breytingum á vaxtalögunum nr. 25/1987 sem gerðar voru með lögum nr. 13/1995, voru 

ákvæði laga nr. 13/1979 um Stjórn efnahagsmála o.fl., sem vörðuðu verðtryggingu, færð í 

vaxtalögin með smávægilegum breytingum sem og að 6. gr. laga nr. 4/1960 féll einnig úr 

gildi.  

Við þetta bættist nýr kafli, V. kafli, sem fjallaði um „Verðtrygging sparifjár og lánsfjár“. Í 

kaflanum var heimild til að ákvarða verðtryggingu grundvölluð á fimm greinum. Í 20. gr. 

laganna sem segir: „Ákvæði kafla þessa gilda um skuldbindingar um sparifé og lánsfé í 

viðskiptum þar sem skuldari lofar að greiða peninga og þar sem áskilið er að greiðslurnar 

skuli breytast í hlutfalli við verðvísitölu eða gengi erlends gjaldeyris“. Í 21. gr. laganna var 

Seðlabanka Íslands fengið, að fengnu samþykki viðskiptaráðherra, að ákvarða lágmarkstíma 

verðtryggðra innistæðna og lána sem og að ákveða vexti verðtryggingarinnar. Breytingin fól í 

sér heimild til að verðtryggja lánsfé og sparifé fólks með bindingu við innlenda verðvísitölu 

eða vísitölu erlendra gjaldmiðla.
 40

  

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

Núgildandi lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, tóku gildi þann 1. júlí 2001 og féllu þá 

úr gildi vaxtalög nr. 25/1987. Forsaga lagabreytingarinnar byggði á vinnu 5 manna nefndar 

sem viðskiptaráðherra skipaði til að endurskoða vaxtalög nr. 25/1987. Var nefndinni falið að 

leggja fram tillögu að breytingum á vaxtalögum til samræmis við réttarþróun erlendis sem og 

að tryggja réttaröryggi og einfaldleika í framkvæmd. Nefndinni þótti ástæða til að breyta 

fjölmörgum ákvæðum vaxtalaganna. Grundvallar breytingin sem gerð var á verðtryggingu 

sparifjár og lánsfjár með lögunum, var að heimild til að binda íslenskar krónu við gengi 

erlendra gjaldmiðla var að öllu leyti felld niður að undanskyldri heimild í 14. gr. vxl. Í þeirri 

                                                 
39

 Frumvarp til vaxtalaga, þskj, 564, 321. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/109/s/pdf/0564.pdf. [Sótt á vefinn 23.07.2015] og  Eyvindur G. Gunnarsson (2009). 

„Um gengistryggð lán og verðtryggingu“. bls. 141 
40

 Frumvarp til laga um breytingu á vaxtalögum, nr. 25/1987, þskj, 762 og 932, 445. mál. Vefútgáfa 

Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0923.html. og 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0762.html. [Sótt á vefinn 23.07.2015] og Eyvindur G. Gunnarsson (2009). 

„Um gengistryggð lán og verðtryggingu“. bls. 320 

http://www.althingi.is/altext/109/s/pdf/0564.pdf
http://www.althingi.is/altext/118/s/0923.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0762.html
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grein er kveðið á um eina lögmæta grundvöllinn til verðtryggingar á sparifé og lánsfé í 

íslenskum krónum, þ.e. með vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar og birtast 

mánaðarlega í Lögbirtingablaði. Í lánasamningi er þó heimilt að miða við hlutabréfavísitölu, 

innlenda eða erlenda, eða safn slíkra vísitalna sem ekki mæla breytingar á almennu verðlagi.
 41

 

                                                 
41

 Frumvarp til laga um vexti og verðtryggingu, þskj. 872, 566. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0872.html Sótt á vefinn 23.07.2015. [Sótt á vefinn 23.07.2015] og Einar Hugi 

Bjarnason (2013). „Gildissviði VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu“. bls. 9 

http://www.althingi.is/altext/126/s/0872.html%20Sótt%20á%20vefinn%2023.07.2015
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3. Gengislán 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu tegundir lánaskuldbindinga í gengismálum : 

3.1. Skuldbindingar sem tilgreindar eru í íslenskum krónum  

Fyrsta tegund gengisláns, sem hér kemur til skoðunar er þegar lánaskuldbinding er tilgreind 

með þeim hætti að fjárhæðin er í íslenskum krónum.  

Á lögmæti gengistryggingar reyndi í fyrsta skipti í Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) og Hrd. 16. 

júní 2010 (153/2010). Ágreiningur í báðum málunum snéri að lögum nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu. Snéri ágreiningur að þremur atriðum; (1) hvort samningur aðila væri 

lánasamningur eða leigusamningur, (2) hvort lánasamningur væri skuldbinding í erlendri 

mynt eða íslenskum krónum, sem bundnar væru við gengi erlendra gjaldmiðla, (3) hvort 

gengistrygging væri heimil að íslenskum lögum. 

Í dómunum tveim kom fram að um lánasamning væri að ræða sem lánveitandi hafi ákveðið að 

klæða í búning leigusamnings, í stað þess að kaupa af áfrýjanda skuldabréf, sem tryggt væri 

með veði í bifreið. Var lagt til grundvallar að um lánasamning í skilningi VI. kafla laga nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu, hafi verið að ræða.  

Í Hrd. 16. júní 2010 (92/2010), kom fram í texta samnings að hann væri „100% 

gengistryggður“. Hæstiréttur byggði einnig niðurstöðuna sína á því að orðið 

„gengistrygging“ hafi komið fram í samningi milli aðila, en engin þörf hefði verið á því að 

kveða á um slíkt í lánssamningi, ef lánið væri í raun í erlendum gjaldmiðli, en ekki í 

íslenskum krónum. Í Hrd. 16. júní 2010 (153/2010), kom fram berum orðum að íslensk 

fjárhæð hverrar afborgunar ætti að breytast eftir gengi erlends gjaldmiðils. Í yfirskrift 

samnings kom einnig fram að hann væri „gengistryggður“.  

Hæstiréttur sló því föstu að skuldbindingar í íslenskum krónum sem bundnar væru gengi 

erlendra gjaldmiðla væru ólögmætar, þar sem vilji löggjafans kæmi skýrlega fram í 13. og 14. 

gr. laga nr. 38/2001. Þá væru reglur 13. og 14. gr. vxl. ófrávíkjanlegar, sbr. 2. gr. laganna. Það 

kom þó fram í báðum dómunum að lánaskuldbinding í erlendri mynt myndi ekki falla undir 

reglur VI. kafla laga nr. 38/2001 um heimildir til verðtryggingar lánsfjár í íslenskum krónum. 

Niðurstaða Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) og Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) var sú að um 

íslensk lán hafi verið að ræða sem bundin voru erlendum gjaldmiðlum, sökum skýrleika 

tilgreiningar lánsfjárhæðar í skilmálum með lánssamningum. Þessir dómar ollu miklum 
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deilum og var mikið rætt um fordæmisgildi þeirra, sbr. Hrd. 16. september 2010 (471/2010) 

var m.a. deilt um það hvort og þá hvaða áhrif vextir samkvæmt samningi aðila sem tengdir 

væru beint við LIBOR vexti af lánum í þeim myntum, sem hin ógilda gengistrygging 

samkvæmt samningi aðilanna miðaðist við.
 
Niðurstaða Hæstaréttar í því máli var sú að líta 

bæri með öllu fram hjá ákvæðum samningsins um vaxtahæð og miða þess í stað við vexti sem 

Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum 

óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum.
42

 

Næstu tveir Hæstaréttardómar í gengismálunum voru Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010) og 

Hrd. 14. febrúar 2011 (604/2010).  Ágreining aðila í málunum mátti flokka í tvennt; (1) 

hvort skuldbinding samkvæmt lánasamningi hafi verið ákveðin í íslenskum krónum eða 

erlendum myntum, og (2) hvaða vexti skuldbinding ætti að bera yrði niðurstaðan sú að 

höfuðstóllinn væri í íslenskum krónum. 

Niðurstaða beggja dómanna var á þá leið að lánasamningur aðila væri í íslenskum krónum, 

þar sem lánsfjárhæð væri í íslenskum krónum og endurgreiða bæri lánið í sama gjaldmiðli. 

Lántakinn hafi ekki fengið neinar erlendar myntir að láni sem og að honum hafi ekki verið 

gefinn kostur á að endurgreiða lánið með erlendum gjaldmiðlum. Þá kom einnig fram að lánið 

væri bundið sölugengi Seðlabanka Íslands á tilteknum erlendum gjaldmiðlum, sem benti 

ótvírætt til þess að lánið hafi verið í íslenskum krónum, enda engin þörf á að kveða á um 

gengistryggingu ef lán væri í erlendri mynt. Samkvæmt túlkun Hæstaréttar má sjá að ekki 

skipti máli þótt staðhæfing um erlent lán komi fram í fyrirsögn lánssamnings, né í yfirlýsingu 

lántakanda um skuld í erlendum gjaldmiðlum að jafnvirði tiltekinnar fjárhæðar í íslenskum 

krónum.
 43

 

Í Hrd. 17. janúar 2013 (386/2012) er sýnt fram á hversu mikið vægi tilgreining lánsfjárhæðar 

hefur við mat á eðli lánsskuldbindingar. Á forsíðu lánasamnings kom fram að samningur væri 

„lán í erlendum gjaldmiðlum og ísl. krónum, verðtryggt“. Í meginmáli samnings var tiltekið 

að hann væri „um lán til 8 ára að fjárhæð jafnvirði allt að ISK 120.000.000,00“.  

Niðurstaða Hæstaréttar var að ekki hafi verið hægt að bera fyrir sig forsíðu lánasamningsins, 

þar sem ekki var skilgreint hvort lánið kæmi til með að verða í erlendum gjaldmiðli fremur en 

íslenskum krónum. Í samningsskilmálum komi fram að í greiðsluyfirliti lánaskuldbindingar 

hafi einungis verið greint frá íslenskum krónum og fjárhæð í erlendum gjaldmiðli hafi hvergi 

komið fram. Að íslenska krónan hafi verið eini gjaldmiðillin sem tilgreindur var beint eða 
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óbeint í lánasamningi og því væri enginn vafi á því að skuldbindingin hafi verið í íslenskum 

krónum. Hæstiréttur taldi því óþarft að líta til þess hvernig samningsaðilar efndu 

skuldbindingar sínar í raun, þar sem þau atriði gætu að auki engu leyti hnigið að annarri 

niðurstöðu. Við túlkun á lögmæti gengislána vegur efni samningsskimálanna þyngst. Aðeins 

er litið til gagna um tilurð og framkvæmdar þegar tilgreining lánsfjárhæðar í viðkomandi 

samningi er óljós, sbr. Hrd. 9. júní 2011 (155/2011), Hrd. 15. júní 2012 (3/2012), Hrd. 1. 

nóvember 2012 (66/2012) og Hrd. 21. nóvember 2013 (391/2013).
44

  

Í Hrd. 21. nóvember 2013 (391/2013) var upphaflegur lánasamningur samningsaðila skoðaður 

í heild sinni, sem og efndir á aðalskyldu samningsaðila.  

Niðurstaða Hæstaréttar var sú að um íslenskt lán hefði verið að ræða bundið við gengi 

erlendra gjaldmiðla sökum þess að fé í íslenskum krónum  skipti um hendur þegar lántakandi 

efndi aðalskyldu sína samkvæmt lánasamningi og gat því ekki breytt að skjöl samningsins 

vísuðu til láns í erlendum myntum og að lánið hafi átt að bera LIBOR vexti, sem hvort 

tveggja bendir til þess að lán sé í erlendum myntum. 

Í Hrd. 25. september 2014 (70/2014) kemur fram að samkvæmt ítrekuðum 

dómaframkvæmdum Hæstaréttar skuli við úrlausn þess, hvort um sé að ræða gilt lán í 

erlendum gjaldmiðlum eða ólögmætt gengistryggt lán í íslenskum krónum, fyrst og fremst 

litið til forms og meginefnis þeirra gerninga sem liggja til grundvallar skuldbindingunni. Í því 

sambandi skiptir einkum máli hvernig sjálf skuldbindingin er tilgreind í samningi. Í þessu 

máli var ekki hægt að ákveða afdráttarlaust út frá samningsskilmálum lánsins hvort um gilt 

lán í erlendum gjaldmiðli eða ólögmætt gengistryggt lán í íslenskum krónum hafi verið að 

ræða. Þurfti því að líta til gagna um framkvæmd og efndir samnings, sbr. m.a. Hrd. 21. 

nóvember 2013 (391/2013), Hrd. 15. janúar 2015 (409/2014) og Hrd. 22. janúar 2015 

(140/2014) en niðurstaða framangreindra dóma var sú að um lán í íslenskum krónum hafi 

verið að ræða, þar sem aðilar efndu skuldbindingar sínar í þeim gjaldmiðli.  

Áhugavert er að skoða nýlegan dóm Hæstaréttar, Hrd. 10. september 2015 (51/2015). Í 

honum telur Hæstiréttur engu máli skipta þótt ákvæði samnings kveði orðrétt á um 

„gengistryggingu“ sbr. 7. og 8. gr. lánssamningsins. Í ákvæðunum kemur fram að dragist 

greiðsla fram yfir gjalddaga sé skuldareiganda heimilt að láta gengistryggingu haldast á 

gjaldfallinni fjárhæð til greiðsludags. Einnig komi fram að haldist gengistrygging á 

gjaldfallinni fjárhæð eftir gjalddaga, skuli greiða dráttarvexti í samræmi við vaxtalög.  
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Í dómum Hæstaréttar, m.a. Hrd. 16. júní 2010 (92/2010), Hrd. 16. júní 2010 (153/2010), Hrd. 

14. febrúar 2011 (603/2010), Hrd. 14. febrúar 2011 (604/2010) og Hrd. 25. september 2014 

(70/2014)  segir að engin þörf er að kveða á um gengistryggingu í ákvæðum samnings ef lánið 

er í raun í erlendum gjaldmiðli. Þessi niðurstaða stangast á við niðurstöðu  Hrd. 10. september 

2015 (51/2015). En samkvæmt fyrri dómum réttarins hefði átt að athuga gögn um framkvæmd 

og efndir samningsins, þar sem ákvæði samnings sem tilgreinir gengistryggingu er í misræmi 

við tilgreiningu lánsfjárhæðar í erlendri mynt, sbr. Hrd. 21. nóvember 2013 (391/2013), Hrd. 

25. september 2014 (70/2014), Hrd. 15. janúar 2015 (409/2014) og Hrd. 22. janúar 2015 

(140/2014) 

Niðurstaða Hrd. 10. september 2015 (51/2015), fylgir því ekki niðurstöðu eldri dóma um  

vægi misræmis í lánasamningi fyrir skoðun á öðrum hlutum, svo sem hvaða myntir skiptu um 

hendur. Að virtri fyrirsögn lánasamningsins, tilgreining lánsfjárhæðarinnar í erlendum 

gjaldmiðli og vöxtum lánsins var talið að um lán í erlendum gjaldmiðli væri að ræða. Taldi 

Hæstiréttur að ákvæði samnings um gengistryggingu gætu engu um það breytt.  

3.2. Skuldbindingar sem tilgreindar eru jafnvirði fjárhæðar í íslenskum krónum  

Önnur tegund gengislána, sem hér kemur til skoðunar er þegar lánaskuldbinding er tilgreind 

sem jafnvirði fjárhæðar í íslenskum krónum sem skipt er eftir ákveðnum hlutföllum í tvær eða 

fleiri erlendar myntir, sbr. m.a. Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010) og Hrd. 14. febrúar 2011 

(604/2010). Það reyndi hins vegar ekki sérstaklega á tilgreininguna þar sem orðalag samnings 

bar skýrlega með sér að lánaskuldbindingin væri í íslenskum krónum, sem bundin væri við 

gengi erlendra gjaldmiðla.  

Lánaskjöl með tilgreiningu af þessum toga hafa verið eitt erfiðasta úrlausnarefni Hæstaréttar, 

þegar skorið er úr um hvort lánaskuldbinding falli undir gildisvið VI. kafla laga. nr. 38/2001 

um vexti og verðtryggingu, sbr. Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) og Hrd. 15. júní 2012 

(3/2012).
45

 

Í Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) reyndi fyrst á svokallað „jafnvirðisorðalag 

lánaskuldbindingar“, þ.e.a.s hvort skuldbinding lánasamnings sem tilgreind er sem jafnvirði 

fjárhæðar í íslenskum krónum, feli í sér ólögmæta gengistryggingu eða ekki. Í Hrd. 9. júní 

2011 (155/2011)  var að finna skilmála af sama tagi sem deilt var um í Hrd. 8. mars 2011 

(30/2011) og Hrd. 8. mars 2011 (31/2011). 
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Niðurstaða Hrd. 8. mars 2011 (30/2011) og Hrd. 8. mars 2011 (31/2011) var sú að 

lánaskuldbinding hafi verið í íslenskum krónum, en í ákvæðum samninganna kom m.a. fram 

að greiða skyldi lánveitanda afborganir, vexti og dráttarvexti eða aðrar greiðslu í íslenskum 

krónum. Þar sem lánveitandi reifaði kröfur sínar ekki með tilliti til þess að 

lánaskuldbindingarnar væru í íslenskum krónum var báðum málunum vísað frá dómi vegna 

vanreifunar.  

Vegna frávísunar Hæstaréttar í þessum tveimur málum var beðið með talsverðri eftirvæntingu 

eftir Hrd. 9. júní 2011 (155/2011), þar sem talið var að önnur sjónarmið kynnu að eiga við um 

lánasamninga heldur en skuldabréf og kaupleigusamninga. Vegna umfangs málsins var því 

ákveðið að dæma í því aftur með sjö dómurum í stað fimm.
46

 Er þessi dómur einn sá 

mikilvægasti í mótun vísireglna á sviði gengismála. Úrlausn Hrd. 7. júní 2012 (524/2011) tók 

svo á frekari álitaefnum sem mikilvæg voru við mótun reglunnar, en fjallað verður nánar um 

hann í kafla 3.3. 

Hæstiréttur klofnaði í málinu. Fjórir dómarar komust að þeirri niðurstöðu að lánaskuldbinding 

hafi verið í íslenskum krónum sökum þess að lánið var bundið sölugengi bankans, lántaki 

greiddi lánveitanda afborganir, vexti og dráttarvexti í íslenskum krónum. Þrír dómarar skiluðu 

hins vegar séráliti með gagnstæðri niðurstöðu. Töldu þeir að um erlent lán hefði verið að ræða 

þar sem texti lánasamningsins fól í sér lán sem veitt hefði verið í erlendum gjaldmiðlum sem 

og að það hafi verið vilji samningsaðila að hafa lánaskuldbindingarnar í erlendum gjaldmiðli. 

Þar af leiðandi heyrði samningurinn ekki undir reglur um heimildir til verðtryggingar lánsfjár 

í íslenskum krónum í VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, sbr. Hrd. 16. júní 

2010 (92/2010) og Hrd. 16. júní 2010 (153/2010).  

Í Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) birtist annað dæmi um misræmi í réttarframkvæmd, en 

samkvæmt séráliti minnihluta var skuldbinding samkvæmt orðanna hljóðan í erlendum 

gjaldmiðli, en meirihlutinn vildi meina að kaupnótan hafi verið tilbúningur lánveitanda til að 

breiða yfir þá staðreynd að viðskipti fóru fram í erlendri mynt. Í kaupnótunni kom fram að 

lánveitandi hafi selt CHF, JPY, USD og EUR dollara að verðmæti 149.464.999 krónur og sú 

fjárhæð hafi verið lögð inn á reikning lántaka, sem reyndist ekki vera rétt. Þarf af leiðandi 

taldi meirihlutinn að líta þyrfti til framkvæmdar og efnislegra atriða fremur en þann búning 
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sem fjármálafyrirtækið hafði klætt skuldbindinguna í, sbr. Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) og 

Hrd. 16. júní 2010 (153/2010).
47

 

Í Hrd. 15. júní 2012 (3/2012), sem einnig var skipaður sjö dómurum, reyndi enn á ný á 

jafnvirðisorðalag lánaskuldbindingar. Hrd. 15. júní 2012 (3/2012) og Hrd. 9. júní 2011 

(155/2011) voru í ýmsum atriðum svipaðir, en eigi að síður var komist að þveröfugri 

niðurstöðu.
48

  

Hrd. 15. júní 2012 (3/2012)  klofnaði líkt og í Hrd. 9. júní 2011 (155/2011). Fjórir dómarar 

komust að þeirri niðurstöðu að lánaskuldbinding hafi verið í í erlendum gjaldmiðli. Forsendur 

niðurstöðunnar voru,, heiti lánasamningsins, tilgreingin lánsfjárhæðar og vaxta og að lánið var 

greitt út í erlendum gjaldmiðli og af því greitt í erlendum gjaldmiðli. Þrír dómararnir skiluðu 

sératkvæði og tóku þar sérstaklega fram að:
49

  

„Álitaefni þessa máls, eins og margra fleiri sem getið er í atkvæði meirihluta Hæstaréttar 

í málinu, snýst um það hvort um sé að ræða lán í íslenskum krónum sem bundið sé gengi 

erlendra gjaldmiðla eða hvort um sé að ræða lán í erlendum gjaldmiðli einum eða 

fleirum. Hvorki í ákvæðum VI. kafla laga nr. 38/2001 né í lögskýringargögnum með 

lögunum er að finna ótvíræðar vísbendingar um til hvaða atriða helst beri að líta þegar 

vafi leikur á um í hvorn framangreindra flokka lán eigi að falla. Við úrlausn þess 

álitaefnis hvort lánssamningur sá sem varnaraðili gerði við Kaupþing banka hf. sé „um 

lánsfé í íslenskum krónum, sbr. orðalag 13. gr. laga nr. 38/2001, eða ekki skiptir orðalag 

samningsins mestu máli, en önnur atriði geta einnig haft þýðingu.“  

Niðurstaða minnihlutans er því sú sama og var í Hrd. 9. júní 2011 (155/2011), að 

lánaskuldbinding hafi verið í íslenskum krónum. Minnihlutinn vildi meina að atriðin sem 

meirihlutinn rakti og vörðuðu framkvæmd á greiðslu og greiðslu afborgana á 

lánaskuldbindingu breyttu ekki eðli lánsins, þ.e. að það hafi verið í íslenskum krónum. 

Minnihlutinn vildi meina að málsaðilar hafi komið sér saman um að klæða lánið í búning 

erlends láns, þar sem slík lán voru hagstæðari en lán í íslenskum krónum á þeim tíma sem 

samningurinn var gerður. 

Til stuðnings meirihluta Hæstaréttar í Hrd. 15. júní 2012 (3/2012) má m.a. líta til Hrd. 1. 

nóvember 2012 (66/2012) en þar var ekki talið skipta máli í hvaða tilgangi lántaki tók lán. 

Niðurstaðan varð sú að um erlent lán hafi verið að ræða fyrst og fremst vegna vísunar til heitis 

lánasamnings, tilgreiningar lánsfjárhæðar og vaxta auk tilhögunar útborgunar lánsfjárhæðar 

og greiðslu afborgana og vaxta. Einnig var talið að samið hefði verið um að efna 
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lánaskuldbindinguna í erlendum gjaldmiðli. Þetta sjónarmið má einnig sjá í Hrd. 28. maí 2013 

(332/2013) en þar sagði að með vísan til heitis lánasamningsins, tilgreiningar 

lánsfjárhæðarinnar og vaxta auk beiðni lántakanda um útborgun lánsins og kvittana vegna 

útborgunar lánsfjárhæðar og gjaldeyriskaupa var fallist á með lánveitanda að lánið hefði verið 

í erlendum myntum.  

Af þessum dómum má leiða líkur að því að í tilviki svonefndra jafnvirðislána skipti mestu 

máli hvernig tilvísunin til erlendra gjaldmiðla er og hvort efndir á aðalskyldum aðila, báðar 

eða a.m.k. önnur fari fram í erlendum gjaldmiðlum, sbr. Hrd. 11. október 2012 (467/2011). 

Þar skipti þó mestu máli að lántakinn nýtti sér heimild til yfirdráttar á viðkomandi 

gjaldeyrisreikningi og þar með myndaðist skuld í mynt viðkomandi reiknings. Skipti því engu 

máli hvort nýta ætti yfirdráttinn til að greiða skuld í krónum í öðrum viðskiptum. Sama kemur 

fram í niðurstöðum Hrd. 25. október 2012 (19/2012),  en þar var talið að um erlent lán væri að 

ræða sökum þess að lánsfjárhæðin hafði verið greidd út í erlendri mynt og endurgreiðslur 

lánsins hafi farið fram í sömu mynt. Þannig gæti tilgreining á forsíðu samnings, „að jafnvirði 

234 milljónar íslenskra króna ekki ráðið úrslitum.“ 

Á því sem fram hefur komið sést að Hæstiréttur hefur í dómum sínum, um hvort samningar 

séu lán í erlendri mynt eða í íslenskum krónum, fyrst og fremst lagt til grundvallar 

tilgreiningu fjárhæðar í texta lánasamnings þar sem skuldbindingu samningsaðila er lýst, sbr. 

Hrd. 11. október 2012 (467/2011), Hrd. 15. júní 2012 (3/2012), Hrd. 25. október 2012 

(19/2012) og Hrd. 11. júní 2012 (332/2012). 

Við þær aðstæður þar sem texti lánasamnings tekur ekki af skarið um hvers efnis 

lánasamningur er að þessu leyti verði að líta til annarra atvika við samningsgerðina og 

framkvæmdar samningsins, einkum þess hvernig aðilar efna aðalskyldur sínar, sbr. Hrd. 9. 

júní 2011 (155/2011). Þessu til stuðnings er hægt að líta til Hrd. 21. nóvember 2013 

(391/2013), Hrd. 6. mars 2014 (602/2013), Hrd. 27. mars 2014 (750/2013), Hrd. 12. febrúar 

2015 (369/2014), Hrd. 12. febrúar 2015 (406/2014), Hrd. 22. apríl 2015 (577/2014), Hrd. 28. 

apríl 2015 (295/2015), Hrd. 28. maí 2015 (337/2015), Hrd. 15. september 2015 (552/2015) 

og Hrd. 8. október 2015 (106/2015). Í framangreindum dómum kemur fram að ef ákvæði 

samnings gefi ekki skýrt til kynna hvort skuldbinding aðila sé í íslenskum krónum eða 

erlendum gjaldmiðlum, þá þurfi að meta samningana heildstætt: m.a. eftir a) efndum aðila, b) 

hvort samið hafi verið um lán í erlendum gjaldmiðlum eða c) íslenskum krónum, bundið við 

gegni erlendra gjaldmiðla. Þessu til stuðnings er hægt að líta til Hrd. 2. október 2014 

(94/2014). Þar var fjárhæð umsamins láns, í heild og hluta, í lánssamningnum og viðauka við 
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hann, sem og í tilboði forvera stefnda um lánveitingu, eingöngu tilgreind í íslenskum krónum. 

Benti það til þess að samningurinn tæki eingöngu til skuldbindingar í þeim gjaldmiðli. Í 

ákvæðum lánasamningsins um vexti segir að skuld í evrum beri EURIBOR vexti og að skuld í 

Bandaríkjadölum beri LIBOR vexti, af þeim sökum virðist vera um skuldbindingar í erlendum 

gjaldmiðli að ræða. Í lánasamningnum stóð að ef lántaki greiddi ekki á gjalddaga bæri honum 

að greiða dráttarvexti af gjaldfallinni fjárhæð frá gjalddaga til greiðsludags samkvæmt 

ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn dráttarvaxta og vanefndaálags, sbr. 1. 

mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001. Talið var að lántaki hafði efnt aðalskyldu samnings í íslenskum 

krónum sökum útgreiðslubeiðna, viðauka við samninginn og framlögðum kvittunum. Að öllu 

framangreindu  virtu var niðurstaða Hæstaréttar sú að um lán í íslenskum krónum sem bundið 

var við gengi erlendra gjaldmiðla hafi verið að ræða. 

3.3. Skuldbindingar tilgreindar í erlendum gjaldmiðlum 

Þriðja tegund gengislána, sem hér kemur til skoðunar er þegar höfuðstóll lánsskuldbindinga er 

sérstaklega tilgreindur í erlendum gjaldmiðlum. Á þessa skuldbindingu reyndi fyrst á í Hrd. 3. 

nóvember 2011 (520/2011), en héraðsdómur vísaði málinu frá dómi sökum þess að kröfur 

lánveitandans skorti lagastoð, enda hefði málatilbúnaður lánveitanda verið reistur eingöngu á 

því að um erlent lán væri að ræða. Taldi héraðsdómur það ekki vera í samræmi við 

dómaframkvæmd Hæstaréttar í sambærilegum málum og vísaði þar til, Hrd. 16. júní 2010 

(92/2010), Hrd. 16. júní 2010 (153/2010), Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010), Hrd. 8. mars 

2011 (30/2011), Hrd. 8. mars 2011 (31/2011) og Hrd. 9. júní 2011 (155/2011). Hæstiréttur 

felldi hins vegar héraðsdóm úr gildi og lagði fyrir að dóminn að taka málið til efnismeðferðar 

með eftirfarandi rökstuðningi:
50

 

„Ekki verður fallist á að skuldabréf það sem um er fjallað í þessu máli sé sambærilegt 

skuldabréf þeim sem um ræðir í nefndum dómsmálum. Meðal annars kemur fjárhæð 

skuldbindingar samkvæmt bréfinu í erlendum gjaldmiðlum hér skýrt fram þar sem greind 

er fjárhæð skuldar. Svo greinir í forsendum dóma Hæstaréttar 16. júní 2010 fer 

skuldbinding í erlendum gjaldmiðli ekki gegn nefndum ákvæðum laga nr. 38/2001. 

Framangreindir dómar Hæstaréttar eru því ekki fordæmi fyrir ólögmæti þeirrar 

skuldbindingar sem um er fjallað í þessu máli. Samkvæmt þessu verður hinn kærði 

úrskurður felldur úr gildi og lagt fyrir héraðsdóm að taka málið til meðferðar lögum 

samkvæmt“. 

Þessi afstaða Hæstaréttar er áréttuð í málum, Hrd. 23. nóvember 2011 (551/2011) og Hrd. 23. 

nóvember 2011 (552/2011). Báðum málunum var vísað frá héraðsdómi með sama 

rökstuðningi og gert var í frávísun héraðsdóms í Hrd. 3. nóvember 2011 (520/2011). 
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Í Hrd. 23. nóvember 2011 (551/2011) og Hrd. 23. nóvember 2011 (552/2011) segir að með 

tilvísun til þess að heiti samnings beri með sér að um sé að ræða skuldbindingu í erlendum 

gjaldmiðli og að skuldbindingin sé nákvæmlega tilgreind í þeim gjaldmiðli, þá sé áðurgreind 

dómaframkvæmd ekki fordæmi fyrir ólögmæti lánsins..  

Í báðum málunum var skilað sératkvæði með samhljóðandi rökstuðningi, sem hljóðaði svo:
51

   

„Við mat á því hvort um sé að ræða skuldbindingu í íslenskum krónum, sem bundin sé 

gengi erlendra gjaldmiðla, eða hvort um sé að ræða skuldbindingu í erlendum gjaldmiðli, 

verður í vafatilvikum að beita reglum um túlkun samninga. Ég er sammála meirihlutanum 

um að við slíka túlkun skipti mestu hvert sé efni samningsskilmálanna, en sé það ekki ljóst 

verður að líta til gagna upplýsinga um tilurð samnings og framkvæmd hans þegar það á 

við.“  

Hvað varðar eðli lánskuldbindinganna í málunum þá var  minnihlutinn í Hrd. 23. nóvember 

2011 (551/2011) ósammála niðurstöðu meirihlutans um eðli skuldbindingarinnar og taldi að 

um lán í íslenskum krónum væri að ræða, en í Hrd. 23. nóvember 2011 (552/2011) var 

minnihlutinn sammála niðurstöðu meirihlutans um það hvers eðlis skuldbindingin væri. Af 

framangreindu er ljóst að Hrd. 3. nóvember 2011 (520/2011), Hrd. 23. nóvember 2011 

(551/2011) og Hrd. 23. nóvember 2011 (552/2011) fela í sér ákveðnar vísbendingar um 

afstöðu réttarins til lánsskuldbindinga þar sem fjárhæðir hinna erlendu mynta voru tilteknar 

sérstaklega, sbr. Hrd. 7. júní 2012 (524/2011).
52

 

Hrd. 7. júní 2012 (524/2011) er þýðingarmikið fordæmi varðandi túlkun VI. kafla vxl. sökum 

þess að sjö dómarar komust að samhljóða niðurstöðu um að lánaskuldbinding væri í erlendum 

gjaldmiðli með eftirfarandi rökstuðningi:
53

 

„Við úrlausn þess hvort gilt lán í erlendum gjaldmiðlum er að ræða eða ólögmætt 

gengistryggt lán í íslenskum krónum er fyrst að líta til heitis skuldabréfs en fyrirsögn þess 

er: „Skuldabréf í erlendum gjaldmiðlum.“ Í öðru lagi að lánsfjárhæðin er samkvæmt 

orðalagi skuldabréfsins fyrst tilgreind í þremur erlendum gjaldmiðlum, svissneskum 

frönkum, japönskum yenum og evrum, og síðan jafnvirði lánsins í íslenskum krónum. Í 

þriðja lagi eru vextir samkvæmt skuldabréfinu til samræmis við að um erlent lán sé að 

ræða tilgreindir Libor og Euribor vextir. Í fjórða lagi er til skilmálabreytingarinnar að 

líta, en fyrirsögn hennar er: „Skilmálabreyting skuldabréfs í erlendum myntum-

/mynteiningum“ og er jafnvirðisfjárhæðar í íslenskum krónum þar ekki getið. Þegar 

framangreind atriði eru virt verður lagt til grundvallar að hér hafi verið tekið gilt lán í 

hinum tilgreindu erlendu gjaldmiðlum.“ 

Dómurinn staðfestir hér þær vísbendingar sem lesa má úr Hrd. 3. nóvember 2011 (520/2011), 

Hrd. 23. nóvember 2011 (551/2011) og Hrd. 23. nóvember 2011 (552/2011). Þessir fjórir 
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dómar eru því skýrt dæmi um hversu mikið vægi tilgreining lánsfjárhæðar hefur hjá réttinum, 

þegar meta þarf hvort lán hafi verið í íslenskum krónum og bundið ólögmætri gengistryggingu 

eða í erlendum gjaldmiðli.
54

 Þessa afstöðu Hæstaréttar um vægi tilgreiningarreglunnar má 

einnig sjá í Hrd. 27. september 2012 (50/2012). Fimm dómarar komust að samhljóða 

niðurstöðu um að lán í erlendum gjaldmiðli hafi verið að ræða. Niðurstaða þeirra byggði á því 

að eina tilgreining fjárhæðar hafi verið í erlendum gjaldmiðli og hvergi hafi verið kveðið á um 

tilgreiningu í íslenskum krónum. Töldu þeir einsýnt að vilji lánveitanda og lántaka hafi í 

upphafi verið að haga lánaskuldbindingunni þannig að lánið yrði veitt í erlendum 

gjaldmiðlum. 

Úr Hrd. 7. júní 2012 (524/2011) og Hrd. 27. september 2012 (50/2012) má lesa að mestu máli 

skipti hvernig tilgreiningu lánsfjárhæðar er háttað þegar meta á hvort um lán í erlendum 

gjaldmiðli eða íslenskum krónum sé að ræða. Leiða má að því líkur, að ef höfuðstóll er 

tilgreindur í erlendum gjaldmiðli sé um lán í erlendum gjaldmiðli að ræða, enda styðji orðalag 

viðkomandi samnings þá niðurstöðuna að öðru leyti. Skiptir þá litlu máli hvernig aðilar efndu 

samninginn. Hins vegar ef höfuðstóllinn er tilgreindur í íslenskum krónum eða notast sé við 

jafnvirðisorðalag kunni að skipta máli hvernig aðilar efndu samninginn, sbr. Hrd. 9. júní 2011 

(155/2011), Hrd. 15. júní 2012 (3/2012), Hrd. 1. nóvember 2012 (66/2012) og Hrd. 23. apríl 

2013 (189/2013). 

Nýlegir Hæstaréttardómar styðja einnig fyrra fordæmi réttarins í máli, Hrd. 7. júní 2012 

(524/2011). Í Hrd. 7. maí 2015 (835/2014) segir að við úrlausn þess hvort um gilt lán í 

erlendum gjaldmiðlum sé að ræða eða ólögmætt gengistryggt lán í íslenskum krónum sé litið 

til; (1) heitis skuldabréfsins, (2) hvort lánsfjárhæðin sé samkvæmt orðalagi skuldabréfsins 

fyrst tilgreind í erlendum gjaldmiðli, (3) hvort vextir væru samkvæmt skuldabréfinu í 

samræmi við að um erlent lán væri að ræða, (4) áritunar um skuldaskipti. Sama sjónarmið má 

finna í Hrd. 2. maí 2013 (715/2012). Þar var um að ræða erlent lán þar sem lánsfjárhæðin á 

skuldabréfinu hafði eingöngu verið tilgreind í japönskum jenum og vextir þeir sem tilgreindir 

voru báru það einnig með sér. Í niðurstöðu var lagt til grundvallar að um gilt lán í japönskum 

jenum hafi verið að ræða og breytti þar engu að lántaki hafði fengið greitt út í íslenskum 

krónum og bæri að borga með sama hætti. Sama niðurstaða varð í Hrd. 16. maí 2013 

(757/2012), Hrd. 16. maí 2013 (3/2013), Hrd. 10. október 2013 (194/2013) og Hrd. 5. 

desember 2013 (446/2013). Eiga allir þessir dómar það sameiginlegt að styðjast við fordæmi 
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Hrd. 7. júní 2012 (524/2011), þess efnis að ekki skipti máli þótt greiðslur færu fram í 

íslenskum krónum þegar skýrt kæmi fram í lánssamningi að skuldin væri í erlendri mynt. Í 

nýlegum dómi Hæstaréttar, Hrd. 26. mars 2014 (187/2014), segir að þegar tilgreining 

lánsfjárhæðar sé svo skýr að engum vafa sé undirorpið, hvaða skuldbindingu aðilar takast á 

hendur, að þá hafi það verið lagt til grundvallar að orðalag skuldbindingar nægi til að ráða 

úrslitum. Þurfi þá hvorki að líta frekar til þess hvernig efndir hennar hafi orðið í raun. Í Hrd. 

5. júní 2014 (25/2014) var einnig kveðið svo á að vegna þess að fyrirsögn samnings bæri 

skýrlega með sér að um skuldbindingu í erlendum gjaldmiðlum væri að ræða og að hún væri 

nákvæmlega tilgreind í þeim, þótti engu skipta þótt einnig hefði verið vísað til jafnvirðis 

lánsfjárhæðar í íslenskum krónum, sbr. Hrd. 11. desember 2014 (235/2014) og Hrd. 11. 

desember 2014 (292/2014). 
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4. Hvernig ber að skýra ákvæði laga um verðtryggingu? 

4.1. Almenn lögskýring 

Almenn lögskýring er það þegar lagaákvæði er skýrt til samræmis við það sem ætla má að 

falli innan lagatextans í heild, þ.e. eins og hann verður skilinn á grundvelli almennra aðferða 

við lögskýringu. Með þessu er í rauninni verið að skýra lagaákvæði í samræmi við almennan 

skilning á texta þess, oft nefnd skýring samkvæmt orðanna hljóðan. Af þessu leiðir þegar 

dómar taka svo til orða, að skýra beri ákvæði eftir orðanna hljóðan  þá eru þeir að skýra texta 

lagaákvæðisins í samræmi við almenna málvenju eða sérmálsvenju, þ.m.t. lögfræðilega, og 

atvik með því felld eða ekki felld undir ákvæðið.
55

 

Með almennri lögskýringu eru ákvæði 13. gr. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu, sem varða verðtryggingu ófrávíkjanleg, sbr. 2. gr. sömu laga. Í 14. gr. vxl. af 

orðanna hljóðan að þá er gildisvið verðtryggingarinnar afmarkað í 13. gr. vxl. en þar sem fram 

kemur að: 

 „ákvæði þessa kafla gildi 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. Með verðtryggingu er í þessum kafla átt við breytingu í 

hlutfalli við innlenda verðvísitölu. Um heimild til verðtryggingar fer skv. 14. gr. vxl. nema 

lög kveða á um annað.“  

Af þessu leiðir að heimildir til verðtryggingar eru tæmandi taldar í 14. gr. vxl. en þar segir: 

„Heimilt er að verðtryggja sparifé og lánsfé skv. 13. gr. sé grundvöllur 

verðtryggingarinnar vísitala neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar samkvæmt lögum 

sem um vísitölu gilda og birtir mánaðarlega í Lögbirtingablaði. [Vísitala sem reiknuð er 

og birt í tilteknum mánuði gildir um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár frá fyrsta degi 

þar næsta mánaðar.]  

Í lánssamningi er þó heimilt að miða við hlutabréfavísitölu, innlenda eða erlenda, eða 

safn slíkra vísitalna sem ekki mæla breytingar á almennu verðlagi.“ 

Orðalag ákvæðisins kveður skýrlega á um það, að ekki sé heimilt að verðtryggja lánsfé í 

íslenskum krónum miðað við gengi erlendra gjaldmiðla. Ekki er þó ljóst samkvæmt orðanna 

hljóðan hvað gera skal ef brotið er á þessu ákvæði, þ.e. til hvaða sjónarmiða beri að líta, þegar 

skorið er úr því hvort lán sé í íslenskum, krónum og gengistryggt eða í erlendum gjald-

miðlum og lögmætt.
56

 Samkvæmt viðurkenndum aðferðum við lögskýringu þá ber að notast 

við almenna lögskýringu þegar orðalag ákvæða er ótvírætt, nema gild rök leiði til annars, sbr. 
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Hrd. 1998, bls. 829 (78/1998), þar er reglan orðuð svo: „Umrætt lagaákvæði er skýrt og 

ótvírætt. Lög ber að skýra eftir orðanna hljóðan, nema sérstök ástæða sé til að beita öðrum 

lögskýringaraðferðum, s. s. umræðum á Alþingi eða öðrum hliðstæðum vísbendingum“.
57

 

4.2. Löggjafarviljinn 

Í lögfræðilegri aðferðafræði hefur ein af lögskýringarkenningunum verið hver vilji eða ætlun 

löggjafans hafi verið við setningu laganna. Með hugtakinu löggjafarvilji er átt við vilja og 

viðhorf alþingismanna til markmiða eða forsenda laga, og þannig merkingar tiltekins 

lagaákvæðis.
58

 Með þessari aðferð er verið að athuga hvort vilji löggjafans styðji skýringu, 

sem eðlilegust er samkvæmt orðanna hljóðan, en að sama skapi getur hún verið notuð til að 

hafna skýringum sem erfitt er að samræma framangreindum sjónarmiðum.
59

  

Í kafla 4.1 hefur verið komist að því að 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu, eru af orðalagi sínu alveg skýrar um það hvaða takmörkum heimildin til 

verðtryggingar sé. Af því leiðir að lögmæti gengistryggingar ræðst af almennri lögskýringu en 

réttast er að athuga hvort vilji löggjafans styðji skýringu lagaákvæðanna samkvæmt orðanna 

hljóðan.
60

 

Í frumvarpi til laga um vexti og verðtryggingu sem lagt var fyrir Alþingi á 126. löggjafarþingi 

2000-2001 birtist vilji löggjafans í athugasemdum við 13. og 14. gr. vxl. en þar segir:
61

 

„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“. Einnig er þessi sami vilji áréttaður í almennum athugasemdum 

sama lagafrumvarps:
62

 „Heimildir til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi 

erlendra gjaldmiðla eru felldar niður“. 

Af framansögðu þá styður vilji löggjafans ótvírætt almennt orðalag ákvæða 13. og 14. gr. laga 

nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, þ.e. að óheimilt er að binda skuldbindingar í 

íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla.
63
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4.3. Eldri dómar er varða verðtryggingu og gengistryggingu 

Þegar ágreiningur myndast milli aðila um gildandi réttareglur á tilteknu sviði gefst mönnum 

tækifæri til að leggja deilur sínar fyrir dómstóla. Dómstólar hafa síðan skoðað framkvæmd 

tiltekinna laga til að skera úr um hvaða lögskýringarsjónarmið er réttast að nota, þannig að lög 

séu skýrð í samræmi við venjulega beitingu þeirra, sbr. Hrd. 1940, bls. 328 (88/1939) um 30. 

gr. laga nr. 87/1933 ábúðarlaga, Hrd. 1958, bls. 651 (95/1957) um 19. gr. laga nr. 87/1947 

um afstöðu foreldra til óskilgetinna barna og Hrd. 1960, bls. 168 (78/1959) um lög nr. 

33/1958 um útflutningssjóð o. fl.
64

  

Af eldri dómaframkvæmd hefur rétturinn túlkað ákvæði sem sambærileg eru VI. kafla laga nr. 

38/2001 um vexti og verðtryggingu, þannig að óheimilt er að verðtryggja skuldbindingar í 

íslenskum krónum nema heimild sé fyrir því í lögum, sbr. Hrd. 1998, bls. 305 (80/1997) þar 

sem Hæstiréttur taldi að heimild til verðtryggingar á íslenskri krónu yrði að styðjast við 

lagaheimild eða stjórnvaldsákvörðun. Varðandi þetta má vísa til Hrd. 1976, bls. 1101 

(98/1975) og Hrd. 1979, bls. 768 (151/1978) úr tíð laga nr. 71/1966 um verðtryggingu 

fjárskuldbindinga og Hrd. 1989, bls. 583 (322/1987) úr tíð laga nr. 13/1979 Stjórn 

efnahagsmála o.fl.
65

 

Í Hrd. 1976, bls. 1101 (98/1975) var ágreiningur málsaðila í hvaða gjaldmiðli ætti að greiða 

tiltekna víxla. Fyrsti víxilinn var tilgreindur sem 45.00 sterlingspund og sá seinni 119,40 

sterlingspund. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að sökum búsetu aðila á Íslandi ættu ákvæði 1. 

og 2. mgr. 1. gr. laga nr. 71/1966 við samkvæmt grunnrökum sínum. Var því talið að lántaka 

væri skylt að greiða lánveitanda umræddan víxla með íslenskum krónum. Af niðurstöðu 

Hæstaréttar er hægt að draga þá ályktun að ekki skipti mestu máli þótt víxlarnir séu tilgreindir 

og gefnir út í sterlingspundum. Í Hrd. 1979, bls. 768 (151/1978) var ágreiningur málsaðila 

einnig sá í hvaða gjaldmiðli ætti að greiða tiltekna víxla. Fyrsti víxilinn var tilgreindur sem 

683.00 sterlingspund og sá seinni 1.234.06 sterlingspund. Niðurstaða Hæstaréttar var sú að 

greiða skyldi skuld með íslenskum krónum sökum þess að um víxilmál var að ræða milli 

íslenskra aðila.  

Hrd. 1976, bls. 1101 (98/1975) og Hrd. 1979, bls. 768 (151/1978) eiga það sameiginlegt að 

tilgreining fjárhæðar ræður ekki úrslitum, heldur kannar Hæstiréttur hvernig lánaskuldbinding 
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var framkvæmd og efnd.  Í samhengi af þessu má skoða skrif Eyvindar G. Gunnarsson, „Um 

gengistryggð lán og verðtryggingu“:
66

  

„Umræddir samningar, sem stundum eru nefndir „myntkörfulán“ eða „erlend lán“, eru 

misjafnlega orðaðir. Engu að síður er megineinkenni flestra þeirra að lántaki fær 

afhentar íslenskar krónur og greiðir til baka í íslenskum krónum, miðað við nánar 

tilgreint gengi erlendra gjaldmiðla. Engin erlend mynt skiptir um hendur. Þar af leiðandi 

falla slíkir samningar undir VI. kafla laga um vexti og verðtryggingu sem „lánsfé í 

íslenskum krónum“, sbr. 13. gr. laganna. Engin heimild er til þess að miða grundvöll 

verðtryggingar á lánsfé í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla samkvæmt VI. 

kafla laganna, eins og fyrr segir. 

Engu máli skiptir þótt lánssamningar þessir séu nefndir „myntkörfulán“ eða „erlend 

lán“. Aðalatriðið er hvort lánsfé var raunverulega afhent í íslenskum krónum eða 

erlendri mynt. Í samræmi við áralanga dómaframkvæmd í fjármunarétti skiptir ekki máli 

hvaða nafn menn gefa gerningum sínum heldur hvert sé raunverulegt inntak þeirra. Hér 

má til hliðsjónar nefna 1. mgr. 1. gr. laga um vexti og verðtryggingu, en þau gilda ekki 

eingöngu um vexti heldur einnig „annað endurgjald sem áskilið er eða tekið fyrir 

lánveitingu eða umlíðun skuldar“. Ekki skiptir máli hvert endurgjaldið er, ef það er í 

raun endurgjald fyrir lánveitingu eða umlíðun skuldar um tiltekinn tíma, t.d. afföll af 

skuldabréfum sem ganga kaupum og sölum í formi kaupsamninga, enda sé sannað að um 

dulbúinn lánssamning sé að ræða. Með sama hætti má álykta að horfa bæri fram hjá 

verðtryggingu sem klædd er í búning fjölmyntaláns ef samningur er í raun um „lánsfé í 

íslenskum krónum“.“ 

Samkvæmt ofangreindu er aðalatriði hvort lánsfé sé afhent í íslenskum krónum eða erlendri 

mynt, þegar deilur málsaðila snúast um hvort lán sé í erlendri mynt eða íslenskum krónum. Af 

því leiðir að líta beri til hvernig inntak samninga er m.a. að athuga hvernig þeir eru efndir og 

framkvæmdir. Þessi útfærsla styður einnig eldri dómaframkvæmd sbr. Hrd. 1976, bls. 1101 

(98/1975) og Hrd. 1979, bls. 768 (151/1978).
67
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5. Túlkun samninga 

Í þessum kafla verður farið í útskýringar á túlkun samninga, sem vert er að hafa í huga 

varðandi úrlausnir Hæstaréttar í gengismálunum. Á árum áður var almenna reglan sú að 

samningar eða löggerningar væru skuldbindandi samkvæmt orðanna hljóðan. Þróun 

viðskiptalífs hefur síðan breytt þessari túlkun m.a. vegna þess að reglur um stofnun og 

réttaráhrif samninga urðu því flóknari og margbrotnari eftir því sem viðskiptalífið varð 

fjölbreyttara.
68

 

Í viðskiptum manna á milli kemur oft til ágreinings um hvaða merkingu beri að leggja í 

einstök ákvæði samnings eða hvaða réttaráhrif hann skuli hafa. Reglur um túlkun samninga 

eru mikilvægar hvað þetta varðar.
69

 

Réttaráhrif löggernings stjórnast af efni hans. Til að ákvarða efni löggernings, í fjármunarétti, 

hefur verið talið rétt að skoða raunverulegan vilja og ætlun viljayfirlýsingargjafa við gerð 

hans. Ásamt því sem samrýmst getur eðlilegum hugmyndum og trausti sem yfirlýsingin vekur 

eða getur vakið hjá samningsaðila. Mikilvægt er að orðalag löggernings sé skýrt þar sem vilji 

yfirlýsingargjafa kemur fyrst og fremst fram í ákvæðum hans. Þrátt fyrir að löggerningur sé 

skýr getur þurft að túlka ytra hátterni löggerningsgjafa, þ.e.a.s. aðgerðir eða aðgerðaleysi.
 70

 

Ágreiningur samningsaðila um túlkun samnings kemur oft til kasta hjá dómstólum, sbr. 

gengismálin, en þar hafa dómarar þurft að kveða á um réttan skilning löggerninganna og 

samningsákvæða. Útskýring einstaka orða eða orðalags í samningum nægja oft á tíðum ekki 

til að leysa úr ágreiningi og þarf því dómari að athuga forsendur og þær ástæður sem að baki 

löggerningnum lágu og öðlast skilning á þörfum samningsaðilanna.
71

 

Við túlkun samninga á sviði fjármunaréttargerninga er með hugtakinu túlkun átt við þá aðferð 

sem miðar að því að gera grein fyrir því hvaða skilning beri að leggja í löggerning/samning og 

hvaða réttaráhrif löggerningurinn skuli hafa. Þessi túlkun hefur verið flokkuð í tvennt. Í fyrsta 

lagi túlkun í þrengri merkingu, sem beinist að skilningi/skýring á tilteknum löggerningi og í 
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öðru lagi fyllingu, sem tekur til ákvörðunar samningsaðila um hvaða réttaráhrif löggerningur 

eigi að hafa á grundvelli réttarreglna eða réttarheimilda.
72

 

5.1.  Skýring og fylling 

Með skýringu er átt við túlkun löggernings í þrengri merkingu sem byggist á þeim 

staðreyndum sem sannaðar verða með því að draga ályktun um merkingu viljayfirlýsingar af 

orðalagi hennar eða öðru hátterni sem yfirlýsingargjafi tjáði sig með við stofnun viðkomandi 

löggernings.
73

 Skýringaraðferðin á löggerningi er oft á tíðum ekki lögfræðileg nema að 

nokkru leyti þar sem með skýringunni getur reynt á atriði sem snerta málvísindi, sálarfræði og 

rökfræði svo eitthvað sé nefnt. Í vissum tilfellum þarf að skoða undirbúning og forsögu 

samningsgerðar til þessa að skýra ákvæði samnings, sbr. Hrd. 1960, bls. 729 (162/1959)
74

.
75

 

Ef skýring ein og sér dugar ekki til að fá niðurstöður um skyldur samningsaðila, þótt leiddar 

hafi verið sönnur á efni samnings og efni hans verið skýrt, er notast við aðferð sem kallast 

fylling. Fylling byggist á lögfræðilegum aðferðum, þ.e. að meta réttaráhrif löggernings á 

grundvelli réttareglna eða réttarheimilda, skráðra sem óskráðra. Á fyllingu reynir þegar 

samningurinn felur í sér lagalegt tómarúm. Þá þarf að fylla upp í eyðurnar svo hægt sé að 

leysa úr ágreiningi. Það sem helst er notað við að fylla upp í tómarúmið eru lög á 

réttarsviðinu, réttarvenja, fordæmi, lögjöfnun, eðli máls og meginreglur laga.
76

 

Í þessu samhengi er athyglisvert að skoða fyrstu þrjá dómana í gengistryggingarmálunum. 

Fyrstu tveir dómarnir sem féllu um gengistryggingu voru Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) og 

Hrd. 16. júní 2010 (153/2010) en í þeim var komist að þeirri niðurstöðu að samningar 

aðilanna bæru skýrlega með sér að þeir væru lán í íslenskum krónum sem bundnar væru við 

gengi erlendra gjaldmiðla. Af þeim sökum voru ákvæði samninganna er snertu 

gengistryggingu ólögmæt sbr. VI. kafla vxl. og gætu því ekki skuldbundið lántaka. 

Lánssamningarnir héldu þó gildi sínu að öðru leyti.
77

 

Þegar fyrstu tveir dómarnir lágu fyrir var næsta skref að ákvarða hvaða áhrif niðurstaða þeirra 

hefði á vexti. Það var gert í þriðja Hæstaréttardómi gengismálana, Hrd. 16. september 2010 
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(471/2010). Þar kom fram að ekki væri hægt að styðjast við samningsvexti þar sem LIBOR 

vextir væru ekki reiknaðir á íslenskar krónur. 

Það var því ljóst að ekki væri hægt að beita vaxtaákvæði samnings þar sem bein tengsl voru 

milli þess og gengistryggingarinnar sem nú lá fyrir að óheimilt hafi verið að kveða á um. Hins 

vegar var ljóst að aðilar höfðu samið um að greiða skyldi vexti af peningakröfu. Hér var því 

ljóst að upp var komið lagalegt tómarúm, sem fylla þurfti upp í til að leysa úr ágreiningnum.  

Hæstiréttur fyllti upp í lagalega tómarúmið á grundvelli 4. gr. vxl. og um það mál sagði 

dómurinn:
78

 „Samkvæmt 4. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu skyldu 

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

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

lánastofnunum og virtir eru samkvæmt 10. gr. laganna“. 

Af framansögðu leiðir að túlkanda ber fyrst að átta sig á því til hvaða samningstegundar 

viðkomandi löggerningur heyrir og síðan er skoðað þær fyllingareglur eða fyllingarviðhorf 

sem almennt teljast eiga við á því sviði.
79

 Í þessu tilfelli voru það lögin sjálf sem ákvörðuðu 

hverjir vextirnir skyldu vera af láninu þegar vaxtafóturinn var ekki tilgreindur.
80

 

5.2. Kenningar um túlkun og nokkrar túlkunarreglur 

Í samningarétti hefur túlkandi allmikið frjálsræði um mat á vægi þeirra þátta sem hann leggur 

áherslu á við túlkunina. Það hefur þó almennt verið talið að miða eigi við tvær 

meginkenningar um túlkunaraðferðir, þ.e. viljakenninguna og traustskenninguna.
81

 

Með viljakenningunni eða eins og oft er nefnt huglæg túlkunaraðferð hefur löggerningur 

engin réttaráhrif umfram það sem var vilji eða tilgangur löggerningsgjafa var þegar hann gaf 

yfirlýsinguna. Skiptir þá ekki máli til þess hvaða skilning löggerningsmóttakandi lagði eða 

mátti leggja í efni löggernings.
82

 Með traustkenningunni eða eins og oft er nefnt hlutlæg 

túlkunaraðferð er lögð megináhersla á að leiða í ljós þær hugmyndir eða traust sem með 

sanngirni má ætla að löggerningur hafi vakið hjá löggerningsmóttakanda.
83

 Erfitt er að 

fullyrða hvor kenningin sé lögð til grundvallar umfram aðra af dómaframkvæmd. Hægt er að 
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draga þá ályktun að báðar kenningarnar eru notaðar og er það mest á valdi túlkanda hvor 

kenningin er notuð. Almennt séð er þó traustkenningin meira notuð við túlkun almennra 

fjármunaréttargerninga, t.d. viðskiptabréfa og lánasamninga. Aftur á móti er viljakenningin 

meira notuð við örlætisgerninga, t.d. gjafagerninga.
84

 

5.2.1. Andskýringarreglan 

Andskýringarreglan er sú aðferð þegar umdeilanleg eða óljós samningsákvæði eru skýrð þeim 

aðila í óhag sem samið hefur þau einhliða. Þessi regla byggir því á að túlka samning þeim í 

óhag sem hefði átt að skýra form samnings eða að tjá sig skýrar um viðkomandi 

ágreiningsatriði. Henni er oftast beitt við túlkun samninga í fjármunarétti. Ef upp kemur 

ágreiningur um tiltekið samningsákvæði, þá er sá sem samdi samninginn látinn bera hallann 

af óskýrleika ákvæðisins. Í andskýringarreglunni eru þannig falin ákveðin varnaðaráhrif og 

réttarvernd fyrir þá sem ekki semja samninga. Þegar ábyrgð er metin er oft horft til þess, hvort 

aðili hafi notið lögfræðilegrar eða sérfræðilegrar aðstoðar við samningsgerð sem og hvort 

samningsaðili hefði átt að leita sér aðstoðar eða tjá sig skýrar við gerð samningsins.
85

  

5.2.2. Meðskýringarreglan 

Meðskýringarreglan er sú aðferð þegar niðurstaða ágreiningsins er látin vera hagkvæmust 

fyrir loforðsgjafa og er hún að jafnaði höfð að leiðarljósi við túlkun svo framarlega sem annað 

leiðir ekki af öðrum túlkunarreglum, löggerningnum sjálfum eða öðrum atvikum. Með-

skýringarreglan er því mikið notuð þegar um hreinan loforðsgerning er að ræða og þar sem 

ekkert endurgjald kemur fyrir.
86

 

5.2.3. Gildisreglan 

Gildisreglan er sú aðferð sem byggir á því að túlka samningsákvæði eða löggerning svo að 

niðurstaða hafi í för með sér raunveruleg réttaráhrif fremur en að verða markleysa. 

Gildisreglan felur jafnan í sér fyllingu í eyður samnings. Erfitt er að einangra regluna í 

réttarframkvæmd þar sem hún blandast jafnan saman við ýmis önnur sjónarmið sem byggt er 

á við túlkun samninga.
87
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5.2.4. Misræmisreglan 

Misræmisreglan er regla sem mótast hefur við úrlausn gengismála. Í henni felst að sé 

tilgreining fjárhæðar í ósamræmi við önnur ákvæði lánasamnings þurfi að skoða samninginn 

heildstætt. Þannig að ef fjárhæðin er tilgreind í erlendri mynt, en önnur ákvæði vísi til 

gengistryggingar þá þurfi að skoða samninginn heildstætt.
88

  

5.2.5. Túlkun staðlaðra samningsskilmála 

Við túlkun staðlaðra samningsskilmála er ekki hægt að horfa á grundvallarsjónarmið við 

túlkun samninga, þ.e. að leiða í ljós hinn gagnkvæma vilja samningsaðilanna um viðkomandi 

samningsatriði. Staðlaðir samningar eru yfirleitt samdir af öðrum aðilanum, sem hefur 

yfirburðarstöðu í samningsgerðinni. Hefur því verið talið að túlka beri þau ákvæði sem eru 

áberandi íþyngjandi fyrir þann aðila, sem ekki samdi samninginn, þröngt. Þetta á sérstaklega 

við um fjármálafyrirtæki eða lánastofnanir þar sem þær búa oftast við yfirburðarstöðu 

gagnvart viðsemjanda sínum, fjárhagslega og hafa að jafnaði meiri sérþekkingu sem og að 

vinna oft í skjóli opinberra starfsleyfa. Einnig er í flestum tilvikum svo að lánastofnanir semji 

einhliða þá samninga sem lagðir eru til grundvallar við myndun löggerningsins. Í slíkum 

tilvikum hefur annar aðilinn aðeins óljósa hugmynd um efni samnings. Andskýringarreglan er 

því oft notuð við túlkun staðlaðra samningsskilmála, sbr. Hrd. 1997, bls. 2805 (269/1996) og 

Hrd. 2001, bls. 410 (343/2000) .
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6. Niðurstöður og lokaorð 

Markmiðið með ritgerðinni var að varpa ljósi á hvort það sé grundvöllur fyrir því í 

lögskýringargögnum eða lögum að láta tilgreiningu lánsfjárhæðar ráða því hvaða 

skuldbinding telst gengistryggð og hver ekki.  

Ekki er hægt að sjá skýrlega hvað Hæstiréttur á við og hvaða orðalag ákvæðanna og 

lögskýringargögn rétturinn á við. Til að reyna finna þessi lögskýringargögn sem Hæstiréttur 

bendir á við úrlausn sína í gengismálunum, var farið yfir forsögu laga um vexti og 

verðtryggingu. Af stefnunni sem vaxtalög  nr. 38/2001  um vexti og verðtryggingu, mörkuðu 

má draga ýmsar ályktanir um hver stefna löggjafans var og sé nú.
90

 

Ljóst er við skoðun á sögu vaxtalaga að löggjafinn ætlast til með þeim að tryggð sé sú fjárhæð 

sem lánuð er. Löggjafinn vill veita almenningi frelsi til að semja sín á milli um hvað teljist rétt 

að greiða í vexti. En að sama skapi hefur löggjafinn verið knúinn til þess að sporna gegn okri 

með lögum líkt og lögum nr. 73/1933 um bann við okri, dráttarvexti o.fl.. Með því má sjá að 

vilji löggjafans er að taka af allan vafa er kemur að misnotkun vaxta. Í þessu samhengi er vert 

að líta á tvo fyrstu dóma Hæstaréttar í gengismálum, þar sem Hæstiréttur taldi lánveitendur 

hafi reynt að láta lán líta út fyrir að vera leiga, sbr. Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) og Hrd. 16. 

júní 2010 (153/2010).  

Það má því ætla að vilji og áætlun löggjafans sé að veita frelsi til að semja um vexti, samtímis 

því að sporna gegn því að menn misnoti stöðu sína á þessu sviði. Þar af leiðandi er mikilvægt 

að skoða samninga í heild, en ekki tiltekið atriði meira en annað, sbr. kafla 5. um túlkun 

samninga. 

Verðtrygging var upphaflega innleidd í íslenskum rétti til að ná tökum á verðbólgu og 

raunvirði sparnaðar árið 1955. Átti hún að auka trú almennings í landinu á sparnaði og leggja 

grundvöll að myndun fjármagnsmarkaðar. Með verðtryggingunni var hægt að veita innlán og 

útlán til lengri tíma þrátt fyrir mikla verðbólgu.
91

 

Í sögu verðtryggingarinnar er þess ekki getið til hvers ber að líta þegar vafi leikur á um 

lögmæti verðtryggingar, svo sem hvort tilgreining fjárhæðar á lánasamningi, þegar út er greitt 

í íslenskum krónum og af er greitt í íslenskum krónum, eigi að ráða hvort lán telst lögmætt 

eður ei, sbr. sératkvæði Hrd. 15. júní 2012 (3/2012). Þar segir að hvorki í ákvæðum VI. kafla 
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laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, né í lögskýringargögnum með lögum finnist 

ótvíræðar vísbendingar um til hvaða atriða beri helst að líta þegar vafi leikur á hvort um sé að 

ræða lán í íslenskum krónum eða erlendum gjaldmiðli sem bundið er við gengi erlendra 

gjaldmiðla.  

Í rannsókninni voru teknar til skoðunar lánaskuldbindingar sem nefndar hafa verið 

„Skuldbindingar sem tilgreindar eru í íslenskum krónum“, „Skuldbindingar sem tilgreindar 

eru jafnvirði fjárhæðar í íslenskum krónum“ og „Skuldbindingar sem tilgreindar eru í 

erlendum gjaldmiðlum“. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má ráða að tilgreining lánsfjárhæða 

í viðkomandi lánasamningi hafi hvað mest gildi þegar meta eigi hvort um sé að ræða lán í 

íslenskum krónum eða erlendum gjaldmiðli sem bundið er við gengi erlendra gjaldmiðla.  

Ef tilgreining lánsfjárhæðar er einungis í íslenskum krónum, án tengingar, beint eða óbeint, 

við erlenda gjaldmiðla er óumdeilt að lánaskuldbinding sé í íslenskum krónum, sbr. Hrd. 16. 

júní 2010 (92/2010), Hrd. 16. júní 2010 (153/2010), Hrd. 14. febrúar 2011 (603/2010), Hrd. 

14. febrúar 2011 (604/2010) og Hrd. 17. janúar 2013 (386/2012). Aftur á móti ef tilgreining 

lánsfjárhæðar er einungis í erlendum gjaldmiðli og jafnvel vísað til jafnvirðis þeirra 

gjaldmiðla í íslenskum krónum, þá sé um erlent lán að ræða, sbr. Hrd. 3. nóvember 2011 

(520/2011), Hrd. 23. nóvember 2011 (551/2011), Hrd. 23. nóvember 2011 (552/2011), Hrd. 

7. júní 2012 (524/2011), Hrd. 27. september 2012 (50/2012), Hrd. 2. maí 2013 (715/2012) og 

Hrd. 7. maí 2015 (835/2014).  

Í dómaframkvæmd hefur hvað mest reynt á réttinn þegar tilgreining vísar til jafnvirðis 

gjaldmiðla í íslenskum krónum, sbr. kafla 3.2, en þar má sérstaklega líta til ágreinings dómara 

í málum, Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) og Hrd. 15. júní 2012 (3/2012). Í öðru tilfellinu var 

minnihlutinn í Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) sammála meirihluta í Hrd. 15. júní 2012 (3/2012) 

um að lánaskuldbinding hafi verið í erlendum gjaldmiðli sökum tilgreiningar til erlends 

gjaldmiðils í heiti og texta lánasamnings. Í hinu var minnihlutinn í Hrd. 15. júní 2012 

(3/2012) sammála meirihluta í Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) um að hvorki í ákvæðum í VI 

kafla, laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu né í lögskýringargögnum með lögum sé að 

finna skýrar vísbendingar um til hvað atriða beri að líta til að skera úr um lögmæti 

gengistryggingar. Það er því ljóst að misræmis gætir hjá Hæstaréttadómurum um það hvernig 

leysa skuli gengismál af þessum toga. 

Hæstiréttur hefur því talið að þegar tilgreining lánsfjárhæðar tekur af skarið um efni 

skuldbindingar að þá skipta önnur atriði við lánveitinguna ekki máli, sbr. Hrd. 7. maí 2015 

(835/2014) og Hrd. 10. september 2015 (51/2015). Aftur á móti ef tilgreining lánsfjárhæðar 
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tekur ekki af skarið um hvers efnis lánasamningur er, hefur verið litið svo á að skoða þurfi 

hvernig samningur er efndur og framkvæmdur, sbr. Hrd. 8. mars 2011 (30/2011), Hrd. 8. 

mars 2011 (31/2011), Hrd. 1. nóvember 2012 (66/2012), Hrd. 21. nóvember 2013 (391/2013), 

Hrd. 6. mars 2014 (602/2013), Hrd. 27. mars 2014 (750/2013), Hrd. 12. febrúar 2015 

(369/2014), Hrd. 12. febrúar 2015 (406/2014), , Hrd. 22. apríl 2015 (577/2014), Hrd. 28. 

apríl 2015 (295/2015), Hrd. 28. maí 2015 (337/2015), Hrd. 15. september 2015 (552/2015) 

og Hrd. 8. október 2015 (106/2015).  

Hvað varðar misræmi í túlkun Hæstaréttar í gengismálum er sérlega áhugavert að líta til 

niðurstöðu Hrd. 10. september 2015 (51/2015). Þar lítur Hæstiréttur framhjá fyrri dómum, 

m.a. Hrd. 16. júní 2010 (92/2010), Hrd. 16. júní 2010 (153/2010), Hrd. 14. febrúar 2011 

(603/2010), Hrd. 14. febrúar 2011 (604/2010), Hrd. 25. september 2014 (70/2014), Hrd. 15. 

janúar 2015 (409/2014) og Hrd. 22. janúar 2015 (140/2014), um misræmi í lánasamningi 

þegar kveðið er á um eðli samnings og kemst að þeirri niðurstöðu að um sé að ræða erlent lán, 

þar sem fyrirsögn og tilgreining lánsfjárhæðar og vaxta vísi til þess. Ef Hæstiréttur hefði látið 

framkvæmd og efndir samnings ráða hefði niðurstaða hans staðfest niðurstöðu héraðsdóms, 

þar sem í framkvæmd samnings höfðu engar erlendar myntir skipst um hendur og báðir aðilar 

höfðu uppfyllt aðalskyldur sínar með greiðslu íslenskra króna, þ.e.a.s. lánveitandi með 

útborgun lánsins og lántaki með afborgunum af láninu, sbr. Hrd. 21. nóvember 2013 

(391/2013), Hrd. 15. janúar 2015 (409/2014) og Hrd. 22. janúar 2015 (140/2014). 

Einnig er áhugavert að skoða misræmi Hæstaréttar í Hrd. 25. október 2012 (19/2012) og Hrd. 

10. september 2015 (51/2015). Í Hrd. 25. október 2012 (19/2012) var kveðið að tilgreining 

forsíðu samnings, að jafnvirði 234 milljóna íslenskra króna gæti ekki ráðið úrslitum, heldur 

grundvallaðist niðurstaða dómsins á því að um erlent lán væri að ræða sökum þess að 

lánsfjárhæðin var greidd út í erlendri mynt og endurgreiðslur lánsins hafi farið fram í sömu 

mynt. Mál Hrd. 10. september 2015 (51/2015) er í raun spegilmynd af Hrd. 25. október 2012 

(19/2012), en í honum fóru allar greiðslur fram í íslenskri mynt en niðurstaða Hæstaréttar 

grundvallaðist á því að um erlent lán hafi verið að ræða þar sem tilgreining 

lánaskuldbindingar var erlend og þar með gætu greiðsla og afborganir lánsins ekki ráðið 

úrslitum. Hrd. 25. október 2012 (19/2012) er því í raun í beinni andstöðu við þá tilgreiningar-

reglu sem endanlega var slegið fastri með Hrd. 10. september 2015 (51/2015).  

Við skýringu á 13. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og veðtryggingu, hefur Hæstiréttur 

Íslands túlkað sem svo að heimildir til verðtryggingar á Íslandi séu tæmandi taldar í lögum og 

ófrávíkjanlegar, sbr. 2. gr. sömu laga. Sú túlkun réttarins styðst við eldri lög og 
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dómaframkvæmd, en þar hefur verið kveðið á um að heimildir til verðtryggingar teljist 

ólögmætar ef ekki er stuðst við lagaheimild eða stjórnvaldsákvörðun, sbr. Hrd. 1976, bls. 

1101 (98/1975), Hrd. 1979, bls. 768 (151/1978), Hrd. 1989, bls. 583 (322/1987) og Hrd. 

1998, bls. 305 (80/1997). Aftur á móti hefur Hæstiréttur slegið því föstu að ef skuldbinding sé 

í erlendum gjaldmiðli fari hún ekki í bága við ákvæði laga um verðtryggingu. 

Við skoðun á túlkun samninga kemur fram að samkvæmt meginreglunni um samningafrelsi 

einstaklinga, skiptir efni samnings mestu máli þegar leitast er eftir vilja eða ætlun 

loforðsgjafa, að því leyti sem samrýmst getur eðlilegum hugmyndum og trausti sem yfirlýsing 

vekur eða getur vakið í hug móttakanda. Þannig verði að skoða samninginn í heild sinni, en 

ekki endilega einstaka liði eins og fyrirsögn samningsins eða að fjárhæð hinna umræddu 

mynta sem koma fram í samningnum. Til stuðnings þessa má m.a. líta til orða Eyvindar G. 

Gunnarssonar, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu“ þar sem hann segir að:
92

 „Í samræmi 

við áralanga dómaframkvæmd í fjármunarétti skiptir ekki máli hvaða nafn menn gefa 

gerningum sínum heldur hvert sé raunverulegt inntak þeirra“. 

Tilgangur 13. gr. og 14. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, hefur verið skýr á 

þann veg að fella skuli niður heimild til að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við 

gengi erlendra gjaldmiðla. Af þeim sökum þarf að fara vandlega með að ekki sé hægt að 

semja sig frá lögum og dulbúa lánasamninga með þeim hætti að setja skuld í erlenda mynt, 

sem þó er veitt og jafnvel greidd til baka í íslenskum krónum.
93

 

 

Að framan hafa verið færð rök fyrir því að ekki sé til staðar grundvöllur í 

lögskýringargögnum eða lögum að láta tilgreiningu lánsfjárhæðar ráða því hvaða 

skuldbinding telst gengistryggð og hver ekki. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar í 

gengismálunum má draga þá heildarályktun að þegar lánsfjárhæð er skýrlega tilgreind með 

eftirfarandi gjaldmiðli að þá skipti ekki máli hver vilji samnings aðila var eða hvernig þeir 

efndu og framkvæmdu samninginn.  

Ágreiningur í Hæstarétti um túlkun lánasamninga og lögmæti styður enn frekar þá skoðun að 

gildissvið verðtryggingar er ekki nægilega skýrt í lögum. Sú staðreynd að fjármálafyrirtæki á 

Íslandi hafi veitt svokölluð gengislán styður þá skoðun höfundar að ekki hafi verið gætt 

nægilega vel að réttindum og skyldum í lánasamningum er varða gengistryggingu. Má teljast 
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víst að með vandlegri úttekt á réttarstöðu verðtryggingar hefði mátt sjá fyrir að við gerð þessa 

lánasamninga yrði til staðar talsverð áhætta á skörun við lög.  

Er það skoðun höfundar að einfalda hefði mátt gengismálin með því að fylgja túlkun 

samninga og fara eftir því hvernig raunveruleg lánsskuldbinding hafi farið fram, þ.e.a.s ef 

íslenskar krónur voru veittar og/eða afborganir í þeim að þá væri um íslenskt lán að ræða og 

sama á við ef erlendir gjaldmiðlar ganga milli aðila, sbr. Hrd. 21. nóvember 2013 (391/2013), 

Hrd. 15. janúar 2015 (409/2014) og Hrd. 22. janúar 2015 (140/2014). Ef framkvæmdin hefði 

verið með þeim hætti hefði verið óþarft að móta tilgreiningarreglu Hæstaréttar sem leitt hefur 

til þess að lánasamningar hafi verið dulbúnir sem erlend lán þegar í raun einungis íslenskar 

krónur fóru milli samningsaðila, sbr. Hrd. 16. júní 2010 (92/2010), Hrd. 16. júní 2010 

(153/2010), Hrd. 9. júní 2011 (155/2011) og Hrd. 10. september 2015 (51/2015). 

.  
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