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Útdráttur  
 
Efnahindranir á tímum Covid-19 
Snemma árs 2020 stóð heimsbyggðin frammi fyrir ógn, af völdum kórónuveirunnar Covid-19, 
sem átti eftir að hafa umtalsverð áhrif á öll mannleg samfélög. Við þetta skapaðist 
fordæmalaust ástand og yfirvöld ríkja heims brugðust við með umfangsmiklum aðgerðum eins 
og samkomutakmörkunum, lokun landamæra og stöðvun samgangna. Leiddi þetta til þess að 
sumir atvinnurekendur stóðu frammi fyrir algjöru tekjufalli. Í ritgerðinni er sjónum beint að 
réttarreglum sem haft geta áhrif í tengslum við efndir samninga vegna Covid-19. Fyrst má 
nefna ólögfestu regluna um force majeure, sem getur haft tímabundin áhrif á réttarstöðu 
samningsaðila þannig að skyldur þeirra falla tímabundið niður. Þótt reglan komi vissulega til 
skoðunar í tengslum við Covid-19 svarar hún því einungis með takmörkuðum hætti hvernig fer 
um uppgjör aðila þegar upp koma force majeure atvik. Reglan tekur þannig ekki á réttaráhrifum 
til lengri tíma og leysir ekki nema að hluta úr áleitnum spurningum í tengslum við t.d. 
viðvarandi samninga. Þó er ljóst að sjónarmið að baki reglunni geta haft veigamikil áhrif þegar 
til greina kemur að beita ógildingarreglum samningaréttar, en að mati höfundar er beiting force 
majeure ásamt 36. gr. sml. í mörgum tilfellum nærtækasti kosturinn til að leiða til lykta 
ágreining um efndahindranir á tímum Covid-19. Reglur um stjórnunarábyrgð geta leitt til 
brottfalls efndaskyldna á meðan hindrun varir en þær afmarkast við ákveðin réttarsvið og 
verður því að jafnaði ekki beitt sem almennri reglu. Þá er reglunni um brostnar forsendur sá 
þröngi stakkur skorinn að hún leiðir einungis til ógildingar í heild eða að hluta, en ekki 
breytinga á ákvæðum samnings. Reglan getur þó átt við í mörgum tilvikum. Beðið er eftir 
niðurstöðu héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2261/2020 og þá einkum dómi Hæstaréttar. 
Mikilvægt er að niðurstaða Hæstaréttar svari því með fordæmisgefandi og almennum hætti 
hvernig leysa ber úr samningsbrotamálum á tímum Covid-19. 
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Abstract 

Impossibility of performance during Covid-19 
In early 2020, the world met with threatening coronavirus Covid-19, which would have a 
significant impact on all human societies. This created an unprecedented situation and the 
authorities around the world's responded with extensive measures such as lockdown and 
closing of borders and transportation. As a result, industries would often face a complete drop 
in income. The dissertation focuses on the few legal doctrine that may have an effect in 
connection with the performance of contracts due to Covid-19. The first is the unconstitutional 
rule of force majeure, which can have a temporary effect on party´s contractual position so that 
their obligations are temporarily canceled. Although the rule will certainly be examined in 
connection with Covid-19, it will only answer in a limited way how the parties' settlement 
occurs in these events. The rule thus does not address long-term legal effects and only partially 
resolves pressing questions in connection with e.g. ongoing contracts. However, it is clear that 
the considerations behind the force majeure doctrine have a significant effect when it comes to 
applying the invalidation rules of contract law, but in the author's opinion the application of 
force majeure, together with relevant statue, in many cases may be the most immediate option 
to resolve disputes over performance disputes in the era of Covid-19. Rules on liability can 
lead to the waiver of performance obligations for the duration of the impediment, but they are 
limited to certain areas of law and will therefore generally not be applied as a general rule. The 
frustration of purpose doctrine is also narrow so that it only leads to dissolvement in whole or 
in part, and not to changes in the provisions of the agreement. However, the rule can apply in 
many cases. A much sought after decision is due for District Court in case no. E-2261/2020 
and in particular the judgment of the Supreme Court. It is important that the conclusion of the 
Supreme Court answers in an exemplary and general way how to resolve infringement cases 
in the time of Covid-19. 
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1 Inngangur  
Snemma árs 2020 hafði heimsbyggðin öll gert sér grein fyrir að mannkyninu stafaði ógn af 

veiru sem átti eftir að hafa umtalsverð áhrif á öll mannleg samfélög. Kórónuveirufaraldurinn 

(SARS-CoV-2) sem veldur COVID-19 sjúkdómnum (hér eftir Covid-19) hefur haft 

fordæmalausar afleiðingar í för með sér. Til að koma í veg fyrir útbreiðslu sjúkdómsins hafa 

íslensk stjórnvöld, eins og yfirvöld annarra þjóða, enda þurft að grípa til umfangsmikilla 

aðgerða á borð við samkomutakmarkanir og lokun ýmissar starfsemi til lengri eða skemmri 

tíma. Hingað til hafa aðgerðirnar falið í sér inngrip í persónu- og athafnafrelsi borgaranna með 

takmörkunum sem haft hafa veruleg áhrif á samfélagið allt, ekki síst á viðskiptalífið. Hörðustu 

samkomutakmarkanirnar hafa miðast við tíu manna hámarksfjölda og ýmsum 

rekstrareiningum, eins og veitingahúsum, skemmtistöðum, líkamsræktarstöðvum og 

sundlaugum, hefur auk annarra verið gert skylt að loka starfsemi sinni í lengri eða skemmri 

tíma ásamt skertum opnunartímum. Loks var landinu svo gott sem lokað fyrir komu 

ferðamanna, en hafa ber í huga að ferðaþjónustuiðnaður var 8% af landsframleiðslu árin 2016-

2019. 

Í þessari ritgerð verður sjónum beint að þeim fjármunaréttarlegu áhrifum sem 

fyrrgreindar takmarkanir hafa haft í för með sér í viðskiptum. Grundvallarreglur samninga- og 

kröfuréttar eru undirstaða þess trausts sem viðskiptalífið þarf að njóta hvað varðar sanngjörn 

samskipti í kröfuréttarsambandi, skuldbindingargildi samninga og fyrirsjáanleika. Vegna 

yfirstandandi faraldurs voru margir sviptir þessum fyrirsjáanleika svo að segja á einni nóttu. 

Kjarni ritgerðarinnar er um réttarstöðu þeirra.  

Ritgerðin hefur þann megintilgang að skoða áhrif Covid-19 og afleiddra ákvarðanna 

yfirvalda á efndaskyldur einkaréttarlegra samninga og hvernig staðið er að uppgjöri þeirra. Er 

markmiðið að svara því hvernig reglur íslensks réttar, sem geta haft áhrif á skyldur aðila til 

þess að efna samningsskuldbindingar sínar, kunna að horfa við ýmsum samningsskyldum sem 

mætt hafa hindrunum vegna farsóttarinnar. Þannig verður greint frá reglum kröfuréttar sem 

heimila tímabundna stöðvun efnda vegna hindrana á framkvæmd samnings, svo sem ólögfestu 

reglnanna um force majeure og brostnar forsendur, og skráðu reglnanna um stjórnunarábyrgð 

og ógildingarreglu samningalaga. 

Umræddar reglur verða skoðaðar með Covid-19 faraldurinn í huga, m.a. að því er 

varðar möguleg tímabundin réttaráhrif og svo varanleg áhrif, ef einhver eru. Fjallað verður um 

mismunandi eðli samninga í þessu sambandi, m.a. varðandi gildistíma en sumir eru gerðir til 

skamms tíma og jafnvel um eina afhendingu á meðan aðrir eru til lengri tíma eða ótímabundnir. 
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Skyldur í samningssambandi geta líka verið ólíkar eftir því hvort að endurgjaldið felst í 

vinnuframlagi, greiðslu peninga eða afhendingu verðmæta en ljóst er að miklu máli getur skipt 

hverrar gerðar greiðsla skuldara er.  Reynt verður að varpa ljósi á þessi atriði með hliðsjón af 

hindrunum sem raktar verða til Covid-19. Reynt verður að svara því hvort  Covid-19 felist 

svokallað óviðráðanlegt ytra atvik (force majeure) og í því ljósi er spurt hver tímabundin 

réttaráhrif reglunnar eru og svo hin varanlegu áhrif. Svipaðar hugleiðingar eru lagðar til 

grundvallar reglunni um stjórnunarábyrgð að teknu tilliti til þess, að slíkar reglur eru 

nákvæmari enda skráðar og oft lögfestar. Álitamál er hvort reglur sem kveða á um 

stjórnunarábyrgð hafi í raun dregið úr vægi reglunnar um force majeure en svarið við því mun 

ritgerðin draga fram. 

Ritgerðin er byggð upp þannig að eftir inngangskafla fjallar annar kafli almennt um 

samninga- og kröfurétt og þær skyldur sem jafnan leiða af samningssamböndum ásamt því sem 

fjallað verður um efndahindranir og ómöguleika. Þriðji kafli um force majeure regluna gefur 

tóninn fyrir aðra síðari kafla þar sem farið er yfir skilyrði reglunnar og eldri dómaframkvæmd 

til þess að draga meginefni hennar og mörk fram. Í fjórða kafla er síðan fjallað um 

stjórnunarábyrgð og í fimmta kafla brostnar forsendur með samskonar hætti og greint frá því 

hvernig umræddum reglum hefur verið beitt í framkvæmd. Í fimmta kafla er síðan fjallað um 

36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógila löggerninga (sml.) sem er sérstök í 

eðli sínu því henni verður jafnvel beitt samhliða fyrrgreindum reglum. Sjötti kafli ber heitið 

Covid-19, en í þeim kafla verður réttarstaðan vegna Covid-19 greind út frá því sem rakið hefur 

verið og farið yfir þá fáu dóma sem þó hafa fallið um álitaefni í tengslum við faraldurinn. Loks 

eru niðurstöður dregnar saman í sjöunda kafla.  
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2 Efndir og efndahindranir 
2.1 Almennt 

Í inngangi var fjallað um nokkur álitaefni sem við blasa í tengslum við möguleg áhrif 

yfirstandandi heimsfaraldurs á skuldbindingar í ýmsum kröfuréttarsamböndum. Til þess að 

svara því hvort og þá um hvaða áhrif kann að vera að ræða þarf að gera grein fyrir þeim 

almennu reglum sem gilda um svokallaðar efndahindranir,1 en séu slíkar hindranir fyrir hendi 

geta aðilar verið leystir undan efndum samnings án þess að til bótaskyldu stofnist. Í þessum 

kafla verður þetta hugtak krufið til mergjar. Samhengisins vegna verður fyrst fjallað um ýmsar 

meginreglur samningaréttar og kröfuréttar, svo sem grundvallarregluna um skuldbindingargildi 

samninga, en á þær reglur reynir óhjákvæmilega þegar til greina kemur að breyta skyldum eða 

fella þær niður í samningssambandi. Þá verður gerð grein fyrir þeim reglum, sem til kastanna 

koma þegar aðilar vilja komast hjá reglum kröfuréttar um vanefndaúrræði sér að vítalausu. 

 

2.1.1 Um meginreglur samningaréttar 

Ritgerðin beinir helst spjótum að síðar tilkomnum atvikum sem gerast eftir að til samnings er 

stofnað. Nauðsynlegt er þó að gera grein fyrir meginreglum samningaréttarins enda ljóst að 

þær verða aldrei skildar fyllilega frá ágreiningsmálum sem snerta meginefni ritgerðarinnar þar 

sem krafist er ógildingar eða breytinga á samningi eins og til hans var stofnað.  

Megintilgangur allra samninga eða löggerninga, sem lýst hefur verið sem grundvelli og 

aflvaka viðskiptalífsins, er að stofna, breyta eða fella rétt niður. Undirstaða samningaréttar 

byggir á ólögfestum meginreglum sem hafa verið við lýði frá fornu fari og mæla fyrir um 

ákveðin lágmarksviðmið um réttindi og skyldur sem aðilar geta gengið út frá í 

samningssambandi.2 Þar er einkum um að ræða meginreglurnar um samningsfrelsi og 

skuldbindingargildi samninga. Í samningsfrelsinu, sem felst víðtæk heimild manna til þess að 

ákveða sjálfir að setjast við samningaborðið, ákveða sjálfir viðsemjanda sinn, ákveða drög og 

efni samningsins og loks hvort þeir láti verða af því að skuldbinda sig.3 Þegar búið er að 

undirgangast samning taka síðan við skyldur um að efna samninginn. Hin ólögfesta regla um 

skuldbindingargildi samninga á rætur að rekja til vöggu samningaréttarins úr Rómarrétti, þar 

sem hinir fornu lögspekingar Rómaveldis sögðu: „Pacta sunt servanda“ („samninga skal 

 
1 Lögfræðiorðabók með skýringum frá 2008, CODEX, bls. Efndahindrun er hindrun sem kemur í veg fyrir réttar 
efndir og leysir undan skaðabótaskyldu sem ella kynni að stofnast. 
2 Páll Sigurðsson, Samningaréttur: yfirlit um meginreglur íslensks samningaréttar (Orator 1987) 23 og 37; Ása 
Ólafsdóttir, Ógildingarreglur samningaréttar (Fons Juris 2019) 5. 
3 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 25–26. 
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efna“).4 Samkvæmt elstu heimildum hefur reglan skipað traustan sess í réttarvitund Íslendinga 

og má þar nefna ákvæði í Grágás og Jónsbók. Í reglunni felst skylda til að halda og efna 

samning eða aðra löggerninga sem menn gangast undir. Samkvæmt henni er samningum sé 

ætlað að hafa réttaráhrif samkvæmt orðanna hljóðan eða réttmætum túlkunarreglum, en þessi 

bindandi réttaráhrif sem samningnum fylgja eru að eigandi kröfu (kröfuhafi) geti leitað atbeina 

opinbers valds til að knýja fram efndir á réttan hátt með vísan í samninginn. Á þessum grunni 

byggir allt traust og tiltrú á viðskiptalífinu í heild sinni.5 

Auk þessa má nefna að lengi hefur verið viðurkennt að einn angi meginreglunnar um 

skuldbindingargildi samninga, leggi skyldu á samningsaðila um að sýna hver öðrum hóflega 

tillitssemi.6 Aðilar láti þannig ekki eigin hagsmuni ráða einhliða för, heldur virði einnig 

hagsmuni gagnaðilans.7 Af dómaframkvæmd er ljóst að einhvers konar lágmarksskylda er lögð 

á samningsaðila í þessum efnum, en óþarfi er að rekja þá framkvæmd í þessari ritgerð.8  

 

2.1.2 Um réttar efndir  

Í íslenskum rétti er byggt á meginreglunni um réttar efndir (l. efndir in natura). Reglan mælir 

fyrir um rétt kröfuhafa til að fá efndir kröfu sinnar í samræmi við aðalefni samnings, hvort sem 

um sé að ræða kröfu um greiðslu peninga, tiltekna athafnaskyldu eins og afhendingu hlutar, 

eða kröfu um athafnaleysi. Reynast efndir ómögulegar getur stofnast bótakrafa í hennar stað. 

Gengið er út frá því að reglan gildi um öll samningssambönd að frátöldum einstaka 

undantekningum,9 sem leiða má af lögum, eðli máls eða venju. Jafnan gildir þó hið almenna 

viðhorf um undantekningarheimildir, sem skal túlka þröngt og beita af varkárni, enda sé höfuð 

áhersla lögð á beitingu meginreglunnar.10 

Réttar efndir er það kallað þegar greiðsla, bæði aðalskylda og aukaskylda, eru í 

fullkomnu samræmi við kröfur og lýkur þá kröfuréttarsambandinu án frekari skyldu. Þó er þetta 

ekki algilt. Stundum á skuldari fleiri en einn valkost um að efna samningsskylduna og er þá 

talað um valkvæðar efndir. Þá eru kröfur ýmist greiddar á svipstundu eða á löngum tíma og 

sumar greiðslur eru einstaklega ákveðnar á meðan aðrar eru ákveðnar eftir tegund. Þetta getur 

 
4 Páll Sigurðsson, „Orð skulu standa“ 114. 
5 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 23–24; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 5. 
6 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 25; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 7. 
7 Viðar Már Matthíasson, „Trúnaðarskyldan við gerð, framkvæmd og slit samninga“ 193. 
8 Sjá t.d. Hrd. 5. desember 2006 (605/2006) 
9 Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ 289–290 <http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000585870> 
skoðað 6. október 2021. 
10 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur: almennur hluti (Háskólaútgáfan 1992) 160–161. 
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skipt máli um hver réttaráhrifin verða, bæði hvað varðar réttar efndir en ekki síður um vanefndir 

ef til þess kemur. Eins er ljóst að skyldur aðila í samningssambandi geta verið mismunandi um 

það hvort skyldan felst í peningagreiðslu eða annars konar greiðslu.11 

Í stuttu máli má segja að kröfuréttarsambandi ljúki með fullkomnum efndum. Á hinn 

bóginn getur farið svo að krafa verður ekki efnd þannig að um vanefnd sé að ræða og öðlast 

kröfuhafi þá rétt til að beita skuldara vanefndarúrræðum.  Í meginreglunni um efndir in natura 

felst að kröfuhafi, sem velur að halda fast við samning þrátt fyrir vanefndir viðsemjandans, 

getur krafist þess að fá um það dóm með viðurkenningu á rétti sínum eða dóm um aðför.12  

 

2.2 Almennt um efndahindranir  

Hér á undan var fjallað um meginregluna um að kröfuhafi fái efndir kröfu sinnar í samræmi 

við aðalefni samnings (efndir in natura). Eins og þar kom fram gildir reglan hins vegar ekki án 

undantekninga, en ein þeirra er regla sem byggir á ómöguleika og er í raun sjálfstæð meginregla 

sem á rætur að rekja til Rómarréttar, þar sem menn litu svo á að ef skuldara var með öllu 

ómögulegt að efna samning væri lítið gagn í því að leggja það engu að síður á hann. Byggði sú 

hugsun á því að ef viðurkennt var að ómöguleiki kæmi í veg fyrir lögvarða efndaskyldu var 

umræddur samningur í reynd ógildur (l. impossibilium nulla obligatio).13 

Í íslenskum rétti er viðurkennd svipuð regla um að skuldari verði ekki dæmdur til að 

greiða í samræmi við samning ef það er ómögulegt eða óframkvæmanlegt. Samkvæmt 

kenningu um ómöguleika getur hindrun staðið í vegi fyrir greiðslu kröfu eftir að samningur um 

hana stofnast en áður en hún er efnd og þá verður skuldari ekki krafinn um efndir ef það er 

honum algerlega ómögulegt. Ef ómöguleiki við efndir er varanlegur eða til langs og óákveðins 

tíma verður skyldu skuldara ekki einungis skotið á frest, heldur kann hún að falla niður.14 

Lagaákvæði sem byggir á þessu er t.d. 78. gr. siglingalaga nr. 34/1985, sem felur í sér að 

farmflytjandi sé ekki skyldugur að annast flutning samkvæmt farmsamning, sem gildir um 

tiltekið skip sem hefur farist, enda sé það ómögulegt.  

Reyndar er það oft þannig að hindrun er tímabundin og efndaskylda skuldara raknar þá 

við þegar efndir verða mögulegar. Hér má hugsa sér atvik eins og COVID-19 faraldurinn sem 

nú geisar og veldur víða tímabundnum vandkvæðum við efndir samninga. Vaknar þá 

spurningin hvort skuli bera áhættuna af viðkomandi efndaskorti, skuldari eða kröfuhafi, og 

 
11 Páll Sigurðsson, Kauparéttur: meginreglur íslensks réttar um lausafjárkaup (Orator 1988) 127–128. 
12 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur 2: vanefndaúrræði. (Codex rétt: 2012 2011) 26–27. 
13 sama heimild 36. 
14 sama heimild 42. 
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hvort þetta komi í veg fyrir að unnt sé að fá dóm um efndir in natura, en um þetta álitaefni 

verður nánar fjallað síðar í ritgerðinni.15 

Erfitt er að skilgreina nákvæmlega hvað veldur eða feli í sér ómöguleika, enda er svarið 

við því atviksbundið og byggir á huglægum mælikvarða. Eina sem lagt verður til grundvallar 

er að ómöguleiki hindri raunverulega efndir og að viðkomandi ráði ekki við hana. Ómöguleiki 

í þessum skilningi getur því bæði verið almennur (objective) og einstaklingsbundinn 

(subjective). Þegar um er að ræða almennan ómöguleika er hvorki skuldara né öðrum er kleift 

að efna samninginn, en hér má hugsa sér  fasteign eða einstakt málverk, sem afhenda ber á 

grundvelli kaupsamnings en ferst í bruna. Þegar ómöguleiki er  einstaklingsbundinn er skuldari 

ekki fær um að greiða fyrir sitt leyti en þó er ekki útilokað að aðrir geti það.16 Auk 

framangreinds hafa verið nefnd dæmi um algeran ómöguleika, t.d. aðila sem gerir kaupsamning 

um að eignast norðurljósin og krefst þess að fá þau afhent. Slíkt myndi ekki fela í sér lögvarða 

kröfu.17 Á þessu og almennum ómöguleika er þó sá grundvallarmunur, að kaupandi málverks 

á að öllum líkindum nokkra möguleika á endurkröfu, eins og skaða- eða tryggingabótum ef 

málverkið ferst þar sem þá er um lögvarða kröfu að ræða.  

Í 1. mgr. 23. gr. laga um lausafjárkaup nr. 50/2000 (hér eftir lkpl.) er gert er ráð fyrir að 

ómöguleiki geti haft áhrif á efndaskyldu. Í 1. málsl. málsgreinarinnar er fyrst fjallað um réttinn 

til efnda sem er nokkuð skýr hvað þetta varðar, þar sem segir að kaupandi geti haldið fast við 

kaup og krafist efnda. Í 2. málsl. málsgreinarinnar segir síðan: 

 
Þetta gildir ekki ef um er að ræða hindrun sem seljandi ræður ekki við og heldur ekki ef efndir 
hefðu í för með sér slíkt óhagræði eða kostnað fyrir seljanda að það væri í verulegu ósamræmi 
við hagsmuni kaupanda af efndum.  
 

Samkvæmt frumvarpi lkpl. hefur hvaðeina þýðingu í þessu sambandi. Hins vegar verður 

hindrun að vera þannig, að ekki verði við hana ráðið með skömmum fyrirvara og án mjög 

sérstakra vandkvæða, enda er grundvallarskylda að viðkomandi ljái atbeina sinn til að sigrast 

á hindruninni. Sé unnt að komast hjá erfiðleikunum verður ekki litið á þá sem efndahindrun í 

skilningi ákvæðisins.18  

Síðara hluti 2. málsl. sömu greinar, sem ekki telst hindrun en uppfyllir samt skilyrði 

ákvæðisins, hefur verið orðaður þannig, að kostnaðarauki vegna efnda, hefði „í för með sér 

 
15 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 162; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur 1: efndir kröfu. (Codex 2009) 140. 
16 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 40–41; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 36–37. 
17 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 40. 
18 Frumvarp laga um lausafjárkaup nr. 50/2000.  
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slíkt óhagræði“, að það lægi hlutlægt séð utan við forsendur samnings. Talið er að aðeins mikið 

fjárhagslegt ósamræmi komi hér til greina. Til dæmis þætti það ekki sanngjarnt að skuldari yrði 

látin hefja á ný framleiðslu, sem hann hefði látið af og lagt niður, til þess að bæta úr afhendingu 

til kröfuhafa um tiltekna framleiðsluvöru.19 Mikilvægt er að hafa í huga að það er aðeins 

skyldan sem losna má undan en ekki aðrar, nema því aðeins að þær séu beinlínis háðar 

aðalskyldunni.20 Skuldari er þannig aðeins í vari frá kröfuhafa með þann hluta kröfunnar sem 

er bundin ómöguleika. Hvað þetta varðar  má t.d. vísa til eftirfarandi dóms: 

 
Hrd. 1948, bls. 115. Í málinu olli hindrun sem stafaði af heimsstyrjöld því að skuldarar urðu 
þess ómegnugir að flytja fé til Danmerkur til greiðslu skuldabréfs. Þótti eðlilegt að sú ófæra til 
efnda, sem af styrjöldinni hlaust, frestaði efndaskyldu og framlengdi vaxtaákvæði þannig að 
skuldari yrði ekki dæmdur til greiðslu vaxtavaxta. Hins vegar hefði ómöguleikinn engin 
áhrif á ákvæði skuldabréfsins, um að greitt yrði í dönskum krónum án tillits til gengis 
íslensku krónunnar.  

 

Sömu réttaráhrif eiga sem sagt við, þegar hluti efndaskyldu er hindraður og þegar hindrun er 

tímabundin, að ómöguleiki leysir skuldara ekki að öllu leyti undan kvöð sinni. Þegar hindrun 

líður hjá virkjast skyldan aftur.21 Er það enda í samræmi við réttaráhrif efnahindrunar sem felast 

fyrst og fremst í að losa skuldara tímabundið undan ábyrgð.  

Það er gömul og alkunn regla að skuldara tjóir ekki að bera fyrir sig fjárskort sem 

ómöguleika.  Sá sem héldi fram fjárskorti yrði almennt dæmdur til efnda in natura enda myndi 

það raska viðskiptalífinu um of ef þetta eitt jafngilti ómöguleika. Hið sama ætti við ef 

viðkomandi teldi sig ekki geta afhent hlut vegna fjárskortsins.22 Hér gildir sú meginregla að 

skuldari peningagreiðslu verður sjálfur að ráða fram úr peningaleysi án þess að áhættunni af 

því sé velt á kröfuhafa.23 Við þetta þarf að staldra, enda mikilvægt álitaefni sem ritgerðinni er 

ætlað að svara og í sumum tilvikum sem hér mun verða fjallað, hefur skuldari ekki staðið í 

skilum vegna fjárskorts - strangt til tekið. Fjárhagsstaða sumra má rekja til hindrana sem til eru 

komnar vegna kórónuveirunnar eða aðgerða stjórnvalda í tengslum við það. 

Rekstrargrundvöllur aðila í ferðaþjónustu, til dæmis, hrundi alveg á tímabili vegna faraldursins. 

Út af fyrir sig stendur ekkert í vegi afhendingu sjálfrar peningagreiðslunnar, enda allar 

greiðsluleiðir færar með nútímatækni en á sama tíma er sú ómögulega staða uppi að 

 
19 Páll Sigurðsson, Kauparéttur (n. 11) 44; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 194–195. 
20 Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ (n. 9) 310. 
21 Páll Sigurðsson, Kauparéttur (n. 11) 40. 
22 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 164; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 37. 
23 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum: réttaráhrif og uppgjör“ 128. 
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tekjuöflunaforsenda sumra fyrirtækja hefur brostið. Fullyrða má að við þær aðstæður sem hafa 

verið uppi, hafi mörgum rekstraraðilum ýmist verið ómögulegt eða þungbært að halda lífi í 

rekstri sínum og efna óbreyttar skuldbindingar sínar óbreyttar á sama tíma. Vaknar þá sú 

spurning hvort tekjuöflun sé í svo beinum orsakatengslum við hindrunina, að það komi að 

minnsta kosti til greina að greiðslufallið sé lögmætt og að í stóra samhenginu geti kröfuhafi 

ekki beitt skuldara vanefndarúrræðum.24 Verður fjallað nánar um slík atriði síðar í ritgerðinni.  

 

2.3 Samantekt  

Um efndahindranir gilda reglur kröfuréttar sem heimila tímabundna stöðvun efnda vegna 

samningshindrana eftir að samningur er gerður. Með öðrum orðum er hér átt við hindranir sem 

valda ómöguleika eins og lýst er að framan. Á meðan á slíku ástandi stendur er almennt við 

það miðað að kröfuhafi geti ekki krafist efnda in natura eða beitt skuldara öðrum 

vanefndarúrræðum. Í næstu köflum verður fjallað nánar um þær reglur sem fjalla um 

efndahindranir, en það eru reglan um force majeure, reglur um efndahindrun, sem eru hluti af 

reglunni um stjórnunarábyrgð, reglan um brostnar forsendur og ógildingar- og hliðrunarregla 

36. gr. sml.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 sama heimild 117. 
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3 Force majeure25 

3.1 Inngangur 

Eitt af því sem valdið getur óvæntum efndahindrunum eru atvik sem kenna má við hina 

ólögfestu force majeure reglu. Sögulega séð hefur reglan um force majeure haft mikla þýðingu, 

en á fyrri tímum var henni einkum beitt vegna vegna styrjalda og stríðsátaka. Á tímum fyrri 

heimsstyrjaldar öðlaðist hugtakið smám saman hljómgrunn bæði í dómaframkvæmd og í 

fræðikenningum. Þaðan af var reglan lengi þýðingarmesta regla kröfuréttar um ómöguleika 

vegna óvæntra og óviðráðanlegra atvika. Á síðustu áratugum hefur hins vegar verið mikið um 

lögfestingu reglna á borð við svokallaða stjórnunarábyrgð. Slíkar reglur ganga um margt lengra 

í því skyni að leysa samningsaðila tímabundið undan efndaskyldu og hefur það dregið nokkuð 

úr hagnýtu gildi reglunnar um force majeure.26 

Enda þótt reglan um force majeure hafi ekki verið lögfest í íslenskum rétti, eru ýmis 

lagaákvæði sem bera keim af henni og með skírskotun til atvika sem stjórnast af æðri 

máttarvöldum.27 Margir hafa reynt að skilgreina hugtakið force majeure en engin ein 

skilgreining er talin viðurkennd almenn skilgreining. Það skýrist af því, að lýsing á inntaki 

reglunnar er um margt vandkvæðum bundin eins og talið er.28 Segja má að í því birtist bæði 

kostir reglunnar og gallar. Styrkleikar hennar felast því svigrúmi, sem hún veitir í eðli sínu, 

fyrir hinar ýmsu aðstæður þannig að hið ómögulega verði fellt undir hana. Um veikleika 

reglunnar hefur verið sagt að hún lýsi réttaráhrifum þess einungis að hluta, sé hún talin eiga 

við.29  

Í stuttu máli tekur reglan um force majeure til þess að krafa hefur stofnast en 

utanaðkomandi atvik, sem stjórnast af æðri máttarvöldum, hindra efndir hennar. Er þá almennt 

talið að efndaskylda frestast á meðan hindrun varir en virkjast aftur þegar henni léttir.30 Í grein 

Viðars Más Matthíassonar, fyrrverandi hæstaréttardómara, sem líkt og þessi ritgerð var skrifuð 

sérstaklega í tilefni Covid-19 faraldursins var sett fram skilgreining sem lýsir efnislegu inntaki 

reglunnar svo: 

 
25 Force majeure er franska en þýðir á íslensku meiri háttar öfl (l. Vis Major, e. Act of God ) 
26 Ola Mestad, Om force majeure og risikofordeling i kontrakt (Universitetsforlaget 1991) 280; Viðar Már 
Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 
126. 
27 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr.40/2002“ 332. 
28 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 55. 
29 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 133. 
30 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 164. 
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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.31 

 

Er af þessu ljóst það grundvallarskilyrði reglunnar að óvænt atvik, sem ekki mátti sjá fyrir með 

sanngirni, standi efndum í vegi.32 Vera má að margvíslegar skilgreiningar þar sem force 

majeure er lýst, taki mið af tilteknum aðstæðum, eða settar fram í tilteknu samhengi m.t.t. 

sérstaks athafnarsviðs. Þó er ekki að sjá að það sé mikill ágreiningur meðal fræðimanna um 

inntak reglunnar eða að deilt sé um aðalatriði, sbr. t.d. eftirfarandi: Eftirfarandi skilgreiningar 

eru á sömu leið:   

 
Hindranir þær, sem hér um ræðir, eiga oft rætur að rekja til náttúruhamfara en „manngerðar“ 
hindranir sem skuldari fær ekki ráðið við, svo sem verkföll og styrjaldir, koma einnig til greina. 
Á latnesku lagamáli var talað um vis major, í þessu sambandi, en á máli franskra lagamanna 
nefnist þetta force majeure og eru bæði þessi hugtök alkunn og mikið notuð víða um lög og í 
„alþjóðlegu“ lagamáli. Ef force majeure sannast, getur skuldari, ef vill, fengið dóm fyrir því, 
að frestun efnda hafi verið honum heimil meðan á hindruninni stóð.33 
 
Þetta fræðiheiti [force majeure] er oft notað um náttúruhamfarir og önnur hliðstæð atvik, sem 
ekki mátti sjá fyrir og ekki var hægt að forðast með venjulegum öryggisráðstöfunum. Skilyrðið 
er, að um ytri atvik sé að ræða.34 

 

Samkvæmt skilgreiningu Viðars Más má skipta inntaki reglunnar um force majeure í fyrstu og 

aðra umferð.35 Í fyrstu umferð ber að athuga hvort skilyrði force majeure séu uppfyllt en til 

þess þarf að svara eftirfarandi spurningum: 

 

1. Hvers konar atvik fullnægja skilyrðum þess að teljast force majeure? 
2. Hvernig hafa þau atvik hafi áhrif á möguleika skuldara til þess að efna 

samningsskuldbindingu sína? 
3. Á fyrirsjáanleiki atvika að skipta máli, þ.e. hefur það þýðingu að skuldarinn hefði mátt sjá 

fyrir að slík atvik kæmu upp?36 
 

 
31 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 127. 
32 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr.40/2002“ (n. 27) 332. 
33 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 165. 
34 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 28) 55. 
35 Sjá um þetta einnig, Viggo Hagstrøm: Obligasjonsrettt (2011), bls. 278-279. 
36 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 127. 



 
 

11 

Í annarri umferð þarf að meta  réttaráhrif þess þegar talið er að framangreind skilyrði force 

majeure séu á annað borð uppfyllt. Lýsir Viðar því að ljóst sé að  efndaskylda falli tímabundið 

niður á meðan ástandið varir en hins vegar sé reglan hljóð um hvað verði í framhaldinu, svo og 

um önnur vanefndaúrræði kröfuréttar. Í eftirfarandi umfjöllun verður fjallað um fyrri þáttinn, 

þ.e. skilyrði reglunnar samkvæmt fyrstu umferð. Í næsta kafla á eftir verður svo fjallað um aðra 

umferð, en ritgerðarhöfundur leyfir sér að notast við sömu heiti í þessum efnum og Viðar 

Már.37 

 

3.2 Skilyrði  

3.2.1 Atvik sem uppfylla skilyrði force majeure 

Fyrst er spurt hvaða atvik fullnægi skilyrðum force majeure, í samræmi við skilgreininguna um 

óviðráðanleg, ytri atvik sem eru sérstök í eðli sínu. Engin skýr mörk eru á milli hindrana í 

hefðbundnum skilningi og hindrana sem stafa af ófyrirséðum og óviðráðanlegum ytri atvikum. 

Eins og áður sagði er force majeure reglan stundum talin eiga að skírskota til atvika sem 

stjórnast af æðri máttarvöldum, til dæmis snjóflóða eða jarðskjálfta. Í Hrd. 1996, bls. 159, þar 

sem deilt var um bætur vegna um líkamstjóns sem varð þegar snjóflóð skall á 

snjóruðningstæki, sagði t.d. að ekki yrði vikið frá áralangri dómaframkvæmd um að fella 

ekki skaðabótaskyldu án sakar á vinnuveitanda vegna slysa sem menn yrðu fyrir á sjó eða 

landi af völdum náttúruafla. Í Hrd. 1991, bls. 1564 var hins vegar hafnað að um ófyrirséð 

og óviðráðanleg ytri atvik væri að ræða, en í málinu gerði félag, sem var ábyrgt fyrir geymslu 

á innfluttum varningi, kröfu um lausn undan ábyrgð á grundvelli force majeure. Í aðra höndina 

gat dómurinn ekki útilokað að veðurofsi, eins og sá sem olli varningnum tjóni greint sinn, kynni 

að teljast force majeure atvik. Hins vegar var slík aðstaða ekki talin hafa verið fyrir hendi í 

málinu. Þannig sagði í dómnum:  

 
Ekki hefur verið sýnt fram á, að veðurofsi hafi verið meiri en við mátti búast á þessum 
árstíma. Í málinu hefur ekkert komið fram, er bendi til þess sérstaklega, að geymsla og 
frágangur þeirra gáma, sem hér um ræðir, hafi verið með öðrum og lakari hætti en almennt 
sé tíðkanlegur. Hins vegar ber að líta til þess, að frágangurinn virðist ekki hafa verið til 
þess fallinn að tryggja, að tjón hlytist ekki af í slíku veðri, sem þarna varð og búast mátti 
við samkvæmt framansögðu. 

 

Í Hrd. 1. apríl 2004 (435/2003)  var talið að efndaskylda í vinnuréttarsamningi skips og sjóliða 

félli niður með vísan til óviðráðanlegra ytri atvika er skipið fórst. Force majeure reglan 

 
37 sama heimild. 
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einskorðast þó ekki við atvik frá náttúrunnar hendi, heldur er hún einnig talin eiga við önnur 

óvænt og óviðráðanleg atvik, sbr. dóm Hrd. 28. febrúar 2013 (587/2012), þar sem Hæstiréttur 

virðist leggja til grundvallar að eldsvoði hafi verið atvik þeirrar gerðar Í raun geta hindranir af 

hvaða tagi sem er talist vera force majeure atvik í þessu ljósi.38 Lykilatriðið er, svo sem áður 

hefur verið lýst, að hindrun sé svo sérstök og ófyrirséð og að skuldari geti ómögulega ráðið við 

hana. 

Í 1. mgr. 54. gr. víxillaga nr. 93/1933, er fjallað um fresti til sýningar víxils eða 

afsagnar, en hann framlengist ef í vegi fyrir sýningu verður „óviðráðanleg tálmun (innlend eða 

erlend lagaákvæði eða aðrir óviðráðanlegir atburðir)“. Síðan segir í 4. mgr. sömu greinar, að 

atvik er aðeins varða víxilhafa persónulega, skulu eigi talin óviðráðanlegir atburðir (vis 

major). Um 54. gr. segir eftirfarandi í greinargerð með lögunum: 

 
Var ákvæði þetta tekið í Geneve-frv. úr Haag-frv. 1912, og þótti það hafa gefizt vel á 
ófriðarárunum í löndum þeim, er sniðið höfðu víxillög sín eftir Haag-frv.  

 

Ljóst er að á þeim tíma var reglunni um force majeure einkum ætlað að ná utan um atvik vegna 

styrjalda sem þá voru tíðar. Svo virðist sem að hræðsla við afleiðingar stríðsreksturs hafi lengi 

verið helsti hvatinn fyrir force majeure ákvæðum ýmissa laga. Má til dæmis vísa í 1. mgr. 85. 

gr.  siglingalaga nr. 34/1985, sem heimilar riftun samnings, vegna hættu af völdum styrjaldar, 

herkvíar, uppreisnar, innanlands óeirða eða sjórána eða annarra vopnaðra árása. Svokölluð 

sakarlíkindaregla um ábyrgð farmflytjanda er í 1. mgr. 68. gr. sömu laga, sem felur í sér að 

samkvæmt meginreglu byggir ákvæðið á öfugri sönnunarbyrði gagnvart hinni almennu 

skaðabótareglu. Farmflytjandi er þó heimilt að semja öðruvísi með farmbréfi, enda eru lögin 

undanþæg.39 Þá getur hann losnað undan ábyrgð samkvæmt 2. mgr. 68. gr. þegar hann getur 

sýnt fram á að tjónið stafi af: 

 
    a. yfirsjónum eða vanrækslu við stjórntök eða meðferð skips[...] 
    b. bruna nema hann stafi af yfirsjón eða vanrækslu farmflytjanda sjálfs,  
    c. hættum eða óhöppum sem eru sérkennandi fyrir siglingar,  
    d. náttúruhamförum,  
    e. hernaðaraðgerðum,  
    f. sjóránum eða öðrum þjóðfélagsfjandsamlegum aðgerðum,  
    g. [] skerðingum sem valdhafar, stjórnvöld eða þjóðir grípa til, [..] samkvæmt réttarreglum,  

 
38 sama heimild 126. 
39 Guðmundur Sigurðsson, „Er breytinga þörf á íslensku siglingalögunum?“ 199–200 
<https://lock.ru.is/library/TL/Logretta_2015_1-Er-breytinga-thorf-a-islensku-siglingalogunum.pdf> skoðað 7. 
nóvember 2021. 
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    h. sóttkvíartálmun,  
    i. athöfn eða athafnaleysi vörusendanda eða eiganda vöru [...] 
    j. verkfalli, verkbanni eða annars konar vinnuhindrun, [á.t.t.] ástæðu eða umfangs,  
    k. óeirðum eða borgararóstum,  
    l. björgun mannslífa, björgun verðmæta á hafi úti eða tilraunum þar að lútandi,  
    m. rýrnun á vöru eða sérstökum eiginleika hennar eða eigin ágalla vörunnar,  
    n. ófullnægjandi pökkun,  
    o. ófullnægjandi eða ónákvæmri merkingu,  
    p. leyndum göllum á skipi [...] 

 

Hér gefur að líta nokkuð ítarlegt ákvæði um tilfelli sem eru líkleg til að teljast force majeure. 

Af þeim sem skipta hér aðallega máli eru m.a. hætta á bruna, dæmigerð óhöpp í siglingum, 

náttúruhamfarir, skerðingar yfirvalda, sóttkvíartálmun og verkföll en líka hernarðaraðgerðir. 

Um þetta má t.d. benda á Hrd. 1974:707, þar sem fallist var á að verktaki fengi lengri verktíma 

en samningur kvað á um vegna tafa sem urðu á afhendingu krana í kjölfar þess að skip, sem 

flutti kranann hingað til lands, festist á leið sinni vegna stríðsátaka á skipaleiðinni. 

 Í  2. mgr. 10. gr. fyrningarlaga nr. 150/2007 kemur fram að óyfirstíganleg hindrun, sem 

varðar ekki kröfuhafa sjálfan en veldur því að ekki sé unnt að rjúfa fyrningu, frestar frestdegi 

þar til í fyrsta lagi einu ári eftir þann dag er hindruninni lauk. Í greinargerð með frumvarpi 

fyrningalaga er útskýrt hvað átt sé við með óyfirstíganlegri hindrun, en þar segir um 2. mgr. 

10. gr.: 

 
Mjög sérstakra og óvenjulegra tilvika, sem upp geta komið, og ber að túlka ákvæðið í því ljósi. 
Atvik af þessu tagi eru svonefnd force majeure tilvik, þ.e. náttúruhamfarir og aðrir 
ófyrirsjáanlegir atburðir, sem koma í veg fyrir að unnt sé að rjúfa fyrningarfrest kröfu. Ákvæðið 
er þó ekki einskorðað við slík tilvik en hindrunin verður ætíð að vera almenn í þeim skilningi 
að ekki sé kleift fyrir neinn að slíta fyrningu með þeim hætti sem lög gera ráð fyrir. Tilvik, sem 
varða einungis kröfuhafa sjálfan, geta því ekki fallið hér undir. Einnig verður að gera kröfu til 
nokkurs varanleika slíkra hindrana. Því kæmu skammvinnar hindranir tæplega til álita.  

 

Hér hafa verið nefndar nokkrar aðstæður sem höfundur telur vera dæmigerðar fyrir force 

majeure atvik. Varðandi það hvort sjúkdómar geti yfir höfuð uppfyllt skilyrði force majeure 

hefur verið bent á að sjaldnast séu þeir nógu sjaldgæfir. Vegna þess hversu almennir og þekktir 

sjúkdómar eru að jafnaði sé þeim mun minni hætta á að þeir komi mönnum á óvart og hafi 

áhrif á samningssambönd. Óvænt eðli force majeure er reyndar sérstakt skilyrði sem heyrir 

undir umfjöllun í kafla 3.2.3 en mikilvægara í þessu sambandi, er að sjúkdómar oftast nær, of 

algengir til að teljast óviðráðanlegir enda er samningsaðilum kleift að meta og taka áhættuna 

af þeim með í reikninginn. Að því sögðu eru sjúkdómar sjaldnast í nægilega miklum 

orsakatengslum við samningssambönd. Aftur á móti er litið svo á að þetta skilyrði geti verið 
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uppfyllt þegar farsóttir eru sérstaklega víðtækar, ef margir á sama svæði veikjast á sama tíma 

og þegar um nokkuð varanlegan og alvarlegan sjúkdóm er að ræða, að við hann verður ekki 

ráðið.40 Benda má á úrskurð Landsréttar frá 7. janúar 2021 (665/2020), þar sem reyndi á 

áframhaldandi heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar, en í dóminum sagði m.a.: 

 
Varnaraðili er ferðaþjónustufyrirtæki sem byggir afkomu sína einkum á þjónustu við 
erlenda ferðamenn. Alkunna er að sökum ferðatakmarkana vegna heimsfaraldursins 
og annarra áhrifa hans hefur ferðamönnum hér á landi fækkað gríðarlega. Liggur því 
fyrir að grundvelli starfsemi varnaraðila hefur verið raskað verulega vegna aðstæðna 
sem hafa skapast út af Covid-19 faraldrinum. 
 

Þar sem því hefur verið svarað játandi að farsóttir geti, við sérstakar aðstæður, falið í sér force 

majeure skilyrði, er varla hægt að álykta öðruvísi en svo að heimsfaraldur geri það einnig. Um 

þetta segir Viðar Már í nýlegri grein sinni: 

 
Farsóttir (e. epidemics) eru yfirleitt staðbundnar og áhrif þeirra á samningsskuldbindingar því 
ákvörðuð í samræmi við það. Heimsfaraldur (e. pandemics) eins og Covid-19, sem hefur vart 
farið fram hjá neinni einustu þjóð, staðið yfir í meira en eitt ár og valdið stórkostlegum 
hamförum í efnahagslífi heimsins, teljst því án efa einnig force majuere.41 

 

3.2.2 Ómögulegt að efna samning 

Næst er spurt hvernig óviðráðanleg atvik valda því að skuldara sé ómögulegt að efna samning. 

Þrátt fyrir að force majeure stafi stundum af æðri máttarvöldum, miðar reglan hvorki við 

algeran (hlutlægan) ómöguleika né við það að hindrun verði að vera almenn. Skilyrðið er fyrst 

og fremst að hindrun geri skuldara ómögulegt að efna skuldbindingu sína.42 Svo er talið vera 

jafnvel þegar hindrunin hindrar aðeins efndir sumra, t.d. tilteknar tegundir samninga. Þegar um 

er að ræða tegundakaup eru þó ríkari kröfur gerðar um að hindrunin sé þungbærari, heldur en 

þegar kaupin felast í sérstakri greiðslu, s.s. verkskyldu. Þegar um peningagreiðslu er að ræða, 

verður ómöguleiki í það minnsta að vera víðtækur. Samkvæmt þessu er í raun afstætt hvað telst 

hindrun í skilningi force majeure atvika.43 

Í þessu sambandi getur það skipt skuldara fjárhagslega miklu máli hvort hann sé krafinn 

efnda að svo stöddu, eða greiði skaðabætur síðar. Við þær aðstæður getur kröfuhafi þurft að 

 
40 Ola Mestad (n. 26) 345. 
41 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 127. 
42 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr.40/2002“ (n. 27) 332. 
43 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 127–128. 



 
 

15 

sætta sig við efndabætur þótt skilyrði um efndir in natura sé fullnægt. Er þá einkum miðað við 

að efndir samkvæmt aðalefni samnings myndu valda skuldara miklu óhagræði eða tilkostnaði 

og það í verulegu ósamræmi við hagsmuni kröfuhafa af efndum.44 

Í skilyrðinu um ómöguleika felst einnig að orsakasamband sé milli atviks og vanefnda. 

Í þessu sambandi má vísa í fyrrnefndan dóm Hæstaréttar 28. febrúar 2013 (587/2012), sbr. 

einnig eftirfarandi dóm þar sem reyndi m.a. á þetta. 

 
Rt. 1970:1059. Málsatvik voru þau að kaupandi pantaði veiðarfæri hjá norsku 
framleiðslufyrirtæki. Hráefni í veiðarfærin voru fengin frá þriðja aðila á Ítalíu. Veiðarfærin 
voru ekki afhent á réttum tíma og missti kaupandinn af fyrirhugaðri vertíð og taldi sig hafa 
orðið fyrir tjóni, sem mætti ekki rekja til þess að framleiðsla hráefnisíhluta hafi seinkað. Því 
væri ekkert orsakasamband á milli þessara tafa. Hæstiréttur Noregs taldi hins vegar að orsök 
afhendingardráttarins væri vegna tafanna frá Ítalíu. 

 

Í málinu hafði seljandinn framleitt og selt sambærileg veiðarfæri og afhent öðrum í þeirri röð 

sem þeir pöntuðu á meðan umræddur kaupandi varð fyrir seinkun í málinu. Af þessu leiddi 

deila um hvort um væri að ræða einstaklega ákveðna vöru eða af ákveðinni tegund. Dómurinn 

taldi það ekki skipta máli, niðurstaðan yrði sú sama hvort heldur sem er, að hindrun vegna 

framleiðslu þriðja aðilans hafi verið í slíkum tengslum við skyldu seljanda og þar sem ekki var 

hægt að útvega staðgönguvöru annars staðar frá, væri ómögulegt að afhenda kaupanda vöruna. 

Í dómnum má sjá sjónarmið sem verður fjallað um síðar í sambandi við stjórnunarábyrgð, þ.e. 

varðandi það skilyrði að það sem er á valdi þess sem ber fyrir sig force majeure er honum skylt 

að framkvæma ef hann getur þannig forðast hindrunina eða komið sér undan afleiðingunum. 

Mat á þessu hlýtur að vera huglægt enda er oftast hægt að vera „vitur eftir á“ en það þýðir ekki 

að krefjast þess í baksýnisspeglinum að viðkomandi hefði getað farið aðrar leiðir í ráðstöfunum 

sínum. 

Þegar áhrifin af Covid-19 eru lauslega skoðuð verður ekki annað séð en að tilteknar 

atvinnugreinar hafi orðið fyrir gríðarlegu tjóni í tengslum við heimsfaraldurinn. Þannig var 

ferðaþjónustan í reynd svipt á tímabili rekstrargrundvelli greinarinnar eins og hann leggur sig.45 

Að mati ritgerðarhöfundar leikur enginn vafi á því að um óviðráðanleg ytri atvik er að ræða í 

framangreindum skilningi, þótt því sé þá ósvarað hvaða afleiðingar það hefur í hvert og eitt 

sinn.   

 

 
44 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 43. 
45 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 128–129. 
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3.2.3 Ófyrirséð atvik 

Eins og áður greinir þarf, í þriðja lagi, að skoða skilyrðið um fyrirsjáanleika, eða það hvort 

skuldarinn hafi fyrirfram mátt sjá að atvikið, sem talið er vera force majeure, myndi geta komið 

upp. Talið er víst að kröfuhafi, sem mátti reikna með tilteknu atviki fyrirfram, svo sem gengur 

og gerist, beri að jafnaði áhættuna í því tilviki, með þeim afleiðingum að viðkomandi yrði ekki 

leystur undan efndaskyldu með vísan í force majeure fyrirvara. Með sama hætti yrði skuldari 

að bera áhættuna, vegna atvika sem hann hefði með réttu mátt búa sig undir fyrirfram, ef 

kröfuhafi hefur verið grandlaus að því leyti.46 Gera verður allmiklar kröfur um þetta skilyrði. 

Þannig eru ýmsar hindranir svo almenns eðlis að það væri óeðlilegt að bera þær fyrir sig og 

það leiðir af sjálfu sér að atvikið verður að hafa orðið eftir samningsgerð. Hindranir sem þegar 

voru fyrir hendi væri sjaldnast hægt að bera fyrir sig. Ekki er þó útilokað að hugsa sér 

atburðarás þar sem báðir aðilar hafi verið grandlausir um atvik, sem hafði þegar orðið að 

veruleika við gerð samningsins. Væntanlega yrði þó lagt strangt mat á grandleysi við slíkar 

aðstæður.47 

Í 23. gr. lkpl., sem áður var nefnd, er hvergi að finna beina skírskotun til grandsemi eða 

grandleysis í tengslum við efndahindranir. Í 24. gr. eldri laga nr. 39/1922 var hins vegar vikið 

að þessu atriði sérstaklega. Samkvæmt ákvæðinu varð skuldari, sem vanefndi tegundarákveðna 

greiðslu, skaðabótaskyldur þótt vanefndin væri ekki honum að kenna. Í reglunni fólst annars 

vegar hlutlæg skaðabótaábyrgð, eins það er kallað á nútíma lagamáli, og hins vegar 

undantekning frá skaðabótaskyldu, en þessi síðari hluti er sá sem hér skiptir máli.  Í heild sinni 

var ákvæðið orðað svo: 

 
Ef um þá hluti er að tefla, sem tilteknir eru eftir tegund, þá er seljandi skyldur að svara 
skaðabótum, enda þótt drátturinn sé ekki honum að kenna, nema hann hafi áskilið sér að vera 
undan þessari skyldu þeginn, eða telja verður að atvik, sem ekki voru þess eðlis, að seljandi 
hefði átt að hafa þau í huga, er kaupin gerðust, hafi valdið því, að honum var alls eigi auðið að 
efna það, sem hann hafði um samið, og má til slíkra atvika telja það, er svo ber undir, að allir 
hlutir af hinni tilteknu tegund eða þeim vöruhóp, er kaup er um gert, hafa af óviðráðanlegum 
orsökum farist; svo er og ef styrjöld tekur fyrir efndir, eða aðflutningsbann eða því um líkt. 

 

Tilgreind undantekning byggði á sömu sjónarmiðum og force majeure og þegar hún var talin 

eiga við, var skuldara ekki skylt að efna in natura eða greiða skaðabætur. Reglunni var beitt 

þótt hindrunin væri ekki hlutlæg, heldur hindraði aðeins suma og eftir því sem 

 
46 Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 144–145; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 45. 
47 Páll Sigurðsson, Kauparéttur (n. 11) 140. 
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tegundareinkenni sölu hlutarins voru afmarkaðari yrði henni beitt frekar.48 Eins og sést náði 

ákvæðið annars til fjölbreyttra aðstæðna, sbr. orðalagið „eða því um líkt“  en það var þó 

takmarkað við tegundarákveðnar greiðslur.  

Skilyrðið um að hin óviðráðanlegu atvik séu ófyrirséð gildir ekki fortakslaust á öllum 

sviðum. Í reynd þekkjast ákvæði þar sem slakað er á þessari kröfu, eins og í útboðs- og 

samningsskilmálum Staðlaráðs Íslands um verkframkvæmdir, sbr. c. lið greinar 5.2.2. ÍST 

30:2012,49 sbr. það sem síðar greinir, og 2. mgr. 81. gr. siglingalaga nr. 34/1985 sem fjallar um 

undanþágu farmsamningshafa frá vegna atviks sem hann gat ekki hafa reiknað með. Í 2. málsl. 

málsgreinarinnar segir svo: 

 
Má til slíkra atvika telja útflutningsbann, innflutningsbann eða aðrar sambærilegar tálmanir af 
hálfu stjórnvalda, að allir hlutir af þeirri tegund vöru, sem flytja skyldi, hafi farist af hendingu 
eða hin tiltekna vara, sem samið var um að flytja, hafi farist af óhappatilviljun.  

 

Þetta ákvæði verður heldur ekki skilið þannig að einvörðungu atvik, sem fyrirfram voru 

óhugsandi, heimili undantekningu frá bótaskyldu samkvæmt 1. málsl. málsgreinarinnar, enda 

er beinlínis gert ráð fyrir að vænta megi sumra hindrana og þá felur orðalagið „aðrar 

sambærilegar“ í sér svigrúm fyrir túlkun. Ákvæðið virðist ekki einu sinni gera stigsmun á 

óhappatilviljun og tálmunum af hálfu stjórnvalds hvað ómöguleikann snertir. 

 Þegar báðir aðilar eru meðvitaðir um að hindrun geti komið í veg fyrir efndir samnings 

geta komið upp sérstök túlkunarvandamál. Viðhorf þeirra getur allt eins verið þannig að efndir 

samningsins komi því aðeins til greina, að möguleg hindrun sem þeir eru meðvitaðir um, verði 

ekki að veruleika. Auk þess getur almenn þekking, menntun eða reynsla, eða jafnvel hæfileiki 

til að meta aðstæður eins og það hefur verið orðað, haft áhrif. Ef samningsaðili býr yfir faglegri 

þekkingu, kann skilyrðið um að atvik séu ófyrirséð, að hafa þau áhrif að atvikið telst ekki eins 

langsótt m.t.t. þekkingar.50 

Hið ófyrirséða og óviðráðanlega atvik er alltaf sérstakt í eðli sínu, enda má vænta þess 

að menn geri fyrirbyggjandi ráðstafanir vegna almennra hindrana. Fyrir aldamótin árið 2000 

var t.d. ekki mikið um samningsfyrirvara vegna hindrana sem væru afleiðing hryðjuverka en 

eftir árásirnar 11. september 2001 á Twin Towers í New York og víðar um Bandaríkin, eru 

þess háttar fyrirvarar algengir. Að sama skapi var lítið um sérstaka samningsfyrirvara um 

 
48 sama heimild; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af 
COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 126 og 132. 
49 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 129–130. 
50 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 45–46. 
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bankakerfið eða verðbréfamarkaði, sem nú þykja sjálfsagðir í viðskiptum, eftir reynsluna sem 

hlaust af hruni bankakerfisins árið 2008. Í þessu ljósi má benda á að heimsfaraldurinn Covid-

19 er alveg einstakur í eðli sínu. Uppflettingar í gagnasafni Westlaw, um dóma þar sem reyndi 

á samningsákvæði með force majeure fyrirvara skilaði 2000 niðurstöðum og leit með faraldri 

(e. epidemic) sem leitarskilyrði, skilaði ekki nema 40 niðurstöðum. Leit að dómum sem 

innihéldu force majeure fyrirvara ásamt leitarskilyrðinu heimsfaraldur (e. pandemic) skilaði 

svo aðeins tveimur niðurstöðum. Héðan í frá má vænta þess að samningsákvæði, með 

fyrirvörum um alheimsfaraldur, verði tíð og jafnvel mjög algeng, enda hafa þau þegar farið að 

gera vart við sig.51 

 

3.3 Réttaráhrif Force majeure  

Hér að framan var force majeure reglunni skipt í tvær umferðir og í framhaldinu fjallað um 

fyrri umferðina þar sem skilyrði force majeure voru krufin. Til upprifjunar er kjarni reglunnar 

sá að skuldari losnar tímabundið undan efndaskyldu sé óviðráðanlegri hindrun, sem skuldari 

ekki ræður við, fyrir að fara. Þar sem ekki er litið á greiðslufall sem eiginlega vanefnd, á meðan 

force majeure stendur, verður skuldari ekki heldur beittur vanefndarúrræðum sem annars væru 

réttmæt. Þannig er skuldari að jafnaði einnig laus undan skaðabótaábyrgð og greiðslu 

dráttarvaxta. Eftirfarandi dómur er lýsandi um það hvernig skyldur aðila samkvæmt samningi 

eru felldar niður vegna tímabundinna hindrana:    

 
Hrd. 1938, bls. 753 (Gasstöðin í Reykjavík). Kaupsamningur var gerður um innflutning kola 
sem skyldi greiðast samkvæmt víxilfjárhæð í sterlingspundum en jafngildi hennar til vara í 
íslenzkum krónum. Víxillinn féll á gjalddaga og höfðað var mál til greiðslu. Í Hæstarétti var 
talið að við samningsgerðina og við útgáfu víxilsins, hafi málsaðilum mátt vera ljóst að 
greiðslur frá Íslandi til annarra landa gátu að lögum einungis farið fram fyrir atbeina 
Landsbankans eða Útvegsbankans og þ.a.l. ekki á valdi skuldara. Yrðu þær hömlur „sem orðið 
hafa á yfirfærslu andvirðis kolanna til útlanda, ekki taldar vera þess eðlis, að stefndi eigi að 
svara fyrir þær, og verður hann þess vegna einungis dæmdur til að greiða kolin á þann hátt, sem 
áfrýjandi hefur krafizt til vara.“  

 

Ljóst er að reglan er ekki bundin sérstökum tímamörkum. Hins vegar er það síður en svo að 

ástandið geti varað endalaust, enda almennt litið svo á að hindrun geti aðeins verið tímabundin. 

Stæði hindrun yfir um langt skeið færi það líklega svo á endanum að samningur yrði hreinlega 

felldur niður. Hér verður einnig að hafa í huga að reglan gildir hvort sem um er að ræða einstök 

 
51 Sjá grein, https://www.stanfordlawreview.org/online/contracts-and-covid-19/ 
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tilvik eða langtíma samninga, en við blasir að réttaráhrifin hljóta að vera mismunandi í 

svokölluðum einskiptisviðskiptum og viðvarandi kaupum sem geta staðið yfir í áratugi.52  

Því hefur verið svarað játandi hér að framan að force majeure atvik leiða til þess að 

efndaskylda stöðvast tímabundið þegar skilyrðum reglunnar er fullnægt. Reglan er hins vegar 

hljóð hvað varðar víðtækari réttaráhrif. Þannig hefur því ekki verið svarað hvort kröfuhafi geti 

neytt annarra vanefndarúrræða, eins og t.d. að rifta samningi eða að segja honum upp þegar 

force majeure atvikum er fyrir að fara, beita stöðvunarrétti eða, þegar um galla er að ræða, 

krefjast afsláttar í tilefni af vanefndum vegna óviðráðanlegra ytri atvika.53 Þá er stórt álitamál 

í þessu sambandi hvort reglan hafi í reynd sjálfstæða þýðingu til lengri tíma eða hvort 

nauðsynlegt sé, ef bregðast á við hindrun sem vofir yfir lengi, að grípa til annarra og víðtækari 

aðgerða á borð við ógildingu samninga. Loks er spurning hver ber ábyrgð á því tjóni sem þegar 

hefur orðið, svo sem vegna fjölda afborgana viðvarandi samnings sem fallið hafa niður eða 

annarra greiðslna sem efndabrestur vegna hindrunar hefur gert að engu. Spurning er hvort að 

áhættunni skuli alfarið velt yfir á kröfuhafa, þ.e. tjóninu sem þegar hefur raungerst eða þess 

tjóns sem síðar kann að verða, eða hvort áhættan ætti að lenda á skuldara, eða hvort að 

réttlætinu sé fullnægt með einhvers konar áhættuskiptingu.54 Hvað réttaráhrif varðar hefur 

reglunni verið lýst með þessum orðum:  

 
Þegar réttaráhrifum reglunnar er lýst, kemur veikleiki hennar í ljós, því þau eru mjög 
atviksbundin. Reglan lýsir því einungis að hluta hver réttaráhrif þess verða sé hún talin eiga 
við. Það ræðst oft af tegund samnings og öðrum atvikum hvernig með eigi að fara. Það er 
ólíklegt að sömu reglur gildi um svonefnd einskiptisviðskipti, þegar afhenda á einn hlut og 
greiða fyrir hann og viðskiptum svo lokið, og viðvarandi kaup, þegar viðskiptasamband stendur 
í langan tíma og seljandi afhendir smátt og smátt gegn greiðslu kaupanda.55  

 

Samkvæmt þessu er mjög atviksbundið hvaða áhrif hindrun sem er force majeure hefur á 

framvindu samningsins, enda breytilegt eftir tegund og efni samnings.56 Í stöðluðum 

samningum eru gjarnan ákvæði með fyrirvara um áhrif verðhækkana eða aukagreiðslur ef 

kostnaður verður af einhverjum ástæðum meiri en gert var ráð fyrir í upphafi. Ef ekki er samið 

 
52 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 133. 
53 Viggo Hagstrøm, „Obligasjonsrett“ (Juridika) 286 <https://juridika.no/fagbok/obligasjonsrett-2/3> skoðað 5. 
nóvember 2021. 
54 sama heimild 278–279; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða 
af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 127. 
55 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 133. 
56 Viggo Hagstrøm (n. 53) 286. 
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um áhrif verðhækkanna verður skuldari almennt að bera tapið ef verðhækkun raungerist og 

eins mun hann njóta góðs af því ef verð lækkar. Við kaup og sölu algengrar verslunarvöru er 

talið að því aðeins sé unnt að víkja frá framangreindri meginreglu, um áhrif verðhækkana, sé 

hækkunin svo mikil og óvænt að hún sé utan þeirra marka sem aðilar gátu séð fyrir, eða að 

aukakostnaður sé meiri en almennt er hægt að ætlast til að seljendur taki á sig og að ekki sé 

hægt að ætlast til að afhent verði á umsömdu verði. Hafi aðilar hins vegar mátt sjá hindrunina 

fyrir yrði skilyrði force majeure þegar brostið.57 

Svokölluð force majeure ákvæði í samningum (e. force majeure clause) geta í samræmi 

við samningsfrelsið kveðið á um hvaðeina, þannig að samningsaðilarnir geti tekið afstöðu til 

áhættu sinnar af viðskiptunum og reynt að takmarka hana eins og kostur er. Á slíkt 

samningsákvæði reyndi t.d. í eftirfarandi norska máli, þar sem samningsskilmáli um skiptingu 

áhættu vegna ytri atvika kom til skoðunar vegna Covid-19: 

 
Dómur þingréttar Sunnmøre frá 23. mars 2021. Í málinu reyndi á leigugreiðslur nánar 
tilgreindrar líkamsræktarmiðstöðvar sem þurfti að loka vegna sóttvarnafyrirmæla norskra 
yfirvalda í kórónuveirufaraldrinum. Forsvarsmenn stöðvarinnar héldu því fram að um væri að 
ræða óviðráðanleg ytri atvik sem stöðin bæri ekki ábyrgð á og að leigugreiðslur ættu þar með 
að falla niður á meðan stöðin væri lokuð. Í dóminum var vísað til þess að samkvæmt sérstöku 
ákvæði í leigusamningi aðilanna væru allar breytingar á rekstri leigutaka, sem kæmu til vegna 
opinberra fyrirmæla, leigusala með öllu óviðkomandi. Með vísan til þessa, og þar sem 
hindrunin átti rætur að rekja til reglugerðar sem beindist að leigutaka en ekki leigusala, þ.e. 
rekstri líkamsræktarstöðva, var umrædd hindrun talin á ábyrgð leigutakans og ekki fallist á að 
efnaskylda stöðvarinnar hefði fallið niður.  

 

Sérstök sjónarmið eiga við um samninga í verktaka- og útboðsrétti. Við framkvæmd 

verksamninga, einkum byggingu meiriháttar mannvirkja, koma réttaráhrifin force majeure 

betur og skýrar í ljós en víðast annars staðar. Í áðurnefndum skilmálum Staðlaráðs Íslands, sbr. 

c. lið greinar 5.2.2 ÍST 30:2012, um óviðráðanlega hindrun,58 segir að verktaki geti krafist 

framlegnds verktíma, þegar svo stendur á að:59 

 
Óviðráðanleg atvik, sem verktaka verður ekki um kennt, svo sem eldsvoði, verkfall eða 
verkbann, óvenjulegir náttúruviðburðir, styrjöld eða annað þess háttar, tálma framkvæmdum 
verulega.  

 

 
57 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 42–45. 
58 Lögfræðiorðabók með skýringum, 2008, CODEX: Óvænt og óviðráðanleg efndahindrun (í verktaka- og 
útboðsrétti) Ytri atvik sem ekki verða séð fyrir. Viðurkennt að óviðráðanleg atvik (svo sem eldsvoði, verkfall eða 
verkbann, óvenjulegir náttúruviðburði, ófriðu eða þ.h.) sem ekki þykir rétt að láta verktaka bera ábyrgð á geti haft 
í för með sér breytingu á efndaskyldu hans skv. verksamningi, t.d. þannig að verktími hans sé framlengdur.  
59 Páll Sigurðsson, Kauparéttur (n. 11) 165–166. 
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Ekki þykir rétt að verktaki beri ábyrgð á atvikum þeim sem þarna eru nefnd í dæmaskyni. Ekki 

er um tæmandi talningu að ræða og því geta önnur atvik vel komið til greina. Í því sambandi 

má geta þess að einnig er talið að skyndilegar stjórnvaldsaðgerðir og farsóttir geti uppfyllt þetta 

skilyrði.60 Það er hugtaksskilyrði að tálmun sé veruleg en hins vegar er ekki gerð krafa um að 

atvik sé ófyrirsjáanlegt.61  

Í tengslum við óviðráðanleg ytri atvik í framangreindum skilningi má nefna Hrd. nr. 

21. júní 2011 (542/2010), þar sem verulegar verðlagsbreytingar voru taldar fela í sér atvik sem 

aðilar gátu ekki séð fyrir við upphaf samnings. Þá má nefna Hrd. 1974, bls. 707 (Hochtief) þar 

sem  framlenging skilafrests í verkkaupum var heimil sökum stríðs sem geisaði og varð til þess 

að skipaumferð stöðvaðist í gegnum Súezskurðinn, en bómukrani sem verktakinn hugðist nota 

við verkið var hluti af farmi flutningaskips sem strandaði í skurðinum.  

Leggja verður áherslu á að réttaráhrif force majeure geta verið mismunandi eftir eðli 

viðskiptanna. Lög á sviði kauparéttar fela í sér mörg ákvæði sem mæla fyrir um réttaráhrif 

vegna tímabundinnar hindrunar og frestun efnda- og bótaskyldu. Hvað varðar önnur 

vanefndaúrræði er gerður greinarmunur á eðli viðskiptanna, hvort þau eru einskiptisviðskipti 

svokölluð þegar afhending og greiðsla fara fram einu sinni og teljast fullkomlega efnd, eða 

viðskipti sem eru viðvarandi, ótímabundin eða langvarandi og jafnvel óuppsegjanleg, þar sem 

greiðslur eru afhentar smátt og smátt. Um önnur vanefndaúrræði í einskiptisviðskiptum má 

benda á eftirfarandi umfjöllun í fyrrgreindri grein Viðars Más: 62 

 
Með vísan til þess hvernig 24. gr. eldri lkpl. var túlkuð, hefur með sama hætti verið talið að 
samkvæmt gildandi lögum á sviði kauparéttar, hefðu kaupandi og seljandi, þrátt fyrir hindrun 
sem leysti viðsemjandann undan skaðabótaábyrgð, skyldu til að efna in natura og greiða 
dráttarvexti, eftir sem áður heimild til þess að beita stöðvunarrétti og rétti til riftunar. Þegar um 
galla er að ræða ætti kaupandi einnig rétt til afsláttar.  Þess ber að geta að meta verður sjálfstætt 
hverju sinni hvort skilyrðum þessara vanefndaúrræða sé fullnægt svo þeim megi beita. Þannig 
verður skilyrðinu um að vanefnd sé veruleg að vera fullnægt, svo dæmi sé tekið, til þess að 
riftun geti verið tæk. 

 

Ljóst er því að þrátt fyrir hindrun hefur því verið haldið fram að heimilt geti verið að beita 

stöðvunarrétti og eftir atvikum riftun sé skilyrðum hennar fullnægt. Hvað varðar riftunarrétt 

segir Viðar einnig: 

 

 
60 Páll Sigurðsson, Verksamningar: meginreglur íslensks verktakaréttar (Orator 1991) 106. 
61 Páll Sigurðsson, Kauparéttur (n. 11) 165–166. 
62 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 153–154. 
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Um riftunarrétt kaupanda verður að telja að hann geti verið fyrir hendi, þótt ætla megi að gerðar 
yrðu enn meiri kröfur til þess að vanefnd teldist veruleg, en þegar um svonefnd 
einskiptisviðskipti er að ræða. Hér yrði einnig að líta til eldri lkpl., það er til 22. gr. þeirra. 
Samkvæmt því yrði að miða við að kaupandi héldi riftunarrétti sínum, en þó einungis til þeirrar 
greiðslu sem ekki er afhent vegna efndahindrunar. Um rétt samningsaðila til að rifta vegna allra 
síðari afhendinga verður að gera enn ríkari kröfur, en í 22. gr. eldri lkpl. var gerð sú krafa að 
útlit þyrfti að vera fyrir að dráttur eða galli yrði einnig á síðari afhendingum. Í ljósi þess að þær 
efndahindranir sem hér um ræðir eru í eðli sínu tímabundnar þyrfti vafalaust mikið til, svo 
fallizt yrði á slíka riftun. Um rétt til að rifta kaupunum í heild, þ.e. bæði að því er varðar 
framtíðar afhendingar og þær sem þegar hafa verið afhentar, þegar slíkt samhengi er á milli 
afhendinganna, verður að telja ólíklegt að réttur til riftunar vegna efndahindrunar væri fyrir 
hendi, þótt ekki sé unnt að útiloka það. 

 

Samkvæmt þessu eru strangari kröfur til að rifta í viðvarandi viðskiptum og að meginstefnu er 

aðeins mögulegt að rifta greiðslunni sem dregist hefur vegna hindrunar. Fyrirsjáanlegt þyrfti 

að vera að hindrunin myndi vera um óákveðinn tíma til að rifta öllum síðari greiðslum, eða að 

minnsta kosti að greiðsludráttur væri viðvarandi. Slíkt væri vitanlega varasamt þegar um 

tímabundna hindrun er að ræða.63 Hér má benda á norskan dóm, sem kveðinn var upp nýverið 

í miðjum kórónuveirufaraldri: 

 
Dómur þingréttar Inntrøndelag frá 22. mars 2021. Málsatvik voru þau að stefnandi málsins, 
A, leigði B út húsnæði fyrir námskeiðahald, ráðstefnur og önnur mannamót. Gerðu aðilarnir 
með sér leigusamning til 20 ára. Frá mars 2020 frestaði B öllu námskeiðahaldi í húsnæðinu 
vegna kórónuveirufaraldursins og þann 12. júní 2020 rifti hann samningnum. Vísaði B í því 
sambandi til sérstaks force majeure ákvæðis í samningi aðilanna sem kvað á um að í tilviki 
slíkrar aðstöðu félli gagnkvæm bótaskylda aðila vegna vanefnda niður. A, sem höfðaði mál 
gegn B til greiðslu bóta vegna ólögmætrar riftunar, byggði á því að force majeure ákvæði 
samningsins gæti einungis leitt til þess að bótaskylda vegna tímabundinna vanefnda félli niður 
en ekki réttlætt riftun. Í niðurstöðu sinni vísaði dómstóllinn til að þrátt fyrir að um force majeure 
aðstæður hafi verið að ræða yrði ekki litið framhjá því að samningur A og B hefði verið til 20 
ára og því átt að vara mun lengur en faraldurinn hafði staðið yfir. Tímabundið ástand á borð 
við Covid-19, eins og það var á þeim tíma, hefði ekki réttlætt fyrirvaralausa riftun samningsins 
eins og á stóð. Á hinn bóginn var bótaskylda B lækkuð um helming með vísan til þess að honum 
bæri ekki að greiða bætur fyrir það tímabil sem samkomutakmarkanir stóðu yfir. 

 

Sérstakt álitaefni er hvernig ráða eigi fram úr ágreiningi sem rís í varanlegum 

samningssamböndum eins og leigusamningum, þegar force majeure aðstæður veita leigutaka 

rétt til að fella niður leigugreiðslur í tiltekinn tíma. Í dómi Héraðsdóms Reykjaness 16. mars 

2021 í máli nr. E-2261/2020, reyndi á efndir leigusamnings þar sem leigugreiðslur voru 

vanefndar vegna Covid-19. Í dómi héraðsdóms sagði um þetta:  

 
Í meginreglunni um óviðráðanleg atvik (force majeure) felst að ófyrirséðar 
náttúruhamfarir eða óviðráðanleg atvik, sem hindra efndir, eigi að leiða til lausnar undan 

 
63 sama heimild 154. 
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ábyrgð vegna þeirra vanefnda. Reglan um force majeure hefur verið talin almenn regla í 
kröfurétti en það ræðst af atvikum hverju sinni hvaða réttaráhrif hún hefur. 

 

Í niðurstöðu dómsins var talið sanngjarnt, á grundvelli 36. gr. sml., að verðákvæði samningsins 

yrðu metin að teknu tilliti til síðari atvika þannig að áhættunni af áfalli, sem stafaði af force 

majeure, var skipt á aðila samningins. Dómnum var áfrýjað en vegna formsannmarka í dómi 

héraðsdóms var málinu vísað aftur í hérað með dómi Hæstaréttar 28. október 2021 (19/2021) 

og er því beðið eftir niðurstöðu þar að nýju, sbr. nánari umfjöllun hér síðar.  

Í dómi Hæstaréttar 28. febrúar 2013 (587/2012), var deilt um hvort greiða skyldi 

umsamdar leigugreiðslur út leigutímann þrátt fyrir að leiguhúsnæði hafi brunnið á 

samningstímanum. Ágreiningur var um orsakir brunans og um það hver skyldi bera 

áhættuna. Í Héraðsdómi var ekki talið sannað að tjónið hafi orðið vegna atvika sem 

leigutaki gat ekki stjórnað, heldur væru líkur á að orsökin yrði rakin til vanbúnaðar á 

prjónavél leigutaka. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði hins vegar:  

 
Af því sem þar kemur fram verður hvorki dregin sú ályktun að umgengni áfrýjanda við 
vélar í iðnaðarhúsnæðinu hafi verið áfátt og valdið eldsvoðanum né að vanbúnaði þeirra 
sé um að kenna. Á hinn bóginn liggur fyrir að rafmagnslaust varð á Akureyri í aðdraganda 
þess að eldur kviknaði í húsnæðinu og það högg sem verður þegar straumi er hleypt á að 
nýju getur valdið skammhlaupi og tjóni á vélum og búnaði. Er því engin önnur haldbær 
skýring fram komin á orsökum eldsvoðans en sú að óhappatilviljun tengd fyrrgreindu 
rafmagnsleysi hafi valdið. 

 

Um það hvaða réttaráhrif ofangreint hefði á leigusamninginn var fjallað um meginreglu 

kröfuréttar um að ábyrgð leigusala á þeirri áhættu að hið leigða gæti farist á leigutímanum, með 

vísan í ákvæði húsaleigulaga. Um það sagði eftirfarandi:  

 
Í reglunni felst að verði leiguhúsnæði leigutaka ónothæft til umsaminna nota vegna 
tilviljunarkenndra atvika fellur skylda hans til að greiða leigusala umsamið endurgjald 
fyrir leigunotin niður frá og með því tímamarki er húsnæðið verður ónothæft. Bar 
áfrýjanda samkvæmt þessu ekki skylda til að greiða stefnda leigugjald út umsaminn 
leigutíma, enda verður ekki séð að málsaðilar hafi samið um aðra skiptingu áhættu en þá 
sem leiðir af fyrrgreindri meginreglu.  

 

Samkvæmt þessu féll leigusamningurinn niður af þeirri ástæðu að húsnæðið varð ónothæft og 

átti leigutaki enga sök þar á. Samskonar niðurstaða var í Hrd. 1. apríl 2004 (435/2003), en þar 

hafði matsveinn á skipi, sem fórst við strendur Noregs, fengið greidda kauptryggingu frá útgerð 

skipsins í einn mánuð samkvæmt kjarasamningi. Hann krafðist greiðslu tveggja mánaða af 

meðallaunum sem tækju mið af aflahlut skipsins, mánuðina á undan. Héraðsdómur fjallaði um 

reglu vinnuréttar að óviðráðanleg atvik geti leitt til þess, að vinnuskylda launþega og skylda 
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vinnuveitanda til að greiða laun, félli niður. Hins vegar byggði dómurinn niðurstöðu sína á 

undantekningu, er mælir svo fyrir að skipverja skuli greidd laun í einn eða tvo mánuði eftir að 

skip ferst. Hæstiréttur féllst ekki á þetta og benti á að atvik þau, er valdið höfðu skipskaðanum 

og leiddu til þess að útgerð skipsins var hætt, væru óviðráðanleg og að útgerðin bæri þar ekki 

ábyrgð.  Gagnkvæm skylda vinnusamningsins hefði fallið niður og hvorugum aðila verið unnt 

að efna skuldbindingar sínar. 

 

3.4 Samantekt  

Af framangreindu er ljóst að þegar uppfyllt eru skilyrðin um óviðráðanleg ytri atvik sem 

skuldari ræður ekki við stöðvast skylda um efndir in natura og einnig að jafnaði 

skaðabótaskylda, a.m.k. á meðan hindrun stendur yfir. Þegar hindrun sleppir raknar 

efndaskylda síðan við að nýju. Ekki er þó unnt með almennum og tæmandi hætti að segja 

til um hver áhrifin verða í framhaldinu enda eru þau afar atviksbundin og háð viðkomandi 

samningssambandi. Veltur það t.d. á efni tiltekins samnings hvaða áhrif force majeure hefur á 

samningssambandið, þar sem stundum er mælt fyrir um ábyrgðina ef tjón verður vegna force 

majeure atviks.64  

Taka þarf tillit til þess hvort um er að ræða einskiptisviðskipti eða viðvarandi 

skuldasamband, en ljóst er að úrlausnarefnið verður flóknara eftir því hversu langt því er ætlað 

að gilda. Gera verður miklar kröfur um riftun viðvarandi samnings vegna hindrunar og þurfa 

önnur skilyrði riftunar að vera uppfyllt. Öðru máli gegnir um einstaklega ákveðna greiðslu sem 

kann að vera með öllu ómögulegt að efna síðar og grundvöllur samnings þannig brostinn með 

öllu. Í viðvarandi samningum eins og leigu- og lánasamningum má ætla að afborganir á síðari 

gjalddaga sé skuldara skylt að greiða samkvæmt samningi. Hið sama á almennt við um 

gjaldfallnar greiðslur sem hafa verið í vari vegna hindrunar, það er að segja höfuðstóll skuldar 

sem hefur safnast upp, en álitamál getur verið hvort það sé sanngjarnt, með hliðsjón af atvikum 

öllum og getur þá reynt á breytingar á efni samnings, sbr. það sem síðar greinir.  

Að mati ritgerðarhöfundar má halda því fram að reglan gildi að öllu leyti sem sjálfstæð 

réttarheimild hvað varðar réttaráhrif í fyrstu umferð, þ.e. þegar ytri óviðráðanleg atvik koma 

upp, og skylda skuldara fellur tímabundið niður. Hins vegar verður ekki séð að reglan geti ein 

og óstudd varið skuldara frá efndum, sbr. réttaráhrif í annarri umferð. Í flóknum álitamálum 

þar sem til skoðunar er að ógilda eða breyta samningi, virðist réttarþróun vera í þá átt að 

dómstólar myndu oftast beita ógildingarreglu samningalaga samhliða eða öðrum ákvæðum 

 
64 Viggo Hagstrøm (n. 53) 286–287; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna 
hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 133. 
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sérlaga ef til greina kæmi að ógilda samning til framtíðar í heild eða að hluta eða fella með 

öðrum hætti niður, eins og nánar greinir síðar. Með öðrum orðum er force majeure settar 

skorður með tímabundnum áhrifum reglunnar.  

Þegar kemur að spurningunni um hvort að Covid-19 feli í sér atvik sem fullnægir 

skilyrðum force majeure reglunnar er það mat höfundar að þær aðstæður sem skapast hafa í 

faraldrinum hafa einkennst af óvæntum og utanaðkomandi atvikum. Fullyrt hefur verið að 

öllum hafi verið þessi óvæntu atvik ófyrirsjáanleg. Áhrif á hvern og einn samning þarf hins 

vegar, í samræmi við framangreint, að skoða út frá aðstæðum hverju sinni og er þar breytilegt 

hvernig skyldum aðila er háttað. Þá þurfa orsakatengsl vitanlega að liggja fyrir, en þar hefur 

ferðaþjónustan verið tekin sem dæmi um atvinnugrein sem á alla sína afkomu undir því að 

ferðamenn sæki landið heim.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 130. 
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4 Stjórnunarábyrgð 
4.1 Almennt 

Reglur um svokallaða stjórnunarábyrgð fela í sér skaðabótaábyrgð á hlutlægum grunni. Slík 

ábyrgð er strangari en leiðir af hinni almennu reglu skaðabótaréttar, sakarreglunni, þar sem sök 

er skilyrði eins og nafnið gefur til kynna. Að því sögðu er enn litið á sakarregluna sem 

meginreglu í skaðabótarétti, þótt efni ritgerðarinnar gefi ekki tilefni til þess að fjalla um hana 

sérstaklega.66 Frá gildistöku lkpl. hefur gilt sú meginregla að kaupandi geti krafist skaðabóta 

vegna tjóns sem hann verður fyrir vegna greiðsludráttar af hálfu seljanda.67 Í reglunni felst sem 

sagt viðurkenning á bótaskyldu óháð orsökum dráttarins eða sök seljandans. 

Viðhorf fræðimanna er að tilgangur stjórnunarábyrgðar sé ekki umfram allt að kveða á 

um rétt kröfuhafa til efnda og lögfesta ábyrgðagrundvöll skuldara, heldur ekki síður að mæla 

fyrir um lausn undan ábyrgðinni, sem sé hin eiginlega stjórnunarábyrgð.68 Meginreglan um 

stjórnunarábyrgð kemur fram í 1. mgr. 23. gr. lkpl. Sama regla gildir um skaðabætur vegna 

greiðsludráttar, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 27. gr. laganna, en skilyrðin þar eru strangari og getur 

kaupandi oft krafist skaðabóta þótt hann geti ekki krafist efnda in natura. Oftast verður 

greiðsludráttur án þess að öðrum hvorum aðilanum sé um að kenna en stjórnunarábyrgð er 

ströng að því leyti þar sem sök er ekki skilyrði.69 Seljandi ber einfaldlega áhættuna af 

greiðsludrættinum að meginreglu. Hins vegar er gert ráð fyrir að hann geti losnað undan 

ábyrgð, sbr. 2. málsl. 27. gr. lkl. þar sem segir: 

 
Þetta gildir þó ekki ef seljandi sýnir fram á að greiðsludráttur hafi orðið vegna hindrunar sem 
hann fékk ekki ráðið við eða ekki er með sanngirni unnt að ætlast til að hann hefði haft 
hindrunina í huga við samningsgerð eða getað komist hjá eða sigrast á afleiðingum hennar.70 

 

Í athugasemdum við frumvarpið, sem síðar varð að lögunum, er inntaki stjórnunarábyrgðar 

þannig lýst: 

 
Í stjórnunarábyrgðinni felst að samningsaðili ber ábyrgð á efndum kaupsamningsins, nema því 
aðeins að einhver sú hindrun standi efndum í vegi sem hann getur ekki yfirunnið.71 

 
66 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 28) 47. 
67 Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ (n. 9) 315; Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um 
fasteignakaup, nr.40/2002“ (n. 27) 330. 
68 Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ (n. 9) 310. 
69 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 28) 48; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 49. 
70 „119/125 stjórnarfrumvarp: lausafjárkaup“ (Alþingi) 3 <https://www.althingi.is/altext/125/s/0119.html> 
skoðað 8. október 2021. 
71 sama heimild 2. 
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Ábyrgð seljanda á greiðsludrætti er samkvæmt þessu hlutlæg nema hann sýni fram á tiltekin 

skilyrði sem þarna eru nefnd en um það verður fjallað sérstaklega hér á eftir. Ákvæði 1. mgr. 

57. gr. lkpl. veitir aðeins fyllri lýsingu en þar er bent á að hindrun getur verið vegna stöðvun 

samgangna og greiðslumiðlunar, þó að í aðalatriðum sé það orðað eins og 1. mgr. 27. gr.72 Auk 

þess er mælt fyrir um stjórnunarábyrgð í 1. mgr. 40. gr. laganna, þar sem segir að kaupandi geti 

krafist skaðabóta fyrir það tjón sem hann bíði vegna galla á söluhlut, nema seljandinn sanni að 

þá megi rekja til hindrana þeirra sem nefndar eru í 27. gr. laganna.73 

Stjórnunarábyrgð er meginregla lausafjárkaupalaga og annarra laga kauparéttar, eins 

og laga um fasteigna- og neytendakaup. Með þessari tilhögun var horfið frá eldri rétti þar sem 

byggt var á mismunandi bótaábyrgð eftir eðli tjónsins og tjónvaldi. Stjórnunarábyrgðin gildir 

nú í aðalatriðum um seljanda og kaupanda, bæði um afhendingardrátt eða galla að hálfu 

seljanda og greiðsludrátt kaupanda, svo þýðingamestu vanefndirnar séu nefndar.74 Talið er að 

lögin séu mildari en veiti jafnframt fyllri ábyrgð í samanburði við eldri lög. Það birtist í því að 

þess er ekki fortakslaust krafist að ómöguleikinn sé algjörlega hlutlægur og þær tegundir 

hindrana, sem leyst geta undan ábyrgð, eru ekki takmarkaðar á sama hátt og fyrr. Hins vegar 

er stjórnunarábyrgðin strangari nú hvað varðar einstaklega ákveðin kaup, eins og t.d. kaup á 

verðlaunahrossi, þar sem sök er ekki skilyrði heldur hlutlæg ábyrgð.75 

Meginreglan um efndabætur er að gera kröfuhafa eins settan fjárhagslega og samningur 

hefði verið réttilega. Í lausafjárkaupalögum er stjórnunarábyrgð seljanda takmörkuð og bætir 

aðeins beint tjón hvað varðar greiðsludrátt að hans hálfu, sbr. 4. mgr. 27. gr. lkpl. Vanefnd gæti 

þó bakað viðkomandi bótaskyldu á óbeinu tjóni, ef seljandi, eða einhver á hans vegum gerðist 

með því sekur um vanrækslu eða mistök.76 Um sambærilegar takmarkanir á bótaréttinum í 1. 

mgr. 43. gr. laga um fasteignakaup nr. 40/2002 má vísa til eftirfarandi dóms Hæstaréttar: 

 
Hrd. 19. mars 2009 (379/2008) (Lindargata). Vegna fasteignagalla urðu kaupendur að leigja 
annað húsnæði á meðan endurbætur fóru fram. Þessi útlagði kostnaður var talin óbeint tjón og 
sem ekki yrði bætt samkvæmt stjórnunarábyrgðinni enda skilyrði fasteignakaupalaga að 
bótagrundvöllurinn um það yrði að byggja á sök seljanda. 
 

 
72 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr.40/2002“ (n. 27) 331. 
73 „119/125 stjórnarfrumvarp: lausafjárkaup“ (n. 70). 
74 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 248–249; Þorgeir Örlygsson, „Skaðabótareglur laga um lausafjárkaup“ 
148. 
75 „119/125 stjórnarfrumvarp: lausafjárkaup“ (n. 70) 1. 
76 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 251–252. 
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Beint tjón er skilgreint með neikvæðum hætti, þ.e. allt annað tjón heldur en óbeint. Með öðrum 

orðum þarf að beita útilokunaraðferð til að meta hvort stjórnunarábyrgðin grípi tjónið og til 

þess er óbeint tjón sagt vera á fjóra mismunandi vegu, eins og það er skilgreint í 2. mgr. 67. gr. 

lkpl. Hugmyndin að baki skilgreiningarinnar þjónar tvíþættum tilgangi, annars vegar sem hefur 

verið nefnt að allt tjón annað en óbeint tjón falli undir regluna um stjórnunarábyrgð. Hins vegar 

er tilgangurinn að vera til leiðbeiningar um ábyrgðarleysi tjóns sem er óbeint, sbr. 4. mgr. 27. 

gr. laganna, með því að afmarka fjarlægar tjónsáhættur sem erfitt sé að sjá fyrir. Ekki er um 

óbeint tjón að ræða, nema aðili hafi með sanngirni séð það fyrir sem hugasanlega afleiðingu 

vanefndar. Með öðrum orðum veldur sennileg afleiðing vanefndar óbeinu tjóni, en ekki 

ófyrirséð afleiðing.77 

Hvaða snertir vanefnd vegna galla er reglan um stjórnunarábyrgð, líkt og varðandi 

greiðsludrátt, meginreglan um bótaábyrgð í lausafjár- og fasteignakaupum, sbr. 1. mgr. 40. gr. 

lkpl. og 1. mgr. 43. gr. fkpl. nr. 40/2002. Samkvæmt þeim reglum ber seljandi aðeins hlutlæga 

ábyrgð á beinu tjóni kaupanda en ábyrgðin nær hins vegar ekki til óbeins tjóns, nema kaupandi 

sanni að um saknæma háttsemi seljanda hafi verið að ræða. Allt er hér í samræmi við sömu 

sjónarmið og gilda um greiðsludrátt og til marks um það er í 1. mgr. 40. gr. um galla beinlínis 

vísað í ákvæðið um greiðsludrátt í 27. gr.78 Til einföldunar og til samræmis við efni 

ritgerðarinnar tekur umfjöllunin einkum mið af greiðsludrætti. 

Framangreint er í samræmi við 1. mgr. 79. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna um 

samninga um sölu á vöru milli ríkja frá 1980 (hér eftir CISG.)79 sem er fyrirmynd annarra 

reglna sem kveða á um stjórnunarábyrgð eins og fyrrnefnd regla íslensku lkpl. Í grein Viðars 

Más Matthíassonar, veltir hann annars vegar fyrir sér hvort stjórnunarábyrgð sé í almenn regla 

í kröfurétti og gildi þannig um ólögfest tilvik, og hins vegar hvort hún sé almenn regla í þeim 

skilningi, að hún leysi skuldara ekki aðeins undan skaðabótaskyldu, heldur einnig undan öðrum 

vanefndarúrræðum. Í framhaldinu svarar hann fyrri hugleiðingu sinni þannig:80  

 
Það er alkunna að reglan um force majeure í 24. gr. eldri lkpl. var talin almenn regla í kröfurétti, 
ekki sízt vegna stöðu hennar í lögunum. Reglan um stjórnunarábyrgð er að nokkru arftaki 
hennar, þótt hún gangi lengra. Þegar athuguð eru rit á sviði kröfuréttar, sem komið hafa út á 
síðustu árum í Noregi, er ekki talinn neinn sérstakur vafi á því að reglan um stjórnunarábyrgð 
sé almenn regla í kröfurétti, og gildi því einnig um ólögfest tilvik.  

 
77 Þorgeir Örlygsson, „Gildistaka nýrra laga um lausafjárkaup hinn 1. júní 2001“ 67. 
78 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 15) 308. 
79 Convention on Contracts for the International Sale of Goods, sem samþykktur var í Vín árið 1980. 
80 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 137. 
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Um vægi reglunnar í norskum rétti telur Viðar ekki óvarlegt að draga sömu ályktun um 

íslenskan rétt. Stjórnunarábyrgð sé í raun almenn regla í íslenskum kröfurétti og gildir sem slík 

um ólögfest tilvik nema sérstaklega sé samið öðruvísi. Hins vegar verði gerðar ríkar kröfur til 

hindrunar, ekki síst í tegundakaupum. Varðandi seinni hugleiðinguna má benda á kjarna 

reglunnar, þ.e. að þegar hindrun uppfyllir skilyrði, þá er greiðsludráttur ekki talin eiginleg 

vanefnd og skaðabótaskyldu ekki að heilsa. Sama á við um efndaskyldu, að minnsta kosti á 

meðan á hindrunin varir.81 Hér er þó aðeins hálfri spurningunni svarað. Enn standa eftir 

spurningar um önnur vanefndaúrræði eins og riftun, stöðvunarrétt og afslátt og verða engar 

almennar ályktanir dregnar í þeim efnum af framangreindu. Í eftirfarandi umfjöllun verður þó 

reynt að varpa ljósi á þau. 

 

4.2 Skilyrði til að losna undan stjórnunarábyrgð  

4.2.1 Almennt  

Í upphafi kaflans kom fram að lausn undan stjórnunarábyrgð krefst þess að skilyrði 2. málsl. 

1. mgr. séu uppfyllt. Í fyrsta lagi þarf hindrun að standa í vegi fyrir efndum. Í öðru lagi þarf 

hindrunin að vera þess eðlis að seljandinn ráði ekki við hana eða utan við svonefnt 

stjórnunarsvið hans. Í þriðja lagi er það skilyrði að ekki megi með sanngirni ætlast til þess að 

seljandinn hafi mátt hafa hindrunina í huga við samningsgerðina, eða, í fjórða lagi, getað 

komist hjá og sigrast á afleiðingum hennar. Talið hefur verið að „ef hindrun er slík að hún 

myndi fullnægja skilyrðum til að teljast force majeure, þá sé víst að hún teljist hindrun í 

skilningi stjórnunarábyrgðar, enda [sé] tilgangur reglunnar að draga úr þeirri ströngu ábyrgð 

sem var að finna í 24. gr. eldri lkpl.“82 Eins þarf að beita reglum um stjórnunarábyrgð af sama 

varhug og force majeure, með þröngri lögskýringu með tilliti til aðstæðna og að uppfylltum 

skilyrðum. Eðli samningsskyldunnar sem vanefnd er skiptir hér ekki síst máli, enda leiðir af 

sjálfu sér að krafa um nýja afhendingu þegar hlutur ferst er aðgengilegri í tilviki Toyota 

bifreiðar en frystitogara.  

Í eldri lkpl. nr. 39/1922 var líka gerður greinarmunur á tegundarákveðnum greiðslum 

og einstaklega ákveðnum. Skylda um peningagreiðslu var talin ríkari og strangari kröfur gerðar 

til að leysa skuldara undan henni en öðrum samningsskyldum. Þetta er enn grundvallarregla í 

kröfurétti og á einkum við um peningagreiðslur.83 

 
81 sama heimild 138–139. 
82 sama heimild 136. 
83 sama heimild 125 og 136. 
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Næst verður fjallað um einstök skilyrði lausnar undan skaðabótaábyrgð, sem hér voru 

nefnd, en taka skal fram að skilyrðin eru nátengd innbyrðis. 

 

4.2.2 Hindrun sem stendur efndum í vegi 

Það er grundvallaratriði að hindrun sé til staðar sem stendur í vegi fyrir efndum. Hún þarf ekki 

að vera svo almenn að efndirnar séu öllum útilokaðar (hlutlægar) heldur dugar að aðeins 

sumum sé það ómögulegt. Ekki eru heldur gerðar svo strangar kröfur að efndir séu algjörlega 

ómögulegar enda geta efndirnar verið færar en afar torveldar á sama tíma verið. Í rauninni getur 

hindrunin verið hvað sem er, svo lengi sem skuldari ræður raunverulega ekki við hana og því 

skiptir eðli hennar ekki máli. Það þýðir hins vegar ekki að allar hindranir uppfylli skilyrðin, 

enda jafnan miklar kröfur gerðar eins og áður greinir. Þess vegna er erfitt að mæla fyrir um 

almennan mælikvarða í þessum efnum en við mat á því hvað telst hindrun skiptir efni samnings 

ekki síst máli og þá umfram allt eðli þeirrar greiðslu sem seljandinn á að láta í té samkvæmt 

samningnum.84 

Ljóst er að enn ríkari kröfur eru gerðar þegar leysa á skuldara undan skyldu um greiðslu 

peninga. Er þá hallast að því að hindrun verði í það minnsta að vera víðtæk, þó ekki sé gengið 

svo langt að hún verði að vera algjör eins og áður sagði. Þegar um einstaklega ákveðna greiðslu 

er að ræða, eða tegundagreiðslu aðra en með peningum, má leggja til grundvallar 57. gr. um 

það hvað myndi teljast hindrun. Það er meginregla að fjárhagur skuldara, þar með talið 

lausafjárstaða, sé alltaf innan stjórnunarsviðs hans (þ.e. ekki hindrun) og þar að leiðandi verður 

viðkomandi venjulega að bera áhættuna af því að ekki sé um hindrun að ræða í skilningi 27. 

gr., sbr. þó 23. gr. lkpl. ef efndir hafa í för með sér kostnað sem ekki er í sanngjörnu hlutfalli 

við hagsmuni kröfuhafa. Því getur skuldari almennt ekki borið fyrir sig fjárskort, þó að atvik 

sem eru einvörðungu fjárhagslegs eðlis geta í sjálfu sér hindrað efndir, t.d. óvenjuleg útgjalda 

eða verðhækkun. Þrátt fyrir þetta grundvallarsjónarmið er þessi skylda ekki með öllu 

undantekningalaus og í því sambandi hefur verið nefn, að hindrunin geti verið sú að skuldari 

geti ekki komið greiðslunni til skila, sbr. 2. mgr. 57. gr. lkpl. ef ekki sé með sanngirni unnt að 

krefjast samningsaðila um að hafa getað yfirunnið eða komist hjá henni.85 Um það að 

fjárskortur skuldara sé almennt alltaf talinn innan stjórnunarsviðs skuldara segir Viðar Már að 

reglurnar séu: 

 

 
84 Frumvarp lkpl. 
85 „119/125 stjórnarfrumvarp: lausafjárkaup“ (n. 70); Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall 
efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 127–128 og 135–136. 
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Góðar og gildar reglur en segja aðeins að peningaskortur skuldarans einn og sér sé ekki hindrun. 
Þær segja ekki að hindrun geti ekki falizt í því að til verði aðstæður, sem koma í veg fyrir að 
skuldarinn geti stundað atvinnustarfsemi sem átti að skila peningum til að greiða kröfuna.86 

 

Ljóst er af þessu að það er talið mikil einföldun að segja að fjárskortur geti engin áhrif haft í 

þessum efnum. Er að öllu leyti tekið undir það hér, enda hlýtur peningaskortur í einhverjum 

tilvikum að helgast af atvikum sem valda skuldara ómöguleika í þessum efnum eins og hruni í 

tekjuöflun. Verður að skoða fyrrnefnt viðmið í því ljósi. 

 

4.2.3 Hindrun verður ekki ráðið við 

Annað skilyrði stjórnunarábyrgðar er að skuldari fái ekki við hindrunina ráðið eða að hún sé 

honum ofviða. Seljandinn ber ávallt ábyrgð vegna atvika og aðstæðna sem eru innan  

stjórnunarsviðs hans, eða verða rakin til þess, og skiptir þá ekki máli hvort um sök er að ræða 

af hans hálfu eða ekki. Undir þetta falla öll atvik sem varðar hann sjálfan, eða þá sem hann ber 

ábyrgð á eða gerast í fyrirtæki hans nema t.d. atburðir eins og lögleg verkföll sem falla utan 

hans stjórnunarsviðs. Þannig er hann alltaf ábyrgur ef ástæðurnar má rekja til rangra 

útreikninga hans eða tæknilegra vandamála, eða þess að hann hafi veðjað á rangan hest í 

viðskiptum. Hér undir falla einnig óhappatilvik, nema seljandinn hafi alls ekki getað haft stjórn 

á þessu. Ef bruna mætti t.d. rekja til skammhlaups í rafleiðslum er í eðli sínu um að ræða atvik 

sem seljandi gat haft stjórn á en ekki ef um íkveikju væri að ræða. Svipuð sjónarmið eru um 

allt sem er í tengslum við efndaskyldu hans og myndi seljandinn bera ábyrgð á hráefnisskorti 

hafi hann verið háður einum tilteknum birgja.87  

Í öllum tilvikum skiptir tegund kaupanna miklu máli en því meira sem söluhlutur er 

tegundarákveðinn þeim mun meiri möguleika hefur seljandi að jafnaði á að útvega aðra hluti í 

staðinn. Ábyrgð hans verður því metin á strangari mælikvarða í slíkum tilvikum. Á hinn bóginn 

er líklegra að hindrun réttlæti greiðsludrátt eftir því sem tegundareinkenni söluhlutar er 

sérstakara. Sé aftur á móti auðvelt að útvega aðra hluti af sömu tegund nálgast ábyrgð seljanda 

það að vera hlutlæg.88 

Nefna má 1. mgr. 52. gr. fkpl., sem er sama reglan með strangara orðalagi, þar sem 

hindrun er öðrum ástæðum „ sem kaupandi fær alls ekki við ráðið“. Sem fyrr er fjárhagsstaða 

seljanda almennt talin innan stjórnunarsviðs hans og greiðsluþrot eða synjun lánafyrirgreiðslu 

 
86 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 136. 
87 sama heimild 135–136; „119/125 stjórnarfrumvarp: lausafjárkaup“ (n. 70) 1. 
88 „119/125 stjórnarfrumvarp: lausafjárkaup“ (n. 70) 1; Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 15) 120. 
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ætti ekki leysa hann úr ábyrgð. Annað gæti átt við ef greiðslumiðlun stöðvast, t.d. vegna 

verkfalls í banka.89 Um þetta segir Viðar Már í fyrrnefndri grein sinni: 

 
Að öðru leyti eru skrif fræðimanna, um hvers eðlis hindrun þurfi að vera, reist á vangaveltum 
og getgátum, því erfitt er að sjá fyrir sér hindranir, ekki sízt þær sem standa í langan tíma, sem 
leyst geta skuldara undan því að greiða peninga. Því óvenjulegri og almennari sem hindrunin 
er, því öruggara er að hún leysi undan ábyrgð.90 

 

Hér verður að taka fram að veruleikinn sem heimsfaraldurinn Covid-19 skapaði er algjörlega 

fordæmalaus, eins og löngu er orðið ljóst. Verður það ekki talið innan stjórnunarsviðs neins, 

hvorki smitsjúkdómurinn sjálfur né aðgerðir sem stjórnvöld hafa gripið til af þessu tilefni. Í 

þessu sambandi má aftur vísa í grein Viðars þar sem segir: 

 
Það verður líka að taka tillit til þess að þær aðstæður sem nú eru uppi, fela í sér, að minnsta 
kosti til lengdar, hlutlægan ómöguleika, þ.e. allir eða að minnsta kosti langflestir sem stunda 
atvinnurekstur á sviði ferðaþjónustu munu fyrr eða síðar vegna þess ástands, sem lýst hefur 
verið, standa frammi fyrir því að geta ekki greitt skuldir sínar án aðstoðar eða lækkunar þeirra.91 

 

Þó að höfundur vísi þarna í algjört tekjuhrun í ferðaþjónustu sérstaklega, er einnig ljóst að 

margar aðrar atvinnugreinar hafa þurft að búa við tekjusamdrátt vegna Covid-19 þó ekki séu 

um eins augljós tekjuhrun að ræða og í tilviki ferðaþjónustunnar. Allur gangur er á því hvaða 

áhrif faraldurinn hefur haft, en um er að ræða allt frá atvinnugreinum sem engum hindrunum 

hafa mæt og jafnvel ófyrirséðum hagnaði til þeirra sem standa frammi fyrir algjöru tekjutapi 

og allt þar á milli.  

 

4.2.4 Hindrun sem ekki mátti sjá fyrir 

Þriðja skilyrði stjórnunarábyrgðar er að ekki verði með sanngirni ætlast til þess að skuldari hafi 

mátt sjá hindrun fyrir við samningsgerð. Þannig getur hindrun í sjálfu sér uppfyllt ströngustu 

skilyrði en fallið á því að skuldari hafi mátt reikna með henni. Mat á því hvort samningsaðili 

hafi mátt sjá hindrun fyrir byggir á sanngirnismælikvarða og atvikum hverju sinni. Dæmigert 

tilvik eru kaup þar sem afhending er komin undir góðu veðri og sá sem t.d. hefur atvinnu af 

ræktun verður að reikna með að veðurspá taki breytingum. Ef seljandinn setur ekki fyrirvara 

um slíkt í samning, eða bindur vonir við góða langtímaspá, þá getur hann ekki borið því við að 

 
89 Frumvarp lkpl. 
90 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 136. 
91 sama heimild. 
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tjón sé afleiðing slæms veðurs. Hafi veður hins vegar verið mjög afbrigðilegt, t.d. frosthörkur 

í júlí, gæti skapast undanþága frá þessu.92 Þegar tekið er mið af almennum mælikvarða í þessum 

efnum í tengslum við yfirstandandi heimsfaraldur má fullyrða að fyrir útbreiðslu Covid-19, svo 

seint sem í janúar 2020, jafnvel langt fram í febrúar sama ár, hafi enginn getað séð fyrir þá 

hindrun sem heimsfaraldrinum fylgdi eða aðgerðum stjórnvalda vegna hans, ekki sérfræðingar 

í smitsjúkdómafræði og hvað þá aðilar á sviði viðskipta.93 

 

4.2.5 Hvorki hægt að bægja frá hindrun né afleiðingum hennar 

Loks er það skilyrði að ekki verði unnt að ætla seljandanum að hafa getað komist hjá hindrun 

eða sigrast á afleiðingum hennar. Er þetta í nánum tengslum við annað skilyrðið sem krefst 

þess að hann ráði við hindrunina sjálfa, nema nú er honum skylt koma í veg fyrir afleiðingar 

hennar. Þetta skilyrði byggir á huglægu mati á bestu mögulegu viðbrögðum. Þannig verður 

skuldari að ljá atbeina sinn að því að komast hjá afleiðingum hindrunarinnar. Getur þetta átt 

við á tímabilinu frá kaupum og fram að afhendingartíma, t.d. ef augljóst er að framleiðandi 

muni ekki geta framleitt fyrir heildsala, er heildsalanum skylt að velja annan framleiðanda ef 

það getur afstýrt afleiðingunum. Þá dugar ekki að bera fyrir sig að staðgönguvara yrði dýrari. 

Eftir atvikum geta skyldur seljanda jafnvel legið í því að byggja upp nógu mikinn vörulager til 

þess að mæta vöruskorti eða leita til annarra birgja.94  

 

4.3 Réttaráhrif 

4.3.1 Almennt 

Réttaráhrif stjórnunarábyrgðar eru um margt sambærileg reglunni um force majeure en 

ganga þó lengra, í því skyni að leysa undan ábyrgðinni sem hefur dregið nokkuð úr gildi 

síðari reglunnar. Séu skilyrði uppfyllt fela þær báðar í sér að réttur skuldara er að halda að 

sér höndum á meðan hindrun er fyrir hendi og leysa hann tímabundið undan ábyrgðinni. 

Þegar hindruninni lýkur verður skylda hans almennt virk og skaðabótaábyrgð eftir atvikum 

líka. Hvað varðar bótaábyrgð á óbeinu tjóni gildir almenna reglan í skaðabótarétti.95 

Þá er spurningin hvort kröfuhafi geti beitt öðrum vanefndarúrræðum gagnvart 

skuldara, hvort það sé kleift á meðan hindrunin varir eða þegar hún er liðin. Þessu svarar 

 
92 Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ (n. 9) 319–320. 
93 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 124 og 137. 
94 Frumvarp lkpl.  
95 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 28) 46–47; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall 
efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 126 og 138. 
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reglan um stjórnunarábyrgð ekki frekar en reglan um force majeure, né því hvernig eigi að haga 

uppgjöri á greiðslum sem skuldari hefur haldið að sér. Hins vegar getur verið að svarið megi 

finna í samningi aðila, hvernig bregðast eigi við vanefndum, enda frjálst að semja um slíkt og 

yrði slíkum samningi ekki hnekkt nema með ógildingarreglum samningalaga, að gættum 

fyrirmælum laga. Hvað varðar vanefndaúrræði eins og riftun eða afslátt skiptir máli hvort 

vanefndin sé svo veruleg að það heimili riftun eða hvort hún feli í sér verðrýrnun þannig að 

frekar komi til afsláttar. Stundum, þegar um er að ræða aðgerðir að hálfu hins opinbera, reynir 

á sérstök álitamál. Hefur verið talið eðlilegt að fella vanefnd undir greiðsludrátt ef stjórnvald 

hefur lagt hald á hlut vegna innflutnings- eða útflutningsbanns. Hins vegar hafa reglur um galla 

verið taldar eiga við ef aðgerðir yfirvalda leiða til þess að hlutur af annarri gerð er afhentur eða 

afhending er án tiltekinna aukahluta, sbr. þó 43. gr. lkpl.96 

Því almennri sem tegund tiltekinnar greiðslu er, því strangari kröfur eru gerðar um 

hindrunina, þar sem möguleikar skuldara á staðgönguráðstöfunum eru þá almennt meiri og 

lausn undan ábyrgðinni sífellt takmarkaðri og krefst sértækari aðstæðna. Aftur á móti, ef um er 

að ræða sérstaka greiðslu er líklegra að hindrun sem uppfyllir skilyrði leysi skuldara undan 

stjórnunarábyrgð.97 Hér verður að ítreka að ríkari kröfur eru gerðar um hindrun sem stöðva 

peningagreiðslu. Á sama tíma verður að halda til haga að hindranir af völdum Covid-19, snúast 

að miklu leyti um stöðvun á atvinnurekstri, með þeim afleiðingum að tekjur sumra gufuðu upp.  

Reglur um stjórnunarábyrgð fjalla um ábyrgðargrundvöllinn sjálfan en reglur um 

fjárhæð bóta eru í 67.–70. gr. Ákvæði 1. og 2. mgr. eiga við hvort heldur seljandinn hefur rift 

kaupum eða ekki. Það hvort kaupum hefur verið rift eða ekki hefur hins vegar áhrif á það hvað 

fæst bætt og hvað ekki. Samsvarandi ákvæði um ábyrgð seljanda eru í 27. og 28. gr. 

(greiðsludráttur) og í 40. gr. (gallar). Þá mælir ákvæði 71. gr. fyrir um vexti.98 

 

4.3.2 Sönnunarbyrði 

Til að losna undan ábyrgð þarf að sanna að tiltekin hindrun standi efndum í vegi. Í því felst 

ekki öfug sönnunarbyrði heldur hin hlutlæga bótaábyrgð, þar sem hann ber fyrir sig tilteknar 

afsökunarástæður. Í athugasemd um 27. gr. í frumvarpi til lkpl. segir að ákvæðið feli ekki í sér 

neina reglu um sönnunarbyrði og að slík álitamál yrðu leyst út frá almennum réttarreglum um 

 
96 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 15) 364–365; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu 
vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 149–156. 
97 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (n. 28) 48 og 221–222; Þorgeir Örlygsson, „Efndir in natura“ (n. 9) 
316. 
98 Frumvarp lkpl.  
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sönnun og að  jafnframt veitti frumvarpið enga vísbendingu í því efni. Við úrlausn þess hvaða 

reglur gilda um sönnunarbyrði um sök hlýtur almennt að skipta máli hverjum það stendur næst 

og hver á auðveldara með að gera grein fyrir líklegum orsökum vanefndar, sbr. Hrd. 4. mars 

2010 (335/2009), þar sem talið var að það stæði vinnuveitandanum næst að tryggja sér 

viðhlýtandi sönnun um slit ráðninga.99 Í 23. gr. eldri lkpl. nr. 39/1922 var sambærileg regla um 

greiðsludrátt nema í henni fólst öfug sönnunarbyrði sem hvíldi á skuldara. Var hann þá 

skaðabótaskyldur nema hann sannaði að honum hafi ekki verið um að kenna. Er þetta enn talið 

gilda ólögfest tilvik, sbr. Hrd. 1989, bls. 799 (Hringbraut). Þó hefur það viðhorf verið að 

sönnunarbyrðinni verði alls ekki snúið við, ef það leiðir til þess að skyldur skuldara aukist svo 

að jafnvægi aðila raskist umfram það sem telja má sanngjarnt m.t.t. eðli samningsins, 

almennarar tjónsáhættu og tjónsáhættu í þessu tiltekna tilviki.100 

 

4.3.3 Tilkynningaskylda  

Mikilvægt er að sá sem telur hindrun gera honum ómögulegt að efna samningsskyldu upplýsi 

viðsemjenda sinn um það og um hugsanlegar afleiðingar. Sérstök skaðabótaskylda skapast, 

misfarist þetta, vegna þess tjóns sem rekja má til tafanna, samanborið við ef tilkynnt hefði verið 

á réttum tíma.101 Kemur þetta beinlínis fram í almennri reglu 54. gr. laga um fasteignakaup, 

sem byggir m.a. á sjónarmiðum um tillitssemi og því meginviðhorfi að aðilar geti treyst að 

viðsemjandi þeirra geri sitt ítrasta við réttar efndir. Er hér um sjálfstæða bótaskyldu að ræða 

sem er án nokkurra takmarkana eins og umfangs tjóns og nær skaðabótaskylda þannig eins til 

beins og óbeins tjóns.102 Umfang tjónsins byggir alltaf á huglægu mati á almennum viðhorfum 

eins og að meta stöðu tjónþola ef tilkynning hefði ekki tafist, til þess að viðkomandi verði eins 

settur og ef tjónið hefði ekki orðið. Sambærilegu ákvæði er ekki til að dreifa í lögum um 

lausafjárkaup en eins og áður segir er regla fasteignakaupalaga almenn. Þá verða þessi 

sjónarmið einnig leidd af 4. mgr. 79. gr. CISG. sem gerir kröfu um tilkynningarskyldu, m.a. 

um hvenær skuldari væntir þess að geta efnt, sé þess kostur.  

 

4.3.4 Um 79. gr. sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samninga um sölu á vöru milli ríkja 

 
99 Þorgeir Örlygsson, „Efndabætur“ 419–423. 
100 sama heimild 422. 
101 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 139. 
102 Viðar Már Matthíasson, „Skaðabótareglur laga um fasteignakaup, nr.40/2002“ (n. 27) 340; Þorgeir 
Örlygsson, „Efndabætur“ (n. 99) 419. 
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Til viðbótar við það sem síðast var nefnt má skoða réttaráhrif með hliðsjón af 79. gr. CISG. 

sem er fyrirmynd reglna um stjórnunarábyrgð. Mælt er fyrir ábyrgð skuldara vegna vanefnda 

af hálfu þriðja manns, sbr. 2. mgr. 79. gr. sáttmálans sem er í samræmi við 2. mgr. 27. gr. lkpl. 

sem orðast svo: 

 
Ef greiðsludrátt má rekja til þriðja manns sem seljandi hefur falið að efna kaupin að nokkru 
leyti eða öllu er seljandi því aðeins laus undan ábyrgð að þriðji maður væri það einnig 
samkvæmt reglu 1. mgr. Sama gildir ef greiðsludrátt má rekja til afhendingaraðila sem seljandi 
hefur notað eða til einhvers annars á fyrra sölustigi.  

 

Samkvæmt þessu nær stjórnunarábyrgðin til vanefnda annarra sem eru innan áðurnefnds 

stjórnunarsviðis. Lausn undan ábyrgð krefst þess að skilyrði 1. mgr. eigi við um 3. mgr. Oft er 

hindrun tímabundin, sbr. 3. mgr. 27. gr. lkl., sbr. 3. mgr. 79. gr. CISG. Varanleg hindrun felur 

í sér að efndaskylda fellur á einhverjum tímapunkti niður. Ef eitthvað, er ákvæði lkpl. skýrara 

um að ábyrgð skuldara verði aftur virk þegar tímabundna hindrunin líður hjá. Þrátt fyrir 

fyrirmæli 4. mgr. 27. gr. lkpl. um að reglur í 1.–3. mgr. ákvæðisins eigi ekki við um óbeint 

tjón, getur kaupandi alltaf krafist skaðabóta úr hendi seljanda með vísan í 5. mgr. 27. gr. ef 

greiðsludrátt eða tjón má rekja til mistaka eða vanrækslu af hálfu seljanda.  

 

4.4 Samantekt  

Kjarni stjórnunarábyrgðar sem er að leysa skuldara undan ábyrgð, þrátt fyrir vanefndir, sem 

koma til vegna hindrunar sem hann ræður ekki, án þess að hann verði krafinn um efndir in 

natura, skaðabætur, eða dráttarvexti. Miklar kröfur eru gerðar um hindrunina en þó ekki um 

algjöran ómöguleika. Covid-19 og ákvarðanir stjórnvalda faraldrinum tengdum eru þess eðlis, 

að geta talist hindrun samkvæmt undir stjórnunarábyrgð. Eftir atvikum ætti það að fela í sér að 

lausn undan ábyrgð en ríkari kröfur eru þó gerðar til að losna undan peningagreiðslu.103 Bent 

hefur verið á að e.t.v. sé of mikil einföldun að fjárskortur hafi engin áhrif, enda hlýtur 

peningaskortur að helgast af atvikum sem hindri skuldara algjörlega í að efnda skuldbindingu 

sína, sem getur komið til af því að honum var ómögulegt að afla tekna. 

Byggt hefur verið á því að stjórnunarábyrgð sé í raun almenn regla í kröfurétti og gildi 

því um ólögfest tilvik, sem þó má takmarka með samningi.104 

 

 
103 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 139–140. 
104 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 213; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu 
vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 137–138. 
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5 Ógildingarreglur samningaréttar 

5.1 Brostnar forsendur 

5.1.1 Almennt 

Í þessum hluta kaflans verður fjallað um ógildingarreglu samningaréttar sem nefnist brostnar 

forsendur. Forsendum hefur verið lýst sem hverjum þeim ástæðum eða hvötum, sem hafðar eru 

í huga að baki sérhverjum löggerningi, eða tilteknar væntingar sem löggerningsgjafi hefur 

hugmynd um, annað hvort um atvik sem fyrir hendi eru þegar hann gefur loforð, eða það, 

hverju ástatt muni verða í framtíðinni. Þegar ástæður þessar þykja hins vegar svo mikilvægar, 

að löggerningsgjafi gerir þær að sérstöku skilyrði þá teljast þær almennt ekki lengur forsenda 

í skilningi reglunnar. Í víðtækasta skilningi reglunnar eru forsendur þær ástæður sem ekki hafa 

verið skilyrtar með samningsákvæði. Vitanlega er allur gangur á hve vel aðilar geta áttað sig á 

forsendum hvers annars en í samningssamböndum, með langan aðdraganda, ætti aðilum 

venjulega að vera ljóst hver sé tilgangur viðsemjandans. Öðru máli gegnir um hversdags 

viðskipti.105  

Samningalögin hafa ekki að geyma almennt ákvæði um brostnar forsendur.106 Hins 

vegar má finna skírskotun í slík sjónarmið í III. kafla sml. Auk þess er beinlínis gert ráð fyrir 

reglunni í greinargerð með lögum nr. 11/1986, um breytingu á sml., þar sem tekið er fram að 

ekki sé vegið að kenningum um forsendur með því að lögfesta ekki almenna reglu í þeim 

efnum.107 Þó eru dæmi um að reglan hafi verið lögfest á einstaka sviðum, sbr. t.d. 11. gr. 

skaðabótalaga nr. 50/1993. 

Þrátt fyrir að það falli að öðru leyti utan við efni ritgerðarinnar verður að árétta  muninn 

á brostnum forsendum og röngum forsendum þar sem  mörkin eru ekki alltaf skýr. Brostnar 

forsendur eru eins og áður sagði ólögfestar en um rangar forsendur er mælt fyrir í 1. mgr. 32. 

gr. sml. Til rangra forsendna telst tilvik, þegar löggerningsgjafi gefur yfirlýsingu, sem hann 

annað hvort vildi ekki gefa eða hann hefur ranga hugmynd um að efni til. Með öðrum orðum 

er ósamræmi milli vilja hans og yfirlýsingar, t.d. vegna mismæla eða misritunar, en þetta telst 

jafnframt mega ráða af túlkun löggerningsins í heildsinni.108 

Um brostnar forsendur er talað, þegar í upphafi er stofnað til gilds samnings en vegna 

atvika sem síðar koma til, telst réttlætanlegt að ógilda samninginn. Löggerningsgjafi hefur þá 

gefið loforð, sem hann byggir á tilteknum ástæðum, án þess að gera þær að skilyrði sjálfs 

 
105 Ólafur Lárusson, Kaflar úr kröfurétti (Hlaðbúð 1948) 26–27; Páll Sigurðsson, Kröfuréttur (n. 10) 299. 
106 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 221; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 226. 
107 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 300. 
108 sama heimild 296–297; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 226–227. 
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samningsins. Hins vegar stóðu væntingar hans, um að framvinda samningsins og ytri aðstæður, 

yrðu með tilteknum hætti en forsendubrestur veldur því að hann losnar undan skuldbindingu 

sinni og gagnaðili hans losnar undan skyldum sínum.109 

Þegar reglan á við getur það haft þau áhrif að samningur sé ógildur annað hvort í heild 

eða að hluta, í því skyni að hafa áhrif á rétt þess, sem verður fyrir forsendubrestnum, að velta 

áfallinu yfir á viðsemjanda sinn. Minnir þetta óneitanlega á regluna um force majeure en á þá 

reglu reynir sjaldnar. Reglan um brostnar forsendur er ekki bundin við tilteknar tegundir 

samninga, misjafnt er hversu miklur hagsmunir eru undir en reglunni er jafnan beitt, hvort 

heldur sem aðalskyldan sé um greiðslu peninga eða aðrar greiðslur.110 Löggerningsgjafi getur 

þ.a.l. átt mikla hagsmuni undir af því að losna undan skyldum ef forsendur hans bresta, sbr. 

Hrd. 5. júní 2013 (557/2002).111 

Brostnar forsendur verður að skoða með þá meginreglu í huga að löggerningsgjafi beri 

sjálfur ábyrgð og áhættuna á forsendum sínum.112 Það heyrir því til undantekninga að reglunni 

sé beitt sem ógildingarástæða, að uppfylltum skilyrðum og ströngu mati dómstóla. Af 

dómaframkvæmd verður heldur ekki annað ráðið en að gætt sé hófs í þessum efnum.113 Sem 

dæmi kom fram í Hrd. 1996, bls. 1347, að hlutabréfakaup væru áhættusöm í eðli sínu og að 

það væri á eigin ábyrgð kaupenda að hafa ekki kynnt sér upplýsingar um stöðu félagsins. Í Hrd. 

13. október 2011 (81/2011), var því einnig hafnað að forsendur lánssamnings hefðu brostið, 

enda fylgdi því áhætta að eiga viðskipti með hlutabréf og gætu aðilar ekki vænst þess að bréfin 

myndu einungis hækka í verði. 

Í eftirfarandi umfjöllun verður fjallað nánar um einstök skilyrði reglunnar og um 

réttaráhrif hennar. 

 

5.1.2 Skilyrði  

5.1.2.1 Almennt  

Almennt verður að telja að ekki komi til greina að ógilda samninga vegna brostinna forsendna 

nema af knýjandi nauðsyn. Einnig er viðurkennt viðhorf að ógilding komi ekki til greina ef 

niðurstaða er ósanngjörn í garð viðsemjanda hans. Hefur jafnvel verið litið á það sem kröfu til 

 
109 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 15) 167; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 226. 
110 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 140. 
111 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 300. 
112 Sá einnig Hrd. 6. desember 2013 (557/2013) 
113 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 301–302; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 228–229. 
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aðila, að þeir leiði hugann að því fyrirfram, að á samningstíma kunni að koma fram atvik sem 

breyta aðstæðum.114  

Oft er vandasamt að sýna fram á að byggt hafi verið á tiltekinni forsendu þegar horft er 

um öxl. Það kemur í hlut þess löggerningsgjafa, sem heldur þessu fram, að sanna og sýna að 

öll skilyrði reglunnar séu uppfyllt.115 Í Hrd. 28. september 2006 (35/2006) var ágreiningur um 

forsendubrest starfslokasamnings en fyrir lá að starfsmaðurinn sem um ræddi hafði verið 

sakfelldur fyrir refsiverða háttsemi í starfi. Brotin höfðu þegar verið framin við gerð 

samningsins og því var haldið fram að forsendur fyrir starfslokasamningi hefðu brostið. 

Um það sagði í forsendum dómsins: 

 
Þrátt fyrir það að stefnda hafi mögulega mátt vera ljóst á þeim tíma, sem 
starfslokasamningurinn var gerður, að stefnandi hefði gerzt brotlegur í störfum sínum fyrir 
stefnda, var staðreyndin sú, að sjóðurinn hafði ekki vitneskju um brotin á þessum tíma. Er 
trúverðug sú staðhæfing stefnda, að starfslokasamningurinn hefði ekki verið gerður við 
stefnanda, ef sú vitneskja hefði verið fyrir hendi.  Er því fallizt á með stefnda, að forsendur 
fyrir starfslokasamningnum hafi brostið svo verulega [...]að stefnda hafi verið rétt að rifta 
samningnum. 

 

Beiting reglunnar krefst eftirfarandi þriggja skilyrða, en í framhaldinu verður fjallað um þau í 

þessari röð:116 

 
Í fyrsta lagi að forsendan sé ákvörðunarástæða sem er veruleg 
Í öðru lagi hafi viðsemjandanum mátt vera ljóst að um slíka forsendu hafi verið að ræða 
Í þriðja lagi að um sé að ræða mikilvæga forsendu sem almennt skuli vera sanngjarnt að hafi 
áhrif á samninginn 

 

5.1.2.2 Forsenda var ákvörðunarástæða 

Fyrsta skilyrðið er að forsendan sé veruleg og hafi ráðið úrslitum um ákvörðun 

löggerningsgjafa um að stofna samninginn. Í því felst að löggerningsgjafi myndi ekki hafa 

stofnað til löggerningsins ef hann hefði séð fyrir þær aðstæður sem hann ber fyrir sig sem 

forsendubrest.117 Þar sem ákvörðun hans hefur mótast af þessari forsendur er algengt að kalla 

þetta skilyrði ákvörðunarástæðu. Almennt séð hafa fræðimenn haft það til leiðbeiningar, að 

reyna gera sér ljóst hvort loforðsgjafa myndi hafa verið unnt að „gera forsenduna að skilyrði“ 

 
114 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 302. 
115 Ása Ólafsdóttir, „Réttaráhrif brostinna forsenda í samningarétti“ 2. 
116 sama heimild 3. 
117 Anna Katrín Sigfúsdóttir, „Skilyrði reglunnar um brostnar forsendur í samningarétti“ (2015) 258. 
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eða ekki, ef slíkt hefði borið á góma við loforðsgjöfina.118 Öðrum hefur fundist „hæpið“ að 

gera sér slíkt í hugarlund en fallist á að þetta megi meta samkvæmt almennum mælikvarða og 

eftir atvikum hverju sinni. Raunveruleg ákvörðunarástæða gæti t.d. verið svo almenns eðlis eða 

einstaklingsbundin, að hún fullnægir ekki þessu skilyrði.119 

Spurningin hvort forsenda sé veruleg veltur á því hvort hún sé í beinum orsakatengslum 

við samningsgerðina. Ekki er skilyrði að hún sé eina ástæðan eða orsökin fyrir stofnun 

samnings en hún þarf að hafa verið stofnun samningsins nauðsynleg. Forsendan er hins vegar 

óveruleg og það þrátt fyrir að uppfylla framangreindar kröfur, ef aðrar ástæður hefðu nægt til 

að sannfæra aðila um stofnun löggerningsins án hennar.120 

Ef byggt er á einstaklingsbundinni forsendu sem ekki er skýrð fyrir viðsemjanda berum 

orðum er yfirleitt erfiðara að færa sönnur á afstöðu viðsemjandans.121 Í Hrd. 9. nóvember 2006 

(194/2006), var t.d. talið að það hefði átt að koma því á framfæri við viðsemjanda, svo honum 

væri ljóst, að forsendan fyrir sölu bátsins væri að lögum um stjórn fiskveiða yrði ekki breytt. Í 

Hrd. 23. febrúar 2006 (393/2005), var hins vegar talið að forsendur hefðu brostið í 

samstarfssamningi Ölgerðarinnar og veitingastaðarins Champion, en samningurinn gekk út á 

að Ölgerðin fjármagnaði tónleikahald á staðnum í því skyni að auka viðskipti sín með 

drykkjarföng. Í dómnum var vísað til þess að af viðauka við samning aðilanna yrði ráðið að 

það hefði verið sérstök forsenda að báðir aðilar hefðu verulegan hag af samstarfinu vegna 

aukningar á gestafjölda staðarins og aukinni sölu á vörum. Með vísan til þess að ekkert varð af 

hagnaði Ölgerðarinnar, fjárútláta hennar vegna samningsins og þess að engar vanefndir voru 

af hennar hálfu, var fallist á að ógilda samninginn vegna brostinnar forsendu.  

Hér má einnig nefna Hrd. nr. 2. mars 2000 (437/1999), þar sem heimild til notkunar 

tiltekins auðkennis var miðuð við þá forsendu að sölusamningur væri í gildi milli aðila. Þar 

sem annar aðilinn hafði sagt upp samningnum var notkun auðkennisins óheimil á grundvelli 

brostinna forsendna. 

Framangreindir dómar staðfesta það sem áður greinir um að forsenda þarf að hafa verið 

ákvörðunarástæða. Í eftirfarandi dómi var því hins vegar hafnað að svo væri:  

 
Hrd. 17. nóvember 2011 (87/2011). Deilt var um fjármögnunarsamning sem banki rifti við félag 
sem hugðist byggja lóðir. Bankinn bar fyrir sig forsendubrest vegna tafa og byggði á að 
meginforsenda af hálfu bankans hefði verið skammur byggingartími samkvæmt 

 
118 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 230; Ólafur Lárusson (n. 107) 28. 
119 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 303. 
120 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 229; Anna Katrín Sigfúsdóttir (n. 119) 259. 
121 Anna Katrín Sigfúsdóttir (n. 119) 274. 
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byggingaráætlun. Staðreyndin var hins vegar sú að samningurinn hafði verið gerður eftir að 
verkframkvæmdir áttu að hefjast samkvæmt byggingaráætluninni og hafði bankinn sjálfur verið 
meðvitaður um tafir á framkvæmdum á þeim tímapunkti. Var því hafnað að umrædd 
byggingaráætlun hefði getað verið ákvörðunarástæða af hálfu bankans. 

 

5.1.2.3 Vitneskja viðsemjandans 

Annað skilyrði brostinna forsendna er að viðsemjandi hafi vitað eða mátt vita að forsendan hafi 

verið ákvörðunarástæða og jafnframt veruleg. Dómar fjalla sjaldnast um þessa vitneskju 

móttakanda sérstaklega, sbr. þó t.d. Hrd. 1984, bls. 1096 (Hamravík) þar sem fram kom að 

stefnanda hafi mátt „vera ljóst, að forsendur stefnda fyrir kaupunum væru, að hann fengi skipið 

skráð.“ Í reynd, hefur tilhneiging dómstóla verið, þegar þeir meta skilyrðin um beitingu 

brostinna forsendna, að blanda vitneskju viðsemjandans saman við mat á því hvort forsendan 

sé veruleg.122 Í þeim dómum sem áður voru nefndir er enda ljóst að við mat á ákvörðunarástæðu 

líta dómstólar einatt til þess hvort gagnaðila hafi verið sú forsenda ljós við samningsgerðina. 

Það breytir því ekki að skilyrðið sem hér er fjallað um er viðurkennd almenn regla.123 

Eðlilega eru meiri líkur á að viðsemjandi viti af forsendu sem er veigamikil. Oft er 

forsendan beinlínis rædd milli aðila og stundum gefa gögn málsins vísbendingar um ætlan aðila 

í þessum efnum. Um það má vísa til Hrd. 1931, bls. 367, en þar gerðist aðili ábyrgðarmaður 

fyrir láni á þeim forsendum að skuldarinn hugðist nýta féð til ræktunar og umbóta á jörð. 

Lánsfénu var svo ráðstafað í öðrum tilgangi. Samkvæmt skjölum sem fylgdu samningi aðila 

taldi dómurinn mega ráða að vitneskja móttakanda um forsenduna hefði legið fyrir og féllst á 

að ógilda ábyrgðina. Ekki er alltaf hægt að styðjast við skrifleg gögn í þessum efnum og þarf 

þá að leiða vitneskjuna fram með öðrum hætti.124 

Þau sjónarmið sem rakin eru eiga líka við um ýmsar almennar forsendur sem eiga við 

um vissar samningstegundir og liggja vanalega fyrir. Sem dæmi er sjálfsagt að ástand bifreiðar 

sem tekin er á bílaleigu sé í lagi. Slíkar forsendur er ástæðulaust að taka fram berum orðum í 

samningi enda almennt gert ráð fyrir að keyptur eða leigður hlutur sé ógallaður og strangt til 

tekið þarf ekki að leiða sérstaklega líkur á að vitneskju móttakandans um slík atriði.125 Þá þykir 

einnig auðvelt að sýna fram á vitneskju ef forsendan var sameiginlegt markmið beggja. Í Hrd. 

1984, bls. 1096 (Hamravík), var t.d. óumdeilt að forsenda aðila að kaupsamning væri áskilið 

samþykki íslenskra og norskra yfirvald. Í Hæstarétti sagði eftirfarandi: 

 
122 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 234. 
123 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 303. 
124 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 235–237. 
125 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 303. 
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Innflutningsleyfi var að sjálfsögðu alger forsenda þess, að kaupin næðu fram að ganga. 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, þrátt fyrir 
áðurgreint niðurlagsákvæði samningsins. 

 

Stundum eru forsendur með þeim hætti að þær eru almennt taldar verulegar og eru þá ekki 

gerðar miklar kröfur í þessum efnum. Dæmi eru um dómsúrlausnir sem vísa í „augljósa“ eða 

„sjálfsagða“ forsendu en ætla má að skilyrðið sé þá sjálfkrafa uppfyllt. Benda má á Hrd. 5. júní 

2003 (557/2002), þar sem talið var augljóst að meginforsenda kaupanda erlends kennsluefnis 

hefði verið að hægt væri að halda námskeið hér á landi undir merkjum hins erlenda 

kennsluefnis. Til þess að svo mætti verða var óhjákvæmilegt að undirritaður yrði 

samstarfssamningur við rétthafa erlenda kennsluefnisins, en ekki var fallist á að seljanda 

efnisins hafi verið ókunnugt um þá forsendu kaupandans. 

 

5.1.2.4 Óréttlát réttarskerðing 

Skilyrði hefur verið skilgreint þannig að forsenda sé svo mikilvæg að almennt sé sanngjarnt að 

það hafi áhrif á samninginn. Í þessu er nefnilega fólgið mat, þar sem dómara ber að líta til 

hagsmuna samningsaðila, með það að markmiði að beiting reglunnar leiði ekki til óréttlátrar 

réttarskerðingar fyrir móttakanda.126 Benda má á eftirfarandi skilgreiningu Viðars Más:  

  
Í þriðja lagi að það sé almennt sanngjarnt að láta slíkan forsendubrest hafa áhrif á 
samningsskyldur aðilanna. Þetta hefur líka verið orðað svo að matið eigi að snúast um hvort 
það myndi leiða til óréttlátrar réttarskerðingar fyrir viðsemjandann ef samningur yrði felldur úr 
gildi.127 

 

Í huga höfundar er skilyrðið einfaldlega sanngirnismat á því hvort beiting reglunnar feli í sér 

óréttláta réttarskerðingu. Í matinu er mikilvægur kjarni, þar sem dómari metur hagsmuni 

samningsaðila, af því að fá samninginn staðfestan eða dæmdan óskuldbindandi. Þetta skilyrði 

er sagt eiga að hafa áhrif á að hvaða marki, sá sem verður fyrir áfalli af brostnum forsendum, 

geti velt því yfir á viðsemjanda sinn. Inngrip dómara felur þannig í sér að samningurinn er í 

 
126 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 228. 
127 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 140. 
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raun endurskoðaður og áhættuskipting metin upp á nýtt. Á þetta stoð í dómaframkvæmd þegar 

það hefur þótt sanngjarnt og ekki leiða til réttarskerðingar.128 

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur 25. júní 2021 í máli nr. E-7866/2020, sem varðaði 

atvik tengd Covid-19, var sérstaklega vikið að því hagsmunamati sem getur þurft að fara 

fram í tengslum við brostnar forsendur. Málið varðaði leigugreiðslur hótelrekanda sem 

kvað forsendur leigusamnings brostnar þar sem ekki hafði verið hægt að reka hótel í 

viðkomandi húsnæði vegna faraldursins. Krafðist hann ógildingar ákvæðis samningsins 

sem fjallaði um leigugreiðslur og fjárhæð þess. Í dómi héraðsdóms kom fram að það leiddi 

af skilyrðum reglunnar um brostnar forsendur að hafna bæri kröfu um ógildingu ef slík 

niðurstaða leiddi til óréttlátrar réttarskerðingar fyrir viðsemjanda. Í því sambandi yrði að 

horfa til þess að ef umrætt ákvæði samnings aðilanna yrði ógilt stæði samningurinn áfram 

án þess að nokkurt leigugjald væri umsamið. Slíkt væri bæði í andstöðu við meginregluna 

um skuldbindingargildi samninga og fæli tvímælalaust í sér óréttláta réttarskerðingu fyrir 

leigusala. Var kröfu um ógildingu af þessum ástæðum því hafnað.  

Sem dæmi um að framangreind skilyrði hafi verið uppfyllt má nefna Hrd. 27. maí 2004 

(432/2003), sem varðaði hlutabréfakaup í nýstofnuðu félagi. Til grundvallar átti að liggja 

viðskiptaáætlun unnin af óháðum banka. Félagið stóðst ekki væntingar áætlunarinnar og 

krafðist kaupandi bréfanna ógildingar, þegar í ljós kom að bankastarfsmaðurinn sem gerði 

áætlunina var frændi fyrirsvarsmanns félagsins og hafði unnið hana í greiðaskyni. Hæstiréttur 

taldi að kaupandanum hefði mátt vera ljóst að rekstur félagsins yrði háður óvissu og að 

hann tæki áhættu með kaupunum. Þótt viðskiptaáætlunin hefði brugðist fælist ekki í því 

sönnun að hún hefði verið óraunhæf, enda fyrst og fremst byggð á væntingum. Aftur á 

móti höfðu verið fullyrðingar við kaupin um væntanlegan árangur og því yrði 

sönnunarbyrði um ágæti væntinganna að hvíla á seljandanum. Þar sem honum tókst ekki 

að leggja neitt fram sem studdi umræddar fullyrðingar var talið að áætlunin hefði gefið 

svo ranga mynd af félaginu að kaupandinn væri, vegna brostinna forsendna, ekki bundinn 

við samninginn. Var seljandinn dæmdur til að endurgreiða kaupverðið. 

 

5.1.3 Réttaráhrif 

5.1.3.1 Almennt  

Þegar forsendur bresta getur verið réttlætanlegt að samningur, sem gilt hefur frá stofnun, verði 

ekki efndur vegna atvika sem gerðust síðar. Í því felst að loforðsgjafi sem verður fyrir áfalli 

 
128 sama heimild 140–143. 
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losnar undan skuldbindingu sinni og losnar gagnaðili hans líka undan sinni skyldu.129 Reglan 

er hins vegar almennt ekki talin fela í sér heimild til breytingar á samningi. Í þessu sambandi 

má t.d. benda á eftirfarandi forsendur úr niðurstöðu Héraðsdóms Reykjaness 16. mars 2021 í 

máli nr. E-2261/2020, sem reifaður var á undan: 

 
Samhliða þessu byggir aðalstefnandi einnig á reglum um brostnar forsendur. Þær geta leitt 
til þess að efndaskyldur aðila falli niður í heild eða hluta en þeim verður almennt ekki beitt 
til þess að breyta samningsskilmálum, eins og aðalstefnandi gerir kröfu um. 

 

Eins og þarna kom fram er reglan almennt takmörkuð við ógildingarheimild, þ.e. að henni 

verður aðeins beitt til ógildingar á samningi í hluta eða heild. Þegar skilyrði reglunnar um 

brostnar forsendur eru uppfyllt kann samningur að vera ógildur að hluta ef það veldur ekki 

óréttmætri réttarskerðingu. Stundum hníga rök hins vegar að því að sanngjarnast sé að ógilda 

samninginn hreinlega í heild sinni, sbr. eftirfarandi dóm:130 

 
Hrd. 12. október 2006 (285/2006). F gerði samning um leigu á sýningarplássi á bílasýningu 
H. Samkvæmt samningnum  skyldi F veittur aðgangur að tiltekinni sjaldgæfri og 
verðmikilli bifreið, sem H flutti inn til sýningar. Hugðist F nota bifreiðina til kynningar á 
bóntegund, sem hann flutti inn. Þegar til átti að taka reyndist aðgangur að bifreiðinni 
takmarkaður og alveg háður samþykki þriðja aðila. Í reynd var ómögulegt að bóna 
bifreiðina svo sýna mætti fram á ágæti bílabónsins, enda var hún þakin auglýsingum, m.a. 
samkeppnisaðila F. Í Hæstarétti kom fram að þar sem bifreiðin hefði ekki komið að 
ætluðum notum, hefði veruleg forsenda brostið og honum verið heimil riftun samningsins. 
Fjárkröfu H vegna ætlaðra vanefnda F var því hafnað. 

 

Hér má einnig nefna Hrd. 1955, bls. 691, þar sem deilt var um ótímabundinn lóðaleigusamning 

frá 1934. Samkvæmt þágildandi lögum skyldi jarðamat til peningaverðs vera 10. hvert ár. 

Lögin voru endanlega úr gildi numin með lögum nr. 70/1945 um fasteignamat, sem aðeins 

skyldi fara fram 25. hvert ár. Í Hæstarétti sagði um þetta: 

 
Það er alkunna, að verðgildi peninga hefur raskazt mjög á undanförnum árum og að 
núgildandi fasteignamat er fjarri því að vera í samræmi við það ákvæði laga, sem gilt hefur 
alla tíð síðan 1915 [...] Framangreindar breytingar, sem gerðar hafa verið á lögum um 
fasteignamat, eftir að grunnleigusamningurinn var gerður, bæði um lengd matstímabilsins 
og sjálfan matsgrundvöllinn, eru svo veigamiklar, að telja verður forsendur fyrir 
leigugjaldsákvæði samningsins brostnar. Og þar sem samningurinn í heild er 
óuppsegjanlegur af hendi leigusala, þykir hann eiga rétt til að fá leigugjaldið metið 
sérstöku mati dómkvaddra manna, er gildi um 10 ár í senn, þ.e. jafnlangt tímabil og liðið 
hefði milli fasteignamats samkvæmt lögum þeim, er í gildi voru, þegar samningurinn var 

 
129 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 15) 167. 
130 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 142. 
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gerður. Hinir dómkvöddu matsmenn hafa lýst því, eftir að héraðsdómur gekk í máli þessu, 
að mat þeirra á upphæð leigugjaldsins hefði ekki orðið lægra, þó að lagt hefði verið fyrir 
þá að meta leiguna til 10 ára, og stefnda hefur viljað una matinu. Samkvæmt þessu ber að 
staðfesta hinn áfrýjaða dóm að niðurstöðu til. 

 

Ákvæði samningsins um leiguverð var þannig talið óskuldbindandi vegna brostinna 

forsendna. Hafa verður í huga að málsatvik voru einstaklega sérstök.  

Hér má einnig vísa í áðurnefndan Hrd. 1991, bls. 1738, er varðaði kaup á báti eftir 

breytingar á lögum um fiskveiðar. Í dómnum var talið að rekstrargrundvöllur bátsins hefði 

verið hrundið við lagabreytingu og því hefðu forsendur kaupsamningsins brostið og hann 

felldur úr gildi. Einnig má nefna Hrd. 21. júní 2011 (542/2010), þar sem deilt var um 

uppgjör á verksamningi og farið fram á hækkaðar greiðslur vegna ófyrirséðra og verulegra 

verðlagshækkanna á verktímanum. Í niðurstöðu dómsins var ekki útilokað að rök væru fyrir 

því að verulega forsendur hefðu brostið. Í dómnum sagði hins vegar að á grundvelli reglna 

um brostnar forsendur væri unnt að fella samninga úr gildi í heild eða að hluta en ekki til 

þess að breyta samningsskilmálum. 

Almennt eru annars gerðar allmiklar kröfur um að menn hugi að breyttum aðstæðum á 

samningstímanum. Þannig geta aðilar að jafnaði ekki borið fyrir sig verðrýrnun krónunnar 

sökum verðbólgu enda er þar um að ræða atvik sem reglulega raungerast og aðilar mega vænta. 

Oft er raunar samið með hliðsjón af verðbólgubreytingum og stundum reiknað með að 

aðstæður haldist óbreyttar, eða að tilteknar breytingar verði taldar brostnar forsendur og 

jafnframt hvaða réttaráhrifum það veldur.131  

 

5.1.3.2 Covid-19 

Reglan um brostnar forsendur getur átt um hvað sem er, eins og til dæmis atvik sem felur í sér 

efndahindrun. Vegna Covid-19 vaknar sú spurning, hvort farsóttin geti leitt til þess að 

forsendur samninga teljist brostnar. Í tengslum við það má benda á eftirfarandi atriði í 

fyrrnefndri grein Viðars Más:132 

 
Forsenda, sem hlýtur að teljast ákvörðunarástæða fyrir rekstri fyrirtækja sem þurfa að loka eða 
skerða mjög umfang rekstrar síns, er í flestum tilvikum brostin til nokkurrar framtíðar. Vafi 
getur vart leikið á því að viðsemjendum þeirra, t.d. fasteignaeigendum og lánveitendum hefur 
verið þessi forsenda ljós og talið hana ákvarðandi. Þá stendur aðeins eftir spurningin um það 
hvort það telst almennt sanngjarnt, með tilliti til hagsmuna beggja samningsaðila, að þessi for-
sendubrestur hafi áhrif á efndaskyldu fyrirtækja[.] Spurning er hvort það sé almennt sanngjarnt 

 
131 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 302. 
132 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 141. 



 
 

46 

að þeir efni áfram og forsendubresturinn hafi því engin áhrif á réttarstöðu fasteignaeigenda og 
lánveitenda. Við mat á þessu verður bæði að líta til þess, ef reglan á við, að rekstraraðilar og 
einstaklingar, sem slíkum skerðingum sæta, gætu krafizt þess að losna undan efndaskyldu 
tímabundið eða samningsskyldum að öllu leyti.  

 

Matið sem þarna er vísað í er, sem fyrr greinir, í höndum dómstóla sem vega hagsmuni 

hlutaðeigandi aðila, af því að samningur gildi óbreyttur eða verði felldur úr gildi. Í þessu felst 

sá hluti reglunnar að ekki verði fallist á ógildingu ef það myndi leiða til óréttlátrar 

réttarskerðingar.133 Hér skiptir t.d. máli, að því er varðar þá sem starfa í ferðaþjónustu, að 

yfirvöld hafi á tímabili lokað landinu fyrir komu ferðamanna. Víðtækar samkomutakmarkanir 

hafa svo haft áhrif á enn fleiri fyrirtæki. Fullyrða má að í mörgum slíkra samninga sé um að 

ræða breytingu á forsendu sem báðir samningsaðilar hafa talið ákvörðunarástæðu. Það hvort 

velta eigi áhættunni yfir á kröfuhafa, og þá hvernig, verður þó að meta út frá atvikum hverju 

sinni. Matið verður síðan enn flóknara í lánasamningum.134 Ljóst er þó að einhverjum tilvikum 

kann að mega líta svo á forsendur fyrir samningi séu brostnar, en sem dæmi um slíkt má nefna 

samninga um veisluhöld sem falla niður vegna samkomutakmarkana eða tónleika. Á hinn 

bóginn getur staðan að vera sú, í mörgum samningssamböndum sem á kann að reyna vegna 

Covid-19, að ógilding sé ekki tæk. Í sumum tilfellum mun ekki nást sanngjörn niðurstaða nema 

með því að breyta einfaldlega samningsákvæðum, en reglunni um brostnar forsendur verður 

ekki beitt í slíkum tilvikum nema e.t.v. samhliða 36. gr. sml., sbr. nánar síðar.   

 

5.1.4 Samantekt 

Þegar skilyrði reglunnar um brostnar forsendur er uppfyllt hefur reglan það hlutverk að leiðrétta 

samning vegna atvika sem orðið hafa eftir samningsgerð. Reglan er ekki bundin við tilteknar 

tegundir samninga og verður beitt óháð eðli skyldunnar en gerir mismunandi kröfur eftir því 

hversu almenn hún er. Þegar aðila tekst að sýna fram á brostnar forsendur má leysa hann undan 

greiðsluskyldu án þess að hann verði beittur vanefndarúrræðum.135 

Að mati höfundar má fullyrða að atvik þau sem heimurinn stendur nú frammi fyrir 

vegna Covid-19 geti í mörgum tilvikum talist breyta sem veldur því að veruleg forsenda fyrir 

samningsgerð teljist brostin. Ekkert er þó algilt í þessum efnum og víða eru samningar þess 

eðlis að tímabundin tekjuskerðing vegna faraldursins getur ekki talist grundvallarforsenda 

samninga. Skoða verður hvert tilvik fyrir sig, en ljóst er að þeir sem eiga allt undir því að 

 
133 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 237. 
134 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 143. 
135 sama heimild 140–142. 
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viðskipti séu stunduð óhikað og standa frammi fyrir brostnum rekstrargrundvelli, geta reynt að 

bera regluna fyrir sig. Sá fyrirvari er þó á að þau réttaráhrif reglunnar, að leiða einungis til 

ógildingar í heild eða að hluta, en ekki breytinga á samningsskilmálum, geta staðið ýmsum 

langtímasamningum, svo sem leigusamningum, fyrir þrifum í þessum efnum, a.m.k. ef byggt 

er á reglum um brostnar forsendur einum og sér.  

 

5.2 Ógildingar- og hliðrunarregla samningalaga 

5.2.1 Almennt 

Í III. kafla sml. er að finna ýmsar reglur sem valdið geta ógildingu samninga. Skiptir þar 

aðallega máli hin almenna regla 36. gr., sem lögfest var með breytingarlögum nr. 11/1986. Í 

reglunni felst ógildingar- og hliðrunarregla, sem er almenn í þeim skilningi, að hún tekur til 

allra samninga á sviði fjármunaréttar. Um leið tekur reglan til atvika sem koma til eftir 

samningsgerð sem gerir hana að víðtækastu ógildingarreglunni.136 

Ákvæði 36. gr. svarar því ekki sjálft hvenær samningar séu ósanngjarnir eða andstæðir 

góðri viðskiptavenju. Í greinargerð með ákvæðinu var gert ráð fyrir að um það yrðu ekki settar 

almennar reglur eða fyrirmæli, heldur yrði reglunni beitt með mati úr hendi dómstóla hverju 

sinni. Með því að styðjast við fyrirmæli reglunnar hefðu þeir þekkingu, til að leggja mat á 

sanngirni, eins og þeir teldu hana vera á hverjum tíma.137  

Í eftirfarandi umfjöllun verður fjallað nánar um skilyrði 36. gr. og loks dregnar ályktanir 

um hvaða áhrif ákvæðið hefur á efndahindranir á tímum Covid-19. 

 

5.2.2 Vísiregla 36. gr. sml. 

Eins og áður greinir felst í 1. mgr. 36. gr. sml. annars vegar ógildingarregla, sem heimilar að 

víkja megi samningi eða ákvæðum hans til hliðar, og hins vegar hliðrunarregla, sem heimilar 

breytingu á efni samnings. Þetta er þó aðeins heimilt ef það væri talið ósanngjarnt eða andstætt 

góðri viðskiptavenju, að bera fyrir sig samninginn.138 Það hvað fellur undir skilgreininguna fer 

eftir aðstæðum og siðferðilegum og félagslegum gildum eins og dómari telur þau vera á 

hverjum tíma.139 Í 1. mgr. segir nánar tiltekið: 

 
136 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ 89–90 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000585881> skoðað 28. október 2021; Viðar Már Matthíasson, 
„Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 143. 
137 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ (n. 138) 91. 
138 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 278. 
139 Matthías G Pálsson, „Mótun Hæstaréttar Íslands á gildissviði 36. gr. samningalaganna“ 417; Viðar Már 
Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 
145. 
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Samningi má víkja til hliðar í heild eða að hluta, eða breyta, ef það yrði talið ósanngjarnt eða 
andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann fyrir sig, sbr. þó 36. gr. c. Hið sama á við um aðra 
löggerninga. 

 

Grundvallarhugtak við beitingu 36. gr. er hvort samningur teljist ósanngjarn. Fallast má á að 

hugtakið sé um margt óljóst og skírskoti til huglægs mælikvarða. Þá er ljóst að það kann að 

vera breytilegt frá einum tíma til annars. Vegna þessa hafa fræðimenn forðast nákvæma 

skilgreiningu þótt sammæli séu um að það höfði alla jafna til almenns sanngirnismats. Þrátt 

fyrir þetta hafa dómstólar ekki skorast undan eða hikað við að beita reglunni. Í yfirgnæfandi 

meirihluta dómsúrlausna, þar sem reynt hefur á 36. gr. sml., hafa aðilar borið við ósanngirni 

fremur en viðskiptavenju og sjaldnast reynir einungis á síðarnefnda hugtakið.140 Það eru þó 

dæmi um að dómstólar hafi vísað í góða venju án þess að vísa jafnhliða í ósanngirni, sbr. t.d 

eftirfarandi dómur: 

 
Hrd. 1999, bls. 173. Í málinu tók A að sér rekstur bensínstöðvar O hf. Var samhliða gerður 
samningur á staðlað form um veðskuldabréf til tryggingar varðveislu vörulagers í eigu O hf. 
sem A varðveitti og seldi úr til viðskiptamanna. Mikið tap varð á rekstrinum og safnaði A 
skuldum gagnvart O hf. með þeim afleiðingum að O hf. rifti samningnum vegna vanefnda A 
og höfðaði síðan mál, m.a. til viðurkenningar á veðrétti samkvæmt fyrrgreindu tryggingabréfi. 
Niðurstaða dómsins var að af hálfu O hf. væri það andstætt góðri viðskiptavenju að bera 
samninginn. Var til þess vísað m.a. að starfsmenn félagsins hefðu mátt gera sér grein fyrir 
slæmri rekstrarstöðu bensínstöðvarinnar er samningurinn var gerður. Auk þess hefði A stöðugt 
kvartað undan rekstrinum án þess að O hf. hefði brugðist. 

 

Hér má einnig benda á Hrd. 1995, bls. 453 (veðskuldabréf), en þar höfðu fjármunir, sem 

fasteignakaupendur tóku að láni í banka og átti að greiða upp í veðskuldabréf, viðkomu hjá 

veðhafa en voru notaðir sem greiðsla á skuldum hans við bankann, áður en þeim var ráðstafað 

í þágu kaupendanna. Í sagði um þetta: 

 
[...] vegna sérstöðu stefnda, þykir hann ekki hafa gætt þeirrar sanngirni og heiðarleika, 
sem af honum verður krafist við meðferð ofangreinds fyrri hluta húsnæðisláns stefnenda 
og er hann lét fara fram innheimtu á skuldabréfi því, sem greiðsla húsnæðisstofnunar átti 
að ganga til lúkningar á. Þykir sú innheimta hafa verið andstæð góðri viðskiptavenju og 
brjóta í bág við þá meginreglu laga, [um] að gæta beri heiðarleika og sanngirni í 
viðskiptum. 

 

5.2.3 Sanngirnismat 36. gr. sml. 

5.2.3.1 Almennt  

 
140 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 242. 
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Almenna ógildingarreglan er vísiregla og skírskotar bæði til mats á sanngirni og heiðarleika í 

viðskiptum, sbr. orðalagið „ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju“.141 

Í 2. mgr. 36. gr.  segir um þetta:  

 
Við mat skv. 1. mgr. skal líta til efnis samnings, stöðu samningsaðilja, atvika við 
samningsgerðina og atvika sem síðar komu til. 

 

Í þessum fyrirmælum felast leiðbeiningar við svokallað sanngirnismat en hvert eitt þessara 

atriða hefur sjálfstæða þýðingu og réttlætir beitingu 36. gr., enda þótt niðurstaða ráðist oft á 

heildstæðu mati atriðanna allra og mismunandi vægi innbyrðis.142 Í tengslum við ritgerðina 

hafa atriðin mismunandi vægi og mun umfjöllunin endurspegla það markmið að skoða 

réttarstöðu samningsaðila sem hafa með einhverjum hætti orðið fyrir áföllum í tengslum við 

Covid-19. Fyrst hafi tekið að halla undan fæti samningssambandsins í upphafi ársins 2020, 

vegna atvika sem heimsfaraldurinn olli eða afleiddum aðgerðum stjórnvalda. Því er ljóst að 

ritgerðin snertir aðallega atvik sem síðar komu til í skilningi fyrrgreinds ákvæðis. Við túlkun á 

2. mgr. 36. gr. hafa menn deilt um hvort það sé skilyrði, að allir þættir ákvæðisins séu 

ósanngjarnir, eða hvort einhver þeirra einn og sér geti orðið grundvöllur ógildingar einn og sér. 

Eru slíkar vangaveltur ekki óeðlilegar með hliðsjón af orðalagi ákvæðisins, sem mætti túlka 

svo að öll atriðin þurfi að vera undir. Af forsendum Hæstaréttar í Hrd. 29 nóvember 2012 

(213/2012) (Bisón), virðist mega leggja til grundvallar að einn þáttur 2. mgr. 36. gr. sml. dugi 

til í þessu sambandi, sbr. eftirfarandi forsendur: 

 
Áfrýjandi hefur á hinn bóginn ekki leitast við að sýna fram á að skilyrðum þess að beita 
megi greininni sé fullnægt. Þannig er í héraðsgreinargerðinni ekki byggt á því að það sé 
ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að stefndi beri fyrir sig ábyrgðina. Ekki er 
heldur leitast við að sýna fram á að það stafi af einhverjum eða öllum þeim tilvikum sem 
tilgreind eru í 2. mgr. 36. gr. framangreindra laga og eru grundvöllur ósanngirnismatsins 
eða þess að samningur sé andstæður góðri viðskiptavenju. 

 

Þessar forsendur verða ekki skildar öðruvísi en svo að ekki sé gerð krafa um að öll efnisatriði 

2. mgr. 36. gr. sml. eigi við. Hið sama var uppi á teningnum í Hrd. 7. mars 2013 (575/2012) 

(tengdafaðir), en þar reyndi á gildi veðsetningar og lét dómurinn við það sitja að vísa til atvika 

við samningsgerð.  

 
141 Þorgeir Örlygsson, „Lögfesting almennrar ógildingarreglu í III. kafla laga nr. 7/1936“ (n. 138) 91. 
142 Matthías G Pálsson (n. 141) 418. 
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Í öðrum dómum hefur hins vegar verið skírskotað til þess að heildarmati á 36. gr. sml. 

hafi verið beitt auk þess sem í sumum dómum er farið kerfisbundið yfir öll atriðin í 2. mgr. 36. 

gr. og vikið skilmerkilega að hverju og einu þeirra.143 Má þar nefna Hrd. 9. mars 2017 

(371/2016), þar sem banki krafðist greiðslu skuldar. Viðkomandi skuldari, sem sagði 

starfsmenn bankans hafa ráðlagt sér að taka yfirdráttarlán í erlendri mynt og virt að vettugi 

fyrirmæli sín um að selja hlutabréf sem sett voru til tryggingar skuldinni, taldi að víkja ætti 

skuldbindingunni til hliðar. Í niðurstöðunni kom eftirfarandi fram: 

 

Þótt aðstöðumunur hafi verið milli [Landsbankans] og stefnda, er hann skuldbatt 
sig gagnvart bankanum, getur það eitt ekki ráðið úrslitum. Þegar litið er til annarra 
atriða sem skipta máli við þetta heildarmat verður ekki talið ósanngjarnt eða 
andstætt góðri viðskiptavenju fyrir áfrýjanda að bera fyrir sig skuldbindinguna. Er 
þess þá að gæta að ekki hallaði á stefnda við samningsgerðina, svo einhverju nemi, 
þótt lagðar yrðu til grundvallar fullyrðingar hans um þá almennu ráðgjöf um 
lántöku sem honum var veitt af hálfu starfsmanna bankans. Þá verður um efni 
skuldbindingarinnar að líta til þess að með láni í jenum fékk stefndi góð vaxtakjör 
en tók hins vegar á sig gengisáhættu. Verður skuldbindingunni því ekki vikið til 
hliðar eftir 36. gr. sml. 

 

Þá má nefna Hrd. 4. júní (150/2008), þar sem sagði að þeim úrræðum sem mælt er fyrir í 1. 

mgr. 36. gr., yrði aðeins beitt að heildstæðu mati þeirra atriða, sem um ræðir í 2. mgr. 

sömu lagagreinar. 

Samkvæmt framansögðu er það hvorki skilyrði 36. gr. né krafa dómstóla, að öll atriðin 

sem talin eru upp í 2. mgr. séu háð annmörkum hverju sinni. Aftur á móti leiðir af texta 

ákvæðisins að sú skylda hvílir á dómurum að taka alla efnisþætti málsgreinarinnar til skoðunar 

og rökstyðja hvernig þeir horfa við atvikum hverju sinni.144 Í eftirfarandi umfjöllun verður farið 

nánar í saumana á hverju af fyrrgreindum atriðum fyrir sig og ljósi varpað á dóma þar sem á 

þau hefur reynt. 

 

5.2.3.2 Efni samnings 

Við framkvæmd sanngirnismats samkvæmt fyrirmælum 2. mgr. 36. gr. ber fyrst að skoða efni 

samnings. Umrætt atriði hefur almennt mikla þýðingu við mat á því hvort ógilda ber samning 

en ljóst er að efndahindranir á tímum Covid-19, koma fram á síðari stigum samningssambands 

og tengjast því sjaldnast efni samnings sem slíku. Það verður þó ekki fram hjá því komist að 

 
143 Valgerður Sólnes og Víðir Smári Petersen, „Beiting ógildingarreglu 36. gr. samningalaga: Hugleiðingar í 
tilefni af dómi Hæstaréttar 19. nóvember 2015 í máli nr. 100/2015“ 618. 
144 sama heimild; Ása Ólafsdóttir (n. 2) 247. 
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fjalla um það sem venjulega reynir á í þessu sambandi, enda eru það við nánari athugun þættir 

sem tengjast innbyrðis.145 Að fyrirmynd norsku og sænsku samningalaganna, voru í 

greinargerð með frumvarpi til laga nr. 11/1986, nefnd tiltekin viðmiðunartilvik sem ætluð eru 

ósanngjörn. Nefndir voru samningar andstæðir ófrávíkjanlegum réttarreglum. Það geta verið 

samningsákvæði sem fara í bága við lög frá fyrsta degi en einnig má hugsa sér samningsákvæði, 

sem aldrei var ágreiningur um fyrr en síðar, er lögum var breytt t.d. til þess að sporna eða 

bregðast við hættuástandi, sem ákvæðið stangaðist á við, eða nýmæli laga. Slíku 

samningsákvæði væri hægt að víkja til hliðar samkvæmt framangreindu, enda væri það einnig 

í samræmi við þá ólögfestu meginreglu um að löggerningar sem fara gegn lögum og góðu 

siðferði séu ógildir.146 

Í frumvarpinu voru einnig nefnd samningsákvæði sem veita öðrum samningsaðila 

sjálfdæmi um þýðingamikil atriði í samningssambandinu. Af mörgu má nefna ef aðili 

skuldbindur sig tilboði í óeðlilega langan tíma á meðan viðsemjandi hans ræður hvort hann 

samþykki tilboðið og getur nýtt sér breyttar forsendur. Í tengslum við þetta má benda á 

áðurnefndan Hrd. 1999, bls. 173 (bensínstöðvardómur), en þar var samningur talinn vera mjög 

einhliða í garð leigutaka og allar stórar ákvarðanir teknar af leigusala. Einnig má nefna ákvæði 

sem veita öðrum aðilanum sjálfdæmi um hvað eigi að hafa force majeure áhrif.147  

Auk framangreinds eru nefnd samningsákvæði þar sem vanefnarheimildir eru 

takmarkaðar eða auknar með ósanngjörnum hætti. Dæmi um þetta eru staðlaðir 

kaupsamningar eða ákvæði sem undanþiggja bótaábyrgð. Almennt er ekki hægt að bera fyrir 

sig ákvæði sem dregur úr bótaábyrgð ef viðkomandi eða einhver sem hann ber ábyrgð á veldur 

tjóni af ásetningi eða stórkostlegu gáleysi.148 Hér má einnig nefna samningsákvæði þar sem 

aðili öðlast óeðlileg vanefndaúrræði í tilviki vanefndar sem er lítið í hlutfalli við viðbrögðin 

sem hún vekur. Önnur dæmi eru ákvæði um, að ef ein greiðsla fellur í gjalddaga, sé heimilt að 

gjaldfella alla skuldina án fyrirvara (clausula cassatoria) eða cross-default ákvæði. Í 

dómaframkvæmd hafa slík ákvæði verið skýrð þröngt og túlkuð skuldara í hag. Sé ákvæðið 

verulega íþyngjandi má síðan víkja því til hliðar, sbr. 36. gr. sé tjón tilfinnanlegt.149 

 
145 Matthías G Pálsson (n. 141) 420. 
146 Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur 3: aðilaskipti, lok kröfuréttinda. (Bókaútgáfan Codex 2019) 281; Ása 
Ólafsdóttir (n. 2) 84 og 249; Matthías G Pálsson (n. 141) 419. 
147 Frumvarp sml.: Um 2. mgr. 36. gr. 
148 Frumvarp sml.: Um 2. mgr. 36. gr. 
149 Sbr. Þorgeir Örlygsson, Kröfuréttur (n. 12) 340–341. 
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Hér má einnig nefna ósanngjörn verðákvæði. Í lögskýringargögnum með 36. gr. kom 

fram að beiting 36. gr. yrði oftast á óeðlilega hátt endurgjald og helst í langtímasamningum 

sem bera ekki endurskoðunar ákvæði. Endurgjald kann t.d. að rýrna vegna óðaverðbólgu.150 

Benda má á eftirfarandi dóma. 

 
Hrd. 25. janúar 2018 (683/2016). Orkuveita krafðist þess að vikið yrði til hliðar umsömdu 
verðákvæði um afnot á heitu vatni frá tiltekinni jörð. Verð fyrir afnotin var ákveðið með fastri 
krónutölu sem fylgja skyldi verði á gasolíu. Í niðurstöðu Hæstaréttar, voru síðar tilkomin atvik, 
sem fólu í sér hækkun á olíuverði á heimsmarkaði, ekki talin geta hliðrað meginreglum 
samningaréttar og ógildingu hafnað. 
 
Hrd. 1996, bls. 51 (Barnaljóðadómur). Ljóðabók seldist mun betur en samstarfsaðilar höfðu 
gert ráð fyrir, báðum til hagsbóta, þótt hagnaður útgefandans hafi orðið hlutfallslega mun 
meiri, m.a. vegna lægri tilkostnaðar á hvert prentað eintak. Ekki þótti hafa verið sýnt fram 
á að við samningsgerðina hafi hallað á gagnaðilann eða að fyrirkomulagið færi gegn 
hagsmunum hans. Þótt hinar góðu viðtökur yrðu að drýgstum hluta raktar til velvildar 
kaupenda í garð hans, sem léði nafn sitt í söluskyni gegn umsaminni greiðslu, þóttu ekki 
vera fyrir hendi skilyrði til að breyta samningnum. 
 

Af þessu má ráða að meira þurfi til en aðili sé ósáttur með útkomuna og þegar um jafnsetta 

aðila er að ræða eru enn meiri kröfur gerðar.151 Í Hrd. 27. janúar 2011 (376/2010) (Þórsberg) 

þar sem deilt var um sölu veiðiheimilda, taldi kaupandinn sig hafa greitt of hátt verð og krafðist 

þess að því yrði breytt, þar sem seljandinn hafði skömmu áður keypt heimildirnar á undirverði. 

Á þetta var ekki fallist í Hæstarétti, þar sem ekki þótti sannað að kaupverðið hefði vikið svo 

frá gangverði að ósanngjarnt teldist.152 Samkvæmt þessu er ekki útilokað að jafnsettir aðilar 

geti leitað endurskoðunar á samningi en til að fullyrða nokkuð frekar í þeim efnum eru 

forsendur dómsins of óljósar.  

 

5.2.3.3 Staða aðila 

Þegar verulega hallar á annan aðila stöðu hans vegna við samningsgerð aukast líkurnar á að 36. 

gr. sml. verði beitt til ógildingar á samningi. Aðstöðumunur er oft augljós og má sérstaklega 

nefna samninga neytenda við fjármálafyrirtæki, en í slíkum tilvikum reynir mikið á staðlaða 

samningsskilmála sem samdir eru löngu fyrir aðkomu viðsemjanda. Máli skiptir ef annar aðili 

hafði sérþekkingu á samningssviðinu en hafa verður í huga að sú skylda hvílir t.d. á þeim sem 

 
150 Frumvarp sml.: Um 2. mgr. 36. gr. 
151 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 257–259. 
152 Sjá einnig Hrd. 20. janúar 2011 (165/2010) þar sem því var hafnað að endurgjald í verksamningi væri of 
lágt. 
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hafa yfirburði við samningsgerð að hlutast til um að samningurinn sé sem skýrastur.153 Um 

þetta má vísa í Hrd. 1989, bls. 329 (Dráttarvél), þar sem ábyrgðarskilmála var vikið til hliðar 

á þeim forsendum að hann veitti kaupanda ekki betri rétt en hann hafði samkvæmt lögum, en 

óheimilt var í neytendasamningum að semja um ábyrgðarskilmála sem ekki veittu kaupanda 

betri rétt en hann átti samkvæmt lögum.  

Þegar aðstöðumunur er ekki fyrir hendi þarf hins vegar meira til svo að samningur verði 

ógiltur, sbr. t.d. Hrd. 26. janúar 2016 (808/2015). Þar var deilt um útgáfu ábyrgðaryfirlýsingar 

tiltekins banka. Í dómi Hæstaréttar var vísað til þess að fjármálafyrirtæki, sem hefði m.a. á 

hendi í atvinnuskyni að veita gegn endurgjaldi ábyrgðir í þágu viðskiptamanna sinna, gæti ekki 

borið fyrir sig 36. gr. til að losna undan skuldbindingu við viðsemjanda sinn. Hér má einnig 

nefna Hrd. 25. janúar 2018 (683/2016), þar sem Orkuveita Húsavíkur ohf., krafðist þess að 

vikið yrði til hliðar umsömdu verðákvæði. Í dómi Hæstaréttar var m.a. vísað til þekkingar 

orkuveitunnar á umræddu sviði og að hún hefði ritað texta samninganna. Síðan sagði beinlínis 

að meira þyrfti að koma til svo að samningi yrði vikið til hliðar opinberum aðila til hagsbóta 

heldur en þegar almennur neytandi ætti í hlut. Loks er bent á eftirfarandi dóm:  

 
Hrd. 22. mars 2001 (377/2000) (Saurbæjardómur). Jörð gekk kaupum og sölum. Í kjölfar 
brottflutnings af jörðinni fór seljandi þess á leit að kaupin skyldu ganga til baka. Taldi 
hann að kaupandi hefði vanefnt samninginn og bar því við að hafa verið beittur þrýstingi 
við samningsgerðina, auk þess að hann var ófær um að meta samninginn vegna andlegrar 
vanheilsu. Hæstiréttur taldi ósannað að salan hefði verið þvinguð í gegn og hafnaði 
ástæðum um ófærni. Viðkomandi hefði verið bóndi um 40 ára skeið og ekki yrði séð að 
hann glímdi við vanheilsu sem gerði hann óábyrgan gjörðum sínum. 

 

Þrátt fyrir framangreint er ekki með öllu útilokað að samningur sé svo ósanngjarn að jafnvel 

sérfræðiþekking komi ekki í veg fyrir ógildingu. Þetta má ráða af eftirfarandi dæmi tekið skal 

fram að um afar sérstakt mál er að ræða. 

 
Hrd. 19. nóvember 2015 (100/2015) (lögmaður). Deilt var um sérstaka skilmála í lánssamningi 
þar sem veitt var lán að fjárhæð 60.000 bandaríkjadala sem skyldi endurgreiðast á þremur 
vikum með 124.000 bandaríkjadölum. Sú sem gekkst í ábyrgð og var stefnt til greiðslu lánsins 
krafðist ógildingar en hún var bæði löglærð og með réttindi fasteigna- og skipasala. Í Hæstarétti 
var talið að skilmálarnir gætu að engu rúmast innan þess frelsis til samningsgerðar sem 
lög heimiluðu um vexti og annað endurgjald. Þótt aðilum væri í sjálfsvald sett að semja 
um vexti eða annað endurgjald, væri því samningsfrelsi settar skorður með ákvæðum III. 
kafla sml. Var talið að það væri ósanngjarnt og andstætt góðri viðskiptavenju, sbr. 36. gr. 
sml., að bera samninginn fyrir sig og breytti sérþekking ábyrgðarmanns þar engu. 
Hæstiréttur hliðraði síðan skilmálum lánsins til og reiknaði lögbundna dráttarvextir við 
lánsfjárhæðina.  

 
153 Páll Sigurðsson, Samningaréttur (n. 2) 57. 
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Dómurinn hefur fengið á sig gagnrýni fyrir að hafa ekki rökstutt niðurstöðu sína með 

fullnægjandi hætti með hliðsjón af stöðu aðilanna, en viðkomandi einstaklingur var sem fyrr 

greinir lögærður.154 Á hinn bóginn verður að líta til þess að samningsskilmálarnir voru svo 

verulega íþyngjandi í garð viðkomandi að ætla verður að Hæstiréttur hafi einfaldlega talið of 

langt gengið í þeim efnum. Í öllu falli er um algert undantekningartilvik að ræða.   

Af framangreindu er ljóst að erfitt er að sýna fram á aðstöðumun þegar aðilar eru 

jafnsettir. Í þeim undantekningartilvikum þar sem til greina kemur að ógilda slíkan samning 

virðist ráða mestu hvort síðar til komin atvik séu óvenjuleg, svo sem óviðráðanlegar og 

ófyrirséðar ytri aðstæður, stórtækar kerfisbreytingar eða verðhækkanir.155 Um þetta má vísa til 

Hrd. 7. desember 2000 (155/2000) (SR-Mjöl) og Hrd. 21. júní 2011 (542/2010) 

(Álftanessundlaug), en í báðum dómunum voru samningsákvæðum hliðsettra aðila breytt 

vegna verulegra verðlagsbreytinga.  

 

5.2.3.4 Atvik við samningsgerð 

Þótt atvik við samningsgerð eigi hvað síst við um efni ritgerðarinnar verður ekki hjá því komist 

að gera þetta atriði að stuttu umfjöllunarefni. Með tilkomu 36. gr. sml. sem almennrar reglu, 

mátti slá því föstu að reglan næði til allra tilvika, sem þegar féllu undir önnur ákvæði III. kafla 

sml. um ógildingu löggerninga. Hins vegar var talið að jafnan yrði hinum sértæku ákvæðum 

beitt frekar, ættu þau efnislega við og almennu reglunni beitt þeim til fyllingar.156 Í samræmi 

við þetta er atvikum við samningsgerð oft háttað þannig að fleiri en eitt ógildingarákvæði koma 

til greina. Um þetta má t.d. nefna H 1991, bls. 570 (Ömmudómur I), þar sem var vísað til 

ákvæða ýmissa laga til stuðnings kröfum stefnanda um riftun eða ógildingu kaupsamnings, svo 

sem kaupa- og samningalaga, reglna um brostnar forsendur, lögræðislaga og enn fleiri laga, en 

Hæstiréttur byggði niðurstöðu sína einungis á 36. gr. sml.157 Í H 1993, bls. 2328 

(Íslandsbankadómur), sem áður var nefndur, var samningur ógiltur með vísan til atvika við 

samningsgerð, en þar háttaði þannig til að foreldrar manns, sem staðinn var að fjárdrætti í 

banka, voru látnir skrifa undir skuldabréf til þess að komast hjá kæru á hendur syninum. Þá var 

 
154 Valgerður Sólnes og Víðir Smári Petersen (n. 11) 629. 
155 Valgerður Sólnes og Víðir Smári Petersen (n. 145) 621. 
156 Viðar Már Matthíasson, „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“ 185–186 
<http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=000583465> skoðað 26. október 2021. 
157 Matthías G Pálsson (n. 141) 428. 
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samningur ógiltur í Hrd. 1991, bls. 562 (Ömmudómur II) með vísan til misneytingar og svika 

við samningsgerð.  

 

5.2.3.5 Atvik sem síðar koma til 

Við sanngirnismatið á einnig að taka mið af atvikum sem verða eftir samningsgerð, sem fela í 

sér að samningurinn sé ógildur samkvæmt 36. gr. Að þessu leyti er reglan frábrugðin öðrum 

ógildingarreglum samningalaga, sem taka ekki mið af síðari atvikum, sbr. þó reglur um 

brostnar forsendur. Af þessu leiðir að 36. gr. sml. er víðtækust ógildingarreglna. Atriði sem 

reynt hefur á fyrir dómi eru fyrst og fremst veruleg verðlagsþróun í hagkerfinu eða ákvarðanir 

stjórnvalda þó svo að reglan sé ekki takmörkuð við það.158 Má fullyrða að almennt þurfi mikið 

til svo að breytingar eftir samningsgerð hafi áhrif á samning, sbr. t.d. eftirfarandi dómur: 

 
Hrd. 1996, bls. 51 (barnaljóð). Styrktarfélagið S og útgáfufélagið K gerðu samkomulag um 
útgáfu ljóðabókar. S átti að fá tiltekna greiðslu í sinn hlut af hverju seldu eintaki án tillits 
til kostnaðar útgefanda, óháð heildarveltu og hagnaði en K skyldi bera allan kostnað og 
fjárhagslega áhættu. Ljóðabókin seldist mun betur en aðilar höfðu gert ráð fyrir, báðum til 
hagsbóta, þótt hagnaður K hafi orðið hlutfallslega mun meiri, m.a. vegna lægri tilkostnaðar 
á hvert prentað eintak. Ekki þótti hafa verið sýnt fram á að við samningsgerðina hafi hallað 
á S eða að sala bókarinnar væri öndverð hagsmunum hans. Þótt hinar góðu viðtökur yrðu 
að drýgstum hluta raktar til velvildar kaupenda í garð S, sem léði nafn sitt í söluskyni gegn 
umsaminni greiðslu, þóttu ekki vera fyrir hendi skilyrði til að breyta samningi aðila á 
grundvelli 36. gr. sml. 

 

Fyrsta málið sem reyndi á ákvæðið vegna breyttrar verðlagsþróunar var Hrd. 1990, bls. 1437, 

þar sem verðákvæði, sem tilgreint var í krónum í langtíma leigusamningi, var orðið 

verðlaust.159 Hæstaréttur féllst á að leigugjaldið frá 22. nóvember 1953 væri „bersýnilega 

ósanngjarnt“ og taldi rétt að leiguverð yrði hækkað. Lyktir málsins urðu þó þær að málinu 

var vísað frá vegna ágalla á niðurstöðu matsgerðar. Kröfu um ógildingu var hins vegar 

hafnað í eftirfarandi dómum Hæstaréttar:  

 
Hrd. 18. apríl 2012 í málum nr. 614-616/2012. Í dómunum var fjallað um kröfu um skil á 
lóðum, sem hafði verið úthlutað af Reykjavíkurborg á grundvelli tilboðs fyrir fjármálakreppuna 
2008. Sumir lóðarhafanna höfðu boðið mun hærra verð í lóðirnar en borgin hafði tilgreint sem 
lágmarksverð og reistu þeir kröfur sínar m.a. á því að breyttar efnahagsaðstæður ættu að leiða 
til þess að samningarnir væru ógildanlegir. Á þetta var ekki fallist heldur vísað til þess að 
samningunum yrði ekki vikið til hliðar þótt markaðsaðstæður hefðu breyst í kjölfar 
efnahagsáfalla.   

 
158 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 146. 
159 Matthías G Pálsson (n. 141) 429. 
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Sama niðurstaða var í áðurnefndum dómi Hrd. 25. janúar 2018 (683/2016), þar sem hækkun á 

olíuverði á heimsmarkaði var ekki talin réttlæta ógildingu. Hins vegar var fallist á að beita 36. 

gr. sml. til að breyta verksamningi og hækka viðbótagreiðslur í eftirfarandi dómi: 

 
Hrd. 21. júní 2011 542/2010 (Álftanessundlaug). Málið varðaði byggingu sundlaugar og 
viðbyggingar fyrir íþróttahús, en miklar tafir urðu á verkinu og ágreiningur varð um kröfu um 
hækkun verklauna vegna verulegra verðlagshækkana á verktímanum. Verksamningurinn, sem 
miðaði við opinbera spá um verðbólguhorfur, gerði ráð fyrir 3,5-4% hækkun verðlags á 
verktíma, en hækkun byggingarvísitölu reyndist á hinn bóginn hafa orðið 29,9%. M.t.t. reynslu 
aðila og þekkingu á verksamningum og verðlagsþróun var ekki talinn aðstöðumunur milli aðila 
og var hvorugur talinn hafa átt að sjá fyrir þær gríðarlegu verðlagsbreytingar sem urðu. Þá var 
því slegið föstu að efni samningsins hefði upphaflega ekki verið ósanngjarnt. Á hinn 
bóginn sagði að verðlagsbreytingarnar hefðu verið ófyrirséðar við samningsgerðina og 
verið verulegar m.v. eðlilega verðlagsþróun. Með vísan til þessa var talið ósanngjarnt að 
bera fyrir sig verðákvæði samningsins og því breytt til hækkunar með vísan til 36. gr. sml. 
Ekki var þó að öllu leyti fallist á kröfur verktaka þar sem hann hafði með samningnum 
tekið á sig vissa áhættu á verðlagsbreytingum.  

 

Af dómnum verður ráðið að jafnvel atvik sem almennt hljóta að teljast að einhverju leyti 

fyrirsjáanleg, svo sem hækkun verðlags, geta leitt til ógildingar samnings í heild eða að hluta 

ef um er að ræða svo verulegt frávik frá því sem aðilar máttu sjá fyrir við samningsgerð. Hlýtur 

þetta að teljast eðlilegt í ljósi þess markmiðs greinarinnar að draga úr miklu ójafnvægi aðila 

við samningsgerð eða uppgjör samninga. Á hinn bóginn er ljóst að mikið þarf til að koma svo 

slík almenn atriði hafi þessar afleiðingar og fyrir liggur að taka þarf tillit til atvika í hverju máli 

fyrir sig.  

Sett lög fela í sér breytingar á réttindum manna og stundum er þær svo umfangsmiklar  

raska jafnvægi í samningasamböndnum er raskað með fyrirssjáanlegum deilum, eins og þegar 

komið var á fót nýju fiskveiðistjórnunarkerfi á Íslandi. Hafa enda dómstólar ósjaldan þurft að 

skera úr um ágreining vegna lagabreytinga á því sviði, þar sem verðmæti báta eða verðmæti 

aflahlutdeildar hefur sveiflast, sem ýmist hefur aukist verulega eða orðið verðlaus.160 Þegar lög 

nr. 38/1990 voru lögð fyrir Alþingi, hafði sjávarútvegsnefnd sem fjallaði um málið, splundrast 

og birt fimm mismunandi nefndarálit. Frumvarp laganna, sem var mikið umfangs, var 

sérstaklega gagnrýnt fyrir stutta þinglega meðferð enda sjaldgæft að aðskipulag heillar 

atvinnugreinar taki svo örum breytingum á jafn skömmum tíma. Þetta leiddi til svokallaða 

Trilludóma I & II.161  

 
160 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 276. 
161 sama heimild 276–277. 
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Hrd. 1995, bls. 1161 (Trilludómur I). Með breytingum á lögum um stjórn fiskveiða var 
heimilað framsal aflaheimilda tiltekinnar bátastærðar sem sameina mátti við aflahlutadeild 
annars skips. Veiðiheimildir bátanna, sem áður voru óframseljanlegar, hækkuðu mjög í verði. 
Dagný, sem var 3,8 tonna mótorbátur, hafði verið á skipasölu um langt skeið. Kaupsamningur 
um Dagnýju var gerður og gengið frá afsali 1. maí en afhenda skyldi bátinn mánuði síðar. Í 
millitíðinni þrefaldaðist verðmæti bátsins með lagabreytingunni. Seljandi hélt því fram að hann 
hefði ekki áttað sig á því að með sölu bátsins hefði hann varanlega misst veiðiréttindi vegna 
breytinga á reglum um stjórnun fiskveiða. Í dómnum sagði, að verðmætið sem kaupandi aflaði, 
munaði svo verulega frá kaupverði, að ósanngjarnt yrði að byggja rétt sinn á kaupunum, vegna 
stórfelldrar röskunar á högum seljanda. Var kaupsamningnum vikið til hliðar samkvæmt 36. gr. 
sml. 

 

Hæstiréttur klofnaði en forsendur meirihlutans voru að kaupandinn hefði kynnt sér reglur 

frumvarpsins og veiðireynslu mb. Danýjar, með það í huga að ætla að tryggja sér fótfestu í 

útgerðarstarfsemi. Á meðan hefði seljandinn ekki gert sér grein fyrir að fyrirætlanir hans um 

að koma sér upp stærri bát, eða forsenda sölunnar, yrði að engu við lagabreytinguna. Með vísan 

til þessa var fallist á ógildingu samningsins með vísan til 36. gr. sml. Minnihlutinn, sem skilaði 

sératkvæði, taldi skilyrði  36. gr. hins vegar ekki uppfyllt.  

 Í Hrd. 1995, bls. 1175 (Trilludómur II), var einnig fjallað um kaupsamning um bát þar 

sem sami kaupandi var á ferðinni og í Trilludómi I. Málsatvik voru sambærileg, að því frátöldu 

að kaupandi hafði þegar fengið afhentan bátinn (ms. Hægfara), lagt út fyrir viðgerð og gert 

bátinn út í heilt ár. Af þeim sökum voru ekki talin efni til að ógilda kaupin eins og í fyrra málinu 

heldur var samningnum breytt með stoðí 36. gr. sml., þannig að kaupverðið hækkaði úr 700.000 

kr. í 3.700.000 kr. 

Með Trilludómunum var því slegið föstu, að lagabreytingar geti haft afgerandi áhrif á 

hvort að samningar, sem áður voru sanngjarnir, teljist ekki lengur vera það. Þarna reyndi á 

grundvallaratriði við beitingu 36. gr. um sanngirnismatið en ugglaust vóg þyngst að einungis 

örfáum dögum eftir gerð kaupsamningsins hafði verðgildi bátanna margfaldast og  seljandi 

varanlega misst veiðiréttindi sín. Var talið ósanngjarnt að kaupandinn myndi einn njóta þeirrar 

verðaukningar.162 Þá má benda á Hrd. 7. desember 2000 (155/2000) (SR-Mjöl), sem áður var 

nefndur og fjallaði um það þegar breytingar á lögum um stjórn fiskveiða höfðu áhrif á verðmæti 

veiðileyfa. Í niðurstöðu Hæstaréttar sagði um þetta:  

 
Var staða málsins sú þegar framangreind breyting varð á lögum nr. 38/1990, að [kaupandinn] 
hafði greitt helming kaupverðsins og veiðileyfið var formlega enn í vörslum [seljanda]. 
Afleiðing lagabreytingarinnar var óumdeilt sú að veiðileyfið varð í raun verðlaust og 

 
162 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 146. 
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[kaupandinn] hafði ekki lengur hagsmuni af því að fá það afhent. Þannig var grundvöllur 
samningsgerðarinnar brostinn áður en samningsskyldur hvors aðila um sig höfðu verið 
efndar að fullu. 

 

Næst reifaði dómurinn þau sjónarmið sem 1.-2. mgr. 36. gr. sml. mælir fyrir um: 

 
Telja verður að samningsaðilar hafi verið jafnsettir við samningsgerðina. Báðir þekktu til 
þeirra reglna, sem um veiðileyfi giltu, og báðum mátti vera ljóst að viðskiptum sem þessum 
fylgir áhætta. Hins vegar komu síðar til atvik, sem aðilar sáu ekki fyrir við samningsgerðina 
og leiddu eins og fyrr segir til þess að hið selda missti verðgildi sitt, áður en samningurinn 
var efndur að fullu. Réð hvorugur aðila neinu um þessa framvindu. Þegar litið er til stöðu 
málsins, þegar til þessa kom, þykja sanngirnissjónarmið mæla með því að aðilar beri hér 
sameiginlegan halla af. Sé eðlilegt að látið verði við þá stöðu sitja, sem málið var í er framan 
greind atvik bar að höndum [þ.e. dómurinn frá 1998].“  
 

Kaupsamningnum var vikið til hliðar að því er varðaði þann hluta kaupverðsins sem ekki hafði 

verið greiddur en það var talið sanngjarnt m.t.t. hagsmuna beggja að skipta með þeim áhættunni. 

 

5.2.4 Samantekt 

Með ógildingar- og hliðrunarreglu 36.gr. sml. má víkja samningi til hliðar í heild eða hluta, eða 

breyta honum ef hann er ósanngjarn eða stríðir gegn góðri viðskiptavenju. Sérstaða reglunnar 

er fólgin í að heimilt er að breyta samningi. Mikilvægast er að skoða regluna í því ljósi að um 

er að ræða frávik frá meginreglum samningaréttar og því ber að varast að beita reglunni nema 

í undantekningartilvikum. 

Samkvæmt fyrirmælum reglunnar og því sem leiðir úr dómaframkvæmd fer eftir 

atvikum hvort samningur stenst sanngirnismatið og hvert endanlegt uppgjör samningsins er 

hverju sinni. Í samningssambandi skiptir jafnvægi miklu máli og eru mismunandi kröfur gerðar 

til aðilanna ef staða þeirra er ójöfn. Þegar aðilar eru jafnsettir, eins og tveir rekstraraðilar, eru 

mun strangar ógildingarmat þótt ekki sé útilokað að sýna fram á ójafnvægi í stóra samhenginu. 

Í tilviki staðlaðra samninga eins og margra neytendasamninga eru kröfurnar mun vægari, 

einkum þegar annar aðili hefur atvinnu af viðkomandi samningsgerð.  

Samkvæmt orðalagi sínu setur 36. gr. hvorki takmörk um það, hvaða atvik geti fallið 

undir regluna, né er hún háð tímamörkum. Því er heimilt að horfa til atriða sem gerast á síðari 

stigum eftir samningsgerð. Úr dómaframkvæmd hafa atvik er leiddu til beitingu reglunnar t.d. 

gerst mánuðum og árum eftir stofnun samnings.163  

 
163 Ása Ólafsdóttir (n. 2) 275; Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er 
leiða af COVID-19 sjúkdómnum“ (n. 23) 146. 
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Ætla má að lokun landsins fyrir ferðamönnum vegna yfirstandandi faraldurs yrðu 

almennt talin hafa áhrif á efndaskyldu fyrirtækja sem eiga allt undir í ferðaþjónustu. Hafa 

verður í huga að 36. gr. sml. er víðtæk og tekur til allra samninga og krafna, ásamt því sem það 

býður upp á valkosti um réttaráhrif sem er sérstaklega hentugt við áhættuskiptingu og uppgjör 

við endurskoðun samninga.164 Því gæti ákvæðið reynst betur en aðrar reglur varðandi langtíma- 

og óuppsegjanlega samninga, þó eðli þeirra krefjist vissulega strangara mats. Hér hefur þó 

verið sýnt fram á að varanlegum samningum hefur verið hliðrað eða þeir ógiltir vegna áfalls 

sem raskar jafnvæginu í slíku samningssambandi. Annar styrkleiki 36. gr. felst í að hún getur 

staðið ein og sér eða verið beitt til hliðar við aðrar réttarreglur eins og force majeure, 

stjórnunarábyrgð og brostnar forsendur. Auk þess getur reynt á beitingu sértækari 

ógildingarreglna en ef þær eiga við henta það sérstaklega. 165  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
164 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 148. 
165 Viðar Már Matthíasson, „Um breytingar á III. kafla samningalaga nr. 7/1936“ (n. 158) 185–186; Matthías G 
Pálsson (n. 141) 410. 
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6 Efndahindranir á tímum Covid-19 
6.1 Almennt 

Þann 30. janúar 2020, lýsti Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin yfir neyðarástandi á heimsvísu 

vegna faraldurs veirunnar sem veldur sjúkdómnum Covid-19. Þann 6. mars sama ár gerðu 

sóttvarnalæknir og almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hérlendis slíkt hið sama, með hæsta 

almannavarnastigi, í samræmi við svokallaða Landsáætlun. Þær aðgerðir sem gripið var til 

vörðuðu lykilstofnanir og fyrirtæki í landinu. Meðal þeirra voru sóttkví fyrir útsetta, einangrun 

fyrir smitaða, snemmgreining smita, smitrakning o.fl. Þá var á tímabili sett samkomubann sem 

miðaðist við 100 manns og það takmarkað enn frekar niður í 20 manns þann 24. mars 2020. 

Loks staðfesti Heilbrigðisráðherra reglur um sóttkví og einangrun vegna Covid-19 sem gilda 

um alla einstaklinga sem sóttvarnarlæknir skyldar í sóttkví eða einangrun á grundvelli 

sóttvarnarlaga nr. 17/1997. Frá því að faraldurinn hófst hefur fjórum sinnum orðið lagasetning 

um breytingu á sóttvarnarlögum á Alþingi. Á tímabili var landinu svo gott sem lokað fyrir 

ferðamönnum og til lengri tíma hefur aðgengi að landamærum verið takmarkað með 

skyldubundinni sóttkví. Forsendur þeirra sem standa í atvinnurekstri reistum á þjónustu við 

ferðamenn hafa með öðrum orðum brostið til lengri tíma.166 

Með lögum nr. 57/2020 um tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar 

endurskipulagningar, átti að koma í veg fyrir hafsjó mála þar sem fyrirséð var að bú margra 

skuldara yrðu tekin til gjaldþrotaskipta eða annarra innheimtuúrræða vegna greiðsluvanda 

sökum faraldursins. Í frumvarpi með lögunum kom fram að ástæðan fyrir því væri sú mikla 

óvissa sem ríkti í atvinnulífinu og efnahag þjóðarinnar vegna heimsfaraldurs af völdum Covid-

19, enda hefði mikill samdráttur orðið í ferðaþjónustu og fleiri atvinnugreinum. Þá sagði að 

markmið laganna væri að:  

 
Atvinnufyrirtæki geti með einföldum aðgerðum fengið skjól til að endurskipuleggja rekstur 
sinn á meðan þetta ástand varir. Hefðbundin úrræði laga um gjaldþrotaskipti o.fl. um 
greiðslustöðvun og nauðasamninga duga ekki að öllu leyti á þeim miklu óvissutímum sem nú 
ríkja, í þeim tilvikum þegar greiðsluvandi fyrirtækja stafar eingöngu af skyndilegum og 
utanaðkomandi atburði sem ekki tengist rekstri þeirra. Því er mikilvægt að komið sé á fót 
tímabundnu úrræði sem flest fyrirtæki geti nýtt sér og þar með verið í greiðsluskjóli á meðan 
unnið er að fjárhagslegri endurskipulagningu þeirra. 

 

Ljóst er að ætlun stjórnvalda með frumvarpinu var að draga úr þeim efnahagslegu hamförum 

sem vær afleiðing Covid-19. Með lögunum var í aðalatriðum lögfest tímabundið úrræði annars 

 
166 Sjá um viðbrögð á vefsíðu sem Embætti landlæknis og almannavarnardeild ríkislögreglustjóra standa að 
baki: https://www.covid.is/undirflokkar/vidbrogd-a-islandi 
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vegar, um heimild til fjárhagslegrar endurskipulagningar fyrirtækja, og hins vegar breytingu á 

lögum nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. og ætlunin að veita kost á úrræðum þeirra 

fyrirtækja sem voru í greiðsluvanda sem mætti rekja af skyndilegum og utanaðkomandi 

atburði, rekstri þeirra ótengdum.167 

Stjórnvöld gripu einnig til setningu laga nr. 118/2020 um tekjufallsstyrki, með það 

að markmiði að viðhalda atvinnustigi og efnahagsumsvifum með stuðningi við 

rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tímabundnu tekjufalli. Sett voru lög nr. 160/2020 um 

viðspyrnustyrki svo rekstraraðilar gætu viðhaldið nauðsynlegri lágmarksstarfsemi, 

varðveitt viðskiptasambönd og tryggt viðspyrnu síðar. Einnig voru sett lög nr. 54/2020 til 

að stuðla að auknum umsvifum í innlendri ferðaþjónustu, og lög nr. 50/2020 um greiðslur 

úr ríkissjóði á hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, til að styðja við tekjutap 

atvinnurekendenda. Á tímabili var gistináttaskattur afnuminn og launagreiðendum heimilt 

að fresta staðgreiðslu af launum og tryggingagjaldi. Auk þess var lögum nr. 121/1997 

um ríkisábyrgðir breytt til þess að tryggja lánalínur bankanna með ríkisábyrgð til 

rekstraraðila.  

 

6.2 Óviðráðanleg ytri atvik  

Eins og áður greinir er efni ritgerðarinnar sá þröngi stakkur skorinn að dómaframkvæmd um 

Covid-19 er lítil sem engin á þessu stigi, enda ljóst að frá upphafi faraldursins hefur ekki liðið 

nógu langur tími til þess að mörg mál hafi náð að rata á fjörur dómstóla. Hið sama er uppi á 

teningnum í nágrannaríkjum okkar og dómaframkvæmd samkvæmt því takmörkuð. Af þeirri 

takmörkuðu framkvæmd sem þó er til staðar verður ráðið að faraldurinn, og viðbrögð 

stjórnvalda vegna hans, virðist almennt talin til óviðráðanlegra ytri atvika. Um þetta má t.d. 

vísa til danska dómsins Ufr. 2021, bls. 3485, sem nánar verður rakinn síðar, en þar sló eystri-

Landsréttur því föstu að faraldurinn teldist til óviðráðanlegra ytri atvika sem kallaði á beitingu 

force majeure reglna í tengslum við efndir samnings um tiltekinn veisluhöld. Þá er eftirfarandi 

dómur Hæstaréttar Bretlands sérstaklega áhugaverður í þessu sambandi, en af honum verður 

skýrlega ráðið að faraldurinn telst almennt þeirrar gerðar:    

 
Hæstiréttur Bretlands 15. janúar 2021. Dómurinn féll í prófmáli sem hafði hlotið 
flýtimeðferð í gegnum dómskerfið vegna fordæmisgildi þess, en um var að ræða ágreining 
vegna synjunar tryggingafélaga á því að greiða bætur vegna lokana og rekstrarstöðvunar í 
fyrstu bylgju Covid-19 faraldursins í landinu. Í málinu þurfti m.a. að skera úr um túlkun 

 
167 Viðar Már Matthíasson, „Tímabundið brottfall efndaskyldu vegna hindrana er leiða af COVID-19 
sjúkdómnum“ (n. 23) 124. 
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tryggingaskilmála um orsakasamband milli rekstrartjóns sem fyrirtæki urðu fyrir vegna 
Covid-19 og faraldursins. Vátryggjendur báru fyrir sig sérstöku ákvæði (trend clause) sem 
þeir töldu „leiðrétta“ tryggingabætur, með þeim rökum að allt tekjutap sem hafði orðið í 
aðdraganda skyldubundinnar lokunnar, félli utan sjúkdómsákvæðisins og væri þ.a.l. 
ótryggt. Þetta fól í sér að vátryggjandi myndi draga tekjusamdrátt sem mátti rekja til 
„hefðbundinna“ rekstrarvandræða, áður en stjórnvöld gripu til aðgerða, frá ábyrgð vegna 
faraldursins. Í  mörgum tilfellum hafði þetta þau áhrif að skaðabætur voru nánast engar. Í 
dómi undirréttar (High Court) var þessi skerðing sem vátryggjendum kölluðu leiðréttingu 
talin heimil. Hæstiréttur sneri hins vegar við dómi undirréttarins og taldi að sú leið, sem 
tryggingafélögin vildu fara, væri ótæk. Í dómnum kom m.a. fram að taka þyrfti tillit til 
þess að tekjusamdrátt í aðdraganda samkomutakmarkanna, mætti jafnvel skýra með 
áhyggjum almennings af útbreiðslu Covid-19, þó ekki hafi þegar verið lýst almennum 
lokunum af hálfu hins opinbera. Slík „veltuþróun“ mætti ekki skilyrðislaust bitna á hinum 
vátryggða með bótaskerðingu. Skerðing bóta vegna rekstrartjóns, á þeirri forsendu að 
fyrirtæki hefðu þegar staðið frammi fyrir rekstrarvanda, væri þannig aðeins heimil vegna 
aðstæðna algerlega ótengdum Covid-19. Með einróma niðurstöðu var kröfu 
vátryggingafélaganna því hafnað. 

 

Niðurstaðan bætti verulega stöðu vátryggingartaka sem höfðu fengið samþykkta heimild fyrir 

rekstrarstöðvun en verið boðnar takmarkaðar bætur vegna fyrrnefndra tryggingaskilmála. 

Raunveruleg áhrif dómsins eru að öll vátryggingarákvæði, sem falla undir ákvæði sambærileg 

þeim sem voru til umfjöllunar í dóminum, eru talin veita vernd vegna rekstrartruflana af 

völdum Covid-19 án þess að lína sé dreginn í sandinn við fyrstu aðgerðir stjórnvalda. Í því felst 

sú niðurstaða að allar vanefndir, sem taldar eru leiða af tekjumissi fyrirtækja sem er í 

orsakatengslum við Covid-19 faraldurinn eða aðgerðir vegna hans, eru taldar fela í sér hindrun 

sem fyrirtækin ráða ekki við og uppfyllir skilyrði reglunnar um force majeure. Í eftirfarandi 

íslenska dómi var því hins vegar hafnað að tafir á greiðslu hlutar væru réttlætanlegar með 

hliðsjón af Covid-19, en horfa verður til þess að um var að ræða greiðslu hlutafjár sem ekkert 

lá fyrir um að hafði raskast vegna faraldursins:   

 
Héraðsdómur Reykjavíkur 20. október 2021 mál nr. E-5200/2020. Aðilar málsins, sem 
voru hluthafar í félagi sem hafði eignarhald á tilteknum jörðum, gerðu með sér 
hluthafasamkomulag um sölurétt og laut málið að kröfu annars um greiðslu andvirðis 
hlutafjár fyrir seldan hlut. Stefndi krafðist þess að samningnum yrði vikið til hliðar með 
vísan til 36. gr. sml. og að fellt yrði úr gildi ákvæði um greiðslu vaxta, en kröfur sínar 
byggði hann m.a. á að forsendur söluréttarins hefðu verið þær að skipulagi og fjármögnun 
viðkomandi jarða yrði lokið á tilgreindum tíma. Þá hefði skipulagsvinna og fjármögnun 
lóðanna tafist vegna Covid-19 og honum því verið rétt að fresta greiðslum. Í niðurstöðu 
dómsins var vísað til meginreglna samningaréttar og þess að allar undantekningar frá þeim 
yrðu túlkaðar þröngt. Í hluthafasamkomulagi aðilanna væri ekki fyrirvari um þær 
forsendur sem stefndi vísaði til, auk þess sem staða aðila yrði í engu talin ójöfn. Þá kom 
fram að stefnda hefði ekki tekist að sýna fram á að tafir á greiðslu eða umræddu skipulagi 
ættu rætur að rekja til Covid-19 enda hefðu fyrirtæki almennt ekki lagt niður vinnu hér á 
landi í faraldrinum. Loks var því hafnað að hluthafasamkomulagið væri ósanngjarnt, 
heldur fæli það í sér hærri hlutdeild í verðmætu landsvæði sem ætla mætti að yrði til 
mikillar verðmætaaukningar fyrir hluthafa. Heimsfaraldurinn breytti engu um hækkun 
fasteignaverðs og ekkert styddi verðlækkun á landinu. 
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Þótt ljóst sé af framangreindu, og því sem rakið var í kafla þrjú, að líklegast teljist 

heimsfaraldurinn almennt til óviðráðanlegra ytri atvika leiðir það ekki sjálfkrafa til þess að allar 

samningsskuldbindingar séu í uppnámi. Eins og áður greinir þarf að skoða hvert tilvik fyrir sig 

með hliðsjón af fyrirliggjandi samningi og réttarreglum og eðli þeirra skuldbindinga sem eru 

fyrir hendi. Í næstu köflum verður reynt að varpa nánara ljósi á þetta.  

 

6.3 Réttaráhrif Force majeure á efndaskyldu og vanefndarúrræði 

6.3.1 Almennt  

Þegar hefur verið fjallað um réttaráhrif force majeure reglna sem áður voru kennd við fyrstu 

umferð. Í þeirri umfjöllun fólst að brottfall efndaskyldu, vegna tímbundinnar hindrunar, hefði 

þau réttaráhrif að skuldari losnaði undan efndum in natura og skyldu til greiðslu skaðabóta og 

lögbundinna dráttarvaxta, enda væri slíkt greiðslufall ekki eiginleg vanefnd. Í þessum kafla er 

látið duga að rifja upp þessi tímabundnu réttaráhrif en að öðru leyti er umfjöllun kaflans helguð 

öðrum vanefndarúrræðum og réttaráhrifum þess að kröfuhafi beiti þeim gegn skuldara. Með 

öðrum vanefndarúrræðum, sem fjallað var um í svonefndri annarri umferð, er átt við beitingu 

stöðvunarréttar, kröfu um afslátt vegna galla, eða riftun. Réttaráhrif þess að efndir eru hindraðar 

vegna force majeure atviks eða reglna um stjórnunarábyrgð, geta sem fyrr segir verið 

fjölbreytileg, enda er matið háð bæði atvikum hverju sinni og eðli samningstegundar. Ef 

aðstæður falla að samningsákvæði sem aðilar hafa gert sín á milli, yrði leyst úr réttaráhrifum 

samkvæmt því, að því gefnu að það fari ekki gegn ófrávíkjanlegum lögum. Slíkum ákvæðum 

yrði almennt ekki hnekkt nema með ógildingarreglum samningaréttar.168 Þegar samningar 

svara því ekki hvernig fer um réttaráhrifin þarf að skoða lög og reglur á viðkomandi sviði og 

heimfæra yfir á fyrirliggjandi atvik. Þá blasir við, hver svo sem úrræðin eru hverju sinni, að 

um orsakatengsl þarf að vera að ræða hverju sinni, enda ljóst að ekki verður gripið til úrræða 

með stoð í Covid-19 sem efndahindrun ef vandræði viðkomandi eiga rætur að rekja til annarra 

atvika. Hér má sem dæmi nefna úrskurð Landsréttar 7. janúar 2021 (665/2020), þar sem reyndi 

áframhaldandi heimild til fjárhaglegrar endurskipulagningar á grundvelli laga nr. 57/2050 um 

tímabundnar heimildir til fjárhagslegrar endurskipulagningar vegna faraldursins. Í málinu 

byggði kröfuhafi félags á því að ekki væru skilyrði til áframhaldandi heimildar þar sem 

starfsemi viðkomandi skuldara hefði ekki verið raskað af völdum faraldursins heldur hefði 

hallarekstur þegar verið til staðar. Í úrskurði Landsréttar sagði að við úrlausn á því hvort 

 
168 sama heimild 148–149. 
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starfsemi lögaðila hefði verið raskað verulega í skilningi laganna bæri fyrst og fremst að líta til 

tekjusamdráttar milli tilgreindra tímamarka sem lögin kvæðu á um óháð fjárhagsstöðu áður en 

áhrifa hefði farið að gæta af heimsfaraldrinum hér á landi. Fyrir lægi að rekstrargrundvöllur 

félagsins, sem væri fyrirtæki í ferðaþjónustu, hefði raskast verulega vegna aðstæðna sem mætti 

rekja til Covid-19 faraldursins. Þótt fyrir lægi að félagið hefði glímt við rekstrarvanda fyrir 

heimsfaraldurinn væri ekki upplýst að aðstæður hefðu verið með þeim hætti að skylt hefði veirð 

að gefa bú þess upp til gjaldþrotaskipta. Var áframhaldandi heimild því veitt.  

Í næstu köflum verður farin sú leið að skoða fyrirliggjandi framkvæmd í málum vegna 

Covid-19 út frá nokkrum réttarsviðum eða samningstegundum.   

 

6.3.2 Pakkaferðir  

Í lögum nr. 95/2018 um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun (lög um pakkaferðir) er að 

finna reglur um ferðir sem seljendur bjóða til sölu, selja eða hafa milligöngu um sölu á til 

ferðamanna. Í 11. tölul. 4. gr. laganna eruóvenjulegar og óviðráðanlegar aðstæður skilgreindar 

með eftirfarandi hætti:   

 
Óvenjulegar og óviðráðanlegar aðstæður: Aðstæður sem eru ekki á valdi þess aðila sem ber 
þær fyrir sig og ekki hefði verið hægt að komast hjá jafnvel þótt gripið hefði verið til réttmætra 
ráðstafana.  

 

Eins og sjá má fangar þessi skilgreining lágmarkssamnefnara á inntaki force majeure reglna. 

Samkvæmt umfjöllun um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til laganna skal ákvæðið enda 

túlkað með hugtakið „force-majeure“ í huga. Þýðing greinarinnar  hefur þýðingu, en samkvæmt 

1. mgr. 15. gr. laganna getur ferðamaður afpantað pakkaferð áður en ferð hefst gegn greiðslu 

sanngjarnar þóknunar. Undantekning á greiðslu sanngjarnar þóknunar er síðan fjallað um í 3. 

mgr. 15. gr., sem er svohljóðandi: 

 
Skipuleggjandi eða smásali á ekki rétt á greiðslu þóknunar af hendi ferðamanns ef afpöntun er 
vegna óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna sem hafa veruleg áhrif á framkvæmd 
pakkaferðar eða flutning farþega til ákvörðunarstaðar. 
 

Ákvæðið felur í sér undanþágu frá þeirri meginreglu að ferðamaður skuli greiða sanngjarna 

þóknun við afpöntun ferðar. Í umfjöllun um ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til laganna, 

er tiltekið að til óvenjulegra og óviðráðanlegra aðstæðna geti t.d. talist stríðsástand, útbreiðsla 

farsótta eða sjúkdóma o.fl. sem haft getur afgerandi áhrif á ferðalög. Samkvæmt ákvæðinu 

þurfa hinar óvenjulegu og óviðráðanlegu aðstæður annað hvort að hafa veruleg áhrif á 
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framkvæmd pakkaferðar eða á flutning farþega til ákvörðunarstaðar til þess að ákvæðið eigi 

við. Í þeim tilvikum þar sem slíkar aðstæður eru við líði á ferðamaður því rétt á fullri 

endurgreiðslu af verði pakkaferðar. Skal slík endurgreiðsla eiga sér stað innan 14 daga 

samkvæmt 5. mgr. 15. gr. laganna. Í eftirfarandi ákvörðun Neytendastofu var fjallað um 

umrædda reglu: 

 
Ákvörðun Neytendastofu þann 31. mars 2020 nr. 6/2020. Málið laut að skyldu 
ferðaþjónustufyrirtækis til að endurgreiða afpantaða pakkaferð vegna Covid-19. Í 
ákvörðuninni kom fram óvenjulegar og óviðráðanlegar aðstæður hefðu haft veruleg áhrif  
á framkvæmd ferðaáætlunarinnar og því hefði viðkomandi verið heimilt að afpanta án 
greiðslu þóknunar í samræmi við 3. mgr. 15. gr. fyrrgreindra laga.  

 

Þessu til stuðnings má einnig benda á dóm Héraðsdóms Reykjaness 14. júlí 2021 í máli nr. E-

3283/2020, en þar var heimiluð endurgreiðsla á pakkaferð með vísan til 3. mgr. 15. gr. 

fyrrgreindra laga: 

 
Það er mat dómsins að þær óvenjulegu og óviðráðanlegu aðstæður sem uppi voru á 
áfangastað fyrirhugaðrar pakkaferðar stefnanda þegar hún var afpöntuð, þ.e. ör útbreiðsla 
COVID-19 sjúkdómsins þar, hafi verið þess eðlis að þær höfðu afgerandi áhrif á 
fyrirhugað ferðalag hans og fjölskyldu hans og gerðu það að verkum að ekki var 
öruggt fyrir þau að ferðast þangað. Að því virtu er það niðurstaða dómsins að stefnandi 
eigi rétt til fullrar endurgreiðslu umræddrar pakkaferðar úr hendi stefnanda á grundvelli 
3. mgr. 15. gr. laga nr. 95/2018.  

 

6.3.3 Leigusamningar um fasteignir 

Í 11. gr. hsll. er heimild til að víkja húsaleigusamningi til hliðar í heild eða að hluta eða til að 

breyta honum, ef það yrði talið ósanngjarnt eða andstætt góðri viðskiptavenju að bera hann 

fyrir sig, gilda ákvæði sml. Hér er um sambærilegt ákvæði að ræða og 36. gr. sml. en telja 

verður ljóst, miðað við það sem áður hefur verið rakið, að helst komi til greina að breyta 

samningsákvæðum ótímabundinna leigusamninga með stoð í umræddum ákvæðum, teljist 

viðkomandi samningur ósanngjarn eftir atvikum. Stundum er í leigusamningi sérstakt force 

majeure og liggur þá beinast við að beiting ákvæðisins á fyrirliggjandi tilvik fer eftir þeim 

fyrirmælum.  

Á efndahindranir vegna Covid-19 reyndi í Héraðsdómi Reykjavíkur, 25. júní 2021, 

máli nr. E-7866/2020, en þar byggði var stefndi, leigutakinn og hótelrekandi, á því að 

óviðráðanleg ytri atvik, af völdum Covid-19 og aðgerða íslenskra og erlendra stjórnvalda 

í tengslum við faraldurinn, ættu að leysa hann undan efndaskyldu í leigusamningi um 

húsnæði til hótelrekstrar. Í dómnum var fallist á að faraldurinn teldist falla undir 

óviðráðanleg ytri atvik sem gæti fallið undir óskráða reglu þar um. Það færi hins vegar 
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eftir atvikum hver réttaráhrif slíkra force majeure atvika væru. Þá kom fram að um skyldu 

um peningagreiðslu væri að ræða. Þannig sagði:  

 
Við þessar aðstæður er nærtækast að álykta sem svo að ómöguleiki á að 
efna samningsskuldbindingu vegna fjárskorts af völdum tekjufalls falli ekki 
undir fyrrgreinda reglu um óviðráðanleg ytri atvik. Þá ber til þess að líta að jafnvel þótt 
fallist væri á það með stefndu að slíkur fjárskortur teldist efndahindrun sem réttlætt 
gæti beitingu reglunnar þá hafa engin gögn verið lögð fyrir dóminn um slíkan 
fjárskort stefnda[...], enda leiðir óumdeilt tekjufall hans af völdum faraldursins ekki 
sjálfkrafa til ályktunar um fjárskort, þar sem nánara mat á slíku ræðst einnig af eignastöðu 
skuldara en ekki aðeins af tekjum hans. Telst því í reynd ósannað að stefndi[...] hafi ekki 
getað efnt samningsskuldbindingu sína í ríkari mæli.  

 

Dómstóllinn hafnaði því einnig að stjórnunarábyrgð leysti stefnda undan efndaskyldu, 

enda gilti engin lögfest regla um stjórnunarábyrgð um samning aðilanna og jafnvel þótt 

fallist yrði á, að henni væri til að dreifa, hróflaði það ekki meginreglunni um að skuldari 

bæri sjálfur ábyrgð á að fjárskortur hindraði efndir. Um beitingu reglunnar um brostnar 

forsendur sagði síðan að fallast yrði á að það hefði vissulega verið forsenda við gerð 

samnings að í húsnæðinu væri rekið hótel. Hins vegar gæti reglan ekki átt við um breytingu 

samningsskyldna. Þannig sagði um það atriði: 

 
Að mati dómsins fæli niðurstaða um ógildingu greinar 4 í samningnum í reynd í sér að 
hann gilti áfram en þá án þess að nokkurt leigugjald væri umsamið. Jafnframt yrði þá 
afnumið með dómi samkomulag um ábyrgð stefnda [...] á skuldbindingu meðstefnda. Eins 
og atvikum háttar hér til teldist slík ógilding mati dómsins tvímælalaust óréttlát 
réttarskerðing í garð stefnanda sem myndi um leið vega að meginreglunni um 
skuldbindingargildi samninga. Þegar af þeirri ástæðu kemur ekki til greina að beita 
reglunni um brostnar forsendur í málinu.  
 

Beitingu reglunnar var þannig hafnað á þeim forsendum að slík niðurstaða leiddi til 

óréttlátrar réttindaskerðingar í garð gagnaðila.  

Loks vék dómstóllinn að mati á 36. gr. sml. og ítrekaði í þeim efnum að breyting á 

verðákvæði krefðist fyllstu varúðar. Efnahagsáföll leystu menn almennt ekki undan 

fjárskuldbindingum sínum. Þá sagði: 

 
Einnig ber til þess að líta að í samningum milli jafnsettra aðila, sérstaklega þeim sem 
ætlaður er langur gildistími líkt og hér á við, verður almennt að ætla að felist ákveðin 
áhætta sem og að aðilarnir sjálfir þurfi þá að leggja mat á þá áhættu. Þannig var allt eins 
viðbúið við gerð samningsins að rekstraraðstæður í ferðaþjónustu hér á landi kynnu á 
einhverjum tímapunkti að taka stakkaskiptum til betri eða verri vegar á gildistíma hans. 
Hér skiptir einnig máli að stefnandi hefur lagt út í kostnað samkvæmt samningi aðila við 
að koma upp fullbúnu hóteli sem hann ber í senn fjármagns-, viðhalds- og rekstrarkostnað 
af, enda þótt hann hafi notið tímabundins greiðslufrests. 
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Auk þessa leit dómstóllinn til þess að leigutaki hefði notið ýmis konar styrkja frá hinu 

opinbera vegna tekjusamdráttar af völdum Covid-19. Loks var litið til þess að þrátt fyrir 

að stefnandi hefði byggt á því í stefnu að stefndi væri stöndugt fyrirtæki sem hefði ekki 

sýnt fram á að hann gæti ekki staðið við fjárskuldbindingar sínar hefði stefndi ekki 

brugðist við því með gagnaframlagningu af sinni hálfu.  Með vísan til þessa, og þess að 

stefndi bæri sönnunarbyrði fyrir því að atvik væru með þeim hætti að réttlæti beitingu 36. 

gr. sml., var talið að þrátt fyrir breytingar á rekstrarskilyrðum stefnda væri ekki tilefni til 

að ógilda samning aðilanna í heild eða að hluta.  

Að mati ritgerðarhöfundar kristallar dómurinn vel meginregluna um 

skuldbindingargildi samninga og þá ríku sönnunarkröfur sem gerðar eru til þess sem ógilda 

vill samning. Hvað varðar force majeure skilyrði er ljóst að út af fyrir sig taldi dómurinn 

slík atvik fyrir hendi. Á hinn bóginn gerði stefndi ekki reka að því að færa sönnur á að 

rekstrargrundvöllur starfseminnar hefði brostið með öllu, en þótt mat dómsins hvað 

regluna varðar virðist strangt hvað peningagreiðslu útilokar hann ekki að komast hefði 

mátt að annarri niðurstöðu hefði stefnda tekist sönnun þar um. Niðurstaðan um brostnar 

forsendur er síðan í samræmi við það sem rakið var í kafla 4. kafla, um að hún komi ekki 

að notum þegar kemur að breytingum á samningsákvæðum en ekki ógildingu eina og sér. 

Umfjöllun dómsins um 36. gr. sml. er síðan mjög áhugaverð, en þar sést vel að matið á 

því hvort til greina komi að ógilda eða breyta samningsákvæðum vegna yfirstandandi 

faraldurs er algjörlega háð atvikum hverju sinni og verður engin ein regla dregin fram í 

þeim efnum. Rétt eins og í Hrd. 21. júní 2011 (542/2010) (Álftanessundlaug) og Hrd. 7. 

desember 2000 (155/2000) (SR-Mjöl) virðist þó ljóst að atvik þau sem heimurinn stendur 

frammi fyrir í dag geta leitt til þess að dómstólar telji eftir atvikum rétt að deila áhættunni af 

núverandi ástandi með aðilum með einum eða öðrum hætti. Í fyrirliggjandi dómi voru atvik 

ekki þannig að slíkt teldist eðlilegt, en af forsendum dómsins verður glöggt ráðið að önnur 

niðurstaða kynni að hafa orðið ofan á hefði stefndi sýnt fram á brostinn rekstrargrundvöll og 

að sanngjarnt teldist eftir atvikum og mismunandi framlagi aðila í gegnum tíðina að breyta 

tímabundið samningsskyldum þeirra.    

Í þessu sambandi er einnig áhugavert að gefa gaum dómi Héraðsdóms Reykjaness 

16. mars 2021 (Fosshótel), en eins og greinir í inngangi er endanlegrar niðurstöðu málsins 

beðið af hálfu fjölmargra sem eiga réttarstöðu sína undir niðurstöðu Hæstaréttar í málinu. 

Málavextir voru reifaðir að nokkru í þriðja kafla og vísast um þá þangað. Svo óheppilega 

vildi til fyrir ritgerðarhöfund, sem beið niðurstöðu Hæstaréttar vegna ritgerðarinnar, að 
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málinu var vísað heim í hérað með dómi Hæstaréttar 4. maí 2021 á þeim forsendum að 

dómurinn, sem ógilti ákvæði leigusamnings um leiguverð að hluta, hefði ekki tekið afstöðu 

til tilgreindrar greiðslukröfu í gagnsök. Hér verður fjallað um helstu forsendur héraðsdóms 

og síðan mun höfundur setjast í dómarasætið um væntanlega niðurstöðu: 

 
Héraðsdómur Reykjaness 16. mars 2021, í máli nr. E-2261/2020. Hótelrekandi krafðist þess 
að vikið yrði til hliðar tilteknu ákvæði í leigusamningi við leigusala, byggt á reglum um force 
majeure og stjórnunarábyrgð, auk ógildingarreglna samningaréttar. Dómurinn komst að þeirri 
niðurstöðu að reglan um stjórnunarábyrgð gæti ekki átt við þar sem henni væri ætlað að 
losa aðila undan skaðabótaábyrgð á meðan hindrun kom í veg fyrir efndir. Í þessu máli 
væri ekki um ágreining um skaðabótaábyrgð að ræða heldur leigugreiðslur samkvæmt 
leigusamningi. Reglunni um brostnar forsendur var líka hafnað á þeim grundvelli að slíkar 
reglur heimiluðu almennt ekki breytingu á samningsskilmálum eins og leigutaki krafðist. 
Þá kom fram að reglan um force majeure gæti ekki sjálfkrafa leitt til þess að leigusalinn losnaði 
í heild eða að hluta undan leigugreiðslum, enda væri það ósanngjarnt í garð leigusalans. Í 
dómnum var hins vegar vísað til þess að aðstæðurnar sem Covid-19 sjúkdómurinn olli hafi 
verið ófyrirséðar við samningsgerðina. Rekstrargrundvöllur hótelsins hafi raskast vegna 
ferðatakmarkana sem olli gríðarlegum samdrætti í ferðaþjónustu en afkoma leigutakans 
sem hótelrekanda, væri nær eingöngu komin undir erlendum ferðamönnum og hefði ekki 
verið grundvöllur til þess að halda hótelinu opnu í faraldrinum. Með vísan til þessa var 
ákvæði samnings aðila hins vegar ógilt að hluta með stoð í 36. gr. sml. þannig að leiguverði 
var breytt með þeim hætti að leigutaki greiddi helming leigufjarhæðar í hverjum mánuði 
á tímabilinu 1. apríl 2020 til og með mars 2021.  

 

Dómurinn taldi þannig sanngjarnt að víkja leigusamningnum til hliðar samkvæmt 36. gr. 

sml. og endurskoða leigufjárhæð á tilteknu tímabili meðan faraldurinn stóð yfir. Við 

sanngirnismat samkvæmt 2. mgr. greinarinnar var m.a. litið til þess að leigutaki hafði 

upphaflega fengið 306 milljón króna afslátt af leiguverði en á móti greitt sjálfur 

stofnkostnað við innréttingar o.fl. Þá var litið til þess að þrátt fyrir góða afkomu árin á 

undan Covid-19, hefði leigutakinn þurft að greiða ýmsan rekstrarkostnað árið 2020 og 

fastan kostnað af hinu leigða, samhliða algjörum tekjumissi. Um leið hafði hann notið 

stuðnings í formi mótvægisaðgerða ríkissjóðs. Leigusalinn hafði á móti þurft að greiða 

fasteignagjöld, virðisaukaskatt og þ.u.l.  

Dómurinn verður ekki túlkaður öðruvísi en svo að force majeure sjónarmið hafi í 

reynd ráðið úrslitum og, þrátt fyrir að sú regla hafi ekki haft úrslitaáhrif ein og sér, hafi 

henni verið beitt samhliða 36. gr. sml. með hliðsjón af sanngjarnri áhættuskiptingu milli 

aðila vegna faraldursins. Hið þunga áfall sem leigutaki varð fyrir, og gat ekki reiknað með 

við gerð samningsins, leiddi þannig til þess að áhættunni var skipt með aðilum.  

Færa má rök fyrir því að þarna hafi héraðsdómur í reynd farið einhvers konar 

Salómonsleið, sem kölluð er, en erfitt er að ráða af forsendum dómsins af hverju valin var 

sú leið að skipta áhættunni til helminga frekar en t.d. 70% og 30% sem dæmi. Sjónarmið 
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force majeure reglunnar, um að skuldari verði ekki leystur undan tegundarákvæðinni 

peningagreiðslu, voru ekki talin hagga niðurstöðunni, enda er það beiting 36. gr. sem 

skilmálabreytingin byggði á en ekki force majeure sem sjálfstæð réttarheimild. Hér verður 

auðvitað að hafa í huga að ekki er um endanlegan dóm að ræða, enda var málinu vísað 

heim í hérað að nýju. Það breytir því ekki að áhugavert er að rýna í forsendur dómsins út 

frá beitingu þeirra reglna sem áður hefur verið fjallað um. Nú liggur fyrir að málið verður 

flutt fyrir héraðsdómi í annað sinn og vænta má hins sama um áfrýjun til Hæstaréttar, sem 

mun kveða upp hinn endanlega dóm. Dómurinn verður fordæmisgefandi fyrir þorra 

sambærilegra mála, en mikilvægt er að rétturinn eyði allri óvissu í þessu stóra álitamáli 

sem margir standa frammi fyrir. Ljóst er að rétturinn stendur frammi fyrir því að svara 

hvort það komi til greina að beita einhverri af fyrrgreindum réttarreglum og rökstyðja á 

hverju niðurstaða um hverja og eina byggist. Að þessu leyti verður t.d. gott að fá nánari 

umfjöllun um reglurnar um force majeure og stjórnunarábyrgð, sem héraðsdómur fjallaði 

einungis með mjög almennum hætti um. Taka þarf afstöðu til þess hvort um sé að ræða 

óviðráðanleg og ófyrirséð atvik og þá einkum hvort þar skipti máli að um peningagreiðslu 

er að ræða. Þá þarf að svara því, ef fallist er á að vanefndir hafi verið heimilar með vísan 

til force majeure reglunnar, hvaða þýðingu það hafi að um er að ræða langtímasamning. 

Það blasir enda við að ef fallist er á að efndir falli niður tímabundið vegna Covid-19 hlýtur 

að þurfa að spyrja hvenær samningsskyldur rakna við að nýju og hvort rétt sé að force 

majeure atvik leiði tímabundið til brottfalls skyldu annars aðila öllu leyti á meðan hinn 

efnir sitt að fullu, þ.e. með veitingu aðgangs að viðkomandi húsnæði.  

Ritgerðarhöfundur hallast að því að nærtækast sé, ef sanngirnismat leiðir til þess 

að breyting á samningsskyldum koma yfir höfuð til greina vegna faraldursins, að eðlilegast 

sé að beita 36. gr. sml. til breytingar á skilmálum tímabundið og þá með hliðsjón af 

fyrrgreindum sjónarmiðum um óviðráðanleg ytri atvik. Grundvallaratriðið þar er þó 

vitanlega að orsakatengsl séu milli faraldursins og fyrirliggjandi tjóns, en auk þess þarf að 

líta með heilstæðum hætti til greiðslugetu aðila, hvenær greiðslur stöðvuðust og hvenær 

þær hófust á ný ef þær gerðu það, auk þess sem hér skiptir máli hvort aðilar nutu einhverra 

úrræða stjórnvalda.  

Ekki er útilokað að mati ritgerðarhöfundar að fella samningsskyldur niður 

tímabundið með hliðsjón af force majeure reglu, en þá þarf að útkljá álitaefnið um það að 

almennt hafa slík atvik ekki talist fyrir hendi þegar um peningagreiðslu er að ræða nema 

greiðslumiðlun liggi einfaldlega niðri. Af því sem rakið hefur verið í ritgerðinni ætti 

beiting reglunnar að mati höfundar ekki að vera með öllu útilokuð þrátt fyrir það, enda 
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hlýtur að mega sjá fyrir sér tilvik þar sem rekstrargrundvöllur brestur svo á einu bretti að 

afleiðing í formi algers tekjufalls megi jafna til þess t.d. þegar skip sem á að flytja selda 

vöru ferst eða bíll, sem á að flytja brúðhjón frá kirkju, verður fyrir eldingu og skemmist. 

Þannig geti alger peningaskortur, sem til er kominn vegna óviðráðanlegra ytri atvika en 

ekki rangra ákvarðana í viðskiptum, í vissum undantekningartilvikum talist efndahindrun 

sem leiði til brottfalls skyldu þrátt fyrir meginregluna um hið gagnstæða. Þá er því hins 

vegar ósvarað hvernig fer um aðrar skyldur og stöðu þess sem efnir fyrir sitt leyti, en ljóst 

er að kröfuhafi í gagnkvæmu samningssambandi ætti að jafnaði ekki að þurfa að efna 

skyldu sína að fullu á meðan skuldari heldur að sér höndum vegna ytri atvika.   

Öllu framangreindu þarf Hæstiréttur að svara svo ekkert sé undanskilið. Forðast 

ber að sagan frá efnahagshruninu 2008 endurtaki sig, þar sem málaferli fóru í stórum stíl 

í gegnum réttarkerfið en heimfærsla einstakra mála til tiltekinna dóma var erfið vegna 

sérstakra og atviksbundinna atriða í hverju máli.  

 

6.3.4 Verksamningar  

Þrátt fyrir að faraldurinn hafi líklega takmörkuð áhrif á verksamninga almennt er slíkt auðvitað 

ekki útilokað. Áður var reifaður Hrd. 21. júní 2011 (542/2010) (Álftanessundlaug), um 

ágreining sem var vegna ófyrirséðra og verulegra verðhækkana á verktíma samnings vegna 

verðlagsbreytinga. Eins og áður greinir gerði verktaki kröfu um hækkun á verklaunum og til 

bóta vegna tafa, sem hann taldi sig ekki bera ábyrgð á, en verkkaupi krafðist hins vegar 

tafabóta vegna dráttar á verkskilum af hálfu verktaka. Reglunni um brostnar forsendur var 

hafnað með sömu rökum og í dómunum hér á undan. Um beitingu 36. gr. sml., sem notuð 

var til hækkunar á verklaunum, sagði hins vegar: 

 
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. 

 

Þá sagði, þegar metið var hvort talið yrði ósanngjarnt að bera fyrir sig óbreytt verðákvæði, 

vegna þeirra atvik sem síðar komu, að líta bæri til þess að: 

 
Þær verðlagsbreytingar sem urðu á verktímanum voru ófyrirséðar þegar samningurinn var 
gerður. Breytingarnar voru mjög verulegar þegar miðað er við verðlagsþróun sem eðlilegt 
var að gera ráð fyrir í ljósi verðþróunar um langan tíma fyrir samningsgerð. Á hinn bóginn 
var kveðið á um það í útboðslýsingu, sem er hluti samningsgagna, að engar verðbætur 
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skyldu greiddar á samningstímanum. Í því fólst að samið var um að gagnáfrýjandi bæri 
áhættu á því að verðhækkanir á samningstíma yrðu meiri en hann gerði ráð fyrir við 
tilboðsgerð. Þegar af þessari ástæðu verðuraðalkröfu hans hafnað. 

 

Niðurstaða málsins var þannig sú að þrátt fyrir að aðilar hafi verið jafnsettir og báðir 

sérfróðir um samningsgerð á sviði viðkomandi verksamnings, sem gat þess sérstaklega að 

verktakinn myndi axla áhættu af verðbreytingum, var talið ósanngjarnt, vegna hinna miklu 

breytinga á verðlagsþróun, að láta samninginn standa óhaggaðan. Af dómnum verður ráðið 

að til greina komi að breyta samningum vegna force majeure atvika þótt reglan sem slík 

komi að takmörkuðu gagni sem sjálfstæð heimild til skilmálabreytinga.  

 

6.3.5 Neytendaréttur  

Í 41. gr. neytendakaupalaga nr. 48/2003, er réttur neytanda til að afpanta hlut fyrir afhendingu 

hans og getur seljandi þá ekki krafist greiðslu. Samkvæmt 44. gr. sömu laga getur seljandi 

haldið fast við kaup og krafið neytenda um greiðslu, nema ef samgöngur eða greiðslumiðlanir 

stöðvast eða vegna annarra atvika sem neytandi getur hvorki stjórnað eða yfirunnið. Hér er 

þannig að finna reglu sem felur það í sér að tiltekin force majeure atvik geti leitt til brottfalls 

efndaskyldu. Ljóst er einnig að vel kann að reyna á ýmsar efndahindranir á sviði neytendaréttar 

á meðan yfirstandandi faraldur geisar, en hér má sem dæmi nefna samninga neytenda við 

veitingastaði um veisluhald sem hætta þarf við vegna samkomutakmarkana. Í tengslum við 

slíka samninga er eftirfarandi dómur eystri Landsréttar í Danmörku forvitnilegur:  

 
Ufr. 2021, bls. 3485. Í málinu var deilt um samning tilvonandi brúðhjóna og tilgreindrar 
veisluþjónustu í upphafi árs 2020 um veisluhald í tilefni af brúðkaupi sem átti að fara fram 16. 
maí 2020. Samkvæmt samningi aðilanna skyldu brúðhjónin greiða fyrir veisluna 134.000 
danskar krónur í síðasta lagi 16. apríl 2020, en hluti greiðslunnar átti greiðast nokkru áður. Í 
mars 2020 mæltu dönsk stjórnvöld hins vegar fyrir um samkomubann vegna 
kórónuveirufaraldursins og var óheimilt að halda veislur fyrir 10 eða fleiri til 13. apríl 2020. 
Samkomubannið var síðan framlengt reglulega fram í júní sama ár og fór svo að ekkert varð af 
brúðkaupsveislunni. Í dómi eystri-Landsréttar, sem fjallaði um kröfu veisluhaldarans um að 
fyrirframgreiðslan yrði innt af hendi, kom fram að á þeim tímapunkti sem brúðhjónin áttu að 
greiða hafi ekki legið fyrir að samkomubann yrði í gildi á brúðkaupsdaginn. Engu að síður hafi 
ástandið í þjóðfélaginu verið þannig að fyrirsjáanlegt hafi verið veisluþjónustan gæti ekki veitt 
umsamda þjónustu vegna sóttvarnatakmarkana. Með vísan til þess og meginreglna um force 
majeure var talið að brúðhjónunum hefði verið rétt að halda að sér höndum með greiðslu 
fyrirframgreiðslunnar þar sem fyrirsjáanlegt var á þeim tíma að faraldurinn ylli því að af 
veislunni yrði ekki.  

 

6.3.6 Vinnuréttur 

Eins og á sviði neytendaréttar kann að reyna á vanefndir ýmissa samningsskyldna á sviði 

vinnuréttar vegna Covid-19. Hér má sem dæmi hugsa sér fyrirvaralausar uppsagnir og/eða 
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riftun á samningi aðila. Ljóst er að hið opinbera hefur að einhverju leyti gripið inn í að 

þessu leyti með aðgerðum á borð við svokallaða hlutabótaleið, en það breytir því ekki að 

ýmis vafamál geta ritið í tengslum við hinar ýmsu tegundir vinnuréttarsamninga sem orðið 

hafa fyrir barðinu á faraldrinum. Í eftirfarandi dómi var því hafnað að farsóttin leiddi til 

brottfalls efndaskyldu launagreiðanda, en að mati héraðsdóms hafði viðkomandi, þrátt 

fyrir erfitt ástand í faraldrinum, ekki brugðist við og takmarkað tjón sitt eins og hægt var:  

 
Héraðsdómur Reykjavíkur 1. júlí 2021 í máli nr. E-7108/2020. Í málinu var deilt um 
leikmannasamning sem stefnandi, körfuknattleiksmaður, rifti vegna vanefnda félagsliðs á 
launagreiðslum og krafðist vangoldinna launa. Stefndi bar fyrir sig gríðarlega 
tekjuskerðingu vegna niðurlagningar Íslandsmótsins í körfubolta sem væri afleiðing af 
Covid-19. Þar sem hvorugum aðilanna hafi verið tækt að efna samningsskyldur sínar væri 
réttur stefnanda til launa niður fallinn og yrði ósanngjarnt af honum að bera fyrir sig 
samninginn. Í dómnum var fallist á það með stefnda að um fordæmalaust ástand hafi verið 
að ræða sem hafi haft áhrif á alla. Stefndi hefði hins vegar ekki nýtt sér þau úrræði sem 
honum voru tæk í samningi aðilanna til breytingar á samningum og þannig sýnt af sér slíkt 
athafnaleysi að ekki gæti talist ósanngjarnt af hálfu stefnanda að bera samninginn fyrir 
sig. Dómurinn taldi þannig ekki rök til  að víkja samningi aðila til hliðar með vísan til 1. 
mgr. 36. gr. sml.  og vísaði auk þess til þess að stefndi hefði vanefnt samninginn verulega 
og ítrekað af sinni hálfu. Í ljósi afdráttarlauss orðalags ákvæða samnings aðilanna voru 
eru engar forsendur taldar til að takmarka rétt stefnandatil launa. 
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7 Niðurstöður  
Flestir dómar og úrskurðir sem gengið hafa hérlendis sem erlendis og fjalla um afleiðingar 

Covid-19 hafa verið sammála um að faraldurinn sé í eðli sínu óvænt og óviðráðanlegt atvik, 

sem ekki hafið verið hægt að sjá fyrir eða ráða við. Út frá kröfuréttarlegu sjónarhorni er hins 

vegar skilyrði að í hverju og einu tilviki þurfi að skoða áhrifin, sem faraldurinn hefur valdið, 

út frá viðkomandi samningi og aðstæðum hverju sinni, ásamt því sem orsakatengsl við 

farsóttina þurfa alltaf að liggja fyrir. Um það verða engar almennar leiðbeiningar gefnar heldur 

veltur matið á atviksbundnum málavöxtum hverju sinni. Sömu sögu er að segja um réttaráhrifin 

sem faraldurinn kann að valda.  

Í ritgerðinni hefur sjónum verið beint að þeim reglum kröfu- og samningaréttar sem 

haft geta áhrif í tengslum við efndir samninga vegna Covid-19. Af umfjölluninni verður ráðið 

að meginreglan um skuldbindingargildi samninga er alltaf í forgrunni og þarf mikið til að koma 

svo samningum verði vikið til hliðar eða breytt. Ljóst er þó að í sumum tilvikum kann að þurfa 

að leita á náðir fyrrgreindra reglna til ógildingar eða breytinga á samningsskyldum. Hér má 

fyrst nefna ólögfestu regluna um force majeure, en ef skilyrðum hennar er fullnægt leiðir reglan 

til tímabundinna áhrifa á réttarstöðu samningsaðila þannig að skyldur þess, sem stendur frammi 

fyrir efndahindrun, falla tímabundið niður. Á þeim tíma getur kröfuhafi að jafnaði ekki beitt 

vanefndaúrræðum vegna vanefnda af hálfu skuldara, sem rót eiga að rekja til hindrunarinnar, 

nema lög eða samningar kveði á um annað. Á hinn bóginn vandast málið í flóknari 

samningssamböndum, enda svarar viðbragð vegna tímabundinnar hindrunar á borð við 

yfirstandandi heimsfaraldur, og beiting force majeure við slíkar aðstæður, því sjaldnast hvernig 

fer um skyldur aðila til lengri tíma. Virðist gildi reglunnar því takmarkað að þessu leyti auk 

þess sem reglan er því marki brennd að henni verður ekki beitt til breytingar á viðvarandi 

samningum. Ennfremur er ljóst að það viðmið, sem almennt hefur verið lagt til grundvallar, að 

peningagreiðsla leysi menn ekki undan efndum þrátt fyrir efndahindrun, getur staðið reglunni 

fyrir þrifum, en við blasir að margar vanefndir vegna Covid-19 birtast einfaldlega í því að 

peningagreiðsla er ekki efnd vegna fjárskorts. Að mati höfundar hefur reglan e.t.v. verið 

einfölduð um of í þessu sambandi, en af forsendum þeirra dóma sem raktir hafa verið verður 

ekki annað ráðið en að ekki sé útilokað að jafnvel skylda til greiðslu peninga geti falli niður 

tímabundið, að fullnægðum öðrum skilyrðum reglunnar.  

Hvað sem þessu líður er alveg ljóst af dómaframkvæmd og skrifum fræðimanna á 

sviðinu að sjónarmið um óviðráðanleg ytri atvik geta haft veigamikil áhrif þegar til greina 

kemur að ógilda eða breyta samningsskilmálum á grundvelli almennu ógildingarreglunnar í 36. 

gr. sml. Að mati höfundar er beiting force majeure til hliðar við 36. gr. sml. raunar nærtækari 
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kostur, a.m.k. í samningssamböndum sem ekki falla að beitingu force majeure vegna 

tímabundinna vanefnda. Ætla má að almenna reglan í 36. gr. sml. muni ráða úrslitum þegar 

ágreiningsmál eru leidd til lykta vegna Covid-19, a.m.k. þau mál sem kalla á breytingar út frá 

sanngirnissjónarmiðum, þó að lagarökum annarra reglna muni vissulega einnig njóta við. Í 

þessu sambandi bendir höfundur á að þótt tregða sé til að breyta samningsskilmálum vegna 

breyttra utanaðkomandi áhrifa almennt séð, bendi dómaframkvæmd til þess að slíkt sé langt 

frá því að vera útilokað, sbr. t.d. Hrd. 21. júní 2011 (542/2010) og Hrd. 1990, bls. 1437. Þó ber 

að geta þess að á slíkt mun einungis reyna í hluta þeirra samninga sem orðið hafa fyrir áhrifum 

af Covid-19, enda ljóst að ekki verður í öllum tilvikum talin ástæða til breytinga á 

samningsskilmálum eða samningum í heild.   

Reglur um stjórnunarábyrgð, sem vissulega eru skyldar reglunni um force majeure, geta 

einnig komið til álita í þessu sambandi en þær eru þó afmarkaðar við ákveðin réttarsvið. Þegar 

slíkar reglur koma til greina geta þær, á grundvelli sjónarmiða um óviðráðanleg ytri atvik, leitt 

til brottfalls efndaskyldna meðan hindrun varir. Loks getur reynt á regluna um brostnar 

forsendur, enda má fullyrða að í mörgum samningssamböndum teljist Covid-19 og afleiðingar 

hennar breyta forsendum sem aðilar hafa gengið út frá. Reglan um brostnar forsendur er þó háð 

þeim takmörkunum að réttaráhrifin felast einungis í ógildingu í heild eða að hluta. Hún kemur 

því einungis að takmörkuðu gagni í réttarsamböndum sem ætlað er að gilda til langs tíma og 

breyta þarf hluta skyldna tímabundið.    

Hvað varðar langtímasamninga á borð við leigusamninga í hótelrekstri, eða aðra 

samninga sem orðið hafa fyrir skakkaföllum vegna faraldursins, er ljóst að beðið er niðurstöðu 

héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E-2261/2020, og þá einkum dómi Hæstaréttar í málinu, 

sem væntanlega mun líta dagsins ljós fyrr en síðar. Mikilvægt er að niðurstaða Hæstaréttar  

feli í sér fordæmi sem stendur traustum stoðum og svari því með fordæmisgefandi og 

almennum hætti hvernig leysa ber úr slíkum málum, þótt vissulega ráðist niðurstaðan af 

fyrirliggjandi málsatvikum. Af reynslunni í eftirhrunsmálum frá 2008 og síðar má fullyrða að 

heppilegt sé að ekki verði opnað fyrir nýtt tímabil málaferla þar sem tekist er á um minnstu 

smáatriði sem frábrugðin eru mismunandi málum. 
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