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Samtökum lánþega hefur borist ósk frá nefndasviði Alþingis hvar sent 
er til umsagnar frumvarp til laga um breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, nr. 38/2001.

Erindið barst skrifstofu Samtaka lánþega þann 24. október.

Samtökin gera verulegar athugasemdir við frumvarp þetta eins og það 
liggur fyrir.

Fyrst ber að nefna að telja verður ótvírætt að óheimilt sé að breyta 
skilmálum samninga með afturvirkum og íþyngjandi hætti á þann hátt að 
endurreiknaðir og endurinnheimtir séu þegar greiddir gjalddagar.

Í öðru lagi, Þá hefur ekki verið sýnt fram á heimild til breytinga á 
lögmætum framtíðarskilmálum lánasamninga á þann hátt að lánþegi standi í 
verri sporum en áður.

Og í þriðja lagi verður að gera athugasemd við 2. gr. frumvarpsins, 
en þar er ekki gert ráð fyrir, frekar en í núverandi lögum, að ákvæði um 
endurreikning og endurgreiðslu eigi við um fjármögnunarleigusamninga 
hverra gengistrygging hefur í Hæstarétti verið dæmd ólögmæt.

Er því hér lagt til að frumvarpi því er hér er veitt umsögn, verði 
breytt á þann hátt að breytingar á lögum um vexti og verðtryggingu nr. 
38/2001, eins og þær eru fram settar með lögum nr. 151/2010, verði felldar 
niður. Telja Samtök lánþega að með tafarlausu inngripi af því tagi megi 
forða ríkissjóði, og þar af leiðandi skattgreiðendum, frá frekari 
skaðabótaskyldu vegna bótakrafna frá lánþegum vegna tjóns sem kröfuhafar 
eiga með rétti og lögum að bera. Enda var lögbrotið þeirra.

Íslenska ríkið hefur skuldbundið sig, með þátttöku í hinu evrópska 
efnahagssvæði, að taka upp lagaákvæði og tilskipanir ESB. Í því felst að 
ríkinu ber að tryggja að íslenskir þegnar njóti í öllu sömu réttinda og 
settar eru með löggjöf, og eða tilskipun, af ESB. Á þetta því við um 
tilskipun 93/13, um ósanngjarna samningsskilmála í neytendasamningum, og 
tilskipun 87/102, um neytendalán, hvar réttindi neytenda eru skilgreind.

Á það hefur ítrekað verið bent, og færð fyrir því rök af 
hagsmunaaðilum á borð við Samtök lánþega, embættum á borð við Umboðsmann 
skuldara og lögmönnum á borð við Sigurð Guðna Guðjónsson hrl., að lög um 
vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, standist ekki tilskipanir ESB um 
neytendavernd og neytendalán, eftir að þeim var breytt með lögum nr. 
151/2010. Þar að auki hafa sömu aðilar bent á að téð lög standist hvorki 
stjórnarskrá lýðveldisins Íslands né grundvallarreglur í samninga- og 
kröfurétti eða venjur í íslenskri stjórnskipun varðandi afturvirkni laga 
og íþyngjandi kvaða.
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Lög nr. 151/2010 ekki í samræmi við dóm HRD: 471/2010
Þegar niðurstaða Hæstaréttar lá fyrir í máli nr. 471/2010, kynntu 

efnahags- og viðskiptaráðherra, seðlabankastjóri og forstjóri 
Fjármálaeftirlitsins sameiginlega að viðbrögð stjórnvalda við dómnum yrðu 
lagasetning til að tryggja jafnræði og sanngirni. Í framhaldinu urðu til 
lög 151/2010.

Lögin tóku að öllu leyti mið af fordæmalausum tilmælum Seðlabanka 
Íslands og Fjármálaeftirlitsins frá 30. júní 2010, hvar fjármálastofnunum 
var í sjálfsvald sett hvaða lán teldust falla undir dóma Hæstaréttar. Þá 
var í tilmælum SÍ og FME sett fram sú túlkun, að fjármálastofnunum væri 
heimilt að endurkrefja greiðendur um þegar greidda gjalddaga. Má því ljóst 
vera að lagasetningin var smíðuð eftir framangreindum tilmælum. 
Lagasetningunni var þó ætlað að taka mið af niðurstöðu dóms í máli 
471/2010 og færa þá niðurstöðu á alla lánþega gengistryggðra lána, sem 
teldust skv. skilgreiningu laga, neytendur. Hæstiréttur hnekkti þeirri 
skilgreiningu laganna með dómi sínum, HRD: 603/2010. Af þeirri ástæðu ætti 
Alþingi þegar að fella úr gildi breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, nr. 38/2001, sem ákveðin var með lögum nr. 151/2010, í stað 
þess að afgreiða þá breytingu sem hér er til umsagnar.

Dómur 471/2010 ekki fordæmi um vaxtaútreining
Ovarlegt er að mati Samtaka lánþega, að byggja lagasetningu sem 

veitir þeim aðila er samning gerði með ólögmætum hætti, heimild til 
einhliða breytinga á fullkomlega lögmætu vaxtafyrirkomulagi, sér í hag, 
afturvirkt til stofndags peningakröfu, á jafn veiku fordæmi og dómur 
471/2010 er. Ber þar fyrst til þess að líta að hvergi í hinum tilvitnaða 
dómi er gert ráð fyrir að endurreiknaðir séu þegar greiddir gjalddagar og 
hækkaðir vextir á þegar greiddar kröfur. Dómkröfur stefnanda eru þannig 
fram settar að krafa stefnanda er útreiknuð á riftunardegi, kr.
3.327.002,- og er þá tekið tillit til vangreiðslu stefnda á tímiabilinu 
24. desember 2007 - 24. febrúar 2009, án vaxta, kr. 70.383,-. Að frádregnu 
andvirði bíls, sem skilað var, er stefnukrafa því fundin og ákveðin kr. 
795.944,-. Mjög er óljóst hvar í þessari stefnukröfu er að finna ákvæði 
sem með skýrum hætti gerir ráð fyrir afturvirkum breytingum á vaxtaákvæði 
samningsins. Framvirk breyting tekur síðan mið af því að krafan er öll í 
gjalddaga fallin og að um veruleg vanskil stefnda er að ræða. Því til 
viðbótar er ekki settur fram tölulegur ágreiningur í téðu máli og því 
ómögulegt fyrir dómara að fella dóm um aðra fjárhæð en einhverja þá kröfu 
sem sett er fram. Allar forsendur til að byggja á framangreindum dómi, 
lagasetningu, eru því í besta falli fráleitar. Af þeirri ástæðu einni ætti 
Alþingi þegar að fella úr gildi breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, nr. 38/2001, sem ákveðin var með lögum nr. 151/2010, í stað 
þess að afgreiða þá breytingu sem hér er til umsagnar.

Breyting á vaxtastigi andstætt ákvæðum ESB-tilskipana
Að mati Evrópudómstólsins þá var tilgangurinn með tilskipun 87/102 

meðal annars að tryggja að upplýsingaskylda lánveitenda væri virt, en 
hluti upplýsingaskyldunnar felst í því að setja lánaskilmála fram á skýru 
og skiljanlegu máli. Í forúrskurði Evrópudómstólsins í máli C - 76/10 
áréttar dómstóllinn mikilvægi tilskipunar 87/102, þannig að algerlega 
nauðsynlegt sé að neytandi fái skýrar upplýsingar um lántökukostnað. Þar 
er gengið svo langt að telja að sé hlutfallstala kostnaðar ekki gefin upp 
eða sett fram á skýru og skiljanlegu máli, þá verði ekki innheimtir vextir 
af slíkum samning. Verður af þeirri ástæðu, og að teknu tilliti til 
tilskipunar 93/13, að telja líklegri niðurstöðu samkvæmt gildandi 
evrópskum lögum um neytendalán og neytendavernd, að vextir á lánasamningum 
sem lögum 151/2010 var ætlað að taka til, yrðu felldir niður að öllu 
leiti, en að þeim verði breytt til hagsbóta fyrir lánveitanda. Lánþegar 
sem byggt geta á lögum um neytendavernd, hafa því samkvæmt framangreindu, 
rökstudda ástæðu til að leita bóta úr sjóðum ríkissins, verði lög 151/2010 
látin standa. Af þeirri ástæðu ætti Alþingi þegar að fella úr gildi 
breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, sem ákveðin var
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með lögum nr. 151/2010, í stað þess að afgreiða þá breytingu sem hér er 
til umsagnar.

Breyting á vaxtastigi andstætt 36. gr. sml. 7/1936
Samkvæmt skýrum ákvæðum 36. gr. samningalaga nr. 7/1936 þá skal við 

skoðun á því hvort víkja eigi ákvæði samnings til hliðar, líta til efnis 
samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við samningsgerðina og atvika sem 
síðar komu til. Í dómum Hæstaréttar nr. 92/2010 og 153/2010, frá 16. júní 
þess árs, var gengistrygging skuldbindinga í íslenskum krónum dæmd ógild.
Í c-lið 36. gr. sml. er sérstaklega tilgreint að eigi skuli taka tillit 
til atvika sem síðar komu til, neytanda í óhag, þegar samningsákvæði er 
vikið til hliðar, eða því breytt. Óumdeilt er að líta ber á dóma 
Hæstaréttar frá 16. september, sem atvik er síðar komu til. Af þeirri 
ástæðu einni er ójákvæmilegt að líta fram hjá kröfum um breytingu 
vaxtastigs neytanda í óhag, og ætti Alþingi þegar að fella úr gildi 
breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, sem ákveðin var 
með lögum nr. 151/2010, í stað þess að afgreiða þá breytingu sem hér er 
til umsagnar.

Afturvirkni laga andsæð grundvallarreglum
Samkvæmt ákvæðum mannréttindakafla stjórnarskrárinnar þá er lagt bann 

við afturvirkni laga sem fela í sér íþyngjandi ákvæði sbr. 69. gr., bann 
við afturvirkni refsilaga og dauðarefsingu, og bann við afturvirkni 
skattalaga og framsali skattlagningarvalds, sbr. 77. gr.. Grundvallarvenja 
í íslenskri stjórnskipun felur það einnig í sér að lög hafi ekki gildi 
yfir hluti sem framkvæmdir voru eða gerðir, fyrir setningu og gildistöku 
viðkomandi laga. Af þeirri ástæðu er fráleitt að samningar sem gerðir eru 
fyrir 28. desember 2010, geti fallið undir lög 151/2010, hvort heldur er 
um að ræða breytingu á löglegum ákvæðum téðra samninga með aftur- eða 
framvirkum hætti. Þar sem gengistrygging skuldbindinga í íslenskum krónum 
hefur verið andstæð lögum frá 1. júlí 2001, sbr. lög nr. 38/2001, um vexti 
og verðtryggingu, þá skulu gengistryggingaákvæði falla brott sbr. dóma. 
Vaxtaákvæði skulu aftur á móti halda gildi sínu, enda engin lög sem banna 
samning aðila í milli um ákveðið, tilgreint vaxtastig og tengingu þess við 
tilgreindar vísitölur. Litlar líkur eru á að fjármálafyrirtæki hafi eftir 
setningu laga 151/2010, gert gengistryggðan samning í íslenskum krónum við 
neytanda og því þarflaust að grípa til ákvæða laga 151/2010 við ákvörðun 
vaxtastigs. Lög 151/2010, sem og önnur lög sem ætlað er að hafa áhrif á 
vaxtastig þegar gerðra samninga eru því tilgangslaus. Af þeirri ástæðu 
ætti Alþingi þegar að fella úr gildi breytingu á lögum um vexti og 
verðtryggingu, nr. 38/2001, sem ákveðin var með lögum nr. 151/2010, í stað 
þess að afgreiða þá breytingu sem hér er til umsagnar.

Meint óréttmæt auðgun
Samningur um lán milli aðila, svo sem venja er um í almennum 

bankaviðskiptum, felur í sér þrjú grundvallaratriði.

1 . Fé er lánað
2 . Samið er um endurgjald fyrir lánveitinguna
3 . Fé er endurgreitt með að viðbættu umsömdu endurgjaldi

Venja er, í neytendaviðskiptum, að fjármálafyrirtæki semji skilmála 
einhliða og bjóði lánþega upp á kjör. Lánþegi þiggur síðan eða hafnar þeim 
kjörum. Sérstaklega er tilgreint í lögum um neytendavernd, að ekki er gerð 
krafa um að neytandi sé vel að sér í lögum um skilmála vörunnar sem boðin 
er. Í þessu tilviki peningalán. Þvert á móti er gerð skýr og óumdeild 
krafa um að neytandi geti notið þess samnings sem samið er um, sé þess 
kostur, en njóti ella sambærilegra eða betri kjara.

Nú hefur eitt af þeim þremur grundvallaratriðum sem felast í 
lánaviðskiptum aðila, verið dæmt andstætt lögum. Er þar um að ræða 
endurgjald sem bankanum reiknast fyrir það fé sem bankinn lánaði. Fellur 
það ákvæði því sjálfkrafa niður sem óskuldbindandi. Eftir stendur því:
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1 . Fé er lánað
2 . Fé er endurgreitt.

Sé því um það að ræða að lánþegi þiggi lán að fjárhæð kr. 1.000.000,- 
og endurgreiði að lánstíma liðnum kr. 1.000.000,-, þá er samningur að 
fullu efndur og því fráleitt að tala um ólögmæta auðgun lánþega þó svo að 
gjald fyrir lán falli niður sökum misgjörða lánveitanda og frávika í þeim 
gjörðum hans frá lögum. Af þeirri ástæðu ætti Alþingi þegar að fella úr 
gildi breytingu á lögum um vexti og verðtryggingu, nr. 38/2001, sem 
ákveðin var með lögum nr. 151/2010, í stað þess að afgreiða þá breytingu 
sem hér er til umsagnar.

Með vinsemd,

f.h. Samtaka lánþega

Guðmundur Andri Skúlason
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