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Útdráttur 

Ritgerð þessi ber heitið Endurútreikningur; er til meginregla kröfuréttar um endurgreiðslu 
ofgreidds fjár? og er í henni leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem er hvort til 
sé meginregla kröfuréttar um endurgreiðslurétt skuldara sem hefur ofgreitt eða greitt án 
skyldu? 

Fjallað er um undanfara endurútreiknings eftir hrun bankakerfisins haustið 2008, 
heimildir til verðtryggingar og þróun vaxtalaga hér á landi en þar á eftir kemur umfjöllun 
um fyrstu dóma Hæstaréttar sem tóku á ólögmæti gengistryggingar og viðbrögð 
stjórnvalda við þeim. Í fræðilega hlutanum er umfjöllun um hvaða skilyrði þurfi að vera 
uppfyllt til að krafa teljist að fullu efnd og ógildingarheimildir kröfuréttar. Þá er fjallað um 
Rómarréttar hugtakið condictio indebiti, sem felur í sér endurgreiðslu þess sem ekki er 
skuldað, farið er yfir hugmyndir fræðimanna um mikilvægi og notagildi þess auk 
þýðingarmikils hlutverks fullnaðarkvittana við uppgjör kröfu. Í rannsókninni voru rýndir 
dómar Hæstaréttar og athugað hvernig hann kemst að því hverju sinni, hvort skuldari 
eigi rétt á endurgreiðslu þess sem hann ofgreiddi.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er á þá leið að séu ákveðin skilyrði uppfyllt, sem 
Hæstiréttur lagði fyrst fram í rökstuðningi sínum í dómi Elviru seinni, séu allar líkur á því 
að skuldari fái ofgreiðslu sína endurgreidda og því hafi myndast ákveðinn grundvöllur 
fyrir sjálfstæðri meginreglu þess efnis. Ef viðbótarkrafa kröfuhafa um vexti fyrir liðna tíð 
er veruleg og skuldari er einstaklingur eða lítið fyrirtæki sem hefur fullnaðarkvittanir fyrir 
greiddum gjalddögum þykir Hæstarétti það standa kröfuhafa nær að fá ekki skuld sína 
að fullu greidda miðað við endurútreikning með lögmætu vaxtaákvæði samnings. 
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Abstract 

This thesis is titled Recalculation; is there a principle of refund of overpaid funds in 
contract law? and it seeks to answer the research question is there a principle of refund 
for debtors who have paid to much or paid without obligation? 

It starts of with a discussion about the precursor for recalculation of principal needed for 
loans which had their interest rate tied to a foreign currency index, after the collapse of 
the banking system in the fall of 2008. Then it covers grounds for indexation and 
development of interestrate laws in Iceland before the Supreme Courts‘s first rulings on 
the illegality of foreign currency indexation and the government‘s response to those 
rulings. In the theoretical part there is a discussion of what conditions must be fulfilled 
for a claim to be fully paid and what can activate cancellation rights in contract law. It 
also addresses the idea of condictio indebiti, which entails refunds of that which is not 
owed, and scholars´ ideas about its importance and usefulness as well as the significant 
role of the final receipt for payment when settling a claim. In the research part the 
Supreme Court rulings were reviewed and examined how it concluded, in each case, if 
the debtor was entitled to repayment of what he overpaid.  

The research concludes that if certain conditions are met, it is likely that the debtor will 
be refunded and thus forming a basis for autonomous principle for reimbursement. If the 
creditors‘ claim for interests for maturity in the past is significant and the debtor is an 
individual or a small firm which have receipts‘ for payment for past maturites, the 
Supreme Court claims that the creditor will not get his debt, which is now based on a 
recalculated principal with legitimate interest rate clauses, fully paid.  
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1. Inngangur  

1.1 Afmörkun efnis 

Óumdeild er sú meginregla kröfuréttar að kröfuhafi sem fengið hefur minna greitt en 

hann á rétt til við efndir kröfu, á viðbótakröfu á hendur skuldara. Umdeildari hafa verið 

kenningar um rétt skuldara til endurgreiðslu ef hann hefur ofgreitt eða greitt án skyldu. 

Hefur það helst verið talið eðlilegt sem undantekning frá meginreglunni um viðbótarkröfu 

á hendur skuldara en ekki sem sjálfstæð regla í sjálfri sér. 

Eftir að íslensku bankarnir urðu gjaldþrota haustið 2008 kom meginreglan um rétt 

kröfuhafa til viðbótarkröfu, til að krafa yrði að fullu efnd, oft til kasta Hæstaréttar eftir að 

hann hafði dæmt gengistryggingu lána sem ólögmæta verðtryggingu. Í kjölfarið tók hann 

sérstaklega til skoðunar þá undantekningu frá meginreglunni að skuldari eigi rétt á 

endurgreiðslu á því sem hann hafði ofgreitt vegna gengistryggingarinnar. Í framhaldinu 

framkvæmdu bankarnir og aðrar lánastofnanir formdæmalausan endurútreikning á 

höfuðstól lána sem innihéldu ákvæði um gengistryggingu í samningum sínum og voru 

þannig margir tugir milljarða íslenskra króna endurgreiddir til skuldara slíkra lána, bæði í 

formi lækkunar höfuðstóls og útgreiðslu peninga.1 

Hér verður rannsakað hvað felst í meginreglunni um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu til 

að fá kröfu sína efnda að fullu og hverjar undantekningarnar eru frá þeirri reglu. Rýnt 

verður í röksemdir Hæstaréttar til að sjá hvaða forsendur notaðar eru til rökstuðnings 

niðurstöðunnar og þannig skoðað hvort efni sé til fastsetja sérstaka meginreglu um 

endurgreiðslu ofgreidds fjár. 

Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu; Er til meginregla kröfuréttar 

um endurgreiðslurétt skuldara sem hefur ofgreitt eða greitt án skyldu? Skoðað verður 

hvert er þá efnislegt inntak slíkrar meginreglu og hvernig endurgreiðsluréttur birtist í 

dómaframkvæmd Hæstaréttar í kjölfar dóma um ólögmæti gengistryggingar. 

                                            
1
 Landsbankinn hf., „Árskýrsla Landsbankans hf. 2012“ 33 

<https://bankinn.landsbankinn.is/library/Documents/Bankinn/Adalfundir/2013/LB-Arsskyrsla-2012.pdf> 
skoðað 26. október 2015; „Áhættuskýrsla Íslandsbanka 2012“ (Íslandsbanki apríl 2013) 62 
<http://islandsbanki.is/library/Skrar/IR/Ahaettuskyrsla2012_vefur.pdf> skoðað 26. október 2015. 
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Mikilvægt er að hafa í huga að hér verður aðeins skoðað tilefni til endurgreiðslu á sviði 

fjármunaréttar en rök fyrir endurgreiðslu á öðrum réttarsviðum geta lotið öðrum 

lögmálum en til álita eru í þessari rannsókn.  

1.2 Aðferðafræði og uppbygging rannsóknar 

Í rannsókninni voru hátt í 100 dómar sem féllu frá júní 2010 til apríl 2017 rýndir í leit af 

sameiginlegum þáttum sem varpað gætu ljósi á hvort Hæstiréttur hafi í dómafordæmum 

sínum mótað meginreglu um endurgreiðslu ofgreidds fjár og eru um 50 dómar teknir hér 

til umfjöllunar. Sérstakri athygli er beint að þeim dómum sem falla í kjölfar þess að 

Hæstiréttur staðfestir, með máli Hrd. 15. febrúar 2012 nr. 600/2011 (Elvira seinni), að 

kvittun fyrir greiðslu sé staðfesting á fullnaðargreiðslu hvers gjalddaga. Eins og síðar má 

sjá bætir Hæstiréttur við röksemdafærslu sína eftir því sem dómafordæmin verða fleiri 

og fer fram á að ákveðin skilyrði séu uppfyllt til að aðili eigi rétt á endurgreiðslu 

ofgreidds fjár. Þessi skilyrði eru tekin til sérstakrar skoðunar. 

Í kafla tvö er farið í breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu og útskýrt hvaða 

aðstæður verða til þess að sú réttaróvissa skapaðist að mögulega innihélt gífurlegur 

fjöldi lánasamninga ólögmæt vaxtaákvæði. Í kafla þrjú er fjallað um þau kröfuréttarlegu 

atriði sem máli skipta við þessa yfirferð og hvað fræðimenn hafa sagt um tilvist 

meginreglu endurgreiðsluréttar skuldara. Þá er í kafla fjögur rannsóknin sett fram og 

skoðað hvaða atriða er horft til þegar komist er að niðurstöðu um hvort kröfuhafi eigi rétt 

á viðbótargreiðslu til að fá kröfu sína að fullu efnda, undir hvaða kringumstæðum 

skuldari telst eiga rétt á endurgreiðslu og hvernig slík atriði hafa mótast í 

dómaframkvæmd Hæstaréttar. 

Að lokum eru svo lagðar fram niðurstöður en þær fela í sér að séu ákveðin skilyrði 

uppfyllt, séu allar líkur á því skuldari fái ofgreiðslu sína endurgreidda og því hafi 

myndast ákveðin grundvöllur fyrir sjálfstæðri meginreglu þess efnis. Ef viðbótarkrafa 

kröfuhafa um vexti fyrir liðna tíð er veruleg og skuldari er einstaklingur eða lítið fyrirtæki 

sem hefur fullnaðarkvittanir fyrir greiddum gjalddögum þykir Hæstarétti það standa 

kröfuhafa nær að fá ekki skuld sína að fullu greidda miðað við endurútreikning með 

lögmætu vaxtaákvæði samnings.  
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2. Undanfari endurútreiknings 

Til að átta sig á hvernig lagaóvissan kemur til verður fyrst fjallað um nokkur atriði sem 

skýra stöðu mála og útskýra hvað verður til þess að endurreikna þarf höfuðstól lána. 

Byrjað verður á almennri umfjöllun um verðtryggingu og þróun hennar hér á landi, þá 

sérstaklega varðandi heimildir til gengistryggingar, áður en fjallað verður um núgildandi 

löggjöf. Þá verður fjallað um fyrstu dóma Hæstaréttar sem staðfestu ólögmæti 

gengistryggingar, auk stuttlega um mismunandi form lánasamninga og viðbrögð 

stjórnvalda við þessum úrlausnum Hæstaréttar.   

2.1 Um verðtryggingu 

Með verðtryggingu er átt við þegar verðgildi peninga er tengt við einhverskonar vísitölu 

eða gengi.2 Hefur hún verið notuð sem tæki til að fást við þann óstöðugleika sem 

skapast getur í íslensku hagkerfi, sem er mjög lítið, og landsframleiðsla mjög háð 

útflutningstekjum. Þessi óstöðugleiki getur meðal annars endurspeglast í íslensku 

krónunni og áhrifum gengisbreytinga á verðlag sem velta svo áfram inn í 

vísitöluneysluverðs sem notuð er til verðtryggingar.3  

Bjarni Bragi Jónsson bendir á í riti sínu „Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á 

Íslandi“ að fordæmi fyrir verðtryggingu á Íslandi sé mun eldra en flestir geri sér grein 

fyrir en hún hafi verið sett á með konunglegri tilskipun frá 20. mars 1815, sem kom í 

kjölfar peningaþenslu í Danmörku og verðbólgu Napóleonsstríðanna.4 

Það var samt sem áður ekki fyrr en með lögum um verðtryggingu fjárskuldbindinga, nr. 

71/1966 að innleiddar voru almennar réttarreglur um skilyrði og skilmála 

verðtryggingarinnar. Þar segir, í 1. mgr. 1. gr.:  

Eigi er heimilt frekar en leyft er í lögum þessum að stofna til fjárskuldbindinga í 
íslenzkum krónum eða öðrum verðmæli með ákvæðum þess efnis, að greiðslur, 
þar með taldir vextir, skuli breytast í hlutfalli við breytingar á vísitölum, vöruverði, 
gengi erlends gjaldeyris, verðmæti gulls, silfurs eða annars verðmælis. 
[áherslubr. höfundar] 

                                            
2
 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur II: Vanefndarúrræði 

(Codex 2011) 422. 
3
 Esther Finnbogadóttir, Guðrún Inga Ingólfsdóttir og Yngvi Harðarson, „Verðtrygging á Íslandi, kostir og 

gallar“ (26. mars 2010) 11 <http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/media/frettir/Verdtrygging_skyrsla_.pdf>. 
4
 Bjarni Bragi Jónsson, Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi (Seðlabanki Íslands 1998) 38 

<http://sedlabanki.is/utgefid-efni/rit-og-skyrslur-safnsidur/serrit/serrit-3/>. 
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Það var því ekki heimilt samkvæmt lögunum að verðtryggja fjárskuldbindingar og 

sérstaklega er tekið fram að það sé bannað að verðtryggja íslenskar krónur við erlendan 

gjaldmiðil.  

Í 4. gr. voru svo tilteknar ýmsar meginreglur sem hafa haldið sér í yngri löggjöf, svo sem 

um lágmarks lánstíma verðtryggðra lána, og segir í b) lið 4. gr.: 

Verðtrygging skal fyrst og fremst vera heimiluð í fjárskuldbindingum, sem eru 
tengdar öflun fasteigna eða annarra fjármuna, sem ætla má að hækki í verði með 
almennum verðlagsbreytingum. Skulu verðtryggð lán ætíð vera tryggð með veði í 
slíkum eignum eða öðrum verðtryggum kröfum. 

Samkvæmt lögunum voru þó ýmsar hömlur settar á verðtryggingu en samkvæmt 3. gr. 

þeirra átti Seðlabanki Íslands að hafa umsjón með framkvæmd laganna og var það 

bankaeftirlit Seðlabankans sem gaf heimild til verðtryggingar. 

Með óðaverðbólgu áttunda áratugarins fór verðbólga úr tæpum 10% í 45-50%. Hafði 

verið fyrirhugað að setja ný lög um efnahagsmál og voru því lög nr. 71/1966 

endurskoðuð samhliða og varð það til þess að nýr kafli um verðtryggingu, sem leysti 

gömlu lögin af hólmi, var settur inn í nýju lögin. Lög um stjórn efnahagsmála, nr. 

13/1979, oft kölluð Ólafslög eftir forsvarsmanni þeirra forsætisráðherranum Ólafi 

Jóhannessyni, fólu í sér að bankarnir fengu almenna heimild til verðtryggingar.  

Bankarnir höfðu fram til þessa ekki haft heimildir til að stýra sínum vöxtum sjálfir heldur 

voru vextirnir ákveðnir á opinberum vettvangi. Þetta varð til þess að þrátt fyrir að verðlag 

hækkaði rýrnuðu innlán í bönkunum verulega þar sem vextir höfðu staðnað og 

verðbólgan var að éta upp sparnað sem og skuldir fólks. Verðbólgan skekkti því allar 

fjárfestingarákvarðanir og það þurfti aðeins að greiða lítið brot af útlánum til baka.5 

Með Ólafslögum var reynt að koma til móts við það ástand sem skapast hafði í 

óðaverðbólgu áttunda áratugarins með því að gefa lánastofnunum meira frelsi í 

vaxtaákvörðunum. Kafli VII í lögunum fjallaði um verðtryggingu spari- og lánsfjár og skv. 

1. mgr. 34. gr. þeirra var nú lánastofnunum almennt heimilt að verðtryggja bæði inn- og 

útlán sín. Samkvæmt 4. tl. 1. mgr. 39. gr. Ólafslaga var miðað við að grundvöllur 

verðtryggingar væri eins og hér segir:  

                                            
5
 sama heimild 43. 
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a) miðað sé við opinbera skráða verðvísitölu eins og hún er reiknuð á hverjum 
tíma;  

b) gengi erlends gjaldeyris þar sem slíkt er heimilt samkvæmt lögum eða 
reglugerð. [áherslubr. höfundar] 

Þetta felur í sér raunverulegt bann við gengistryggingu, með þeirri undantekningu að 

slík verðtrygging myndi vera heimiluð með sérstökum lögum frá Alþingi eða reglugerð 

frá Seðlabankanum. 

Alþingi setti aldrei lög með vísan til þessara heimilda en árið 1987 gaf 

Viðskiptaráðuneytið, fyrir hönd Seðlabankans, út reglugerð um gengisbundin inn- og 

útlán í bönkum og sparisjóðum, nr. 563/1987, með stoð í b) lið 4. tl. 1. mgr. 39. gr. 

Ólafslaga.6 Reglugerðin útfærði nánari heimildir fyrir gengistryggingunni en skv. 2. gr. 

hennar átti að miða gengistryggingu við reikningseiningu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins 

(SDR) eða Evrópureikningseiningu (ECU). Þá var í 4. gr. gefin heimild til þess að lána út 

fé:  

Sem samsvarar innistæðum á gengisbundnum innlánsreikningum með ákvæðum 
þess efnis, að fjárhæðir og vextir af þeim skuli breytast hlutfallslega frá 
gildandi reikningsgengi SDE eða ECU í þeim mánuði, sem útborgun láns á 
sér stað, til og með gildandi reikningsgengi SDE eða ECU í þeim mánuði, 
sem gjalddagi er, sbr. 2. gr. um gengistengingu. [áherslubr. höfundar] 

Þessi reglugerð var síðar leyst af hólmi með reglugerð um almenna heimild til að binda 

inn- og útlán við reikningsgengi SDR og ECU, nr. 540/1988, sbr. 151/1995, sbr. 

293/1999, en með henni var nú einnig öðrum en viðskiptabönkum og sparisjóðum 

heimilt að lána út gengistryggt fé, skv. ofangreindri 4. gr.7  

Næstu ár voru gerðar margskonar breytingar á verðtryggingarkafla Ólafslaga uns hann 

var með loks, lögum nr. 13/1995, gerður að kafla V í vaxtalögum nr. 25/1987.8 Áréttar 

hann það sem eldri löggjöf hafði lagt línurnar fyrir en í 2. tl. 1. mgr. 21. gr. þeirra laga er 

heimild til gengistryggingar þar sem segir að „skilyrði verðtryggingar geti verið vísitala 

gengis á erlendum gjaldmiðli eða samsettum gjaldmiðlum [áherslubr. höfundar] 

sem Seðlabanki Íslands reiknar“. Samkvæmt sama ákvæði er viðskiptaráðherra falið, að 

                                            
6
 Eyvindur G. Gunnarsson, „Um gengistryggð lán og verðtryggingu“ 62 (3. tbl. 2009) Úlfljótur tímarit 

laganema 315, 320. 
7
 „Árskýrsla Seðlabanka Íslands 1988“ (Seðlabanki Íslands 1989) 78 

<http://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Arsskyrsla/1988%20%C3%81rssk%C3%BDrsla.pdf>. 
8
 Bjarni Bragi Jónsson (n. 4) 45. 
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fenginni tillögu Seðlabankans, að setja reglugerð með nánari ákvæðum um 

gengisvísitölur, sbr. reglugerð um almenna heimild til að binda inn- og útlán við 

reikningsgengi SDR og ECU, sbr. 151/1995, sbr. 293/1999.9 

Með lögum nr. 25/1987 og áðurnefndum reglugerðum var loks búið að uppfæra 

vaxtalögin í takt við opnara viðskiptaumhverfi. Með auknu frjálsræði í þessum efnum var 

hægt að opna fjármagnsmarkaðinn en með lögunum var gefið almennt frelsi til 

samninga um vexti, fyrir utan dráttarvexti sem Seðlabankinn átti að ákveða.10  

2.2 Lög nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu 

Núgildandi löggjöf um vexti og verðtryggingu, lög nr. 38/2001 (hér eftir vaxtalög) sem 

leystu af hólmi lög nr. 25/1987, voru sett í kjölfar allra þeirra breytinga sem orðið höfðu á 

íslenskum fjármagnsmarkaði áratuginn á undan og tóku þau meðal annars mið af 

tilskipun Evrópusambandsins nr. 35/2000/EB.11 Fjallar VI. kafli þeirra um verðtryggingu 

spari- og lánsfjár.  

Með lögunum eru heimildir viðskiptaráðherra til að setja reglugerð sem heimilar að miða 

verðtryggingu við gengi annarra gjaldmiðla, eins og hafði verið mögulegt í eldri löggjöf, 

felld burt. Í 14. gr. laganna er aðeins sagt að grundvöllur verðtryggingar geti verið 

vísitala neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar samkvæmt lögum, sbr. 1. mgr., eða 

hlutabréfavísitölu, hvort sem hún er innlend eða erlend, eða safn slíkra vísitalna sem 

ekki mæla breytingar á almennu verðlagi, sbr. 2. mgr.  

Í frumvarpinu sem varð að lögum nr. 38/2001 segir í almennum athugasemdum við 

kafla V, að ekki séu lagðar til grundvallarbreytingar á stefnu stjórnvalda í 

verðtryggingarmálum en lagðar séu fram nokkrar breytingartillögur, þar á meðal að fella 

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

gjaldmiðla.  

Þá segir meðal annars í sérstökum athugasemdum við 13. og 14. gr. frumvarpsins að 

samkvæmt 13. gr. og 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins verði ekki heimilt að binda 

                                            
9
 Eyvindur G. Gunnarsson (n. 6) 320. 

10
 Eyvindur G. Gunnarsson, „Meginatriði laga um vexti og verðtryggingu“, Afmælisrit: Jónatan 

Þórmundsson sjötugur, 19. desember 2007 (Codex 2007) 145. 
11

 sama heimild 146. 
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skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla og „sé rétt að taka af 

allan vafa þar að lútandi.“ Þá er bent á að heimildin hafi verið sett inn í lög á sínum tíma 

til að fjölga valmöguleikum í lánaviðskiptum í kjölfar aukins frelsis í gjaldeyrismálum en 

leiðin hefði ekki notið mikilla vinsælda. Í athugasemdunum segir að talið sé að mjög fáir 

samningar væru gengistryggðir á þeim tímapunkti en til öryggis væri sett inn 

bráðabirgðaákvæði IV sem tæki á hvernig reikna ætti vexti af slíkum samningum sem 

enn væru í gildi auk þess sem það bannaði að taka við innlánum á gengistryggða 

reikninga. 

Áður en áfram skal haldið er mikilvægt að hafa í huga að í 3. gr. vaxtalaga kemur fram 

sú meginregla að aðeins skuli greiða vexti af peningakröfu ef það leiði af samningi, 

venju eða lögum. Þá skal greiða vexti frá og með stofndegi peningakröfu og fram að 

gjalddaga. Á þessu eru þó undantekningar og er til dæmis talið að greiða beri vexti af 

peningakröfu, þrátt fyrir að ekki hafi verið um það samið, ef lánveiting hafi verið til langs 

tíma og lánsfjárhæð ekki verið smávægileg. Einnig er litið svo á að vaxtataka hjá 

lánastofnun sé heimil, þó ekki hafið verið um það samið enda byggist slíkt á venju og 

teljist eðlileg framkvæmd á samningi lánastofnunar við lánveitingu.12  

Samningsvextir eru ekki skilgreindir í vaxtalögum en Viðar Már Matthíasson skilgreinir 

þríþætt hlutverk samningsvaxta í grein sinni Um vexti og dráttarvexti í lögum og 

lagaframkvæmd. Í fyrsta lagi að þeir séu endurgjald fyrir umlíðun skuldar eða leigugjald 

fyrir peninga, í öðru lagi að samningsvextir séu þóknun fyrir þá áhættu sem felst í því að 

lána peninga eða láta aðra fara með afnot þeirra og vísar í því samhengi í það að 

lánastofnanir bjóði upp á mismunandi vaxtakjör eftir því í hvaða áhættuflokki þeir telja 

að lántakandi sé, og í þriðja lagi að vera verðtrygging á þeim peningum sem kröfuhafi á 

hjá skuldara.13 Algeng skilgreining segir að „samningsvextir séu endurgjald fyrir umlíðan 

skuldar fyrir eindaga, sem ákveðið er sem tiltekinn hundraðshluti af höfuðstólnum fyrir 

tiltekið tímabil, venjulega eitt ár“.14 Nær hugtakið þá ekki til annarra vaxta, sem fallið 

                                            
12

 Þorgeir Örlygsson, „Greiðslutími og greiðslustaður“ [1998] (4. hefti, 48. árgangur) Tímarit lögfræðinga 
303, 315. 
13

 Viðar Már Matthíasson, „Um vexti og dráttarvexti í lögum og lagaframkvæmd“ (1. tbl., 1996) Úlfljótur 
tímarit laganema 303, 8. 
14

 Þórður Eyjólfsson, „Lög og lagaframkvæmd um vexti“ (1949) 1 Úlfljótur 3, 4. 
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geta á kröfu fram að gjalddaga hennar en þeirra sem byggjast á löggerningi, til dæmsi 

ekki vaxta sem falla skv. lögum eða venju.15  

Þó hér með væri búið að banna gengistryggingu héldu lánastofnanir engu að síður 

áfram að bjóða upp á útlán sem miðuðu verðtryggingu sína við gengi erlendra 

gjaldmiðla. Oft stóð í heiti lánasamningsins að um væri að ræða „myntkörfulán“, 

„gengistryggt lán“ eða „erlent lán“. Þessi heiti geta verið misvísandi og jafnvel villandi og 

því verður hér framhaldinu talað um gengistryggð lán í tengslum við rannsóknina. 

2.3 Fyrstu gengistryggingardómarnir 

Í kjölfar mikillar hagsveiflu á landinu á fyrsta áratug 21. aldarinnar urðu gengistryggð lán 

mjög vinsæl þar sem íslenska krónan styrktist töluvert og afborganir af gengistryggðum 

útlánum urðu því mun lægri en af sambærilegum óverðtryggðum lánum eða lánum sem 

miðuðu við vísitölu neysluverðs. Það var svo í kjölfar gjaldþrots bankanna, haustið 

2008, að halla fór undan fæti enda voru þá höfuðstólar gengistryggðra lána í mörgum 

tilfellum orðnir margfalt hærri en þeir voru þegar lánin voru tekin. Það var undir þeim 

kringumstæðum sem farið var að velta fyrir sér lögmæti lánanna. 

Dómar Hæstaréttar í tveimur málum, Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 92/2010 (SP-

fjármögnun) og Hrd. 16. júní 2010 í máli nr. 153/2010 (Lýsing fyrri), voru þeir fyrstu sem 

féllu um ólögmæti gengistryggingar. Var rökstuðningur Hæstaréttar í málunum 

samhljóða enda sömu fimm dómararnir sem skipuðu Hæstarétt við flutning málanna. 

Í báðum málunum snerist deilan um sömu þrjú atriðin varðandi samninga til bílakaupa. Í 

fyrsta lagi hvort samningurinn væri lánasamningur eða leigusamningur, í öðru lagi hvort 

um væri að ræða skuldbindingu í erlendri mynt eða íslenskum krónum sem bundnar 

væru við gengi erlendra gjaldmiðla og í þriðja lagi ef um slíka gengistryggingu væri að 

ræða, hvort hún væri lögmæt.  

Varðandi fyrsta atriðið leit Hæstiréttur meðal annars til þess að gengið væri út frá að 

greiðendur yrðu eigendur bílanna við samningslok, ekki fjármögnunarfyrirtækið. Í 

greiðsluáætlunum sem fylgdu samningunum var rætt um lán og að í samningunum 

                                            
15

 Þorgeir Örlygsson (n. 12) 315. 
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sjálfum væri ákvæði um vexti, rætt um afborganir og eftirstöðvar, auk þess sem talað 

var um vanefndarúrræði sem kröfuhafi gæti gripið til. Þá var bent á að greiðendur 

samninganna hefðu valið bílana, samið um greiðslukjör og keypt þá af þriðja aðila, án 

þess að lánveitendur kæmu þar nærri. Því bæri að líta svo á að fjármálastofnanirnar 

hefðu veitt lán til bílakaupanna sem þeir hefðu í orði kveðnu klætt í búning 

leigusamnings. Var því lagt til grundvallar í báðum málunum að um hefði verið að ræða 

lánasamninga sem féllu undir VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. 

Varðandi atriði tvö sagði Hæstiréttur að samningarnir bæru skýrlega með sér að þeir 

væru lán í íslenskum krónum þar sem bæði kaupverð bifreiðanna og mánaðarlegar 

greiðslur væru tilgreindar í þeim gjaldmiðli. Þess fyrir utan segði berum orðum í 

vaxtaákvæði samningsins: „Samningur þessi er gengistryggður“. 

Varðandi þriðja atriðið sagði Hæstiréttur að í athugasemdum með frumvarpinu sem varð 

að lögum nr. 38/2001 hefði verið rakið að með þeim yrðu felldar niður heimildir til þess 

að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla. Sama hefði 

verið ítrekað í öðrum lögskýringargögnum í tengslum við setningu laganna og væri því 

rétt að taka af allan vafa þar að lútandi. Taldi Hæstiréttur að vilji löggjafans kæmi skýrt 

fram í 13. og 14. gr. laganna þar sem eingöngu væri mælt fyrir um heimildir til að beita 

tilteknum tegundum verðtryggingar en benti á að ekkert væri rætt þar um þær 

verðtryggingaraðferðir sem ekki mætti beita. Það væri því skýrt, skv. lögum nr. 38/2001, 

að gengistrygging væri ólögleg verðtrygging og ekki væri hægt að semja um grundvöll 

verðtryggingar sem ekki væri stoð fyrir í lögum. Niðurstaða dómanna tveggja var því sú 

að ákvæði samninganna um gengistryggingu væru í andstöðu við fyrirmæli laga og því 

ekki skuldbindandi fyrir greiðendur bílalánanna. 

Í kjölfarið fylgdi svo Hrd. 16. september 2010 í máli nr. 471/2010 (Lýsing seinni), þar 

sem deilt var um við hvaða vexti ætti að miða ef ljóst væri að samningur innihéldi 

ákvæði um ólögmæta gengistryggingu. Samningurinn kvað á um að miða ætti við 

LIBOR16 vexti af þeim myntum sem samningurinn hljóðaði upp á en eftir að búið væri að 

                                            
16

 Skv. grein Gylfa Magnússonar, fyrrverandi viðskiptaráðherra og dósents í hagfræði við Háskóla Íslands 
„Hvað eru LIBOR-vextir?“ stendur skammstöfunin fyrir London Interbank Offered Rate. Þar segir að 
skammstöfunin vísi til þeirra vaxta sem bjóðast á lánum á millibankamarkaði í London en reiknaðir séu 
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meta gengistryggingu samningsins ógilda og staðfesta að skuldbindingar aðila væru 

allar í íslenskum krónum, væri ljóst að slík vaxtakjör gætu aldrei komið til álita þar sem 

erlendir millibankavextir hefðu aldrei verið skráðir sem vextir af lánum í íslenskum 

krónum. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að réttast væri að miða við 4. gr., sbr. 3. 

gr., laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu sem segir að sé vaxtaviðmiðið ekki 

nánar tiltekið skuli vextir á hverjum tíma vera jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands 

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

lánastofnunum og birtir skv. 10. gr.  

2.3.1 Form lánasamninga 

Til að skýra nánar deilumálin í SP-fjármögnun, Lýsing fyrri og Lýsing seinni er mikilvægt 

að gera greinamun á formi lánasamninga, þar sem mismunandi reglur geta gilt eftir því 

hvort um er að ræða gengistryggð eða erlend lán og lána- eða leigusamninga. Í 

rannsókninni hér á eftir er athyglinni beint að því hver staða láns er eftir að lán hefur 

verið endurreiknað í kjölfar þess að samningur hefur innihaldið ólögmæta 

gengistryggingu og er því nauðsynlegt að átta sig á hvernig Hæstiréttur sker úr um hvort 

lán sé erlent eða gengistryggt. 

2.3.1.1 Mismunur á erlendu og gengistryggðu láni 

Í VI. kafla vaxtalaga segir meðal annars í 1. mgr. 13. gr., að ákvæði kaflans gildi um 

skuldbindingar sem varða sparifé og lánsfé í íslenskum krónum. Með þessu er átt við að 

lántaki fær afhentar íslenskar krónur og á sama hátt greiðir hann skuldbindinguna til 

baka í íslenskum krónum. Ákvæði laganna gilda því ekki um erlend lán, það er ef lántaki 

fær afhentan erlendan gjaldmiðil eða greiðir lánið til baka í annarri mynt en íslenskum 

krónum.  

Eins og Einar Hugi Bjarnason bendir á í grein sinni Gildissvið VI. kafla laga nr. 38/2001 

um vexti og verðtryggingu virðist hvergi vera að finna, hvorki í lögunum né 

lögskýringargögnum sem fylgja þeim, „ótvíræðar vísbendingar um til hvaða atriða beri 

helst að líta þegar vafi leikur á hvort tiltekin skuldbinding sé í íslenskum krónum eða í 

                                                                                                                                             
LIBOR vextir fyrir nokkra af helstu gjaldmiðlum heims. Þá er tekið fram að þó vextirnir séu reiknaðir út 
miðað við kjör í London þá sé stuðst við þá miklu víðar. Gylfi Magnússon, „Hvað eru LIBOR-vextir?“ 
(Vísindavefurinn, 9. mars 2005) <http://www.visindavefur.is/svar.php?id=4823> skoðað 31. mars 2016. 
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erlendum gjaldmiðli“. Því verði að túlka efni samningsins og líta til þeirra gagna og 

upplýsinga sem til eru um tilurð og framkvæmd samningsins.17 

Stefán A. Svensson bendir á í grein sinni Hvenær telst lán vera erlent? Ályktanir af 

dómaframkvæmd að helst hafi reynt á þrenns konar skuldbindingar í dómaframkvæmd 

Hæstaréttar; þar sem höfuðstóll er tilgreindur í íslenskum krónum, þar sem höfuðstóll er 

tilgreindur sem jafnvirði fjárhæða í íslenskum krónum sem skiptast í ákveðnum 

hlutföllum í erlendar myntir og þar sem höfuðstóll er tiltekinn í erlendri mynt. Kemst hann 

að þeirri niðurstöðu að tilgreining höfuðstólsins skipti mestu máli þegar vafi leikur á því 

hvort lán sé í íslenskum krónum eða erlendum myntum og þá sérstaklega ef erlenda 

lánsfjárhæðin er tiltekin.18  

Eins og að framan greinir var heiti lánasamninga oft á tíðum ansi ruglingslegt en það er 

meginregla íslensks fjármunaréttar að það skipti ekki máli hvaða heiti gerningum er 

gefið heldur hvert sé raunverulegt inntak þeirra. Í því samhengi er áhugavert að skoða 

dómafordæmi Hæstaréttar þegar skorið er úr um hvort lán sé erlent eða gengistryggt. Í 

Hrd. 7. júní 2012 í máli nr. 524/2011 (Marsibil) kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að 

skuldabréf það sem deilt var um væri lögmætt erlent lán með vísan til heitis skuldabréfs, 

tilgreiningar lánsfjárhæðar í erlendum myntum, vaxta og fyrirsögn á skilmálabreytingu. 

Segir meðal annars í dómnum:  

Við úrlausn þess hvort um gilt lán í erlendum gjaldmiðlum er að ræða eða 
ólögmætt gengistryggt lán í íslenskum krónum er fyrst að líta til heitis 
skuldabréfsins 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. 

                                            
17

 Einar Hugi Bjarnason, „Gildissvið VI. kafla laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu“ [2013] (1. hefti. 
63. árgangur) Tímarit lögfræðinga 5, 40. 
18

 Stefán A. Svensson, „Hvenær telst lán vera erlent? Ályktanir af dómaframkvæmd“ (1. hefti, 9. árg.) 
Tímarit Lögréttu, félags laganema við Háskólann í Reykjavík 11, 19. 
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Leit Hæstiréttur ekki til þess að lánið hafði verið greitt út í íslenskum krónum né að 

afborganir af láninu hefðu aðeins verið gerðar í íslenskum krónum. Í Hrd. 16. maí 2013 í 

máli nr. 3/2013 (Drómi þrjú) er á sama hátt rökstutt að lán sé erlent, vísað til niðurstöðu 

Marsibil og tekið fram „að ekki skipti máli þótt greiðslur færu fram í íslenskum krónum 

þegar skýrt kæmi fram í lánssamningi að skuldin væri í erlendri mynt“. 

Svipað er upp á teningnum í Hrd. 11. júní 2012 í máli nr. 332/2012 (Asknes), en í því 

máli hafði Héraðsdómur vísað málinu frá vegna vanreifunar. Hæstiréttur var ekki 

sammála þeirri niðurstöðu en aðilar höfðu deilt um hvort lánið væri lögmætt erlent lán 

eða með ólögmætri gengistryggingu á íslenskum krónum. Taldi Hæstiréttur að: „Með 

vísan til heitis lánssamningsins, tilgreiningar lánsfjárhæðarinnar og vaxta auk beiðni A 

ehf. um útborgun lánsins, og kvittana vegna útborgunar lánsfjárhæðar og 

gjaldeyriskaupa“ væri hægt að fallast á með Íslandsbanka hf. að lánið hefði verið í 

erlendum myntum. Í þessu tilfelli bar lánasamningurinn heitið „Lánssamningur (lán í 

erlendum gjaldmiðlum) milli Asknes ehf. sem lántaka og Glitnis banka hf. sem 

lánveitanda“.  

Í Hrd. 15. júní 2012 í máli nr. 3/2012 (Háttur) var niðurstaða meirihluta Hæstaréttar að 

lánið hefði verið í erlendum myntum með vísan til heiti lánssamnings, útborgunar og 

afborgunar lánsins í erlendum myntum. Minnihluti Hæstaréttar skilaði hins vegar séráliti 

þar sem hann taldi með vísan til þess að lánsfjárhæðin væri aðeins tilgreind í íslenskum 

krónum, að um gengistryggt væri lán að ræða. Í Hrd. 6. mars 2014 í máli nr. 602/2013 

(Vísir) var ágreiningur um tvö lán sem Hæstiréttur taldi að væri í erlendum myntum þrátt 

fyrir að fyrirsögn lánsamnings og tilgreining lánsfjárhæðar væri einungis í íslenskum 

krónum. Í þessu tilfelli var annað lánið greitt út íslenskum krónum en afborganir af því 

skuldfærðar af erlendum gjaldeyrisreikning og hitt lánið var notað til að greiða upp önnur 

lán félagsins en afborganir af því voru skuldfærðar af reikning í íslenskum krónum. Hér 

virðist því skipta mestu máli að útborgunarbeiðni annars lánsins hafi verið tilgreind 

hlutföll af myntum og gengi sem miða ætti við til að Hæstiréttur teldi lánin vera erlend.       

Í Hrd. 14. nóvember 2013 í máli nr. 337/2013 (Reynir Finndal) var lánið greitt út í 

erlendum myntum og taldi Hæstiréttur það nægja til þess að telja lánið í erlendri mynt 

þrátt fyrir að í heiti samningsins og lánsfjárhæð væru aðeins tilgreindar í íslenskum 
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krónur. Hér mætti einnig vísa til dóma Hrd. 3. nóvember 2011 í máli nr. 520/2011 (GB-

Miðlun), Hrd. 23. nóvember 2011 í máli nr. 551/2011 (Drómi eitt) og Hrd. 23. nóvember 

2011 í máli nr. 552/2011 (Drómi tvö) en í þeim málum hafði Héraðsdómur vísað 

málunum frá með vísan til vanreifunar þar sem málatilbúnaður stefnanda hefði eingöngu 

verið reistur á þeirri forsendu að um erlent mál væri að ræða og að slíkt væri ekki í 

samræmi við þáverandi fordæmi Hæstaréttar í sambærilegum málum. Þessu var 

Hæstiréttur ekki sammála en hann taldi meðal annars með vísan til heiti samninganna 

að þær skuldbindingar sem væru til umfjöllunar í þessum tilvikum væru erlend lán, auk 

þess sem lánsupphæðin væri nákvæmlega skilgreind í erlendri mynt. Því ætti 

héraðsdómur að taka málin til efnislegrar meðferðar.  

Í Hrd. 27. september 2012 í máli nr. 50/2012 (Hótel Stykkishólmur) segir Hæstiréttur að 

um sé að ræða lögmætt erlent lán í samræmi við yfirskrift lánsins á forsíðu 

lánssamningsins og kvittunum, en taldi það ekki skipta máli að lánið hafi verið greitt út til 

skuldara og af því greitt í íslenskum krónum. Í Hrd. 1. nóvember 2012 í máli nr. 66/2012 

(P. Árnason fasteignir) var niðurstaðan sú að lánið væri erlent, með vísan til þess að 

lánið hefði verið greitt út í erlendum myntum þó skuldari hafi greitt afborganir sínar í 

íslenskum krónum en á forsíðu skuldaskjalsins var fyrirsögnin aðeins „lánasamningur“. Í 

Hrd. 27. mars 2014 í máli nr. 750/2013 (Þorbjörn fyrri) komst Hæstiréttur að þeirri 

niðurstöðu að um væri að ræða erlent lán með vísan til heiti lánasamnings og út- og 

afborgana í erlendum myntum. 

Þá sneri ágreiningur í Hrd. 25. október 2012 í máli nr. 19/2012 (Glitnir Bank 

Luxembourg) um reikningslánalínu sem skuldari dró á við tvö mismunandi tilfelli 

svissneska franka sem lagðir voru inn á erlenda gjaldeyrisreikninga. Sagði Hæstiréttur 

að með lánasamningnum hefði verið settur rammi um lánaviðskipti aðila, meðal annars 

með ákvæðum um útborgun hugsanlegs láns, endurgreiðslu þess og vexti, og að öllu 

virtu væru engin efni til annars en að líta svo á að lánið hefði verið í erlendum gjaldmiðli 

en við því voru engar hindranir lagðar með lögum. Þá var í Hrd. 19. janúar 2017 í máli 

nr. 254/2016 (Atlantsolía þriðji) talið að hver ádráttur á lánalínuna hefði verið sjálfstætt 

lán og skuldari hefði í öllum tilvikum óskað eftir lánum í Bandaríkjadölum. Var því talið 

að um væri að ræða gild lán í erlendum gjaldmiðli.  
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Í Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 386/2012 (Umbúðamiðlun) rökstuddi Hæstiréttur þá 

niðurstöðu fyrir að lánssamningur sem þar var til umfjöllunar væri gengistryggður með 

vísan til þess að samningurinn bar heitið „lán í erlendum gjaldmiðlum og ísl. krónum, 

verðtryggt“. Á sama tíma og lánssamningurinn var undirritaður var skrifað undir skjal 

sem bar heitið „lánsumsókn“ þar sem kom fram að óskað væri eftir að fá að láni fjárhæð 

í íslenskum krónum, sem nánar var tilgreind í hlutföllum við fjórar erlendar myntir. Þá 

kom fram á greiðsluseðlum sem stefndi greiddi að greiða þyrfti afborgun í íslenskum 

krónum. 

Hér má líka skoða dóm Hrd. 25. september 2014 í máli nr. 70/2014 (Þorsteinn 

Theodórsson) þar sem deilt var um fjármögnunarleigusamning og var 

samningsupphæðin tilgreind á forsíðunni, bæði í íslenskum og erlendum gjaldmiðlum. 

Samningsfjárhæðin var greidd út í íslenskum krónum sem og afborganirnar af láninu, og 

komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að lánið innihéldi ólögmæta gengistryggingu. Var 

lánið tekið til að fjármagna kaup, meðal annars á vörubíl, og var Brimborg milliliður í 

kaupunum.Til samanburðar er fróðlegt að skoða niðurstöðu héraðsdóms Reykjavíkur 

18. október 2016 í máli nr. E-1262/2016 þar sem ágreiningsefnin voru sambærileg. Þar 

stóð deilan einnig um fjármögnunarleigusamning þar sem samningsfjárhæðin er 

tilgreind á forsíðu samningsins, bæði í íslenskum og erlendum myntum, og bæði 

útborgun lánsins og afborganir þess fóru fram í íslenskum krónum. Héraðsdómur kemst 

þó að þeirri niðurstöðu að lánið sé lögmætt erlent lán þar sem alltaf hafi staðið til að 

greiða erlendum aðila hluta lánsfjárhæðarinnar fyrir kaup á krana, jafnvel þó að nærri 

30% lánsfjárhæðinnar hafi sannarlega verið greidd til íslenskra aðila í íslenskum 

krónum, svo sem tollstjóra og hafnaryfirvalda. Málinu hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar, 

sbr. mál 22/2017 (VHE). 

Af þessu má leiða að ef heiti lánssamnings er tilgreint í íslenskum krónum sé það 

vísbending um að lánið sé gengistryggt en ef heitið er tilgreint í erlendum gjaldmiðlum 

gæti verið um lögmætt erlent lán að ræða. Einnig að ef lánsfjárhæðin er tilgreind í 

erlendum myntum er líklegra að lánið sé erlent heldur en ef hún er tilgreind í íslenskum 

krónum eða í íslenskum krónum í hlutfalli af erlendum myntum. Til að komast að 

endanlegri niðurstöðu verður að skoða önnur gögn sem tengjast framkvæmd 
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samningsins, svo sem efni hans, greiðsluseðla, lánsbeiðnir og hvers kyns kvittanir sem 

fyrir liggja um gjaldeyriskaup vegna út- og afborgana af láninu. 

2.3.1.2 Mismunur á leigu- og lánssamning 

Í j-lið, 1. mgr., 5. gr. laga nr. 33/2013 um neytendalán (hér eftir neytendalánalög) er 

lánssamningur skilgreindur sem samningur þar sem lánveitandi veitir eða lofar að veita 

neytanda lán, greiðslufrest eða sambærilega fjárhagslega fyrirgreiðslu og neytandi lofar 

að greiða samkvæmt ákvæðum samnings. Þá eru, í sömu grein, undanskildir samningar 

um veitingu endurtekinnar þjónustu eða afhendingu samskonar vöru þar sem neytandi 

greiðir afborganir af slíkri þjónustu eða vöru svo lengi sem hún er látin í té. Það er lögin 

gilda ekki um leigusamninga. 

Páll Sigurðsson skilgreindi í riti sínu Leiguréttur I, Meginreglur íslensks réttar um 

leigusamninga auk nokkurra sérsviða, leigusamninga sem „gagnkvæma samninga, þar 

sem annar aðilinn, leigusali, heimilar gagnaðila, leigutaka, tiltekin afnot og eftir atvikum 

arðsemi verðmæta gegn endurgjaldi.“ 

Í d-lið 3. gr. neytendalánalaga segir að þó leigusamningar séu undanskildir lögunum 

gildi lögin líka um eignaleigusamninga um lausafé og fasteignir, en eignaleigusamningar 

eru ekki nánar skilgreindir í lögum nr. 33/2013. Í lögunum eru heldur ekki nánar 

skilgreind mismunandi leiguform eignaleigusamninga, en í fyrri sérlögum um 

eignaleigustarfsemi eru skilgreindar þrjár mismunandi tegundir af eignaleiguformum; 

fjármögnunarleiga, kaupleiga og rekstrarleiga, sbr. 1. gr. laga nr. 19/1989. Síðar varð 

einkaleiga varð síðar vinsælt eignaleiguform.19  

                                            
19 Eignaleiga er leigustarfsemi með lausafé eða fasteignir þar sem leigusali selur leigutaka hið leigða 

gegn umsömdu leigugjaldi í tiltekin lágmarksleigutíma, en af þeim tíma liðnum gilda mismunandi skilmálar 
um eignar eða afnotarétt, sbr. 3. tl. 3. gr. laga nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki. Fjármögnunarleiga er 
sú samningsaðstaða samkvæmt eignaleigusamningi að leigusali hefur afsalað sér að verulegu leyti 
áhættu og rétti til arðs sem tengist eignarétti leigusala. Eignarrétturinn helst hjá leigusalanum, skv.1. gr. 
laga nr. 19/1989. Páll Sigurðsson segir að fjármögnunarleigan standi miðja vegu milli venjulegs 
leigusamnings og kaupsamnings, „þar sem leigugjald og lágmarksleigutími er ákvarðað með hliðsjón af 
því að í lok lágmarksleigutíma hafi leigusali fengið í sinn hlut upphaflegt kaupverð leigumunar, auk vaxta 
og kostnaðar, en eftir það tímamark hefur leigutaki að jafnaði rétt til áframhaldandi leigu viðkomandi 
munar eða muna gegn lækkuðu leigugjaldi.“ Leigutaki verður ekki sjálfkrafa eigandi hlutarins eins og 
þegar um er að ræða venjulegan lánssamning með hefðbundnu afborgunarferli. (Páll Sigurðsson, 
Leiguréttur (Háskólaútgáfan 1995) 32.)  Kaupleiga er sú samningsaðstaða samkvæmt 
eignaleigusamningi að leigusali hefur afsalað sér að verulegu leyti áhættu og rétti til arðs sem tengist 
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Af ofangreindu má sjá að helsti munurinn á leigu og láni er afstaða aðila til eignaraðildar 

þess sem er leigt eða lánað fyrir. Með láni er fjármunum ráðstafað af eigin vild og 

skuldari gerir jafnvel kaupsamning þar sem eignaraðild á verðmætunum færist á milli 

aðila en með leigusamningi er aðeins greitt fyrir afnot.20  

2.4 Lög um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 155/2010 

Sama dag og Lýsing seinni féll boðaði Árni Páll Árnason, þáverandi efnahags- og 

viðskiptaráðherra, til blaðamannafundar þar sem tilkynnt var um lagasetningu vegna 

dóma Hæstaréttar um ólögmæti gengistryggðra lána. Samkvæmt fréttatilkynningu frá 

efnahags- og viðskiptaráðuneytinu var markmið lagasetningarinnar að tryggja sanngirni 

gagnvart lántakendum og skattborgurum með því að skylda kröfuhafa til þess að færa 

gengistryggð bíla- og húsnæðislán yfir í íslenskar krónur. Samkvæmt tilkynningunni 

áætluðu sérfræðingar Seðlabankans að eftirstöðvar lána með 25 ára lánstíma myndu 

lækka um 25-47%.21 

Lög nr. 151/2010, um breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, lögum um aðgerðir í 

þágu einstaklinga, heimila og fyrirtækja vegna banka- og gjaldeyrishrunsins og lögum 

um umboðsmann skuldara, voru sett þann 22. desember 2010. Með lögunum, sem oft 

eru kölluð Árna Páls lögin, var einni grein, það er 18. gr., og sex bráðabirgðaákvæðum 

bætt við vaxtalögin sem útlistuðu nánar hvernig ætti að endurreikna höfuðstól 

gengistryggðra lána og taka á þeim vandamálum sem upp kæmu í tengslum við 

málsmeðferðina. Þar segir meðal annars í 3. mgr. 18. gr. að vexti beri að reikna frá 

stofndegi peningakröfu, nema samið hafið verið um annað, sbr. 3. gr. laganna.  

                                                                                                                                             
eignarétti leigusala og jafnframt veitt leigutaka sjálfkrafa rétt til að eignast hið leigða í lok leigutíma en 
eignarétturinn helst hjá leigusala á leigutíma, skv.1. gr. laga nr. 19/1989. Rekstrarleiga er sú 
samningsaðstaða samkvæmt eignaleigusamningi að fyrir hendi sé eignaleiga sem ekki telst vera 
fjármögnunarleiga né kaupleiga samkvæmt ákvæðum 1. gr. laga nr.19/1989. Rekstrarleiga er í raun 
þríhliða samningur milli leigusala, leigutaka og þess sem á bílinn eða tækið sem um ræðir. Leigusali 
kaupir þá tæki að beiðni leigutaka, sem fær þá umráð yfir tækinu með leigugreiðslum en að 
leigutímabilinu loknu skilar leigutaki tækinu til söluaðila sem hefur þá yfirleitt einnig séð um allt viðhald á 
meðan leigutímabilið stóð yfir. Einkaleiga er sú samningsaðstaða samkvæmt eignaleigusamningi sem 
svipar til rekstrarleigu en helsti munurinn er að leigutaki er skattalegur eigandi hins leigða á leigutímanum, 
en þegar leigutímanum er lokið kaupir seljandi tækið aftur af leigusala. („Eignaleigustarfsemi“ (Samtök 
fjármálafyrirtækja) <http://www.sff.is/malaflokkar/eignaleigustarfsemi> skoðað 13. nóvember 2016.) 

20
 Páll Sigurðsson, Leiguréttur (n. 19) 31. 

21
 Efnahags og viðskiptaráðurneyti, „Sanngirni tryggð með lagasetningu“ (16. september 2010) 

<http://www.atvinnuvegaraduneyti.is/utgafa/frettir/eldri-frettir/evr/nr/2846> skoðað 4. nóvember 2005. 
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Þá er, í bráðabirgðaákvæði X, tekið fram að endurreikna ætti húsnæðislán til neytanda, 

eins og þær skuldbindingar eru afmarkaðar í B-lið 68. gr. laga um tekjuskatt sem skýrir 

hvaða skilyrði þurfi að uppfylla til að eiga rétt á vaxtabótum fyrir þau lán og vaxtagjöld 

sem talin eru fram með skattframtali. Jafnframt tæki ákvæðið til láns- og 

eignaleigusamninga sem einstaklingar hafi gert við fjármálafyrirtæki vegna kaupa á 

bifreið til einkanota. Þá var það skilyrði fyrir endurútreikningi að lánið væri til lengri tíma 

en fimm ára, hefði verið greitt út í íslenskum krónum eða hluti af lánasamningnum væri 

einhvers konar umbreyting úr erlendum myntum og að endurgreiðsla miði að einhverju 

leyti við gengi erlenda gjaldmiðla. Auk þess áttu vextir sem notaðir voru til 

endurútreiknings að vera jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður sem hliðsjón 

af lægstu óverðtryggðu vöxtum á nýjum almennum útlánum fjármálafyrirtækja, sem 

Seðlabanki Íslands ákveður, skv. 10. gr., sbr. 4. gr. vaxtalaga. 

Eins og síðar átti eftir að koma í ljós voru vandræðin rétt að byrja með þessari 

lagasetningu þar sem form lánasamninga geta verið mjög mismunandi og því erfitt að 

fella þá að þeim einfaldaða ramma sem lögin tóku til. Auk þess gat það komið fyrir, að 

ef lán var endurreiknað í samræmi við lögin gátu eftirstöðvar þess hækkað þó 

lántakendur hafi áður greitt gjalddaga að fullu þar sem upphafleg vaxtakjör voru allt 

önnur en lögin fyrirskipuðu. Engu að síður töldu fjármálastofnanir sig skyldug til að 

endurreikna höfuðstól fjölda lána með íslenskum vöxtum í kjölfar lagasetningarinnar, lán 

sem á einhvern hátt voru tengd gengi erlendra gjaldmiðla. Er oft vísað til þessarar 

framkvæmdar sem fyrri endurútreiknings. Í kjölfarið skapaðist mikil óvissa um hvernig 

gera ætti upp margvísleg lán bæði einstaklinga og fyrirtækja, þar sem lán til lögaðila 

féllu fyrir utan lögin og þörf var á enn frekari dómum frá Hæstarétti til að takast á við þá 

stöðu sem upp var komin til að útskýra þetta frekar.  

2.5 Samantekt  

Af framangreindu má sjá að framkvæmd verðtryggingarinnar hefur lítið breyst í áranna 

rás þó mikið hafi verið deilt um ágæti hennar og jafnvel lögmæti eins og nýlegir dómar 

Hæstaréttar gefa til kynna, sbr. Hrd. 13. maí 2015 í máli nr. 160/2015 (Ráðgefandi álit) 

og Hrd. 26. nóvember 2015 í máli nr. 243/2015 (Íbúðalánasjóður).  
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Núgildandi löggjöf, lög nr. 38/2001, heimilar ekki að íslenskar krónur séu verðtryggðar 

við gengi erlendra gjaldmiðla eins og dómar SP-Fjármögnun, Lýsing fyrri og Lýsing 

seinni staðfesta og tilraunir þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra til að grípa inn í 

með lagasetningu gáfust ekki vel eins og síðar átti eftir að koma í ljós. Form 

lánasamninga voru einfaldlega of mörg og mismunandi til að lög 151/2010 næðu um þá 

alla auk þess sem ekki var alltaf auðvelt að átta sig á hvaða lán væru gengistryggð og 

hver væru lögmæt erlend lán, eins og framangreind dómafordæmi sýna. Í kjölfarið komu 

mörg mál til kasta Hæstaréttar sem farið verður nánar í hér í framhaldinu en fyrst er 

nauðsynlegt að fara yfir þau kröfuréttarlegu atriði sem skipta máli við þessa yfirferð.   
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3. Endurheimt ofgreidds fjár 

Í þessum hluta verður farið yfir hugtakið endurheimt ofgreidds fjár. Til að sjá hvað það 

felur í sér verður fyrst fjallað um hvað þarf til að krafa teljist að fullu efnd auk ástæðna 

fyrir að samningar geti verið ógildir. Farið verður yfir þau sjónarmið sem ríkjandi hafa 

verið á Norðurlöndunum um reglur um endurheimt ofgreidds fjár og þá undir hvaða 

kringumstæðum beri að endurgreiða það sem ofgreitt er sem og mismunandi álit á því 

hvort reglan sé meginregla í samskiptum aðila. Fjallað verður um hvaða aðstæður 

skuldara geta orðið til þess að hann fái ofgreitt fé sitt endurgreitt og að lokum um áhrif 

fullnaðarkvittana en hafi kröfuhafi gefið út slíka kvittun hefur löngum verið talið að hann 

hafi þar með afsalað sér rétti til viðbótargreiðslu úr höndum skuldara. Öll þessi atriði 

skipta máli varðandi umfjöllun um rannsóknina sem á eftir kemur. 

3.1 Um efndir kröfu og lok kröfuréttinda 

Þegar lán var endurútreiknað samkvæmt Árna Páls lögunum vegna ólöglegrar 

gengistryggingar, voru tvær niðurstöður mögulegar vegna mismunandi áhrifa 

bráðabirgðaákvæðis X í vaxtalögum á höfuðstól lána; annars vegar að viðskiptavinur 

fjármálastofnunar ætti inneign þar sem hann hafi ofgreitt af kröfu sinni eða hins vegar að 

hann væri enn í skuld þar sem hann hefði ekki greitt nægilega mikið. Er því nauðsynlegt 

að hafa í huga hvernig efndir kröfu koma til. 

Endalok kröfu geta komið til með mismunandi hætti en ætla má að almennt séu kröfur 

efndar með réttri greiðslu, af réttum aðila, á réttum stað og réttum tíma. Þar með fellur 

krafan niður og kröfuréttarsambandi lánveitanda og lántaka er lokið. Með réttri greiðslu 

er átt við að greitt sé það andlag sem samið var um hverju sinni, gallalaust og getur það 

því eðli málsins samkvæmt verið ansi margbreytilegt. Andlagið er það sem efndirnar 

felast í. Þá er meginreglan sú að skuldari greiði kröfuhafa greiðslu sína nema aðstæður 

leiði réttilega til annars, svo sem ef kröfuhafi hefur gefið leyfi fyrir því að þriðji maður taki 

við greiðslunni, til dæmis með umboði, kröfuhafi sé ólögráða eða bú hans sæti 

gjaldþrotaskiptum.22  

                                            
22

 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur: almennur hluti (Háskólaútgáfan 1992) 202. 
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Ef skuldari efnir ekki kröfu sína á réttum stað á réttum tíma er um vanefnd að ræða af 

hans hálfu og getur þá kröfuhafi gripið til vanefndarúrræða. Nauðsynlegt er að skýrar 

reglur séu um greiðslustaðinn, því margvíslegir hagsmunir geta verið honum tengdir og 

getur verið misjafnt hvar efna eigi samningsskuldbindingar. Þetta á sérstaklega við um 

verksamninga um framkvæmdir á einhverjum tilteknum stað eða leigusamninga fyrir 

fasteignir og eins með vinnusamninga ef inna á af hendi verkefni á ákveðnum stað. Um 

aðrar kröfur skiptir ekki höfuðmáli hvar þær eru efndar en greiðslustaður getur haft 

veigamikla þýðingu svo sem ef greiða á kröfu erlendis og þá í hvaða mynt á að efna 

kröfuna sé um fjárskuldbindingu að ræða.23  

Að greiða kröfu á réttum tíma felur í sér að hún sé greidd á gjalddaga, sem yfirleitt er 

fyrirframákveðinn, en hann er það tímamark þegar kröfuhafa er fyrst heimilt að krefjast 

þess að skuldari standi skil á greiðslu sinni og efni þannig kröfuna sem hann tók sér á 

hendur. Mikilvægt getur verið að gjalddagi sé skilmerkilega ákveðinn, því sem dæmi má 

nefna er ekki hægt að ganga að veði né dæma skuldara til þess að greiða skuldina til að 

ganga frá greiðslunni fyrr en gjalddaginn sé liðinn. Þá reiknast dráttarvextir frá gjalddaga 

og fyrningarfrestur byrjar yfirleitt að líða á gjalddaga kröfunnar. Eindagi er ákveðið 

tímamark eftir gjalddaga þegar búið er að beina því til skuldara að greiða kröfuna og 

honum veittur ákveðin frestur til þess að greiða kröfuna. Þá er talað um lausnardag sem 

það tímamark þegar skuldari á fyrst rétt á því að inna greiðslu sína af hendi og losna 

þannig frá skuldbindingu sinni en yfirleitt er gjalddagi og lausnardagur eitt og sama 

tímamarkið þó stundum geti skuldari greitt áður en gjalddagi er komin og þannig losnað 

fyrr undan skyldum sínum.24 

Lok kröfu koma því venjulega til við greiðslu hennar en þau geta líka komið til án þess 

að til sérstakrar greiðslu komi, svo sem með skuldajöfnuði þegar tvær jafn réttháar 

kröfur eru látnar ganga á móti hvorri annarri. Þá getur krafa liðið undir lok svo sem ef 

hún hefur verið bundinn einhverjum skilyrðum sem síðar eru uppfyllt eða með uppgjöf, 

afslætti eða tómlæti kröfuhafa. Auk þess gæti skuldari einnig geymslugreitt borgun sína 

ef kröfuhafi getur af einhverjum ástæðum ekki tekið á móti greiðslunni á þeim tíma sem 

                                            
23

 Þorgeir Örlygsson (n. 12) 340. 
24

 sama heimild 304. 
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hún á að fara fram og þar með væri krafan að réttu efnd af hálfu skuldara. Mun fleiri 

ástæður væri hægt að telja til um lok kröfuréttinda, til dæmis ef réttur og skylda aðila 

renna saman á eina hendi myndi krafa falla niður, krafa getur fyrnst eða aðili 

kröfuréttarsambands fallið frá.25 

Þó að báðir aðilar séu í góðri trú um að krafa sé réttilega efnd á einhverjum tímapunkti 

getur samningur verið ógildur af öðrum ástæðum eins og nánar verður skýrt frá í næsta 

kafla.  

3.2 Um ógildingarheimildir 

Samningur getur verið ógildur, í heild sinni eða að hluta, ef eitthvað í honum er andstætt 

lögum og er því nauðsynlegt að fara nánar yfir ógildingarheimildir samningaréttar í 

tengslum við rannsóknina í kafla fjögur. 

Löggerningar, það er hvers kyns viljayfirlýsingar, geta orðið ógildir þegar þeir skapa ekki 

þau réttaráhrif sem þeim er ætlað að gera. Löggerningur getur aðeins verið ógildur með 

dómi en ef hann hefur þegar verið efndur þegar látið er reyna á ógildingu ætti aðili máls 

væntanlega rétt á endurgreiðslu, ef það samræmdist eðli málsins.26 

Þó ógildingarheimildir geti verið margar og mismunandi, skiptir Páll Sigurðsson þeim í 

bók sinni, Samningaréttur, yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar, í fimm flokka 

eftir ástæðum sem varða bresti á formskilyrðum, persónu viðkomandi aðila til dæmis ef 

hann er ólögráða, efni löggernings til dæmis ef hann er andstæður lögum, tilurð 

löggernings til dæmis vegna fölsunar og vegna rangra eða brostinna forsenda. Í 

umfjölluninni hér að aftan  verður einblínt á það þegar samningur er ógildur vegna efnis 

síns og vegna rangra eða brostinna forsenda.27
  

Segir Páll að lítið fari fyrir lagareglum um ógildingarástæður hjá fræðimönnum og í 

lagabókum fyrri tíða. Nauðung og svik eru taldar vera með elstu ógildingarástæðunum 

og réttarreglur um mistök þróuðust fyrst í Rómarrétti en náðu síðar nokkurri fótfestu í 

                                            
25

 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur: almennur hluti (n. 22) 197. 
26

 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar. (Bókaútgáfa Orators 
1987) 222. 
27

 sama heimild 224. 
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öðrum lögbókum. Þá hafi nútíma viðskipti aukið þörfina fyrir fjölbreyttari 

ógildingarheimildir.28 

Bendir Páll á að þegar meta á hvort ógildingarástæður eigi við, sé ekki nóg að líta til 

sanngirnisraka í hverju tilfelli fyrir sig heldur verði jafnframt að fara eftir ríkjandi 

meginreglum og finna aðrar meginreglur sem geti haft almennt gildi og menn geti treyst 

að muni vera notaðar í öðrum sams konar tilvikum. Skoða verði bæði rök með og á 

móti, annars vegar að of víðtækar ógildingarheimildir geti grafið undan grundvelli 

viðskiptalífsins og trausti manna á gildi löggerninga. Hins vegar mikilvægi þess að aðilar 

verði ekki bundnir við löggerninga „sem að efni eða tilurð brjóta gegn almennri réttar- 

eða siðgæðisvitund eða hefðu óheillavænleg réttaráhrif í för með sér.“29  

3.2.1 Efnisannmarkar 

Efnisannmarkar samnings geta verið tvenns konar, annar vegar ef efni samnings er 

andstætt lögum og hins vegar ef efni hans er andstætt góðu siðferði. Erfitt getur verið að 

miða við algildan siðferðismælikvarða en talið er að dómara beri að leitast við að miða 

niðurstöðu sína við það sem almennt gengur og gerist í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Að 

þessu sögðu er ljóst að menn og málefni eru eins misjöfn og þau er mörg en sett hafa 

verið fram nokkur dæmi um þetta. Telst þá samningur vera ógildur af siðferðisrökum ef 

hann, sem dæmi, skuldbindur aðila til að fremja lögbrot, svo sem þjófnað eða 

líkamsmeiðingar. Einnig ef hann felur í sér loforð um löggerning sem í eðli sínu er 

lögmætur en á að fá aðila til að framkvæma eitthvað sem er andstætt almennum 

siðgæðishugmyndum, svo sem að kjósa ákveðin stjórnmálaflokk í næstu kosningum. Þá 

geta loforð verið ógild ef þau beinast að því að tekin sé einhvers konar þóknun fyrir 

athafnir sem í sjálfu sér eru ekki ósiðlegar en miða að því að ná markmiði sem er gegn 

almennu siðferði svo sem mútur eða vændi.30  

Einnig geta ógildingarheimildir komið til sögunnar ef ákvæði samnings eru andstæð 

lögum og er þá sérstaklega átt við þegar ákvæði er skýlaust bannað með lögum eða 

felur í sér eitthvað sem er refsivert að gera. Verður þá að skoða þau lög sérstaklega 

                                            
28

 sama heimild 229. 
29

 sama heimild 225. 
30

 sama heimild 258. 
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sem ákvæðið fellur undir og bera saman við eðli og markmið lagaákvæðanna. Þá kann 

að vera ljóst að einkaréttarleg hlið samnings standi, þrátt fyrir að ákvæði hans sé ógilt. 

Til dæmis ef samningar eru gerðir utan hefðbundins opnunartíma búða, verður aðili 

samt sem áður að greiða fyrir vöruna sem hann fær afhenta þó þannig hafi háttað til að 

viðskiptin séu gerð þegar búðin hefði átt að vera lokuð.31 Þetta felur í sér að samningur 

getur staðið í heild sinni þó einhver ákvæði hans reynist ógild.  

Í grein sinni Meginreglur um lagaval innan samninga og undantekningar frá þeim veltir 

Eiríkur Elís Þorláksson fyrir sér hvað einkaréttarleg samningsskuldbinding feli í sér í 

raun og veru, þar sem ekki sé að finna neina skilgreiningu á hugtakinu í lögum nr. 

43/2000 um lagaskil á sviði samningsréttar. Bendir hann á að í Evrópurétti sé hugtakið 

almennt skilgreint þannig að átt sé við samningsskuldbindingu sem aðili hefur tekist á 

hendur af fúsum og frjálsum vilja og fullyrðir að það samræmist sjónarmiðum í 

íslenskum rétti.32 

Þá bendir Sigríður Jósefsdóttir á, í grein sinni Endurgreiðsla ofgreidds fjár, að þegar 

skuldari fari fram á endurgreiðslu vegna efnisannamarka í samningi hafi í norrænum 

rétti verið gerður greinamunur, annars vegar á því hvort um hafi verið að ræða 

misskilning eða vanþekkingu á einföldu og ótvíræðu lagaákvæði eða hins vegar hvort 

um hafi verið að ræða misskilning á lagaákvæði sem væri óljóst og flókið. Til að skilja 

hér á milli mætti til dæmis skoða þörfina fyrir því að láta dómstóla skera úr um efni 

þeirra. Ef þess þyrfti ekki væri lagaákvæðið væntanlega ótvírætt og einfalt væri fyrir 

skuldara að fá endurgreitt en ef ákvæðið væri vandskýrt væri endurgreiðsla ólíklegri.33 

Helstu undantekningarnar frá þessu telur Kruse vera að ef greiðandi hafi einhverja 

yfirburðaþekkingu á ótvíræðu lagaákvæði gæti greiðandi ekki fengið endurgreitt og á 

sama hátt ef lagaákvæðið væri vandskýrt gæti greiðandi síður fengið endurgreitt ef 

                                            
31

 sama heimild 263. 
32

 Eiríkur Elís Þorláksson, „Meginreglur um lagaval innan samninga og undantekningar frá þeim“ [2012] 
(1. hefti, 62. árgangur) Tímarit lögfræðinga 5, 14. 
33

 Sigríður Jósefsdóttir, „Endurgreiðsla ofgreidds fjár“ (2. tbl. 1988) Úlfljótur tímarit laganema 135, 142. 
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hann hefur greitt fyrirvaralaust í samræmi við lagaákvæði sem dómstólar úrskurða síðar 

að væri rangtúlkað.34 

Á sama hátt bendir Benedikt Bogason á í grein sinni Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu 

og fullnaðarkvittun að þegar misskilningur um fullar efndir kröfu verði vegna misskilnings 

á lagareglum geti skuldari tæplega hafnað kröfu kröfuhafa um viðbótargreiðslu, enda 

hafi misskilningurinn verið augljós og skuldara því ljóst að greiðslan hafi verið 

ófullnægjandi. Væri því eðlilegra að skuldari beri ábyrgð á þeim misskilningi. Önnur 

atriði geti þó haft áhrif á þetta, til dæmis ef kröfuhafi gerir ekki fyrirvara við móttöku 

greiðslunnar eða sýnir af sér tómlæti við krefjast leiðréttingar.35 

Þá bendir Benedikt á að sé um að ræða misskilning á flóknari lagareglum sem ekki 

verði talinn eins augljós eða ef báðir aðilar hafi lagt til grundvallar viðtekinn skilning á 

réttarreglu og í góðri trú hagað lögskiptum sínum í samræmi við hana er sennilegra að 

viðbótarkrafa kröfuhafa verði ekki tekin til greina. Við slíkar aðstæður gæti það raskað 

hagsmunum skuldara verulega að þurfa standa skil á kröfu sem hann taldi að fullu 

efnda. Einnig komi hér fleiri atriði til álita, svo sem staða skuldara og kröfuhafa sem og 

eftirstöðvar skuldarinnar. Auk þess skipti hér máli hvers eðlis krafan er, þar sem 

viðbótarkrafa væri væntanlega frekar tekin til greina ef um væri að ræða launagreiðslur 

en vegna viðskipta af öðru tagi.36 

3.2.2 Brostnar forsendur 

Ef forsendur fyrir samningsgerð bresta eða reynast vera rangar getur samningurinn 

reynst ógildur í heild sinni. Þorgeir Örlygsson bendir á í grein sinni Nokkrar meginreglur 

kröfuréttar í dómaframkvæmd Hæstaréttar að á grundvelli forsendubrests „er hægt að 

fella samninga úr gildi í heild eða hluta, enda sé skilyrðum til þess fullnægt hverju sinni. 

Reglunum verður þó almennt ekki beitt til þess að breyta samningsskilmálum að öðru 

                                            
34

 Anders Vinding Kruse, Restitutioner: et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk 
og fremmed ret (Gad 1950) (eins og vitnað er til í Sigríður Jósefsdóttir, "Endurgreiðsla ofgreidds fjár", 
142). 
35

 Benedikt Bogason, „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“ [2013] (2. hefti, 63. 
árgangur) Tímarit lögfræðinga 117, 129. 
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leyti.“37 Forsendur eru ástæður þess að löggerningur er gerður og bendir Páll 

Sigurðsson á það að forsendubrestur geti verið ógildingarástæða sé alger undantekning 

frá þeirri meginreglu að samninga beri að halda og almennt verði aðilar sjálfir að bera 

ábyrgðina á því að forsenda fyrir samningsgerð bresti. Þá verði dómstólar að stíga 

varlega til jarðar við mat sitt á því hvort forsendubrestur hafi orðið, þar sem hagsmunir 

viðskiptalífsins séu í húfi og slík ógildingar ástæða geti aðeins verið tekin til greina ef 

knýjandi nauðsyn sé fyrir aðila að fá sig leystan undan skyldum sínum eða þeim breytt 

og þá aðeins ef slíkt geti ekki talist ósanngjarnt í garð gagnaðilans.38  

Sú staða getur alltaf komið upp að aðilar samnings vaði í villu um einhver atriði hans 

þannig að forsendur reynast rangar frá upphafi, til dæmis þannig að aðili greiði skuld 

sem ekki sé til. Þá geta forsendur líka brostið vegna atvika sem síðar koma til, svo sem 

ef vara reynist gölluð en það kemur ekki ljós fyrr eftir að hún hefur verið framleidd. 

Tvennt er mikilvægt að hafa í huga í þessu sambandi en það er annars vegar að 

forsendan hafi verið veruleg og jafnframt ástæða þess að gengið var til samninga, og 

hins vegar vitneskja gagnaðila um forsenduna. Talið er að aðili geti ekki borið fyrir sig 

forsendubresti nema forsendan geti talist veruleg og hafi haft úrslitaáhrif um það að 

samningur var gerður. Þá er miðað við að aðili hefði aldrei gengið til samninga ef hann 

hefði getað séð fyrir þær aðstæður sem síðar komu upp.  

Erfitt getur verið fyrir dómara að meta hvað aðilum gekk til við samningsgerðina en ætla 

má að það sé metið í hverju tilfelli fyrir sig. Ekki er þó talið að hér dugi að forsendur séu 

mjög almennar eða einstaklingsbundnar svo sem ef aðili kaupir vöru með það fyrir 

augum að selja vöruna þegar hún hækkar í verði en ekkert verður af verðhækkuninni. 

Þá verður loforðsmóttakanda að vera ljóst eða mátt vera ljóst að forsenda var 

ákvörðunarforsenda fyrir aðila samningsins en aftur getur verið erfitt fyrir dómara að 

meta hver var ætlun samningsaðila, sérstaklega ef loforðsgjafi hefur ekki sagt 

loforðsmóttakanda berum orðum frá ástæðum þess að hann gangi til samninga.39 
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Sigríður Jósefsdóttir segir að skoða verði vel á hverju misskilningur skuldara er byggður 

geri hann kröfu um endurgreiðslu. Ef misskilningur hans er byggður á staðreyndum 

máls, þannig að krafa er í raun enginn eða mun lægri en áætlað var í upphafi ætti 

skuldari að geta fengið endurgreitt svo sem ef krafa hefur verið tvígreidd eða ekki greidd 

réttum kröfuhafa.40 Kruse bendir á að skoða verði forsendur misskilnings vel og tekur 

sem dæmi að sé forsenda svo veruleg að greiðandi er talinn bera einn fulla ábyrgð á 

greiðslunni getur hún ekki orðið grundvöllur endurgreiðslu.41 

Skiptar skoðanir hafa verið í gegnum tíðina um það hversu víðtækar þessar 

ógildingarheimildir eigi að vera og þá undir hvaða kringumstæðum það eigi að beita 

þeim en í næsta kafla verður skoðað nánar hver þróunin hefur verið á Norðurlöndunum 

um heimildir þess að endurgreiða fé sem ofgreitt hefur verið. 

3.3 Condictio indebiti 

Hugtakið condictio indebiti á uppruna sinn í Rómarrétti og merkir endurheimt þess sem 

ekki er skuldað. Reglan felur í sér að greiðandi gat krafið móttakanda um endurgreiðslu 

ef ljóst væri að hann hefði greitt meira en honum bar skylda til. Yfirleitt var 

endurgreiðslan takmörkuð við það að skuldari taldi sig eiga að greiða skuld, sem 

reyndist svo ekki á rökum reist. Greiðandi efndi þá skuldbindingu sem hann hélt að væri 

til en var það í raun ekki og byggðist þá endurkröfuréttur skuldara á þessum misskilningi 

hans.42  

Þetta var að því gefnu að um væri að ræða misskilning á atvikum máls en ekki 

réttarreglum. Á þessum tíma var því nær undantekningarlaust hafnað að til 

endurgreiðslu gæti komið ef um væri að ræða rangan lagaskilning og héldust þær 

hugmyndir síðar í enskum rétti, einkum refsirétti, þar sem það var ekki talið gagnlegt að 
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bera fyrir sig lögvillu. Þá þótti endurgreiðsla útilokuð ef greiðandi hefði sýnt af sér 

stórfellt gáleysi sem leiddi til þess að hann greiddi umfram skyldu.43  

Seinna rataði reglan inn í aðrar lögbækur Evrópu á 19. og 20. öldinni með þeirri 

breytingu að ekki skipti lengur máli hvort greiðslan hefði verið greidd vegna misskilnings 

á atvikum eða réttarreglum. Reglan virðist þó hafa verið með öðrum hætti á 

Norðurlöndunum en hvorki í Danmörku eða Noregi voru lögfestar reglur um 

endurgreiðslu ofgreidds fjár. Það hefur haft mikið fordæmisgildi fyrir íslenskar reglur á 

þessu sviði.44 Þá hafa fræðimenn á Norðurlöndunum í gegnum tíðina haft misjafnar 

skoðanir á rétti greiðanda til endurgreiðslu. 

Ørsted hélt því fram í upphafi 19. aldar að ekki væri hægt að fá endurgreitt þegar greitt 

væri án skyldu því það skapaði ekki einungis ósanngjarna niðurstöðu heldur líka óvissu 

í fjárhagslegum samskiptum. Hann taldi engu að síður að hægt væri að beita condictio 

indebiti í undantekningartilfellum, svo sem ef kröfuhafi vissi um villu skuldara um að 

krafa væri til og það stæði kröfuhafa nær að koma í veg fyrir mistökin.45 

Við lok 19. aldar fór forsendukenningin að festa sig í sessi og var hún ríkjandi fram eftir 

20. öldinni. Helstu forsvarsmenn hennar voru Lassen í Danmörku og Hagerup í Noregi 

en þeir töldu að viðurkenna ætti mun rýmri endurheimturétt heldur en kenningar Ørsted 

höfðu fært rök fyrir. Forsendukenningin felur í sér að greiðanda var kleift að krefjast 

endurgreiðslu þegar greitt hafði verið án skyldu, á grundvelli réttarreglna um ógildi 

löggernings vegna rangra eða brostinna forsenda. Þessari kenningu var hafnað þegar 

framliðu stundir með þeim rökum að ekkert loforð er talið felast í því að greiða kröfu og 

því væri erfitt að byggja endurgreiðslukröfu aðeins á því að forsendur fyrir greiðslunni 

hafi verið rangar eða þær brostið.46  

Ussing gagnrýndi forsendukenninguna og benti á að greiðslan, í þessum skilningi, hafi 

verið gerð að skilyrði fyrir gildi loforðsins og að kröfuhafanum mætti alltaf vera ljóst að 
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greiðandi telji að skuld sé til þegar hann innir af hendi greiðslu.47 Auk þess hefur verið 

talið að þessi kenning taki ekki nægjanlegt tillit til kröfuhafa sem gengur út frá að halda 

greiðslunni og einnig að endurgreiðslukröfur yrðu oftar teknar til greina ef hægt væri að 

nota þessa kenningu sem endurgreiðslugrundvöll.48   

Skoðanir Ólafs Lárussonar voru í samræmi við hugmyndir samtíma manna sinna þeirra 

Lassens og Hagerups, en hann taldi að greiðandinn ætti rétt á endurgreiðslu þegar 

hann greiddi ógilda kröfu í þeirri trú að hún væri enn í gildi, þar sem greiðslan væri 

yfirleitt bundinn þeirri hugmynd að skuldaranum væri skylt að greiða.49 

Á seinni hluta 20. aldar héldu fræðimenn áfram að rökræða um endurgreiðslu rétt þess 

sem greitt var án skyldu. Ussing taldi að erfitt væri að segja til um hvort endurgreiðsla 

ætti að vera meginregla eða undantekning frá meginreglu um að skuldari fengi ekki 

endurgreitt. Endurgreiðslan yrði þó að haldast innan þeirra marka að ekki skapist 

réttaróvissa en þó væri í lagi að endurgreiða ef hægt væri að setja nánari 

leiðbeiningarreglur til að rökstyðja ákvörðunina um endurgreiðslu.50  

Arnholm taldi að meta þyrfti hvert tilfelli fyrir sig þegar skoðað væri hvort endurgreiða 

ætti ofgreiðslu en hagsmunir móttakanda gætu komið í veg fyrir að það yrði gert en 

Kruse taldi að endurgreiðsla þess sem greitt væri án skyldu ætti að vera meginregla, þó 

með ákveðnum undantekningum eins og komið hefur fram.51 Þá segir Jørgensen að 

samþætta verði þau sjónarmið að annar aðilinn hagnist ekki á kostnað hins og það að 

greiðsla eigi að teljast vera endanleg.52  

Gomard telur að venjulega eigi að endurgreiða það sem ofgreitt er nema aðstæður séu 

þannig að það sé sérstaklega ósanngjarnt eða íþyngjandi fyrir móttakandann að 

endurgreiða. Segir hann að meginreglan um viðbótargreiðslu kröfuhafa um það sem 

vangreitt er sé rýmri en meginregla um endurgreiðslu þess sem er ofgreitt og segir hann 
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það umdeilt hvort hægt sé að tala um meginreglu fyrir endurgreiðslu þess sem greitt er 

án skyldu.53 

Von Eyben er á svipaðri línu og Gomard og segir að líta þurfi til mjög margra atriða 

þegar skoðað er hvort endurgreiða eigi of greidda kröfu. Því þjóni það ekki tilgangi 

sínum að tala um meginreglu á þessu sviði.54 Þá bendir Hagstrøm á að norskir 

dómstólar hafi notað sanngirnismat í hverju tilfelli fyrir sig, þegar þeir höfnuðu eða 

samþykktu kröfu um endurgreiðslu.55 

Sigríður Jósefsdóttir bendir á að í öllum skrifum fræðimanna um meginreglu skuldara 

um rétt til endurheimtu sé athyglinni beint að öllum undantekningartilfellunum frá 

reglunni og nokkuð álitamál sé „hvort það teljist til einföldunar og hagræðis að telja slíka 

meginreglu gilda“ þar sem að dómaúrlausnir virðast ráðast af heildarmati atriða.56 Þá 

telur Páll Sigurðsson hæpið að hægt sé að tala um meginreglu um endurheimturétt, 

heldur verði að meta það hverju sinni eftir gildandi réttarheimildum og öðrum 

leiðbeiningareglum þegar þeim sleppir, svo sem um ógildingarreglur, öryggi í 

viðskiptalífinu og hagsmunum aðila.57  

Ravnkilde telur að einföld athugun kröfuhafa á því hvort krafa sé van- eða of greidd sé 

lausnin að gátunni um condictio indebiti. Ef kröfuhafi kemst að því að greiðslan sé ekki 

rétt, hvort sem skuldari hafi greitt of mikið eða lítið, telur Ravnkilde skuldara ekki hafa 

gefið frá sér rétt sinn til að fá endurgreitt. Þvert á móti telur hann að kröfuhafinn geti sagt 

sér það sjálfur að skuldari geti krafist endurgreiðslu og muni vilja fá endurgreitt, komi í 

ljós að hann hafi greitt of mikið. Í danskri réttarframkvæmd sé gengið út frá huglægri 

afstöðu kröfuhafa og því fái skuldari endurgreitt ef móttakandi greiðslunnar hafi verið í 

slæmri trú og vitað að mistök hafi verið gerð. Þar með sé sönnunarbirgði um villu 

greiðanda færð yfir á móttakanda greiðslunnar. Þetta felur í sér að greiðandi hefur ekki 

gefið eftir kröfuna um að fá endurgreitt þar sem kröfuhafinn átti ekki rétt á greiðslunni. 
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Þá hafi danskir dómarar ekki dæmt greiðanda í hag í þeim málum þar sem kröfuhafinn 

er í góðri trú um að greiðslan sé rétt og greiðandi fær þar af leiðandi ekki endurgreitt.58 

Jan Ramberg og Christina Hultmark segja í bók sinni Allmän avtalsrätt að greiði skuldari 

of mikið sé meginreglan sú að hann eigi að fá endurgreitt með vísan til condictio indebiti 

en þó séu nokkrar undantekningar sem þau gera ekki nánari skil.59 Þá bendir Benedikt 

Bogason á í grein sinni Endurheimta ofgreidds fjár að ákjósanlegast væri að tilvist 

meginreglunnar yrði staðfest í frekari dómaframkvæmd og þá yrði jafnframt varpað 

nánara ljósi á efnislegt inntak reglunnar.60 

3.4 Staða skuldara gagnvart kröfuhafa 

Mismunandi aðstæður geta leitt til þess að skuldari geti fengið ofgreitt fé sitt endurgreitt 

en mikilvægt er að skoða hvorum geti staðið nær, skuldara eða kröfuhafa, að bera 

ábyrgð á að skuldari greiði of mikið eða lítið af kröfu sinni. Eins er nauðsynlegt að skoða 

áhrif fyrirvara skuldara á greiðslu sinni og fyrirvara kröfuhafa á móttöku greiðslu. 

3.4.1 Hvorum stendur nær að bera ábyrgð á að skuldari greiðir of mikið 

Ætla má að yfirleitt sé það svo að greiði menn umfram skyldu hafi þeir ekki vitað að 

greiðsluskyldan væri ekki til staðar. Verður þá að skoða af hverju vanþekkingin stafar en 

því einfaldara sem hefði verið að koma í veg fyrir mistök þeim mun meiri ástæða er til 

að meta vanrækslu til sakar. Ef báðir aðilar höfðu rangt fyrir sér varðandi 

greiðsluskylduna og hvorugum er metið það til sakar verður að meta hvorum það stæði 

nær að bera áhættuna af mistökunum.  

Telur Ussing að hafi greiðandi einn eða að langmestu leyti átt sök á því að greitt var 

umfram skyldu geti hann að jafnaði ekki fengið endurgreitt en á því séu einhverjar 

undantekningar, til dæmis ef viðtakandi greiðslunnar gerir sér grein fyrir mistökunum 

eða mistök kröfuhafa verða þess valdandi að greiðanda beri ekki skylda til að greiða. Þá 
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verður endurgreiðsla að geta átt sér stað þar sem viðtakandi greiðslunnar á meginsök á 

hinni röngu greiðslu.61 

Hafi skuldari réttmætar ástæður til að ætla að greiðsla hans sé endanleg, svo sem ef 

hann telur sig njóta afsláttarkjara, getur viðtakandi greiðslunnar að jafnaði ekki gert 

viðbótarkröfu á það sem hann telur upp á vanta ef hann hefur tekið fyrirvaralaust við 

greiðslunni eða lætur hjá líða að gera strax athugasemd við hana. Þá yrði kröfuhafi að 

gera athugasemd við sjálft uppgjörið áður en ekki eftir að það hefur verið greitt, því 

annars getur skuldari gengið út frá að hann hafi að fullu efnt kröfu sína.62  

Kruse segir að aðeins ef um staðreyndarvillur er að ræða sé hægt að nota þau rök að 

öðrum aðilanum standi það nær að bera ábyrgð á því hver raunveruleg krafa er. Setur 

hann fram reglu byggða á dönskum dómafordæmum sem hann segir að verði að beita 

með nokkrum sveigjanleika. Telur hann að endurheimta sé útilokuð þegar mistökin 

verða vegna „hirðuleysis eða ógætni greiðanda“ og það teljist að öðru leyti sanngjarnt 

að hann beri áhættuna. Þá ber sérstaklega að hafa það í huga að hve miklu leyti hann 

hafi átt betri möguleika til að meta hvort skuldin væri til og þá hversu há hún er. Auk 

þess beri að taka tillit til þess að hve miklu leyti viðtakandi gat haft ástæðu til að ætla að 

greiðslan eða hluti hennar væri ekki rétt.63 

Ef greiðandi einn veit að hann er að greiða umfram skyldu er yfirleitt talið að ekki geti 

verið um endurheimtur að ræða þar sem viðtakandi hefur ekki haft ástæðu til að ætla 

annað en að uppgjörið sé endanlegt. Ef báðir aðilar vissu að greitt væri umfram skyldu 

væri almennt ekki hægt að krefjast endurgreiðslu ef greiðandi hefur gefið kröfuhafa 

ástæðu til að ætla að hann vildi greiða óháð skyldu sinni eða ef greiðandi hafi jafnvel 

fullvissað viðtakanda um að hann skuldaði það sem hann greiddi.64  

Varðandi fyrra atriðið, vilja til að greiða óháð skyldu, mætti helst nefna að ef vafi er á um 

hvort skuldin sé til en greiðandi vill greiða óháð þeim vafa eða ef aðili veit að hann er að 

greiða hærra en hámarksverð. Þannig háttsemi gæti gefið viðtakanda röksemdir til að 

                                            
61

 Ussing (n. 42) 435. 
62

 Benedikt Bogason, „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“ (n. 35) 124. 
63

 Anders Vinding Kruse, Restitutioner: et bidrag til undersøgelsen af berigelsesgrundsætningen i dansk 
og fremmed ret (Gad 1950) (eins og vísað er til í Sigríður Jósefsdóttir (n. 33) 148). 
64

 sama heimild 147. 



32 
 

ætla að greitt hafi verið af öðrum ástæðum en að um eiginlega skuld hafi verið að ræða, 

svo sem út af velvild milli ættingja eða fyrir veitta þjónustu.65 Þannig hefur greiðandi 

gefið móttakanda ástæðu til að ætla að greiðslan sé endanleg. Atvik og samskipti aðila 

hafa þá verið á þann veg að móttakandi hafi réttmætar ástæður til að ætla að greiðslan 

væri endanleg, án tillits til þess hvort greiðanda bar skylda til að greiða eða ekki, til 

dæmis ef óreiða væri á viðskiptum aðila og greiðandi vilji leiða þau mál til lykta.66  

Varðandi síðara atriðið, það er að hafi greiðandi fullvissað viðtakanda með skýru og 

greinilegu loforði eða háttsemi um að hann muni ekki síðar mótmæla því að ekki hafi 

verið um skuld að ræða, og því sé endurgreiðsla útilokuð. Af þessu má leiða að 

greiðslur sem greiddar eru vegna einhvers konar sáttargerð eða málamiðlunar verða 

ekki endurgreiddar. Einnig ef greiðandi hefur átt að greiða að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum gæfi það viðtakanda réttmæta ástæðu til að ætla að um endanlegt uppgjör 

sé að ræða og því væri ekki ástæða til endurgreiðslu enda hafi greiðandi gengið úr 

skugga um að öll skilyrði væru uppfyllt.67 

Af þessu leiðir að ef greiðandi hefur gert mistök, hann eigi á einhvern hátt sök á að 

greiða umfram skyldu eða hann hafi á einhvern hátt verið í betri aðstöðu til að meta 

hvort greiðsluskylda væri til staðar, þykir hann ekki eiga rétt á endurgreiðslu heldur er 

talið að það standi honum nær að bera ábyrgð á að hafa greitt. Þó geta sanngirnisrök 

mælt með því að greiðandi eigi rétt á endurgreiðslu ef hann leitar eftir leiðréttingu án 

tafar og áður en viðtakandi er farinn að gera ráðstafanir. Ef viðtakandi er talinn bera 

ábyrgð á því að greiðsla umfram skyldu sé greidd eða hann hafi eða hefði mátt vita að 

málinu væri svo háttað, myndi endurgreiðsla vera á rökum reist.68 

3.4.2 Fyrirvari um viðbótargreiðslu og samkomulag um fullnaðargreiðslu 

Sigríður Jósefsdóttir bendir á í samræmi við dómafordæmi Hæstaréttar að fyrirvaralaus 

greiðsla geti jafngilt endanlegu uppgjöri en hafi greiðandi bundið fyrirvara við greiðsluna 

felur það í sér að hann ver sig fyrir þeim uppgjörsáhrifum sem greiðslan hefði annars 

haft. Mikilvægt getur verið fyrir greiðanda að gera fyrirvara við greiðsluna, sérstaklega ef 
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ljóst er að einhver vafi leikur á greiðsluskyldu eða samningaviðræður hafa átt sér stað. Í 

þeim tilvikum væri ekki óeðlilegt að viðtakandi greiðslunnar áætli að með fyrirvaralausri 

greiðslu hafi greiðandi fallið frá mótbárum sínum og samþykkt að um réttmæta kröfu hafi 

verið að ræða og þar með fyrirgert rétti sínum til endurgreiðslu. Þá getur það skipt máli 

hver á frumkvæðið að greiðslunni, skuldari eða kröfuhafi, til dæmis ef skuldari greiðir 

óumbeðinn þó einhver vafi leiki á greiðsluskyldu hans eða ef kröfuhafi á frumkvæðið svo 

sem með því að draga skuldina af launum greiðanda, enda getur greiðandi þá ekki gert 

fyrirvara við greiðsluna.69 

Þá getur verið að greiðandi eigi rétt á endurheimtu þrátt fyrir að hann hafi greitt án 

fyrirvara. Í svoleiðis tilvikum gæti til dæmis verið um það að ræða að endurgreiðsla sé 

áskilin í lögum sbr. lög um endurgreiðslu oftekinna skatta og gjalda nr. 29/1995, sbr. lög 

nr. 131/2002, þar sem segir í 1. gr. að stjórnvöld sem innheimta skatta eða gjöld skulu 

endurgreiða það fé sem ofgreitt reynist lögum samkvæmt ásamt vöxtum, skv. 2. gr. Þá 

getur viðtakandi greiðslu haft ástæðu til að ætla að hann verði krafinn um endurgreiðslu 

komi í ljós að greitt hafi verið umfram skyldu og væri þá sérstakur fyrirvari af hálfu 

greiðanda ekki talinn nauðsynlegur. Eins ef einhverjar nýjar upplýsingar eða breyttar 

aðstæður leiða til þess að ekki hafi verið þörf fyrir að greiðandi setji fyrirvara við 

greiðsluna, svo sem vegna lagasetningar, eins og Sigríður bendir á.70 

Viðtakanda greiðslu ber skyldu til að hlíta þeim fyrirvara sem greiðandi setur, skuldara 

gæti jafnvel verið lögskylt að greiða þó vafi sé um greiðsluskyldu eða honum talið 

hagsmunum sínum betur borgið ef hann greiðir kröfu sem vafi leikur á um og gera frekar 

fyrirvara um að fá endurgreitt síðar. Þetta felur þó ekki í sér að kröfuhafa sé skylt að 

endurgreiða síðar eða hann hætti þar með að vera grandlaus.71 Til að fyrirvari teljist 

gildur þarf hann að vera löglegur, réttmætur, skýr og greinilegur þannig það sé alveg 

fullljóst að greiðandi inni greiðslu sína af hendi með þeirri forsendu að skuldin sé til og 

upphæð hennar rétt. Þá er mikilvægt að gert sé grein fyrir því í hverju fyrirvarinn felst en 

ekki dugir að gera langan lista með mismunandi fyrirvörum. Þá verður að gera 

fyrirvarann í síðasta lagi þegar greiðslan er innt af hendi og verður hann að byggjast á 
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réttmætum efasemdum um greiðsluskylduna auk þess sem fylgja verður 

endurheimtukröfunni eftir án ástæðulaus dráttar.72 Þá getur einnig verið nauðsynlegt 

fyrir móttakanda greiðslu að gera fyrirvara við efndir til að halda réttindum sínum. Ef 

kröfuhafi tekur fyrirvaralaust við greiðslu er líklegt að hann glati rétti sínum til 

viðbótargreiðslu ef greiðslan sem skuldari greiddi felur ekki í sér fullar efndir á kröfunni. 

Með fyrirvara við efndir gætu þannig báðir aðilar gert ráðstafanir til standa í skilum við 

fullar efndir kröfunnar þar sem þeir gera ekki ráð fyrir að greiðslan sé endanleg.73  

3.5 Fullnaðarkvittun 

Hafi kröfuhafi gefið út fullnaðarkvittun til handa skuldara þegar greiðsla var innt af hendi, 

getur hann ekki krafið skuldara um viðbótarkröfu, komist hann að þeirri niðurstöðu síðar 

að skuld sé vangreidd. Þetta telst vera helsta undantekningin frá meginreglunni um rétt 

kröfuhafa til viðbótarkröfu, sem aftur er byggð á þeirri grundvallarreglu að samninga 

skuli halda. Í þessum kafla verður því skoðað hvernig kvittanir teljast vera 

fullnaðarkvittanir og hvað þurfi að koma fram á slíkum kvittunum en tilgangur 

fullnaðarkvittanna er meðal annars að skuldari geti takmarkað áhættu sína og treyst því 

að krafa sé efnd og fallin niður. 

Kvittun er skrifleg viðurkenning á greiðslu skuldar eða fullnægju annarra skuldbindingar 

auk þess sem kvittun getur falið í sér uppgjöf skuldar.74 Það má skipta kvittunum í tvo 

flokka; einhliða kvittanir eða tvíhliða kvittanir. Með einhliða kvittun er átt við að 

móttakandi greiðslu lýsir af sinni hálfu móttöku greiðslunnar en með tvíhliða kvittun gefa 

báðir aðilar gagnkvæms skuldarasambands út sameiginlega kvittun um að þeir hafi 

báðir innt af hendi greiðslu. Oft er vísað til slíkrar kvittunar sem almennrar eða einfaldrar 

kvittunar. Fullnaðarkvittun felur í sér staðfestingu á að krafa hafi verið að fullu efnd eða 

gefin eftir en kvittun getur verið fullnaðarkvittun hvort sem hún er einhliða eða tvíhliða. 75 

Í kvittun þarf að koma fram hvaða greiðsla er innt af hendi, hvenær og til greiðslu á 

hvaða kröfu. Þar með er skuldari búin að tryggja sér sönnur fyrir greiðslu sinni þar sem 

sönnunarbyrðin fyrir greiðslunni hvílir yfirleitt á honum. Sérstaklega er mikilvægt að fá 
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kvittun þegar greitt er með reiðufé en hins vegar ætti að vera auðvelt að sanna þegar 

greiðsla er greidd með millifærslu af bankareikningi.76  

Þegar greiðandi innir af hendi greiðslu getur hann krafist þess að kröfuhafi staðfesti 

skriflega móttöku greiðslunnar með því að gefa út kvittun.77 Þetta getur skipt miklu máli 

fyrir skuldarann, það er að hann gæti fært sönnur á að hann hafi efnt skyldu sína á 

fullnægjandi hátt og sé þar með laus undan skyldum sínum við kröfuhafa. Samkvæmt 

rannsókn sem Valgerður Sólnes gerði fyrir Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands getur 

skuldari hins vegar ekki krafist þess að gefinn sé út fullnaðarkvittun heldur verði að 

skoða aðstæður við útgáfu kvittunar hverju sinni, sem valda því að hægt sé að líta svo á 

að tilteknum viðskiptum sé lokið og þar með sé enginn skuld útistandandi.78 Eins geta 

aðilar samnings séð ástæðu til þess að taka það fram skriflega að greiðsla sú sem 

greidd var hafi verið fullnaðargreiðsla eða endanleg greiðsla og er þá um að ræða 

fullnaðarkvittun. Þá á kröfuhafinn ekki frekari kröfu á hendur viðkomandi skuldara vegna 

viðskiptanna.79  

Ef kvittunin er almenn staðfestir hún lítið annað en móttöku greiðslunnar og er 

sönnunargagn skuldara um að greiðslan hafi farið fram. Hún felur því ekki í sér hvers 

konar ráðstöfun eða eftirgjöf skuldar ef slíkt kemur ekki fram á kvittuninni. Ef hins vegar 

er tekið fram á kvittuninni að hún sé fullnaðarkvittun eða ef eitthvað bendir til þess að 

greiðslan sé endanleg þá getur kvittunin haft framangreind áhrif þó það sé ekki með 

berum orðum skrifað á kvittunina. Sem dæmi um þetta má benda á að ef kröfuhafi gefur 

út fyrirvaralausa kvittun, hljóti honum að vera ljóst að skuldari gangi út frá því að 

greiðslan á kröfunni sé endanleg og er það því kröfuhafa að bera ábyrgð á að greiðslan 

sé fullnægjandi. Hún hefur þá þau áhrif að krafan er fallinn niður og ekki er hægt að 

krefjast frekari greiðslu. Þetta á einnig við þótt orðið fullnaðarkvittun komi ekki fram á 
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skjalinu heldur megi ráða af efni þess að það eigi að staðfesta að lögskiptum sé 

endanlega lokið.80  

Ef kröfuhafi gefur út kvittun a conto felur það í sér fyrirvara um að hann megi krefja 

skuldara um viðbótargreiðslu, en það merkir að hann hafi tekið við greiðslu „í reikning“, 

sem eins konar innáborgun. Hann hefur þá ekki tekið afstöðu til þess hvort hún er 

jafnhá, hærri eða lægri en það sem hann á inni hjá skuldara.81 Ef ekki er ágreiningur um 

fjárhæð kröfu getur kröfuhafi varla mótmælt því að krafan sé að fullu efnd en sé vafi um 

að efndirnar séu fullnægjandi er erfiðara fyrir skuldara að gera kröfu um 

fullnaðarkvittun.82  

Fullnaðarkvittun er bindandi fyrir kröfuhafa og getur hann ekki gert viðbótarkröfu eftir að 

hún hefur verið gefin út. Hún felur í sér að kröfuhafi gefur eftir allar þær kröfur sem hann 

vissi eða hefði átt að vita um áður en hann gaf út fullnaðarkvittunina. Undantekning frá 

þessu væri helst ef ógildingarreglur samningaréttar ættu við en þá yrði 

fullnaðarkvittuninni eða uppgjörssamkomulaginu vikið til hliðar, eða ef skuldari væri 

grandsamur um að kröfuhafi gerði sér ekki grein fyrir að skuldin væri ekki að fullu efnd.83  

Þá geta þær aðstæður komið upp að líta verði framhjá því að um fullnaðarkvittun sé að 

ræða en það veltur einkum á eðli þeirra kröfu sem til álita er. Ef nýjar upplýsingar koma 

fram eftir að fullnaðarkvittun hefur verið gefin út sem leiða í ljós að krafan er 

umfangsmeiri en áður var talið getur slíkt leitt til þess að fullnaðarkvittunin sé ekki 

bindandi fyrir kröfuhafa. Hér mætti sem dæmi nefna skaðabótakröfur einstaklinga vegna 

líkamstjóns og annarra þeirra sem hafa ríka hagsmuni af því að fá tjón sitt bætt frekar 

en þegar um sé er ræða almennar peningakröfur og viðvarandi skuldarasamband.84 

Auk þess geta aðrar ógildingarreglur samningalaga nr. 7/1936 orðið til þess að kröfuhafi 

verði óbundinn af kvittuninni, svo sem vegna svika, sbr. 30. gr. laganna, eða að 

óheiðarlegt teldist að bera hana fyrir sig, sbr. 33. gr. laganna. Þá geta aðstæður verið 
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þannig að það gæti þótt ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera 

kvittunina fyrir sbr., 36. gr. laganna.85  

Einnig er það hugsanlegt að löggerningur gæti verið ógildur vegna rangra forsenda, til 

dæmis þannig að þó bæði kröfuhafi og skuldari hafi verið í góðri trú varðandi fjárhæð 

kröfunnar geti komið fram nýjar upplýsingar sem eru þess valdandi að krafan sé hærri 

en lagt var til grundvallar. Þá verður að meta hvort forsendan sem um ræðir teljist 

veruleg svo hægt sé að víkja fullnaðarkvittuninni eða lokauppgjörinu til hliðar og þá í 

framhaldinu hvorum aðilanum það standi nær að bera áhættuna á forsendubrestinum.86 

Ef forsendubresturinn felur í sér að þeim sem gerir löggerning verði á mistök, til dæmis 

með misritun eða á einhvern annan hátt þannig að hann sé ekki lengur skuldbindandi 

fyrir þann sem löggerningnum er beint að, er hæpið að hægt sé að bera fyrir sig 

fullnaðarkvittun ef sá hinn sami veit eða hefði mátt vita að mistök hefðu átt sér stað.87 

3.5.1 Undanfari afstöðu Hæstaréttar til fullnaðarkvittana 

Álitamál í tengslum við fullnaðarkvittanir komu ekki til álita Hæstaréttar með fyrstu 

dómunum sem vörðuðu lögmæti gengistryggingar en um miðjan febrúar 2011 varð 

breyting þar á með dómum Hrd. 14. febrúar 2011 í máli nr. 603/2010 (Tölvu-Pósturinn) 

og Hrd. 14. febrúar 2011 í máli nr. 604/2010 (Elvira fyrri).  

Í málunum voru sömu ágreiningefni og var rökstuðningur Hæstaréttar sá sami í báðum 

málunum. Stóð ágreiningurinn um hvort lánin væru lögleg erlend lán eða íslensk lán 

með ólögmætri verðtryggingu við gengi erlendra gjaldmiðla og ef vaxtaákvæði 

samninganna væru ólögmæt, við hvaða vaxtaákvæði ætti að miða en í báðum málunum 

var gerð krafa um endurgreiðslu á ætlaðri of greiðslu skuldara af þeim lánum sem 

ágreiningurinn stóð um.  

Hæstiréttur féllst á að lánin væru gengistryggð með vísan í dóma SP-Fjármögnunar og 

Lýsing fyrri. Varðandi það hvaða vexti ætti að miða við héldu sóknaraðilar því fram að 

ekki fengist staðist að hægt væri að breyta vaxtaskilmálum lánanna aftur í tímann og 

töldu, að ef lánin reyndust innihalda ólögmæta gengistryggingu, hefði það enginn áhrif á 
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þá vexti sem reikna átti á lánin á þeim gjalddögum sem búið var að greiða. Vextirnir á 

lánunum áttu að miðast við erlenda millibankavexti, LIBOR, af þeim myntum sem hin 

ólöglega gengistrygging miðaðist við. Þessu til stuðnings vísuðu sóknaraðilar annars 

vegar til neytendalánslaga nr. 121/1994, sbr. lög nr. 33/2013 og hins vegar til laga nr. 

7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga. Þeir töldu að þau myndu leiða 

til réttari niðurstöðu um vexti í þessu tilfelli, þar um væri að ræða lán til langs tíma og 

mun verðmætara veðandlag heldur en áður hefði komið til úrlausnar Hæstaréttar. 

Hæstiréttur var hins vegar sammála varnaraðila um að erlendir millibankavextir hefðu 

aldrei komið til greina sem vextir á lán sóknaraðila nema í tenglum við gengistryggingu 

lánsins sem nú væri ljóst að væri óheimil. Þarna væru bein og órjúfanleg tengsl á milli 

auk þess sem aldrei hefðu verið skráðir LIBOR vextir af íslenskum krónum. Þar af 

leiðandi ættu lánin sem um var deilt að taka lægstu vexti á nýjum óverðtryggðu lánum 

sem Seðlabanki Íslands birtir, líkt og kom fram í dómi Hæstaréttar í máli Lýsing seinni, 

sbr. lög nr. 38/2001. Féllst Hæstiréttur ekki á að lengd lánstíma, ólík veð eða heimild til 

að breyta vöxtum skipti máli um það hvaða vextir skuli gilda við þær aðstæður sem hér 

reyndi á. 

Þá var í báðum málunum gerð krafa um endurgreiðslu á ætlaðri ofgreiðslu af lánunum 

sem deilt var um og töldu sóknaraðilar sig hafa fullnaðarkvittanir undir höndum fyrir 

greidda gjalddaga og töldu þær breytingar á vaxtakjörum sem Hæstiréttur úrskurðaði 

um skyldu gilda frá dómsuppsögu en ekki frá útgáfudegi lánsins.  

Var því hafnað með vísan til þess að ef höfuðstóll lánanna væri reiknaður með lægstu 

óverðtryggðu vöxtum skv. 4. gr., sbr. 3. gr. laga nr. 38/2001, þar sem verðtrygging 

íslenskra króna við gengi erlendra gjaldmiðla væri ólögmæt og ekki má ákveða vexti af 

peningakröfum án tillits til fyrirmæla í lögum vantaði samt upp á að kröfurnar væru að 

fullu greiddar. Varnaraðili hafði ekki gert kröfu um greiðslu vegna liðins tíma heldur hafði 

hann aðeins gert kröfu um að öllum kröfum sóknaraðila yrði hafnað. Því komu þær 

fullnaðarkvittanir fyrir greiddum gjalddögum sem sóknaraðilar höfðu undir höndum ekki 

til álita í málinu og taldi Hæstiréttur að um væri að ræða lögspurningu sem ekki kæmi til 

álita í málinu.  
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Niðurstaða Hæstaréttar í báðum málunum er á þá leið að hann hafnar öllum kröfum 

sóknaraðila fyrir utan kröfur þeirra um málskostnað í héraði sem varnaraðili var dæmdur 

til borga. Í kjölfarið skuldajafnaði varnaraðili málskostnaðarkröfunni á móti því sem 

Hæstiréttur hafði talið vangreitt af lánunum í kjölfar ofangreindra vaxtaútreikninga. 

Þetta varð til þess að skuldarar í máli Elviru fyrri höfðuðu aftur mál gegn kröfuhafa.  

3.5.2 Fullnaðarkvittanir gilda  

Í dómi Elviru seinni kom til álita hvort varnaraðili hefði átt umrædda fjárkröfu fyrir liðna 

tíð og þá hvort honum hefði verið heimilt að skuldajafna á móti henni kröfu fyrir 

málskostnaði sem Hæstiréttur hefði dæmt þeim.  

Í rökstuðningi sínum vísar Hæstiréttur á meginreglu kröfuréttar við rétt kröfuhafa til 

viðbótargreiðslu, að hafi kröfuhafi fengið minna greitt en hann átti rétt til í lögskiptum 

aðila ætti hann kröfu á hendur skuldara um það sem vangreitt er, með nokkrum 

undantekningum þó, svo sem ef skuldari hefur móttekið fullnaðarkvittun. Þessi 

meginregla á sér örugga stoð í dómaframkvæmd og er talið að einungis í 

undantekningartilfellum verði tilkalli kröfuhafa um viðbótarkröfu hafnað. Hér búi einkum 

að baki sjónarmið um öryggi í viðskiptum og að það gæti haft í för með sér mikla röskun 

á fjárhagslegum hagsmunum skuldara ef honum er gert að standa skil á umtalsverðum 

viðbótargreiðslum fyrir liðna tíð. 

Hæstiréttur bendir á að til þess að hægt sé að víkja frá þessari grundvallar meginreglu 

kröfuréttar verði að fara fram heildarmat á staðreyndum máls og tiltekur þá sérstaklega 

nokkur atriði: 

Í fyrsta lagi að þegar sóknaraðilar greiddu af skuldabréfinu á tilteknum gjalddögum 

gengu báðir aðilar út frá því að útreikningur Frjálsa fjárfestingarbankans, um fjárhæð 

vaxta og afborgana sem tók mið af því að höfuðstóllinn væri gengistryggður, væri gildur. 

Voru sóknaraðilar því í góðri trú um að greiðslur þeirra fælu í sér fullar og réttar efndir af 

þeirra hálfu og varnaraðili tók fyrirvaralaust við peningunum í samræmi við 

greiðslutilkynningar sem hann sendi út. 
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Í öðru lagi ber að líta til þess að lánið var til langs tíma eða 30 ára en þegar fyrri 

dómurinn gekk voru liðin fimm ár af lánstímanum. Sækjandi hafði alltaf staðið í skilum 

og því hafði mótast ákveðin festa í afborgunum af láninu. Auk þess var viðbótarkrafan 

sem varnaraðilinn taldi sig eiga inni í vöxtum fyrir liðna tíð umtalsverð þegar litið er til 

upphaflegrar lánsfjárhæðar. 

Í þriðja lagi verður að líta til þess að varnaraðilinn er fjármálafyrirtæki sem bauð upp á 

ýmis konar lánakjör á lánum sínum, þar á meðal gengistryggð lán, og voru skilmálar 

ákveðnir einhliða af honum.  

Þá taldi Hæstiréttur að þegar að skuldari hafi við greiðslu afborgana móttekið kvittun 

sem fæli í sér viljayfirlýsingu kröfuhafa á að greiðslu sé lokið ætti skuldari að geta treyst 

því að hann hafi gert upp kröfu sína að fullu og að ekki ætti að koma til frekari kröfu 

síðar. Var talið að þær greiðslutilkynningar sem varnaraðili sendi, þar sem fram komu 

upplýsingar um væntanlegan gjalddaga og hversu mikið ætti að greiða auk 

fyrirvaralausrar móttöku hans á greiðslunum í samræmi við tilkynningarnar sem hann 

sendi út hafi jafngilt fullnaðarkvittun sem heimilar undanþágur frá meginreglunni um rétt 

kröfuhafa til viðbótargreiðslu. 

Samkvæmt þessu verður að meta framangreind atriði; að aðilar hafi verið í góðri trú, að 

lánið hafi verið til langs tíma, að festa hefði verið í greiðslum vaxta og afborgana, að 

viðbótarkrafan fyrir liðna tíð sé umtalsverð, að ákveðin aðstöðumunur hafi verið á 

kröfuhafa og lántakanda auk þess sem kröfuhafi tók fyrirvaralaust við peningunum og 

gaf í staðinn út kvittun fyrir greiðslunni heildstætt, til þess að það standi varnaraðila nær 

að bera ábyrgð á því að krafa sé að fullu efnd þó síðar hafi komið í ljós að töluvert 

vantaði upp á að krafa teldist að fullu greidd. 

Enn fremur benti Hæstiréttur á að í þessu máli hefðu bæði sóknar- og varnaraðilar vísað 

í Árna Páls lögin, lög nr. 151/2010, sem breyttu lögum nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu, sem geyma meðal annars ákvæði sem lúta að ákvörðun vaxta aftur í 

tímann. Taldi Hæstiréttur að ekki væri hægt með almennum lögum, að hrófla afturvirkt 

við réttarreglum um efni skuldbindinga og greiðslur skulda sem giltu þegar til þeirra var 

stofnað og af þeim var greitt, með eins íþyngjandi hætti og hér reynir á. Slíkt væri í 
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andstöðu við 72. gr. stjórnarskrárinnar og þá vernd sem eignarrétturinn nýtur undir 

henni. 

Niðurstaða Hæstaréttar var því á þá leið, að hann taldi varnaraðila ekki eiga kröfu á 

sóknaraðila aftur í tímann, heldur eigi fullnaðarkvittanirnar að gilda og þar af leiðandi 

hefðu skilyrði til skuldajöfnunar ekki verið til staðar. Er þetta í fyrsta sinn sem 

Hæstiréttur setur fram ofangreint próf sem líta verður til þegar færa á rök fyrir að krafa 

sé undanþegin umræddri meginreglu kröfuréttar að kröfuhafi eigi rétt á viðbótargreiðslu 

til þess að fullar efndir eigi sér stað. 

3.6 Samantekt 

Ljóst er að til að krafa sé réttilega efnd og falli niður þarf ýmislegt að koma til, svo sem 

að rétt kröfuandlag sé greitt á réttum stað á réttum tíma svo kröfuhafi grípi ekki til 

vanefndaúrræða. Forsendubrestur og efnisannmarkar samnings, til dæmis ef samningur 

er að hluta eða heild andstæður lögum eru mikilvægar ástæður þess að aðilar geti 

gripið til ógildingarheimilda samningaréttar.  

Eins og áður hefur komið fram var í fjölmörgum dómum Hæstaréttar sem skoðaðir voru 

í þessari rannsókn vaxtaákvæði lánasamninga dæmt ólögmætt þar sem ekki mátti 

verðtryggja íslenskar krónur við gengi erlenda gjaldmiðla en samningurinn hélt engu að 

síður í heild sinni. Þegar lánasamningarnir voru endurreiknaðir með vaxtaákvæði sem 

hafði heimild í lögum voru skuldarar oft og tíðum búnir að ofgreiða skuld sína en 

fræðimenn hafa í gegnum tíðina verið nokkuð sammála um að undir slíkum 

kringumstæðum, það er þegar ákvæði samnings sem er andstætt lögum er þess 

valdandi að skuldari hafi ofgreitt kröfu, eigi skuldari rétt á endurgreiðslu fjár síns. Virðist 

þróunin vera sú að sanngirnisrök leiði til þess að greiði skuldari of mikið af kröfu sinni fái 

hann endurgreitt hafi hann verið í góðri trú. Ravnkilde orðaði það svo að kröfuhafi gæti 

sagt sé það sjálfur að skuldari vilji fá endurgreitt komi í ljós að hann hafi ofgreitt, þar 

sem kröfuhafinn eigi heldur ekki rétt á að halda greiðslunni.  

Nokkrar kröfur eru þó lagðar á skuldara, svo sem að ástæður þess að hann greiddi 

umfram skyldu séu skýrar og að hann hafi mögulega gert fyrirvara við greiðsluna. Þá 

setti Hæstiréttur fram próf eða skilyrði, sbr. rökstuðning í Elviru seinni, sem skuldarar 
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verða að uppfylla til að eiga rétt á endurgreiðslu þess sem þeir hafa ofgreitt auk 

mikilvægi fullnaðarkvittanna við uppgjör skuldar. Í  næsta kafla er Elviru prófið skoðað 

nánar. 
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4. Endurútreikningur 

Að framangreindu er ljóst er að fræðimenn hafa í gegnum tíðina haft skiptar skoðanir 

um reglur varðandi endurgreiðslu þess sem ofgreitt er. Fyrir bankahrunið haustið 2008 

var ekki um auðugan garð að gresja í íslenskri dómaframkvæmd sem varpað gæti ljósi 

á innihald meginreglu ofgreidds fjár en töluverð breyting varð eftir að endurreisn 

fjármálakerfisins hófst að nýju. Í þeirri rannsókn sem hér var gerð var farið yfir 

rökstuðning Hæstaréttar í þeim dómum þar sem tekist var á um eftirstöðvar lána sem 

höfðu á einhvern hátt verið miðaðir við gengi erlendra gjaldmiðla með það fyrir augum 

að greina hvort hægt væri að fastsetja meginreglu kröfuréttar um endurgreiðslu 

ofgreidds fjár í íslenskri dómaframkvæmd. 

Í þessu samhengi er vert að hafa í huga málsforræðisreglu einkamálréttarfars, að 

dómarar geti aðeins tekið tillit til þeirra spurninga sem fyrir þá eru lagðar. Hún felur í sér 

að aðilar máls setja fram kröfur, málavexti og málsástæður, sem er svo það efni sem 

dómari hefur til að vinna úr en reglan byggist á því að sjónarmiði að aðilar eru sjálfir 

líklegastir til að gæta best hagsmuna sinna. Sem dæmi um þetta segir í 1. mgr. 46. gr. 

laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála að aðilar afli sönnunargagna ef þeir fara með 

forræði á sakarefni sínu en þetta felur í sér að þeir ráða á hverju þeir byggja málflutning 

sinn. Dómarar afla ekki gagna í einkamálum, án atbeina málsaðila, né setja þeir fram 

kröfur eða málsástæður enda myndi það brjóta gegn málsforræðisreglunni og væri til 

þess fallið að raska þeirri hlutlausu stöðu sem dómari á að hafa.88 

Hér er farið í gegnum rökstuðning Hæstaréttar og nánar skýrð þau atriði sem hann telur 

skipta máli í afstöðu sinni til viðbótarkröfu þeirrar sem um var deilt. Eins og áður hefur 

komið fram voru fyrstu dómar Hæstaréttar að mestu fólgnir í að komast að niðurstöðu 

um hvort gengistrygging væri leyfileg verðtrygging en nokkur breyting varð þar á með 

dómi í máli Elviru seinni þegar Hæstiréttur segir:  

„að greiðslutilkynningar, sem varnaraðili sendi um væntanlega gjalddaga 
lánsins með útreikningnum á fjárhæðinni sem greiða skyldi og síðan 
fyrirvaralaus móttaka hans á greiðslum í samræmi við tilkynningarnar, hafi 
jafngilt fullnaðarkvittun um greiðslu á því sem gjaldféll hverju sinni.“ 
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 Lögbókin þín (n. 74). 
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Áhersla er lögð á þá dóma sem koma í kjölfarið og rannsakað hvernig röksemdafærslan 

þróast með fleiri dómum sem falla. Samkvæmt Hæstarétti verður heildarmat að eiga sér 

stað á grundvelli þess prófs, það er þeirra atriða, sem hann lagði fyrst fram í Elviru 

seinni. Hér verður prófið; í góðri trú, til langs tíma, festa í greiðslum, aðstöðumunur og 

umtalsverð viðbótarkrafa, greint nánar og í kjölfarið skoðað hvort tilefni sé til að tala um 

meginreglu endurgreiðslu skuldara á ofgreiddu fé. 

Lögspekingar hafa í gegnum tíðina skeggrætt hver einkenni meginreglna eru og sitt 

sýnist hverjum, en óumdeilt er að hægt sé að byggja réttindi á meginreglum laga. 

Róbert Spanó færir rök fyrir því í bók sinni Túlkun lagaákvæða að óskráðar meginreglur 

hafi “verulega mikið vægi” við túlkun lagaákvæða þar sem þær endurspegli 

grundvallarforsendur hvers réttarsviðs fyrir sig.89 

Ronald Dworkin bendir á að ekki sé aðeins rætt um lagaleg réttindi og skyldur sem leiða 

beint af lagareglum heldur megi einnig leiða slíkt af óljósari viðmiðum eins og 

meginreglum sem hann telur vegvísi að réttlæti og sanngirni. Telur hann gildissvið 

meginreglna ekki skýrt, þær hafi ólíkt vægi eftir aðstæðum þar sem óljóst sé hvaða 

afleiðingar þær geti haft og því þurfi að vega þær á móti öðrum meginreglum.90 

Garðar Gíslason leggur til í grein sinni Meginreglur laga að meginreglur séu það 

markmið sem settum lagaákvæðum er ætlað að ná og séu þannig rökin á bak við 

lagareglurnar. Tilgangur löggjafans með nýrri lagasetningu sé að ná einhverju markmiði 

og þegar „takmarkið sjálft er orðað, þá sé sett fram meginregla”. Lagabókstafurinn 

sjálfur sé því skýr og nákvæmur en rökin á bakvið reglurnar séu þær hugmyndir sem 

leiddu til þess að lögin voru sett.91 Segir Garðar að byggja megi niðurstöður dóma á 

slíkum meginreglum „þegar allt annað þrýtur og sé þá komið að endamörkum þess sem 

telst til laga og réttar.“92 
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 Róbert R. Spanó, Túlkun lagaákvæð (Codex 2007) 245. 
90

 Ronald Dworkin, Taking Rights Serioulsy, (Cambridge 1978) 22-25, (eins og vísað er til í Hafsteinn Dan 
Kristjánsson, „Um sígildar og stefnumarkandi meginreglur laga“ [2014] (4 tbl.) Tímarit lögfræðinga 423, 
431). 
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 Garðar Gíslason, „Meginreglur laga“ (1986) 1. tbl. Úlfljótur 5, 11–12. 
92

 Garðar Gíslason, Eru lög nauðsynleg? og fleiri greinar úr réttarheimspeki (1991) 79. 
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Sigurður Líndal vill skipta meginreglum í tvennt; sígildar- og tímabundnar meginreglur. 

Sígildar meginreglur séu þá algildar leiðsögureglur og langtímamarkmið sem stefna eigi 

að í löggjöf. Meginreglan hefur þá ekki bein réttaráhrif heldur er hún eins konar 

frumregla sem aðrar reglur eru leiddar af og því sé nauðsynlegt að afmarka þær betur 

svo sem með lögum, dómum eða fræðikenningum. Tímabundin meginregla sé þá 

markmið sem ætlað er að ná með stjórnmálum, eins konar stefnumörkun og fylgir þeim 

viðhorfum sem ríkjandi eru hverju sinni í þjóðfélaginu.93 Þá bendir hann á að 

mikilvægasta meginregla fjármunaréttar sé sú sem meðal annars megi finna í 72. gr. 

stjórnarskrárinnar, um friðhelgi eignaréttarins og af henni séu leiddar aðrar meginreglur 

svo sem í kröfurétti og skaðabótarétti.94 

Ármann Snævarr telur að grundvöllur meginreglu geti verið dregin af einstöku 

lagaákvæði, heilu laga bálkunum eða réttarsviðum í heild sinni. Dómari dragi ályktun 

eða lesi úr stefnu hver tilgangur þeirra er, til þess að komast að niðurstöðu um álitaefni 

þar sem ekki er til að dreifa ákveðinni lagareglu um það mál sem til úrlausnar er. Er því 

um að ræða ákveðið tómarúm sem dómarinn fyllir upp í, byggt á lagareglum sem fyrir 

eru. Réttarheimildirnar þykja þá ekki veita nægjanlega stoð undir tiltekna réttarreglu og 

mótar þá dómari undirstöðuna til að færa rök fyrir máli sínu og komast að niðurstöðu.95 

Til skýringar kemur meginreglan um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu úr hendi skuldara 

nokkuð til umfjöllunar í þessum kafla í samræmi við rökstuðning Hæstaréttar þar sem 

hugmyndir um endurgreiðslurétt skuldara hafa alla jafna verið taldar undantekning á 

henni en einnig er reynt að varpa ljósi á mismunandi aðstæður í hverju máli fyrir sig til 

að skýra muninn. Kafla heitin hér á eftir endurspegla þau atriði sem til umræðu eru 

hverju sinni en röð atriða segir ekki til um mikilvægi þeirra. 

4.1 Huglæg afstaða skuldara 

Í Lögbókinni þinni er góð trú eða grandleysi (bona fide) skilgreint sem það ástand að 

maður viti ekki um atvik sem skipta máli við réttarstöðu hans og ekki sé hægt að kenna 

hans eigin vanrækslu um að honum voru þau ekki ljós. Eins má segja að maður sé 
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 Sigurður Líndal, Um lög og lögfrædi: grundvöllur laga, réttarheimildir (Íslenzka bókmenntafélag 2003) 
331–338. 
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 Ármann Snævarr, Almenn lögfræði (Bókaútgáfa Orators 1989). 
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grandvís hafi hann haft vitneskju um tiltekin atvik sem útiloka hann í kjölfarið frá því að 

öðlast eða halda tilteknum réttindum. Þá er stundum nægjanlegt að hann hefði mátt vita 

um þessi atriði til þess að hann tapi rétti sínum.96 

Góð trú skuldara, í því samhengi sem hér er rannsakað, felst í því að hann hafi með 

réttu litið svo á að hann hafi staðið í skilum og að greiðslan sem hann innti af hendi hafi 

verið fullnægjandi og því sé sanngjarnt að hafna beri viðbótarkröfu kröfuhafa. 

Grandsemi skuldara er mikilvæg þegar skoðað er hvort fallist verði á viðbótarkröfu 

kröfuhafa. Ef skuldari veit að greiðsla hans felur ekki í sér fullar efndir getur hann að 

jafnaði ekki komið sér undan að greiða viðbótarkröfu sem viðtakandi greiðslu á rétt á. Á 

þessu eru þó einhverjar undantekningar, svo sem ef kröfuhafi hefur gert einhver mistök 

við uppgjör skuldarinnar og aðhefst ekkert til að leiðrétta þau mistök.97  

Skuldari getur almennt ekki öðlast rétt til endurgreiðslu gagnvart kröfuhafa nema hann 

sé grandlaus, það er í góðri trú á að löggerningurinn sé gildur. Ef aðili veit að samningur 

inniheldur einhverjar ógildingarástæður gæti hann ekki borið þeim fyrir sig og það sama 

ætti við ef aðili sýndi gróft gáleysi í þessum efnum.98 Við mat á því hvort aðili hafi verið 

grandlaus eða grandvís er skv. samningalögum almennt miðað við meginreglu 38. gr. 

nr. 7/1936 sem fjallar um það tímamark sem löggerningurinn kom til vitundar 

loforðsmóttakanda og segir að aðili sé grandlaus ef hann hafi ekki vitað né mátt vita um 

ógildingarástæðuna þegar samningurinn kemur til framkvæmda. 

Ef móttakandi greiðslu veit eða má vita að greiðandi efnir án eða umfram skyldu mæla 

réttlætisrök til þess að greiðandi gæti krafist endurgreiðslu og erfitt gæti verið fyrir 

móttakanda að halda greiðslunni þegar aðstæðum er þannig háttað. Í slíkum tilvikum 

gæti jafnvel verið um fjársvik að ræða ef móttakandi hefur beitt refsinæmum blekkingum 

eða hagnýtt sér einhverja villu greiðanda til að komast yfir peningana. Einnig getur verið 

um mistök að ræða þannig ekki sé við móttakandann að sakast. Þá er einfalt fyrir 

móttakanda greiðslu að leita skýringa á greiðslunni ef hann telur leika vafa á réttmæti 

hennar og væntanlega myndi það vera talið honum í óhag ef hann leitaði ekki slíkra 
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skýringa. Á sama hátt er líklegt að það yrði ekki túlkað greiðanda hag ef hann svaraði 

ekki slíkri málaumleitan innan eðlilegs tímafrests og þar af leiðandi mætti hann vænta 

að endurkröfu hans yrði hafnað. Benedikt Bogason slær því föstu í grein sinni að 

grandsemi móttakanda um að efnt hafi verið án eða umfram skyldu hafi meira vægi en 

önnur atriði þegar metið er hvort endurkrafa verði tekin til greina.99  

Eins og áður hefur komið fram taldi meirihluti Hæstaréttar í Elviru seinni að skuldarar 

lánanna hefðu verið í góðri trú þegar þeir greiddu gjalddagana en þrír dómarar skiluðu 

inn sératkvæði þar sem þeir voru ósammála rökstuðningi meirihlutans um meginregluna 

um viðbótarkröfu kröfuhafa. Í sératkvæðinu er bent á að þýðingarmiklar undantekningar 

eru á meginreglunni, til að mynda sú að fullnaðarkvittun kröfuhafa geti með vissum 

skilyrðum orðið til þess að hann glati frekari rétti á kröfum til greiðslu. Er í sératkvæðinu 

bent á að þegar sóknaraðilar greiða kröfu sína í samræmi við greiðslutilkynningar 

varnaraðila var þeim ljóst að þær væru bundnar gengistryggingu höfuðstólsins. 

Sóknaraðilar fara síðan í mál til að fá ólögmætri gengistryggingu lána sinna hnekkt og 

féllst Hæstiréttur í Elviru fyrri á þau sjónarmið að gengistrygging höfuðstólsins hafi frá 

upphafi verið óheimil. Væri því ekki hægt að fallast á með sóknaraðilum að þau geti 

annars vegar byggt á því að greiðslutilkynningar þær sem varnaraðili sendi hafi verið 

með þeim hætti að þeim bæri ekki skylda til að greiða þær og hins vegar að þau hafi 

fullgreitt vexti samkvæmt sömu tilkynningum. Hefðu þau því ekki haft réttmæta ástæðu 

til þess að treysta því að vextirnir væru endanlega greiddir þó síðar yrðu forsendur 

vaxtaútreikningsins endurskoðaðar. Því yrði að fallast á það með varnaraðila að hann 

ætti ógreidda kröfu vegna vaxta af láninu aftur í tímann. Minnihluti Hæstaréttar gengur 

því út frá að greiðendur hafi ekki verið í góðri trú þegar þau greiddu afborganir í 

samræmi við greiðslutilkynningar kröfuhafa. 

Hrd. 18. október 2012, í máli nr. 464/2012 (Borgarbyggð) snérist ágreiningurinn um að 

Arion banki hafði endurreiknað lánasamning sem Borgarbyggð var skuldari að og tók 

útreikningurinn mið af því að bankinn ætti kröfu á Borgarbyggð fyrir ógreidda vexti aftur í 

tímann í samræmi við meginregluna um viðbótarkröfu kröfuhafa. Borgarbyggð taldi sér 

hins vegar óskylt að greiða þá viðbótarkröfu sem skýrist af vaxtamun við 
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endurútreikning lánsins þar sem þeir höfðu fullnaðarkvittanir fyrir greiddum gjalddögum. 

Í rökstuðningi sínum bendir Hæstiréttur á að til þess að undantekningar reglan eigi við 

verði að meta málsástæður eftir sama prófi og gert var í máli Elviru seinni, það er að 

aðilar hafi verið í góðri trú, að lánið hafi verið til langs tíma, að festa hefði verið í 

greiðslum vaxta og afborgana, að viðbótarkrafan fyrir liðna tíð sé umtalsverð og að 

ákveðin aðstöðumunur hafi verið á kröfuhafa og lántakanda.  

Fyrir liggur að stefndi sendi greiðslutilkynningar til áfrýjanda þar sem fram kom fjárhæð 

afborgunar og gjaldfallina vaxta. Greiddi áfrýjandi í samræmi við það og fékk kvittun fyrir 

hverju sinni. Samkvæmt því var útreikningur afborgana og vaxta miðaður við að 

höfuðstóll lánsins væri gengistryggður, sem síðar kom í ljóst að væri óheimilt. Á þeim 

tímapunkti sem greiðslurnar fóru fram var áfrýjandi engu að síður í góðri trú um lögmæti 

skuldbindingarinnar og þar með að greiðslurnar feldu í sér fullar og réttar efndir af hans 

hálfu, jafnvel þó að síðasta greiðslan sem hann greiddi af láninu hafi farið fram eftir að 

dómurinn gekk í máli Elviru fyrri. 

Í Hrd. 30. maí 2013 í máli nr. 50/2013 (Plastiðjan) vísar Hæstiréttur aftur í prófið sem 

lagt er til grundvallar því mati hvort víkja eigi frá meginreglunni. Í því máli var uppi 

ágreiningur um hvort Landsbankinn mætti rukka Plastiðjuna um vexti aftur í tímann eftir 

að endurútreikningur á láninu átti sér stað, í kjölfar ólögmætra ákvæða um 

gengistryggingu sem var að finna í lánasamningnum. Hæstiréttur byrjaði á að skoða 

hvort skuldari hafi verið í góðri trú þegar hann greiddi afborganir af láninu, það er að 

hann hafi hvorki vitað né hefði mátt vita að greiðsla sem hann var að inna af hendi væri 

ófullnægjandi. Fyrir lá að skuldari greiddi hverja afborgun í samræmi við 

greiðslutilkynningu frá stefnda með því að millifæra greiðslu í heimabanka og lágu því 

fyrir greiðsluyfirlit fyrir hverja greiðslu sem greidd var. Taldi Hæstiréttur þetta væri 

samsvarandi því að til væri fullnaðarkvittun fyrir hverja greiðslu sem greidd var. 

Skuldarinn var í góðri trú með lögmæti þeirrar skuldbindingar sem hann hafði tekist á 

hendur og þar með að hver greiðsla fæli í sér fullar og réttar efndir að hans hálfu.  

Í Hrd. 12. desember 2013 nr. 463/2013 (Hagar), notaði Hæstiréttur aftur prófið sem 

rökstuðning fyrir niðurstöðu sinni. Deildu aðilar meðal annars um hvort Arion banka 

hefði verið heimilt að krefja félagið um viðbótargreiðslu vegna mismunar sem myndaðist 
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á samningsvöxtum og vöxtum samkvæmt 4. gr. laga nr. 38/2001 eftir endurútreikning á 

tveimur lánasamningum. Í þessu máli byrjaði Hæstiréttur á því að vísa í fordæmisgildi 

dóma Elviru seinni, Borgarbyggðar og Plastiðjunnar og þeirrar meginreglu að kröfuhafi 

sem fengið hefur minna greitt en honum bar, eigi rétt á kröfu á hendur skuldara um það 

sem vangreitt var með nokkrum undantekningum þó. Að baki þessum undantekningum 

búi sjónarmið um öryggi í viðskiptum og að það geti haft í för með sér mikla röskun á 

fjárhagslegri stöðu skuldara að þurfa standa skil á viðbótargreiðslum aftur í tímann. Til 

þess að unnt sé að meta hvort tilefni sé til að víkja frá meginreglunni verði að líta til þess 

hvort skuldari hafi verið í góðri trú þegar hann greidd afborganirnar og vissi hvorki né 

hefði mátt vita að greiðsla hans væri ófullnægjandi. Í þessu tilfelli greiddi skuldari í 

samræmi við útreikninga kröfuhafans og var því skuldari í góðri trú um að afborganir 

hans fælu í sér fullar og réttar efndir samningsins. 

4.2 Festa í afborgunum og að lánasamningur hafi verið til langs tíma 

Samkvæmt Árna Páls lögunum átti að endurreikna lán sem voru til lengri tíma en fimm 

ára miðað við lægstu vexti á nýjum almennum verðtryggðum útlánum hjá 

lánastofnunum sem Seðlabanki Íslands ákveður, sbr. 2. mgr. 18. gr. laga nr. 38/2001. 

Þorgeir Örlygsson segir í grein sinni Greiðslutími og greiðslustaður að talað sé um 

viðvarandi skuldarsamband þegar um er að ræða áframhaldandi skil eða greiðslur af 

hálfu samningsaðila, eða komið er á ástandi sem ætlað er að vara um lengri eða 

skemmri tíma. Er þá yfirleitt samið um að endurgjaldið greiðist með hæfilegu millibili, 

svo sem í hverri viku, hverjum mánuði eða nokkrum sinnum á ári.100  

Í máli Tölvupóstsins segir Hæstiréttur að „við mat á því hvort lánskjör hafi verið 

sóknaraðila til hagsbóta í samanburði við annan kost sem stóð honum til boða, getur 

engum úrslitum ráðið hvort svo kunni að hafa verið á tímamarki sem lánið var tekið“. Til 

að sýna fram á að svo hafi verið hefði varnaraðili þurft að leggja fram matsgerð sem 

sýndi með samanburði lánskjara fram á að gengistryggð lán hefðu verið hagstæðari fyrir 

lántaka, að lánstíma loknum, en það hafi ekki verið gert. Það skipti því engu máli hvort 

það að taka gengistryggt lán hefði verið betra þegar það var tekið. Lánið sem um var 
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deilt hafi verið til 40 ára og mikilli „óvissu háð hvernig höfuðstóll og greiðslur myndu 

þróast á löngum tíma“. 

Í Borgarbyggð þegar stefndi endurreiknar skuldina í samræmi við undangengna dóma 

sem bönnuðu gengistryggingu hafði áfrýjandi þegar greitt 17 af 80 afborgunum. Hafði 

hann alltaf staðið í skilum og því var komin festa á framkvæmd endurgreiðslna á 

samningnum samkvæmt Hæstarétti. Í Plastiðjunni veltir Hæstiréttur því upp hvorum 

aðilanum það standi nær að bera ábyrgð á þeim mistökum sem verða þess valdandi að 

vangreitt er af lánasamningnum. Við mat á því telur Hæstiréttur að líta verði til þess að 

áfrýjandi greiddi í samræmi við greiðslutilkynningarnar sem stefndi hafi sent. Var hann 

búin að greiða 40 afborganir af 84 og því hafi verið komin festa í framkvæmd 

samningsins.  

Í máli Hótel Húsavíkur stóð ágreiningur um fjóra lánasamninga þar sem búið að greiða 

26 af 60 gjalddögum af tveimur þeirra, 9 af 49 gjalddögum af þeim þriðja og 17 af 180 

gjalddögum af þeim fjórða. Taldi Hæstiréttur að festa væri komin á framkvæmd þeirra 

allra þó félagið hafi í kjölfarið hætt að greiða af samningunum. Í Reyni Finndal hafði 

aðeins ein vaxtagreiðsla verið greidd af þeim lánssamningum sem ágreiningurinn stóð 

um áður en til vanskila kom og mat Hæstiréttur það svo að ekki hefði myndast slík festa 

af afborgunum að efni væri til að víkja frá meginreglunni um rétt kröfuhafa til 

viðbótargreiðslu úr hendi skuldara. 

Af framangreindu má sjá að það er mjög matskennt hvað Hæstiréttur telur að margir 

greiddir gjalddagar séu nægjanlegir til að festa sé komin á framkvæmd samningsins.  

4.3 Aðstöðumunur 

Eins og kom fram í kafla 3.4.1 vilja fræðimenn líta til þess hvorum það standi nær að 

bera ábyrgð á því greiðsla skuldarans var ófullnægjandi við mat á því hvort kröfuhafi eigi 

rétt á viðbótargreiðslu. Ef skuldarinn hefur sjálfur gert villu við útreikningana þegar hann 

gerði upp við kröfuhafann ber honum að greiða viðbótarkröfuna með nokkrum 

undantekningum þó. Dæmi um slíkar aðstæður þar sem viðbótarkröfu yrði að jafnaði 

hafnað er ef kröfuhafi tekur fyrirvaralaust við greiðslunni þó honum sé eða megi vera 

ljóst að skuldari vaði í villu um að greiðslan feli í sér fullar efndir og eins ef kröfuhafi 
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sýnir tómlæti varðandi það að rukka eftirstöðvarnar. Á sama hátt er sennilegra að ef það 

er kröfuhafi sem gerir villu við útreikningana beri hann ábyrgð á því og tapi þar með rétti 

sínum til viðbótargreiðslu. Á þessu geta þó verið þær undantekningar að ef villan kemur 

strax í ljós og kröfuhafi gerir viðbótarkröfu sína án tafar, yrði viðbótarkrafan tekin til 

greina. Er þá gert ráð fyrir að uppgjörið myndi ekki hafa teljandi áhrif á hagsmuni 

skuldara. Við mat á hvorum standi það nær að bera ábyrgð á réttum útreikningi 

kröfunnar verður að líta til þess hvorum aðilanum það standi nær að reikna út fjárhæð 

hennar og hvort viðkomandi hafi í sinni þjónustu sérfræðinga á því sviði.101  

Þá getur greiðandi glatað endurgreiðslurétti sínum ef aðrar yfirlýsingar eða athafnir eru 

ósamræmanlegar kröfu hans um endurheimtu.102 Þá er metið til dæmis hvor var í betri 

aðstöðu til að leggja mat á tilvist kröfunnar og efni hennar þannig að greiðslan verði 

rakin til gáleysis hans. Í því sambandi verður meðal annars að líta til reynslu og 

þekkingar viðkomandi og hvort hann hafi sérfræðinga á þessu sviði í sinni þjónustu. 

Einnig verður að skoða hvor hafði ríkari ástæðu til það ganga úr skugga um kröfuna og 

efni hennar, en sá sem gerir það ekki á síður rétt á endurkröfu. Þá er mikilvægt að 

skoða hvort annar aðilinn beri frekar áhættuna, til dæmis ef hann hefur fengið þriðja 

aðila til þess að hafa milligöngu fyrir sína hönd og sá aðili gerir mistök. Öll þessi atriði 

verður að meta heildstætt.103  

Í Borgarbyggð er skoðað hvort aðstöðumunur hafi verið á aðilum lánasamningsins. 

Varðandi þetta atriði benti kröfuhafi á að Elvira seinni væri ekki fordæmisgefandi þar 

sem í þeim dómi hefði verið um að ræða fjármálafyrirtæki og einstakling en nú væru 

aðilar máls fjármálafyrirtæki og sveitarfélag. Sveitarfélagið hefði yfir umtalsverðum 

fjármunum að ráða og því væri ekki um yfirburðastöðu kröfuhafans að ræða. Þessu var 

Hæstiréttur ekki sammála og sagði að skilmálar lánsins væru einhliða ákvörðun 

fjármálafyrirtækisins sem hefði boðið viðskiptavinum sínum upp á margs konar lánakjör, 

þar með talin lán með gengistryggingu sem síðar kemur í ljós að voru ólögmæt. Væri 

ekkert sem benti til að sveitarfélagið byggi yfir slíkri sérþekkingu varðandi lánamál sem 
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fjármálafyrirtæki búa jafnan ein yfir. Taldi Hæstiréttur því að hér væri augljós 

aðstöðumunur á lánveitanda og lántaka. 

Í Plastiðjunni lítur Hæstiréttur til þess hvort aðstöðumunur hafi verið á samningsaðilum 

þegar samningurinn var gerður sem gæti réttlætt það að hafna ætti viðbótarkröfu þeirri 

sem stefndi fer fram á. Við rökstuðning á þessu atriði bendir Hæstiréttur einvörðungu á 

að stefndi var fjármálafyrirtæki á lánamarkaði sem bauð viðskiptavinum sínum ýmis kjör, 

meðal annars gengistryggð lán sem reyndust síðar vera ólögmæt. 

Í Högum taldi Hæstiréttur hins vegar að verði að líta til þess að áfrýjandi var eitt stærsta 

verslunarfyrirtæki landsins með stórtækan rekstur á mörgum sviðum bæði hér á landi og 

erlendis og voru lánasamningarnir hluti af umfangsmikilli fjármögnun sem var sérsniðin 

að þörfum áfrýjanda. Báru gögn málsins með sér að áfrýjandi væri í stöðu til þess að 

hafa áhrif á einstök atriði samningsins og leita sér sérfræðiaðstoðar við 

samningsgerðina ef þörf væri á. Á lánstímanum greiddi áfrýjandi upphaflegan höfuðstól 

lánasamninganna, samtals 1.250.000.000 krónur og nærri 336 milljónir króna í vexti. Að 

auki greiddi rúman milljarð vegna gengisbreytinga á höfuðstól lánanna. Af þessum 

milljarði var Arion banki búinn að endurgreiða tæplega helminginn. 

Í máli Hótel Húsavíkur reyndi kröfuhafi að færa rök fyrir að ekki væri aðstöðumunur með 

aðilum þar sem framkvæmdastjóri félagsins væri lögfræðingur og rekstrarhagfræðingur 

en Hæstiréttur féllst ekki á að skuldari hefði haft slíka sérþekkingu á fjármálaviðskiptum 

eða verið í slíkri stöðu gagnvart kröfuhafa að það hafi þýðingu við heildarmat á 

aðstæðum. Kröfuhafi hafi haft allar forsendur til að ganga úr skugga um lögmæti 

staðlaðra samningsskilmála sinna. 

Í Hrd. 15. október 2015 í máli nr. 34/2015 (Atlantsolía fyrri) og Hrd. 15. október 2015 í 

máli nr. 35/2015 (Atlantsolía seinni) sagði Hæstiréttur, með vísan til niðurstöðu í máli 

Eyktar, að stærri fyrirtæki séu ekki með öllu svipt möguleikanum að bera fyrir sig 

reglunni um áhrif fullnaðarkvittanna en eðli málsins samkvæmt yrði að gilda strangari 

mælikvarði við mat á aðstöðumun milli þeirra og fjármálafyrirtækja heldur en gert væri 

gagnvart einstaklingum og smærri fyrirtækjum. Ástæður þess væru helst þær að stærri 

fyrirtæki búi frekar yfir meiri þekkingu í peningamálum sem og fjármálastarfsemi á 



53 
 

innlendum og erlendum mörkuðum eða ættu í það minnsta auðveldara með að afla sér 

slíkrar þekkingar heldur en minni fyrirtæki. Væru því gerðar ríkari kröfur til stærri 

fyrirtækja um  

aðgæslu gagnvart eðli og afleiðingum þeirra skuldbindingar sem þau 
undirgangast. Af þessu leiðir að því aðeins eru skilyrði til að víkja frá 
meginreglunni um rétt kröfuhafa til fullra efnda þegar stærri fyrirtæki 
eiga í hluta að beiting reglunnar leiði til svo verulegar röskunar á 
hagsmunum skuldara að jafnvægi á skuldarasambandinu verði 
raskað þannig að ekki verði við unað. […] Gildir einu í slíku mati hvort 
starfsmannafjöldi stærri fyrirtækja er mikill eða lítill eða hvernig 
skipulagi í starfsemi þeirra er háttað því slíkir þættir ráðast oftar en 
ekki af eðli þeirra viðskipta sem fyrirtækin stunda. 

Taldi Hæstiréttur að þar sem félagið væri í olíuviðskiptum og að verð á innfluttu 

eldsneyti réðist meðal annars af gengisþróun, væri ekki um að ræða aðstöðumun á milli 

félagsins og fjármálafyrirtækja. Benedikt Bogason skilaði sératkvæði í þessu máli en 

hann taldi ekki skipta máli í hvaða starfsemi félag væri, og að innflutningi og sölu 

eldsneytis á smásölumarkaði yrði ekki jafnað til þeirrar þekkingar sem fjármálafyrirtæki 

búi öllu jöfnu ein yfir. Því væri augljós aðstöðumunur með aðilum. 

Í þessu samhengi má hafa í huga að ESB skilgreinir lítil og meðalstór fyrirtæki út frá 

starfsmannafjölda og veltu eða efnahagsreikningi í þrjá flokka; örfyrirtæki, smáfyrirtæki 

og meðalstór fyrirtæki. Eru örfyrirtæki talin vera þau fyrirtæki sem eru með tíu eða færri 

starfsmenn og undir 2 milljónum evra í veltu eða stærð efnahagsreiknings. Smáfyrirtæki 

eru þau fyrirtæki sem eru með fimmtíu eða færri starfsmenn og velta eða stærð 

efnahagsreiknings er undir 10 milljónum evra en meðalstór fyrirtæki eru fyrirtæki sem 

eru með 250 starfsmenn eða færri og veltu undir 50 milljónum evra eða að stærð 

efnahagsreikningsins sé undir 43 milljónum evra.104 Af dómafordæmum Hæstaréttar má 

sjá að því minna sem félagið sem er greiðandi af láninu, því líklegra er að 

aðstöðumunur sé á milli lántaka og lánveitanda. 

                                            
104

 Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, „Hvetur ESB til einkaframtaks með stuðningi við fyrirtæki?“ 
(Evrópuvefurinn, upplýsingaveita um Evrópusambandið og Evrópumál, 16. mars 2012) 
<https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=60265> skoðað 5. febrúar 2017. 
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4.4 Veruleg viðbótarkrafa 

Hæstiréttur hefur ítrekað bent á að skoða verði áhrif þeirrar viðbótarkröfu sem kröfuhafi 

leggur fram til að fá skuld sína að fullu efnda og hvort skuldara standi mikið óhagræði af 

því að standa skil á þeirri fjárhæð. Þá hefur hann bent á að máli skipti hvort 

viðbótarkröfunni sé beint að einstaklingi, fyrirtæki í rekstri eða sveitarfélagi. 

Í máli SP-fjármögnunar er aðeins fjallað um viðbótarkröfu kröfuhafa en þar segir að 

stefndi hafi ekki gert „kröfu til vara um að áfrýjandi verði dæmdur til að greiða sér 

tiltekna fjárhæð, sem kynni að standa eftir af skuld hans án þess að fjárhæð hennar 

væri reiknuð með tilliti til bindingar við gengi erlendu gjaldmiðlana.“ SP-fjármögnun gekk 

þar með út frá því í rökstuðningi sínum að heimilt hefði verið að gengistryggja og gerði 

einungis kröfu um eftirstöðvar lánsins sem reiknaðar voru með slíkri verðtryggingu. 

Stefndu voru hins vegar sýknaðir þar sem ekki reyndist heimild fyrir henni í lögum. Það 

sama var upp á teningnum í máli Lýsingar fyrri sem féll sama dag og sömu dómarar 

úrskurðuðu í. 

Það sama á við í máli Lýsingar seinni. Í þeim dómi voru aðilar ekki ósammála um hvort 

lánið væri gengistryggt eður ei, eins og áður hefur komið fram, heldur vildu þeir einungis 

fá úr því skorið hvaða vexti ætti að nota þegar eftirstöðvar væru reiknaðar. Því var ekki 

tekist á við viðbótarkröfu, hvorki lántakanda né lánveitanda, í rökstuðningi Hæstaréttar. 

Í Plastiðjunni segir Hæstiréttur að það verði að skoða umfang viðbótarkröfunnar en 

vegna þess að lánið sem um er deilt í þessu máli er jafngreiðslulán hefur fjárhæð vaxta 

mikil áhrif á greiðsludreifingu afborgana og því verði ekki beitt sömu aðferð við 

útreikning viðbótarkröfunnar eins og gert var í fyrrgreindum dómafordæmum 

Hæstaréttar í málum Elviru seinni og Borgarbyggðar. Við mat á viðbótarkröfunni verður 

að bera saman þá vexti sem stefndi krafði áfrýjanda um með endurútreikningi lánsins 

við þá vexti sem áfrýjandi greiddi í raun á þeim 40 gjalddögum af 84 sem hann var búin 

að greiða. Munurinn þar á er hátt í 1,3 milljónir króna og verður að líta svo á að sú 

fjárhæð sé umtalsverð hvort sem miðað er við hlutfall af greiddum vöxtum eða 

upphaflega fjárhæð lánsins. 
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Í Högum bendir Hæstiréttur á að festa hafi verið komin á framkvæmd lánasamninganna 

en áfrýjandi hafði greitt 68 gjalddaga af 76 þegar hann greiddi upp skuld sína með nýju 

láni. Einnig var viðbótarkrafan umtalsverð, hvort sem litið var til upphaflegs höfuðstóls 

eða sem hlutfalls af greiddum vöxtum, en hún var rúmar 600 milljónir. Þá segir 

Hæstiréttur að það hafi staðið kröfuhafanum nær, sem fjármálastofnun á lánamarkaði, 

að gæta þess að ekki væru í lánasamningunum skilmálar sem stönguðust á við ákvæði 

laga nr. 38/2001.  

Í þessu samhengi verður þó ekki séð að viðbótarkrafan, sem áfrýjandi var þegar búin að 

greiða, hefði valdið röskun á fjárhagslegri stöðu hans eins og mætti áætla ef um hefði 

verið að ræða einstakling eða lítið fyrirtæki. Auk þess hefði stefndi haft viðbótarkröfu 

sína uppi án ástæðulausra tafa. Var því ekki talin ástæða til að víkja frá meginreglunni í 

þessu máli. 

Það sem er athyglisvert í þessum rökstuðningi er að ekki telst vera aðstöðumunur á 

Arion banka og félaginu þar sem það var með mikinn rekstur og miklar tekjur. 

Sérstaklega í samanburði við niðurstöðuna í máli Borgarbyggðar gegn Arion banka þar 

sem Hæstiréttur taldi að um væri að ræða aðstöðumun þrátt fyrir að miklir fjármunir 

færu í gegnum sveitarfélagið. Eftir endurútreikning Arion banka, að 17 afborgunum 

loknum hefði heildarskuld Borgarbyggðar átt að standa í nærri 214 milljónum en inni í 

þeirri fjárhæð voru vextir fyrir liðna tíð upp á rúmar 56 milljónir. Telst sú fjárhæð vera 

umtalsverð í ljósi þess að upphafleg fjárhæð lánsins var 200 milljónir.  

Í Hrd. 12. desember 2013 í máli nr. 430/2013 (Flugastraumur) hafði skuldari tekið 

bílalán sem hljóðaði upp á 2,7 milljónir og greitt af því alla 60 gjalddagana. Þegar til 

endurútreiknings kom var viðbótarkrafa kröfuhafa vegna vaxta fyrir liðna tíð nærri 600 

þúsund krónur. Taldi Hæstiréttur að slík viðbótarkrafa á láni sem þegar væri uppgreitt 

væri umtalsverð og fullnaðarkvittanir skuldara ættu að standa sem slíkar. 

Í Hrd. 30. janúar 2014 í máli nr. 544/2013 (Hótel Húsavík) segir Hæstiréttur að þó að 

kröfuhafi hafi haft viðbótarkröfu sína uppi tímanlega geti það ekki breytt því að hann sé 

bundinn af fullnaðarkvittunum þeim sem hann gaf út meðan skuldari stóð í skilum og þar 
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með hafi hann tapað rétti sínum til viðbótarkröfu til fullra efnda kröfu sinnar á því 

tímabili.  

Í Hrd. 2. október 2014 í máli nr. 94/2014 (Skagafjörður) var viðbótarkrafan sem kröfuhafi 

fór fram á rúmar 48 milljónir sem var talin umtalsverð miðað við að upphafleg 

lánsfjárhæð var rúmlega 115 milljónir og þurfti sveitarfélagið því ekki að standa skil á 

henni. 

Í Hrd. 6. nóvember 2014 í máli nr. 110/2014 (Eykt) var ágreiningur um 32 gengistryggða 

kaupleigusamninga um lausafjármuni. Í þessu máli staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms, en í rökstuðningi héraðsdóms segir að kröfuhafi sé stórt fjármálafyrirtæki 

sem meðal annars sérhæfi sig í fyrirtækjafjármögnun og að skilmálar 

kauplánasamningana hafi verið ákveðnir einhliða af honum. Það hafi því staðið 

kröfuhafa nær að gæta þess að samningarnir væru í samræmi við heimildir laga. Þá hafi 

kröfuhafi ekki rökstutt þá málsástæðu sína að viðbótarkrafa hans muni ekki hafa í för 

með sér neina röskun á fjárhagslegum hagsmunum skuldara og er henni því hafnað. 

Í málum Atlantsolíu fyrri og seinni var viðbótarkrafan rúmar 265 milljónir eða um og yfir 

20% á þeim þremur lánum sem ágreiningur var um. Taldi Hæstiréttur að þó félagið hafi 

verið í góðri trú og festa hafi verið komin á framkvæmd samninganna, þá hafi ekki verið 

aðstöðumunur á aðilum og því stæði það Atlantsolíu nær að bera vaxtamuninn. Var ekki 

talið að hún myndi valda röskun á fjárhagslegri stöðu hans sem jafna mætti til ef 

einstaklingur eða lítið fyrirtæki þyrfti að standa skil á, með vísan til ársreikninga 

félagsins. Benedikt Bogason skilar sératkvæði í báðum þessum málum og segir að það 

gæti ekki staðið skuldara nær að bera þá viðbótarkröfu sem myndast af þeim vaxtamun 

sem leiðir af ólögmætri gengistryggingu samninganna, en gengistryggingin var óumdeild 

í báðum málunum.  

Í Hrd. 13. október 2016 í máli nr. 34/2016 (Þorbjörn) segir Hæstiréttur að félagið sé stórt 

á íslenskan mælikvarða og að efnahagur þess hefði áhrif á mat þess hvort óhagræði 

hlytist af því að þurfa standa skil á þeirri viðbótarkröfu sem kröfuhafi gerði vegna þeirra 

gjalddaga sem fallið hefðu fyrir endurútreikning. Þá vísar Hæstiréttur í ársreiknings 

félagsins það ár sem endurútreikningur á sér stað og bendir á að miðað við eignir, 
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rekstrartekjur og hagnað félagsins af rekstrinum sé ekki efni til að víkja frá 

meginreglunni um rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu úr hendi skuldara. Í þessu tilviki var 

viðbótarkrafan rúmlega 1,2 milljarðar vegna tveggja lánasamninga sem félagið þurfti að 

greiða. 

Í Hrd. 20. desember 2016 í máli nr. 150/2016 (Hraðfrystihús Hellissands), Hrd. 20. 

desember 2016 í máli nr. 149/2016 (Guðmundur Runólfsson) og Hrd. 20. desember 

2016 í máli nr. 82/2016 (Festir) var deilt um hvort Landsbankinn hefði mátt reikna vexti á 

gjalddaga á lánasamningum, sem gjaldfellu áður en endurútreikningur átti sér stað. Það 

er við útreikningana lét bankinn ekki fullnaðarkvittanir gilda að fullu heldur gerði kröfu 

um vexti aftur tímann á grundvelli þess að skuldarar hafi ekki uppfyllt skilyrði til að láta 

fullnaðarkvittanir gilda.  

Hæstiréttur segir í rökstuðningi sínum að ítrekað hafi meginreglan um rétt kröfuhafa um 

viðbótarkröfu úr hendi skuldara verið staðfest með vísan til öryggis í viðskipum, en 

viðurkennt hafi verið að gera undantekningar á þeirri meginreglu við sérstakar 

aðstæður. Sem fyrr vísar Hæstiréttur til þess að báðir aðilar hafi verið í góðri trú um að 

lögskiptum þeirra hafi verið lokið og skoða verði hvorum hafi staðið nær að ganga úr 

skugga um að efndir væru fullnægjandi eða bera áhættuna af mistökum sem gætu leitt 

til vangreiðslu. Þá bendir Hæstiréttur á að eftir því sem óhagræði skuldara er meira af 

viðbótarkröfunni, því sterkari væru rökin til þess að víkja frá meginreglunni. 

Enn fremur bendir Hæstiréttur á að skoða verði stöðu aðila í skuldarasambandi þegar 

athugað er hvort fallast eigi á viðbótarkröfu og vísar til dómafordæma í málum 

Plastiðjunnar, Hótel Húsavíkur, Eyktar, Atlantsolíu og Þorbjarnar, þar sem litið er til þess 

hvort um sé að ræða einstaklinga, sveitarfélög eða stærð fyrirtækja. Við heildarmat á 

öllum aðstæðum, í málum sem þessum, verði að líta til þess hvaða áhrif viðbótarkrafan 

hefði á efnahag skuldara og óhagræði af því að þurfa standa skil á henni. Með tilliti til 

þessa komst Hæstiréttur að því að áhrif viðbótarkröfunnar væru svo veruleg að 

Landsbankanum bæri að bera þann vaxtamun sem um var deilt. 

Í Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 241/2016 (Dalsnes) vísar Hæstiréttur til dómafordæma í 

málum Festis, Guðmundar Runólfssonar og Hraðfrystihús Hellissands og bendir á að 
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talið hafi skipt máli hvort skuldari sé annars vegar einstaklingur, lítið fyrirtæki eða 

fámennt sveitarfélag eða hins vegar stórt fyrirtæki. Þegar um sé að ræða meðalstór eða 

stærri fyrirtæki þurfi eðli málsins samkvæmt meira að koma til svo vikið verði frá 

meginreglunni um rétt kröfuhafa til fullra efnda, þannig að ef meginreglunni væri beitt 

leiði það til svo mikillar röskunar á hagsmunum skuldara að það þyki ekki sanngjarnt. 

Þá vísar Hæstiréttur til niðurstöðu héraðsdóms og segir að fallast verði á það með 

héraðsdómi að viðbótarkrafan fyrir liðna tíð vegna þeirra lána sem ágreiningurinn snéri 

að væri umtalsverð. Við heildarmat á öllum aðstæðum verði að líta til hvaða áhrifa 

viðbótarkrafan sem kröfuhafi var að rukka hefði á efnahag félagsins og hvort félaginu 

stæði óhagræði af því að standa skil á henni. Var viðbótarkrafan 16,18% miðað við 

hagnað og 8,98% miðað við eigið fé ef miðað var við ársreikning félagsins. Taldi 

Hæstiréttur slíka viðbótarkröfu ekki vera svo verulega að víkja ætti frá meginreglunni um 

rétt kröfuhafa til viðbótargreiðslu úr hendi skuldara og þurfti félagið því að standa skil á 

henni. Eins og áður hefur komið fram var félagið búið að greiða 17 afborganir af láninu 

þegar til endurútreiknings kom. 

Sama dag féll dómur í Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 242/2016 (Innnes) og var 

röksemdafærsla Hæstaréttar eins. Vísar hann til fyrri dómafordæma Festis, Guðmundar 

Runólfssonar og Hraðfrystihúss Hellissands og er sammála héraðsdómi um að 

viðbótarkrafa kröfuhafa sé umtalsverð en skoða verði hvaða áhrif viðbótarkrafan hafi á 

efnahag félagsins og óhagræði þess af því að standa skil á henni. Aftur fer Hæstiréttur í 

einfalda útreikninga út frá ársreiknings félagsins og bendir á að viðbótarkrafan í þessu 

tilviki sé veruleg en hún var 32,82% miðað við hagnað og 20,25% miðað við eigið fé en 

félagið var búið að greiða 58 afborganir af láninu. Niðurstaða Hæstaréttar í þessu máli 

er að viðbótarkrafa kröfuhafa til fullra efnda sé svo veruleg að hann verði sjálfur að bera 

þann vaxtamun sem um var deilt. 

Í Hrd. 6. apríl 2017 í máli nr. 499/2016 (Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins) var deilt um 

þrjá lánasamninga þar sem viðbótarkrafan sem kröfuhafi fór fram á var 24%, 54% og 

63% miðað við upphaflegan höfuðstól og taldi Hæstiréttur ekki rétt að skuldari þyrfti að 

greiða slíka kröfu.  
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Af framangreindu má leiða að því stærri sem viðbótarkrafan er sem kröfuhafi leggur 

fram, í hlutfalli við upphaflega lánsfjárhæð, því ólíklegra er að skuldari þurfi að standa 

skil á henni. Hæstiréttur metur þó hvert tilfelli og veltir upp til að mynda hvort aðili hafi þá 

þegar staðið skil á viðbótarkröfunni. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar má lauslega 

áætla að sé viðbótarkrafa kröfuhafa yfir 20% teljist hún veruleg, og líklegra sé að hann 

þurfi að bera skaða sinn sjálfur. 

4.5 Sanngirnisrök og heildstætt mat 

Benedikt Bogason vísar til tómlætis kröfuhafa sem tillitsskyldu kröfuhafa gagnvart 

skuldara. Með hugtakinu vísar hann til skyldu kröfuhafa til þess að bregðast tafarlaust 

við og gera athugasemd ef hann verður þess var að skuldari veður í villu varðandi 

eftirstöðvar skuldar, vilji hann gera kröfu á það sem vangreitt er. Annars gæti skuldari 

verið með réttmætar væntingar til þess að lögskiptunum sé lokið og hagað sér í trausti 

þess en kröfuhafi með tómlæti sínu þannig tapað rétti til viðbótargreiðslu. Skipti þá ekki 

máli þó að skuldari beri alla ábyrgð á mistökunum, svo sem með röngum 

útreikningum.105  

Í Plastiðjunni skoðar Hæstiréttur hvað hafi liðið langur tími frá því að mistökin hafi komið 

upp, þangað til viðbótarkrafan var gerð af hálfu stefnda og taldi hann að eins og atvikum 

hafi verið háttað í þessu máli hafi ekki verið óeðlilegur dráttur á að kröfuhafi hefði uppi 

viðbótarkröfuna á hendur áfrýjanda. Þá lítur Hæstiréttur til þess hvort 

samningssambandið sé í eðli sínu einfalt eða flókið og bendir á að það hefði ekki átt að 

vera flókið fyrir fjármálafyrirtækið að gæta að lögmæti samningsákvæða en hið sama 

verði ekki sagt um áfrýjanda. Þá segir Hæstiréttur að ekkert eitt þessara atriða ráði 

úrslitum heldur verði að meta öll þessi atriði heildstætt og að þeim öllum virtum er ljóst 

að stefndi geti ekki krafið áfrýjanda um viðbótargreiðslur vegna greiddra vaxta aftur í 

tímann. Að lokum bendir Hæstiréttur á að lög nr. 151/2010 breyti ekki þessari 

niðurstöðu þar sem ekki sé hægt, með almennum lögum, að hrófla svo að íþyngjandi sé 

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

var stofnað og af þeim greitt, með afturvirkum hætti. 

                                            
105

 Benedikt Bogason, „Réttur kröfuhafa til viðbótargreiðslu og fullnaðarkvittun“ (n. 35). 
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Í Hrd. 21. nóvember 2013 í máli nr. 348/2013 (Tómas Jónasson) voru ágreiningsefnin 

aðeins önnur en komu til álita í framangreindum dómum. Í því máli hafði Tómas tekið 

lán árið 2007 hjá forvera Landsbankans sem innihélt gengistryggingu en lánið hafði einn 

gjalddaga sem var í febrúar 2008. Til þess að gera upp lánið á gjalddaga tók Tómas 

yfirdrátt hjá bankanum sem síðan var gerður upp í desember sama ár, eftir að nýr 

Landsbanki hafði tekið við öllum réttindum og skuldum samkvæmt ákvörðun 

Fjármálaeftirlitsins frá október 2008. Upphaflega skuldabréfið flyst því ekki yfir í nýja 

bankann heldur aðeins yfirdrátturinn sem var tekinn til að gera það upp. Staðfestir 

Hæstiréttur niðurstöðu Héraðsdóms án þess að bæta miklu við rökstuðninginn og því 

verður að skoða rökfærslur Héraðsdóms til sjá hvernig hann kemst að niðurstöðu. 

Álitaefnið var því að Tómas vildi fá endurgreidda þá ofgreiðslu sem hann taldi sig hafa 

greitt þegar hann tók yfirdráttinn til að greiða upp lánið með þeim rökum að skuldabréfið 

sem hann tók hafi innihaldið ólögmæta gengistryggingu, þar sem höfuðstóll lánsins hafi 

verið í íslenskum krónum sem tæki breytingum miðað við gengi erlenda gjaldmiðla. 

Þessu hafi Landsbankinn ekki mótmælt við málflutning og samrýmist þetta efni 

skuldabréfsins þar sem fjárhæð þess kemur aðeins fram í íslenskum krónum auk þess 

sem það var greitt út í íslenskum krónum en ekki erlendum gjaldmiðlum en 

Landsbankinn taldi að beina ætti kröfunni í þrotabú gamla Landsbankans. 

Í rökstuðningi sínum segir Héraðsdómur að með yfirdrættinum hafi skuldbinding verið 

efnd með réttum hætti samkvæmt efni skuldabréfsins sem innihélt ólögmæta 

gengistryggingu og bendir á að nokkuð ótvírætt hafi verið að bannað var að 

gengistryggja íslenskar krónur. Því hefðu starfsmenn bankans átt að gera sér grein fyrir 

að vaxtaákvæði lánsins hafi verið ólögmæt og þar af leiðandi mátti þeim einnig vera 

kunnugt um að yfirdráttarlán það sem stefnandi tók til að gera upp skuld sína var hærra 

en efni stóðu til en lánið hafði hækkað um tæpar átta milljónir á rúmum sjö mánuðum 

vegna ólögmætrar gengistryggingar. 

Þá segir Héraðsdómur að þar sem yfirdráttarlánið hafi verið ógilt að því marki sem það 

var of hátt vegna hinnar ólögmætu gengistryggingar öðlist stefnandi, í samræmi við 

meginreglu kröfuréttar um endurgreiðslu á því sem ofgreitt er, kröfu á hendur stefnda, 

þó að öllum lögskiptum aðila ljúki þegar stefnandi greiðir upp skuldabréfið við forvera 
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Landsbankans og ekki sé um skuldbreytingu á láninu að ræða sem flytjist yfir til nýja 

bankans. Telur héraðsdómur að nærtækara sé að fjármálastofnun sem veiti ólögmæt 

skuldabréfalán axli áhættuna sem af því hlýst fremur en viðskiptavinur hennar. Því bæri 

að víkja samkomulaginu um yfirdráttarlánið til hliðar á grundvelli 36. gr. laga nr. 7/1936 

um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, en þar segir meðal annars í 1. mgr. 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.  

Staðfestir Hæstiréttur þessa niðurstöðu héraðsdóms en bætir við að samkvæmt 

almennum reglum um aðilaskipti að kröfuréttindum öðlast bankinn ekki rýmri rétt á 

hendur stefnda með þeirri ráðstöfun en forveri hans naut og þannig hafi stefndi haldið 

öllum mótbárum gegn kröfunni. Niðurstaða málsins er því sú að þó tæknilega séð eigi 

nýi bankinn ekki að greiða ofgreiðslukröfuna sem Tómas átti sannarlega rétt á að fá 

greidda, þykir bæði héraðsdómi og Hæstarétti ósanngjarnt að bankinn geri það ekki. 

Í nokkrum málum, svo sem Tölvupóstsins og Elviru fyrri, ber kröfuhafi fyrir sig 

lokamálslið 2. gr. laga nr. 38/2001 þar sem segir að heimilt sé að víkja frá ákvæðum 

laganna sé það til hagsbóta fyrir skuldara og því hafi verið heimilt að binda lán í 

íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla. Varðandi þetta atriði tiltók Hæstiréttur 

að til að hægt væri að sannreyna að gengistryggð lán væru til hagsbóta fyrir neytendur 

yrði að yfirfara það þegar lánstími láns væri liðinn með samanburði á þeim lánskjörum 

sem stóðu til boða. Hefði varnaraðili átt kost á að skila matsgerð þessu til stuðnings en 

enginn slík sönnunarfærsla var færð fram og því væri rökfærslan ekki tekin til greina. Í 

ofangreindum málum voru lánin sem deilt var um til 20-40 ára. 

Í Hrd. 9. júní 2011 í máli nr. 155/2011 (Motormax) var lánið til fimm ára og lagði 

kröfuhafi fram slíka matsgerð sem fól í sér samanburð á greiðslubyrði á láni í íslenskum 

krónum og erlendum myntum til að sýna fram á að skilyrðum lokamálsliðar 2. gr. laga 

nr. 38/2001 væri fullnægt. Samkvæmt matsgerðinni var greiðslubyrði lánsins töluvert 

lægri og þar af leiðandi skuldara til hagsbóta heldur en ef um hefði verið að ræða lán í 

íslenskum krónum, hvort sem lánið hefði verið verðtryggt eða óverðtryggt, miðað þróun 

gengisins fimm árum áður en samningurinn var gerður. Taldi Hæstiréttur hins vegar „að 

reynslan sýni ekki aðeins þegar til lengri tíma litið að gengi íslensku krónunnar hefði 
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farið lækkandi miðað við gengi algengustu erlendu gjaldmiðla, heldur einnig að þessar 

gengisbreytingar hefðu komið í stökkum og ekki verið fyrirsjáanlegar með löngum 

fyrirvara“. Mat Hæstiréttur það svo að töluverð áhætta væri fólgin í að gengistryggja lán 

með slíkum hætti, eins og síðar kom í ljós og því væri það ekki til hagsbóta fyrir 

skuldara að þurfa að bera þá áhættu. Var þessi málsástæða kröfuhafa því talin 

haldlaus. 

Í Borgarbyggð bendir Hæstiréttur á það verði að fara fram heildstætt mat á þeim til að 

hægt væri að rökstyðja að meginregla kröfuréttar ætti ekki við að þessu sinni. Að því 

sögðu væri fyrirvaralaus móttaka stefnda á afborgunum sem greiddar voru af áfrýjanda í 

samræmi við greiðslutilkynningar sem sendar voru út, hafi jafngilt fullnaðarkvittun fyrir 

greiðslu á hverjum gjalddaga. Af öllu virtu verði því að líta svo á að það standi stefnda, 

það er Arion Banka, nær að bera þann vaxtamun sem um er deilt í málinu. Aðeins væri 

hægt að leiðrétta slíkt til framtíðar en ekki væri hægt að krefja lántaka um 

viðbótargreiðslur aftur í tímann, fyrir vexti sem þegar er búið að greiða. 

Einnig komst Hæstiréttur í þessu máli nánast orðrétt að sömu niðurstöðu um lög nr. 

151/2010 og hann gerði í máli Elviru seinni, að almenn lög gætu ekki með svo 

íþyngjandi hætti hróflað á afturvirkan hátt við réttarreglum um efni skuldbindinga sem 

voru í gildi þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt. Slíkt myndi brjóta gegn 72. gr. 

stjórnarskrárinnar og fengi ekki haggað þeirri niðurstöðu sem hér væri komist að. Bendir 

Hæstiréttur ítrekað á þetta atriði í öðrum dómafordæmum sínum. 

Í Plastiðjunni setur Hæstiréttur prófið, um hvort meginregla kröfuréttar eigi við í þessu 

ágreiningsefni eða hvort skilyrði séu uppfyllt til að beita undanþágu frá henni, fram á 

annan hátt en í Elviru seinni. Í undangengnum dómafordæmum voru fimm atriði tiltekin 

til þess að krafa geti verið undanþegin þeirri meginreglu að kröfuhafi sem fengið hafi 

minna greitt en honum bar til eigi rétt á viðbótarkröfu á hendur skuldara. Þau eru; að 

aðilar hafi verið í góðri trú, lánið hafi verið til langs tíma, festa hafi myndast í 

afborgunum og þar með framkvæmd lánasamnings, að viðbótarkrafa sem kröfu hafi 

krefur skuldara um sé umtalsverð og að aðstöðumunur hafi verið á aðilum við 

samningsgerðina. Nú bætir Hæstiréttur við nokkrum atriðum sem vert er að skoða nánar 

en þau eru; hverjum það standi nær að bera áhættu af þeim mistökum sem leiða til þess 
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að vangreitt er af kröfunni, hvað langur tími líður frá því að mistökin uppgötvast og 

þangað til krafist er viðbótargreiðslu, hverjum sé fremur um að kenna að mistök hafi 

orðið við samningsgerðina og hvort samningssambandið sé einfalt eða flókið.  

Varðandi hverjum það standi nær að bera áhættuna af þeim vaxtamun sem myndast við 

endurútreikning þannig að krafa verði ekki fullefnd tengir Hæstiréttur það við festuna 

sem komin var á framkvæmd samningsins, en skuldari hafði staðið í skilum í samræmi 

við þær greiðslutilkynningar sem kröfuhafi sendi út. Þá bendir hann á að ekki líður 

langur tími frá því að mistökin uppgötvast og þangað til viðbótarkrafan er gerð sem má 

eflaust túlka sem svo að kröfuhafi hefði minni rétt til að krefjast viðbótarkröfunnar því 

lengri tími hefði liðið þarna á milli. Síðustu tvö atriðin eru nátengd en telur Hæstiréttur að 

það hafi ekki átt að vera flókið fyrir kröfuhafa að hafa samningsákvæði í samræmi við 

lög og að það væri kröfuhafa að bera ábyrgð á að lánasamningurinn sem hann býður 

upp á sé lögmætur. 

Í máli Hótel Húsavíkur segir Hæstiréttur að „sú háttsemi“ kröfuhafa að bjóða 

viðskiptavinum sínum upp á lán sem innihéldu skilmála sem starfsmenn vissu eða hefðu 

mátt vita að væri ólögmætir, stangist í öllum aðalatriðum á við 1. mgr. 19. gr. laga nr. 

161/2002 um fjármálafyrirtæki þar sem segir að fjármálafyrirtæki skuli starfa í samræmi 

við eðlilega og heilbrigða viðskiptahætti og venjur á fjármálamarkaði. Því stæði það 

honum nær að bera þann vaxtamun sem af hinum ólögmæta skilmála hlýst. 

Það er því ekki nóg að telja fram helstu skilyrði Elviru prófsins, heldur telur Hæstiréttur 

að meta verði hvert mál heildstætt og þannig meta hvort sanngjarnara sé að kröfuhafi 

eða skuldari beri viðbótarkröfuna. 

4.6 Samantekt 

Talið er að meginreglur séu það markmið sem settum lögum er ætlað að ná, þær 

hugmyndir sem urðu til þess að sett voru lög og hægt sé að ráða meginreglu bæði af 

einstöku lagaákvæði sem og lagabálk í heild sinni. 

Hæstiréttur setur fram próf í Elviru seinni sem hann notar svo endurtekið í dómum 

sínum til að rökstyðja niðurstöðu. Séu þessi skilyrði uppfyllt; að skuldari sé í góðri trú 

þegar hann greiddi afborganir af láni sínu, að festa hafi verið komin á framkvæmd 
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lánasamningsins, að aðstöðumunur hafi verið á milli aðila samningsins, viðbótarkrafan 

sem kröfuhafi fór fram á í kjölfar endurútreiknings með lögmætu vaxtaákvæði hafi verið 

veruleg og heildarmat á aðstæðum leiði til þess að sanngjarnt þyki að fullnaðarkvittanir 

skuldara gildi og kröfuhafi eigi þar með ekki viðbótarkröfu heldur þvert á móti þurfi hann 

að endurgreiða ofgreiðslu sem kann þá að hafa átt sér stað samkvæmt 

fullnaðarkvittununum. Þá kom fljótlega í ljós, með dómaframkvæmd Hæstaréttar, að 

Árna Páls lögin voru andstæð 72. gr. stjórnarskrárinnar og gætu ekki með svo 

íþyngjandi hætti hróflað á afturvirkan hátt við réttarreglum um efni skuldbindinga sem 

voru í gildi þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt. 

Þegar frá líður verður Hæstiréttur beinskeyttari í rökstuðningi sínum og fer að reikna út 

hlutfall viðbótarkröfu þeirrar sem kröfuhafi leggur fram og má lauslega áætla, miðað við 

dómaframkvæmd, að fari hún yfir 20% af lánsfjárhæð lánasamningsins sem um er deilt, 

þurfi skuldari sjálfur að bera hana. Telst hún þá veruleg og sanngjarnara að 

fullnaðarkvittanir séu látnar standa sem staðfesting á fullri greiðslu skuldara. Telst þá 

vera aðstöðumunur á aðilum samnings og nærtækara að lánastofnun beri ábyrgð á því 

að þeir séu að lána fjármuni í samræmi við lög í landinu.  Ef lánasamningur var 

gengistryggður og skuldarinn var einstaklingur eða lítið fyrirtæki virðist Hæstiréttur draga 

þá línu að það standi kröfuhafa nær að bera þann vaxtamismun sem leiðir af ólögmæti 

gengistryggingarinnar. Ef skuldari er félag sem veltir miklum fjármunum metur 

Hæstiréttur nánar umfang viðbótakröfunnar og allar kringumstæður hverju sinni. 
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5. Niðurstöður 

Í þessari rannsókn var farið yfir röksemdafærslu Hæstaréttar í málum þar sem 

ágreiningur var milli aðila um viðbótarkröfu kröfuhafa vegna vaxta fyrir liðna tíð. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að leita svara við rannsóknarspurningunni: Er til 

meginregla kröfuréttar um endurgreiðslurétt skuldara sem hefur ofgreitt eða greitt án 

skyldu? 

Í rökstuðningi sínum þurfti Hæstiréttur fyrst að ákvarða hvort lánasamningarnir sem deilt 

var um væru lögmæt erlend lán eða hvort þau innihéldu ólögmæta gengistryggingu. Leit 

hann þá helst til hvaða heiti lánasamningnum var gefið, í hvaða gjaldmiðli lánsfjárhæðin 

var tilgreind og hvaða vexti reikna átti á lánsfjárhæðina. Helstu formseinkenni 

gengistryggðra lána eru því að heiti lánsins og höfuðstóll séu tilgreind í íslenskum 

krónum, eða íslenskum krónum í hlutfalli af erlendum gjaldmiðlum og vaxtaákvæði 

samningsins þess eðlis að þau gætu ekki komið til greina sem vextir af íslenskum 

krónum. Þó þarf að túlka efni og framkvæmd samningsins sem eina heild til að komast 

að niðurstöðu og því er ekki ein skýr regla sem ákvarðar hvort lán sé gengistryggt. 

Fjármálafyrirtæki túlkuðu Árna Páls lögin á þann hátt að þau væru skyldug til eða 

endurreikna höfuðstól fjölda gengistengdra lána með íslenskum vöxtum, sem þau gerðu 

með endurútreikningi hinum fyrri, enda stendur í bráðabirgðaákvæði X að þeim bæri 

skylda til að hafa frumkvæði að slíku. Þá voru einnig endurreiknuð lán sem Hæstiréttur 

taldi síðar að væru lögleg erlend lán. 

Í kjölfarið voru skuldarar lánasamningana oft og tíðum ósáttir við stöðu lána sinna, 

þegar þeir voru rukkaðir um viðbótargreiðslu vegna gjalddaga sem þeir höfðu þegar 

greitt þar sem þeir töldu að þeir hefðu efnt kröfu sína réttilega og væru þar með lausir 

undan skyldum sínum við kröfuhafa. 

Ef grípa á til ógildingarheimilda samningaréttar, svo sem vegna ógildra efnisákvæða 

eða forsendubrest er margt sem hafa verður í huga og hafa skoðanir fræðimanna þess 

efnis breyst í gegnum tíðina. Til að mynda taldi Kruse að auðsóttara væri fyrir skuldara 

að fá endurgreitt ef greitt væri á grundvelli lagaákvæðis sem væri auðtúlkað og 

misskilningur skuldara því augljós heldur en ef greitt hefði verið fyrirvaralaust á 
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grundvelli lagaákvæða sem væru torskilin og dómstólar myndu síðar úrskurða að væru 

rangtúlkuð. Á sama hátt heldur Benedikt Bogason því fram að skuldara eigi að vera það 

ljóst að hann þurfi að greiða viðbótarkröfu ef augljós misskilningur verður þess valdandi 

að kröfuhafi fær ekki fullar efndir kröfu sinnar en ólíklegra sé að skuldari þurfi að greiða 

viðbótarkröfu kröfuhafa hafi misskilningurinn stafað af flóknari lagareglum.  

Sé um forsendubrest að ræða verður forsendan að vera veruleg og grundvöllur þess að 

gengið sé til samninga til að hægt sé að fá samning ógiltan af þeim ástæðum. Þá verður 

mótaðila að vera ljóst um þessar ástæður samningsgerðarinnar en mjög erfitt getur 

verið fyrir dómstóla að meta hvort forsendubrestur hafi orðið enda er sá gerningur að 

ógilda samning vegna forsendubrests talin undantekningarregla frá meginreglunni um 

að samninga beri að halda með vísan til að grafa ekki undan stöðugleika og trausts á 

viðskiptalífinu. Forsendukenningin var engu að síður vinsæl í upphafi 19. aldar og 

frameftir 20. öldinni en hún fól í sér að skuldari gæti farið fram á endurgreiðslu þess sem 

hann hafi ofgreitt án skyldu á grundvelli þess að forsendur greiðslunnar hefðu brostið 

eða þær reynst rangar. Kenningunni var síðar hafnað þar sem ekkert loforð er talið 

felast í því að greiða kröfu og lítið tillit væri tekið til kröfuhafa í slíkum kringumstæðum, 

sem gengi út frá að halda greiðslunni fyrir veitta þjónustu eða vöru.   

Fræðimenn hafa löngum haft skiptar skoðanir um condictio indebiti og ekki á eitt sáttir 

um hvort endurheimta þess sem ekki er skuldað geti talist sjálfstæð meginregla eða sé 

einungis undantekning frá meginreglunni um rétt skuldara til viðbótarkröfu til fullra 

efnda. Það virðist þó vera ríkjandi skoðun fræðimanna, og það sem Hæstiréttur gengur 

út frá hér á landi í dómaframkvæmd sinni að krafa skuldara til að fá endurgreitt það sem 

hann hefur greitt án skyldu sé mörgum undantekningum háð. Hefur löngum verið talið 

að skoða verði stöðu skuldara gagnvart kröfuhafa í hverju tilfelli fyrir sig og hefur það 

haldist í nýlegri dómaframkvæmd eins og rannsóknin leiddi í ljós, sem og mikilvægi 

beggja aðila til að gera fyrirfara við uppgjör skuldar hvort sem um sé að ræða greiðslu 

skuldara eða móttöku kröfuhafa á greiðslunni. 

Fullnaðarkvittun er staðfesting kröfuhafa á að krafa hafi verið að fullu efnd. Á henni þarf 

að koma fram hvaða greiðslu er verið að greiða, til uppgjörs á hvaða skuld og hvenær 

greiðslan fer fram en hún er mikilvæg fyrir skuldara til að sýna fram á að hann hafi 
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staðið skil á sínu. Þó getur skuldari ekki krafið kröfuhafa um að gefa út fullnaðarkvittun 

heldur verður að meta aðstæður hverju sinni hvort hægt sé að líta svo að skuld sé 

uppgerð og þarf því ekki að standa á henni berum orðum að um fullnaðarkvittun sé að 

ræða. Hafi kröfuhafi gefið út kvittun fyrirvaralaust gengur skuldari að öllum líkindum út 

frá að greiðsla hans sé fullnægjandi og kröfuhafi muni ekki krefjast frekari greiðslu í 

framhaldinu.  

Mikilvægi fullnaðarkvittunar komu berlega í ljós við niðurstöðu Hæstaréttar í máli Elviru 

seinni en þar höfðu aðilar máls kvittanir undir höndum fyrir þeim gjalddögum sem þeir 

greiddu af lánunum sínum og Hæstiréttur taldi að uppfylltu skilyrði fullnaðarkvittunar. Því 

gæti kröfuhafi ekki gert viðbótarkröfu í kjölfar breytinga á vaxtaákvæðum. Hæstiréttur 

setur fram próf eða skilyrði sem hann notar svo endurtekið í dómum sínum til að 

rökstyðja niðurstöðu. Þessi skilyrði eru að skuldari sé í góðri trú þegar hann greiddi 

afborganir af láni sínu, að festa hafi verið komin á framkvæmd lánasamningsins, að 

aðstöðumunur hafi verið á milli aðila samningsins, að viðbótarkrafan sem kröfuhafi fór 

fram á í kjölfar endurútreiknings með lögmætu vaxtaákvæði hafi verið veruleg og 

heildarmat á aðstæðum leiði til þess að sanngjarnt þyki að fullnaðarkvittanir skuldara 

gildi og kröfuhafi eigi þar með ekki viðbótarkröfu heldur þvert á móti þurfi hann að 

endurgreiða ofgreiðslu sem kann þá að hafa átt sér stað samkvæmt 

fullnaðarkvittununum. Þá kom fljótlega í ljós, með dómaframkvæmd Hæstaréttar, að 

Árna Páls lögin voru andstæð 72. gr. stjórnarskrárinnar og gætu ekki með svo 

íþyngjandi hætti hróflað á afturvirkan hátt við réttarreglum um efni skuldbindinga sem 

voru í gildi þegar til þeirra var stofnað og af þeim greitt. 

Þegar frá líður fer Hæstiréttur beinskeyttari í rökstuðningi sínum og fer að reikna út 

hlutfall viðbótarkröfu þeirrar sem kröfuhafi leggur fram og má lauslega áætla, miðað við 

dómaframkvæmd, að fari hún yfir 20% af lánsfjárhæð lánasamningsins sem um er deilt, 

þurfi kröfuhafi sjálfur að bera hana. Telst hún þá veruleg og sanngjarnara að 

fullnaðarkvittanir séu látnar standa sem staðfesting á fullri greiðslu skuldara. Telst þá 

vera aðstöðumunur á aðilum samnings og nærtakara að lánastofnun beri ábyrgð á því 

að þeir séu að lána fjármuni í samræmi við lög í landinu. Af þessu leiðir að 

fullnaðarkvittanir gilda ef það er aðstöðumunur og viðbótarkrafa er veruleg. 
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Það sem vekur athygli í Borgarbyggð er einna helst lánstíminn sem miðað er við. Í 

málum Elviru seinni snérist ágreiningurinn um fasteignalán til langs tíma, eða 30 ára, en 

í máli Borgarbyggðar er lánið aðeins til tæpra 7 ára. Einnig er mikil munur á 

viðbótarkröfum í þessum málum en hún var tæpar 6,6 milljónir í Elviru seinni en er 

rúmar 56 milljónir í þessu máli. Virðist Hæstiréttur líta til þess hver hlutfallsleg 

viðbótarkrafa er í tengslum við upphaflegan höfuðstól þegar hann metur hvort 

viðbótarkrafan sé það umtalsverð að hún raski fjárhag aðila aftur í tímann frekar en til 

hve margra ára lánið sé.  

Það sem er athyglisvert við rökstuðning í máli Tómasar Jónassonar eru sanngirnisrökin 

sem Héraðsdómur færir fyrir niðurstöðu sinni, það að talið sé ósanngjarnt eða andstætt 

góðri viðskiptavenju að bera fyrir sig yfirdráttinn sem var of hár miðað við forsendurnar 

sem fyrir honum lágu. Auðveldlega má yfirfæra rök héraðsdóms yfir á rökstuðninginn úr 

Elviru seinni þó orðalagið sé aðeins annað. Til að mynda er bent á að það væri nokkuð 

skýrt í lögum að ekki mæti gengistryggja íslenskar krónur við erlenda gjaldmiðla og það 

standi því starfsmönnum bankans nær að bera skaðann sem hlýst af slíkum mistökum. 

Segja má að þetta vísi einnig til aðstöðumunar sem er einn af lykil þáttum prófsins. Má 

líka benda á að orðalagið í héraðsdómnum er svipað og var í niðurstöðu Plastiðjunnar 

þar sem tekið var fram að tvö af lykilatriðunum til að komast að niðurstöðu um hvort 

beita ætti undantekningarákvæði frá meginreglunni um fullar efndir kröfuhafa, væri 

hverjum væri um að kenna og hvort samningssambandið væri einfalt eða flókið. Þá 

mætti segja að það væri nokkuð tilviljana kennt hvað Hæstiréttur telur að margir greiddir 

gjalddagar séu nægjanlegir til að festa hafi komist á framkvæmd samningsins frá 

örfáum gjalddögum til að lánasamningur sé að fullu greiddur og er það því metið í hverju 

tilfelli fyrir sig. 

Þessi skilyrði úr Elviru prófinu benda til þess að séu þau uppfyllt, taki ný meginregla við 

þar sem rótgróin meginregla um rétt kröfuhafa til viðbótarkröfu þarf frá að hverfa. Sé 

gengið út frá þeim sanngirnisrökum sem eiga leiða til öryggis í viðskiptum og trausts 

beggja aðila til þeirra samninga sem þeir ganga að, er góður grundvöllur að hafa þessa 

vegvísa sem Hæstiréttur hefur mótað í dómaframkvæmd sinni. Séu þeir uppfylltir ættu 
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báðir aðilar að vita skýrt hvar þeir standa og kröfuhafa ætti ekki að koma það á óvart fari 

skuldari fram á endurgreiðslu þess sem hann hefur greitt án skyldu.  

Eins og margoft hefur komið fram í þessari umfjöllun er afdráttarlaust bannað í lögum að 

verðtryggja lán við gengi erlendra gjaldmiðla en engu að síður lendir Hæstiréttur oft 

vandræðum þegar hann reynir að skera úr um hvort lán sé gengistryggt eður ei. Fer 

hann í að skoða heildaraðstæður hverju sinni, í hvaða mynt lán séu greidd út, hvernig 

afborgunum er háttað og jafnvel til hvers lánið er tekið. Jafnvel þó slíkt liggi fyrir er erfitt 

að draga eina skýra línu um hvort lán sé gengistryggt eða lögmætt erlent lán. Fróðlegt 

verður að fylgjast með að hvaða niðurstöðu Hæstiréttur mun komast í máli VHE þegar 

mál nr. 22/2017 verður tekið fyrir og þá sérstaklega hvort máli muni skipta af hverjum 

vinnutækin eru keypt, íslenskum eða erlendum aðila.  

Verður að teljast merkilegt hvernig svona mikið af fjármunum sem voru verðtryggðir við 

gengi erlendra gjaldmiðla var lánaðir frá fjármálastofnunum þegar svo skýrt og 

afdráttarlaust var kveðið á um bann gengistryggingar í lögum. Verður að ganga út frá að 

fjármálastofnanir hafi talið að þær væru að gera rétt, en að enginn hafi gripið inn í á 

einhverjum tímapunkti sýnir að einhverjar brotalamir hafa verið í eftirlitskerfinu. Þá væri 

forvitnilegt að vita hvaða staða hefði komið upp ef ekki hefði komið til fjármálahrunsins, 

hvort áfram hefði verið lánað gegn gengistryggingu eða hvort einhver hefði þorað að 

vagga bátnum og láta reyna á lögmæti hennar. 

Hvort hægt sé að koma í veg fyrir að svona aðstæður komi upp aftur er vandsvarað. 

Enn er deilt um lögmæti lánasamninga fyrir Hæstarétti vegna mögulegrar 

gengistryggingar, hátt í áratug eftir að bankarnir urðu gjaldþrota. Því má líka velta því 

upp hvort eitthvað og þá hvað hefði mátt fara betur í úrlausnum dómstóla? Í þessu 

samhengi er hæpið að alhæfa þar sem meta þarf hvert álitaefni og aðstæður auk þess 

að dómarar eru að sjálfsögðu bundnir af málsforræðisreglunni en þó verður að segja að 

það sé áhugavert hversu oft, framan af, Hæstiréttur vísaði frá málum vegna vanreifunar 

þar sem aðilar gengu út frá að samningur væri eingöngu annað hvort lögmætt erlent lán 

eða gengistryggt. Það virðist benda til þess að ekki aðeins héraðsdómarar, heldur 

einnig lögmenn aðila hafi ekki verið fullkomlega með á hreinu um hvað málin snerust. 

Þá líða hátt í tvö ár frá því fyrstu dómar falla um ólögmæti gengistryggingar þar til að 
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dómur fellur um áhrif fullnaðarkvittana þegar áhrif nýs vaxtaákvæðis eru orðin ljós. Það 

gefur til kynna að Hæstiréttur hafi heldur ekki gefið mjög skýrar leiðbeiningar í 

niðurstöðum sínum strax í upphafi og það væri væntanlega efni í fleiri ritgerðir að kanna 

hvort betra hefði verið að dómarar hefðu víðtækri heimildir til að afla gagna og spyrja 

spurninga svo einfaldara væri að komast að samræmdri niðurstöðu og leiðbeiningargildi 

dóma þeirra yrði öruggara.   

Í nútíma viðskiptum þar sem hægt er að þéna milljónir á örfáum mínútum með nokkrum 

skipunum í tölvu er ástæða til að velta fyrir sér hvort ekki sé meiri þörf á að hafa 

ógildingarheimildir samningaréttar rýmri eða fjölbreyttari heldur en þær hafi verið í 

gegnum tíðina og þá jafnvel hvort meiri þörf sé á meginreglu sem þessari þar sem 

ofgreitt er án skyldu. Í því samhengi er líka áhugavert að velta fyrir sér hverjum stendur 

hagur af því að fá lánað í erlendri mynt, kröfuhafa eða skuldara? Og hversu mikla 

ábyrgð á skuldari að bera á gjaldeyrisviðskiptum fjármálastofnunar, sem mögulega er 

þó verið að framkvæma fyrir hans hönd? Þá verður að teljast sérstakt við setningu Árna 

Páls lagana að löggjafarvaldið virðist hafa mjög óraunhæfar væntingar til framkvæmdar 

endurútreiknings gengistryggðra lána en þeir fyrirskipa fjármálastofnunum að hafa 

frumkvæði og endurgreiða öll lán sem féllu undir bráðabirgða ákvæði X innan 60 daga 

eftir setningu lagana, sbr. bráðabirgða ákvæði XI, án þess að gera sér grein fyrir 

mögulegum flækjustigum lánanna. 

Hæstiréttur fékk því það hlutverk að reyna skera úr um hvort vegur þyngra, hagsmunir 

kröfuhafa til að fá kröfu sína efnda eða réttur skuldara til endurheimtu ofgreiðslu sinnar, 

og þannig standa vörð um það sem sanngjarnt er fyrir bæði skuldara og kröfuhafa. Í 

dómaframkvæmd sinni mótaði hann því grundvöll fyrir meginreglu skuldara til 

endurgreiðslu þess sem hann hefur ofgreitt eða greitt án skyldu, ef skuldari er í góðri trú 

þegar hann greiðir afborganir, aðstöðumunur er á samningsaðilum og viðbótarkrafa 

kröfuhafa er veruleg. 
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