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Útdráttur  

Þann 30. janúar 2020 lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin yfir neyðarástandi gagnvart 

lýðheilsu manna vegna COVID-19. Eftir því sem smitum fjölgar og áhrif faraldursins aukast 

glímir lögfræðin í auknum mæli við áskoranir, til að mynda í samninga- og kröfurétti. Markmið 

ritgerðarinnar „Force majeure og COVID-19: Áhrif æðri mátta á kröfuréttarsambönd“ er að 

fjalla um svokallaða force majeure reglu, hvort hún sé gild í íslenskum samninga- og kröfurétti, 

og þá einna helst hvort COVID-19 teljist force majeure atvik. Notast verður við hina fræðilegu 

lagalegu aðferð (e. dogmatic method).  

Í fyrsta kafla er almennur inngangur. Í öðrum kafla verður leitast við að greina helstu 

megin- og ógildingarreglur á sviði samninga- og kröfuréttar, einkum og sér í lagi þær sem geta 

haft áhrif á efndaskyldu samningsaðila. Í þriðja kafla verður force majeure reglan sjálf skoðuð, 

skilyrði hennar, sérstök samningsákvæði reglunnar og réttaráhrif hennar. Í fjórða kafla verður 

COVID-19 lagt til grundvallar, áhrif faraldursins skoðuð og atvik heimfærð undir skilyrði force 

majeure ásamt því að skoða fyrirliggjandi dóma og stjórnvaldsákvarðanir sem byggja á efninu. 

Í fimmta kafla verða dómar Hæstaréttar frá efnahagshruninu 2008 teknir til skoðunar þar sem 

force majeure var teflt fram sem málsástæðu. Tilgangurinn er að greina nýlega 

dómaframkvæmd sem snýr að reglunni og túlkun hennar.  

Í sjötta og síðasta kafla verða leiddar fram niðurstöður ritgerðarinnar. Helstu niðurstöður 

hennar eru þær að force majeure er gild í íslenskum samninga- og kröfurétti, en þar sem skilyrði 

hennar eru túlkuð þröngt er ekki hægt að fallast afdráttarlaust á að hún taki til COVID-19. Áhrif 

faraldursins þarf að meta sjálfstætt fyrir hvern einasta samning. Þá gætir réttaróvissu í dómum 

er snúa að reglunni. Niðurstaða dóma skortir alla jafna rök, umfjöllun um réttaráhrif reglunnar 

og túlkun skilyrðanna. Sömuleiðis horfa dómstólar oft framhjá reglunni í niðurstöðum sínum 

þrátt fyrir að hún sé skilgreind og viðurkennd í íslenskum rétti.  
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Abstract 

On January 30th in 2020, the World Health Organization declared a state of emergency against 

public health because of COVID-19. As numbers of infections have grown, the legal field 

increasingly faces challenges of its own, for example in contract law. This essay „Force 

majeure og COVID-19: Áhrif æðri mátta á kröfuréttarsambönd.“ will discuss the force majeure 

principle in the Icelandic legal system to see whether COVID-19 is considered a force majeure 

event on the basis of the dogmatic method. 

The first chapter is a general introduction. The second chapter will seek to analyse the 

main principles in contract law and the rules of non-compliance in that field, especially those 

that have effect on the fulfilment of the contract. In the third chapter, the force majeure 

principle itself will be examined, its conditions, the force majeure clause, and the legal effect 

of the principle. In the fourth chapter COVID-19 will be examined, the effects of the epidemic 

and what have been done to control it. Then COVID-19 will be brought under the force majeure 

principle. Icelandic judgments and government decisions based on COVID-19 and force 

majeure principle will also be examined. In the fifth chapter the Supreme Court rulings from 

the economic collapse of 2008 will be examined, where force majeure principle has been used 

as cause of action. The goal is to analyse how the Court defines the principle and its 

interpretation.  

The sixth and final chapter will go over the results of the essay. The main conclusions are 

that the force majeure principle is a valid principle in Icelandic contract law. Since the 

conditions of the principle are interpreted narrowly, it is not possible to accept, unequivocally, 

that COVID-19 falls under the force majeure principle. The effects of the epidemic needs to 

be assessed individually. There is also legal uncertainty surrounding court cases concerning the 

rule. The outcome of judgments lacks arguments, the affection of the rule and the interpretation 

of the conditions. Likewise, courts often ignore the rule in their conclusions, even though the 

rule is defined and recognized in Icelandic law. 
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1. Inngangur 

Margt hefur breyst í lífi borgaranna hérlendis síðan Covid-19 ruddi sér til rúms. Meðal 

afleiðinga faraldursins eru miklar hömlur á efnahagslíf landsins, einkum og sér í lagi á 

ferðaþjónustu, veitinga- og skemmtanahald. Eftir því sem smitum fjölgar glímir lögfræðin í 

auknu mæli við áskoranir, einna helst í samninga- og kröfurétti og einkum um 

skuldbindingargildi samninga. Þá kemur til skoðunar reglan um force majeure á íslensku 

„óviðráðanleg ytri atvik“ (hér eftir verður notast við íslenska heitið). Reglan gerir 

samningsaðilum kleift að losna undan samningsskuldbindingum sínum þegar ófyrirséð, 

óviðráðanleg ytri atvik, utan valdsviðs samningsaðila eiga sér stað, enda sé þá ómögulegt fyrir 

samningsaðila að standa við skuldbindingarnar samkvæmt samningnum.1 Atburður eins og 

COVID-19 hefur verulegar breytingar í för með sér sem getur eðlilega haft umtalsverð áhrif á 

samningssambandið. Samkvæmt meginreglu á kröfuhafi rétt til efnda in natura. Hann á því rétt 

á að fá efndir kröfu sinnar í samræmi við aðalefni samningsins, hvort sem það er 

peningagreiðsla, afhending á tilteknum hlut eða að skuldari láti hjá líða að framkvæma tilteknar 

athafnir.2 Reglan getur sætt undantekningum, ef það er til dæmis ljóst að ekkert vit er í því að 

krefja skuldara til efnda in natura enda líkamlega ómögulegt (l. impossibilum nulla obligatio).3 

Þegar aðili verður fyrir verulegum hindrunum af völdum COVID-19 er spurning hvort hann 

geti borið fyrir sig hina fyrrgreindu óskráðu meginreglu um óviðráðanleg ytri atvik. 

Í öðrum kafla ritsins verður farið yfir helstu meginreglur samninga- og kröfuréttar og síðan 

ógildingarreglur réttarsviðsins, einkum og sér í lagi þær reglur sem geta haft áhrif á efndaskyldu 

samningsaðila. Þar á eftir, í þriðja kafla, verður farið yfir regluna óviðráðanleg ytri atvik og 

skilyrði hennar, sérstök samningsákvæði um regluna og þau réttaráhrif sem gilda. Þá verður í 

fjórða kafla COVID-19 faraldurinn skoðaður og áhrif hans á Ísland og þau atvik færð undir 

skilyrði óviðráðanlegra ytri atvika ásamt því að skoða dóma og stjórnvaldsákvarðanir sem 

reynt hafa á óviðráðanleg ytri atvik og COVID-19. Því næst er í fimmta kafla gert grein fyrir 

íslenska dómaframkvæmd frá efnahagshruninu 2008 og hún skoðuð með tilliti til reglunnar um 

óviðráðanleg ytri atvik. Tilgangurinn er að greina hvernig dómstólar túlka regluna og 

réttaráhrif hennar. Að lokum verður niðurstaða lögð fram með eins afdráttarlausum hætti og 

 
1 Ahmer A Qureshi, „Coronavirus & Contracts: How the Coronavirus May Trigger Force Majeure“ (2020) 46 

American Journal of Law & Medicine 133, 133. 
2 Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ (2000) 50 Tímarit lögfræðinga 285, 289. 
3 Bernhard Gomard og Torsten Iversen, Obligationsret: 2. del (4. útg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011) 

54. 



2 

 

kostur gefst. Þess skal getið að umfjöllunin er ekki ótvíræð, enda er óviðráðanleg ytri atvik 

matskennd regla.  

Markmið ritgerðarinnar er að leiða í ljós gildandi rétt óskráðu meginreglunnar um 

óviðráðanleg ytri atvik í íslenskum samninga- og kröfurétti. Það skal gert með því að heimfæra 

regluna til COVID-19 atburða og svara spurningunni hvort COVID-19 flokkist sem 

óviðráðanlegt ytra atvik. Í ritsmíði þessari er ætlunin að varpa ljósi á þau almennu sjónarmið 

sem gilda um skilyrði reglunnar, afstöðu Hæstaréttar gagnvart henni og draga þaðan ályktun 

um hvort farsóttin geti almennt flokkast sem óviðráðanleg ytri atvik.  
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2. Samninga- og kröfuréttur 

Þýðingarmikil regla í samninga- og kröfurétti er reglan um að samninga ber að halda (l. pacta 

sunt servanda).4 Samningur er viljayfirlýsing ætluð til þess að stofna rétt, breyta honum eða 

fella hann niður.5 Algengast er að til samningssambands stofnist þegar fyrir liggur tilboð 6 sem 

hefur verið samþykkt.7 Þá vegur meginreglan um samningsfrelsið þungt. Í henni felst þrennt; í 

fyrsta lagi er mönnum almennt heimilt að velja sér gagnaðila við samningsgerð, í öðru lagi er 

mönnum gefið frelsi um efni samningsins og í þriðja og síðasta lagi hafa menn frjálsræði til að 

ákvarða hvort samningur skuli gerður eða hvort látið skuli hjá líða að gera samning.8  

Í lögum nr. 50/2000 um lausafjárkaup (hér eftir lkapl.) má sjá dæmi þess að fyrirliggjandi 

lögum er gert að víkja fyrir samningsfrelsi sbr. 3. gr. laganna. Þá þurfa takmarkanir á 

samningsfrelsinu að vera skýrar, sbr. dómur Hæstaréttar 3. febrúar 2000 í máli nr. 352/1999. 

Þá eru undantekningar frá meginreglunni að finna í lögum, meðal annars í 1. mgr. 76. gr. 

lögræðislaga nr. 71/1997 og lögum um eignarrétt og afnotarétt fasteigna nr. 19/1966. Af 

meginreglunni leiðir að samningar eru ekki bundnir sérstöku formi, þó undantekningar geta 

verið frá því í lögum, samkomulagi milli samningsaðila eða á grundvelli venju eða eðli máls, 

sbr. dómur Hæstaréttar 22. mars 2012 í máli nr. 513/2011. Túlkun samnings þarf að því sögðu 

að byggja á fyrirliggjandi lögum og réttmætum væntingum samningsaðila gagnvart honum.9  

Samningur stofnar kröfuréttarsamband en krafa er lögvarin heimild kröfuhafa til að krefja 

skuldara um að gera eitthvað eða láta eitthvað ógert.10 Skilyrði kröfu eru þrennskonar; í fyrsta 

lagi verður krafa kröfuhafa gagnvart skuldara að vera nægilega skýr, í öðru lagi verður skuldara 

að vera mögulegt að efna hana og í síðasta lagi má krafan ekki vera andstæð lögum og velsæmi. 

Í því sambandi er átt við að, hún þurfi að njóta lögverndar (l. obligatio naturalis) sbr. dómur 

Hæstaréttar 29. janúar 1948 í máli nr. 138/1946.11 Ekki er unnt að leita atbeina hins opinberra 

til efnda in natura ef krafa nýtur ekki lögverndar.12 Þá hvílir sönnunarbyrðin á þeim sem telur 

sig eiga kröfu á hendur öðrum, sbr. dómur Hæstaréttar 10. apríl 2003 í máli nr. 497/2002. 

 
4 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur I: Efndir kröfu (Bókaútgáfan 

CODEX 2009) 129. 
5 sama heimild 37. 
6 Tilboð er loforð sem þarf að samþykkja. Loforð er viljayfirlýsing manns sem skuldbindur hann og er beint til 

annars manns, sjá Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (2. útg., Hlaðbúð 1948) 15. 
7 Samþykki fyrir tilboði er yfirlýsing loforðsmóttakanda að hann taki við þeim réttindum og skyldum sem honum 

er boðið í tilboðinu, sjá sama heimild 19. 
8 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: Yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (Bókaútgáfan CODEX 1987) 

25–26; Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 4) 130. 
9 Páll Sigurðsson (n. 8) 46–48. 
10 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 4) 74. 
11 sama heimild 139–142. 
12 sama heimild 74. 
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Skyldum kröfuréttarsambands má skipta annars vegar í einhliða skuldasamband og hins vegar 

gagnkvæmt skuldasamband,13 en gagnkvæmt skuldasamband stofnast með samningi þar sem 

skylda er lögð bæði á kröfuhafa og skuldara.14 Kröfuhafi á þá rétt á því að fá kröfu sína efnda 

í samræmi við aðalefni samningsins, efndir in natura.15 Sömuleiðis leysir vanefnd annars oft 

skyldu hins í gagnkvæmu skuldasambandi, sbr. til hliðsjónar 10. gr. lkapl., 1. mgr. 49. gr. sömu 

laga og dóm Hæstaréttar 7. mars 1985 í máli nr. 190/1982. Viðfangsefni kröfuréttar er því 

ávallt skylda skuldara gagnvart kröfuhafa og réttur kröfuhafa á hendur skuldara.16 Af því leiðir 

að krafa líður undir lok þegar greiðsla hefur átt sér stað, og er greiðsla því hinn „eðlilegi 

dauðdagi“ kröfu.17 

 

2.1. Ógildingarreglur í samninga- og kröfurétti 

Til þess að samningur teljist óskuldbindandi þarf til mikils að koma. Samningur er bindandi að 

því gefnu að aðstæður haldist þær sömu og þegar gengið var til samninga (l. clausula rebus sic 

stantibus). Þegar atvik eða aðstæður breytast verulega eða þróast með öðrum hætti en 

samningsaðilar gerðu ráð fyrir á grundvelli væntinga og forsendna samnings kemur ógilding 

til álita sem lýtur þröngum undantekningum frá meginreglunni um að samninga ber að halda.18 

Þá eru gerðar ennþá ríkari kröfur til skuldara að efna skyldur sínar ef krafan flokkast sem 

peningagreiðsla svo unnt verði að krefjast ógildingar eða vanefndar á samningnum.19 Ógilding 

samnings réttlætist eingöngu af veigamiklum félagslegum og/eða viðskiptalegum þáttum, of 

víðtækar ógildingarheimildir væru til þess fallnar að veikja traust manna á samningum og grafa 

undan viðskiptalífinu. Samningar verða því einungis ógiltir með dómi, en ógildingarreglurnar 

má finna í almennum lögum um samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936 (hér 

eftir smnl.), sérlögum og ólögfestum meginreglum.20 Verður í framhaldinu vikið stuttlega að 

þeim reglum sem geta haft áhrif á efndaskyldu. Það er reglan um brostnar forsendur, reglan um 

stjórnunarábyrgð og ógildingarregla 36. gr. smnl.  

 

 
13 sama heimild 18. 
14 sama heimild 71. 
15 Þorgeir Örlygsson (n. 2) 289. 
16 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 4) 27. 
17 sama heimild 97–98. 
18 Anna Katrín Sigfúsdóttir, „Skilyrði reglunnar um brostnar forsendur í samningarétti“ (2015) 68 Úlfljótur 215, 

218. 
19 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (Lagadeild félagsvísindasviðs Háskóla Íslands 23. apríl 2020) 4 

<https://www.mbl.is/media/78/11378.pdf> skoðað 22. desember 2020. 
20 Páll Sigurðsson (n. 8) 221–222, 224. 
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2.1.1. Ógildingarreglan um brostnar forsendur 

Brostnar forsendur er undantekning frá meginreglunni um skuldbindingargildi samninga.21 

Reglan er því eingöngu tekin til greina, sé niðurstaða samnings án hennar bersýnilega 

ósanngjörn.22 Þegar atvik eða aðstæður hafa breyst á skjön við forsendur gilds samnings er 

talað um að forsendur hans bresti og við þær aðstæður geta dómstólar leyst samningsaðila 

undan ósanngjörnum skuldbindingum á grundvelli reglunnar. Atvik við gerð samnings geta 

ekki leitt til brostinna forsendna, þær leiða af staðreyndum sem verða samningsaðilum kunnar 

eftir gerð samnings og hafa afgerandi áhrif á vilja samningsaðila til að efna skyldur sínar.23  

Til útskýringa má skoða dóm Hæstaréttar 18. október 1984 í máli nr. 165/1982, en þar 

hafði F selt Ú bát. Samkvæmt samningi aðilanna þurfti að liggja fyrir samþykki norskra og 

íslenskra stjórnvalda svo salan yrði heimiluð. Slík heimild fékkst ekki frá íslenskum 

stjórnvöldum þar sem frumvarp til laga náði ekki fram að ganga. Við því segir Hæstiréttur: 

Innflutningsleyfi var að sjálfsögðu alger forsenda þess, að kaupin næðu fram að 

gang. Er af þessum sökum fallist á þá niðurstöðu héraðsdóms, að samningurinn frá 

4. mars um kaupin á bátnum hafi fallið úr gildi, vegna þess að þessi forsenda fyrir 

þeim brást, og að hvorugur málsaðilja beri öðrum fremur ábyrgð gagnvart hinum á 

því, að svo fór … . (áherslubr. höf.) 

Þar sem forsenda samningsins brást var samningnum í heild vikið til hliðar og ekki gerð krafa 

til efnda. Það telst samningsaðila til hagsbóta að komast frá efndum þegar forsendur 

samningsins bresta og á þeim grundvelli getur verið réttlætanlegt að ónýta samninginn í heild 

eða að hluta.24 Þá er reglan hvorki lögfest í samningalögum né öðrum lögum íslensks réttar.25 

Grundvallarskilyrði fyrir beitingu reglunnar felur í sér að samningsaðili sé ómeðvitaður um 

þær raunverulegu aðstæður við samningsgerð sem síðar verða honum óhagstæðar. Ekki skiptir 

máli þótt hann hafi veitt því athygli að forsendurnar kynnu að bresta ef hann vissi ekki að þær 

myndu bresta í raun.26 Þá er viðurkennt að hugtakið forsenda taki bæði til meðvitaðra og 

ómeðvitaðra forsendna við stofnun samningsins.27 

Skilyrði reglunnar eru þrjú; í fyrsta lagi þarf forsendan að vera veruleg fyrir 

samningsaðilann, hún þarf að vera ákvörðunarástæða eða hafa úrslitaáhrif fyrir gerð samnings, 

í öðru lagi þarf gagnaðilinn að hafa vitað eða mátt vita af forsendunni og að hún væri veruleg, 

í þriðja lagi þarf forsendan að hafa þýðingu fyrir samninginn. Forsenda telst hafa þýðingu fyrir 

 
21 Anna Katrín Sigfúsdóttir (n. 18) 238. 
22 Páll Sigurðsson (n. 8) 302. 
23 Anna Katrín Sigfúsdóttir (n. 18) 235. 
24 Páll Sigurðsson (n. 8) 300. 
25 sama heimild 221. 
26 Anna Katrín Sigfúsdóttir (n. 18) 236. 
27 sama heimild 240. 
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samning ef eðlilegt og sanngjarnt þykir, hlutlægt séð, að leggja áhættuna af brostnum 

forsendum á gagnaðilann 28 Í skilyrðunum felst sú krafa að samningsaðilar hefðu samið á annan 

veg, hefðu þeir vitað af þessum breyttu forsendum.29 Þá er reglunni eingöngu beitt yfir tilvik 

þar sem löggjöf eða aðrar réttarreglur gilda ekki.30 Eins er reglan ekki bundin við tilteknar 

tegundir samninga, og má beita henni bæði á aðalgreiðslur og peningagreiðslur samningsins.31 

Almennt er reglunni þó beitt til að losna undan samningsskuldbindingum, enda felst í henni 

heimild til að leysa samningsaðila undan greiðsluskyldu án þess að þurfa að sæta 

vanefndarúrræðum viðsemjandans.32 

Dómara ber að meta hagsmuni samningsaðila þegar reglunni er beitt en ekki verður fallist 

á notkun reglunnar ef slíkt þykir óréttlátt eða ósanngjarnt í garð viðsemjandans.33 Leiði notkun 

reglunnar ekki til ósanngjarnar niðurstöðu og skilyrði þykja uppfyllt ber dómara að ógilda 

samninginn með þeim afleiðingum að samningsaðili losnar í heild eða að hluta undan 

skuldbindingum sínum.34 Þar sem reglan er ólögfest geta réttaráhrif hennar verið óljós, en dæmi 

um slíkt getur til að mynda verið peningagreiðsla sem var lækkuð niður vegna hindrunar. Við 

slíkar aðstæður getur tvennt komið til greina, að mismunurinn sé endurgreiddur þegar hindrun 

er ekki lengur fyrir hendi eða að kröfuhafi einfaldlega sætti sig við að fá ekki fulla greiðslu.35 

 

2.1.2. Ógildingarreglan um stjórnunarábyrgð 

Reglan um stjórnunarábyrgð er meginregla sem grundvallast á bótaábyrgð samkvæmt 

kaupalögum í samræmi við norræna fyrirmynd. Í Noregi þykir ekki vafi á að reglan gildi sem 

almenn regla í kröfurétti og gildi því um ólögfest tilvik. Hið sama verður því talið eiga við í 

íslenskum rétti.36 Reglan leggur áherslu á það hvort orsakir vanefndar megi rekja til atburða 

innan stjórnunarsviðs þess sem vanefnir samningsskuldbindingar sínar, þegar meta á hvort 

skaðabótaskylda sé til staðar. Reglan gildir því fyrir báða samningsaðila og um allar tegundir 

vanefnda. Í hnotskurn má segja að ekki verði lögð skaðabótaábyrgð á þann sem vanefnir 

samningsskuldbindingar sínar, stafi vanefndin af óyfirstíganlegri hindrun sem ekki var unnt að 

 
28 sama heimild 257. 
29 Páll Sigurðsson (n. 8) 302. 
30 Anna Katrín Sigfúsdóttir (n. 18) 246. 
31 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 8. 
32 sama heimild. 
33 sama heimild 9. 
34 sama heimild 9–10. 
35 sama heimild 10. 
36 sama heimild 16–17. 
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sjá fyrir, það er, hindrunin þarf að vera utan stjórnunarsvið þess sem vanefnir.37 Regluna um 

stjórnunarábyrgð má sjá í 1. mgr. 27. gr. lkapl., í fyrri málslið greinarinnar er lögð 

skaðabótaábyrgð á þann sem vanefnir skyldu sína. Uppfylli hann hins vegar skilyrði seinni 

málsliðarins verður hann ekki talinn skaðabótaábyrgur.38 Rétt er að nefna að reglan gildir 

eingöngu um beint tjón, sbr. dóm Hæstaréttar 18. febrúar 2010 í máli nr. 127/2009. 

Reglan um stjórnunarábyrgð, sbr. meðal annars 2. ml. 1. mgr. 27. gr. lkapl., felur í sér 

fjögur skilyrði; í fyrsta lagi þarf hindrun að vera til staðar, í öðru lagi þarf hún að vera utan 

stjórnunarsvið samningsaðila, í þriðja lagi má samningsaðili ekki hafa haft hindrunina í huga 

við samningsgerð og í fjórða lagi verður ekki ætlast til þess að samningsaðili komist hjá 

hindruninni eða yfirvinni hana.39 Líkt og almennt er, hvílir sönnunarbyrði á þeim sem ber 

hindrun fyrir sig, og þarf sá hinn sami einnig að sanna orsakatengsl á milli hindrunar og 

vanefndar.40 Ofangreind skilyrði leiða af sér að hindrunin sem um ræðir þarf að vera víðtæk, 

og fela í sér almennan ómöguleika.41 Hindrunin þarf því að vera utan stjórnunarsviðs skuldara 

þar að segja utan skipulags-, stjórnunar- og fjárfestingaákvarðana skuldara. Peningaskortur 

einn og sér flokkast því ekki til hindrunar en aðstæður sem koma í veg fyrir að skuldari geti 

eignast pening eða takmarkanir á rekstri sem á að skila inn fé geta hins vegar gert það. Taka 

verður tillit til aðstæðna hverju sinni, sem þurfa að fela í sér hlutlægan ómöguleika.42 Sá sem 

ekki getur efnt samningsskuldbindingu sína vegna hindrunar ber að tilkynna það viðsemjanda 

sínum. Eins ber honum að tilkynna hvenær hann áætlar að skyldan fáist efnd. Sé slíkt ekki gert 

innan hæfilegs tíma kann skuldari að fyrirgera rétti sínum og getur kröfuhafi eftir atvikum 

krafist skaðabóta.43 

Réttaráhrif stjórnunarábyrgðar felast í því að samningsaðili er leystur frá bótaábyrgð yfir 

hindrunartímann, en ábyrgðin raknar við að honum loknum.44 Samningsaðilinn verður 

sömuleiðis ekki krafinn efnda in natura á líftíma hindrunarinnar. Þá skal því haldið til haga að 

 
37 Sigrún Helga Jóhannsdóttir, „Aðgreining milli beins og óbeins tjóns innan samninga“ (2006) 59 Úlfljótur 655, 

658–659. 
38 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson, Kröfuréttur II: Vanefndaúrræði 

(Bókaútgáfan CODEX 2011) 248. 
39 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 17. 
40 Sigrún Helga Jóhannsdóttir (n. 37) 660. 
41 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr. 40/2002“ (2003) 56 Úlfljótur 321, 331. 
42 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 18. 
43 sama heimild 19. 
44 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 119-110. mál, athugasemd við 4. gr. 
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viðsemjandi þarf ekki að bíða endalaust eftir að hindrun hverfi. Viðsemjandi getur rift samningi 

séu skilyrði riftunnar fyrir hendi, einkum þegar um verulegar vanefndir er að ræða.45  

 

2.1.3. Ógildingarregla 36. gr. samningalaga 

Í ákvæði 36. gr. smnl. er að finna lögfesta ógildingarreglu sem flokkast sem almenn ógildingar- 

og hliðrunarregla um samninga sem teljast ósanngjarnir og/eða andstæðir góðri viðskiptavenju. 

Hún er víðtækasta ógildingarreglan í íslenskum rétti, því ber dómstólum að beita henni með 

varhug.46 Reglan er sambærileg 36. gr. dönsku samningalaganna,47 í henni felst heimild til að 

breyta samningi, sbr. til dæmis UfR 1984.649 (Ø.L.D) þar sem samkomulagi hjóna um 

lífeyrisgreiðslur, eftir lögskilnað, var breytt.48 

Ákvæði 36. gr. smnl. með síðari breytingum veitir dómstólum mikið meira svigrúm til 

ógildingar ósanngjarnra samninga en áður var viðurkennt í íslenskum rétti. Veitir reglan 

dómstólum heimild til að ógilda samninga í heilda, að hluta eða breytt honum.49 Við slíkar 

aðstæður má segja að samningurinn standi á þröskuldi þess að vera talin gildur eða ógildur.50 

Reglan er í eðli sínu almenn og gildir því um allar tegundir samninga og krafna.51 

Þegar kemur til skoðunar að beita 36. gr. smnl. þarf að svara þeirri grundvallarspurningu hvort 

samningurinn teljist ósanngjarn eða andstæður góðri viðskiptavenju.52 Hugtakið „ósanngjarnt“ 

getur ekki talist skýrt enda liggur ekki fyrir skilgreining á hugtakinu eða hvenær samningur 

telst ósanngjarn. Sama má segja um hvað telst „andstætt góðri viðskiptavenju“.53 Reglan er því 

vísiregla sem gefur dómstólum aukið svigrúm við matið, þá er unnt að taka tillit til sérstakra, 

siðferðislegra og félagslegra aðstæðna.54 Reglan leitast við að tryggja að samningar verði 

sanngjarnir í garð beggja samningsaðila og er því beitt þegar samningsaðilar telja samning í 

heild eða að hluta ósanngjarnan eða óhóflega íþyngjandi.55 Þá tekur sanngirnismatið hliðsjón 

af 2. mgr. 36. gr. smnl. sem byggir á á fjórum þáttum; í fyrsta lagi efni samningsins, í öðru lagi 

 
45 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 17. 
46 sama heimild 10. 
47 Aftaleloven nr. 193 af 02.03.2016 
48 Viðar Már Matthíasson, „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“ (1986) 36 Tímarit lögfræðinga 

168, 173–174. 
49 Páll Sigurðsson (n. 8) 235. 
50 sama heimild 228. 
51 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 10. 
52 Viðar Már Matthíasson, „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“ (n. 48) 175. 
53 sama heimild 176. 
54 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 11. 
55 Páll Sigurðsson (n. 8) 59–60. 
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stöðu samningsaðila, í þriðja lagi til atvika við samningsgerð og í fjórða lagi til atvika sem 

komu síðar til.56 

Fyrstu þrjú skilyrði matsins eru mismunandi eftir hverjum og einum samningi. Fjórða 

skilyrðið má meta nánar, en við matið virðast dómarar, samkvæmt orðanna hljóðan, hafa 

frjálsar hendur. Þau atvik sem dómstólar telja einna helst falla undir fjórða skilyrðið eru 

verðlagsþróun, sbr. dómur Hæstaréttar 8. nóvember 1990 í máli nr. 273/1988, og ákvarðanir 

stjórnvalda, sbr. dómur Hæstaréttar 11. apríl 1995 í máli nr. 341/1992, en ítrekað skal að 

reglan takmarkast ekki við umrædd atvik.57 Þá leiðir af reglunni að leggja þarf heildarmat á 

samningssambandið og eðli vanefndarinnar.58 Viti skuldari af efndahindrun og ber þá vitneskju 

ekki undir kröfuhafa getur hann ekki borið fyrir sig regluna. Sömuleiðis getur kröfuhafi ekki 

krafist efnda hafi hann vitað af efndahindrun án þess að láta skuldara vita, þó hún hafi veruleg 

áhrif á efndir hans.59 

Að móta réttarframkvæmd reglunnar með skírskotun í sanngirni er á valdi dómstóla.60 Því 

hafa dómstólar eftirtaldar heimildir; í fyrsta lagi að víkja löggerningi til hliðar sem var ógildur 

frá upphafi, vegna atvika, sem voru til staðar við samningsgerð eða í síðasta lagi á því 

tímamarki sem tilgreint er í 36. gr. smnl., í öðru lagi að víkja samningi til hliðar vegna 

efnisannmarka sem ógildir hann frá upphafi, í þriðja lagi að víkja löggerningi til hliðar sem var 

upphaflega gildur en varð óskuldbindandi vegna atvika sem komu til eftir gerð hans.61 Reglan 

getur því leitt til þess að samningi verði vikið til hliðar í heild sinni, sbr. dóm Hæstaréttar 19. 

september 2002 í máli nr. 102/2002, að hluta, sbr. dóm Hæstaréttar 7. desember 2000 í máli 

nr. 155/2000, eða að honum verði breytt, sbr. dóm Hæstaréttar 21. júní 2011 í máli nr. 

542/2010 (Hrd. 542/2010). Dómari getur meðal annars leiðrétt samning á grundvelli 

verðákvæða, lakari réttar samningsaðila eða vegna óskýrra samningsákvæða sem þykir ekki 

gæta sanngirni eða jafnræðis.62 Ákvæði 36. gr. smnl. hefur þar af leiðandi auðveldað 

dómstólum matið þegar ágreiningur er um hvort eigi að halda, breyta eða ógilda samning, í 

heild eða að hluta.63 Þá getur ógilding dómstóla snúið annars vegar eingöngu gagnvart 

málsaðilum, samningsaðilum samningsins, og hins vegar gagnvart almenningi í heild og þar af 

leiðandi öllum samningum eða samningsákvæðum sem eru sambærileg ákvæðinu sem var ógilt 

 
56 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 12. 
57 sama heimild. 
58 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 339. 
59 sama heimild 45. 
60 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 4) 48. 
61 Viðar Már Matthíasson, „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“ (n. 48) 174. 
62 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 22, 325, 335. 
63 sama heimild 338. 
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og skapa þannig varnaráhrif gagnvart þesskonar samningum eða samningsákvæðum.64 Þar sem 

dómarar hafa svo víðtækt vald ber þeim að gæta hófs við beitingu reglunnar. 

 

3. Óviðráðanleg ytri atvik 

Franska hugtakið force majeure verður beinþýtt á íslensku sem meiriháttar öfl, en notast er við 

hugtakið óviðráðanleg ytri atvik. Skilgreining reglunnar er eftirfarandi:  

Að ófyrirséð, óviðráðanleg ytri atvik, sem eru sérstök í eðli sínu, og valda því að 

ómögulegt eða því sem næst er að efna samningsskuldbindingu, eigi að hafa áhrif 

á efndaskylduna, eða hvort og hvaða vanefndum megi beita.65 

Túlka ber hugtakið í samræmi við orðalag hverrar reglu og samningsákvæðis sem hugtakið 

birtist í.66 Óviðráðanleg ytri atvik fela í sér atburð sem hvorki er hægt að sjá fyrir né stjórna. 

Hér má nefna náttúruhamfarir, svo sem flóð og fellibyli, en einnig gjörðir manna, eins og 

uppþot, verkföll og stríð. Á lettnesku nefnist reglan vis major en á ensku superior force eða Act 

of God.67 Strangt til tekið hefur ekki þótt nauðsynlegt að tilgreina hvaða atvik falla undir 

óviðráðanleg ytri atvik eins og styrjaldir, óeirðir, viðskiptabann og fleira. Hins vegar hefur 

verið talið ófullnægjandi að vísa eingöngu til force majeure, enda hefur þýðing orðalagsins 

enga sérstaka þýðingu aðra en óviðráðanleg ytri atvik.68 Þá hefur Hæstiréttur Íslands fallist á 

að ýmis atvik geti flokkast undir regluna. Í dómi Hæstaréttar 4. júlí 1974 í máli nr. 51/1973 

(Hrd. 51/1973) féllst dómurinn á að stríð og ófyrirséðar náttúrulegar aðstæður geti fallið undir 

regluna. Í dómi Hæstaréttar 16. október 1991 í máli nr. 492/1989 féllst dómurinn á að veðurofsi 

geti fallið undir regluna. Í dómi Hæstaréttar 28. febrúar 2013 í máli nr. 587/2012 (Hrd. 

587/2012) féllst dómurinn á að eldsvoði geti sömuleiðis fallið undir regluna, enda stafi hann af 

„óhappatilviljun“. Þessar hindranir geta þar af leiðandi bæði verið náttúruhamfarir og aðgerðir 

af manna völdum, sbr. Hrd. 51/1973. Hindranirnar hér eru ekki tæmandi taldar, en óvæntar 

stjórnvaldsaðgerðir og farsóttir geta komið til greina í þessu sambandi.69  

Þá má sjá glitta í regluna um óviðráðanleg ytri atvik á stökum stöðum í íslenskri löggjöf, 

til að mynda í 11. tl. 4. gr. og 3. mgr. 15. gr. laga um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun 

nr. 95/2018 (hér eftir lpsf.) og 81. og 85. gr. siglingalaga nr. 34/1985. Það verður að teljast 

 
64 Alþt. 1985-1986, A-deild, þskj. 493-260. mál, athugasemd við 6. gr. 
65 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 4. 
66 Mál C-145/85 Denkavit België NV g Belgian State [1987] ECR 565. 
67 Gregory C Buffalow, „The Force Majeure Defense - Recent Cases, Boilerplate and Analysis“ (2011) 42 (2) 

Journal of Maritime Law and Commerce 211, 211. 
68 Michael H Whincup, Contract Law and Practice: the English System and Continental Comparisons (4. útg., 

Kluwer Law International 2001) 200. 
69 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur: Almennur hluti (Háskólaútgáfan 1992) 164–165. 
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erfitt fyrir bæði löggjafann og samningsaðila að semja dæmigerða reglu um óviðráðanleg ytri 

atvik þar sem atvikin geta verið mismunandi eftir væntingum og forsendum samnings.70 Því er 

ekki unnt að ákvarða eina túlkun á reglunni sem nær yfir alla samninga.71 Eins og með aðrar 

ógildingarástæður þá er peningaskortur ekki fullnægjandi til að bera regluna fyrir sig.72 Reglan 

getur engu að síður tekið til peningagreiðslna, en þá eru gerðar strangari kröfur til hindrana og 

skilyrða reglunnar.73 

Reglan um óviðráðanleg ytri atvik og reglan um stjórnunarábyrgð eru á ýmsan hátt líkar, 

en sú síðarnefnda víkur þó frá þeirri fyrrnefndu, einkum að því leyti að ekki er gerð krafa um 

utanaðkomandi eða einstakt atvik, þó oft megi gera slíkar kröfur til hennar.74 Þá hafa dómstólar 

viðurkennt regluna um óviðráðanleg ytri atvik sem óskráða meginreglu, sbr. dómur 

Hæstaréttar. 15. október 2013 í máli nr. 586/2013 (Hrd. 586/2013) og dómur Héraðsdóms 

Reykjaness 16. mars 2021 í máli E-2261/2020 (héraðsd. Reykjan. E-2261/2020). 

Þegar samningsaðilar hyggjast bera regluna um óviðráðanleg ytri atvik fyrir sig verða þeir 

að gera sér grein fyrir því undir hvaða lögsögu samningssambandið fellur, hvaða réttarheimildir 

gilda þar og hvernig þær horfa við reglunni, en túlkun hennar getur verið mismunandi eftir 

ríkjum. Ríki sem byggja á fordæmisrétti (e. common law system) samþykkja almennt séð ekki 

regluna um óviðráðanleg ytri atvik nema á grundvelli samningsákvæðis. Öðru gegnir þegar ríki 

byggja á lögbókarrétti (e. civil law system),75 þá hefur reglan oftar en ekki verið samþykkt í 

settum lögum eða sem óskráð meginregla. Þá geta samningsaðilar byggt á reglunni þrátt fyrir 

að hún komi ekki endilega fyrir í undirliggjandi samningi, sbr. Hrd. 587/2012. Þó getur verið 

samningsaðilum til framdráttar að hafa sérstakt samningsákvæði um regluna enda semji þeir 

þá um efni hennar, skilyrði og túlkun.76 

Almennt leiðir af skilgreiningu reglunnar að hindrun þarf í fyrsta lagi að vera ómöguleg, í 

öðru lagi ófyrirsjáanleg og í þriðja lagi utan valdssviðs samningsaðila.77 Fyrri tvö skilyrðin eru 

 
70 Mads Bryde Andersen og Joseph Lookofsky, Lærebog i Obligationsret I: Ydelsen Beføjelser (2. útg., Forlaget 

Thomson 2005) 413. 
71 Gomard og Iversen (n. 3) 58. 
72 sama heimild 61; Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 37. 
73 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 4. 
74 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr. 40/2002“ (n. 41) 332. 
75 Jónatan Þórmundsson, „Fordæmi sem réttarheimild í enskum og bandarískum rétti“ (1969) 22 Úlfljótur 357, 

357. 
76 Michael Polkinghorne og Charles Rosenberg, „Expecting the Unexpected: the Force Majeure Clause“ (2015) 

16 Business Law International 49, 51–52. 
77 sama heimild 55. 
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tengd og þess eðlis að dómari metur þau hverju sinni, enda verulega matskennd.78 Þriðja 

skilyrðið er oft skýrara en þó geta komið upp vafatilfelli, og er verkfall gott dæmi um slíkt.79  

 

3.1. Skilyrði reglunnar 

3.1.1. Óviðráðanleg atvik 

Fyrsta skilyrði reglunnar er að atvik séu skuldara óviðráðanleg. Skuldara þarf að vera 

ómögulegt að standa við skuldbindingar sínar, erfiðleikar duga ekki einir og sér.80 Samkvæmt 

íslenskum rétti er skuldari ekki krafin efnda ef honum er alls ekki kleift að greiða og á það bæði 

við um almennan og einstaklingsbundin ómöguleika. Í almennum ómöguleika felst að ekki sé 

á neins færi að efna sambærilega skuldbindingu en í einstaklingsbundnum ómöguleika felst að 

skuldarinn er persónulega ófær til efnda.81 Sem dæmi um ómöguleika má nefna viðskiptabann, 

skort á nauðsynlegu útflutningsleyfi eða stríð, sem leiðir af sér að afhending á vöru sé 

ómöguleg eða hættuleg.82 Með vísan til Hrd. 51/1973 má sjá að Hæstiréttur féllst á 

framlengingu verktímans vegna þess að hafnargerðin í Straumsvík tafðist, enda var krani sem 

nota átti við framkvæmdina fastur í Súesskurðinum vegna stríðs Ísraela og Araba. Stríðið gerði 

því verktakanum ómögulegt að efna skuldbindingar sínar. Í dómi Hæstaréttar 1. apríl 2004 í 

máli nr. 435/2003 (Hrd. 435/2003) fórst skip í eigu F við strendur Noregs en vegna þess var 

ekki unnt að halda úti starfsmönnum sem voru ráðnir til vinnu á skipinu. Í dómnum segir 

„óviðráðanleg atvik hafi leitt til skipsskaðans og við það hafi gagnkvæm skylda aðila 

samkvæmt vinnusamningi fallið niður.“ Þarna liggur fyrir óviðráðanleg atvik, skipsskaðinn, og 

vegna þess er ekki unnt að halda úti vinnusamningnum, var hann því felldur niður. Við þessar 

aðstæður er ekki hægt að afstýra tjóni sama hvað skuldari gerir, það er honum óviðráðanlegt. 

Til þess að skilyrði reglunnar sé uppfyllt þurfa því aðstæðurnar að valda óviðráðanleika. 

 

3.1.2. Ófyrirsjáanleg atvik  

Skilyrði um að atvik skuli vera ófyrirsjáanleg skuldara er annað skilyrði reglunnar um 

óviðráðanleg ytri atvik. Með öðrum orðum má skuldari ekki hafa haft vitneskju um 

efndahindrunina sem leysir hann undan skyldum sínum gagnvart efndum samningsins og 

 
78 Denis Tallon, „Chapter Five Supervening Events in the life of Contract“ í Hugh Beale o.fl. (ritstj.), Cases, 

Materials and Text on Contraxt Law (Hart Publishing 2002) 594. 
79 sama heimild 596–597. 
80 Qureshi (n. 1). 
81 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 37. 
82 Gomard og Iversen (n. 3) 55–56. 
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skaðabótum vegna vanefnda.83 Reglan leysir skuldara þar af leiðandi ekki undan efndum, hefði 

hann mátt gera ráð fyrir atvikunum og tekið þau með í reikninginn við gerð samningsins, það 

er að segja á þeim grunni að skilyrðið um ófyrirsjáanleika hafi ekki verið uppfyllt, sbr. UfR 

1922.801 SLD og UfR 1923.278 HD.84 Þegar upp koma atvik sem hindra efndir sem skuldari 

gat ekki séð fyrir er skilyrðið uppfyllt.85 Varðandi þetta skilyrði má einnig skoða Hrd. 51/1973 

en þar var meðal annars fallist á lengri verktíma vegna sérstakrar ótíðar, sem þótti teljast til 

ófyrirséðra náttúrulegra aðstæðna sem töfðu framkvæmd verksins. Eins má líta til Hrd. 

587/2012 þar sem upptök eldsvoða voru rakin til ófyrirséðrar óhappatilviljunar, enda ekki 

óhappatilviljun hefði hún verið fyrirséð. 

   

3.1.3. Atvik utan valdssvið samningsaðila 

Skilyrðið um að atvik skuli vera utan valdssviðs samningsaðila er þriðja og síðasta skilyrði 

reglunnar um óviðráðanleg ytri atvik. Sjaldnast er um þetta vafi en þó geta komið upp 

vafatilfelli, og er gott dæmi um slíkt verkfall. Aðstæður geta verið með þeim hætti að 

atvinnurekandi semji beint við stéttarfélag starfsmanna sinna og því veltur á atvinnurekanda, 

skuldara kröfu, að fyrirbyggja verkfall starfsmanna sinna. Við slíkar aðstæður verða atvik ekki 

talin utan valdssviðs skuldara. Þá geta einnig verið uppi aðstæður þar sem atvinnurekandi er 

óháður kjaraviðræðum, þær eru mögulega í höndum sjálfstæðra samtaka, til dæmis Samtaka 

Atvinnulífsins. Atvik sem þessi verða líklega talin utan valdssviðs skuldara og skilyrði 

reglunnar því uppfyllt.86 Sé litið enn og aftur til Hrd. 51/1973 um kranann í Súesskurðinum, er 

augljóst að slík atvik falli utan valdssviðs verktakans enda hefur hann enga stjórn á stríði Ísraela 

og Araba eða þeim ófyrirséðu náttúrulegu aðstæðum. 

 

3.2. Samningsákvæði um óviðráðanleg ytri atvik 

Það getur komið til þess að samningsaðilar, skuldari og kröfuhafi, semji sérstaklega um 

óviðráðanleg ytri atvik í samningi.87 Slík samningsákvæði má oft finna í verksamningum eða 

kaupsamningum.88 Þegar upp koma óviðráðanleg ytri atvik getur sérstakt samningsákvæði um 

regluna verið einstaklega gagnlegt. Sérstaklega sé um langtímasamning að ræða, enda geti 

aðstæður við undirritun samningsins hæglega breyst á gildistíma hans. Þá geta samningsaðilar 

 
83 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 45. 
84 Þorgeir Örlygsson (n. 2) 309. 
85 Gomard og Iversen (n. 3) 56. 
86 Tallon (n. 78) 596–597. 
87 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 335. 
88 Þorgeir Örlygsson (n. 2) 306. 
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skilgreint regluna sérstaklega og hvað eigi undir hana, ýmist með tæmandi talningu eða í 

dæmaskyni.89 Eðlilega geta aðstæður breyst snarplega með tilheyrandi óvissu, sem getur reynst 

samningsaðilum verulega íþyngjandi.90 Með slíku samningsákvæði má ákveða næstu skref 

samningsaðila komi til óviðráðanlegra ytri atvika.91  

Almennt er talið að reglan um óviðráðanleg ytri atvik sé ekki skylduákvæði í samningum 

(f. d‘ ordre public). Þegar reglan er samin er undirstöðuatriði að ákvæðið sé skýrt, enda ráðist 

túlkun dómstóla af umræddum skýrleika.92 Óskýrleiki er því til þess fallinn að leiða til 

réttaróvissu sem getur þvingað dómstóla til að leita almennrar túlkunar á reglunni en með því 

er markmiði samningsins ekki náð, ákvæðið gæti því skapað aukna réttaróvissu.93 Athygli er 

vakin á að heimilt þarf að vera samkvæmt landsrétti að víkja frá settum réttarheimildum fyrir 

tilstilli samnings.94 Dæmi um slíka heimild má sjá í 1. gr. dönsku kaupalaganna95 og í 3. gr. 

lkapl. 

Samningsákvæði um óviðráðanleg ytri atvik getur að þessu sögðu takmarkað réttaráhrif 

kröfuhafa gagnvart kröfunni sem hann gæti annars haldið uppi gagnvart skuldara þegar 

frammistaða hans er hindruð eða takmörkuð vegna utanaðkomandi þátta.96 Orðalag 

samningsákvæðis getur haft margskonar mismunandi réttaráhrif, til dæmis riftun, stöðvun eða 

breytingu á samningnum, allt eftir orðalagi ákvæðisins.97 

Sérstakt samningsákvæði getur auk þess tryggt réttarstöðu samningsaðila enn betur en 

almennar réttarheimildir, enda er það samið með hagsmuni samningsaðila að leiðarljósi á 

meðan almennar réttarheimildir eru til þess gerðar að ná yfir sem flesta samninga.98 Tilgangur 

ákvæðisins er því hreinlega að túlka regluna samningsaðilum í hag þar sem almenn túlkun þess 

getur verið þeim óhagstæð.99 Markmið samningsaðila er að takmarka efndir og ábyrgð ef til 

vanefnda kemur.100 Þannig fá þeir, að einhverju leyti, vernd frá samningsskyldum sínum.101  

Hins vegar skal það haft til hliðsjónar að þótt ákvæði í samningum um regluna takmarki 

túlkun dómstóla við samninginn þá útilokar samningsákvæðið ekki endilega túlkun eftir 

 
89 Polkinghorne og Rosenberg (n. 76) 60. 
90 Tallon (n. 78) 639. 
91 Polkinghorne og Rosenberg (n. 76) 62. 
92 sama heimild 54. 
93 sama heimild 57–58. 
94 Gomard og Iversen (n. 3) 59. 
95 Lov nr. 140 af 17.02.2014 om køb 
96 Andersen og Lookofsky (n. 70) 413. 
97 Whincup (n. 68) 200. 
98 Tallon (n. 78) 652. 
99 Polkinghorne og Rosenberg (n. 76) 52. 
100 Whincup (n. 68) 191. 
101 sama heimild 119. 
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almennum réttarheimildum. Skilgreining reglunnar í almennum réttarheimildum getur því 

spilað hlutverk í túlkun dómstóla á reglunni.102 

 

3.3. Réttaráhrif óviðráðanlegra ytri atvika 

Reglan tiltekur ekki sérstaklega hver réttaráhrif samningssambandsins verða séu skilyrði 

hennar uppfyllt, slíkt ræðst af tegund samnings og öðrum atvikum. Kjarni reglunnar er að 

stöðva skyldu til efnda. Þegar reglan á við verður ekki talað um eiginlega vanefnd skuldarans, 

hann vanefnir ekki samningin sem honum er ómögulegt að efna, vegna þessa leysir reglan 

skuldara undan skaðabótaábyrgð. Þegar reglan á við er í raun til álita hvor samningsaðilinn eigi 

að bera áhættuna af þeim óviðráðanlegu ytri atvikum sem útiloka réttar efndir. Fer það eftir 

atvikum og samningum hvort það sé kröfuhafinn sem gengur frá samningnum óskaddaður, 

gangi hann til dæmis frá kaupum um þjónustu. Skuldarinn kann eins að ganga óskaddaður frá 

samningnum, til dæmis getur hann komist undan skuldbindingum samningsins sem varðar 

afhendingu á vöru eða þjónustu.103 Í þeim tilvikum sem vanefnd skuldar er vegna 

óviðráðanlegra ytri atvika er skuldari undanþeginn bótaskyldu og er sömuleiðis undanþeginn 

efndum in natura.104 Þá getur reglan haft tímabundin og ótímabundin áhrif á skyldur skuldara. 

Þegar óviðráðanleg ytri atvik eru tímabundin getur kröfuhafi ekki krafist efnda á meðan á 

hindrun stendur. Þegar hindrun líður undir lok ber skuldara að efna skyldur sínar samkvæmt 

samningnum.105 Tímabundin hindrun kann meðal annars að lýsa sér sem svo að þegar 

verkframkvæmd tefst vegna óviðráðanlegra ytri atvika krefst verktaki framlengingar á 

verktímanum, og undanþágu frá tafabótum, þar sem hann gat ekki skilað fullbúnu verki á 

réttum tíma enda hafi hindrun komið í veg fyrir að hann gat unnið verkið. Þetta má sjá skýrt í 

Hrd. 51/1973 en þar var fallist á kröfu um framlengdan verktíma þar sem tímabundin, 

óviðráðanleg ytri atvik leiddu til þess að verktaki gat ekki unnið við framkvæmdir á höfninni 

eins og til stóð. Annað dæmi má sjá í dómi Hæstaréttar 24. febrúar 1948 í máli nr. 11/1947 

(Hrd. 11/1947) þar segir: 

Styrjöldin olli því að vísu, að [skuldarar] urðu þess ómegnugir að flytja fé til 

Danmerkur til greiðslu afborgana og vaxta af skuldabréfinu, sem í gjalddaga féllu 

eftir hernám landa þeirra, sem hér eiga í hlut. … þá þykir eðlilegast að líta svo á, 

 
102 Polkinghorne og Rosenberg (n. 76) 53–54. 
103 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 5. 
104 Andersen og Lookofsky (n. 70) 192; Gomard og Iversen (n. 3) 62; Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og 

Eyvindur G. Gunnarsson (n. 4) 141; Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 

41. 
105 Tallon (n. 78) 600. 
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að ófær sú til efnda, sem hlauzt af styrjöldinni, hafi einungis frestað greiðsluefndum 

… . 

Sést því skýr afstaða dómstólsins að vegna þeirra tímabundinna hindrana sem komu í veg fyrir 

efndir skuldara var þeim ekki unnt að standa skil á greiðslum sínum meðan á hindruninni stóð 

en að henni lokinni bar skuldara að efna skyldur sínar. Þó eru tvennskonar skilyrði fyrir því að 

efndir rakni aftur upp. Í fyrsta lagi að ekki leiði annað af efndum en það sem skuldari gat ætlað, 

annað sé ósanngjarnt af hálfu kröfuhafa. Í öðru lagi þarf hindrunin að líða undir lok innan 

hæfilegs tíma.106  

Þegar óviðráðanleg ytri atvik eru varanleg eða vara lengi, yfir óákveðinn tíma veldur það 

endalokum (d. ophørt) skyldu skuldara til efnda á samningi, þeim er ekki frestað. Vegna þessa 

er skuldari hvorki krafin efnda in natura né skaðabóta.107 Þá verður skylda skuldara vegna 

ótímabundinna áhrifa ekki frestað heldur hún felld niður.108 Þá getur skylda skuldara fallið 

niður í heild eða að hluta eftir áhrifum hindrunar á samninginn.109 Gott dæmi um ótímabundna 

hindrun er þegar skylda snýr að einstökum greiðslum þar sem hindrun varir varanlega eða yfir 

langan og óákveðin tíma. Í dómi Hæstaréttar 14. desember 1938 í máli nr. 67/1938 (Hrd. 

67/1938) má sjá hvernig ótímabundin hindrun getur komið í veg fyrir greiðslur sem verður til 

þess að samningur er felldur niður en þar segir:  

Með því að aðiljum máls þessa mátti vera það ljóst við samningsgerðina um kolin 

… að greiðslur til annarra landa gátu að lögum einungis farið fram fyrir atbeina 

Landsbanka Íslands eða Útvegsbanka Íslands h/f og að framkvæmd slíkra greiðslna 

þannig ekki var á valdi stefnda, þá verða hömlur þær, sem orðið hafa á yfirfærslu 

andvirðis kolanna til útlanda, ekki taldar vera þess eðlis, að stefndi eigi að svara 

fyrir þær … . 

Af dómnum leiðir að fallist var á ótímabundnar efndahindranir enda ber stefnda ekki að svara 

fyrir þær hömlur sem stóð efndum í vegi. Annað dæmi um annarskonar samning má sjá í Hrd. 

435/2003 þar sem vinnusamningur var felldur niður í heild þar sem óviðráðanleg atvik leiddu 

til skipsskaða með þeim afleiðingum að gagnkvæm skylda aðila var ekki lengur til staðar. Af 

þessu leiðir að markmið reglunnar um óviðráðanleg ytri atvik og réttaráhrif hennar eru þau að 

stöðva efndaskyldu skuldara vegna óviðráðanlegra atvika enda getur ekki talist sanngjarnt að 

krefja hann um efndir við slíkar aðstæður. 

 

 
106 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 39–40. 
107 Gomard og Iversen (n. 3) 57. 
108 Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 41–42. 
109 Þorgeir Örlygsson (n. 2) 305–306. 
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4. COVID-19 faraldurinn  

Í lok 2019 upphafi 2020 hófst SARS-CoV-2 faraldurinn sem kenndur er við kórónuvírusinn 

eða COVID-19. Kórónuvírus veldur öndunarfærissjúkdómi hjá mönnum allt frá venjulegu 

kvefi í sjaldgæfari og alvarlegri sjúkdóma.110 COVID-19 dreifist með svipuðum hætti og 

venjuleg flensa. Sýktur einstaklingur dreifir sýktum dropum út í andrúmsloftið sem falla síðan 

á yfirborð þar sem ósýktir einstaklingar getur smitast með því að snerta sýkt yfirborð og bera 

dropanna að augum, nefi eða munni. Þá getur ósýktur einstaklingur einnig smitast með því að 

anda að sér sýktum dropum. Flestir einstaklingar sem fá COVID-19 fá væg einkenni og ná 

bata. Þó eru einhverjir sem upplifa alvarleg veikindi og geta þurft á sjúkrahúsdvöl að halda, en 

líkurnar á slíku aukast með hækkandi aldri og hjá einstaklingum með veikt ofnæmiskerfi, til að 

mynda með sykursýki, hjarta- eða lungnasjúkdóma.111 Vegna þessa tjáði framkvæmdastjóri 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization (WHO) (hér eftir AHS)) 

þann 30. janúar 2020 að um faraldur væri að ræða og lýsti yfir alþjóðlegu neyðarástandi gegn 

lýðheilsu manna.112 Þann 28. febrúar 2021 höfðu samtals 113.472.187 einstaklingar sýkst af 

COVID-19, þar af höfðu 2.520.653 látist samkvæmt tölum AHS.113 

 

4.1. Áhrif COVID-19 

4.1.1. Aðgerðir íslenskra stjórnvalda gegn útbreiðslu COVID-19 

AHS var stofnuð 1948 og í kjölfarið var alþjóðaheilbrigðisreglugerðin (e. International Health 

Regulations (hér eftir AHR)) samþykkt. Hún undirgekkst miklar breytingar árið 2005 og tók 

síðan gildi hérlendis 2007 sem bindandi alþjóðasamningur aðildarríkja.114 Uppfærð reglugerð 

AHS er í takt við þá gríðarlegu aukningu sem hefur orðið á ferðalögum fólks milli landa og á 

milliríkjaviðskiptum sem eykur hættu á dreifingu sjúkdóma og heilbrigðisógna á stuttum tíma. 

Markmið AHR er að hindra eða koma í veg fyrir að sjúkdómar berist á milli landa, þannig veita 

 
110 WHO Team, „Origin of SARS-CoV-2“ (World Health Organization 26. mars 2020) 1 

<https://www.who.int/publications/i/item/origin-of-sars-cov-2> skoðað 15. mars 2021. 
111 WHO Team, „Getting your workplace ready for COVID-19: How COVID-19 Spreads“ (World Health 

Organization 19. mars 2020) 1 <https://www.who.int/publications/m/item/getting-your-workplace-ready-for-

covid-19-how-covid-19-spreads> skoðað 15. mars 2021. 
112 „Key Considerations for Repatriation and Quarantine of Travellers in Relation to the Outbreak of Novel 

Coronavirus 2019-NCoV“ (World Health Organization, 11. febrúar 2020) <https://www.who.int/news-

room/articles-detail/key-considerations-for-repatriation-and-quarantine-of-travellers-in-relation-to-the-outbreak-

of-novel-coronavirus-2019-ncov> skoðað 4. maí 2021. 
113 WHO Team, „Weekly Epidemiological Update“ (World Health Organization 2. mars 2021) 25 

<https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---2-march-2021> skoðað 15. mars 

2021. 
114 Samningur um alþjóðaheilbrigðisreglugerðina (samþykktur 2005, tók gildi 15. júní 2007) Stjtíð. C, 3/2020. 
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vernd gegn útbreiðslu þeirra með gerð viðbragðsáætlana sem koma í veg fyrir ónauðsynlega 

röskun á umferð og viðskiptum milli landa. AHS tekur ákvörðun um hvort atburður teljist bráð 

ógn við lýðheilsu. Sé atburður metinn sem lýðheilsuógn er kallað eftir samstilltum viðbrögðum 

aðildarþjóða.115 Ísland hefur sem aðildarríki staðið að gerð viðbragðsáætlun almannavarna sem 

er ætlað að skipuleggja og stjórna aðgerðum við hvers konar heimsfaraldri sem gæti orðið. 

Áætlunin styðst við lög um almannavarnir nr. 82/2008 og sóttvarnalög nr. 19/1997. Gerir hún 

ráð fyrir að atvinnulíf í landinu skerðist um tíma, hluti þjóðarinnar verði rúmfastur vegna 

veikinda og dánartíðni umfram það sem búast má við í venjulegu árferði.116 Fjöldasamkomur 

verði auk þess bannaðar, ferðalög innanlands heft og skólum víða lokað, sbr. til dæmis fyrstu 

takmarkanir Íslands í kjölfar COVID-19, settar 13. mars 2020 í auglýsingu um takmörkun á 

skólastarfi vegna farsóttar nr. 216/2020 og auglýsingu um takmörkun á samkomum vegna 

farsóttar nr. 217/2020 (augl. 217/2020). 

Samkomubann samkvæmt 12. gr. sóttvarnalaga, felur í sér bann við fjöldasamkomum, en 

nánari fyrirmæli eru sett í reglugerð. Auk þess er ráðherra, að fenginni tillögu sóttvarnarlæknis, 

heimilt að úrskurða fólk í sóttkví, en eins getur hann fyrirskipað skimun á landamærum, 

samkomubann og afkvíun landsins í heild eða skipt því niður í sóttvarnarsvæði. Honum er með 

sama hætti heimilt að takmarka ferðafrelsi manna með því að einangra sýkta menn. Þá gefur 

sóttvarnarlæknir út nánari tilhögun um takmarkanir á ferðafrelsi en almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra sér um framkvæmd slíkra ráðstafana í samvinnu við dómsmálaráðuneytið 

og lögreglustjóra.117 Mikilvægt er að aðgerðir sem gripið er til valdi ekki ónauðsynlegri 

röskun.118 

Þann 6. mars 2020 var lýst yfir hæsta almannavarnarstigi, neyðarstigi, af sóttvarnarlækni 

og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra vegna COVID-19. Þær aðgerðir sem gripið var til 

töldust nauðsynlegar til að mæta faraldrinum. Allar aðgerðir sem gripið hefur verið til, vegna 

faraldursins, hafa haft áhrif á daglegt líf fólks, mismikil þó. Tilgangur aðgerðanna hefur alla 

tíð verið að takmarka útbreiðslu veirunnar, því þykir sóttkví ákjósanlegt úrræði gagnvart 

 
115 „Viðbragðsáætlun almannavarna: Heimsfaraldur - Landsáætlun“ (Ríkislögreglustjórinn, Sóttvarnarlæknir 25. 

maí 2020) 3.1. 8 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item29596/Vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A6tlun

%20heimsfaraldur%203.1%2025052020.pdf> skoðað 1. apríl 2021. 
116 sama heimild 7. 
117 sama heimild 11. 
118 Sóttvarnarlæknir, Isavia, og Almannavarnardeild Ríkislögreglustjóra, „Viðbragðsáætlun almannavarna: 

Sóttvarnir alþjóðaflugvalla Landsáætlun“ (Ríkislögreglustjórinn, Sóttvarnarlæknir janúar 2018) 3 9 

<https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item34067/Vi%C3%B0brag%C3%B0s%C3%A1%C3%A6tlun

%20s%C3%B3tt-

%20og%20al%C3%BEj%C3%B3%C3%B0aflugvellir.%203.%20%C3%BAtg%C3%A1fa%202018.pdf> 

skoðað 1. apríl 2021. 
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einstaklingum útsettum fyrir veirunni og einangrun gagnvart smituðum. Þá var einnig gripið til 

annarra aðgerða til að takmarka útbreiðslu veirunnar.119 Á tímabilinu sem farsóttin hefur 

geysað yfir hafa stjórnvöld sett fram reglur með stoð í 12. gr. sóttvarnalaga til að hefta 

útbreiðslu COVID-19 en reglur hafa verið felldar úr gildi og nýjar tekið við í takt við stöðu 

faraldursins hverju sinni. Stjórnvaldsfyrirmæli spanna því nokkra tugi yfir tímabilið en helst 

ber á fjöldatakmörkunum, nálægðatakmörkunum og lokunum. 

 

4.1.1.1. Fjöldatakmarkanir 

Þann 13. mars 2020 tók ráðherra ýmsar ákvarðanir til að hefta útbreiðslu COVID-19, þar á 

meðal í formi fjöldatakmarkana. Fjöldatakmarkanir eru takmarkanir á hópamyndun fólks í 

samkomum, hvort sem það er opinberlega eða í einkarýmum. Hámarksfjöldi er tiltekinn í 

gildandi stjórnvaldsfyrirmælum hverju sinni. Undir fjöldasamkomur flokkast til dæmis 

ráðstefnur, skemmtanir, kirkjuathafnir eða aðrir sambærilegir viðburðir og takmarkanir á 

hópamyndun fólks innan fyrirtækja og rýma. Reglan birtist fyrst vegna COVID-19 í 3. gr. augl. 

217/2020, sem tók gildi frá 16. mars 2020 til 23. mars 2020, þar sem hámarksfjöldi fólks var 

takmarkaður við 100 manns. Í auglýsingu um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 

243/2020 (augl. 243/2020), sem tók gildi frá 24. mars 2020 til 3. maí 2020, var hámarksfjöldi 

takmarkaður við 20 manns. 

 

4.1.1.2. Nálægðartakmarkanir 

Ráðherra kvað einnig á um nálægðartakmarkanir til að hefta útbreiðslu veirunnar. 

Takmörkunin er til þess fallin að koma í veg fyrir að fólk sé of nálægt hvort öðru og er þannig 

ætlað að takmarka verulega líkur á að einstaklingar smitist af COVID-19 í gegnum öndunarveg, 

sbr. umfjöllun hér að ofan. Þessar takmarkanir hafa verið útfærðar með ýmsu móti en allar 

hljóða upp á eins til tveggja metra fjarlægð milli einstaklinga. Útfærslurnar hafa lotið að því að 

skylda, eins og unnt er, tveggja metra fjarlægð á milli einstaklinga annars vegar eða bjóða 

einstaklingum kost á því að halda nálægðartakmörkunum hins vegar. Fyrri útfærsluna má sjá í 

augl. 243/2020 þar sem fólki var gert að tryggja tveggja metra nálægðarfjarlægð milli sín, sbr. 

4. gr. Seinni útfærsluna má sjá í auglýsingu um takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 

585/2020, sem tók gildi frá 15. júní 2020 til 5. júlí 2020, þar sem einstaklingar voru hvattir til 

að viðhalda tveggja metra reglu sín á milli eins og aðstæður leyfa, sbr. 1. mgr. 4. gr., en í rýmum 

 
119 „Viðbrögð á Íslandi“ (Upplýsingar um COVID-19 og bólusetningu á Íslandi) 

<https://www.covid.is/undirflokkar/vidbrogd-a-islandi> skoðað 4. maí 2021. 
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opnum almenningi var það gert að skilyrði að gefa einstaklingum möguleika á að halda tveggja 

metra fjarlægð frá hvor öðrum, sbr. 2. og 3. mgr. 4. gr. auglýsingarinnar. Í auglýsingu um 

takmörkun á samkomum vegna farsóttar nr. 792/2020 (augl. 792/2020), sem tók gildi frá 14. 

ágúst 2020 til 28. ágúst 2020, er gerð krafa um tveggja metra nálægðartakmarkanir, sbr. 1. mgr. 

4. gr. en ef ekki er unnt að tryggja þær er skylt að nota viðeigandi grímu sem hylur nef og 

munn, sbr. 2. mgr. 4. gr.  

Í skólum hafa, eftir atvikum, gilt sérreglur. Þeim hafa ekki verið settar eins þröngar skorður 

um frelsi fólks varðandi nálægðartakmarkanir og gerð krafa um einn meter í stað tveggja. Dæmi 

um slíkt má sjá meðal annars í reglugerð um takmörkun á skólastarfi vegna farsóttar nr. 

191/2021, sem tók gildi frá 24. febrúar 2021 til 24. mars 2021, þar sem krafist var eins metra 

nálægðartakmarkanna milli starfsfólks og nemenda, sbr. 1. ml. 1. mgr. 3. gr., 1. ml. 1. mgr. 4. 

gr., 1. mgr. 6. gr. og 1. mgr. 7. gr. reglugerðarinnar. Hins vegar þurfti ekki að viðhalda eins 

metra nálægðartakmörkunum milli nemenda í leik- og grunnskóla, sbr. síðasta ml. 3. gr. og 1. 

ml. 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar. Leik- og grunnskólar voru sömuleiðis undanskildir 

grímunotkun, sbr. 1. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 4. gr. reglugerðarinnar. 

 

4.1.1.3. Lokun starfsemi 

Ráðherra hefur einnig krafist lokana eða takmarkana á ákveðnum tegundum starfsemi til að 

takmarka útbreiðslu COVID-19. Ástæðan er sú að á þessum stöðum þykir talsvert meiri hætta 

á að einstaklingar smitist til dæmis vegna þess að erfitt þykir að tryggja að gætt sé fullnægjandi 

sóttvarna til að takmarka sýkingarhættu eins og unnt er. Starfsemin sem fellur hér undir hefur 

þurft að sæta ýmiss konar höftum og lokunum, allt eftir útbreiðslu smita í samfélaginu.  

Dæmi um lokanir á starfsemi má meðal annars sjá í augl. 243/2020 þar sem 

samkomustöðum og sambærilegri starfsemi var, vegna sérstakrar smithættu, gert að loka, sbr. 

1. mgr. 5. gr. Starfsemi sem féll undir regluna tók meðal annars til sundlauga, 

líkamsræktarstöðva, skemmtistaða, ölduhúsa, spilasala og safna. Auk þess var starfsemi þar 

sem hætta þykir á mikilli nálægð eða snertingu fólks gert að loka, svo sem íþróttastarf, 

hárgreiðslustofur, snyrti- og nuddstofur og önnur sambærileg starfsemi, sbr. 2. mgr. 5. gr. sömu 

auglýsingar. Sömuleiðis hafa reglur um takmarkaðan opnunartíma sett strik sitt á starfsemi 

spilasala og veitinga- og öldurhúsa, sbr. til dæmis í 5. gr. auglýsingar um takmörkunum á 

samkomum vegna farsóttar nr. 667/2020, sem tók gildi frá 6. júlí 2020 til 25. júlí 2020. 

Við þessu má bæta að þótt fyrirtækjum hafi ekki verið beinlínis gert að loka vegna 

smithættu þá hafa mörg fyrirtæki í ferðaþjónustu lokað starfsemi sinni án þess að aðgerðir 

stjórnvalda skyldi þau til þess enda hefur dregið verulega úr ferðum ferðamanna til landsins 
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vegna útbreiðslu veirunnar eða vegna landamæralokana.120 Hafa því fyrirtæki í ferðaþjónustu 

talið sig þvinguð til að loka og segja upp starfsfólki enda ógerningur að halda uppi starfsemi 

þegar engin viðskipti eru vegna faraldursins.121 Má heimfæra þessi atvik til aðstæðna sem koma 

í veg fyrir eða hindra að skuldari geti eignast peninga til greiðslu, sbr. umfjöllun í kafla 2.1.3. 

Hér má nefna héraðsd. Reykjan. E-2261/2020. Í málinu sá Fosshótel Reykjavík sig knúið til að 

loka á grundvelli lítillar eftirspurnar eftir hótelherbergjum vegna útbreiðslu faraldursins. Málið 

sýnir skýrlega tenginu milli útbreiðslu faraldursins og lokun fyrirtækja í ferðaþjónustu, sbr. 

reifun í kafla 4.2.2.  

 

4.1.2. Efnahagsáhrif á heimsvísu vegna COVID-19 

Í kjölfar COVID-19 hafa ríki heimsins ráðist í ógrynni aðgerða til að hefta útbreiðslu 

faraldursins. Aðgerðirnar setja svip sinn á efnahag ríkja, en efnahagsleg áhrif faraldursins má 

rekja einna helst til aðgerða stjórnvalda. Áhrif núverandi heilbrigðiskreppu hefur þar af leiðandi 

haft mikil áhrif á atvinnulífið.122 Í upphafi febrúar var gripið til umfangsmikilla aðgerða í Kína 

til að takmarka útbreiðslu faraldursins. Ítalía fylgdi fljótt á eftir og síðar stjórnvöld um allan 

heim, þar á meðal Ísland, eins og kemur fram í kafla 4.1.1. Þá var landamærum sumra landa 

lokað með þeim afleiðingum að flugsamgöngur lögðust nánast af.123 Árið 2020 féllu 

alþjóðlegar farþegaflutningar niður um 2.7 milljarð farþega eða um 60%, samanborið við 

2019.124 Heimsfaraldurinn hefur að þessu sögðu leitt til umfangsmeiri samdráttar á heimsvísu 

en heimstyrjaldirnar gerðu, sem og kreppan mikla (e. the Great Depression). Talið er að langt 

sé í að efnahagsumsvif heimsins nái sömu hæðum og fyrir COVID-19 þrátt fyrir að þau fari 

vaxandi.125  

Vegna þessara efnahagslegu og fjárhagslegu raskana standa milljónir fyrirtækja á barmi 

gjaldþrots og margt launafólk á í hættu að tapa tekjum sínum.126 Í snöggri samantekt má segja 

 
120 Seðlabanki Íslands, „Peningamál 2020/2“ (Seðlabanki Íslands 20. maí 2020) 80 20 

<https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Peningamal/2020/Mai-

2020/Peningamal_2020_2_heildarskjal.pdf> skoðað 11. apríl 2021. 
121 Brynjólfur Þór Guðmundsson, „Um 30 hótelum lokað og restin næstum auð“ (RÚV, 26. mars 2020) 

<https://www.ruv.is/frett/um-30-hotelum-lokad-og-restin-naestum-aud> skoðað 4. maí 2021. 
122 Klaus Schwab og Saadia Zahidi, „The Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries 

are Preforming on the Road to Recovery“ (World Economic Forum 16. desember 2020) 53 

<http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf> skoðað 13. apríl 2021. 
123 Seðlabanki Íslands (n. 120) 20. 
124 WHO Team, „Weekly Epidemiological Update“ (n. 113) 4. 
125 „Global Economic Prospects“ (World Bank Group janúar 2021) 3 

<https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects> skoðað 14. apríl 2021. 
126 „Impact of COVID-19 on People’s Livelihoods, Their Health and Our Food Systems“ (World Health 

Organization, 13. október 2020) <https://www.who.int/news/item/13-10-2020-impact-of-covid-19-on-people's-

livelihoods-their-health-and-our-food-systems> skoðað 5. maí 2021. 
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að aðgerðir stjórnvalda til að hefta útbreiðslu faraldursins hafa haft gríðarleg áhrif á 

neysluákvarðanir, almenna eftirspurn, virðiskeðjur, ferðalög og kostnað við viðskipti. 

Efnahagur hvers lands fyrir sig hefur orðið fyrir áhrifum sem leiðir til keðjuverkandi áhrifa á 

milli landa sem eykur enn frekar samdráttinn.  

 

4.1.2.1. Efnahagsáhrif á Íslandi vegna COVID-19 

Seðlabanki Íslands gaf út peningamál 2020/1 5. febrúar 2020 þar sem farið var yfir horfur ársins 

2020. COVID-19 var þá þegar í deiglunni enda búið að lýsa yfir neyðarástandi af 

framkvæmdastjóra AHS. Seðlabankinn sá fyrir að útflutningur vöru og þjónustu myndi dragast 

saman, hagvöxtur lækka.127 Í peningamálum 2020/2 frá 20. maí 2020 breyttist spáin í takt við 

aðstæður. Innlendar efnahagshorfur voru í mikilli óvissu enda aðstæður nánast án fordæma en 

áhrifin má rekja beint eða óbeint til farsóttarinnar.128 Í COVID-19 efnahagskreppunni var gert 

ráð fyrir að þjónustugeirinn bæri meginþunga áfallsins enda aðgerðir stjórnvalda mest 

íþyngjandi á þann iðnað, sbr. augl. 243/2020. Þá gerði Seðlabankinn ráð fyrir nærri engum 

ferðamönnum seinni hluta árs 2020, eða tæplega 400.000 ferðamönnum, um 80% lækkun frá 

2019. Þó mun heimsfaraldurinn hafa áhrif á aðrar útflutningsatvinnugreinar, sérstaklega 

sjávarútveginn.129 Íslenska efnahagskerfið hefur þar af leiðandi orðið fyrir verulegum áhrifum 

af COVID-19.130 Sóttvarnartakmarkanir setja talsvert af fyrirtækjum á ystu nöf þar sem þau 

hafa litla sem enga innkomu og óvíst er hve lengi ástandið varir.131 Samkvæmt Hagstofu Íslands 

má sjá að 98 fyrirtæki í rekstri gististaða og veitingastaða fóru í gjaldþrot árið 2020.132  

Ljóst er að sóttvarnarráðstafanir stjórnvalda og áhrif faraldursins á útgjöld og 

neysluákvarðanir draga verulega úr útgjöldum heimilanna sem og starfsemi fyrirtækja sem 

hefur neikvæð áhrif á rekstrargrundvöll fyrirtækja. Efnahagsáhrifin má greina í þrjá þætti í 

fyrsta lagi framboðsáhrif, fyrirtækjum skortir framleiðsluaðföng. Ástæðan getur verið skortur 

á starfsfólki, veikindi eða ráðstafanir stjórnvalda eins og skylda til að sæta sóttkví, sbr. til 

 
127 Seðlabanki Íslands, „Peningamál 2020/1“ (Seðlabanki Íslands 5. febrúar 2020) 79 4 

<https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Peningamal/2020/Februar-2020/PM_2020_1.pdf> skoðað 11. 

apríl 2021. 
128 Seðlabanki Íslands (n. 120) 20–21. 
129 sama heimild 21. 
130 „The Icelandic Economy Current State, Recent Developments and Future Outlook“ (23. útg., Viðskiptaráð 

Íslands 2020) 50 <https://www.government.is/library/09-Embassies/New-York-Consulate/ICEEcon2020-

210920-Web_Final.pdf> skoðað 14. apríl 2021. 
131 sama heimild 52. 
132 Miðað er við allt árið 2020, sbr. „Gjaldþrot fyrirtækja eftir mánuðum og bálkum atvinnugreina 2008-2021“ 

(Hagstofa Íslands) 

<https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Atvinnuvegir/Atvinnuvegir__fyrirtaeki__gjaldthrot/FYR03001.px/table/ta

bleViewLayout1/?rxid=03438613-8303-4110-87d5-037be1c10eb4> skoðað 10. maí 2021. 
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dæmis reglur um sóttkví og einangrun vegna COVID-19 nr. 259/2020, eða að fyrirtæki fái ekki 

nauðsynleg aðföng frá öðrum fyrirtækjum sem starfa af skornum skammti vegna sömu 

ástæðna. Í öðru lagi koma áhrif fram í samdrætti á eftirspurn. Farsóttin veldur ótta, almenningur 

gætir að útgjöldum, sækir síður fjölmenna staði og fer síður í ferðalög. Samkomu- og 

útgangsbönn kunna eins að auka svartsýni sem dregur enn frekar úr útgjaldsvilja heimila og 

fyrirtækja. Í þriðja og síðasta lagi hefur aukin óvissa vegna faraldursins valdið uppnámi á 

fjármálamörkuðum,133 fjármagnsflótti hefur orðið, ásamt því að erfiðara og dýrara er fyrir 

heimili og fyrirtæki að krefjast lánafyrirgreiðslu en áður var.134 

 

4.2. COVID-19 og óviðráðanleg ytri atvik 

COVID-19 kallar til þess að samningsaðilar sem eiga í vandræðum með að efna 

samningsskuldbindingar sínar taki orðalag samninga sinna ítarlega til skoðunar, þá sérstaklega 

kveði samningur á um óviðráðanleg ytri atvik.135 Sé slíkt ákvæði ekki að finna ber að líta til 

laga eða óskráðra meginreglna í landsrétti og túlka skilyrði hinnar almennu reglu um 

óviðráðanleg ytri atvik og hvort skuldari geti borið slíkri reglu fyrir sig gagnvart kröfuhafa 

vegna COVID-19 og komist hjá efndum in natura og skaðabótaábyrgð. Hvert atvik þarf að 

skoða sjálfstætt til að komast að niðurstöðu um hvort reglan taki til þess. Komist skuldari að 

þeirri niðurstöðu að COVID-19 falli undir skilyrði reglunnar um óviðráðanleg ytri atvik þarf 

skuldari að sýna með skýrum hætti fram á að vanefndir sínar komi til vegna COVID-19 en ekki 

vegna annara vanefndarástæðna, til að mynda fjárskorti.136  

Séu skilyrði og túlkun reglunnar svo víðtæk að hún raknar upp við erfiðleika við efndir 

réttlætir það eitt og sér ekki notkun hennar. Þurfa áhrif COVID-19 að vera nægilega ómöguleg 

fyrir skuldara.137 Hér verður ekki vikið sérstaklega að samningsákvæðum um óviðráðanleg ytri 

atvik þar sem hvert og eitt samningsákvæði er sérstakt og túlkun á því mismunandi eftir 

hverjum og einum samningi. Verður því fyrst og fremst horft til óskráðu meginreglunnar um 

 
133 Skýrt dæmi má sjá á hlutabréfavísitölu, OMX Iceland 10, en hún var hæst 2020, fyrir COVID-19, 2.199,790 

17. janúar, hún sveiflaðist síðan niður í 2.170,550 21. febrúar en þaðan hríðféll hún niður í 1.583,040 23. mars, 

sjá „Hlutabréf“ (Keldan) <https://leit.keldan.is/Market/Shares> skoðað 10. maí 2021; Þá lokuðu einnig nokkur 

ríki fyrir skortsölu á hlutabréfamarkaði sjá t.d. Kristinn Ingi Jónsson, „Sum Evrópuríki banna skortsölu“ 

(Fréttablaðið, 18. mars 2020) <https://www.frettabladid.is/markadurinn/sum-evropuriki-banna-skortsolu/> 

skoðað 10. maí 2021. 
134 Seðlabanki Íslands (n. 120) 20. 
135 „Coronavirus (COVID-19) and Force Majeure Contract Clauses“ (Duane Morris, 4. mars 2020) 

<https://www.duanemorris.com/alerts/coronavirus_covid19_force_majeure_contract_clauses_0320.html> 

skoðað 4. maí 2021. 
136 Qureshi (n. 1) 136. 
137 sama heimild. 
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óviðráðanleg ytri atvik í íslenskum rétti og hún borin saman við möguleg atvik af völdum 

COVID-19. 

Kjarni umfjöllunar í köflum 4.1.1. og 4.1.2.1. snýr að því hvaða áhrif stjórnvaldsfyrirmæli 

á Íslandi hafa haft á hegðun borgara og efnahagskerfi landsins. Vegna þeirra hafa ferðamenn 

komið hingað til lands í verulega takmörkuðu magni, eins hefur hegðun borgaranna breyst og 

starfsemi fyrirtækja raskast verulega. Ekki er unnt að ætla að nokkur hafi fyrirséð atburðarás 

þessa, hvort sem um ræðir fyrirmæli stjórnvalda eða niðursveiflu efnahagskerfisins, sbr. 

rammaáætlun 1 frá Seðlabanka Íslands.138 

 

4.2.1. Skilyrði óviðráðanlegra ytri atvika heimfærð á möguleg áhrif COVID-19 

Skilyrði reglunnar um óviðráðanleg ytri atvik eru eins og fyrr segir þrjú. Hafa skal hugfast að 

það að verða fyrir áhrifum leiðir ekki sjálfkrafa til þess að reglan eigi við. Fyrirtækjum hefur 

ýmist gengið vel, erfiðlega eða ómögulega. Greina má sex afleiðingar COVID-19 sem kunna 

að hafa áhrif á samningsskuldbindingar skuldara, sem eru heimfærð við skilyrði reglunnar hér 

að neðan. Af skilyrðum hennar verður þó að telja að síðari tvö, um ófyrirsjáanleika og að atvik 

utan valdssviðs skuldara, séu uppfyllt í öllum atvikum sem hér koma til skoðunar. Athyglin 

beinist því að þriðja skilyrðinu, um óviðráðanleika.139 

 

4.2.1.1. Fjöldatakmarkanir 

Fjöldatakmarkanir vegna COVID-19 hafa haft íþyngjandi áhrif á skuldara, sérstaklega 

fyrirtæki og enn frekar fyrirtæki sem byggja á samkomu fjölda fólks. Sé litið til 3. gr. augl. 

243/2020 er ljóst að settar voru strangar fjöldatakmarkanir. Þarf því að meta hvort þær valdi 

ómöguleika eða erfiðleikum. Þar sem gildissvið þeirra er víðtækt eru áhrif þeirra mismunandi 

eftir því hvers konar starfsemi kemur til skoðunar. Venjuleg starfsemi sem byggir 

rekstrargrundvöll sinn ekki á hópamyndun fólks í einu lagi, verður því seint talin uppfylla 

skilyrðið um ómöguleika þó takmarkanirnar geti vissulega valdið erfiðleikum. Starfsemi sem 

hins vegar gengur út á að fjöldi fólks hópist saman er ómögulegt að halda áfram rekstri sínum 

á meðan takmarkanirnar gilda og við slíkar aðstæðum yrði að telja skilyrði reglunnar uppfyllt. 

Sem dæmi um þessa tegund starfsemi má nefna ráðstefnufyrirtæki og tónleikahátíðir. 

Fjöldatakmarkanir vegna COVID-19 einar og sér uppfylla því ólíklega skilyrðum um 

ómöguleika nema slíkt valdi lokun á starfseminni eða þjónustunni.  

 
138 Seðlabanki Íslands (n. 120) 20–23. 
139 Viðar Már Matthíasson, „Álitsgerð um reglur sem gera ráð fyrir að tilgreind atvik geti haft áhrif á skyldu til að 

efna samninga“ (n. 19) 3. 
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4.2.1.2. Nálægðartakmarkanir 

Nálægðartakmarkanir vegna COVID-19 hafa sömuleiðis haft íþyngjandi áhrif á skuldara og þá 

sérstaklega starfsemi sem krefst snertinga eða verulegrar nándar milli þess sem veitir þjónustu 

og þess sem þiggur hana. Almennt verður ekki séð að nálægðartakmarkanir hafi þau áhrif að 

reksturinn verði ómögulegur þrátt fyrir að takmarkanirnar valdi erfiðleikum. Þó var vissri 

starfsemi gert að loka vegna smithættu, svo sem hárgreiðslustofum, nuddstofum og 

sjúkraþjálfunarstofum. Þegar starfsemi er skylt að loka vegna nálægðartakmarkana verður að 

telja að skilyrðið um ómöguleika sé uppfyllt enda starfseminni ómögulegt að halda áfram 

rekstri samkvæmt 2. mgr. 5. gr. augl. 243/2020, sbr. 4. gr. sömu auglýsingar. Þegar gerð er 

krafa um notkun andlitsgrímna en ekki lokun starfsemi, sbr. 2. mgr. 4. gr. augl. 792/2020, verða 

slíkar takmarkanir ólíklega taldar til ómöguleika, mun frekar er um erfiðleika að ræða. 

Nálægðartakmarkanir vegna COVID-19 einar og sér uppfylla því ólíklega skilyrðið um 

ómöguleika nema slíkt valdi lokun á starfsemi.  

 

4.2.1.3. Krafa stjórnvalda til lokunar 

Skipun stjórnvalda um lokun á starfsemi vegna smithættu á COVID-19 þykir óhjákvæmilega 

íþyngjandi fyrir þá sem sæta slíkum takmörkunum, sbr. til dæmis lokun í 5. gr. augl. 243/2020. 

Við þær aðstæður verður að telja ómögulegt fyrir rekstraraðila að efna skuldbindingar sínar þar 

sem honum er meinað að veita þjónustu sína. Snúi skuldbindingin að peningagreiðslu er ljóst 

að lokun útilokar rekstur fyrirtækisins og þar með getu rekstraraðila til að afla sér tekna, slíkt 

getur talist ómöguleiki. Þar sem stjórnvaldsfyrirmæli vegna COVID-19 um lokun, til lengri 

tíma, hefur jafn íþyngjandi áhrif og raun ber vitni verður að telja það valda skuldara 

ómöguleika, ekki eingöngu erfiðleikum. 

 

4.2.1.4. Samdráttur á eftirspurn vegna breyttrar kauphegðunar 

Breytt kauphegðun felur meðal annars í sér að viðskiptavinir hætta viðskiptum við ákveðna 

starfsemi, til dæmis við fyrirtæki í ferðaþjónustu vegna hræðslu við COVID-19, lokun 

landamæra og takmarkanir stjórnvalda á ferðafrelsi, sbr. umfjöllun í kafla 4.1.2.1. Stjórnvöld á 

Íslandi og í öðrum ríkjum hafa þannig með fyrirmælum sínum og takmörkunum meðal annars 

komið í veg fyrir að erlendir ferðamenn stundi viðskipti við fyrirtæki í ferðaþjónustu. Þegar 

kauphegðun viðskiptavina breytist svo verulega að rekstrargrundvöllur þykir ekki lengur til 

staðar verður að telja skilyrðið um ómöguleika uppfyllt, enda er skuldara ekki unnt að halda 

úti starfsemi sinni á meðan hindrunin varir. Gildir þetta einkum um skyldur skuldara til 
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peningagreiðslna.140 Verður þetta að teljast gilt fyrir þau fyrirtæki sem glíma við verulega 

breytta kauphegðun sem veldur lokun á starfsemi. Fyrirtæki eins og hótel gæti því verið unnt 

að byggja á reglunni um óviðráðanleg ytri atvik en sönnunarbyrði um verulega breytta 

kauphegðun og áhrif hennar hvílir á þeim. Eins gætu fyrirtæki eins og öldurhús beitt breyttri 

kauphegðun fyrir sig auk ströngum fjarlægðar- og nálægðartakmörkunum, enda valdi þær 

ómöguleika til að afla nægra tekna og þar með standa skil á peningagreiðslum sínum. Því 

verður að telja breytta kauphegðun sem veldur ómöguleika að halda úti rekstri uppfylla 

skilyrðið, vægari áhrif verða ólíklega til þess fallinn að uppfylla það. 

 

4.2.1.5. Óvissa á fjármálamörkuðum og aðgengi að fjármagni 

Óvissa á fjármálamörkuðum og aðgengi að fjármagni vegna COVID-19 er ólíklegt til þess að 

uppfylla skilyrði reglunnar. Þegar leitast er eftir aðgengi að fjármagni er það líklega af völdum 

erfiðleika ekki vegna ómöguleika. Eins og áður segir þá leysir peningaskortur skuldara ekki 

undan efndum, það telst því ekki gild ástæða.141 Má leiða líkur að því að þeir sem leita að 

fjármagni á fjármálamörkuðum skorti peninga og gildir þá sjónarmiðið ekki enda er 

óviðráðanleikin ekki vegna útilokunar á rekstrargrundvelli fyrirtækja að eignast fjármagn til 

greiðslu peningaskyldna sinna samkvæmt samningi heldur vegna peningaskorts sem er ekki 

fullnægjandi ógildingarástæða. 

 

4.2.1.6. Framboðsáhrif og skortur á framleiðslu vegna takmarkana 

Þegar fyrirtæki getur ekki staðið undir framleiðslukröfum vegna áhrifa COVID-19 getur það 

ollið vandræðum. Það er ólíklegt að minni afköst á framleiðslu uppfylli skilyrði reglunnar enda 

veldur það framleiðanda erfiðleikum, ekki óviðráðanleika. Ef áhrif COVID-19 veldur því að 

fyrirtæki geti ekki framleitt vöruna getur skilyrðið verið uppfyllt. Sömuleiðis ef sá sem kaupir 

framleidda vöru getur ekki uppfyllt sínar samningsskuldbindingar þar sem hann getur ekki 

fengið umrædda vöru þar sem honum er það óviðráðanlegt. Dæmi: Fyrirtæki A á að afhenda 

fyrirtæki B vöru X, A verslar af fyrirtæki C vöru Y sem fyrirtæki A notar til að framleiða X. A 

gæti því uppfyllt skilyrði reglunnar, sé honum ómögulegt að framleiða X þar sem C getur ekki 

staðið skil á Y, gagnvart B. C gæti hins vegar ekki byggt á sömu rökum gagnvart A ef COVID-

19 veldur C erfiðleikum við framleiðslu Y. Ef COVID-19 veldur C hins vegar ómöguleika að 

framleiða Y þá gæti hann líklega byggt á reglunni. Af þessu leiðir að ef COVID-19 gerir 

 
140 sama heimild 7. 
141 Gomard og Iversen (n. 3) 61; Þorgeir Örlygsson, Benedikt Bogason, og Eyvindur G. Gunnarsson (n. 38) 37. 



27 

 

framleiðslu ómögulega uppfyllir það líklega skilyrði reglunnar, ef það veldur hins vegar 

erfiðleikum við framleiðslu er ólíklegt að skilyrðið sé uppfyllt. 

 

4.2.2. Dómar og stjórnvaldsákvarðanir vegna óviðráðanlegra ytri atvika og 

COVID-19 

Áhrif COVID-19 hafa verið ýmiss konar fyrir samfélagið og áhrif þess á skuldara eru því 

margvísleg. Öll fyrirtæki hafa, með einum eða öðrum hætti, orðið fyrir röskunum á starfsemi 

vegna COVID-19. Áhrifin þarf því að meta sjálfstætt fyrir hvern skuldara. Rekstrargrundvöllur 

hótela hefur til dæmis ekki verið bannaður en vegna farsóttarinnar, lokunar landamæra erlendis, 

og stjórnvaldsfyrirmæla er nær engin eftirspurn eftir gistingu og þjónustu fyrirtækja í 

ferðaþjónustu. Því hafa mörg hótel séð sig tilneydd til að loka. Þá hefur Fosshótel Reykjavík 

látið reyna á regluna um óviðráðanleg ytri atvik fyrir dómstólum, sbr. héraðsd. Reykjan. E-

2261/2020 en meðal dómkrafna aðalstefnanda, hótelsins, var að leiguverði yrði vikið til hliðar 

að fullu frá 1. apríl 2020 til 31. desember 2020 en að hluta frá 1. janúar 2021 31. mars 2022, 

enda gat hótelið ekki efnt skyldur sínar. Hótelið var lokað frá 31. mars 2020 enda engir 

ferðamenn á landinu og því enginn rekstrargrundvöllur til staðar. Aðalstefnandi taldi því 

ósanngjarnt og í ósamræmi við góða viðskiptahætti að krefjast efnda:  

Hindrun aðalstefnanda til efnda á leigusamningi aðila sé hindrun sem hann hafi 

ekki stjórn á og það sé ekki með sanngirni unnt að ætlast til að hann hafi geta haft 

heimsfaraldur Covid-19 í huga við gerð leigusamningsins. Enn fremur sé ekki unnt 

að ætlast til að aðalstefnandi hafi getað komist hjá afleiðingum þeirra hindrana sem 

nú valdi vanefndum aðalstefnanda eða að hann geti yfirunnið þá hindrun sem felst 

í heimsfaraldri Covid-19. (áherslubr. höf.) 

Hótelið byggði á 11. gr. leigusamningsins, það er samningsákvæði um óviðráðanleg ytri atvik, 

11. gr. húsaleigulaga nr. 36/1994 sem leiðir til 36. gr. smnl. og óskráðum meginreglunum um 

brostnar forsendur, óviðráðanleg ytri atvik og stjórnunarábyrgð. Dómur héraðsdóms féllst ekki 

á lagarök Fosshótels Reykjavíkur er varðaði brostnar forsendur, þar sem reglan þótti ekki geta 

heimilað samningsbreytingar eins og aðalstefnandi krafðist. Eins féllst dómurinn ekki á 

stjórnunarábyrgð þar sem lagaákvæði hennar þóttu ekki gilda um atvik þessi. Um meginregluna 

óviðráðanleg ytri atvik segir dómurinn: 

Reglan um force majeure hefur verið talin almenn regla í kröfurétti en það ræðst af 

atvikum hverju sinni hvaða réttaráhrif hún hefur. Reglan getur ekki sjálfkrafa leitt 

til þess að aðalstefnandi losni í heild eða að hluta undan leigugreiðslum enda væri 

það, eins og hér stendur á, ósanngjarnt í garð gagnstefnanda.  
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Felst dómurinn ekki á að réttaráhrif reglunnar um óviðráðanleg ytri atvik skuli vera, í máli 

þessu, beitt til að víkja samningi til hliðar í heild eða að hluta. Dómurinn telur slíkt 

fyrirkomulag ósanngjarnt. Af því sögðu segir dómurinn:  

Við mat á því hvort það verður talið ósanngjarnt af hálfu gagnstefanda að bera fyrir 

sig óbreytt verðákvæði leigusamnings vegna atvika sem síðar komu til ber að líta 

til þess að þær aðstæður sem hafa skapast vegna heimsfaraldursins af völdum 

kórónuveirunnar (SARS-CoV-2) sem veldur COVID-19 sjúkdómnum voru 

ófyrirséðar þegar samningurinn var gerður. Gríðarlegur samdráttur hefur orðið í 

ferðaþjónustu vegna aðstæðna sem rekja má til heimsfaraldursins. … Hefur 

rekstrargrundvöllur aðalstefnanda raskast gríðarlega vegna þeirra aðstæðna sem 

rekja má til heimsfaraldursins, einkum ferðatakmarkana, og hefur ekki verið 

grundvöllur til að halda hótelinu opnu. Eru málefnalegar ástæður fyrir því að þessu 

tiltekna hóteli hafi verið lokað. … Með vísan til alls framangreinds og 

sanngirnissjónarmiða er rétt að víkja leigusamningi aðalstefnada og gagnstefnanda 

… tímabundið til hliðar, á grundvelli 36.gr. [smnl.]. 

Á grundvelli þess að ósanngjarnt þykir að halda samningnum óbreyttum fellst dómurinn á að 

til staðar hafi verið óviðráðanlegt ytra atvik í formi atburðarins COVID-19. Dómurinn horfir 

því ekki til réttaráhrifa reglunnar en víkur að 36. gr. smnl. og beitir henni til að víkja 

samningnum tímabundið til hliðar. Dómurinn breytti leiguverðinu svo hótelinu bæri að greiða 

leigusalanum helming leigufjárhæðarinnar frá apríl 2020 til 31. mars 2021.  

Þá liggur fyrir málskotsákvörðun Hæstaréttar 4. maí 2021 í máli nr. 2021-105 þar sem 

gagnstefnandi, Íþaka fasteignir, leyfisbeiðandi, leitaði í kjölfar niðurstöðu Héraðsdóms 

Reykjaness eftir áfrýjunarleyfi beint til Hæstaréttar á grundvelli 1. mgr. 175. gr. laga nr. 

91/1991 um meðferð einkamála (hér eftir eml.). Taldi leyfisbeiðandi afar brýnt að fá niðurstöðu 

Hæstaréttar í málinu með skjótum hætti en meðan ágreiningur væri um efni samningsins, og 

eftir atvikum hvort honum verði breytt á grundvelli 36. gr. smnl., væri fyrir hendi réttaróvissa 

sem gerði samningsaðilum erfitt fyrir að framkvæma samninginn. Þá taldi leyfisbeiðandi með 

vísan til laga um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar nr. 57/2020 og 

fleiri aðgerða stjórnvalda, að greiðsluvandi fyrirtækja væri leystur og ekki þörf á að komast 

undan greiðsluskuldbindingum á grundvelli 36. gr. smnl. Væru fjölmargir aðilar í 

ferðaþjónustu og öðrum starfsgreinum í sömu sporum sem biðu eftir endanlegri niðurstöðu 

málsins. Að því leiðir að Hæstiréttur taldi mál þetta hafa þýðingu fyrir framkvæmd fjölda 

samninga þar sem forsendur höfðu breyst vegna heimsfaraldursins og væri því brýnt að fá 

niðurstöðu Hæstaréttar. Uppfylltur var því áskilnaður ákvæðis 1. mgr. 175. gr. eml. um að 

áfrýja héraðsdómi beint til Hæstaréttar, án aðkomu Landsréttar. 
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Þá bárust Neytendastofu nokkur mál er sneru að endurgreiðslu pakkaferða. Í formi ábendinga 

frá ferðamönnum sem höfðu pantað sér pakkaferðir til Spánar á vegum Heimsferða, 

Ferðaskrifstofu Íslands og Feria. Kaupendurnir töldu sér heimilt að afbóka ferðirnar án þess að 

greiða þóknun fyrir enda hafði áfangastaðurinn verið skilgreindur sem hááhættusvæði vegna 

COVID-19, sbr. 3. mgr. 15. gr. lpsf., en ferðaskrifstofurnar féllust ekki á þau sjónarmið. Í þeim 

þremur stjórnvaldsákvörðunum Neytendastofu sem liggja fyrir var niðurstaðan sú sama.142 

Verður því litið til ákv. Neytendastofu 6/2020 til að marka niðurstöðu Neytendastofu í 

málunum. Í því máli liggur fyrir að samkvæmt meginreglu eigi ferðaþjónustufyrirtæki rétt á 

sanngjarnri þóknun, afpanti ferðamaður ferðina, sbr. 1. mgr. 15. gr. lpsf. Í 3. mgr. 15. gr. 

laganna er gerð frá þessu undantekning, þar sem ferðaskrifstofunni er ekki veitt heimild til 

þóknunar vegna afpöntunar sé afpöntunin vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna sem 

hafa veruleg áhrif á framkvæmd pakkaferðar. Í greinargerð með frumvarpi til laganna kemur 

fram að til óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna samkvæmt 3. mgr. 15. gr. lpsf. flokkast 

meðal annars stríð, farsótt, hryðjuverk, pólitískur óstöðugleiki eða aðrar aðstæður sem hafa 

afgerandi áhrif á ferðalög til viðkomandi staðar.143 Þá er einnig að finna skilgreiningu á 

óvenjulegum og óviðráðanlegum aðstæðum í 11. tl. 4. gr. laganna en samkvæmt greinargerð 

með frumvarpi til laganna skal túlka hugtakið með regluna um óviðráðanleg ytri atvik í huga.144 

Þá segir í niðurstöðu Neytendastofu:  

Af orðalagi 11. tölul. 4. gr. laga nr. 95/2018 og lögskýringargögnum telur 

Neytendastofa óumdeilt að aðstæður vegna COVID-19 faraldursins séu 

óvenjulegar og óviðráðanlegar í skilningi laganna. … Óvenjulegar og 

[ó]viðráðanlegar aðstæður leiða þó ekki til þess, einar og sér, að ferðamaður eigi 

rétt til afpöntunar pakkaferðar án greiðslu þóknunar. Við mat á því þarf að líta til 

þess hvort aðstæðurnar hafi veruleg áhrif á annað hvort framkvæmd pakkaferðar 

eða flutning farþega til áfangastaðar, sbr. 3. mgr. 15. mgr. laga nr. 95/2018. … [þá 

segir jafnframt] Með vísan til alls ofangreinds voru fyrir hendi óvenjulegar og 

óviðráðanlegar aðstæður sem höfðu veruleg áhrif á framkvæmd umræddra 

pakkaferða Heimsferða til Spánar sem til álita koma í ákvörðun þessari. Samkvæmt 

3. mgr. 15. gr. laga nr. 95/2018 eiga Heimsferðir því ekki rétt á greiðslu þóknunar 

af hendi ferð[a]manna sem afpanta pakkaferð … . Af sömu ástæðu gátu 

Heimsferðir aflýst pakkaferðunum gegn fullri endurgreiðslu en án greiðslu frekari 

skaðabóta. 

Neytendastofa telur COVID-19 teljast til óviðráðanlegs ytra atviks á grundvelli 11. tl. 4. gr. 

lpfs., og skilyrði 3. mgr. 15. gr. laganna uppfyllt. Túlkun Neytendastofu byggir að miklu leyti 

á leiðbeiningum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og í kjölfar ákvarðana 

 
142 Ákvörðun Neytendastofu 31. mars 2020 í máli nr. 6/2020 (ákv. Neytendastofu 6/2020); Ákvörðun 

Neytendastofu 31. mars 2020 í máli nr. 7/2020; Ákvörðun Neytendastofu 31. mars 2020 í máli nr. 8/2020 
143 Alþt. 2017-2018, A-deild, þskj. 694-484. mál, athugasemd við 15. gr., 3. mgr. 
144 sama heimild, athugasemd við 4. gr., 11. tölul. 
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Neytendastofu voru lagðar fram leiðbeiningar af þeirra hálfu er varðar endurgreiðslu 

pakkaferða vegna COVID-19.145 Rennur þetta frekari stoðum undir þá röksemdafærslu að 

COVID-19 flokkist sem atburður undir óviðráðanleg ytri atvik, en meta þurfi síðan hvert tilvik 

sjálfstætt ásamt skilyrðum reglunnar til að COVID-19 geti haft réttaráhrif á viðeigandi 

samning. 

 

5. Óviðráðanleg ytri atvik og efnahagssveiflur  

Óvænt efnahagssveifla er ekki ein og sér fullnægjandi til að virkja regluna um óviðráðanleg 

ytri atvik. Efnahagssveiflan þarf að vera af völdum óviðráðanlegra ytri atvika svo reglan taki 

til efnahagssveiflu nema annað leiði af samningi eða lögum. Það er að segja, til að komast hjá 

samningsskuldbindingum vegna efnahagssveiflu þarf hún að vera til komin vegna 

óviðráðanlegra ytri atvika.146 Aðgerðir sem gjörbreyta aðstæðum, eins og útflutningsbann, 

geta falið í sér óviðráðanleg ytri atvik. Síður öfgakennd efnahagsleg áhrif falla ólíklega undir 

gildissvið reglunnar, svo sem tollar, verðhækkanir og gengisbreytingar.147  

Þegar til verðhækkana kemur hefur reglan um óviðráðanleg ytri atvik þótt fela í sér ströng 

skilyrði. Verðhækkanir vegna til dæmis olíukreppu uppfylla ekki endilega kröfu fyrsta 

skilyrðisins um ómöguleika, sbr. UfR 1975.588 H, en þar taldi dómstólinn að aukinn kostnaður 

vegna hindrunar í Súesskurðinum teldist ekki „frelsandi efnahagslegur ómöguleiki“.148 Skarpar 

verðhækkanir þykja því aðeins leysa skuldara undan skuldbindingum með vísan til 

efnahagslegra óviðráðanlegra ytri atvika (d. økonomisk force majeure).149 

 

5.1. Óviðráðanleg ytri atvik og efnahagshrunið 2008 

Í október 2008 varð hið umtalaða fall bankanna með þeim afleiðingum að fjármálamarkaðir á 

Íslandi hrundu svo úr varð „efnahagshrunið 2008“. Dómstólar fylltust af svokölluðum 

bankahrunsmálum þar sem málsástæðum af öllu tagi var teflt fram, meðal annars reglunni um 

óviðráðanleg ytri atvik. Um ræðir einn fárra atburða íslenskrar réttarsögu sem hafði áhrif á 

 
145 Neytendastofa, „Leiðbeiningar Neytendastofu um endurgreiðslur pakkaferða vegna COVID-19“ 

(Neytendastofa 2. apríl 2020) 

<https://www.neytendastofa.is/library/Files/Neytendarettarsvid/Reglur/Lei%c3%b0beiningar_pakkafer%c3%b0

ir-covid-lokaskjal040420.pdf> skoðað 14. apríl 2021; European Commission, „Information on the Package Tracel 

Directive in Connection with COVID-19“ (European Commission 19. mars 2020) 

<https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/coronavirus_info_ptd_19.3.2020.pdf> skoðað 14. apríl 2021. 
146 Qureshi (n. 1) 136. 
147 Carlos J Bianchi, „Force Majeure and Tariffs: International Contracts Under Stress“ (218e.Kr.) 73 (3) Dispute 

Resolution Journal 55, 62–63. 
148 „Frigorende okonomisk umulighed“, Gomard og Iversen (n. 3) 58. 
149 Andersen og Lookofsky (n. 70) 246. 
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hvern einasta Íslending. Eins hefur COVID-19, beint eða óbeint, áhrif á landsmenn alla. Því 

þykir athyglisvert að skoða þau ágreiningsmál sem byggðu á óviðráðanlegum ytri atvikum og 

meta hvort og þá hvernig dómstólar Íslands brugðust við þeirri málsástæðu skuldara að 

efnahagshrunið 2008 teldist til óviðráðanlegs ytra atviks.  

Í Hrd. 542/2010 deildu Íslenskir aðalverktakar (hér eftir Í) við Eignarhaldsfélagið Fasteign 

hf. (hér eftir F) um hvort Í ætti rétt til hækkunar á verklaunum vegna ófyrirséðra og verulegra 

verðlagshækkana á verktímanum og rétt hans til bóta vegna tjóns sem hann taldi ekki vera á 

sinni ábyrgð. Þá krefst F þess að fá tafabætur vegna dráttar á verkskilum sem hann telur á 

ábyrgð Í. Þá segir í málavöxtum héraðsdóms:  

Aðstæður í þjóðfélaginu, sem hafi gert það að verkum að gjaldeyrishöft hafi verið 

lögð á og greiðsluflæði hafi orðið hægara en gert hafði verið ráð fyrir, hafi tafið 

verkið. Þannig hafi greiðslur frá [G] ekki skilað sér á réttum tíma, sem hafi orðið 

til þess að greiðslur til undirverktaka hafi tafist og framkvæmdarhraði minnkaði. 

Gjaldeyrishöft yfirvalda hafi orðið til þess að tímafrekara var að fá aðföng, auk 

þess sem erlendir birgjar hafi krafist fyrirframgreiðslna, sem erfitt hafi verið að 

útvega vegna efnahagsaðstæðna. Þessi atriði hafi [Í] ekki getað séð fyrir og ekki 

brugðist við. Tafir vegna efnahagsástandsins teljist til óviðráðanlegra ytri atvika 

(force majeure, vis major). [Þá segir í niðurstöðu Hæstaréttar] Verður miðað við 

að hvorugur þeirra hafi séð fyrir þær miklu breytingar á verðlagi, ekki síst á 

aðföngum til byggingarframkvæmda, sem urðu á árinu 2008 og þær breytingar sem 

urðu á gengi íslensku krónunnar gagnvart gjaldmiðlum helstu viðskiptalanda. Hið 

sama á við um þau gjaldeyrishöft sem lögð voru á seint á árinu 2008 og giltu á fyrri 

hluta árs 2009, en þau töfðu meðal annars innflutning á vörum til landsins. … Við 

mat á því hvort talið verður ósanngjarnt af hálfu [F] að bera fyrir sig óbreytt 

verðákvæði verksamningsins, vegna atvika sem síðar komu til, ber að líta til þess 

að þær verðlagsbreytingar sem urðu á verktímanum voru ófyrirséðar þegar 

samningurinn var gerður. (áherslubr. höf.) 

Má álykta af orðum Hæstaréttar að hann tekur undir sjónarmið héraðsdóms að óviðráðanleg 

ytri atvik eigi við í þeirri atburðarrás sem átti sér stað 2008 og 2009. Hæstiréttur hafnaði hins 

vegar aðalkröfu Í, en í útboðslýsingu var kveðið á um að engar verðbætur yrðu greiddar á 

samningstímanum og hafi Í því borið áhættuna sem stafaði af verðhækkunum. Hins vegar taldi 

dómurinn ósanngjarnt að halda verðákvæði verksamningsins óbreyttu enda hafi Í lokið verkinu, 

efnt skyldur sínar gagnvart verksamningnum og afhent F mannvirki sem hafi verið mun dýrara 

en verksamningur gerði ráð fyrir. Féllst því dómur Hæstaréttar á að breyta verðákvæði 

verksamningsins til að gæta sanngirni með stoð í 36. gr. smnl. Má því álykta af því sem ofan 

greinir að Hæstiréttur hafi haft óviðráðanleg ytri atvik til hliðsjónar við sanngirnismat 36. gr. 

smnl.  

Í dómi Hæstaréttar 7. apríl 2011 í máli nr. 561/2010 deildu Landsbanki Íslands (hér eftir 

L) og Gift fjárfestingarfélag (hér eftir G) um framvirkan samning þar sem G skuldbatt sig til 
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að kaupa hlutabréf í L. Í millitíðinni var L tekið til slitameðferðar, og af þeim sökum neitaði G 

að greiða kaupverðið á gjalddaga. G sagði:  

umræddan samning ógildan og að víkja beri honum til hliðar í heild, með vísan til 

þeirra ófyrirsjáanlegu atvika, sem komu til eftir gerð hans hinn 19. ágúst 2008, sbr. 

ákvæði 1. og 2. mgr. 36. gr. [smnl.] [G taldi] einkar ósanngjarnt og andstætt góðri 

viðskiptavenju, [að L] geti borið fyrir sig ákvæði samningsins og innheimt 

greiðslur samkvæmt honum, án þess að taka tillit til þess, að gagngjaldið, þ.e. hlutir 

í [L], hafi verið orðnir verðlausir, þegar á gjalddaga var komið hinn 19. nóvember 

2008. (áherslubr. höf.) 

Af orðalagi málsástæðu G leiðir að félagið telji efnahagshrunið 2008 óviðráðanlegt ytra atvik 

og því eigi að víkja samningnum til hliðar á grundvelli 36. gr. smnl. Þá segir í niðurstöðu 

héraðsdóms: 

Með vísan til þess, að þær sérstöku aðstæður, sem sköpuðust á fjármálamarkaði hér 

á landi eftir 6. október 2008, og sem stefndi átti engan þátt í eða gat séð fyrir, með 

þeim afleiðingum, að hlutabréf þau, sem stefndi skuldbatt sig til að kaupa með 

hinum framvirka samningi, voru orðin með öllu verðlaus og höfðu misst alla 

eiginleika sem viðskiptabréf, er fallizt á með stefnda, að forsendur fyrir 

samningnum hafi brostið í þeim mæli, að hann verði ekki krafinn um efndir. Ber 

því að sýkna stefnda af öllum kröfum stefnanda í máli þessu. (áherslubr. höf.) 

Af orðalagi héraðsdóms fellst hann á að hin óviðráðanlegu ytri atvik séu til staðar en byggir 

niðurstöðu sína á grundvelli brostinna forsendna. Þá segir Hæstiréttur:  

Við úrlausn um málsástæður [G] … verður einkum að líta til þess eðlis samnings 

þeirra að með honum tók [G] áhættu af þróun markaðsverðs hlutabréfa í [L] í von 

um hagstæða framvindu að gjalddaga. … Skylda [G] samkvæmt samningnum er 

skýr og hann tók áhættuna af því að virði hlutabréfanna lækkaði … Þær 

málsástæður [G], sem hér um ræðir, geta því ekki leitt til þess að hann losni undan 

skyldu til að efna samninginn af sinni hálfu. (áherslubr. höf.) 

Að líkum má leiða að Hæstiréttur neiti málsástæðum um að efnahagshrunið 2008 falli undir 

regluna um óviðráðanleg ytri atvik, einkum og sér í lagi þar sem málið snýr að efni og eðli 

framvirkra samninga. Það kann að vera að Hæstiréttur hafi með þessu lagt línurnar um hvernig 

skuli túlka ágreiningsmál er varða samningsskuldbindingar vegna atvika efnahagshrunsins 

2008 þar sem byggt er á málsástæðunni um óviðráðanleg ytri atvik. 

Þá eru ýmis dæmi þess að héraðsdómur og Hæstiréttur líti framhjá málsástæðunni um 

óviðráðanleg ytri atvik í niðurstöðu sinni. Sjá til dæmis dóm Hæstaréttar 14. febrúar 2011 í 

máli nr. 604/2010, en þar segir: „halda sóknaraðilar því fram að samningsefndir þeirra falli 

undir meginregluna um óviðráðanleg atvik, force majeure, þar sem verðfall krónunnar og hrun 

banka- og fjármálakerfisins hafi verið þeim ófyrirsjáanlegt.“ Í niðurstöðu héraðsdóms og 

Hæstaréttar er ekki að sjá að tekin hafi verið afstaða til málsástæðunnar og verður því ekki 

skýrlega dregið af dómnum að þetta hafi haft þýðingu í málinu. Sama gildir: í dómi Hæstaréttar 



33 

 

14. febrúar 2011 í máli nr. 603/2010, í dómi Hæstaréttar 27. maí 2011 í máli nr. 274/2011, í 

dómi Hæstaréttar 2. október 2011 í máli nr. 378/2011, í dómi Hæstaréttar 11. nóvember 2011 

í máli nr. 576/2011 og í dómi Hæstaréttar 9. maí 2016 í málum 261-266/2016 þar sem 

Kaupþing byggir vörn sína á að lækkanir á innlausnarvirði hlutdeildaskírteina „hafi einfaldlega 

verið óumflýjanleg afleiðing efnahagshrunsins haustið 2008 sem líta megi á sem óviðráðanleg 

ytri atvik, en samkvæmt eignarstýringarsamningi aðila hafi varnaraðili verið undanþegin hvers 

kyns tjóni vegna slíkra atvika.“ Eins og af fyrrgreindum dómum verður ekki skýrlega dregið 

að dómnum að málsástæðan hafi haft þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. 

Til eru þó aðrir dómar sem víkja sérstaklega að óviðráðanlegum ytri atvikum. Í dómi 

Hæstaréttar 8. desember 2011 í máli nr. 62/2011 byggði stefnda meðal annars á þeirri 

málsástæðu að „bankahrunið 6. október 2008, og því ástandi sem fylgt hafi í kjölfarið verði 

fullkomlega jafnað til efnahagslegrar hamfarar þar sem heimilt er að byggja á óskráðri reglu 

um óviðráðanleg ytri atvik.“ Þessu svarar héraðsdómur: 

Þá hefur stefndi vísað til force majeure reglna og telur að svokölluðu bankahruni 

6. október 2008 og afleiðingum þess verði jafnað til náttúruhamfara sem leyst geti 

skuldara réttarsambands undan skyldu sinni. Á þetta fellst dómurinn 

ekki. Svokallað bankahrun varð ekki vegna óviðráðanlegra ytri aðstæðna heldur 

vegna manngerðra aðstæðna í efnahagslífi landsins og nánasta umhverfis 

þess. Verður t.a.m. svokölluðu bankahruni ekki á nokkurn handa máta líkt við 

eldgosið á Heimaey árið 1973. Telur dómurinn að það efnahagsástand sem hefur 

orðið eftir nefnt bankahrun geti ekki leyst skuldara réttarsambands undan 

efndaskyldu sinni. (áherslubr. höf.) 

Felst því héraðsdómur ekki með nokkru leyti á að efnahagshrunið 2008 flokkist sem 

óviðráðanleg ytri atvik. Hins vegar vísar Hæstiréttur málinu frá héraðsdómi sem leiðir til þess 

að hann tók ekki efnislega afstöðu til málsins. Í dómi Hæstaréttar 17. maí 2011 í máli nr. 

191/2011 og 192/2011 var því meðal annars haldið fram af sóknaraðilum málanna að: 

líta beri á samningana sem eina heild og eðlilegast sé og sanngjarnast að þau 

óviðráðanlegu ytri atvik sem leiddu til hruns fjármálakerfis landsins, með 

dýrkeyptum afleiðingum fyrir sóknaraðila, eigi að leiða til þess að samningur aðila 

verði ógiltur í heild sinni. 

Héraðsdómur vísaði varakröfu sóknaraðila frá dómi og var öllum öðrum kröfum sóknaraðila á 

hendur varnaraðila í málinu hafnað, og staðfesti Hæstiréttur niðurstöðuna. Í dómi Hæstaréttar 

10. maí 2012 í máli nr. 518/2011 byggir stefnda fyrir héraðsdómi meðal annars á því að 

aðgerðir Fjármálaeftirlitsins hafi orðið til þess að hlutabréf stefndu í stefnanda urðu verðlaus. 

Byggir stefnda á að ákvörðun Fjármálaeftirlitsins í kjölfar bankahrunsins 2008 flokkist sem 

óviðráðanleg ytri atvik. Í niðurstöðu héraðsdóms segir „Samkvæmt því sem nú hefur verið 

rakið er ljóst að engar skjallegar heimildir liggja fyrir um það að stefnda skuli vera skaðlaus af 
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kaupum á hlutabréfum í stefnanda, færi svo að verðfall yrði á hlutabréfunum.“ Hins vegar er 

ekki unnt að álykta að óviðráðanleg ytri atvik hafi haft þýðingu í málinu, enda snerti dómurinn 

ekki sérstaklega á málsástæðu stefndu um að stjórnvaldsákvörðun Fjármálaeftirlitsins flokkist 

sem óviðráðanlegt ytra atvik. Niðurstaða hins áfrýjaða dóms var staðfest af Hæstarétti. 

Í dómi Hæstaréttar 19. júní 2012 í máli nr. 46/2012 byggja stefndu meðal annars á reglunni 

um óviðráðanleg ytri atvik en þar segir: 

Stefndu kveðast að auki byggja á því að um svokallað force majure tilvik hafi verið 

að ræða sem valdi því að stefndu geti með réttmætum hætti krafist þess að a.m.k. 

hluta samningsins verði vikið til hliðar. […] Telja stefndu að bankahrunið 6. 

október 2008 og því upplausnarástandi sem hafi fylgt í kjölfarið verði fullkomlega 

jafnað til efnahagslegra hamfara þar sem heimilt sé að byggja á óskráðri reglu um 

óviðráðanleg ytri atvik. Þannig hafi stefndu með engu móti getað gert sér grein 

fyrir þeim hamförum sem áttu eftir að eiga sér stað við hrun bankanna. Með 

samþykkt Alþingis á hinum svokölluðu neyðarlögum 6. október 2008 hafi Alþingi 

sjálft viðurkennt að um neyðarástand hafi verið að ræða … hafi fjölmörg önnur lög 

verið samþykkt á Alþingi í þeim tilgangi að bregðast við fordæmalausu ástandi í 

efnahagslífi landsins. … [héraðsdómur svarar] Þá er í máli þessu ekki að finna 

haldbær rök fyrir þeim sjónarmiðum … [að samningi] stefndu verði vikið til hliðar 

að hluta eða í heild á grundvelli force majure. (áherslubr. höf.) 

Héraðsdómur féllst því ekki á málsástæðu stefndu en Hæstiréttur vísar málinu frá á grundvelli 

e. liðar 1. mgr. 80. gr. eml. þar sem stefnan þótti ófullnægjandi, og tók því ekki efnislega 

afstöðu til dómsins. Að lokum kemur til skoðunar Hrd. 586/2013 þar sem deilt er um hvort 

krafa Nýherja gagnvart Glitni sé gild. Glitnir hafnar kröfu Nýherja meðal annars: 

á þeim grundvelli að samkvæmt ákvæði 14.3 í samningi um úthýsingu skuli [G] 

ekki bera ábyrgð á því geti hann ekki framfylgt skyldum sínum sem stafi af atvikum 

eða aðstæðum sem hann geti ekki ráðið við, svokölluðum force majure aðstæðum. 

Varnaraðili byggir á því að hrun fjármálamarkaða og slitameðferð varnaraðila hafi 

orðið vegna slíkra aðstæðna. Hrun íslensku bankanna, Glitnis þar á meðal, hafi 

verið hluti af alheimsfjármálahruni sem leiddi til þess að lánalínur lokuðust um 

víða veröld. Bankanum hafi ekki verið mögulegt að stýra þeim aðstæðum eða 

stöðva … . [Þá segir í niðurstöðu héraðsdóms] Að mati dómsins losnar varnaraðili 

ekki undan skyldu vegna þessa samnings á grundvelli svonefndra force majeure-

aðstæðna enda er gjaldþrot, jafnvel útbreidd efnahagskreppa, ekki aðstæður sem 

falla undir slíkt ákvæði. (áherslubr. höf.) 

Hafnar héraðsdómur því alfarið röksemdum Glitnis um að efnahagshrunið teljist til 

óviðráðanlegra ytri atvika í skilningi samningsákvæðisins. Hæstiréttur segir svo: „Með vísan 

til forsendna hins kærða úrskurðar verður staðfest niðurstaða hans“ og sló því föstu að reglan 

ætti ekki við í málinu. 

Af ofangreindum dómum er að sjá nokkuð skýra afstöðu dómstóla gagnvart reglunni um 

óviðráðanleg ytri atvik í svokölluðum bankahrunsmálum. Af dómunum má draga þrjár 

ályktanir; í fyrst lagi verður ekki séð að reglan hafi haft þýðingu enda tekur dómurinn ekki 
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afstöðu til hennar, í öðru lagi hafnar dómurinn alfarið að efnahagshrunið geti flokkast undir 

regluna án þess að rökstyðja þá niðurstöðu frekar, í þriðja lagi fellst dómurinn á að 

efnahagshrunið flokkist til óviðráðanlegra ytri atvika en ekki á réttaráhrif reglunnar og beitir 

36. gr. smnl. til að fá sem sanngjörnustu niðurstöðuna. Þá þykir skortur á rökstuðningi fyrir 

þessum niðurstöður, gagnvart óviðráðanlegum ytri atvikum, aðfinnlsuverð.  

Það liggur ótvírætt fyrir að reglan um óviðráðanleg ytri atvik er samþykkt af dómstólum 

og því bæði óskráð meginregla í íslenskum samninga- og kröfurétti, sbr. Hrd. 586/2013 og 

héraðsd. Reykjan. E-2261/2020 þar sem segir: „Reglan um force majeure hefur verið talin 

almenn regla í kröfurétti“, og gild regla í formi samningsákvæðis, sbr. héraðsd. Reykjan. E-

2261/2020. Þrátt fyrir að reglan sé samþykkt í íslenskum rétti og réttaráhrif hennar til staðar, 

sbr. umfjöllun í kafla 3.3. Er ekki að sjá að skilyrði og réttaráhrif hennar séu skýr, enda hefur 

afstaða dómstóla verið á reiki. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness segir: „það ræðst af atvikum 

hverju sinni hvaða réttaráhrif [reglan] hefur. Reglan getur ekki sjálfkrafa leitt til þess að 

aðalstefnandi losni í heild eða að hluta undan leigugreiðslum enda væri það, eins og hér stendur 

á, ósanngjarnt í garð gagnstefnanda.“ 
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6. Niðurstöður 

Meginmarkmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á gildandi rétt reglunnar um óviðráðanleg ytri 

atvik í íslenskum samninga- og kröfurétti og taka til skoðunar hvort COVID-19 faraldurinn 

falli undir regluna. Réttaráhrif hennar eru nokkuð skýr, hún stöðvar skyldu til efnda meðan á 

hindrun stendur og útilokar skaðabótaábyrgð sömuleiðis.  

Sé ómöguleiki tímabundin getur kröfuhafi ekki beitt vanefndaúrræðum gagnvart skuldara, 

en réttaráhrifum tímabundinna óviðráðanlegra ytri atvika má líkja við frystikistu. Samningnum 

er skellt í frost meðan á ómöguleikanum stendur. Hann er síðan tekinn þaðan, þegar ómöguleiki 

er ekki lengur fyrir hendi og brúkaður eins og ekkert hafi í skorist. Tímabundinn ómöguleiki 

stöðvar efndaskyldur á meðan ómöguleikanum stendur en hún raknar síðan aftur upp eins og 

frá var horfið þegar hindrun er ekki lengur til staðar, sbr. Hrd. 11/1947. 

Sé ómöguleiki hins vegar ótímabundinn leysir hún upp samningsskuldbindingar 

samningsaðila. Það má líkja réttaráhrifum ótímabundins óviðráðanlegra ytri atvika við eldivið, 

samningurinn er brenndur og samningsaðilar ganga frá borðinu þegar hinn ótímabundni 

ómöguleiki kom upp. Kröfuhafi, og skuldari sömuleiðis, getur því nýtt sér vanefndaúrræði ef 

til ótímabundins ómöguleika kemur og losnað undan samningnum, þó án skaðabóta, sbr. Hrd. 

67/1938. 

Réttaráhrif reglunnar eru því almennt séð skýr, efndaskylda skuldara stöðvast og verður 

kröfuhafi að lúta því, að vissu marki, að geta ekki nýtt sér vanefndaúrræði samninga- og 

kröfuréttar. Með réttaráhrifunum er markmiðið að gæta sanngirni á milli samningsaðilanna, 

enda þykir ósanngjarnt að krefja skuldara efnda, eigi óviðráðanleg ytri atvik við. Þó geta 

undantekningar gilt samkvæmt lögum eða samningum.  

Þegar reglan er heimfærð á áhrif COVID-19 verður ekki séð hvort faraldurinn veiti öllum 

samningssamböndum rétt til að nýta sér regluna þar sem skilyrði hennar eru matskennd. Liggur 

fyrir að síðari tvö skilyrði reglunnar þykja uppfyllt en þar sem fyrsta skilyrðið er matskennt 

þarf að meta sjálfstætt áhrif faraldursins á hvern samning, enda sé skilyrðið túlkað þröngt og 

gerð krafa um ómöguleika, ekki eingöngu erfiðleika. Almennt má telja að leiði faraldurinn til 

þess að samningsaðili geti ómögulega efnt skyldur sínar þar sem honum sé til dæmis skylt að 

loka starfseminni eða hann stöðvar rekstur þar sem rekstrargrundvöll skortir þyki skilyrði um 

ómöguleika fullnægt og þar með öll skilyrði reglunnar. Af öðrum kosti eru skilyrði reglunnar 

ekki uppfyllt enda valda önnur áhrif ekki nægilegum ómöguleika til að uppfylla skilyrðið, þá 

einkum og sér í lagi ef skylda skuldara er peningagreiðsla.  
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Þegar litið er til nýlegrar dómaframkvæmdar Hæstaréttar má greina vissa tregðu við beitingu 

reglunnar með þeim réttaráhrifum sem henni fylgja. Þó ekki sé skýrlega ráðið af dómunum má 

álykta að ástæða þess sé að Hæstarétti þyki notkun reglunnar og réttaráhrif hennar ekki 

sanngjörn í garð kröfuhafa. Dómurum ber að leysa úr ágreiningi aðila með sanngirni að 

leiðarljósi. Því hafa dómstólar frekar litið til 36. gr. smnl. og beitt henni um ágreining, þeir hafa 

jafnvel fallist á að telja yfirstandandi atburð sem óviðráðanleg ytri atvik en engu að síður beitt 

36. gr. smnl. Óviðráðanleg ytri atvik nýtast því sem réttlæting fyrir að aðstæður séu með þeim 

hætti að heimilt sé að beita 36. gr. smnl. Dómstólar viðurkenna því regluna um óviðráðanleg 

ytri atvik en beita henni ekki í framkvæmd með þeim réttaráhrifum sem felast í henni, heldur 

vísa til atburðarins sem reglan lýsir með þeim afleiðingum að skilyrði 36. gr. smnl. þykja 

uppfyllt sem þá leiðir til sanngjarnrar niðurstöðu. Að þessu sögðu þykir ólíklegt að dómstólar 

beiti reglunni um óviðráðanleg ytri atvik ásamt réttaráhrifunum sem henni fylgja um ágreining 

sem lýtur að COVID-19 og samningsskuldbindingum samningsaðila. Líklegra þykir að reglan 

um óviðráðanleg ytri atvik nýtist í íslenskum rétti til að lýsa atburði sem verður til þess að 

skilyrði 36. gr. smnl. þykja uppfyllt og breyti því eða ógildi samninga í heild eða að hluta á 

þeim grunni. 
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