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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður fjallað um skaðabótaábyrgð lögmanna á grundvelli sjónarmiða um 

sérfræðiábyrgð. Það eru nokkur atriði sem þurfa að vera til staðar til þess að skaðabótaskylda 

geti almennt stofnast fyrir þann sem veldur tjóni. Um þessi skilyrði er fjallað um í byrjun 

ritgerðarinnar og miðast sú umfjöllun  við almenna skaðabótaábyrgð. Þar kemur m.a. fram að 

maður þurfi að hafa valdið öðrum tjóni með saknæmum og ólögmætum hætti til þess að 

bótaskylda skapist. Farið er síðan yfir hvernig mat á saknæmi fer fram og hvað er þá yfirleitt 

lagt til grundvallar því mati. 

Í þriðja kafla er farið yfir hvað felst í sérfræðiábyrgð og hvernig hún er frábrugðin 

almennri ábyrgð. Í raun er sérfræðiábyrgðin strangt afbrigði af sakarreglunni sem fjallað er 

um í kaflanum um almenna ábyrgð. Það felur í sér að yfirleitt eru hlutverk og vinna 

sérfræðinga vel afmörkuð í lögum og reglum. Krafa er því gerð á sérfræðinga að þeir sýni 

vandvirkni og aðgæslu við störf sín. Þannig að ef að tjón á sér stað af þeirra völdum er afar 

líklegt að ekki hafi verið farið eftir þeim reglum sem gilda og eru sérfræðingar þá taldir eiga 

að bera ábyrgðina á tjóninu. Einnig hefur það áhrif á sakarmatið að sérfræðingar eiga að vera 

sérfróðir og vel menntaðir á sínu sviði og því er hægt að gera meiri kröfur um að þeir sjái fyrir 

afleiðingar háttsemi sinnar. Þar með er líklegt að um saknæma háttsemi sé að ræða ef sýnt er 

fram á að sérfræðingar hafi valdið tjóni. Einnig er farið yfir hvernig sönnun er hagað í málum 

sem sérfræðingar koma að. Þar er farið er yfir þær sönnunarreglur sem talið er að séu til staðar 

þegar sérfræðiábyrgð er til skoðunar. Farið er yfir hvort að vægari kröfur eru gerðar til 

tjónþola varðandi það að sýna fram á bótaábyrgð sérfræðingsins heldur en kröfurnar eru 

almennt. Það geta verið aðstæður fyrir hendi sem gera það að verkum að vægari kröfur eru 

gerðar til tjónþola, en farið er yfir dóma Hæstaréttar og álit fræðimanna í tengslum við þetta 

álitaefni. 

Í fjórða kafla ritgerðarinnar er fjallað um helstu einkenni sérfræðinga, lögmanna sem 

sérfræðinga og ábyrgð þeirra út frá sérfræðiábyrgð. Skilgreining á hugtakinu lögmaður kemur 

fram í lögum um lögmenn nr. 77/1998 og er farið eftir þeirri skilgreiningu í þessari ritgerð. Til 

þess að sýna fram á mikilvægi starfa lögmanna í samfélaginu, er farið stuttlega yfir sögu 

lögmanna sem stéttar og þær helstu breytingar sem hafa átt sér stað í þeirra starfsumhverfi. Í 

lok kaflans er farið yfir helstu almennu reglur sem gilda um lögmenn, en þær koma m.a. fram 

í lögum um lögmenn nr. 77/1998 og siðareglum lögmanna sem nefnast Codex Ethicus. Auk 

þessara meginreglna sem þarna koma fram verða lögmenn auðvitað að líta til annarra laga 
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sem eiga við hverju sinni. Það er samt hægt að segja að meginmarkmið þessara reglna er að 

lögmenn sinni störfum sínum vel og sýni fagmennsku í starfi. 

Í lokakafla ritgerðarinnar er störfum lögmanna skipt í þrjá hluta: málflutningsstörf, 

ráðgjafastörf og ýmis framkvæmdarstörf. Farið verður yfir ábyrgð lögmanna í hverjum hluta 

út frá dómum Hæstaréttar og skrifum fræðimanna um þetta efni. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig einkenni sérfræðiábyrgðar eigi við lögmenn. 

Hvort að tjónþola er gert auðveldara að sækja bætur þegar sérfræðingur hefur valdið tjóni 

heldur en þegar almennar reglur skaðabótaréttar eiga við. Að lokum er til skoðunar hvort að 

mismunandi kröfur eru gerðar til lögmanna eftir því hvaða verkefni þeir sinna þá stundina, þá 

út frá þeirri flokkun starfa lögmanna sem kemur fram í lokakafla ritgerðarinnar. 
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2. Skilyrði skaðabótaábyrgðar 

Það eru ákveðin atriði sem þurfa að vera til staðar svo að skaðabótaábyrgð geti komið til. 

Viðar Már Matthíasson hefur tekið saman nokkur atriði í bók sinni Skaðabótaréttur
1
 sem 

gefin var út árið 2005. Ekki er ástæða til þess að fara ítarlega yfir öll þessi atriði en samt 

verður að koma inn á þessi atriði fyrir framhald ritgerðarinnar. Þessi atriði nefnir Viðar 

„hlutlæg skilyrði skaðabótaréttar“. Það er í fyrsta lagi grundvallaratriði skaðabótaréttar að 

raunverulegt tjón hafi orðið og að einhver hafi orðið fyrir tjóni. Þetta hefur nokkrum sinnum 

komið upp í dómaframkvæmd, þar sem málum hefur verið vísað frá vegna þess að aðili máls 

hefur ekki orðið fyrir tjóni af tiltekinni háttsemi þess aðila sem stefnt er í skaðabótamáli fyrir 

dómi. Sem dæmi um þetta er Hrd. 21. október 2010 (36/2010): 

 
S höfðar mál gegn lögmanninum J og byggir á því að J hafi ekki sótt þing við fyrirtöku á 

gjaldþrotaskiptum S og óskað þar eftir frestun á meðferð kröfunnar á hendur S. Einnig taldi S að 

J hefði átt að hefja nauðungarsamningsumleitan fyrir S við skiptin. Talið var að J hefði átt að 

halda hagsmunum S fram með meiri festu gegn skiptastjóra til þess að reyna að fella 

gjaldþrotaskiptin niður. Þrátt fyrir að J hafi sýnt af sér sök, var ekki talið að S hafi náð að sanna 

að hann hafi orðið fyrir tjóni vegna þess að umræddar eignir höfðu áður verið seldar og því 

hefði verðmæti eignanna ekki breyst ef að J hefði náð að ljúka gjaldþrotaskiptum með 

nauðasamningi. Kröfu S um skaðabætur var því hafnað. 

 

Í öðru lagi þarf annar en tjónvaldur að hafa orðið fyrir tjóninu,
2
 sbr. Hrd 1995, bls. 2208, 

þar sem maður lenti í slysi um borð á báti en maðurinn var skipstjóri og annar af eigendum 

bátsins. Maðurinn vildi endurgreiðslu forfallalauna frá Tryggingastofnun ríkisins. Skilyrði 

endurgreiðslu var að sá sem varð fyrir tjóni ætti lögvarða kröfu á hendur útgerðarmanni 

bátsins. Því var hafnað að maðurinn gæti átt kröfu á hendur sjálfum sér og uppfyllti hann því 

ekki skilyrðið fyrir endurgreiðslu frá Tryggingastofnun.  

Það hefur verið talið að tjóni verður að hafa verið valdið með athöfn. Einnig getur maður 

valdið tjóni með athafnaleysi þegar á honum geta hvílt einhverjar skyldur til athafnar, þá 

yfirleitt skyldur sem koma fram í samningi, lögum eða reglum.
3
 

Sakarreglan hefur verið talin vera meginregla þegar fjallað er um bótagrundvöll í 

skaðabótarétti. Reglan felur í sér að maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni sem hann veldur með 

ásetningi eða gáleysi og með ólögmætum hætti. Einnig þarf tjónið að vera sennileg afleiðing 

af háttsemi tjónvalds.
4
Arnljótur Björnsson setti einnig fram ágætis lýsingu á hvað sakarreglan 

felur í sér: 

                                                           
1
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 99-136. 

2
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 100. 

3
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 112-113. 

4
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 52. 
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Maður ber skaðabótaábyrgð á tjóni, sem hann veldur með saknæmum og ólögmætum hætti, 

enda sé tjónið sennileg afleiðing af hegðun hans raski ekki 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 andlegu heilbrigði.
5
 

 

Þá er það spurning hvernig er komist að því að huglæg skilyrði bótaábyrgðar séu uppfyllt, 

þ.e. hvernig komist er að því hvort tjóni hafi verið valdið af ásetningi eða gáleysi. Eins og 

áður hefur komið fram verður háttsemi tjónvalds að hafa verið saknæm til þess að tjónþoli 

geti krafist skaðabóta af tjónvaldi. Með saknæmi er átt við að tjóni þurfi að hafa verið valdið 

með ásetningi eða gáleysi. Ef hvorugt þessara atriða á við um háttsemi tjónvalds er stundum 

talað um að um að óhappatilvik hafi verið að ræða og þá skapast ekki skaðabótaskylda fyrir 

þann sem veldur tjóninu. Óhappatilvik tekur við af gáleysi.
6
 Í lögum kemur yfirleitt fram 

hvaða stig saknæmis þarf að vera fyrir hendi svo að bótaábyrgð skapist.  

Hér verður ekki farið í greiningu á hugtakinu ásetningur vegna þess að ásetningur sem 

saknæmisskilyrði hefur nánast enga þýðingu í skaðabótarétti. Það er vegna þess að nánast 

hvergi í lögum er að finna ásetning tjónvalds sem lágmarksskilyrði fyrir skaðabótaskyldu 

tjónvalds.
7
 Yfirleitt er nægilegt að sýna fram á gáleysi tjónvalds til þess að skaðabótaábyrgð 

teljist hafa stofnast.    

2.1. Mat á gáleysi 

Viðar Már Matthíasson hefur sett fram eftirfarandi skilgreiningu á gáleysislegri háttsemi eins 

og háttsemin kemur fram í skaðabótarétti: 

  
Tjóni er valdið af gáleysi, ef háttsemi tjónvalds hefur, vegna þess að hann hefur ekki sýnt þá 

varkárni, sem ætlast mátti til af honum, vikið frá því, sem telja má viðurkennda háttsemi 

samkvæmt því sem ákveðið er í lögum, fordæmum, venju eða eftir öðrum viðurkenndum 

viðmiðum í skaðabótarétti.
8
 

 

Ljóst er af þessari skilgreiningu að þau viðmið sem koma til skoðunar þegar meta á 

háttsemi tjónvalds eru ekki tæmandi talin hér fyrir ofan. Sama aðferðarfræði er samt lögð til 

grundvallar hvort sem að viðurkennd háttsemi kemur fram í lögum eða hvort litið er til þess 

hvernig hinn góði og gegni fjölskyldufaðir (L. Bonus Pater familias) hefði hagað sér eða 

m.ö.o. hvernig skynsamur maður hefði brugðist við ákveðnum aðstæðum. Leitast er við því 

að finna hvernig tjónvaldur hefði átt að haga sér við ákveðnar aðstæður og reynt að finna 

hlutlægan grundvöll við það mat. Ef niðurstaðan er að háttsemi tjónvalds þykir ekki hafa 

                                                           
5
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur (kennslubók fyrir byrjendur), bls. 58. 

6
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 141-142. 

7
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 164-165. 

8
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 147. 
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verið í samræmi við þann mælikvarða sem notaður er við matið hverju sinni, verður hann að 

öllum líkindum talinn hafa valdið tjóninu af gáleysi.
9
 

Af þessari umfjöllun má ráða að mismunandi kröfur eru gerðar til aðila við mat á saknæmi. 

Á sumum sviðum eru fleiri reglur sem fjalla um hvernig háttsemi tjónvalds átti að vera. Það 

getur haft áhrif að tjónvaldur er sérfróður á ákveðnu sviði og því átti hann frekar að átta sig á 

því að háttsemi hans gat verið talin vera gáleysisleg og valdið öðrum tjóni. Þegar þessar 

aðstæður eru fyrir hendi getur einnig verið að slakað verði á kröfum um sönnun á saknæmri 

háttsemi tjónvalds.
10

 Hæstiréttur hefur m.a. í dómum sínum tekið til skoðunar hvað tjónvaldur 

mátti sjá fyrir, þá út frá þeirri þekkingu, menntun, reynslu og þroska sem hann bjó yfir á þeim 

tíma sem tjónið átti sér stað.
11

 

3. Sérfræðiábyrgð 

Þrátt fyrir að sakarreglan eigi við í flestum tilfellum geta komið upp aðstæður sem gera það að 

verkum að aðrar reglur eiga að gilda um grundvöll bótaábyrgðar. Ein af þessum reglum er 

svokölluð sérfræðiábyrgð. Hugtakið „sérfræðiábyrgð“ er skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga og annarra fagmanna sem hægt er að gera ríkari kröfur til, þá varðandi meiri 

þekkingu á ákveðnu sviði og vandaðri vinnubrögðum en almennt tíðkast.
12

 

Þegar farið er yfir sérfræðiábyrgð verður að hafa í huga þau skilyrði sem komu fram í 

umfjöllun um sakarregluna. Sérfræðiábyrgð er í raun afbrigði af sakarreglunni eins og verður 

komið inn á í þessum kafla. Hún á við á ákveðnum sviðum þar sem ákveðin krafa um 

sérhæfingu hefur myndast. Þar sem um sérfræðinga á þessum sviðum er að ræða hefur verið 

talið rétt að strangari skaðabótaábyrgð eigi rétt á sér þegar ákveðin skilyrði eru uppfyllt.
13

 Í 

þessum kafla verður farið yfir skilning fræðimanna og dómstóla á hugtakinu sérfræðiábyrgð, 

hverjir geta fallið undir sérfræðiábyrgð og muninn á sérfræðiábyrgð og almennri 

skaðabótaábyrgð eins og hún kemur fram í kaflanum um skilyrði skaðabótaábyrgðar. 

3.1. Sérfræðiábyrgð sem afbrigði af sakarreglunni 

Þegar fræðimenn hafa fjallað um ábyrgð sérfræðinga hafa þeir til útskýringar talað um 

rýmkaða sakarreglu.
14

 Það heiti á reglunni gefur til kynna að ýmis háttsemi verður talin vera 

skaðabótaskyld þegar sérfræðingur á í hlut á meðan venjulegur einstaklingur myndi kannski 
                                                           
9
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 146-150. 

10
 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 199. 

11
 Arnljótur Björnsson: Skaðabótaréttur (kennslubók fyrir byrjendur), bls. 67. 

12 Sjá skilgreiningu í Lögfræðiorðabók með skýringum, Páll Sigurðsson (ritstjóri), bls. 378. 
13

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 501. 
14

 Arnljótur Björnsson: „Rýmkuð sakarregla“, bls. 237-247 og Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 502.  
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ekki teljast vera skaðabótaskyldur vegna sambærilegrar háttsemi. Það eru því fleiri atvik sem 

myndu teljast vera skaðabótaskyld heldur en ef að reglan væri ekki talin vera í gildi í 

skaðabótarétti á Íslandi.
15

 Samt er það grundvöllur ábyrgðar að tjónvaldur verður að hafa sýnt 

af sér saknæma háttsemi, þ.e. ekki er um hlutlæga ábyrgð að ræða sem er þá án sakar. 

Viðar Már Matthíasson hefur tekið saman þrjú atriði sem hann telur að komi fram á hinni 

sérstöku beitingu sakarreglunnar á sviði sérfræðiábyrgðar:
16

 

- Að meiri kröfur séu gerðar til þess að sérfræðingar vinni verk sín af vandvirkni og 

sýni aðgæslu við sína vinnu (hlutlægi þátturinn). 

- Að meiri kröfur séu gerðar til þess að sérfræðingur sá, eða mátti sjá, fyrir afleiðingar 

háttsemi sinnar (huglægi þátturinn). 

- Sönnunin getur verið breytileg, þá í þágu tjónþola. 

3.1.1. Hlutlægt mat 

Það eru vissulega ástæða fyrir því að þessi atriði eru talin vera öðruvísi á sviði 

sérfræðiábyrgðar en þau eru þegar sakarreglunni er beitt almennt. Það eru yfirleitt margar 

reglur sem eru gildandi á sviðum þar sem sérfræðingar eru starfandi. Reglurnar geta komið 

fram í lögum, reglugerðum eða þá reglur sem stétt sérfræðinga á ákveðnu sviði hefur sett sér 

sjálf. Eftir því sem regluverkið verður yfirgripsmeira verður sjálfkrafa minna svigrúm fyrir 

einstaklinga að haga sínum málum eins og þeir kjósa. Það má því segja að starfsháttum 

sérfræðinga sé myndaður ákveðinn rammi með reglum. Ef að ekki er farið eftir þessum 

reglum, og tjón verður vegna þessa, eru miklar líkur á að sérfræðingurinn eigi að bera 

ábyrgðina á tjóninu. Þannig er hlutlægi þáttur sakarreglunnar strangari vegna þess að 

starfshættir sérfræðinga eru afmarkaðri með reglum heldur en þeir eru hjá almenningi. Krafa 

er því gerð á sérfræðinga að þeir sýni vandvirkni og aðgæslu vegna þess að frávik frá 

viðurkenndri háttsemi á þeirra sviði getur gert það að verkum að þeir verði taldir 

skaðabótaskyldir. 

3.1.2. Huglægt mat 

Þrátt fyrir að margar reglur gildi um vinnu sérfræðinga verður einnig að kynna hvernig áður 

nefndur bonus pater mælikvarðinn kemur til skoðunar í umfjöllun um sérfræðiábyrgð. Eins 

                                                           
15

 Arnljótur Björnsson: „Rýmkuð sakarregla“, bls. 238-239. Arnljótur hefur þetta að segja um regluna: „Stöku 

sinnum ganga dómstólar þó enn lengra og gera kröfur um svo mikla varúð, að ýmsum þykir að farið sé út fyrir 

eðlileg mörk sakarreglunnar eða með öðrum orðum, að ætlast sé til meiri aðgæslu en raunhæft er að búast við 

af mennskum mönnum.” Arnljótur heldur síðan áfram og segir: „Einnig má þyngja bótaábyrgð á 

sakargrundvelli á annan hátt, þ.e. með því að draga úr kröfum um sönnun eða jafnvel fella sönnunarbyrgði 

alveg á þann, sem sóttur er til greiðslu bóta.” 
16

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 504. 
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og fram kom í kaflanum um sakarregluna er miðað við hvernig hin góði og gegni maður hefði 

hagað sér við ákveðnar aðstæður og það borið saman við háttsemi tjónvalds í hverju tilviki 

fyrir sig. Sá mælikvarði sem notaður hefur verið þegar sérfræðiábyrgð er talin eiga við nefnist 

vir optimus. Það var talið nauðsynlegt að koma með þennan mælikvarða vegna þess að 

sérhæfing í samfélaginu hefur aukist til muna. Þannig væri erfitt að vera með einn algildan 

mælikvarða um hvernig hin góði og skynsami maður myndi haga sér, og því kom vir optimus 

til sögunnar svo hægt væri að miða við hvernig maður með sérþekkingu á hverju sviði fyrir 

sig ætti haga sinni vinnu.
17

 Það væri hægt að setja hér fram margs konar rök hvers vegna 

sérstakar reglur eiga að gilda um sérfræðinga, en helstu rökin eru þau að sérfræðingar eiga að 

vera mjög meðvitaðir um hver er rétt háttsemi af þeirra hálfu, þá sökum menntunar og 

sérhæfingar. Því er hægt að segja varðandi huglægt mat á aðstæðum tjónvalds ef hann telst 

vera sérfræðingur, að hann eigi að gera sér betur grein fyrir því hvort háttsemi hans muni 

leiða til tjóns eða ekki.
18

 Það verður samt að koma fram að líklega er þessi mælikvarði, vir 

optimus, aðeins til hliðsjónar því eins og staðan er í dag er oftast nær hægt að miða við 

einhverjar reglur sem fjalla um viðfangsefnið hverju sinni og eru þær frekar lagðar til 

grundvallar þegar meta á háttsemi sérfræðings sem tjónvalds. 

3.1.3. Sönnun á tjóni og bótagrundvelli 

Þriðja atriðið sem nefnt var hér í byrjun kaflans fjallaði um sönnun í málum þar sem 

sérfræðiábyrgð er til grundvallar. Þar kemur fram að sönnuninni getur verið hliðrað aðeins til,  

þá tjónþola í hag. Eins og áður hefur komið fram er ekki búist við því að vikið sé frá 

grundvallarskilyrðum ábyrgðar samkvæmt sakarreglunni, þ.e. að tjónþoli verður að sýna fram 

á að hann orðið fyrir tjóni og tjónið hafi orðið vegna a.m.k. gáleysis sérfræðings.
19

 Sem dæmi 

má nefna Hrd. 1999, bls. 905 (305/1998): 

 
Þar sem G, dýralæknir, var fenginn til þess að sprauta vítamíni í kynbótahross. Hrossið féll 

niður dautt skömmu eftir að hafa fengið vítamínið. Tjónþoli var ekki talinn hafa náð að sanna 

hvers vegna hrossið dó en Hæstiréttur taldi að sönnunarbyrðin hafi hvílt á tjónþola. Talið var að 

tjónþoli hefði átt að láta kryfja hrossið en það gerði hann ekki. G var ekki talinn vera 

skaðabótaskyldur vegna þess að tjónþoli gat ekki sýnt fram á að G hafi gerst sekur um mistök, 

þrátt fyrir að G hafi ekki haldið eftir lyfjaglasinu eða lagt fram dagbók um læknisverk sín. 

 

Viðar Már Matthíasson bendir samt á að í forsendum Hæstaréttar í síðastnefndum dómi 

Hrd. 1999, bls. 905 (305/1998), segir: „Samkvæmt ofangreindu þykja rök ekki vera til að 

víkja frá þeirri almennu reglu, að tjónþola beri að sanna, að tjón hans verði rakið til atvika, 

                                                           
17

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 150. 
18

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 504. 
19

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 514. 



9 

sem varða skaðabótaskyldu.“ Þetta vill Viðar túlka sem svo að mögulega muni verða vikið frá 

þessari meginreglu að tjónþoli eigi að sanna að tjóni hafi verið valdið með saknæmum hætti 

ef að nægileg rök koma fram til þess.
20

 Það verður samt að telja að eitthvað mikið þurfi að 

koma til ef að víkja eigi frá þessari meginreglu, þá sérstaklega ef litið er til atvika málsins og 

niðurstöðu dómsins sem hér er til umfjöllunar. 

3.1.4. Orsakatengsl 

Meginreglan er að orsakatengsl þurfa að vera á milli saknæmrar háttsemi tjónvalds og tjónsins. 

Með öðrum orðum þarf að sýna fram á að skaðabótaskyld háttsemi hafi í raun og veru valdið 

tjóninu sem um ræðir. Sönnunarbyrðin á að sýna fram á orsakatengslin, hvílir að öllu jöfnu á 

tjónþola. Það hafa komið fram dæmi um að þegar sérfræðingar eiga í hlut er vikið frá þessari 

meginreglu. Það frávik felst í því að ef tjónþoli nær að sýna fram á að sérfræðingur hafi sýnt 

af sér saknæma háttsemi, og að líkur eru á að tjónið hafi orðið vegna þessarar háttsemi 

sérfræðingsins, þá er talið að sérfræðingurinn verði að sýna fram á tjónið hafi ekki orðið 

vegna háttsemi hans. Þannig er sönnunarbyrðinni í raun snúið við.
21

 Þetta má sjá í 

niðurstöðum dóms Hæstaréttur í máli Hrd 2001, bls. 244 (262/2000): 

 
Þar sem P krafði lögmennina Ha og Hr um skaðabætur vegna meintrar vanrækslu í störfum 

sínum fyrir P. Lögmennirnir voru að vinna fyrir P vegna bótamáls en P hafði orðið fyrir slysi í 

sinni vinnu. Vinnuveitandi P varð síðan gjaldþrota og kröfu P var var of seint lýst í þrotabúið, 

þannig að P gat ekki fengið bætur frá vinnuveitanda sínum. Í Hæstarétti var bent á hina ríku 

ábyrgð sem lögmenn bera gagnvart skjólstæðingum sínum og talið að P hefði fengið dæmdar 

bætur að einhverju leyti ef að lögmennirnir hefðu farið rétt að í málinu. Síðan segir í 

niðurstöðum dómsins að þar sem það hafi ekki verið gert, þættu nægar líkur hafa verið leiddar 

af því að P hafi orðið fyrir tjóni sökum athafnaleysis lögmannanna og voru P dæmdar 

skaðabætur. 

 

Það verður einnig að koma fram að sérfræðiábyrgð getur aðeins komið til ef verið er að 

veita sérfræðilega þjónustu eða ráðgjöf. Þá er átt við að leitað er til sérfræðings með ákveðið 

verkefni í huga og hann leysir úr því samkvæmt fyrirliggjandi beiðni. Því hefur verið haldið 

fram af fræðimönnum að ef sérfræðingur tekur að sér verk án endurgjalds sem greiða við 

þann sem nýtur þjónustunar, eiga reglur um sérfræðiábyrgð ekki við í þeim tilvikum.
22

 

3.2. Samantekt á umfjöllun um sérfræðiábyrgð 

Það eru ákveðin rök fyrir því að ábyrgð sérfræðinga eigi að vera strangari heldur en almenn 

skaðabótaábyrgð eins og hún kemur fyrir í umfjöllun um sakarregluna. Bæði er hægt að benda 

á að fleiri reglur virðast vera gildandi um starfsemi sérfræðinga og því er næstum víst að ef að 

                                                           
20

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 515. 
21

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 515-516. 
22

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 506. 
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tjón verður af þeirra störfum er líklegra en ekki að sérfræðingurinn hafi ekki farið eftir reglum 

og hafi því sýnt af sér gáleysi. Einnig verður að koma fram varðandi huglægt mat, að 

sérfræðingur er sérfróður á sínu sviði og þeir sem teljast falla undir sérfræðiábyrgð eiga það 

sameiginlegt að vera vel menntaðir. Það eru því rök fyrir því að sérfræðingur eigi að sjá betur 

fyrir afleiðingar háttsemi sinnar heldur en sá sem ber ekki sérfræðiábyrgð í störfum sínum. 

Staða aðilanna, þ.e. sérfræðingsins annars vegar og þá tjónþolans hins vegar, er misjöfn og 

þá hallar yfirleitt á tjónþolann þegar á að sanna atvik máls eða eitthvað sem við kemur 

háttsemi sérfræðingsins. Það er vegna þess að sérfræðingurinn hefur yfirleitt meira af gögnum 

undir höndum um málið sem um ræðir. Því stendur það sérfræðingi nær að sýna fram að hann 

hafi unnið tiltekið mál í samræmi við viðurkenndar aðferðir. Samt er ekki um 

sakarlíkindareglu að ræða eins og áður hefur verið fjallað um, heldur kemur þessi skylda ekki 

fram nema að ákveðnum skilyrðum uppfylltum sem tjónþoli þarf að sýna fram á. Það má því 

vera sammála fræðimönnum og dómstólum um að um mjög stranga ábyrgð er að ræða og hún 

á líklega rétt á sér sökum sérhæfingu og mikilvægi þeirra starfa sem falla undir 

sérfræðiábyrgð. Í næsta kafla verður byrjað á að fara yfir hverjir það eru sem geta fallið undir 

sérfræðiábyrgð og þá verður sérstaklega lögð áhersla á ábyrgð lögmanna. 

4. Lögmenn sem sérfræðingar og ábyrgð þeirra 

4.1. Einkenni sérfræðings 

Það eru nokkrar starfstéttir sem fræðimenn eru sammála um að falli undir sérfræðiábyrgð. Hér 

verður ekki farið í að telja upp nákvæmlega hvaða störf er hér átt við, heldur frekar farið yfir 

ákveðin einkenni sem hafa verið notuð sem viðmiðun þegar ákvarða á hvort að 

sérfræðiábyrgð eigi við tiltekin störf. Viðar Már Matthíasson hefur dregið saman þessa helstu 

þætti sem horft er til:
23

 

- Ef aðili hefur hlotið menntun á tilteknu starfsviði, þá er sama hvort hún er fræðileg eða 

hvort um starfsþjálfun hefur verið að ræða. 

- Grundvöllur þeirrar vinnu sem aðilanum hefur verið falið er fagleg þekking og reynsla. 

- Aðilinn býður fram sérfræðiþekkingu eða reynslu á tilteknu sviði og þá yfirleitt gegn 

greiðslu.  

Einnig kemur fram í skrifum fræðimanna að þeir sem falla undir sérfræðiábyrgð hafi 

sérstaka stöðu sem kemur þá fram í lögum, eru með aðild af sérstökum félagasamtökum sem 

                                                           
23

Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 502-503. 
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hafa þá sett sér sérstakar starfsreglur eða öðru því um líkt.
24

 Það eru því nokkur viðmið sem 

hægt að er líta til þegar ábyrgð einstakrar starfstéttar er skoðuð. Með þessi atriði að leiðarljósi 

verður farið yfir stöðu og hlutverk lögmanna eins og hún kemur fyrir í lögum, skrifum 

fræðimanna og dómum Hæstaréttar. 

4.2. Skilgreining á hugtakinu lögmaður 

Um lögmenn gilda lög nr. 77 frá árinu 1998 (hér eftir nefnd LML). Þar er farið yfir hverjir 

það eru sem geta talist vera lögmenn. Í 1. mgr. 1. gr. LML er að finna skilgreiningu á því 

hverjir eru lögmenn í skilningi laganna. Þar segir að með lögmanni er átt við þann sem hefur 

leyfi til þess að vera hæstaréttarlögmaður eða héraðsdómslögmaður. Í 3. kafla LML er svo 

fjallað um þau skilyrði sem einstaklingur þarf að uppfylla til þess að geta talist vera 

héraðsdómslögmaður eða hæstaréttarlögmaður. Þeir sem ekki uppfylla þau skilyrði sem þar 

koma fram, geta ekki talist vera lögmenn í skilningi laganna. Í þessari ritgerð verður stuðst 

við þann skilning sem lagður er til grundvallar á hugtakinu lögmaður í LML. 

4.3. Saga lögmanna í stuttu máli 

Málflutningsmannafélag Íslands var stofnað árið 11. desember 1911 en félagið hefur borið 

nafnið Lögmannafélag Íslands frá árinu 1944.
25

 Lögmenn sem málflytjendur eiga sér nokkuð 

langa sögu á Íslandi. Það var þegar Alþingi setti lög árið 1918 um stofnun Hæstaréttar, að 

ákveðið var að þeir sem myndu flytja mál fyrir dómi skyldu fyrst þreyta prófraun til að öðlast 

réttinn til að flytja mál fyrir Hæstarétti. Á þessum tíma fóru að myndast vinnureglur sem voru 

teknar upp við flutning máls fyrir dómi. Þessar reglur snéru m.a. annars að samskiptum 

lögmanna og dómara í starfi en reglurnar mætti telja vera grundvöll þeirra siðareglna og 

annarra reglna sem hafa síðan verið í þróun síðan þá til dagsins í dag.
26

 Í 25 ár afmælisriti 

Málflutningsmannafélagi Íslands er rakið hverjir hafa talist vera málflutningsmenn á Íslandi á 

mismunandi tímabilum. Á árunum 930-1800 voru það lögfróðir menn sem veittu öðrum 

mönnum aðstoð með mál þeirra fyrir dómi. Á tímabilinu 1800-1937 voru kröfurnar þær sömu, 

að málflytjendur þurftu að vera lögfróðir en þá hafði bæst við það skilyrði að þeir sem höfðu 

flutt mál fyrir Landsyfirrétti, eða þá einhver sem var með lagapróf og hafði stundað 

málflutning við dómstól hér á landi, töldust einir mega flytja mál. Eftir gildistöku laga um 

meðferð einkamála nr. 85/1936 varð skilyrðið að það þurfti löggildingu sem 

                                                           
24

 Stig Jørgensen: „Et funktionsbestemt professionansvar“, bls. 3-4 og Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur, 

bls. 503. 
25

 Marteinn Másson: „Siðarreglur lögmanna“, bls. 251. 
26

 Garðar Gíslason: „Siðareglur lögmanna og dómstóla“, bls. 246-247. 



12 

málflutningsmaður.
27

 Alþingi taldi nauðsynlegt að koma á fót sérstökum lögum um 

málflytjendur og það varð raunin með lögum nr. 61/1942. Það sýnir kannski einna helst 

hversu mikilvægt starf lögmenn voru að vinna í samfélaginu strax á þessum tíma. Lögunum 

var breytt nokkrum sinnum áður en núgildandi lög um lögmenn tóku gildi. Það kemur samt 

fram í athugasemdum með því frumvarpi sem síðan varð að lögum um lögmenn, nr. 77/1998, 

að lögin hafi aðeins lítillega breyst á þessum rúmlega 50 árum sem þau voru í gildi.
28

  

Lögmannafélag Íslands setti sér síðan skráðar siðareglur árið 1960, Codex Ethicus, en 

margar af þessum reglum sem voru samþykktar þá voru líklega óskráðar meginreglur sem 

lögmenn höfðu tamið sér að fara eftir. Síðan þá hefur reglunum verið breytt nokkrum sinnum 

eftir því sem hefur verið talið verið nauðsynlegt á hverjum tíma.
29

 

 Þegar litið er yfir þessa þróun frá upphafi og til stöðu lögmanna í dag er athyglisvert að 

alltaf hefur verið gerð krafa um að hæfir og sérfróðir einstaklingar starfi sem lögmenn. Það 

kemur til vegna þess að yfirleitt eru málefnin sem þeir fara með mikilvæg þeim umbjóðendum 

sem lögmennirnir starfa fyrir. Það hefur því alltaf verið gerð krafa um mjög vönduð 

vinnubrögð af hálfu þeirra sem starfa sem lögmenn og mikil áhersla lögð á þeir starfi eftir 

þeim væntingum sem til þeirra gerðar, hvort sem að mælikvarðinn komi fram í skráðum 

reglum eða hvort reglurnar hafa verið óskráðar. Þróunin hefur einnig verið sú að leitast hefur 

verið eftir að finna staðlaðan mælikvarða á það hverjir eigi að teljast vera hæfir til þess að 

vera lögmenn eins og raunin er í dag. Þá einnig að koma í veg fyrir að sá sem hefur ekki næga 

lögfræðiþekkingu starfi sem lögmaður. Þetta er gert með því að veita lögmönnum einum rétt 

til þess að fara með málflutningsumboð.  

4.4. Skyldur og hlutverk lögmanna 

Í þessum hluta verður fjallað um þær almennu reglur sem lögmaður þarf að fara eftir í starfi 

sínu. Vissulega þarf lögmaður að líta til þeirra sérstöku reglna sem koma fram í lögum, eftir 

þeim verkefnum sem hann sinnir hverju sinni. Lögð verður áhersla á þær reglur sem koma 

fram í lögum um lögmenn nr. 77/1998 (LML) og einnig siðareglur lögmanna sem nefnast 

Codex Ethicus. Vissulega getur ábyrgð lögmanna verið mismunandi eftir því hvaða verkefni 

þeir eru eru að vinna hverju sinni, en reynt verður að greina og skipta þessum verkefnum 

niður í hluta og skoða ábyrgðina út frá hverjum hluta fyrir sig. 

                                                           
27

 Theódór B. Líndal: Málflutningsmannafélag Íslands 25 ára, bls. 16. 
28

 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 757. 
29

 Marteinn Másson: „Siðarreglur lögmanna“, bls. 252. 
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4.4.1. Lög um lögmenn 

Í 1. mgr. 25. gr. LML kemur fram að lögmenn eigi að bera skaðabótaábyrgð á störfum sínum 

og starfsmanna sinna eftir almennum reglum. Það er því lágmarksskilyrði bótaábyrgðar 

lögmanns að hann hafi valdið tjóni með einföldu gáleysi. Ekki kemur fram í frumvarpi 

laganna að ábyrgð lögmanna eigi að vera strangari heldur en gengur og gerist. 25. gr. LML 

verður hins vegar að skoða með tilliti til þeirra lagagreina sem fjalla um hvernig lögmenn eiga 

að haga störfum sínum. Í 18. gr. LML segir orðrétt að „lögmönnum ber í hvívetna að rækja af 

alúð þau störf sem þeim er trúað fyrir og neyta allra lögmætra úrræða til að gæta lögvarinna 

hagsmuna umbjóðenda sinna.” 18. gr. LML virðist vera almenn staðfesting á því að krafa er 

gerð til lögmanna að fara eftir landslögum og um leið gera allt sem þeir geta til þess að gæta 

þeirra mikilvægu hagsmuna sem þeim hefur verið falið af umbjóðendum þeirra. Yfirleitt þarf 

lögmaður að hafa gerst sekur um brot á annarri skyldu sinni, hvort sem er skyldu til athafna 

eða athafnaleysis, til þess að hægt sé að fullyrða að ekki hafi verið unnið í samræmi við 18. gr. 

LML. Þannig að líklega er hægt að tala um 18. gr. LML sem almenna leiðbeiningarreglu sem 

lögmenn eiga að hafa að leiðarljósi í störfum sínum. 

4.1.2. Siðareglur lögmanna  

Þrátt fyrir að þær reglur um lögmenn sem hér hafa verið taldar upp beri kannski ekki með sér 

að á lögmönnum hvíli sérstaklega ströng ábyrgð, þá verður að hafa í huga að yfirleitt fara þeir 

með mikilvæga hagsmuni umbjóðanda sinna og einnig hafa lögmenn einkarétt á því að fara 

með mál fyrir dóm með örfáum undantekningum, sbr. 1. mgr. 2. gr. LML. Enda hafa 

dómstólar lagt áherslu á að lögmenn beri mikla ábyrgð á störfum sínum, sbr. Hrd. 2001, bls. 

244 (262/2000): 

 
„Lögmenn bera ríka ábyrgð gagnvart skjólstæðingum sínum, eins og aðrir sérfróðir menn, sem 

taka að sér gegn gjaldi ýmis konar sérfræðiþjónustu og stunda þá starfsemi sem sjálfstæðan 

einkaatvinnurekstur. Í siðareglum lögmanna segir meðal annars að lögmaður skuli leggja sig 

fram um að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna...”. 

 

Þessa meginreglu í siðareglum lögmanna, sem þarna er nefnd, er að finna í 8. gr. 

siðareglnanna. Í siðareglunum er m.a. annars að finna leiðbeiningar um góða lögmannshætti 

almennt, skyldur lögmanna gagnvart skjólstæðingum sínum, samskipti lögmanna og dómstóla, 

skyldur lögmanns við gagnaðila og annað sem við kemur lögmannsstörfum. Það kemur fram í 

reglunum að ekki er um tæmandi talningu á því hvað teljist vera góðir lögmannshættir. 

Siðareglurnar og LML eru því ágætis mælikvarði á það hvernig góður og gegn lögmaður 

hagar sínu starfi. Þetta er því í samræmi við vir optimus sem notaður er til þess að ákvarða 
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hvort sérfræðingur hafi unnið í samræmi við reglur og þá einnig hvort að hann hafi átt auðvelt 

með að sjá fyrir mistök sín og að tjón yrði staðreynd.
30

  

Í siðareglunum, sem og í LML, er að finna viðurlög við brotum gegn þeim reglum sem þar 

koma fram. Hægt er að leita til úrskurðarnefndar lögmanna varðandi meint brot þeirra gegn 

umbjóðanda. Ef komist er að niðurstöðu um að lögmaður hafi ekki farið eftir reglum við 

meðferð máls getur hann t.d. verið bótaskyldur, fengið sekt og ef sök er mikil eða ítrekuð 

getur hann þurft að þola  sviptingu lögmannsréttinda. 

Oftast miða dómstólar samt við sett lög frá Alþingi eða reglugerðir settar af 

framkvæmdarvaldinu þegar meta á sök tjónvalds, hvort sem um sérfræðing er að ræða eða 

ekki. En eins og hefur komið fram í umfjöllun um siðareglur lögmanna og Hrd. 2001 bls. 244 

(262/2000), hafa dómstólar einnig litið til þeirra reglna sem lögmenn hafa sett sér um góða 

starfshætti. 

5. Störf lögmanna og sérfræðiábyrgð 

Í þessum kafla verður farið yfir ýmis störf lögmanna, að hvaða leyti þau falla undir 

sérfræðiábyrgð og þá hvaða störf lögmanna geta fallið undir þessa ströngu ábyrgð. Íslenskir 

fræðimenn hafa m.a. litið til A. Vinding Kruse og umfjöllun hans um efnið í bókinni 

Advokatansvaret. Störfum lögmanna hefur verið skipt í þrjá hluta: málflutningsstörf, 

ráðgjafastörf og síðan ýmis framkvæmdarstörf sem þeim hefur verið falin af umbjóðanda.
31

 

Hér verður notast við sömu flokkun. Hafa verður í huga að við mat á ábyrgð lögmanna getur 

margt komið til greina - fyrirmæli í lögum og ýmis konar reglur, en síðast en ekki síst hvað 

kemur fram í samningi lögmannsins við þann sem óskar eftir starfskröftum hans. 

Sérfræðiábyrgðin getur líklega aðeins komið til þegar lögmaður er að sinna þeim störfum sem 

hann verður talinn eiga að vera sérfróður um. Ábyrgð lögmanna sem hér um ræðir er aðeins 

varðandi almennt fjártjón, þ.e. ekki vegna þess að lögmaður veldur líkamstjóni eða 

eignaspjöllum.
32

 Einnig getur skipt máli hvað (eða hvort) lögmaður tekur í þóknun fyrir vinnu 

sína fyrir þann sem leitar aðstoðar hans. Ef ekkert er greitt fyrir, ef að í raun er um 

greiðastarfsemi að ræða, er talið að minni líkur séu á að reglur um sérfræðiábyrgð eigi við.
33

 

                                                           
30

 Viðar Már Matthíasson: „Brot á siðareglum lögmanna og skaðabótaábyrgð vegna þeirra“, bls. 249. Þar sem 

Viðar Már komst að eftirfarandi niðurstöðu: „Í stuttu máli mætti segja að siðareglur lögmanna, séu mikilvægur 

mælikvarði þegar metið er hvort háttsemi, sem lögmaður hefur viðhaft og leitt hefur til tjóns, er saknæm eða 

ekki“. 
31

 Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“, bls. 81 og Gestur 

Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“, bls. 159. 
32

 Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“, bls.79. 
33

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 510. 
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Fjárhæðin sem lögmaður fær í laun getur skipt máli við sakarmat vegna þess að ef upphæðin 

er smávægileg fyrir svar um lagalegt atriði, er hugsanlegt að aðeins hafi verið gert ráð fyrir 

lauslegri könnun hjá lögmanninum varðandi efnið.
34

 Samt verður alltaf sú krafa gerð á 

lögmann að hann sýni vönduð og fagleg vinnubrögð þrátt fyrir að þóknunin sé ekki mikil,
35

 

sbr. Hrd. 1995, bls. 1692, þar sem lögmaður sagðist einungis hafa tekið að sér skjalagerð 

vegna framsals á aflaheimild, en Hæstiréttur taldi að honum hafi borið að kanna fleiri þætti 

sem gátu skipt máli og að starf hans gat ekki bara snúið að gerð samnings, þrátt fyrir að aðilar 

hafi áður komist að samkomulagi um kaupin. Nánar verður fjallað um niðurstöðu Hæstaréttar 

í þessum dómi í umfjöllun um framkvæmdarstörf lögmanna hér á eftir. 

5.1. Málflutningsstörf 

Það er alveg ljóst að lögmaður verður ekki skaðabótaskyldur af því einu að tapa dómsmáli 

sem hann fer með fyrir dóm. Það verður að liggja fyrir saknæm háttsemi af hálfu lögmanns 

svo að það komi til.
36

 Það hefur verið talið að veruleg sök lögmanns verði að vera fyrir hendi 

til þess að hann verði talinn vera skaðabótaskyldur vegna þessa. Nefnd hafa vera dæmi um að 

lögmaðurinn þekkir ekki almennar réttarreglur eða yfirsést augljós atriði sem höfðu áhrif á 

niðurstöðu máls.
37

 

Þegar lögmanni er veitt umboð til þess að fara með mál fyrir dóm er um svokallað 

málflutningsumboð að ræða. Innihald umboðsins getur verið eins mismunandi og þau eru 

mörg, vegna þess að umbjóðandi getur gefið lögmanni fyrirmæli varðandi ákveðin atriði og 

einnig sett fram takmarkanir varðandi heimildir lögmanns. Þessir skilmálar sem koma fram í 

umboðinu eru bindandi milli lögmanns og umbjóðanda. Þannig að ef lögmaður fer ekki eftir 

fyrirmælum sem hann hefur fengið, og fer þannig út fyrir umboð sitt, getur hann átt á hættu að 

vera skaðabótaskyldur ef umbjóðandinn verður fyrir einhverju tjóni vegna háttsemi 

lögmannsins. Það getur samt verið að umbjóðandinn verði bundinn af ráðstöfunum 

lögmannsins út á við, sbr. 2. mgr. 21. gr. LML, þar sem fram kemur að ráðstafanir lögmanns 

binda umbjóðanda ef þær eru innan almennra heimilda sem felast í málflutningsumboði, þrátt 

fyrir að þær hafi ekki verið samkvæmt fyrirmælum umbjóðanda.
38

 Það verður því að telja 

góða vinnureglu hjá lögmanni að reka mál í góðu samstarfi við umbjóðanda, en sem dæmi um 

ástæður fyrir því að hann getur orðið bótaskyldur er að honum verða á mistök við kröfugerð 

eða vanrækir að bera fyrir sig tiltekna málsástæðu. Einnig getur lögmaður orðið 

                                                           
34

 Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“, bls. 80. 
35

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 510. 
36

 Benedikt Sigurjónsson: „Um fébótaábyrgð lögmanna“, bls. 75. 
37

 Benedikt Sigurjónsson: „Ábyrgð lögmanna“, bls. 114-115. 
38

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 104-106. 
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skaðabótaskyldur ef að hann fer ekki eftir réttarfarsreglum og umbjóðandi hans verður fyrir 

tjóni vegna þessa.
39

 Það hefur verið talið að lögmaður eigi ekki að fara eftir fyrirmælum 

umbjóðanda hans, nema að það samrýmist góðum lögmannssiðum, en þetta á við í fleiri 

tilvikum heldur en við málflutningsstörf lögmanns.
40

 Þær aðgerðir sem umbjóðandi fer fram á 

að lögmaðurinn framkvæmi og skapa umbjóðandanum tjón, gera það líklega ekki að verkum 

að lögmaður verði talinn eiga bera ábyrgð á því tjóni. Annað er ef lögmaðurinn ákveður að 

fara aðra leið en umbjóðandinn fór fram á og umbjóðandinn verður fyrir tjóni vegna þessa. Þá 

ber lögmaðurinn að öllum líkindum ábyrgð á því tjóni.
41

 Lögmanni er hins vegar skylt að 

benda umbjóðanda sínum á hvað hann telji vera réttar aðgerðir. Ef að umbjóðandinn neitar að 

fara eftir ráðum lögmannsins og leiðin sem umbjóðandinn vill fara samræmist ekki góðum 

lögmannssiðum, verður lögmaðurinn líklega að segja sig frá málinu. Að öðrum kosti getur 

hann orðið skaðabótaskyldur.
42

     

Af þessu má ráða að ef lögmaður fer eftir fyrirmælum umbjóðanda síns, þó vissulega 

innan vissra marka, og vinnur málið í samstarfi við hann þá eru minni líkur á því að 

lögmaðurinn verði talinn vera skaðabótaskyldur ef umbjóðandi hans verður fyrir tjóni við 

rekstur málsins. Lögmaður þarf samt alltaf að halda sig innan þeirra marka sem formreglur 

réttarfars mynda, þ.e. lög um meðferð einkamála nr. 91/1991.  

5.2. Ráðgjafastörf 

Lögmaður geta orðið skaðabótaskyldur ef að sýnt þykir að hann hefur gefið óforsvaranlega 

ráðgjöf, og sá sem að ráðgjöfina þiggur verður fyrir tjóni vegna þessa. Það er þó misjafnt 

miðað við aðstæður hversu ströng ábyrgð verður lögð á lögmenn varðandi ráðgjöf. Út frá 

sérfræðiábyrgð er líklega skilyrði að ráðgjöfin snúi að lögfræði, enda er önnur ráðgjöf 

lögmanns varla sett fram á grundvelli sérfræðiþekkingar hans á lögfræði. Það er því skilyrði 

að leitað sé til lögmanns varðandi svið sem eru lögfræðileg og þeir hafa gefið sig út að hafa 

sérfræðimenntun á.
43

  

Mat á ábyrgð fer einnig eftir því hvert álitaefnið er, hvort svar við spurningu eigi að vera 

óumdeilanlegt og hver einasti lögfræðingur ætti að vita svarið við. Dæmi hefur verið tekið 

varðandi þetta efni: Lögmaður segir forstjóra fyrirtækis að hann geti ekki átt skaðabótaábyrgð 

á hendur fyrirtækinu vegna vinnuslyss sem undirmaður hans veldur. Krafa forstjórans fyrnist 

                                                           
39

 Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“, bls. 83 og Gestur 

Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“, bls. 161. 
40

 Benedikt Sigurjónsson: „Um fébótaábyrgð lögmanna“, bls. 67-68. 
41

 Benedikt Sigurjónsson: „Um fébótaábyrgð lögmanna“, bls. 71. 
42

 Benedikt Sigurjónsson: „Ábyrgð lögmanna“, bls. 112. 
43

 Gestur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“, bls. 161. 
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síðan vegna þess að hann treysti þessum svörum lögmannsins.
44

 Þetta getur gert það að 

verkum að lögmaðurinn ber ábyrgðina á því tjóni sem forstjórinn verður fyrir. 

Oft er það samt þannig að álitaefnin sem lögð eru fyrir lögmenn eru flókin og erfitt að sjá 

fyrir niðurstöðu. Þegar ráðgjöfin er mjög matskennd eru minni líkur á því að lögmaður verði 

talinn skaðabótaskyldur.
45

 Þá þarf lögmaður stundum að vega og meta þá hagsmuni sem eru í 

húfi, þ.e. hvort að farið verður í mikla vinnu við að greina álitaefnið. Þá gildir eins og oft áður 

að ræða við viðskiptavininn og greina honum frá stöðu mála. Líklega verður lögmaður ekki 

talinn vera skaðabótaskyldur fyrir það eitt að komast að niðurstöðu sem svo fær ekki alveg 

hljómgrunn fyrir dómstólum. Það er vegna þess að þrátt fyrir að lögmaðurinn hafi getað 

kannað málið betur, er ekki víst að dómstólar myndu þá heldur taka kröfur umbjóðanda hans 

til greina.
46

  Ef lögmaður fer rétt að málinu, beitir réttri lagalegri aðferð, eða að minnsta kosti 

forsvaranlegri, þá væri erfitt að telja lögmanninn bótaskyldan þrátt fyrir að tjón myndi eiga 

sér stað sem yrði rakið til greiningar hans. Það er þó talið vera grundvallaratriði að lögmaður 

hafi komið hreint fram varðandi ráðgjöfina. Ef um flókið umfjöllunarefni er að ræða og 

lögmaðurinn greinir ekki frá þeim vafa sem er fyrir hendi, getur verið að hann muni verða 

bótaskyldur.
47

 Þannig að þegar um flókin álitaefni er að ræða, eða málsatvik eru að einhverju 

leyti óljós, verður að gefa lögmanni ákveðið svigrúm til þess að koma fram með niðurstöðu í 

málinu. Þær kröfur sem eru þá gerðar til hans, er að hann stundi alltaf rétt og vönduð 

vinnubrögð, ella getur hann orðið skaðabótaskyldur, sbr. Hrd 1996, bls. 1279, þar sem 

lögmenn voru skaðabótaskyldir vegna miðlunar á kaupum á fasteign. Talið var að þeir hafi 

engan veginn uppfyllt þær skyldur sem á þeim hvíldu lögum samkvæmt.
48

 

5.3. Ýmis framkvæmdarstörf 

Eins og farið hefur verið yfir hvíla margar skyldur á lögmönnum samkvæmt lögum, reglum 

eða jafnvel venjum. Þeir eiga að vera sérfróðir um lögfræði og því ætti að vera hægt að treysta 

því að þau störf sem þeim eru falin verði unnin á réttan og faglegan hátt. Mistök geta átt sér 

stað hjá lögmönnum eins og hjá öllum öðrum en samkvæmt LML er lögmönnum skylt að 

                                                           
44

 Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“, bls. 81. 
45

 Benedikt Sigurjónsson: „Um fébótaábyrgð lögmanna“, bls. 68. 
46

 Arnljótur Björnsson: „Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði“, bls. 82. Arnljótur 

fjallar hér um þetta álitaefni: „Skjólstæðingi, sem tapar máli, tekst að sanna að lögmaður hans hefur kastað til 

höndum við gagnaflutning eða málflutning. Þrír dómar Hæstaréttardæma í vil gagnaðila þessa skjólstæðings, 

en tveir dómarar eru á öndverðum meiði og vilja taka kröfur skjólstæðingsins til greina, enda fallast þeir ekki 

á lögskýringar meiri hlutans eða mat hans á sönnun. Hér liggur ekki fyrir, að óvandvirkni lögmannsins hafi 

ráðið úrslitum málsins. Tvær “jafn réttar” lausnir á lögfræðilegu vafamáli eru auðvitað hugsanlegar í ýmsum 

tilvikum, þótt fjölskipaður dómur komist síðar einróma að þeirri niðurstöðu, að önnur lausnin sé sú rétta.” 
47

 Gestur Jónsson: „Skaðabótaábyrgð lögmanna“, bls. 163. 
48

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 507. 
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vera með ábyrgðartryggingu vegna tjóns sem þeir valda, sbr. 2. mgr. 25.gr. LML. Það getur 

haft áhrif á sakarmat dómstóla, en samt er ekki hægt að fullyrða að sakarmatið sé strangara 

vegna þessa. Lögmenn geta orðið skaðabótaskyldir vegna athafna sinna, þá að verk hafi ekki 

verið unnið rétt af þeirra hálfu. Einnig geta þeir verið bótaskyldir þegar ákveðin athafnaskylda 

hvílir á þeim, en þeir ekki brugðist við og umbjóðandi þeirra verður fyrir tjóni vegna þessa. 

Reifaðir verða nokkrir dómar Hæstaréttar á mismunandi tímabilum til þess að sýna fram á 

hvernig matið fer fram hjá dómstólum. 

 
Hrd. 1954, bls. 460. 

Í þessum dómi komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að lögmaður væri skaðabótaskyldur 

vegna vanrækslu við miðlarastarfsemi. Lögmaður tók að sér að selja bifreið fyrir A. 

Lögmaðurinn kom samningi á við B en C var tók að sér að vera sjálfskuldarábyrgðarmaður fyrir 

B. B var hins vegar ekki fjárráða og samningurinn því ógildur. Lögmaðurinn athugaði heldur 

ekki greiðslugetu C. Lögmaðurinn þinglýsti heldur ekki samningnum. Í samningnum sem 

lögmaðurinn gerði, var vísað í röng lagaákvæði varðandi veðsetningu lausafjár. Að lokum var 

lögmaðurinn talinn hafa sýnt af sér vítavert skeytingaleysi varðandi geymslu bifreiðar A eftir að 

B hafði skilað henni, þannig að bifreiðin hafði fallið í verði. Bótaskylda var lögð á lögmanninn 

bæði vegna samningsgerðarinnar og geymslu bifreiðarinnar. 
 

Í þessum dómi er ljóst að Hæstiréttur finnur að mörgum atriðum hjá lögmanninum. 

Aðferðin sem dómstólar notast við kemur samt skýrlega fram - lögmaðurinn fór ekki eftir 

fyrirmælum í lögum og sýndi verulegt kæruleysi, bæði við framkvæmd sölunnar og einnig 

eftir að búið var að skila bifreiðinni. 

 
Hrd. 1995, bls. 1692.  

Lögmaður sagðist hafa fengið það verkefni að sjá um skjalagerð vegna kaupa umbjóðanda hans 

á skipi nokkru ásamt þeim kvóta sem skipinu fylgdi. Lögmaðurinn sagðist hafa talið að hann 

ætti aðeins að sjá um að útbúa skjölin enda hafi hann aðeins samið um það við umbjóðanda sinn. 

Hæstiréttur nefnir að lögmaðurinn hafi getað farið aðra hagkvæmari leið til þess að tryggja 

umbjóðanda sínum kvótann. Verulegar skuldir hvíldu á skipinu en lögmaðurinn kannaði ekki 

hvort að veð hvíldu á skipinu fyrir söluna. Einnig taldi Hæstiréttur að lögmaðurinn hefði átt að 

kanna hvar skipið var staðsett áður en kaupsamningur var gerður, skipið var í viðgerð hjá 

skipasmíðastöð og beitti skipasmíðastöðin haldsrétti í skipinu til tryggingar fyrir 

viðgerðarkostnaði. Skipið var síðan selt á nauðungaruppboði skömmu eftir að kaupsamningur 

hafði verið gerður. Einnig var fundið að því að lögmaður hafði ekki kynnt sér gildandi lög 

varðandi sölu á aflahlutdeild skipa. Hæstiréttur taldi að hegðun lögmannsins hafi ekki verið í 

samræmi við þær kröfur sem almennt má gera til lögmanna, sem annast verkefni í tengslum við 

sölu skipa. Lögmaðurinn var talinn vera bótaskyldur. 

 

Ljóst er að hér er álitamálið hvort að lögmaðurinn hafi í raun átt að kanna þessi atriði sem 

Hæstiréttur finnur að. Lögmaðurinn telur að hann hafi aðeins átt að útbúa samningsskjölin en 

framkvæma sjálfstæða könnun á því hvaða leið væri best að fara við söluna á skipinu. 

Hæstiréttur setur einfaldlega þær kröfur á lögmanninn að hann sinni skyldum sínum eins og 

þær komu fram í lögum nr. 34/1986, þágildandi um fasteigna- og skipasölu. Verður að telja að 
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hér hafi Hæstiréttur litið til þess að lögmaðurinn átti að vera sérfræðingur á þessu sviði og 

setur því strangar kröfur á hann. 

 
Hrd. 1993, bls. 2030. 

Þar sem starfsmaður í bakaríi leitaði til lögmanns til þess að fá vinnulaun greidd. Lögmaðurinn 

fylgdi innheimtunni ekki nægilega eftir og ábyrgðarmaður bakarísins varð síðar gjaldþrota. 

Lögmaðurinn lýsti ekki kröfu starfsmannsins í gjaldþrotabúið. Lögmaðurinn bar við skorti á 

upplýsingum frá starfsmanninum varðandi innheimtuna og taldi sig ekki hafa getað sinnt 

innheimtunni frekar sökum þessa upplýsingaskorts. Rakið var í niðurstöðum Hæstaréttar 

hvernig lögmaðurinn hefði getað aflað sér upplýsinga um ábyrgðarmanninn, og að lögmaðurinn 

hafi ekki sinnt skyldum sínum sem lögmaður starfsmannsins. Enn fremur bar lögmanninum að 

segja sig frá verkinu með ótvíræðum hætti svo að starfsmaðurinn gæti leitað til annars lögmanns. 

Lögmaðurinn var talinn vera skaðabótaskyldur. 

 

Í þessu máli var litið til siðareglna lögmanna við mat á sök lögmannsins á tjóni 

starfsmannsins. Hæstiréttur fer yfir hvernig lögmaðurinn hefði átt að bera sig að í málinu og 

þá með það að leiðarljósi hvernig góður og gegn lögmaður hefði unnið málið. Þar sem að 

vinnubrögð lögmannsins voru aðfinnsluverð í þessu tiltekna máli, varð hann að bera ábyrgð á 

því tjóni sem starfsmaðurinn varð fyrir. Það hefur kannski áhrif á niðurstöðuna að 

lögmaðurinn hefði átt auðvelt með að bæta úr þeim upplýsingum sem hann fékk frá 

starfsmanninum til að byrja með. Ef erfiðara hefði verið að verða sér út um þessar upplýsingar, 

hefði niðurstaðan kannski orðið önnur. 

Ljóst er þegar litið er á aðferðir dómara í þessum þremur dómum, að miklar kröfur eru 

lagðar á lögmenn að vinna samkvæmt þeim skyldum sem koma fram í lögum og öðrum 

reglum. Ef sýnt er fram á að vinnubrögð þeirra eru ekki fagleg og umbjóðandi þeirra verður 

fyrir tjóni vegna þessa, verður að telja verulegar líkur að lögmenn verði taldir eiga að bera 

ábyrgð á því tjóni sem háttsemi þeirra veldur, sbr. t.d. Hrd. 2001, bls. 244 (262/2000). 
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6. Niðurstöður 

Af þessari umfjöllun verður ráðið að skaðabótaábyrgð lögmanna er nokkuð ströng. Störf 

lögmanna virðast einnig falla undir þau einkenni starfa sem hafa verið notuð sem viðmiðun 

þegar ákvarða á hvort að sérfræðiábyrgð eigi við tiltekin störf. Enda virðast dómstólar vera á 

einu máli um að sérfræðiábyrgð eigi við þau störf lögmanna þegar unnið er gegn greiðslu og 

boðin er fram sérþekking á tilteknu sviði. Einnig sýnir saga lögmanna að ávallt hafa verið 

gerðar strangar kröfur varðandi hæfni og þekkingu þeirra sem sinna störfum lögmanna, þá 

vegna þeirra miklu hagsmuna sem þeim er yfirleitt falið að gæta, hvort að sem hagsmunirnir 

sem um ræðir eru persónulegir eða fjárhagslegir.   

Tjónþola virðist vera gert auðveldara að sækja bætur til sérfræðings, ef að tjónþoli nær að 

sýna fram á að hann hafi orðið fyrir tjóni og tjónið hafi orðið vegna að minnsta kosti gáleysis 

lögmanns. Samt verður að setja þann fyrirvara að mögulega geta aðstæður verið þannig að 

slakað verði á kröfum til tjónþola að sýna fram á sök lögmanns, með tilliti til þess að 

lögmaðurinn er þá í mun betri stöðu en tjónþoli til þess að upplýsa um málsatvik. Hins vegar 

ef tjónþoli nær að sýna fram á að lögmaður hafi ekki sýnt af sér þá háttsemi sem hann átti að 

sýna, og líkur eru á að lögmaður hafi valdið tjóni, verður að telja að lögmaður verði að sýna 

fram á með óyggjandi hætti að háttsemi hans hafi ekki valdið tjóni, sbr. Hrd. 2001, bls. 244 

(262/2000). Einnig verður að líta til þess að flestar skyldur lögmanna koma fram í skráðum 

reglum og yfirleitt hefur því vinnu þeirra verið markaður farvegur fyrirfram. Ef að farið er út 

af þeirri braut án gildra ástæðna og tjón á sér stað, er líklegt að lögmaður hafi sýnt af sér sök 

og verði því að bera ábyrgð á því tjóni. Þá vegna þess að lögmaðurinn er sérfræðingur á því 

sviði og átti að sjá fyrir afleiðingar háttsemi sinnar sökum þekkingar og reynslu hans. Að því 

leyti er auðveldara fyrir tjónþola að sýna fram á sök sérfræðings heldur en ef ekki væri um 

sérfræðing að ræða. 

Í lok ritgerðarinnar voru störf lögmanna til skoðunar og var þeim skipt upp í þrjá flokka, 

málflutningsstörf, ráðgjafastörf og ýmis framkvæmdarstörf. Ef byrjað er að fjalla um 

málflutningsstörf er hægt að álykta út frá umfjölluninni að lögmenn verða ekki 

skaðabótaskyldir fyrir það eitt að tapa dómsmáli. Það þarf eitthvað meira að koma til og er þá 

helst að háttsemi þeirra hafi ekki verið forsvaranleg, t.d. ekki farið eftir réttarfarsreglum og 

valdið þannig umbjóðanda sínum tjóni. Varðandi ábyrgð vegna ráðgjafar fer það eftir um 

hvaða álitaefni er að ræða. Ef spurningin er einföld, og hver lögmaður ætti að vita svarið, 

getur verið að lögmaður skapi sér skaðabótaábyrgð með rangri ráðgjöf, ef ráðgjöfin síðan 

veldur viðskiptavini lögmannsins tjóni. Ef hins vegar um erfitt og matskennt álitaefni er að 
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ræða eru minni líkur á því að lögmaðurinn verði talinn vera skaðabótaskyldur, þrátt fyrir að 

dómstólar komist t.d. síðar að annarri niðurstöðu en lögmaðurinn hafði komist að í sinni 

athugun. Ávallt snýst þetta samt um vönduð og fagleg vinnubrögð og ber lögmönnum að 

koma hreint fram gagnvart sínum viðskiptavinum og útskýra fyrir honum áhættuna þegar svo 

ber undir. Nokkrir dómar Hæstaréttar eru síðan reifaðir varðandi ýmis framkvæmdarstörf, en 

af niðurstöðum Hæstaréttar í þeim málum verður að ráða að ábyrgð lögmanna er mjög ströng. 

Ef vinnubrögð lögmanna eru ekki fagleg, eða þeir fylgja ekki þeim skyldum sem hvíla á þeim 

í lögum eða í öðrum reglum og tjón á sér stað, verða þeir einfaldlega að bera ábyrgð á 

gjörðum sínum.     
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