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Brauðrist – lóðrétt ristun  =  Engin 
vörugjöld

Samlokugrill – Lárétt ristun  =  20% 
vörugjald
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Efnistök

1. Gengistryggð lán – langt tímabil óvissu

2. Gengistryggð lán – dómaframkvæmd

3. Hvernig eyðum við eða lágmörkum óvissu?
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Meðgöngutíminn liðinn...



Meðgöngutíminn liðinn...

Tillögur FA, júní 2010
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Úr skoðanakönnun meðal félagsmanna FA, janúar 2011

... en ekkert bólar á barninu



Dómaframkvæmd skýrir myndina...

• Hrd. 603/2010

• Hrd. 604/2010

• Dómarnir eru nokkuð svipaðir að því er varðar 
málsástæður lánveitanda fyrir því að um sé að 
ræða lögmætt lán í erlendum gjaldeyri



Málsástæður lánveitanda

• Fyrirsögn skuldabréfanna “lán í erlendri mynt”

• Fyrirsögn fylgiskjala “lán í erlendri mynt”

• Kaupnótur sendar um sölu myntar vegna lánanna 

• Á greiðsluseðlum kom fram fjárhæð afborgunar í 
erlendri mynt, gengi myntar gagnvart krónu og 
fjárhæð í krónum

• Lántakendur sóttu um lán í erlendri mynt



Málsástæður lánveitanda frh.

• Lántakandi vissi að lánveitandi fjármagnaði lánin í 
erlendri mynt, þ.e. endurlán á erlendri mynt og 
áhætta skv. því

• Það mátti endurgreiða í annarri mynt en ISK

• Lántakendur kvittuðu undir að þeir skildu að 
lántakan væri áhættusöm vegna gengisáhættu og 
áhættu vegna vaxtastigs



Niðurstaða Hæstaréttar

• Efni samningana að lánsfjárhæð var í öllum 
tilfellum ákveðin í íslenskum krónum og hana bar 
að endurgreiða í íslenskum krónum.

• Lánin voru bundin skv. efni lánasamninga við 
sölugengi Seðlabanka Íslands á tilteknum 
erlendum gjaldmiðlum – engin þörf á slíkum 
ákvæðum ef lán eru raunverulega í erlendri mynt.



Niðurstaða Hæstaréttar – orðrétt

• “Að framan var gerð grein fyrir lánssamningi aðilanna, 
en þar skiptir mestu það efni hans að lánsfjárhæð var 
ákveðin í íslenskum krónum og hana bar að 
endurgreiða í sama gjaldmiðli. Þá var lánið bundið 
sölugengi Seðlabanka Íslands á tilteknum erlendum 
gjaldmiðlum eins og áður er lýst, sem einnig bendir 
ótvírætt til að það sé í íslenskum krónum, enda engin 
þörf á að kveða á um gengistryggingu ef lán væri í 
raun í erlendri mynt, svo sem varnaraðili heldur fram 
að samningurinn kveði á um. “
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1.

2.

3. Lán greitt út í krónum

4. Greitt af láni í krónum

Lögmætt eða ekki lögmætt – er það vafi?
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Beina brautin á að eyða óvissu og byggja 
forsendur til vaxtar og heilbrigðari hvata!
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Réttur fyrirtækja til að fá endurútreikning –
og fyrirvari um betri rétt!
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Næstu skref? Hvernig eyðum við eða 
lágmörkum óvissu?

Stjórnvöld/eftirlitsaðilar/dómsvald

• Dómstólar leiti allra leiða til að flýta meðferð 
mála um gengistryggingu án þess að skaða 
málsmeðferð

• ríkir almannahagsmunir í húfi og 9 
mánuðir þegar liðnir

• FME veiti upplýsingar um flokkun 
gengistryggðra lána m.t.t. ólögmætis
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Næstu skref? Hvernig eyðum við eða 
lágmörkum óvissu?

Fjármálafyrirtæki

• Leggi fram skriflegan endurútreikning 
gagnvart viðskiptavinum í BB sbr. 
samkomulag

• Taki til sín skýra dóma Hæstaréttar – er 
vafinn allur alltaf fjármálafyrirtækjum í vil?
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Næstu skref? Hvernig eyðum við eða 
lágmörkum óvissu?

Fyrirtæki sem BB á við um:

• Fara strax í ferli gagnvart banka með aðstoð ráðgjafa

• Fá endurútreikning til samanburðar við BB

• Betri réttur er alltaf tryggður 

Önnur fyrirtæki:

• Skoða mögulegt ólögmæti gengistryggðra lána

• Nýta aðstoð sérfræðinga til að móta næstu skref
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