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1  Inngangur 

Endurskoðendur eru opinberir sýslunarmenn
1
 sem gegna eiga gífurlega mikilvægu hlutverki í 

nútíma samfélagi og mikilvægi þess hefur aukist í gegnum tíðina. Hlutverk endurskoðenda er 

að gefa hlutlaust og áreiðanlegt sérfræðiálit sitt á reikningsskilum og með því efla traust og 

veita leiðsögn um t.d. hvar sé arðbært og óhætt að geyma fjármagn.  

Í ársbyrjun 2008 nam stærð íslensku bankanna nærri nífaldri þjóðarframleiðslu.
2
 

Fjárhagslegar upplýsingar bankanna voru endurskoðaðar fyrirvaralaust fyrir árið 2007, en þeir 

urðu síðan tæknilega gjaldþrota árið 2008 og voru teknir yfir af Fjármálaeftirlitinu með 

heimild í „neyðarlögunum“ nr. 125/2008.  Við fall þeirra og annarra fjármálafyrirtækja 

töpuðust tæpir 8 þúsund milljarðar króna eða sem svarar til þjóðarframleiðslu Íslendinga í rúm 

fimm ár
3
 svo það er ljóst að margir hafa orðið fyrir gífurlegu tjóni.  

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um þær reglur sem gilda um skaðabótaábyrgð 

endurskoðenda með áherslu á það hlutverk þeirra að endurskoða ársreikninga. Það er ýmislegt 

sem bendir til þess að endurskoðendur bankanna hafi sýnt af sér saknæma háttsemi og að 

bótaábyrgð hafi skapast. Það er til að mynda mat þingmannanefndarinnar sem falið var að 

fjalla um skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis „að regluverðir og innri og ytri endurskoðendur 

hafi brugðist eftirlitsskyldu sinni og beri mikla ábyrgð á að slæmir viðskiptahættir bankanna 

og vanvirðing við lög og reglur hafi fengið að viðgangast jafnlengi og raun bar vitni.“
4
 Þessi 

ályktun þingmannanefndarinnar er þó ekki mjög vel rökstudd og það er margt sem hefði betur 

mátt fara við gerð skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis.  

Það er ekki tilgangur þessarar ritgerðar að komast að niðurstöðu um það hvort 

endurskoðendur séu skaðabótaskyldir vegna áritunar þeirra á ársreikninga fjármálafyrirtækja 

fyrir hrun eður ei, heldur að fjalla almennt um þær reglur sem gilda um skaðabótaábyrgð 

þeirra. Tíminn einn á eftir að leiða það í ljós hvort endurskoðendurnir hafi valdið tjóni sem 

þeim ber að bæta, en það mun skýrast þegar niðurstöður liggja fyrir í þeim dómsmálum sem 

nú þegar eru hafin. 

 

                                                      
1
 3. mgr. 8. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008. 

2
 Úr landsdómi nr. 3/2011, bls. 397.  

3
 Rannsóknarnefnd Alþingis: Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, 11. kafli, 

Innri og ytri endurskoðun, bls. 153. 
4
 Skýrsla  þingmannanefndar  til  að  fjalla  um  skýrslu  rannsóknarnefndar  Alþingis.  Birt  í september 2010. 
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2  Endurskoðun og áritun ársreikninga 

Endurskoðendur sinna ýmsum verkefnum fyrir viðskiptavini sína, t.d. fjármálaráðgjöf, færslu 

bókhalds og framkvæmd áreiðanleikakannana,
5

 en mikilvægasta hlutverk þeirra er 

endurskoðun ársreikninga. Í 48. gr. laga nr. 75/2010, sem breyttu lögum um fjármálafyrirtæki 

nr. 161/2002, var kveðið á um að endurskoðendum sé óheimilt að sinna öðrum störfum fyrir 

fjármálafyrirtæki heldur en endurskoðun, sbr. og  1. mgr. 90. gr. þeirra laga.
6
  

Með 1. gr. breytingarlaganna var bætt nýrri málsgrein við 1. gr laga nr. 161/2002 sem 

kvað á um að tilgangur laganna væri sá „að tryggja að fjármálafyrirtæki séu rekin á 

heilbrigðan og eðlilegan hátt með hagsmuni viðskiptavina, hluthafa, stofnfjáreigenda og alls 

þjóðarbúsins að leiðarljósi.“  

Í þessum kafla verður fjallað um ársreikninga, endurskoðun á þeim og niðurstöðu 

endurskoðunarinnar sem felst í áritun endurskoðandans. 

2.1  Ársreikningur 

Ársreikningur er árlegt reikningsuppgjör. Stjórn og framkvæmdastjórn fjármálafyrirtækis
7
 er 

skylt að semja ársreikning fyrir hvert reikningsár, sbr. 1. mgr. 87. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Ársreikningurinn á að gefa glögga mynd af fjárhagsstöðu og 

rekstrarafkomu fjármálafyrirtækis og skal hann gerður í samræmi við lög, reglur og góða 

reikningsskilavenju, sbr. 1. mgr. 88. gr. sömu laga.  

Tilgangur ársreiknings er að sýna rekstrarárangur yfir tiltekið tímabil og fjárhagslega 

stöðu í upphaf og lok tímabils auk breytinga á handbæru fé á því tímabili sem 

ársreikningurinn nær til. Í lögum um ársreikninga nr. 3/2006 er að finna leiðbeiningar og 

kröfur um það hvert innihald ársreikninga skuli vera, hvaða matsreglum skuli beita í 

einstökum tilvikum og hvaða skýringar skuli fylgja.
 8

 

2.2  Endurskoðun ársreikninga 

Samkvæmt 2. tölul. 1. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008 er skilgreining á endurskoðun 

eftirfarandi: „Óháð og kerfisbundin öflun gagna og mat á þeim í þeim tilgangi að láta í ljós 

rökstutt og faglegt álit endurskoðanda um áreiðanleika þeirra og framsetningu í samræmi við 

                                                      
5
 Endurskoðandinn. Umhverfi, hlutverk og ábyrgð, bls. 13. 

6
 Í I. ákvæði til bráðabirgða í lögum nr. 75/2010 er kveðið á um tiltekinn aðlögunartíma fyrir þá endurskoðendur 

eða endurskoðunarfyrirtæki sem veitt hefur fjármálafyrirtæki þjónustu í ákveðinn tíma. 
7
 10. töluliður 1. gr. a. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002: Fjármálafyrirtæki: Viðskiptabanki, sparisjóður, 

lánafyrirtæki, rafeyrisfyrirtæki, verðbréfafyrirtæki, verðbréfamiðlun eða rekstrarfélag verðbréfasjóða sem fengið 

hefur starfsleyfi skv. 6. gr., sbr. 4. gr. 
8
 Endurskoðandinn. Umhverfi, hlutverk og ábyrgð, bls. 4. 
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lög, settar reikningsskilareglur eða önnur skilyrði sem fram koma í álitsgerðinni.“ Enga 

skilgreiningu var að finna í eldri lögum um endurskoðendur nr. 18/1997.  

Meginmarkmið endurskoðunar ársreikninga er að staðfesta áreiðanleika þeirra með því að 

láta í ljós óháð sérfræðiálit á þeim og efla traust milli þeirra sem leggja fram ársreikninga og 

lesenda þeirra. Bæði viðskiptamenn viðkomandi félags og ýmsir þriðju aðilar hafa ríka 

hagsmuni af því að ársreikningar sem áritaðir eru af endurskoðendum séu trúverðugir og 

réttir.
9

 Ársreikningar fjármálafyrirtækja skulu endurskoðaðir af endurskoðanda eða 

endurskoðunarfélagi, sbr. 1. mgr. 90. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 

Í 102. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 segir að endurskoðendur eða skoðunarmenn skuli 

endurskoða ársreikninginn í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í því sambandi kanna 

bókhaldsgögn félagsins og aðra þætti er varða rekstur þess og stöðu. 

Skv. 1. mgr. 93. gr. laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 skal Fjármálaeftirlitið sjá til 

þess í samráði við Félag löggiltra endurskoðenda og aðra hlutaðeigandi aðila að á hverjum 

tíma liggi fyrir skilgreining á góðri endurskoðunarvenju við endurskoðun hjá 

fjármálafyrirtækjum. Fjármálaeftirlitið hefur sett reglur um endurskoðun fjármálafyrirtækja, 

sbr. reglur nr. 532/2003.
10

 Í reglunum er að finna ýmis ákvæði um það hvernig endurskoðun 

skuli framkvæmd og verður nánar vikið að því í kafla 4.1. Skv. 92. gr. laga um 

fjármálafyrirtæki nr. 161/2002 er kveðið á um upplýsingaskyldu endurskoðanda í þar til nánar 

tilgreindum tilvikum. 

2.3  Áritunin 

Áritunin er tæki endurskoðanda til að hafa samskipti við umheiminn. Hin eiginlega 

endurskoðun ársreiknings lýkur með áritun endurskoðanda. Bæði form og efni áritunarinnar 

hefur afgerandi þýðingu varðandi mat á hugsanlegri ábyrgð endurskoðanda. Efni áritunarinnar 

skilgreinir hvaða væntingar þeir sem lesa ársreikninginn geta gefið sér varðandi stöðu 

viðkomandi félags. 
11

 Í hrd. 1999, bls. 4746 (272/1999) er í forsendum lýst þýðingu áritunar 

með eftirgreindum hætti: 

Ársreikningurinn er mynd fyrirtækisins út á við og er mikilvægt fyrir traust fyrirtækisins, að 

hann sýni rétta og glögga mynd af hag og afkomu þess. Athugasemdalaus áritun endurskoðanda 

á ársreikning felur í sér staðfestingu á þessu. 

Í 11. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008 segir að við lok endurskoðunar skuli 

endurskoðandi árita hið endurskoðaða viðfangsefni með áritun sem inniheldur upplýsingar um 

                                                      
9
 Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda, bls. 7. 

10
 Reglur um endurskoðun fjármálafyrirtækja: Stjórnartíðindi B-deild, útgáfud. 22. júlí 2003.  

11
 Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar.  bls. 78 – 80. 
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endurskoðunina og álit endurskoðandans. Hafi endurskoðunarfyrirtæki verið falin 

endurskoðun skal áritun undirrituð af a.m.k. þeim endurskoðanda sem ábyrgð bar á 

endurskoðuninni fyrir hönd endurskoðunarfyrirtækisins. Áritun skal vera í samræmi við 

alþjóðlega endurskoðunarstaðla. 

Skv. 1. mgr. 104. gr. laga um ársreikninga nr. 3/2006 skulu endurskoðendur eða 

skoðunarmenn að lokinni endurskoðun árita ársreikninginn og enn fremur samstæðureikning 

ef hann er saminn og skal áritunin fylgja ársreikningnum. Í árituninni skal koma fram að 

ársreikningurinn eða samstæðureikningurinn hafi verið endurskoðaður. Þá skal koma fram álit 

endurskoðenda eða skoðunarmanna á því hvort ársreikningurinn eða samstæðureikningurinn 

sé saminn í samræmi við ákvæði laga og settar reikningsskilareglur, svo og greinargerð um 

niðurstöðu endurskoðunarinnar að öðru leyti. Ef endurskoðendur eða skoðunarmenn telja að 

ekki beri að samþykkja ársreikninginn skulu þeir taka það fram sérstaklega. 

Áritanir í kjölfar endurskoðunar geta verið á fimm mismunandi vegu:  

1. Fyrirvaralaus áritun. – Þetta er langalgengasta áritunin. Til þess að ársreikningur hljóti 

fyrirvaralausa áritun þarf hann að gefa glögga mynd af rekstri, efnahag og sjóðsstreymi 

fyrirtækis í samræmi við settar reikningsskilareglur. 

2. Fyrirvaralaus áritun með ábendingarmálsgrein. - Þegar endurskoðandinn álítur 

fyrirvaralausa áritun við hæfi, en telur samt nauðsynlegt að benda lesendum ársreikningsins á 

tiltekið atriði í honum, getur hann sett sérstaka ábendingarmálsgrein í áritunina. 

3. Áritun með fyrirvara. – Þegar endurskoðandinn telur að ársreikningurinn gefi glögga mynd 

af rekstri og efnahag fyrirtækis að undanskildum ákveðnum liðum þá skal hann gera fyrirvara 

um þá. 

4. Áritun án álits. – Ef endurskoðandinn getur ekki aflað nægilegra gagna til að styðja við álit 

sitt og hugsanleg áhrif á reikningsskilin eru bæði veruleg og víðtæk, þá skal notast við áritun án 

álits. 

5. Neikvætt álit. - Áritun með neikvæðu áliti er notuð þegar endurskoðandinn metur, eftir að 

hafa afað sér nægjanlegra endurskoðunargagna, að villur í reikningsskilunum séu bæði 

verulegar og víðtækar.
12

 

Fyrirvaralaus endurskoðun styrkir þá ímynd að allt sé í besta lagi með stöðu fyrirtækisins. 

Sá sem kynnir sér áritun ársreiknings á að geta lagt hana og ársreikninginn til grundvallar 

ákvörðunum sínum. Það má því segja að áritunin sé eins konar trygging fyrir því að 

ársreikningurinn sé réttur. Þetta leiðir þó ekki til þess að öruggt sé að hver einasta tala í 

ársreikningnum sé 100% rétt. Þrátt fyrir fyrirvaralausa áritun geta verið villur og skekkjur í 

ýmsum atriðum án þess að það leiði til brots á góðri endurskoðunarvenju. 
13

 

                                                      
12

 Endurskoðandinn. Umhverfi, hlutverk og ábyrgð, bls. 18-19. 
13

 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen, Mogen Christensen: Revisor ansvar, bls. 199. 



6 

3  Bótagrundvöllurinn 

Endurskoðanda ber skylda til að bæta fjárhagslegt tjón sem leiðir af ófullnægjandi 

endurskoðun hans eða starfsmanns sem endurskoðandinn ber ábyrgð á.
14

 Í lögum um 

endurskoðendur nr. 79/2008 er ákvæði um skaðabótaábyrgð endurskoðenda í 1. mgr. 27. gr., 

en slíkt ákvæði var ekki að finna í eldri lögum um endurskoðendur. Í ákvæðinu segir að 

endurskoðandi beri ábyrgð á tjóni sem hann eða starfsmenn hans valda í störfum sínum af 

ásetningi eða gáleysi. Um sakarmat og sönnun gilda reglur skaðabótaréttar. Í greinargerð 

frumvarpsins segir um 1. mgr. 27. gr. að ákvæðið eigi ekki að leiða til breytinga á þeim 

óskráðu reglum sem gilda um skaðabótaábyrgð endurskoðenda. Um bótagrundvöllinn vegna 

tjóns sem endurskoðendur valda í starfi sínu gildir sakarreglan.
15

  

Sakarreglan, sem oft er nefnd meginreglan um bótagrundvöllinn,
16

 gildir því um 

bótaábyrgð endurskoðenda. Sakarreglunni er beitt á strangari máta en ella gagnvart 

sérfræðingum, þar á meðal endurskoðendum,
17

 sbr. kafla 4 hér á eftir.  

3.1  Skilyrði sakarreglunnar 

Sakarreglan er nú skilgreind þannig: 

Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, 

enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans og raskar hagsmunum, sem verndaðir eru með 

skaðabótareglum. Það er og skilyrði, að sérstakar huglægar afsökunarástæður eigi ekki við um 

tjónvald, svo sem æska eða skortur á andlegri heilbrigði.
18

 

Öll skilyrði sakarreglunnar þurfa að vera uppfyllt svo hægt sé að dæma tjónvald 

bótaábyrgan. Hér á eftir verður fjallað nánar um hvert skilyrðanna. 

3.1.1  Saknæmi 

Það skilyrði sem hvað mikilvægast er að sýna fram á að hafa verið uppfyllt er saknæmið. Svo 

saknæmisskilyrðið sé uppfyllt þarf háttsemi að vera viðhöfð af ásetningi eða gáleysi.
19

 

Aðgreining milli ásetnings og gáleysis er að mestu þýðingarlaus í skaðabótarétti, en hátt 

gáleysisstig eða ásetningur getur leitt til þess að bótaréttur tjónþola rýmkar.
20

  

Við mat á gáleysi hefur lengi vel verið stuðst við regluna um bonus pater familias-

mælikvarðann, sem rekja má til Rómarréttar. Mælikvarðinn felur það í sér að hugað er að því 

hvernig hinn góði og gegni maður hefði hagað sér og hvort tjónvaldur hafi hagað sér í bága 

                                                      
14

 T.d. Arnljótur Björnsson: Bótakröfur á hendur löggiltum endurskoðendum, bls. 4-5. 
15

 Alþt. 2007-2008, A-deild. Þskj. 827 - 526. mál. 
16

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 137. 
17

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 502. 
18

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 140. 
19

 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, bls. 52 og Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 141. 
20

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 155 og bls. 164. 
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við það. Bonus pater familias-mælikvarðinn hefur ekki náð að standast tímans tönn og gildi 

hans hefur dvínað með samfélagsþróun síðustu áratuga. Reynt hefur verið að betrumbæta 

mælikvarðan undir heitinu vir optimus og miða við þann sem best hefur hagnýtt sér þá 

þekkingu sem til er á viðkomandi sviði, t.d. hvað varðar endurskoðun. Mælikvarðarnir eru 

ófullnægjandi í nútíma samfélagi einir og sér en þó oft notaðir t.d. til að lýsa með almennum 

hætti hvaða háttsemi skuli viðhöfð.
21

  

Síðastliðna áratugi hefur regluvæðing aukist verulega, sem er ástæða þess að dregið hefur 

úr notagildi tilbúins mælikvarða, þar sem til eru lög, reglugerðir og aðrar hátternisreglur á 

flestum sviðum. Ef ekki eru til hátternisreglur varðandi það atriði sem reynir á þá er hægt að 

styðjast við fordæmi eða venjur. Nú er því saknæmi að mestu metið á hlutlægan máta þrátt 

fyrir að vera huglægt ástand, með því að staðreyna hvort háttsemi tjónvalds fari í bága við þá 

háttsemi sem hann hefði átt að viðhafa samkvæmt skráðum hátternisreglum, fordæmum eða 

venjum.
22

 Ef hátternisregla hefur verið brotin þá er ályktað að huglæga skilyrðinu um 

saknæmi sé fullnægt. Af dómaframkvæmd má augljóslega greina að þessi aðferðafræði sé 

orðin algeng. Fullyrða má „að ef tjónvaldur hefur valdið tjóni með því að brjóta 

hátternisreglur, sem honum var skylt að fara eftir og höfðu það markmið að tryggja öryggi 

tjónþola og koma í veg fyrir það tjón sem varð, og reglurnar taka sérstaklega til háttsemi 

tjónvalds, eru verulegar líkur til þess, að dómstólar myndu telja háttsemi tjónvalds saknæma. 

“
23

Í þeim tveimur hæstaréttardómum sem fallið hafa um skaðabótaábyrgð endurskoðenda á 

Íslandi virðast dómararnir hafa metið saknæmið á hlutlægan máta.  

Hrd. 1999, bls. 4746 (272/1999). 

Málsatvik voru þau að gjaldkeri hlutafélags hafði dregið sér fé úr sjóðum þess og faldi 

fjárdráttinn með færslum í bókhaldi án gildra fylgiskjala og með fölsun afstemminga. 

Hlutafélagið krafði löggilta endurskoðandann G og endurskoðunarfyrirtækið  P um bætur vegna 

þess tjóns sem hlutafélagið hafði orðið fyrir sökum fjárdráttarins. G og P höfðu áritað 

ársreikninga N athugasemdalaust, þótt afstemmingar allra bókhaldsreikninga hafi ekki legið 

fyrir og án þess að kanna stoðgögn og fylgiskjöl óafstemmdra reikninga og upplýstu ekki stjórn 

hlutafélagsins um þetta. 

Hæstiréttur víkur að ákvæði laga um ársreikninga um góða endurskoðunarvenju og leiðbeinandi 

reglur um grundvallaratriði endurskoðunar á ársreikningum hlutafélaga.  

                                                      
21

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 153. 
22

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 155. 
23

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 170. 
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Hæstiréttur víkur einnig að 8. gr. laga nr. 18/1997 um endurskoðendur og tekur fram að skv. 

þeirri grein þýði áritun endurskoðanda á reikningsskil, nema annað komi fram af árituninni, að 

reikningsskilin og bókhaldið, sem þau eru byggð á, hafi verið endurskoðuð af honum og 

reikningsskilin gefi að hans mati glögga mynd af hag og afkomu aðila og að bókhaldið sé fært 

eftir viðurkenndum bókhaldsreglum. Síðan segir í forsendum Hæstaréttar: „Stefndu bar sem 

endurskoðendum félagsins einnig að sjá um, að afstemmingar allra bókhaldsreikninga þess 

lægju fyrir, áður en þeir luku endurskoðun ársreikningsins, og áttu þeir að vekja athygli stjórnar 

áfrýjanda skriflega á umræddum annmörkum. Benda atvik málsins til þess, að á hafi skort, að 

skyldu þeirra til að sannreyna eignastöðu félagsins hafi verið nægileg gætt. 

Samkvæmt framansögðu verður ekki hjá því komist að telja stefndu eiga að hluta til sök á því, 

að ekki komst upp um fjárdráttinn fyrr en um mitt ár 1996, en hann hafði staðið yfir óslitið frá 

árinu 1992. Þykja þeir bera nokkra ábyrgð á því gagnvart félaginu sjálfu, að tjónið varð meira en 

þurft hefði að vera, hefðu þeir staðið öðruvísi að verki.“ 

Greina má af þessum dómi og framansögðu að ef endurskoðandi hefur ekki fylgt þeim 

lögum og reglum sem í gildi eru við endurskoðun á ársreikningi og endurskoðað í samræmi 

við góða endurskoðunarvenju þá getur það valdið því að saknæmisskilyrðið sé uppfyllt. T.d. 

ef villur í reikningsskilum eru bæði verulegar og víðtækar en endurskoðandinn veitir samt 

fyrirvaralausa áritun, hvort sem ástæðan fyrir því er óvönduð vinnubrögð eða það að 

endurskoðandinn sé orðinn of háður viðskiptavininum. 

Ef endurskoðandi fylgir þeim skráðu hátternisreglum sem gilda á viðkomandi sviði þá 

kemur það almennt í veg fyrir bótaábyrgð hans, en það er þó ekki algilt. Dæmi er um að 

dómstólar hafi talið háttsemi saknæma þó viðkomandi tjónvaldur hafi fylgt þeim 

hátternisreglum er giltu á viðkomandi sviði. Ástæðan fyrir því getur verið sú að reglurnar séu 

að mati dómstóla ófullkomnar og hafi ekki tekið mið af breyttum aðstæðum eða viðhorfum. 
24

 

Sem dæmi um þetta má nefna Hrd. 1996, bls. 2466: 

Fasteignasali milligekk sölu á íbúð sem miklar skuldir hvíldu á. Tekið var fram í 

kaupsamningnum að kaupendunum væri kunnugt um skuldirnar og að þær væru í verulegum 

vanskilum. Skuldirnar voru ekki uppreiknaðar né vikið að þeim frekar. Seljendur afléttu ekki 

skuldunum eins og samningur kvað á um að þeim bæri og íbúðin var seld til fullnustu skuldanna. 

Að mati Hæstaréttar gerðist fasteignasalinn sekur um vanrækslu á skyldum sínum og honum 

dæmd bótaskylda þrátt fyrir að háttsemi hans hafi ekki farið í bága við hátternisreglur. Vísað var 

til eðli máls og meginreglna laga. 

3.1.2  Ólögmæti 

Það er talsverðum vandkvæðum bundið að skilgreina hugtakið ólögmæti, en fræðimenn hafa 

kosið að lýsa því með neikvæðum hætti þannig, að þótt tjóni sé valdið á hagsmunum, sem 

njóta verndar skaðabótareglna með skaðabótaskyldum hætti, er það ekki ólögmætt, ef 

háttsemin réttlætist af einhverjum hlutlægum ábyrgðarleysisástæðum. Hugtakinu ólögmæti 

hefur verið úthýst af ýmsum fræðimönnum sem telja það óþarfa aukahlut þar sem 

                                                      
24

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 184. 
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saknæmisskilyrðið gegni í raun tilgangi þess.
25

 Ég tel því ekki nauðsynlegt af þessum sökum 

að fjalla frekar um þetta skilyrði sakarreglunnar. 

3.1.3  Orsakatengsl og sennileg afleiðing 

Það er eitt af  skilyrðum sakarreglunnar að sýna fram á orsakatengsl milli háttsemi og þess 

tjóns sem krefjast á bóta fyrir. Skilyrðinu um orsakatengsl er ætlað að takmarka bótaábyrgð 

þannig að aðeins athafnir eða athafnaleysi sem er í nægilega sterkum tengslum við tjónið leiði 

til bótaábyrgðar. Ekki eru forsendur fyrir því að krefja aðila um bætur fyrir tjón sem orsakast 

ekki af háttsemi hans.
26

  

Sönnunarbyrði fyrir orsakatenglsum hvílir almennt á þeim sem verður fyrir tjóni, en 

sérfræðiábyrgðin felur það í sér að möguleiki er á að sönnuninni verði snúið við, sbr. kafla 

4.3.3. Þegar þriðji maður tekur ákvörðun á grundvelli áritunar endurskoðanda er afar sennilegt 

að skilyrðið um orsakatengsl sé uppfyllt, tjónið hefði ekki orðið nema vegna ákvörðunar á 

grundvelli áritunar endurskoðanda. Skilyrðið um sennilega afleiðingu felur í sér að 

bótaábyrgð sé takmörkuð við þær afleiðingar bótaskyldrar háttsemi sem sé fyrirsjáanleg eða 

eðlileg og sanngjörn.  

Samkvæmt eðli starfs endurskoðenda og hlutverks þeirra er það nánast eðli máls 

samkvæmt sennileg afleiðing að viðskiptavinur og þriðji maður geti orðið fyrir tjóni vegna 

áritunar sem er ábótavant. 

4  Sérfræðiábyrgð 

Í sérfræðiábyrgðinni felst að sakarreglunni er beitt á sérstaklega strangan hátt gagnvart 

sérfræðingum á ýmsum sviðum
27

. Þegar metið er hvort sérfræðiábyrgðin nái til ákveðinnar 

stéttar er til leiðbeiningar almennt hægt að beita efnislegri afmörkun. Í fyrsta lagi er hugað að 

því hvort viðkomandi hafi hlotið fræðilega menntun og/eða starfsþjálfun í þeirri tilteknu grein 

eða á því tiltekna starfssviði, sem um ræðir. Í öðru lagi hvort hin faglega þekking þeirra og 

reynsla sé grundvöllur ráðgjafar þeirra eða vinnu þeirra við það verkefni, sem þeim hefur 

verið falið að vinna. Í þriðja lagi það hvort viðkomandi bjóði fram sérfræðiþekkingu sína eða 

reynslu yfirleitt gegn greiðslu. Einnig er oft litið til þess hvort faglegar siðareglur gildi um 

starfsstéttina og hvort viðurkennd fagsamtök séu starfrækt. 
28

  

                                                      
25

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 114. 
26

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 345. 
27

 Í nýjum ritum er sérfræðiábyrgð túlkuð rýmra en áður og látin ná yfir t.d. ýmsar opinberar stofnanir og 

hagsmunasamtök. Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 502. 
28

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 503. 
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Samkvæmt afmörkuninni hér að ofan nær sérfræðiábyrgð til endurskoðenda og er það 

enda viðurkennt í fræðiritum.
29

 Sérfræðiábyrgð endurskoðanda nær ekki einungis til þess sem 

endurskoðandinn vinnur fyrir heldur einnig til ábyrgðar á tjóni þriðja manns. 
30

 Allt gáleysi, 

sem veldur tjóni, leiðir að jafnaði til skaðabótaábyrgðar, þegar um sérfræðilega ráðgjöf og 

þjónustu er að ræða.
31

  Reglan styrkir réttarstöðu tjónþola mikið en kemur niður á 

endurskoðandanum. Þetta réttlætist af því að vegna sérhæfðar menntunar og reynslu 

endurskoðanda eru gerðar miklar kröfur til faglegra og vandaðra vinnubragða af hans hálfu 

sem fólk á að geta treyst. 

Sérfræðiábyrgðin felur í sér að: 

Í fyrsta lagi, að gerðar séu ríkari kröfur til hins hlutlæga þáttar, þ.e. það eru gerðar ríkari kröfur 

um tilteknar athafnir, eða að menn sýni meiri aðgæzlu eða vandvirkni en almennt yrðu gerðar 

kröfur til eða hegði sér ella með öðrum hætti. 

  

Í öðru lagi, að gerðar séu ríkari kröfur til þess, hvað maður sá eða mátti sjá um afleiðingar 

háttsemi sinnar. Þetta er oft reist á huglægu mati, þ.e. á einstaklingsbundnum aðstæðum 

tjónvalds, t.d. ef hann er sérfróður eða vel menntaður og gat því frekar en aðrir áttað sig á því, 

að tjón gat leitt af tiltekinni hegðun hans. 
 
Í þriðja lagi beiting sönnunarreglna með þeim hætti, að hliðrað er til um sönnun, tjónþola í vil. 

Það leiðir oft til strangari ábyrgðar, en almennar reglur myndu fela í sér. 
32 

4.1  Ríkari kröfur til aðgæslu og vandvirkni 

Við lestur lagaákvæða um endurskoðendur má greina að löggjafinn gerir strangari kröfur til 

þeirra heldur en margra annarra starfsstétta og lagagrundvöllurinn felur í sér að ríkar kröfur 

eru gerðar til vandvirkni í vinnubrögðum.
33

 Í 2. mgr. 7. gr. laga um endurskoðendur nr. 

18/1997 sagði að endurskoðendur skyldu rækja störf sín af kostgæfni og samviskusemi í 

hvívetna og halda lög og reglur sem lúta að starfi þeirra. Samhljóða ákvæði er nú að finna í 1. 

mgr. 8. gr. laga um endurskoðendur nr. 79/2008. Þetta ákvæði er mjög almennt og ólíklegt að 

saknæmi verði byggt á því einu og sér en það er gott dæmi um þær auknu kröfur sem gerðar 

eru til endurskoðenda sem sérfræðinga. 

Víða er minnst á hugtakið góða endurskoðunarvenju, t.d. í lögum um endurskoðendur nr. 

79/2008, lögum nr. 3/2006 um ársreikninga, lögum nr. 161/2002 um fjármálafyrirtæki, lögum 

nr. 86/1997 um Ríkisendurskoðun og lögum nr. 60/1994 um vátryggingarstarfsemi.  

                                                      
29

 T.d. Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 501 og Vibe Ulfbeck, Erstatningsretlige grænseområder 

Professionsansvar og produktansvar, bls. 73. 
30

 Lars Bo Langsted: „Bevisvurdering i sager om professionelt ansvar – med særligt henblik på advokat – og 

revisorbranchen“, bls. 118. 
31

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 200 og A. Vinding Kruse, Erstatningsretten, bls. 105. 
32

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 504. 
33

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 201 
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Í góðri endurskoðunarvenju felst ákveðið viðmið um þá kröfu sem gerð er til endurskoðenda 

sem sérfræðinga, um hvaða háttsemi þeir skulu viðhafa, hverju þeir þurfa að huga að og hvað 

þeir skuli forðast.  

Góð endurskoðunarvenja er matskennt hugtak sem lengst af hafði ekki verið skilgreint 

fyrr en með lögum um endurskoðendur nr. 79/2008, en þar segir í ákvæði II til bráðabirgða að 

með góðri endurskoðunarvenju sé átt við að endurskoðað sé með viðurkenndum aðferðum í 

samræmi við leiðbeinandi reglur um endurskoðun (ISA) út gefnar af alþjóðasamtökum 

endurskoðenda (IFAC), sem Félag löggiltra endurskoðenda er aðili að. 

Ef endurskoðandi sinnir ekki starfi sínu í samræmi við góða endurskoðunarvenju þannig 

að það leiði til tjóns fyrir viðskiptamann hans eða þriðja aðila getur það leitt til þess að 

saknæmisskilyrði sakarreglunnar sé uppfyllt og endurskoðandinn verði skaðabótaskyldur. 

Áður er vísað til reglna nr. 532/2003 um endurskoðun fjármálafyrirtækja, settar af 

Fjármálaeftirlitinu. Reglurnar eru skilgreining á meginatriðum á góðri endurskoðunarvenju 

hjá fjármálafyrirtækjum. Í 2. gr. reglnanna segir að endurskoðun ársreiknings 

fjármálafyrirtækis skuli framkvæmd í samræmi við góða endurskoðunarvenju og í samræmi 

við ákvæði þessara reglna. Markmið endurskoðunar er að komast að raun um hvort 

ársreikningur gefi  glögga mynd af afkomu og efnahag fjármálafyrirtækis og að ársreikningur 

sé saminn í samræmi við ákvæði þeirra laga og reglna sem um fyrirtækið gilda, 

félagssamþykktir og góða reikningsskilavenju og að fylgt hafi verið ákvæðum laga og reglna 

varðandi upplýsingaskyldu viðkomandi fyrirtækis. Í ákvæðinu segir að í þessu felist m.a. 

eftirfarandi:  

1. Hvort upplýsingar í rekstrarreikningi og skýringum gefi glögga mynd af rekstri fyrirtækis í 

samræmi við lög, reglur, samþykktir og góða reikningsskilavenju.  

2. Hvort útlán, kröfur og aðrar eignir í efnahagsreikningi séu fyrir hendi, í eigu fyrirtækis og séu 

færðar og metnar í samræmi við gildandi lög, reglur og góða reikningsskilavenju. Einnig að 

veðsetning og aðrar kvaðir á eignum komi fram í ársreikningi.  

3. Hvort skuldir og aðrar skuldbindingar, þ.m.t. trygginga- og ábyrgðarskuldbindingar, séu 

tilgreindar og metnar í efnahagsreikningi, eða utan efnahagsreiknings, í samræmi við lög, reglur 

og góða reikningsskilavenju. 

4. Hvort rekstrar- og efnahagsreikningur sé í samræmi við bókhald viðkomandi fyrirtækis.  

5. Hvort einstakir liðir rekstrar- og efnahagsreiknings séu sundurliðaðir og flokkaðir í samræmi 

við lög, reglur og góða reikningsskilavenju og allar nauðsynlegar upplýsingar komi fram í 

ársreikningi. 

6. Hvort eignir viðskiptamanna samkvæmt fjárvörslusamningum séu fyrir hendi og upplýsingar 

um þá komi fram í ársreikningi. 
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Í 6. gr. reglnana segir svo að endurskoðun skuli framkvæmd í samræmi við góða 

endurskoðunarvenju. Með þessu er átt við að endurskoðað sé með viðurkenndum aðferðum 

sem hæfir og samviskusamir endurskoðendur nota. 

Í III. kafla forsendna Hæstaréttar í Hrd. 1999, bls. 4746 (272/1999) er fjallað um góða 

endurskoðunarvenju og vikið að leiðbeinandi reglum sem gefnar voru út af félagi löggiltra 

endurskoðenda. Endurskoðandinn G er svo fundinn skaðabótaskyldur sökum þess að hafa 

ekki fylgt góðri endurskoðunarvenju. 

4.2  Ríkari kröfur til þess, hvað maður sá eða mátti sjá um afleiðingar háttsemi sinnar 

Gerðar eru ríkari kröfur til sérfræðinga um, að þeir geri sér betur en aðrir grein fyrir því tjóni, 

sem af verkum þeirra getur leitt, þ.e. ef þeir sinna ekki þeim reglum í starfsemi sinni, sem gera 

má kröfu um.
34

  

Þetta er mjög mikilvægt atriði varðandi endurskoðendur sökum þess hve stór hópur getur 

byggt ákvarðanir sínar á áritun endurskoðenda, ekki aðeins viðskiptavinurinn heldur einnig 

allir mögulegir þriðju aðilar sem byggja ákvörðun sína um t.d. kaup á hlutabréfum eða 

lánveitingu á áritun endurskoðanda. Í þessu felst að af rangri áritun á ársreikning 

fjármálafyrirtækis getur leitt gríðarlegt tjón. Endurskoðendur þurfa að hafa þetta í huga þegar 

þeir endurskoða ársreikninga og taka ákvörðun um hvaða áritun þeir skuli gefa. 

Í Hrd. 1999, bls. 4746 (272/1999) segir: „Í máli því, sem hér er til úrlausnar, var bæði 

endurskoðendum og fjármálastjóra og framkvæmdastjóra félagsins ljóst, að innra eftirlit var 

ekki framkvæmt sem skyldi og afstemmingar reikninga lágu ekki alltaf fyrir, ýmist við gerð 

milliuppgjöra eða ársreiknings, og hafði það gerst ítrekað.“ Í þessu máli hafði fjárdráttur 

staðið yfir í fjölda ára sem hefði að öllum líkindum uppgötvast hefði endurskoðandinn sinnt 

starfi sínu í takt við góða endurskoðunarvenju. Honum átti að vera ljós sú hætta á tjóni sem 

stafaði að því að afstemmingar allra bókhaldsreikninga lágu ekki fyrir. Endurskoðandinn var 

látinn bera að hluta til sök á því að ekki komst upp um fjárdráttinn fyrr og var hann látinn bera 

nokkra ábyrgð á því gagnvart félaginu að tjónið varð meira en þurft hefði að vera, hefði hann 

staðið öðruvísi að verki. 

4.3  Hliðrað til um sönnun tjónþola í vil 

Almennt er það tjónþoli sem ber sönnunarbyrðina þegar sakarreglan er bótagrundvöllurinn. 

Það er því almennt í hans höndum að sanna að hann hafi orðið fyrir tjóni að tiltekinni fjárhæð 

                                                      
34

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 508. 
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og að tjónið sé vegna skaðabótaskyldrar háttsemi tjónvalds valdið af ásetningi eða gáleysi og 

að orsakatengsl séu milli háttseminnar og tjónsins.  

Sérfræðiábyrgðin getur valdið því að sönnunarreglum er beitt á afbrigðilegan máta frá því 

sem almennt á við þegar sakarreglan er bótagrundvöllurinn þannig að hliðrað er til þremur af 

skilyrðum sakarreglunnar; atvik að tjóni, fjárhæð tjóns og það að orsakatengsl séu milli hinnar 

bótaskyldu háttsemi og tjónsins. 
35

 

4.3.1  Tilhliðrun sönnunar um atvik að tjóni 

Þegar hliðrað er til um sönnun um atvik að tjóni felst það í því að lagðar eru til grundvallar 

staðhæfingar tjónþola um atvik máls í stað þess að hann þurfi að sanna að atvik málsins hafi 

verið með ákveðnum hætti. Tilhliðrun sem þessi réttlætist einkum þegar sérfræðingurinn 

hefur ekki haldið til haga gögnum sem honum bar að halda til haga og því ekki tryggt sér 

sjálfur þá sönnun sem gera má kröfu til af honum.
36

 Þetta getur átt við bæði gagnvart 

viðskiptamanni endurskoðanda og þriðja aðila, en er talsvert mikilvægara gagnvart þriðja 

aðila sökum þess að sá er ekki hluti af samningssambandinu.  

Sönnunarfærsla þriðja manns um atvik máls varðandi bótaábyrgð endurskoðanda vegna 

áritunar hans á ársreikning er því mjög erfið, ef ekki er hliðrað til um sönnun varðandi atvik 

að tjóni. Ástæða þess er aðallega sú að hann hefur ekki aðgang að þeim gögnum er málið 

varða, þ.e. þau gögn sem áritun ársreikningsins voru byggð á. Þessar aðstæður svipa til mála 

er varða mistök lækna, sbr. Hrd. 1999, bls. 1310 (404/1998) en í þeim dómi og fleirum hefur 

bótaábyrgð verið dæmd þegar tjónþoli hefur leitt líkur að því, en þó ekki sannað, hvaða 

athafnir sérfræðingsins það hafi verið í raun, sem fólu í sér saknæma  háttsemi.
37

 

4.3.2  Tilhliðrun sönnunar um fjárhæð tjóns 

Hugsunin á bakvið skaðabætur er sú, að sá sem veldur tjóni á hagsmunum annars manns, eigi 

að inna af hendi peningagreiðslu, sem nægi til þess að rétta hlut hans og gera hann 

fjárhagslega eins settan, og ef tjónið hefði aldreið orðið.
38

  

Meginreglan er sú, að tjónþoli þurfi að sanna fjártjón sitt.
39

 Tjónþoli sem orðið hefur fyrir 

tjóni sökum rangrar áritunar endurskoðanda getur átt mjög erfitt með að sanna fjárhæð 

tjónsins. Þess eru ýmis dæmi úr réttarframkvæmd að slakað sé á kröfum til tjónþola um 

sönnun á því hvert tjón hans var. Til þess að slíkt sé unnt, þarf hann almennt að sýna fram á, 

                                                      
35

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 512. 
36

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 216 og 513. 
37

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 514. 
38

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 38. 
39

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 217. 
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að bótagrundvöllur sé fyrir hendi og að líkur séu til þess, að hann hafi orðið fyrir tjóni. Við 

þær aðstæður dæma dómstólar tjónþola bætur að álitum. Tjónþoli þarf þó að gera það sem í 

hans valdi stendur til að tefla fram þeim sönnunargögnum sem hann mögulega getur og það 

þarf að vera ómögulegt eða mjög miklum erfiðleikum bundið að sanna fjárhæð tjónsins 

námkvæmlega, til þess að bætur séu dæmdir að álitum.
40

  

Í báðum þeim íslensku hæstaréttardómum er snúa að skaðabótaábyrgð endurskoðenda 

voru bætur dæmdar að álitum, Hrd. 1999, bls. 4746 (272/1999) og Hrd. 1998, bls. 4196  

Í fyrri dóminum, sem fjallar um fjárdrátt starfsmanns, segir í forsendum um ákvörðun bóta: 

Samkvæmt framansögðu verður ekki hjá því komist að telja stefndu eiga að hluta til sök á því, 

að ekki komst upp um fjárdráttinn fyrr en um mitt ár 1996, en hann hafði staðið yfir óslitið frá 

árinu 1992. Þykja þeir bera nokkra ábyrgð á því gagnvart félaginu sjálfu, að tjónið varð meira en 

þurft hefði að vera, hefðu þeir staðið öðruvísi að verki. Verða stefndu því dæmdir til að greiða 

áfrýjanda bætur að álitum. Með hliðsjón af 134. gr. laga nr. 2/1995 teljast þær hæfilegar 

4.000.000 krónur með vöxtum svo sem í dómsorði greinir.  

Um ákvörðun bóta í seinni dóminum segir í forsendum: 

Við ákvörðun bóta til aðaláfrýjanda verður að miða að því að gera hann eins settan og ef bréf 

þessi hefðu ekki verið keypt. Ljóst er, að af fénu hefðu ekki fengist dráttarvextir, ef því hefði 

verið varið til kaupa á tryggum verðbréfum í stað þeirra skuldabréfa, sem raun varð á. 

Aðaláfrýjandi hefur ekki sýnt fram á, hversu háir vextir hefðu getað fengist af fénu með ávöxtun 

þess á annan hátt. Verður því að miða bætur við fyrrgreinda heildarfjárhæð án vaxta. 

Samkvæmt gögnum, sem lögð hafa verið fyrir Hæstarétt, er fram komið, að tjón aðaláfrýjanda 

hefur reynst 3.182.254 krónum minna en greindi í matsgerð, og hefur aðaláfrýjandi lækkað 

kröfur sínar sem því nemur. Gegn mótmælum gagnáfrýjenda er ekki sýnt, að aðaláfrýjandi hafi í 

hvívetna beitt sér sem skyldi við að takmarka tjón sitt. Þykir því rétt að lækka bætur handa 

aðaláfrýjanda af þessum sökum og dæma þær að álitum, en hins vegar eru engin efni til að færa 

þær niður með vísan til 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993. Eru þær hæfilega ákveðnar 

55.000.000 krónur, sem gagnáfrýjandi Þorsteinn verður dæmdur til að greiða. 

Við ákvörðun bóta úr hendi gagnáfrýjanda Sveins verður hins vegar að líta til þess, að ábyrgð 

hans takmarkast við tjón, sem aðaláfrýjandi varð fyrir vegna gerða gagnáfrýjanda Þorsteins á 

tímabilinu eftir 15. apríl 1994. Þegar það tjón er metið að álitum með sama hætti og hér að 

framan og tekið tillit til þeirrar stórfelldu vanrækslu, sem stjórn aðaláfrýjanda sýndi af sér við 

eftirlit með fjárreiðum lífeyrissjóðsins, þykja bætur úr hendi gagnáfrýjanda Sveins hæfilegar 

4.000.000 króna, sem hann verður dæmdur til að greiða óskipt með gagnáfrýjanda Þorsteini. 

Verða dráttarvextir dæmdir af bótunum frá þingfestingardegi málsins í héraði, 8. apríl 1997, 

enda verður ekki ráðið af gögnum þess, að aðaláfrýjandi hafi fyrr en með héraðsdómsstefnu 

beint að gagnáfrýjendum greiðslukröfu á þeim grunni, sem málsóknin er reist á. 

Þessi dómafordæmi gefa til kynna að Hæstiréttur telji það réttlætanlegt að hliðra til 

sönnunarreglunni um fjárhæð tjóns í skaðabótamálum gegn endurskoðendum og dæma 

skaðabætur að álitum. 

                                                      
40

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 216. 
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4.3.3  Tilhliðrun sönnunar um orsakatengsl 

Það er eitt af skilyrðum sakarreglunnar að orsakatengsl séu milli háttsemi og þess tjóns, sem 

bóta er krafist fyrir,
41

 sbr. umfjöllun í 3.1.3. 

Sönnunarbyrði fyrir orsakatengslum hvílir almennt á þeim sem verður fyrir tjóninu.  

Það kann að vera erfitt að sanna orsakasamband milli mistaka endurskoðanda og tjóns, 

sérstaklega fyrir þriðja mann. Til að þess að bótaábyrgð endurskoðanda skapist verður að 

liggja fyrir að þriðji maður hafi raunverulega gripið til ráðstafana á grundvelli vinnu 

endurskoðandans.  

Sérfræðiábyrgðin veldur því að dómstólar hafa í mörgum tilvikum slakað á kröfum til 

sönnunar um orsakatengsl. Það er hvað algengast í málum um bótaábyrgð lækna og 

sjúkrastofnana eðli máls samkvæmt.
 42  

Þetta á þó ekki einungis við um þá starfsstétt 

sérfræðinga, því dæmi er um að sönnunarbyrðinni hafi verið snúið við varðandi bótaábyrgð 

lögmanns,
 43

 sbr. Hrd. 2001, bls. 244 (262/2000): 

Lögmaðurinn Ha hafði tekið að sér skaðabótamál fyrir P gegn vinnuveitanda hennar, en lét af 

rekstri lögmannsstofu sinnar tveimur árum seinna og dóttir hans Hr tók við málinu. Hr fékk 

gjafsóknarleyfi fyrir P, en höfðaði ekki mál fyrir hönd hennar og lýsti ekki heldur kröfu P í 

þrotabú vinnuveitandans þegar það var tekið til gjaldþrotaskipta. P krafði mæðginin um 

skaðabætur sökum vanrækslu þeirra í störfum. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að þau 

bæru skaðabótaábyrgð enda stæðu líkur til þess að P hefðu verið dæmdar bætur  að einhverju 

leyti hefði kröfum hennar verið haldið til haga. 

Í þessum dómi hafði tjónþoli sannað að sérfræðingurinn hafði gert mistök og líkur væru til 

þess að tjónið mætti rekja til þeirra. Sönnunarbyrðinni  um afleiðingarnar var snúið við þannig 

að á sérfræðingnum hvíldi að sanna að hin saknæma háttsemi hans hefði ekki valdið tjóninu.
44

 

Ekki eru til nein dómafordæmi þar sem á þetta reynir gagnvart endurskoðendum, en það er 

ekki ólíklegt að Hæstiréttur telji sér heimilt að beita sömu aðferð í málum er varða 

skaðabótaábyrgð þeirra. 

4.4  Bótaábyrgð gagnvart þriðja manni 

Það sem gerir starf endurskoðenda sérstakt er það að stór hópur mismunandi aðila tekur 

ákvarðanir um fjárhagslega hagsmuni sína byggða á grundvelli áritunar eða álits þeirra. 

Endurskoðandi verður ávallt að gera ráð fyrir því að ársreikningur áritaður af honum verði 

lagður til grundvallar ákvörðunar þriðja manns, t.d. um kaup á bréfum í viðkomandi félagi eða 

                                                      
41

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 345. 
42

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 515 og Jón Steinar Gunnlaugsson: Um sönnunarbyrði í málum 

er varða skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana, Tímarit lögfræðinga, 3. hefti 1995, bls. 213-216.  
43

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 217-218 og bls. 515. 
44

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 515-516. 
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að ársreikningur verði sýndur birgja eða lánveitanda í því skyni að afla lánstrausts eða efla 

það,  sbr. Ufr. 1982, bls. 595.
45

  

Það hefur takmarkað verið skrifað af fræðimönnum um skaðabótaábyrgð endurskoðenda 

gagnvart þriðja manni og aldrei virðist hafa reynt á ábyrgðina fyrir íslenskum dómstólum. Það 

er þó ekki vafamál að ábyrgðin er til staðar að uppfylltum öllum skilyrðum.
46

 Ef þriðji maður 

hefur byggt ákvörðun eða athafnir sínar á áritun endurskoðenda í ársreikningi og orðið fyrir 

tjóni af þeim völdum þá getur hann átt bótarétt gagnvart endurskoðandanum ef önnur skilyrði 

sakarreglunnar eru uppfyllt. Áritunin beinist fyrst og fremst að þriðja manni. Viðkomandi 

ársreikningur hefur þannig afgerandi þýðingu fyrir mat þriðja manns á því hvort fyrirtækið sé 

öflugt og greiðslufært. Þriðji maður í þessum skilningi getur verið hver sá sem lesið hefur 

ársreikning, t.d. viðskiptavinir, lánadrottnar, opinberar stofnanir, samkeppnisaðilar og 

mögulegir fjárfestar.
47

  

Það verður þó ekki talinn þörf á því að þriðji maður hafi komist í bein kynni við 

ársreikning og séð áritun endurskoðanda, heldur sé nægjanlegt að viðkomandi hafi byggt 

ákvörðun eða athöfn á grundvelli áritunar ársreiknings. Þetta felur í sér að þriðji maður getur 

verið sá sem hafði aðgang að ársreikningi, sá sem sá umfjöllun í fjölmiðlum um fyrirvaralausa 

áritun, sá sem heyrði þess getið á leiðinni heim úr vinnu að áritunin væri fyrirvaralaus eða sá 

sem fékk ábendingu um það hjá þjónusturáðgjafa sínum í bankanum. Ákvarðanir eða athafnir 

þriðja manns sem grundvallast á áritun endurskoðanda geta verið af ýmsum toga. Nærtækust 

eru tilvik á borð við ákvörðun lánadrottins um það hvort lána skuli fé eður ei og ákvörðun 

aðila um hvort fjárfesta skuli í félagi.  

5  Samantekt og niðurstöður 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um sérfræðiábyrgð endurskoðenda vegna áritunar þeirra á 

ársreikninga fjármálafyrirtækja.  

Í öðrum kafla er stutt umfjöllun um ársreikninga, um það hvað felst í endurskoðun á þeim 

og helstu reglur sem um hana gilda. Ritgerðin er takmörkuð við það starf endurskoðenda að 

endurskoða ársreikninga, sem er þeirra mikilvægasta hlutverk. Samkvæmt 48. gr. laga nr. 

75/2010 er þeim óheimilt að sinna öðrum störfum fyrir fjármálafyrirtæki. 

                                                      
45

 Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen, Mogens Christensen: Revisor ansvar, bls. 213. 
46

 Sbr. t.d. Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, bls. 504. 
47

 Endurskoðandinn. Umhverfi, hlutverk og ábyrgð, bls. 4. 
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Í þriðja kafla er fjallað um bótagrundvöll skaðabótaábyrgðar endurskoðenda, það er 

sakarregluna. Þar er hvert skilyrði sakarreglunar tekið fyrir, en þau þurfa öll að vera uppfyllt 

svo hægt sé að dæma tjónvald bótaábyrgan. 

Í fjórða kafla er fjallað um meginefni ritgerðarinnar, sérfræðiábyrgðina. Þar er í upphafi 

komist að þeirri niðurstöðu að endurskoðendur uppfylli í flestum tilvikum öll þau skilyrði sem 

uppfylla þarf til þess að sérfræðiábyrgðin gildi. Fjallað er um þær ríku kröfur sem gerðar eru 

til endurskoðenda um vönduð vinnubrögð og aðgæslu og þá kröfu að þeir geri sér betur grein 

fyrir tjóni sem af verkum þeirra getur leitt. Einnig er umfjöllun um þá tilhliðrun sönnunar sem 

falist getur í sérfræðiábyrgðinni tjónþolanum í vil varðandi atvik að tjóni, fjárhæð tjóns og 

orsakatengsl. Að lokum er fjallað um að sérfærðiábyrgðin gildir ekki aðeins gagnvart 

viðskiptamanni endurskoðanda heldur einnig þriðja aðila sem getur verið stór hópur 

mismunandi aðila. 

 

 

 

 

 

 

  

  



18 

HEIMILDASKRÁ 

 

A. Vinding Kruse: Erstatningsretten. 5. útgáfa. Kaupmannahöfn 1989. 

 

Alþingistíðindi. 

Arnljótur Björnsson: „Bótakröfur á hendur löggiltum endurskoðendum“. Tímarit um 

endurskoðun og reikningshald, 1.-2. tbl. 1984, bls. 5-15. 

 

Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur. Kennslubók fyrir byrjendur. 2. útgáfa. Reykjavík 1999. 

 

Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“. 

Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 1993, bls. 77-98. 

 

Benedikt Sigurjónsson: „Ábyrgð lögmanna“. Tímarit lögfræðinga, 2. hefti 1970, bls. 103-116. 

 

Bernhard Gomard: Revisors stilling i retlig belysning. Kaupmannahöfn, 1979. 

 

Bernhard Gomard: Moderne Erstatningsret. Denmark 2002. 

 

Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog í erstatningsret. 6. útgáfa. Kaupmannahöfn 2007. 

 

Endurskoðandinn. Umhverfi, hlutverk og ábyrgð. Endurskoðunarnefnd FLE. Reykjavík 2011. 

 

Gestur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“. Tímarit lögfræðinga, 3. hefti 1993, bls. 153-

166. 

 

Heimir Haraldsson: „Áritanir löggiltra endurskoðenda“. Afmælisrit félgas löggiltra  

endurskoðenda 1935-1995. Reykjavík 1995, bls. 27-35. 

 

Helgi V. Jónsson: „Ábyrgð endurskoðenda“ . Tímarit um endurskoðun og reikningshald, 1. 

tbl. 1980, bls. 11-13. 

 

Jón Steinar Gunnlaugsson: „Um sönnunarbyrði í málum er varða skaðabótaábyrgð lækna og 

sjúkrastofnana“. Tímarit lögfræðinga, 3. hefti 1995, 213-216. 

 

Lars Bo Langsted: Rådgivning. Kaupmannahöfn 2004. 

 

Lars Bo Langsted, Paul Krüger Andersen, Mogens Christensen: Revisoransvar. 5. útgáfa.  

Kaupmannahöfn 2001. 

 

Rannsóknarnefnd Alþingis: Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir 

atburðir. Reykjavík 2010. 

 

Sigurður H. Pálsson: „Áritanir og ábyrgð endurskoðenda“. Tímarit um endurskoðun og 

reikningshald, 1. tbl. 1982, bls. 5-20. 

 

Skýrsla nefndar um málefni endurskoðenda. Efnahagsráðuneytið, Reykjavík, janúar 2011. 

 



19 

Skýrsla  þingmannanefndar  til  að  fjalla  um  skýrslu  rannsóknarnefndar  Alþingis, 

Reykjavík, september 2010. 

 

Vibe Ulfbeck: Erstatningsretlige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar. 

Kaupmannahöfn 2004.  

 

Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur. Reykjavík 2005. 

  



20 

DÓMASKRÁ 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 1996, bls. 2466 

Hrd. 1998, bls. 4196 

Hrd. 1999, bls. 1310 (404/1998) 

Hrd. 1999, bls. 4746 (272/1999)  

Hrd. 2001, bls. 244 (262/2000)  

Landsdómur 3/2011 

Dómur Hæstaréttar Danmerkur: 

Ufr. 1982, bls. 595 

 

 

 

 

 

 

 


