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Útdráttur 

Ritgerð þessi lýtur að reglum íslensks skaðabótaréttar um ábyrgð og skyldur lögmanna. 

Lögmenn hafa um aldalanga tíð gegnt mikilvægu og ábyrgðarríku hlutverki í samfélaginu og 

verið felldir undir flokk starfstéttar sem kölluð hefur verið starfstétt sjálfstætt starfandi 

sérfræðinga. Einnig hafa þar undir verið felld störf m.a. lækna, verkfræðinga, arkitekta og 

endurskoðenda. Starfstéttir þessar eiga það oftast sameiginlegt að starfa undir ströngu 

regluverki, en það sem ritgerðin fjallar í megindráttum um eru þær reglur sem eru taldar gilda 

um lögmenn. Hugtakið lögmaður er í þessari ritgerð túlkað út frá skilningi laga um lögmenn 

nr. 77/1998, sem aðilar með réttindi til að starfa sem héraðsdóms- eða hæstaréttarlögmenn. 

Megin viðfangsefni ritgerðarinnar eru almennar reglur skaðabótaréttar og hin ólögfesta 

sakarregla, samspil þessara reglna við hegðunarreglur sem lögmenn hafa sett sér (Codex 

Ethicus). 

 Efnisinntök ritgerðarinnar eru á þann veg að lesandinn er leiddur í gegnum almenn 

atriði skaðabótaréttar sem talin eru gilda um lögmenn, en þegar líður á ritgerðina eru dregin 

saman þau sérsjónarmið sem talin eru gilda um sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Umrædd 

sérsjónarmið eru svo í framhaldi heimfærð yfir á lögmenn. Sérsjónarmið þessi koma í 

megindráttum fram sem afbrigðileg beiting sönnunarreglna fyrir dómi, sem og ríkari kröfur til 

aðgæslu og vandvirkni í störfum. Starfssviði lögmanna er skipt upp í þrjú megin svið, þ.e. 

málflutningsstörf, ráðgjafastörf og ýmiss framkvæmdastörf. Flest þessara starfa hafa þá 

sérstöðu að þau eru innt af hendi á grundvelli samnings milli lögmanns og skjólstæðing hans. 

Farið er í gegnum hvert svið fyrir sig með tilliti til þeirra reglna sem um lögmenn gilda. 

Dómaframkvæmd, bæði hérlendis sem og í nágrannaríkjunum, gefur það til kynna að 

strangari ábyrgð er sett á lögmenn heldur en venjulegt getur talist, skiptir þar litlu máli hvaða 

störf lögmanna eru til umfjöllunar, heldur virðist mestu skipta hvað skjólstæðingur hafi mátt 

ætlast af störfum lögmannsins, ýmist er þá slakað á sönnunarkröfum tjónþola í vil. Dómarar 

hafa þá horft til þeirra sérstöku siðareglna, sem lögmenn hafa sett sér, til fyllingar þeim 

lagareglum sem niðurstöður dómsins byggja á hverju sinni. Niðurstöður virðast þá liggja þann 

veg að lögmaður verði látinn bera hallann af flest öllum óvissum málsins, því sé tjónþola oftar 

gert auðveldara fyrir að sanna málstað sinn. 
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Abstract 

This thesis examines the rules of the Icelandic Law of damages surrounding responsibility and 

obligations of lawyers. Throughout history lawyers have played an important role in our 

society and are classified as independent professional specialists. Other professions also fall 

under this category such as doctors, engineers, architects and accountants. These professions 

have in common that they work under strict regulations. This thesis examines the rules which 

apply for lawyers. The term lawyer is interpreted as understood by the law nr. 77/1998 which 

is a definition for lawyers with the right to act as district- or Supreme Court attorneys. 

Emphasis is given to the general rules for the Law of damages and the evaluation of faul, as 

well as the interaction between these rules with general rules of Codex Ethicus. 

Firstly the reader is lead through the general rules of the damages which apply for 

lawyers according to Icelandic legislation. Following this special consideration that is given to 

independently operating specialists, moving on to focus particularly on lawyers. Emphasis is 

given to abnormal rules of evidence and a stricter evaluation of fault, which apply in court and 

the requirements which are made in regards to caution and diligence in this line of work.  

The responsibilities which are expected of lawyers can be divided in to three main 

fields i.e. representation in court, advising and acting on behalf of a client. The common 

denominator for all these aspects is that the lawyer is acting based on a contract with the 

client. In this thesis all three fields are explored with regards to the rules and regulations 

which apply to lawyers. 

The routine in cays law, both in Iceland and its neighbouring countries, implies that a 

stricter responsibility is imposed on lawyers than is usual. It suggests that the actual specified 

role of the lawyer is of less consequence than of what the client’s expectations are. Therefore 

the rules of providing documentary evidence are not as strict when it comes to the claimant. 

Judges will often take into consideration the Codex Ethicus, which has been set by lawyers 

themselves, alongside any legal regulations that apply to the relevant case when making a 

judgment. Consequently the conclusion can be drawn that lawyers bear the responsibility of 

proving the case was handled as appropriately as possible given the circumstances.  
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Formáli 

Ritgerðin er BA – verkefni mitt við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Hún fjallar um 

skaðabótaábyrgð lögmanna og þær afbrigðilegu reglur sem um slík mál gilda. Við þá 

umfjöllun var leitast við að útskýra tiltekin frávik frá almennum reglum skaðabótaréttar og í 

hvaða tilfellum þeim frávikum er beitt. Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Þóru 

Hallgrímsdóttur og vil ég færa henni mínar bestu þakkir. Einnig vil ég þakka Steinunni 

Njálsdóttur, íslenskufræðingi og öllum þeim sem hjálpuðu mér á einhvern hátt, meðan á 

námstímanum stóð.  
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Inngangur 
Undanfarna áratugi hefur umræða um skaðabótaskyldu lögmanna farið hækkandi í 

samfélaginu sem og hjá dómstólum hérlendis. Í þessu riti verður gerð grein fyrir þeirri 

skaðabótaskyldu sem lögð getur verið á lögmenn og þeim reglum sérfræðiábyrgðar sem gilda 

um slík atvik.  

Til þess að skaðabótaábyrgð stofnist almennt gagnvart hverjum sem er þurfa ákveðin 

grundvallar skilyrði að vera uppfyllt. Í 1. kafla þessa rits er gerð grein fyrir þeim almennu 

reglum sem gilda um skaðabótarétt og skilyrði þess að skaðabótaábyrgð geti stofnast. Verður 

þar farið sérstaklega yfir þær tvær reglur sem notaðar eru í flestum tilfellum sem 

bótagrundvöllur í málum er snúa að skaðabótaskyldu lögmanna, en það eru sakarreglan og 

reglan um vinnuveitandaábyrgð. Þá er gerð sérstaklega grein fyrir því skilyrði að sýna verður 

fram á orsakatengsl milli hegðunar, hins meinta tjónvalds, og þess tjóns sem varð. 

 Í 2. kafla er fjallað almennt um inntak reglna sérfræðiábyrgðar og hvað felist í þessar 

ríku ábyrgð. Er þar gerð sérstaklega grein fyrir þeim sem geta talist sérfræðingar og skyldu 

þeirra til að sýna aðgæslu og vandvirkni í störfum sínum. Störf þessara sérfræðinga fara í 

flestum tilfellum eftir ströngu regluverki laga og reglna, sem gerir það að verkum að oft þurfi 

lítið út á að bera svo að háttsemi stofni til skaðabótaábyrgðar. Þá er farið inn á þær sérstöku 

beitingar sönnunarreglna sem notast er við í dómsmálum þar sem reglur sérfræðiábyrgðar eiga 

við. Meðal annars er farið yfir það hvort og þá hvernig slakað er á kröfum sem vanalega liggja 

á tjónþola að sanna. 

 Í 3. kafla eru reglur sérfræðiábyrgðar heimfærðar yfir á lögmenn sem sérfræðinga sem 

og gerð grein fyrir helstu ritum fræðimanna og dóma á því sviði. Farið er yfir í stuttu máli 

hverjir teljist lögmenn og hvað felist í því mikilvæga hlutverki sem lögmenn gegna í 

samfélaginu. Er líður á kaflann er farið yfir þær siðareglur sem lögmenn hafa sett sér, þ.e. 

Codex Ethicus, sem og þær reglur sem settar eru á þá með lögum. Eitt af þeim skilyrðum fyrir 

því að lögmenn verði gerðir skaðabótaábyrgir á grundvelli reglna sérfræðiábyrgðar, er að tjóni 

sé valdið í tengslum við lögmannsstörf þeirra. Farið er í þessu samhengi í gegnum 

mismunandi störf lögmanna. Þótti höfundi vert að varpa upp því ákvæði sem fram kemur í 

lögum um sölu fasteigna, fyrirtækja og skipa nr. 99/2004, þar sem lögmenn eru sérstaklega 

undanþegnir löggildingu til að starfa við þau störf er lögin taka til. Stutt umfjöllun er um þá 

spurningu hvort með þessu ákvæði séu lögmenn gerðir að sérfræðingum allra þessara sviða og 

dómar Hæstaréttar reifaðir í samhengi við það. Í lok kaflans taldi höfundur nauðsynlegt, til að 

varpa ljósi á raunverulega framkvæmd reglna sérfræðiábyrgðar gagnvart lögmönnum, að fara 
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yfir þá dómaframkvæmd er snýr að skaðabótaábyrgð lögmanna og eru dómar Hæstaréttar sem 

og héraðsdóma reifaðir. 

 Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á þá gríðarlegu ábyrgð sem lögð er á 

lögmenn í störfum þeirra, sem og þá miklu hagsmuni er lögmenn standa vörð um fyrir 

skjólstæðinga sína og samfélagið í heild. Einnig var einnig lagt í þá för að svara þeirri 

spurningu hvort mismunandi kröfur séu gerðar til lögmanna, eftir mismunandi starfssviðum, 

sem þeir vinna að hverju sinni fyrir sig. 
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1. Almennt um skaðabótarétt og skilyrði skaðabótaábyrgðar 
Samkvæmt 25. gr. laga um lögmenn nr. 77/1998 (hér eftir lml), bera lögmenn 

skaðabótaábyrgð á störfum sínum og starfsmanna sinna samkvæmt almennum reglum 

skaðabótaréttar. Því er skaðabótaábyrgð lögmanna ein af undirgreinum almenns 

skaðabótaréttar. Áður en vikið verður sérstaklega að þeirri ríku ábyrgð sem sett er á herðar 

lögmanna innan skaðbótaréttar, verður að telja nauðsynlegt að greina í stuttu máli frá þeim 

almennum reglum sem þar gilda. 

1.1. Markmið skaðabótareglna 

Þegar talað er um markmið og hlutverk skaðabótareglna þá er í flestum tilfellum átt við þau 

áhrif sem reglurnar eiga að hafa í framkvæmd og hvað liggi þessum reglum til grundvallar svo 

þær teljist gagnlegar fyrir skaðabótaréttinn í heild. Skaðabótareglur taka að miklu leyti mið af 

öðrum réttarreglum, þá einna helst reglum vátryggingaréttar og refsiréttar. Réttarsviðið er allt 

í stöðugri mótun og hlutverk skaðabótareglna er því að taka stöðugum breytingum. Almennt 

hefur verið litið til tveggja megin hlutverka sem reglurnar eiga að gegna
1
, það eru 

bótahlutverk og varnaðarhlutverk. 
2
 

1.1.1. Bótahlutverk 
Það fyrrnefnda hefur að markmiði að tjónþoli fá greiddar fébætur fyrir tjón sem hann hefur 

orðið fyrir, sbr. 1. gr. laga nr. 50/1993 um skaðabætur (hér eftir skbl), þ.e. öll útgjöld sem til 

koma vegna tjónsins, t.d. lækniskostnaður sem og atvinnumissir, hvort sem hann er 

tímabundinn eða til frambúðar. Hið sama á við um allt munatjón, en tjónþoli á að vera 

nákvæmlega eins settur fjárhagslega eftir slys og hann var fyrir. Hlutverk þetta er oft ekki 

uppfyllt, þar sem t.d. hinn bótaskyldi hefur ekki alltaf efni á að greiða tjónþola bæturnar.
3
 

Þessu til varnaðar hafa úrræði til greiðslu bóta í mörgum tilfellum yfirfærst á önnur réttarsvið, 

t.d. á svið vátrygginga og almannatrygginga. Sem dæmi má nefna skyldutryggingu, sem 

kemur fram í 91. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 (hér eftir umfl), en þar segir orðrétt : „Greiðsla 

bótakröfu vegna tjóns, sem hlýst af notkun skráningarskylds vélknúins ökutækis, skal vera 

tryggð með ábyrgðartryggingu“.
4
 Því má segja að á mörgum sviðum sé bótahlutverkinu vel 

fylgt eftir og áhrif þess trygg.
5
 

  

                                                 
1
 Sjá Viðar Már (2005), bls. 66-67 um yfirfærsluhlutverkið og dreifingarhlutverkið, sbr. Jan Hellner(1995) bls. 

37-45 
2
 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 60 

3
 Hellner, Jan og Johansson, Svante, Skadeståndsrätt ( 5. útgáfa 1995), bls. 37-38 

4
 Umferðarlög nr. 50/1987, 1. mgr. 91. gr.  

5
 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) bls. 26 
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1.1.2.Varnaðarhlutverk 
Hinu síðarnefnda, þ.e. varnaðarhlutverkinu má í rauninni skipta upp í tvo flokka, annars vegar 

hið almenna varnaðarhlutverk, en hins vegar sérstakt varnaðarhlutverk.
6
 

1.1.2.2. Almenn varnaðaráhrif 

Hin almennu varnaðaráhrif hafa það markmið að almenn vitneskja manna um að viðurlög séu 

til staðar vegna ákveðinnar hegðunar, geri það að verkum að einstaklingar forðist frekar þá 

hegðun fremur en að stunda hana, þ.e. að fólk valdi ekki tjóni vegna þeirra viðurlaga sem 

þeim er kunnugt um að taki á því. Telja verður að fyrrgreind áhrif, bæði sérstök og almenn, 

felist í skaðabótaréttinum. Þó er rétt að árétta að erfitt getur reynst að komast að því hvaðan 

þessi áhrif koma, eða frá hvaða reglum innan skaðabótaréttarins,
7
 en litlar sem engar 

upplýsingar liggja í rauninni fyrir hvort áhrifin komi alfarið frá öðrum reglum t.d., almennt 

siðgæði manna, hættan við að lenda sjálfur í tjóni eða frá öðrum refsiviðurlögum.
8
 

1.1.2.1. Sérstök varnaðaráhrif 

Með þessu hugtaki er átt við að skaðabótareglur hafi þau áhrif að sá sem hefur sjálfur orðið 

valdur af bótaskyldum atburði og er því sjálfur bótaskyldur, muni í framtíðinni breyta hegðun 

sinni á þann hátt að hann forðist að lenda í slíkum atburði aftur. Með þessu séu varnaðaráhrif 

gegn því að einstaklingur viðhafi sömu háttsemi aftur. Þó eru mörg tilfelli þar sem tjónvaldur 

og hinn bótaskyldi eru ekki þeir sömu, líkt og áður hefur komið fram, þ.e. ábyrgðartryggingar 

greina bæturnar í raun og veru eða þá að tjóni hafi verið valdið af starfsmönnum sem lúta 

ábyrgð einhvers æðri sem þá gerist bótaskyldur. Því ómögulegt að segja í rauninni hvaða 

varnaðaráhrif reglurnar hafi, í þeim tilfellum.
9
 

1.2. Skilyrði skaðabótaábyrgðar 

Enginn aðili verður gerður skaðabótaskyldur nema að uppfylltum ákveðnum grundvallar 

skilyrðum. Við mat á því hvort skilyrði þessi séu uppfyllt verður að byrja á að skoða þann 

bótagrundvöll sem byggja skal skaðabótaábyrgðina á hverju sinni. Almennt eru fjórar 

meginreglur lagðar til grundvallar við mat á því hvort atburður teljist skaðabótaskyldur og 

hver beri þá bótaábyrgð. Reglur þessar eru sakarreglan, reglan um vinnuveitandaábyrgð, 

reglan um hlutlæga ábyrgð og sakarlíkindareglan. Sú regla sem oftast á við í skaðabótamálum 

gegn lögmönnum er sakarreglan, en hún er jafnframt talin vera meginregla í íslenskum 

skaðabótarétti um bótagrundvöll. Út frá 1. mgr. 25. gr. lml, má sjá að lögmenn bera einnig 

                                                 
6
 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 63 

7
 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) bls. 28-30 og 

Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 64-65 
8
 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) bls. 28-29 

9
 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 63-64 
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bótaábyrgð á störfum starfsmanna sinna og á þá í vissum tilfellum reglan um 

vinnuveitandaábyrgð við. Verður nú vikið sérstaklega að sakarreglunni og reglunni um 

vinnuveitandaábyrgð.
10

 

1.2.1. Sakarreglan 
Reglan er ekki einungis sú sem oftast er notuð sem bótagrundvöllur, heldur er hún meginregla 

í þeim skilningi að reglan gildi um bótagrundvöllinn, nema lög mæli fyrir um annað eða 

sérstakar ástæður.
11

 Sakarreglan er ólögfest regla í íslenskum rétti og gengur út á það að sök 

sé skilyrði fyrir því að maður verði gerður skaðabótaskyldur. Reglan hefur verið skilgreind 

svo:  

Maður ber skaðabótaábyrgð á því tjóni sem hann veldur með saknæmum 

(þ.e. ásetningi eða gáleysi) og ólögmætum hætti, enda sé tjónið sennileg 

afleiðing hegðunar hans og raski hagsmunum, sem verndaðir eru með 

skaðabótareglum. Það er og skilyrði, að sérstakar huglægar 

afsökunarástæður eigi ekki við um tjónvald, s.s æska eða skortur á andlegri 

heilbrigði.
12

 

 Af skilgreiningunni má lesa út nokkur skilyrði sem reglan setur, en þau eru að 

tjónvaldur hafi sýnt af sér saknæma háttsemi, að háttsemin hafi verið ólögmæt og tjónið hafi 

verið sennileg afleiðing af háttseminni. Þá verður einnig að vera hægt að sýna fram á 

orsakatengsl milli þeirrar hegðunar og tjónsins.
13

 Þegar beita á sakarreglunni sem 

bótagrundvölli í málum þar sem reglur sérfræðiábyrgðar lögmanna eiga við, er reglunni beitt 

með sérstökum hætti. Sú beiting leiðir alla jafna af sér strangari ábyrgð en ella.
14

 Áður en 

farið verður nánar í þessa sérstöku beitingu verður vikið sérstaklega að hverju skilyrði 

reglunnar fyrir sig. 

1.2.1.2. Saknæm háttsemi 

Líkt og fram kemur í skilgreiningu sakarreglunnar hér að framan telst háttsemi saknæm sé 

henni valdið af ásetningi eða gáleysi. Við mat á þessu er horft til þess hugarástands sem 

tjónvaldur viðhafði þegar hann olli tjóninu. Hið fyrrnefnda, þ.e. ásetningur, er túlkað þannig 

að ef einstaklingur beinlínis ætlar sér að valda tjóni þá telst það af ásetningi gert. Þá verður 

það líka talið ná til ásetningsstigs ef einstaklingur sýnir af sér háttsemi sem hann veit að muni 

að öllum líkindum valda tjóni, þrátt fyrir að það sé ekki beinn vilji hans að valda því. Á 

ýmsum réttarsviðum skiptist svo ásetnings hugtakið upp í nokkur ásetningsstig, en ekki 

verður farið nánar yfir skýringar á þeirri skiptingu hér. Þó þykir vert að tilgreina að sé maður 

                                                 
10

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 137. 
11

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 138. 
12

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 140. 
13

 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) bls. 57-58. 
14

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 503-504. 
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neyddur af öðrum til að viðhafa ákveðna háttsemi sem leiðir til tjóns, þá er einstaklingur 

oftast nær ekki látinn bera ábyrgð á því tjóni er hann veldur. 

Gáleysi verður að teljast mun matskenndara hugtak. Hugtakið er hvergi skilgreint í 

lögum, þó það komi oft til tals. Í skaðabótarétti hefur hugtakið m.a. verið skilgreint svo:  

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 

viðmiðunum í skaðabótarétti.
15

 

Af þessu verður lesið að við mat á gáleysi sé umfjöllunarefnið sú huglæga afstaða 

einstaklingsins eða vilji hans til að viðhafa ákveðna háttsemi.
16

  

1.2.1.3. Hefði einstaklingur átt að hegða sér öðruvísi við þær aðstæður sem uppi voru? 

Þegar til álita kemur hvort ákveðin háttsemi teljist gálaus eða ekki, verður að líta heildstætt á 

allar hliðar málsins og er hið sjálfstæða gáleysismat því samtvinnað úr öllum áttum. Áhrif 

þess að háttsemi stangist á við settar reglur vegur líklega þyngst við matið, en þar á eftir koma 

dómafordæmi, venjur og bonus pater familias mælikvarðinn.
17

 Sé brotið á skráðum reglum 

verður að líta til þess hvert markmið þeirra reglna er. Sem dæmi má líta til laga um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum nr. 46/1980, samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laganna er 

markmið þeirra að tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi. Ef aðili gerist brotlegur við 

reglur þessar og það sama brot leiðir til slyss starfsmanna eða almennings, verður að telja það 

vega þungt í gáleysismati hans.
18

 

 Því hefur verið haldið fram af fræðimönnum, sem og að vera almennt viðhorf innan 

lögfræðistéttarinnar, að stangist háttsemin á við það sem hinn gegni og skynsami maður hefði 

viðhaft við sömu aðstæður, verði hegðunin almennt metin til gáleysis. Í skaðabótamálum gegn 

lögmönnum er því réttast að nota viðmiðið á þann hátt að fjallað sé um hvað hinn gegni og 

skynsami lögmaður hefði viðhaft. Kallast þetta viðmið bonus pater familias og rétt þykir að 

nefna að mat þetta á ekki einungis við um tjónvaldinn, heldur getur háttsemi tjónþola verið 

fundin gálaus með sama mati og ýmist honum hafnað bætur, eða hann látinn bera tjón sitt að 

hluta til sjálfur, sbr. mál Hæstaréttar nr. 188/1952, en í þeim dómi var tjónþoli talinn hafa 

sýnt af sér kæruleysi við að gæta hagsmuna sjálfs síns, því var hann látinn bera hluta tjónsins 

                                                 
15

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 147 
16

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 146-147 
17

 Arnljótur Björnsson, Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) bls. 61- 62 
18

 Hrd. nr. 79/1996 þar sem brot á skráðum reglum er snéru að öryggi á vinnustað leiddu til þess að háttsemi var 

fundin saknæm. Tjónþoli var þá einnig látinn bera tjón sitt að hluta sjálfur vegna gálausrar háttsemi hans. 
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sjálfur.
19

 Mælikvarði þessi hefur verið mjög umdeildur og hafa fræðimenn m.a. haldið því 

fram að ómögulegt sé að segja hver hinn rétta hegðun hafi átt að vera. Einnig hefur því verið 

haldið fram að mælikvarðinn sé notaður í hverju tilviki fyrir sig eftir hentugsemi og 

hugarástandi dómara. Mælikvarði þessi er búinn að vera á nokkru undanhaldi síðustu ár, þá 

einkum vegna þess hve margar hátternisreglur hafa verið fastsettar með lögum og 

reglugerðum. Því er talið hentugra og réttara að beita þeim skráðu reglum sem til eru, einnig 

venjum og dómafordæmum, áður en litið verður til bonus pater mælikvarðans.
20

 

1.2.2. Reglan um vinnuveitandaábyrgð 
Líkt og áður greinir bera lögmenn ábyrgð á störfum starfsmanna sinna samkvæmt almennum 

reglum skaðabótaréttar. Reglan um vinnuveitandaábyrgð er ólögfest sem almenn regla í 

skaðabótarétti og í henni felst að vinnuveitandi ber ábyrgð á því tjóni sem starfsmaður hans 

veldur með ólögmætum eða saknæmum hætti. Reglan byggir á því að ákveðin samsömun á 

sér stað milli vinnuveitanda og starfsmanna hans. Í þessu sambandi rísa flest ágreinings mál 

um það hver geti talist vinnuveitandi og hver geti talist starfsmaður.
21

 Það fyrrnefnda fer 

aðallega eftir því hvort aðili verði talinn hafa húsbóndavald yfir öðrum ákveðnum aðila, sé 

svo þá teljist hann vinnuveitandi hans. Álitamál um þetta geta risið í t.d. tilvikum þar sem 

starfssamningur byggist á sambandi sjálfstæðs verktaka og hins meinta vinnuveitanda. Er það 

sjálfstætt mat hverju sinni hvort hinn síðari hafi í raun og veru húsbóndavald yfir 

verktakanum. Mat þetta verður ekki skilgreint nánar hér.  

Samkvæmt reglunni um vinnuveitandaábyrgð verður tjóni að vera valdið í tengslum 

við starf starfsmanna, þ.e. að vinnuveitandi verði ekki gerður bótaskyldur vegna háttsemi 

starfsmanna sinna sem fara algerlega á skjön við það starf sem sá hinn sami á að vinna. Út frá 

dómaframkvæmd hér á landi er talið að erfitt geti verið að greina milli þeirra tilvika þar sem 

hugtakið „starfsmaður“ er túlkað þröngt og hvenær eigi að túlka það rúmt. Það sem er þó hægt 

að lesa úr framkvæmdinni er að horft hefur verið til þess hvort tjónþoli hafi mátt áætla að 

tjónvaldur hafi verið að sinna starfi sínu. Getur það mat leitt til þess að vinnuveitandi verði 

gerður ábyrgur á tjóni starfsmanna sinna, þó svo að starfsmaðurinn hafi farið út fyrir 

starfssvið sitt. Í slíkum málum fer eftir atvikum hvort vinnuveitandinn hafi endurkröfu á 

                                                 
19

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 146-148 
20

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 167-170. 
21

 Viðar Már Matthíasson, „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd vinnustaðarhugtakinu“ (2009) 7.tbl. 

Tímarit laganema, 299. 
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hendur starfsmanninum, en þróunin hefur verið í þá átt að takmarka ábyrgð starfsmanna líkt 

og fram kemur í 23. gr. skbl.
22

 

1.2.3. Orsakatengsl og sennileg afleiðing 
Almennt á við í skaðabótarétti að tjónþoli verður að sýna fram á tengsl milli háttsemi 

tjónvalds og þess tjóns sem varð, þetta sama sjónarmið á við þegar um lögmenn er að ræða, 

sbr. dómur Hæstaréttar nr. 108/2001, þar sem sýnt var fram á að ákveðnir annmarkar hafi 

verið á störfum lögmanns, en ekki var sýnt fram á tjón í tengslum við þá annmarka. Af þeim 

rökum var lögmaðurinn sýknaður af kröfum stefnanda. Sé skilyrðið um orsakatengsl uppfyllt 

verður að telja ljóst að hinn bótaskyldi beri ábyrgð á öllum afleiðingum tjónsins. Verður slík 

bótaábyrgð að teljast mjög víðtæk, þar sem ábyrgðin næði yfir afleiðingar sem gætu talist 

mjög langt frá tjóninu sjálfu, sem og farið fram úr öllu sem tjónvaldur hafi mátt búast við. Af 

þessum ástæðum hefur að auki verið sett regla þess efnis að afleiðingarnar verða að vera 

fyrirsjáanlegar, allavega að einhverju leyti. Kallast það hugtak sennilegar afleiðingar tjóns.
23

  

Almennt hefur það verið viðurkennt á sviði lögfræði að tala um þessi tvö hugtök 

saman, þ.e. orsakatengsl og sennilega afleiðingu. Má í raun segja að hið síðarnefnda sé 

þrenging eða dýpkun á fyrrnefnda hugtakinu.
24

 Þá er talið að þessi skilyrði þurfi ávallt að vera 

uppfyllt hvort sem skaðabótaábyrgð sé byggð á sakarreglunni eða öðrum hlutlægum 

ábyrgðarreglum.
25

  

 Líkt og áður kom fram felst það í reglunni um orsakatengsl að tjónþoli þarf almennt að 

sýna fram á tengsl milli alls þess tjóns sem varð og hegðunar tjónvaldsins. Nægir ekki að sýna 

einungis fram á saknæma háttsemi einhvers aðila til að hann gerist bótaskyldur. Sem enn 

frekara dæmi má nefna mál Hæstaréttar nr. 102/1995, í þessu máli fékk lögmaður það 

verkefni að krefja skipafélagið S um bætur vegna björgunarstarfsemi annars skipafélags F, í 

þágu þess fyrrnefnda. Hið fyrrnefnda skipafélag var svo sýknað af kröfunni, þar sem hún var 

talin fyrnd. F ákvað þá að krefja lögmanninn um bætur þar sem krafan fyrndist í höndum 

hans. Lögmaðurinn var sýknaður á þeim rökum að krafan hafi aldrei átt lögvarinna hagsmuna 

að gæta og því var ekki hægt að gera lögmanninn bótaskyldan, einungis vegna saknæmrar 

háttsemi hans að leyfa kröfunni að fyrnast í sínum höndum.
26
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 Viðar Már Matthíasson, „Vinnuveitandaábyrgð, ýmis álitaefni tengd vinnustaðarhugtakinu“ (2009) 7.tbl. 

Tímarit laganema 301, 302. 
23

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 345-347; Arnljótur Björnsson, 

Skaðabótaréttur, kennslubók fyrir byrjendur (Bókaútgáfa Orators 1999) bls. 89-90. 
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 Hellner, Jan og Johansson, Svante, Skadeståndsrätt (1995), bls. 198. 
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 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útgáfa 1989), bls. 136-137 
26
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 Í skaðabótarétti ganga reglurnar um orsakatengsl ekki svo langt að sýna þurfi fram á 

að hin saknæma hegðun hafi verið megin orsök tjóns, heldur er oft nægilegt að sýna fram á að 

hún hafi að hluta til verið valdur tjónsins. Af dómaframkvæmd Hæstaréttar verður þó talið að 

hegðunin verður að hafa í veigamiklum atriðum tengst orsökum tjónsins.
27

 

 Rekja mætti fjölmarga dóma Hæstaréttar hérlendis sem og á Norðurlöndunum, sem 

taka á skilyrðum um sennilegar afleiðingar tjóns, en þeir sem gætu staðið mest upp úr, fjalla 

um afleiðingar sem margir teldu vera afar fjarlæga og óvenjulega fyrir tjónvald að bera 

ábyrgð á. 
28

 

Sem dæmi má nefna mál frá Danmörku, þar sem kona ein lenti í umferðarslysi með 

þeim afleiðingum að hún hlaut verulegan heilaskaða og var metin til 100% örorku. Um 

tveimur árum síðar hafði konan verið að bursta skó með eldfimu efni, kveikt sér í vindlingi á 

meðan, svo að úr varð bál með þeim afleiðingum að konan lést af brunasárum sínum. Höfðað 

var bótamál gegn sama einstaklingi og var valdur af bílslysinu árunum áður en deilt var um 

hverjar sennilegar afleiðingar bílslysins hafi verið. Eystri – landsrétturinn komst að þeirri 

niðurstöðu að afleiðingar þær sem lágu fyrir hafi ekki verið ófyrirséðar og var 

bifreiðareigandinn dæmdur bótaskyldur fyrir andlát konunnar og dæmdur til greiðslu bóta 

vegna missis framfæranda.
29

 

 Skilyrðin um sennilega afleiðingu má finna í  niðurstöðum dóma hérlendis langt aftur í 

tímann, þó svo að hugtakið „sennileg afleiðing“ sé ekki nefnt berum orðum. Regla þessi er 

hugsuð til að koma í veg fyrir að aðili verði látinn bera ábyrgð á tilviljunarkenndum 

afleiðingum, en af niðurstöðum síðastnefnda danska dómsins, má spyrja sig hvort reglan sé í 

rauninni að virka sem skyldi. Taka verður mið af því að þó nokkur tími er liðinn frá því 

dómurinn féll, en þrátt fyrir það verður að telja inntak reglunar mjög óskýrt og því erfitt að 

átta sig á hvað raunverulega felst í henni og hvernig henni skuli beitt.
30

 

  

                                                 
27

 Hrd. nr. 300/1992, þar sem haldið var fram að snjóflóðavarnargarður hafi verið þannig byggður að hann jók 

líkur á flóði og beindi stefnu flóðsins á fasteignir tjónþola. Hæstiréttur segir að þó svo að varnargarðurinn hafi að 

einhverju leyti geta stuðlað að þessum rökum, þá hafi ekki verið sýnt nægjanlega fram á að hann hafi haft það 

veigamikil atriði að tjóninu að bótaskylda stofnist.  
28

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 364 - 365 
29

 UFR 1974, bls. 967. 
30

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 366 
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2. Sérfræðiábyrgð 

2.1. Almennt um hugtakið 

Í fyrri köflum hafa verið rakin þau skilyrðir sem almennt þarf að uppfylla svo aðili verði 

skaðabótaskyldur vegna tjóns. Hvað varðar skilyrði um saknæma háttsemi má sjá af 

dómaframkvæmd, að í sumum tilfellum hafa verið gerð frávik frá hinu almenna mati á 

saknæmri háttsemi. Í vissum tilfellum má sjá mun strangara sakarmat en ætla mætti, þá hafa 

skilyrði sakarreglunar í mörgum tilfellum verið rýmkuð þannig að vægari kröfur eru gerðar 

gagnvart tjónþola um sönnun sem og sakarmat hert. Þessi afbrigðilega notkun hefur verið 

notuð á ýmsum réttarsviðum, en það svið sem verður til umfjöllunar hér kallast 

sérfræðiábyrgð. Nú á dögum er hugtakið sérfræðiábyrgð notað í frekar rúmri merkingu. Viðar 

Már Matthíasson hefur, í riti sínu Skaðabótaréttur frá árinu 2005, talið upp þrú meginatriði 

sem hugtakið tekur til.
31

 

Sérfræðiábyrgðin tekur til þeirra sem: 

-Hlotið hafa fræðilega menntun og/eða starfsþjálfun í þeirri tilteknu grein 

eða á því tiltekna starfssviði, sem um ræðir. 

- Hin faglega þekking þeirra og reynsla er grundvöllur ráðgjafar þeirra eða 

vinnu þeirra við það verkefni, sem þeim hefur veirð falið að vinna. 

- Bjóða fram sérfræðiþekkingu sína eða reynslu, yfirleitt gegn greiðslu.
32

 

Áður fyrr var hugtakið sérfræðiábyrgð notað í töluvert þrengri merkinu, þar sem það 

var bundið við ákveðnar starfsstéttir, m.a. má nefna lögmenn, lækna, endurskoðendur o.fl. 

sjálfstætt starfandi sérfræðinga. Svið sérfræðiábyrgðar er sífellt að rýmka og falla þar undir 

nú, til dæmis fjármálafyrirtæki og stéttarfélög.
33

 Því verður að telja þau skilyrði sem nefnd eru 

hér að ofan eiga vel við, við mat á því hvort reglur sérfræðiábyrgðar eigi við. Ýmsir 

fræðimenn hafa haldið fram, til viðbótar þessum lýsingum hér að ofan, að sérfræðingar geti 

einnig verið þeir sem búa yfir ákveðnum siðarreglum eða hafi sérstaka félagslega stöðu 

samkvæmt lögum. Deila má um það hvort þessi síðarnefndu atriði séu einkennandi við mat á 

því hvort um sérfræðinga sé að ræða.
34

 Á Norðurlöndunum hafa ýmsir fræðimenn notast við 

önnur heiti á þessu hugtaki en þar má nefna hugtakið ráðgjafaábyrgð (rådgivningsansvar), 

                                                 
31

 Arnljótur Björnsson, „Rýmkuð sakarregla“ (1992) Tímarit lögfræðinga, 4. hefti. 237-247 og Viðar Már 

Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 501-503. 
32

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur ( Bjókaútgáfan Codex 2005) bls. 503. 
33

Langsted, lars Bo, Rådgivning I: det professionelle erstatningsansvar (Forlaget Thomson 2004) bls. 35. Sjá 

t.d. UFR 1991, bls. 903, þar sem kona óskaði eftir upplýsingum frá stéttarfélagi sínu um hvort hún ætti rétt á 

eftirlaunum skyldi hún segja upp störfum. Henni var tjáð að svo væri. Sagði konan svo upp störfum en af 

tilteknum ástæðum átti hún ekki rétt á eftirlaunum. Höfðaði konan þá skaðabótamál á hendur stéttarfélaginu 

og fallist var á að stéttarfélagið ætti að bera bótaábyrgð á tjóni konunar, vegna ófullnægjandi ráðgjafar og að 

konan hafi mátt vænta vandaðari og betri vinnubragða af hálfu félagsins. 
34

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 503 
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sem tekur til allrar þeirrar ráðgjafar sem veitt er á faglegum grunni. Ekki er þá skylda að sú 

ráðgjöf sé veitt gegn gjaldi þó svo að oftast nær komi hún fram í því formi.
35

 Hér á landi hefur 

almenn skýring á hugtakinu sérfræðiábyrgð komið fram á eftirfarandi hátt: 

Skaðabótaábyrgð sjálfstætt starfandi sérfræðinga og annarra fagmanna sem 

gera má ríkar kröfur til, bæði að því er lýtur að meiri þekkingu en almennt 

gerist og að vandaðri vinnubrögðum. Fjallað er um sérfræðiábyrgð sem 

sérstakt svið innan skaðabótaréttarins vegna þess að þar er mat á saknæmi 

strangara og fyrir kemur að sönnun tjónþola sé beitt þar með hallkvæmari 

hætti fyrir tjónþola en almennt er gert í greininni, t.d, þannig að snúið sé við 

sönnunarbyrði um afleiðingar eftir að sýnt hefur verið fram á saknæma 

háttsemi.
36

  

2.2.Grundvöllur sérfræðiábyrgðar  

Í kafla 1. hefur verið gerð grein fyrir þeim skilyrðum sem þarf að uppfylla svo aðili verði 

gerður skaðabótaskyldur vegna háttsemi sinnar. Einnig er gert grein fyrir því að sú regla sem 

almennt er notast við, sem bótagrundvöll ábyrgðar, er sakarreglan. Sérfræðiábyrgð er í megin 

dráttum víðtæk beiting á þeirri reglu sem leiðir til mun strangari og víðtækari ábyrgðar en 

almennt gerist. Við skoðun á því hvernig sú beiting sakarreglunnar fer fram, verður að líta til 

þeirra þriggja atriða sem nefnd voru í kafla 2.1. hér að framan. 

2.2.1. Ríkari kröfur til aðgæslu og vandvirkni í störfum 
Hin stranga sérfræðiábyrgð fjallar í langflestum tilfellum um þær sérstöku kröfur sem má gera 

til þeirra vinnubragða og aðgæslu sem sérfræðingar eiga að sinna. Segja má að allt gáleysi 

sérfræðinga leiði til skaðabótaábyrgðar, þ.e.a.s. að uppfylltum skilyrðum um orsakatengsl.
37

 Á 

fjölmörgum stöðum innan settra reglna og laga má finna ákvæði sem vísa til þessara ströngu 

skilyrða um vinnubrögð og aðgæslu sérfræðinga en sem dæmi má nefna 18. gr. lml.
38

 Við mat 

á því hvaða háttsemi hafi verið réttust er almennt miðað við hæfasta starfsmann innan 

viðkomandi stéttar og hvernig hann skyldi hafa hegðað sér við sömu aðstæður. Minnir mat 

þetta í mörgum atriðum á áðurnefndan bonus pater mælikvarða.
39

 

 Sérfræðileg þekking er eitt af þeim lykilatriðum sem reglur sérfræðiábyrgðar byggjast 

á. Af því verður einnig ráðið að sérfræðiábyrgð verður einungis beitt ef slík störf voru innt af 

hendi. Þá hafa dómstólar almennt gert vægari kröfur til sérfræðinga ef ráðgjöf eða störf þeirra 

                                                 
35

 Langsted, Lars Bo, Rådgivning I: det professionelle erstatningsansvar (Forlaget Thomson 2004) bls. 13-14. 
36

 Páll Sigurðsson (Ritstj.), Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan Codex 2008) bls. 378. 
37

 A. Vinding Kruse, Erstatningsretten (5. útgáfa 1989) bls. 105. 
38

 Þar segir „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“. 
39

 Vibe Ulfbeck, Erstatningslige grænseområder. Professionsansvar og produktansvar (Jurist- og 

Økonomforbundets Forlag 2004) bls. 10-11. 
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eru innt af hendi sem greiði eða án endurgjalds. Oft þurfa sérfræðingar að vinna tiltekin verk 

með lítið magn upplýsinga í höndunum, þá er einungis hægt að miða sérfræðiábyrgð hans við 

að hann vinni faglega úr þeim upplýsingum sem hann hafði til staðar, án þess að bera ábyrgð 

á ákveðinni niðurstöðu, sem dæmi má nefna lögfræðing sem spáir um gengi verðbréfa út frá 

þeim upplýsingum sem liggja fyrir þá stundina. Í slíkum tilvikum verður að ætla að 

sérfræðingurinn njóti einhvers svigrúms, þar sem ekki sé hægt að gera þá kröfu að spá hans 

muni ávallt reynast rétt. En í tilfellum líkt og það síðastgreinda verður að telja að hluti þess að 

vinnubrögðin teljist fagleg er að sérfræðingurinn greini skjólstæðingi sínum frá því að alltaf sé 

hætta á að spá hans eða ráðgjöf reynist ekki rétt að leikslokum. Því sé skjólstæðingur ávallt 

meðvitaður um þá áhættu sem felst í því að fylgja ráðum sérfræðingsins. Þó getur lögmaður 

verið gerður ábyrgur vegna ráðgjafar ef sannað er að hann hafi ekki unnið verk sitt af 

fagmennsku, t.d. yfirsést grundvallar atriði við mat, eða vanrækt að kynna sér ákveðin gögn.
40

 

 Önnur leið er farin hvað varðar verkefni sérfræðinga sem teljast árangursbundin, eða 

miða að einhverri sérstakri niðurstöðu. Í slíkum verkefnum er sérfræðingur almennt ábyrgur 

bæði fyrir vönduðum vinnubrögðum og þeirri niðurstöðu sem fæst í lok verkefnisins. Viðar 

Már Matthíasson nefnir ágætis dæmi um slíkt, í fyrrnefndu riti sínu Skaðabótaréttur, en þar 

nefnir hann arkitekt sem fær það verkefni að hanna hús. Arkitektinn verður að miða verkefni 

sitt að því að fara eftir öllum skráðum reglum t.d. byggingarreglugerðum o.fl. Ef það mistekst 

og skjólstæðingur verður fyrir tjóni vegna þessa, þá getur sérfræðingur verið látinn bera 

skaðabótaábyrgð á þeim misbresti sínum.
41

 

2.2.2. Ríkari kröfur til þess hvaða afleiðingar sérfræðingi áttu að hafa verið ljósar 
Við almennt gáleysismat, sem fer í flestum tilfellum fram þegar deilt er um saknæma háttsemi 

einstaklings, er oft á tíðum miðað við hvaða afleiðingar tjónvaldur hafi átt eða hefði mátt sjá 

fyrir að hegðun hans myndi valda. Þegar sérfræðingar eiga í hlut eru almennt gerðar ríkari 

kröfur til þeirra er þennan þátt varðar, þ.e. hinn huglægi þáttur. Líkt og áður hefur verið greint 

er oft slakað á kröfum til sérfræðinga ef verkefni er unnið án þess að þóknun fáist fyrir.
42

 

Við umfjöllun á þessu er vert að varpa þeirri spurningu upp hvaða þýðingu það hafi ef 

sérfræðingur biður um mun lægri þóknun en almennt fæst fyrir sambærileg verkefni.  

Almennt í kauprétti er notast við það viðmið að kaupandi búnaðar eða tækis má einungis gera 

                                                 
40

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 507. 
41

 Hrd. nr. 182/1981, þar sem í ljóst kom að hönnun á þaki, í nýlega byggðu húsnæði, var ábótavant þar sem ekki 

hafi verið gert ráð fyrir loftræstingu. Vegna þessara mistaka hafði myndast leki í þakinu. Verkfræðistofan sem 

gerði teikningarnar af húsnæðinu viðurkenndi mistök sín. Deilt var um skiptingu ábyrgðar milli 

byggingarfélagsins sem byggði húsnæðið og verkfræðistofunnar, en var meginhluti tjónsins felldur á 

verkfræðistofuna.  
42

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) 506 – 510. 
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ráð fyrir eiginleikum hins selda í samræmi við það kaupverð sem hann greiðir fyrir það.
43

 Af 

dómaframkvæmd Hæstaréttar má sjá að regla þessi á almennt ekki við í skaðabótarétti. Þessu 

til stuðnings má menda á niðurstöðu í máli Hæstaréttar nr. 90/1993, þar sem lögmaður náði 

ekki að sanna að verkefni hans hafi einungis verið falið í skjalagerð tengdri sölu fiskibáts og 

aflaheimilda, þrátt fyrir að þóknun hans fyrir verkið benti til þess að svo væri. Dómurinn er 

byggður á því að upphæð þóknunar eigi ekki að skipta neinu máli hvað varðar þá skyldu 

lögmanna, sem sérfræðinga til að inna af hendi fagleg og góð vinnubrögð. 

2.2.3. Hliðrun sönnunarreglna tjónþola í vil 
Líkt og greint hefur verið frá í 1. kafla liggja sönnunarkröfur, bæði um hvert tjón sé og að því 

hafi verið valdið með saknæmri háttsemi tjónvalds, almennt á tjónþola. Þegar tjónvaldur er 

talinn sérfræðingur á ákveðnu sviði hefur í sumum tilfellum verið hliðrað til þeim 

sönnunarkröfum sem almennt liggja á tjónþola, þ.e. að sanna hvernig tjón gerðist, umfang 

tjónsins og orsakatengsl milli háttsemi tjónvalds og tjónsins sjálfs. Hve víðtæk hliðrunin á 

sönnunarreglunum er fer eftir atvikum í hverju máli fyrir sig, en oft á tíðum er hliðrunin það 

mikil, að vert er að spyrja sig hvort í rauninni sakarlíkindareglunni sé beitt, þ.e. að allar líkur 

séu á því að háttsemi tjónvalds hafi orsakað tjónið og því sé það á hendi tjónvaldsins að sanna 

annað. Í dönskum rétti má benda á nokkur dæmi þar sem sakarlíkindareglunni er beitt á sviði 

sérfræðiábyrgðar.
44

 Þá má halda því fram að í íslenskum rétti verði hugsanlega beitt 

sakarlíkindareglunni í ákveðnum tilfellum. Viðar Már Matthíasson dregur upp, í riti sínu 

Skaðabótaréttur ágæta mynd því til lýsingar, en þar tekur hann dæmi um verkfræðing sem 

tekur að sér að hanna þak og frágang þess. Síðar kemur í ljós leki í þakinu. Þá sé 

sönnunarstaða tjónþola almennt sú að nægilegt sé fyrir hann að benda á að leki sé til staðar, en 

ekki verði nauðsynlegt að sýna fram á að lekinn stafi af vanrækslu verkfræðingsins, heldur sé 

það á hendi verkfræðingsins að sýna fram á að lekinn stafi af öðrum ástæðum.
45

 

2.2.3.1. Sönnun um atvik máls 

Þegar fjallað er um sérfræðiábyrgð er almennt talin gilda sú meginregla skaðabótaréttar að 

tjónþoli beri sönnunarbyrgði fyrir því að atvik máls hafi legið þannig að tjón hafi hlotist vegna 

                                                 
43

 Langsted, Lars Bo, Rådgivning I: det professionelle erstatningsansvar (Forlaget Thomson 2004) bls. 163 
44

 UfR 1989, bls. 665, þar sem kona gekkst undir aðgerð. Ekki fór allt sem skyldi og varð konan fyrir töluverðu 

tjóni þar sem fjarlægja þurfti ákveðin líffæri sem eyðilögðust. Haldið var fram að aðgerðin hafi ekki verið 

framkvæmd réttilega og það hafi orsakað tjónið. Tekið er sérstaklega fram að nokkrir líffræðilegir þættir gætu 

mögulega átt einhvern þátt í því að aðgerðin mistókst, t.d. að konan hafi verið í nokkurri yfirþyngd. Læknirinn 

var þrátt fyrir það dæmdur skaðabótaskyldur þar sem hann náði ekki að sýna fram á að hann hafi sýnt nægilega 

aðgæslu við aðgerðina. 
45

 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Bókaútgáfan Codex 2005) bls. 512 
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háttsemi hins meinta tjónvalds. Í vissum tilvikum liggja mál þó þannig fyrir að telja þykir 

ósanngjarnt að láta þessa meginreglu gilda og eru dæmi um frávik frá henni.
46

 

Á sviði sérfræðiábyrgðar má nefna ýmis dæmi þar sem tjónþoli er talinn hafa leitt líkur 

að því að athafnir sérfræðings hafi leitt til tjóns, án þess þó að sanna hvaða athafnir það voru 

og hvaða athafnir hafi falið í sér saknæma háttsemi. 

2.2.3.2. Sönnun um orsakatengsl 

Líkt og með aðrar sönnunarreglur þá gildir sú meginregla að tjónþoli þurfi að sýna fram á 

orsakatengsl milli háttsemi tjónvalds og þess tjóns sem varð. Eins og greint hefur verið er í 

vissum tilfellum slakað á þessum kröfu og þá einkum á sviði sérfræðiábyrgðar. Í mjög 

mörgum tilvikum á þessi hliðrun sér stað í málum einstaklinga gegn læknum eða 

sjúkrastofnunum, en þó eru einnig til dæmi um þessi frávik gegn öðrum sérfræðingum. Sem 

dæmi má nefna mál Hæstaréttar nr. 162/1992, þar sem stefnendur héldu því fram að drengur 

hafi orðið fyrir heilaskaða sökum súrefnisskorts í fæðingu og vegna meðferðar eftir 

fæðinguna, sem fram fór á sjúkrahúsi stefnda. Dómurinn tekur sérstaklega fram í málinu að 

orsakasambandið milli háttsemi starfsmanna sjúkrahússins og heilaskaðans væri ósönnuð. Á 

hinn bóginn var talið af gögnum málsins að það væri möguleiki á orsakasambandi þarna á 

milli. Spítalinn var gerður skaðabótaábyrgur á því tjóni sem varð á þeim grundvelli að 

sönnunarreglur leiddu til þess að stefndi yrði látinn bera hallann af þeirri óvissu sem var.
47

 

Á svipuðum rökum má byggja mál þar sem tjónþoli, sem sannað hefur að lögmaður 

hafi gert mistök sem líkleg eru að hafa leitt til tjóns, beri ekki sönnunarbyrði á frekari 

orsakatengslum. Sérfræðingurinn ber þá sönnunarbyrði fyrir því að mistökin hafi ekki leitt til 

þess tjóns er deilt er um. Sem dæmi um þetta má nefna mál Hæstaréttar nr. 262/2000, þar 

sem stefnandi sýndi fram á að lögmaður hafi sýnt af sér aðgerðarleysi með því að hafa ekki 

lýst kröfu skjólstæðing síns réttilega í gjaldþrotabú. Tjónþoli var talinn hafa sannað þessi 

mistök lögmannsins og að líkur hafi verið á því að nokkuð hefði fengist fyrir kröfuna hefði 

henni verið réttilega lýst í búið. Lögmaðurinn var látinn bera hallann af því að óvissa væri um 

hvort niðurstaðan hefði orðið önnur ef þessi mistök hefðu ekki orðið og lögmaðurinn dæmdur 

til greiðslu skaðabóta. 

                                                 
46

 Hrd. nr. 154/2000, þar sem starfsmaður var að losa sorp, en rann til vegna bleytu á gólfi gámsins. Við þetta 

hlaut starfsmaðurinn nokkuð tjón og höfðaði mál á hendur vinnuveitanda sínum. Vinnuveitandinn átti samkvæmt 

skráðum reglum að tilkynna slysið til lögreglu eða vinnueftirlitsins sem gera þá skýrslu um aðstæður og atvik 

máls. Það var ekki gert og var frásögn starfsmannsins, um aðstæður, því lögð til grundvallar. 
47

 Jóns Steinar Gunnlaugsson, „Um sönnunarbyrði í málum er varða skaðabótaábyrgð lækna og sjúkrastofnana“ 

(1995) 3 Tímarit lögfræðinga 214 – 215. 
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2.2.3.3. Verkefni sem grundvallast á samningum 

Af framangreindri umfjöllun verður að telja ljóst að sönnunarreglum er oft hliðrar 

sérfræðingum í óhag. Af þessum sökum verður að telja það þeim sérfræðingum til bóta, ef 

verkefni eða störf þeirra byggja á samningssambandi við skjólstæðingana. Verður slíkur 

samningur fyrst og fremst talinn bera mjög ríkt sönnunargildi fyrir því hvert raunverulegt starf 

sérfræðingsins hafi átt að vera. Þó virðist Hæstiréttur enn gera mjög ríkar kröfur til sönnunar 

sérfræðinga, þrátt fyrir að samningur hafi legið til grundvallar en gott dæmi um slíkt er 

áðurnefndur dómur Hæstaréttar nr. 90/1993 þar sem lögmanni tókst ekki að sanna að 

verkefni hans hafi einungis verið bundið við skjalagerð tengdri sölu fiskibáts og aflaheimilda. 

Var hann látinn bera skaðabótaábyrgð á tjóni skjólstæðings síns þar sem grundvallar 

upplýsingar vantaði um áhvílandi veðskuldir o.fl. sem og að viðskiptin hafi ekki farið fram á 

réttum lagagrundvelli. 

2.2.4. Niðurstöður 
Sérfræðingar þurfa í flestum tilvikum að vinna eftir ströngum reglum og nær regluverkið 

oftast til alls innan þeirra starfa. Því eru töluverðar líkur á, að ef tjón hlýst af störfum 

sérfræðinga, sé það vegna þess að ekki var farið nægjanlega eftir þessum ströngu reglum. 

Sérfræðingar eru í flest öllum tilfellum mjög vel menntaðir á sínu sviði og af þeim 

sökum eiga þeir að sjá betur hverjar afleiðingar hegðunar þeirra verða, heldur en hin venjulegi 

maður. Staða aðilanna er því oft á þann veg að skjólstæðingur sérfræðings er verr settur bæði 

þekkingarlega séð og þá á þann veg að sérfræðingar eru yfirleitt með betri stöðu hvað varðar 

öflun og hald á gögnum vegna málsins sem um ræðir. Því er í vissum tilfellum nóg fyrir 

tjónþola að sýna fram á líkur þess efnis að sérfræðingur hafi ekki viðhaft þá háttsemi sem af 

honum var búist. Það situr því oft á herðum sérfræðinga að sýna fram á að störf þeirra hafi 

verið unnin í samræmi við gildandi lög og reglur. 

 Af framangreindri umfjöllun verður að fallast á þau skrif fræðimanna sem og 

dómafordæma að sú ábyrgð sem hvílir á lögmönnum sem sérfræðingum sé mjög rík, en að 

ábyrgðin eigi rétt á sér sökum mikillar sérhæfingar þeirra aðila sem í hlut eiga og þeirrar 

gríðalegu hagsmuna sem lögmenn taka að sér að vernda. 
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3. Skaðabótaábyrgð lögmanna 
Í 1. mgr. 25. gr. lml, er kveðið á um að lögmaður geti verið gerður skaðabótaábyrgur, eftir 

almennum reglum skaðabótaréttar, vegna starfa sinna eða starfsmanna sinna. Því samkvæmt 

áður reifuðum almennum reglum skaðabótaréttar er það lágmarksskilyrði bótaábyrgðar 

lögmanna að tjóni sé valdið af einföldu gáleysi. Hvergi má finna ákvæði sem segir beinum 

orðum að strangari ábyrgð eigi að gera til lögmanna en almennt gerist. Í 18. gr. lml má sjá 

reglu er kveður á um að lögmenn skuli ávallt rækja starf sitt af alúð og neyta allra lögmætra 

úrræða til að gæta lögvarinna hagsmuna umbjóðenda sinna. Þó verður að líta til þess að störf 

lögmanna snúa í flestum tilfellum um vernd hagsmuna skjólstæðinga sinna. Lögmönnum er 

því fengið gríðarlegt ábyrgðarstarf, en til tryggingar fyrir umbjóðendur lögmanna er gerð sú 

krafa í 2. mgr. 25. gr. lml að lögmenn hafi í gildi starfsábyrgðartryggingu. Skylda þessi verður 

að telja undirstrika þá miklu hagsmuni sem lögmenn eiga í starfi sínu að gæta og þá miklu 

ábyrgð sem lögð er á þá af samfélaginu. Af þessu verður dregið að túlka þurfi 1. mgr. 25. lml 

um bótaábyrgð, út frá því sem almennt má ætlast af lögmönnum í hverju starfi og tilfelli fyrir 

sig og skoða hvert mál með hliðsjón af ákvæði 18. gr. lml.  

3.1. Starfsábyrgðatrygging 

Starfsábyrgðartrygging lögmanna er skyldutrygging, líkt og fram kemur í 2. mgr. 25. gr. lml. 

Trygging þessi tekur til þess fjárhagstjóns sem lögmaður, eða starfsmenn hans, eru ábyrgir 

fyrir í störfum sínu sökum gáleysis. Reglur um starfsábyrgðartryggingu eru nánar útfærðar í 

reglugerð nr. 200/1999, þar kemur m.a. fram að lágmark þessara trygginga skal vera kr. 

15.850.000-, vegna hvers tryggingartímabils. Skylda lögmanna til að hafa í gildi slíka 

tryggingu kom fyrst með lögum nr. 24/1995 sem breyttu lögum nr. 61/1942 um málflytjendur. 

Í frumvarpi þessara laga kemur fram að vátryggingin eigi að tryggja skjólstæðingum og 

umbjóðendum lögmanna bætur, hljótist fjártjón sem lögmaðurinn ber skaðabótaábyrgð á. 

Engu máli á að skipta hvernig skaðabótaskyldan stofnast, þ.e. hvort það er af ásetningi eða 

gáleysi, eina skilyrðið sem þarf því að vera uppfyllt er að tjónið hafi hlotist vegna 

lögmannsstarfa. Gera verður ráð fyrir því að þrátt fyrir ummæli frumvarpsins, þess efnis að 

ábyrgðin nái einungis til skjólstæðinga eða umbjóðenda lögmanna, verður að telja að ábyrgðin 

sé í vissum tilfellum víðtækari en svo, sem dæmi eru um að í starfsábyrgðartryggingum sé 

ákvæði þess efnis að tryggingin taki einnig til þess fjártjóns, sem þriðji maður verður fyrir 

vegna háttsemi lögmanns og lögmannsstarfa hans.
48
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3.2. Almennt um lögmenn 

Til þess að átta sig á því mikilvæga hlutverki sem lögmenn gegna í samfélaginu og 

þeim miklu hagsmunum sem þeir almennt standa vörð um verður að telja nauðsynlegt að 

skýra í stuttu máli frá sögu og þróun lögmannastéttarinnar síðustu ár og áratugi. 

Í skaðabótarétti hefur það verið viðurkennt sjónarmið að ríkari kröfur megi gera til 

ákveðinna starfsstétta hvað varðar vönduð vinnubrögð og fagmennsku í störfum. Ein af 

þessum starfsstéttum er lögmannastéttin. Í 1. mgr. 1. gr. lml er kveðið á um hverjir geta talist 

lögmenn lögunum samkvæmt. Þar segir að hver sá sem hefur leyfi til að vera 

hæstaréttarlögmaður eða héraðsdómslögmaður sé lögmaður í skilningi ákvæðisins, en í 3. 

kafla laganna eru talin upp þau skilyrði sem menn þurfa að uppfylla til að öðlast slík réttindi, 

þ.e. til að gerast hæstaréttar- eða héraðsdómslögmaður.
49

  

Það hefur lengi tíðkast hér á landi að lögmenn eða lögfróðir aðilar flytji mál fyrir 

dómstólum, en árið 1911 var sett á laggirnar málflutningsmannafélag Íslands sem síðar var 

breytt í lögmannafélag Íslands árið 1944 og er starfrækt enn þann dag í dag.
50

 Árið 1918 setti 

Alþingi lög um stofnun Hæstaréttar, með þeim lögum kom sú regla að til þess að málflytjandi 

mætti flytja mál fyrir Hæstarétti þyrfti hann áður að þreyta próf. Með setningu laga um 

meðferð einkamála nr. 85/1936 bættist við það skilyrði að málflytjendur þyrftu að öðlast 

löggildingu svo þeim væri kleift að flytja mál fyrir dómstólum. Slíka löggildingu þarf enn 

þann dag í dag, líkt og fram kemur í 1. mgr. 8. gr. lml.  

Stuttu eftir gildistöku laga nr. 85/1936 var talið nauðsynlegt að setja sérstök lög er 

vörðuðu málflytjendur, en Alþingi setti þau lög nr. 61/1942. Lög þessi tóku nokkrum 

breytingum áður en núverandi lögum um lögmenn var komið á laggirnar, þrátt fyrir þær 

breytingar er tekið sérstaklega fram í athugasemdum með frumvarpi til núgildandi laga um 

lögmenn, að lög um málflytjendur hafi lítið sem ekkert breyst á þeim 50 árum sem þau voru í 

gildi.
51

 Setning þessara sérstöku laga undirstrikar það mikla starf sem lögmenn störfuðu við, á 

þessum tíma og þá ábyrgð sem að þeim störfum lúta. 

Þegar horft er til stöðu lögmanna frá upphafi síðustu aldar til dagsins í dag, má sjá að 

lengi hafa verið gerðar ríkar kröfur til vandaðra vinnubragða og að störf þau er lögmenn 

starfrækja standist þær væntingar sem bæði samfélagið og umbjóðendur hafa til þeirra. 
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3.2.1. Hlutverk og skyldur lögmanna 
Lögmannafélag Íslands setti sér skriflegar siðareglur árið 1960 sem nefndar voru og eru 

Codex Ethicus. Með þessum reglum voru skrásettar ýmsar reglur, sem áður fyrr höfðu verið 

óskráðar meginreglur og lögmenn höfðu, í gegnum tíðina, tileinkað sér í hegðun og starfi. 

Eftir að þessar reglur voru settar hefur þeim verið breytt nokkrum sinnum eftir því sem við á 

hverju sinni og í takt við samfélagsþróun.
52

 Í þessum kafla verður farið nánar út í þær 

almennu reglur sem lögmönnum ber að fara eftir í starfi sínu, megin áherslan verður lögð á 

þær reglur sem fram koma í lögum nr. 77/1998 um lögmenn og siðareglum lögmanna Codex 

Ethicus. 

Þær reglur sem reifaðar hafa verið hér framar og lúta að lögmönnum, gefa mögulega 

ekki til kynna þá ríku sérfræðiábyrgð sem lögð er á lögmenn við störf þeirra, því verður ávallt 

að hafa til hliðsjónar þá staðreynd að í flestum tilfellum snúa störf lögmanna að því að gæta 

mikilvægra hagsmuna umbjóðenda sinna, sem og þann einkarétt sem þeim er gefinn til 

málflutnings fyrir dómstólum sbr. 1. mgr. 2. gr. lml. Sá einkaréttur er þó nokkrum 

undantekningum háður, en einstaklingur á rétt til þess að flytja mál sitt sjálfur fyrir dómi, sbr. 

1. mgr. 2. gr. lml, sem og rétt til þess að fela lögmanni, sem starfar hjá öðru ríki innan 

Evrópska efnahagssvæðisins og hefur heimild til að fara með mál fyrir sambærilega dómstóla 

þarlendis, að gæta hagsmuna sinna í dómsmáli hérlendis, sbr. 3. mgr. 2. gr. lml. 

Í siðareglum lögmanna má finna ýmsar reglur og leiðbeiningar um skyldur lögmanna 

gagnvart skjólstæðingum, gagnaðilum, samskipti lögmanna og dómstóla og góða 

lögmannshætti almennt. Í 44. gr. siðareglnanna kemur fram að ekki megi skoða reglurnar sem 

tæmandi talningu um góða lögmannshætti, sem verður talið gefa ákveðið svigrúm til túlkunar 

á því hvað teljist góðir lögmannshættir, eftir tíðaranda og viðteknum viðhorfum samfélagsins 

hverju sinni.  

Í 8. gr. siðareglnanna má finna reglu sem segir að lögmenn beri ávallt að leggja sig 

fram við að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna og hefur Hæstiréttur lagt áherslu á þessa ríku 

ábyrgð sem lögmenn bera gagnvart skjólstæðingum sínum, sem dæmi má nefna umsögn 

dómsins í  áður nefndumáli Hæstaréttar nr. 262/2000 þar sem dómurinn segir orðrétt:  

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...
53
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Af framangreindum dómi Hæstaréttar má sjá að við mat á því hvort lögmaður hafi 

sinnt starfi sínu líkt og skyldi, hefur dómurinn horft til þeirra siðareglna, sem lögmannafélagið 

hefur sett sér, til hliðsjónar við lög og reglugerðir sem sett hafa verið af Alþingi eða 

framkvæmdavaldinu. Því verði siðareglur og lög um lögmenn talin leggja ágætis grundvöll 

fyrir því hvernig lögmaður eigi að hegða sér í starfi.
 54

 

3.3. Sérfræðiábyrgð lögmanna og störf sem falla þar undir 

Þó að lögmaður geti vissulega sem persóna orðið skaðabótaskyldur vegna líkamstjóns, þá er 

það allajafna ekki það tjón sem reglur sérfræðiábyrgðar taka til. Það tjón sem sérfræðiábyrgð 

lögmanna tekur til í framkvæmd er einungis almennt fjártjón, þó ekki verði það staðhæft hér 

að lögmaður verði aldrei, í fræðilegri mynd, gerður skaðabótaskyldur vegna annars konar 

tjóna á grundvelli sérfræðiábyrgðar sinnar.
55

 Sú ábyrgð lögmanna sem lítur að reglum 

sérfræðiábyrgðar er í ýmsum atriðum frábrugðin flestum almennum ábyrgðum. Það sem gerir 

hana svo frábrugðna er það að lögmenn taka að sér að vinna verk fyrir annan með samningi, 

því skapast ábyrgð innan samninga sem lítur í mörgum tilfellum að ströngum 

sönnunarreglum. Út frá samningnum má gera sér ákveðna mynd fyrir því hvaða verk 

lögmaðurinn átti að vinna, eða hvað skjólstæðingurinn mátti búast við af honum. Oft á tíðum 

er því ómögulegt að taka ákvörðum um það hvort háttsemi lögmanns teljist saknæm, nema 

horft sé til þeirra skyldna sem lagðar voru á hann samkvæmt samningi við skjólstæðing sinn. 

Þá eru lögum, venjum og siðareglum oft beitt til fyllingar samningsákvæðanna.
56

  

Líkt og fjallað var um í 2. kafla þá gilda reglur sérfræðiábyrgðar einungis um 

skaðabótaábyrgð sem verður til í tengslum við sérfræðilega þekkingu sérfræðinganna. Þannig 

má segja að þó aðili verði talinn sérfræðingur á einu sviði, þýðir það ekki að hann verði talinn 

sérfróður almennt. Umfjöllun í 2. kafla leiddi í ljós þá niðurstöðu að dómstólar virðast gera 

vægari kröfur til ráðlegginga og starfa sem unnin eru án endurgjalds, þ.e. að minni líkur eru á 

því að sérfræðingur verði gerður ábyrgur vegna slíkra ráðlegginga eða starfa, þrátt fyrir að 

aðili teljist sérfróður á því sviði sem deilt er um. Hæstiréttur var á öðru máli hvað lögmenn 

snertir, ef marka má niðurstöðu í máli Hæstaréttar nr. 90/1993, þar sem lögmaður hélt því 

fram að störf hans hafi einungis náð til skjalagerða vegna framsals aflaheimilda, og var 

þóknunin sem lögmaðurinn fékk, talin samsvarast því. Þrátt fyrir það taldi Hæstiréttur að 
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lögmanninum hafi borið skylda til þess að kanna aðra þætti er snéru að kaupunum, svo sem 

áhvílandi veðbönd o.fl. því hafi lögmaðurinn ekki gætt vandaðra og góðra vinnubragða. 

Lögmaðurinn var dæmdur til greiðslu skaðabóta. Ef þessi niðurstaða Hæstaréttar er virt, þá 

virðist spila lykilhlutverk það sjónarmið hvað skjólstæðingurinn hafi í rauninni mátt ætlast til 

af þeirri ráðgjöf eða því starfi sem lögmaðurinn vinnur að. Einnig verður að ætla að þó 

lögmaður hafi ekki beinlínis tekið að sér ákveðið starf, þá séu það fagleg og góð vinnubrögð 

að skoða hluti, sem séu svo nátengdir því efni sem starfið tekur til í raun og veru, líkt og í 

síðastnefnda máli.
57

 

Störfum lögmanna má skipta upp í flokka, Arnljótur Björnsson hefur í tímaritsgrein 

sinni, Stutt yfirlit um skaðabótaskyldu lögmanna og önnur bótaúrræði, fjallað um störf þessi í 

þremur megin flokkum, málflutningsstörf, ráðgjafarstörf og ýmis framkvæmdastörf. Verður 

farið yfir muninn á þessum störfum, sem og mismuninn á þeim reglum er um þau gilda.
58

 

3.3.1. Málflutningsstörf 
Lögmenn fara með mál á grundvelli málflutningsumboðs frá skjólstæðingum sínum fyrir 

dómstóla hér á landi. Ljóst verður að þykja, að það eitt að tapa dómsmáli leiði ekki til 

bótaskyldu þess lögmanns er flutti málið, heldur verður ávallt að liggja að baki saknæm 

háttsemi af hálfu lögmannsins. Sök lögmanns verður að vera töluverð svo af henni leiði að 

lögmaður verði bótaskyldur vegna þess eins að tapa máli, sem dæmi má nefna ef lögmaður 

þekkir ekki almennar lagareglur eða yfirsást eitthvað mikilsvert við kröfugerð.
59

 

 Í því málflutningsumboði sem skjólstæðingur veitir lögmanni er heimilt að kveða á um 

hve ríka heimild lögmaðurinn hefur til að ráðstafa hagsmunum umbjóðandans og fyrirmæli 

hvernig það skuli gert. Samkvæmt 2. mgr. 21. gr. lml er umbjóðandinn bundin út á við af 

þeim ráðstöfum sem lögmaður gerir, svo lengi sem þær teljist venjulegar, til að gæta 

hagsmuna umbjóðandans fyrir dómi. Því getur komið upp sú staða að lögmaður fari út fyrir 

þau fyrirmæli sem umbjóðandi hefur sett, en samt haldið sig innan þeirra marka sem 

venjulega felast í málflutningsumboði. Ef tjón hlýst af slíkri háttsemi getur umbjóðandinn 

verið bundinn út á við, en átt mögulega endurkröfu á lögmann þann er olli tjóninu.
60

 Af þessu 

verður ráðið að lögmanni sé best ráðið að ráðfæra sig vel við umbjóðanda áður en 

mikilsverðar ákvarðanir eru teknar er varða hagsmuni hans, enda verður það talið samræmast 
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góðum vinnureglur lögmanna að gera svo. Ef í ljós kemur að lögmanni hefur yfirsést atriði í 

dómsmáli eða gert mistök við undirbúning eða meðferð málsins, leiðir það eitt ekki til 

skaðabótaskyldu hans ef málið tapast. Auk skilyrðis um sök lögmannsins er gerð sú krafa að 

tjónþoli sýni einnig fram á að tjónið hefði ekki orðið hafi lögmaðurinn unnið störf sín 

öðruvísi. Líkt og áður hefur verið greint getur, í vissum tilfellum, þessari sönnunarreglu verið 

hliðrað á þann veg að sönnunarbyrðinni verði snúið í átt að lögmanninum sjálfum. 

 Komið geta upp tilvik þar sem umbjóðandi verður fyrir tjóni vegna aðgerðar sem hann 

fyrirskipaði sjálfur og lögmaðurinn framkvæmdi. Telja verður að lögmaðurinn verið í 

undantekningartilfellum bótaskyldur vegna slíkrar aðgerðar, en þó er það innan góðra 

lögmannssiða að benda umbjóðanda á hvort aðgerðin skapi hættu á tjóni og hvort önnur 

aðgerð sé betri. Ef lögmaður hefur ekki tjáð umbjóðanda um slíkt, en hafi samt sem áður mátt 

vita af tjónshættu, vegna sérfræðistöðu sinnar, þá eru líkur á því að hann hafi ekki gætt 

vandaðra og faglegra vinnubragða og geti því borið bótaábyrgð vegna þessa.
61

 

 Af framangreindu verður dregið að lögmaður sem heldur sig innan þeirra marka sem 

umbjóðandi hans hefur gefið honum og ráðfærir sig reglulega við hann um mikilsháttar 

ákvarðanir, verði líklega ekki gerður bótaskyldur vegna tjóns sem hlýst af þeim störfum. Hann 

verður þó ávallt að gæta vandaðra og góðra vinnubragða, og getur því orðið bótaskyldur 

vegna t.d. mistaka í kröfugerð eða vegna þess að ekki var farið eftir almennum 

réttarfarsreglum. 

3.3.2. Ýmis ráðgjafarstörf lögmanna 
Ef aðili verður fyrir tjóni vegna ófullnægjandi eða óforsvaranlegs ráðgjafar lögmanns, getur sá 

sami lögmaður undir vissum kringumstæðum borið ábyrgð á slíku tjóni. Þó verður að telja 

það skilyrði að sú ráðgjöf sem lögmaðurinn veitti hafi verið á sviði lögfræðinnar, svo hann 

verði gerður ábyrgur á grundvelli reglna um sérfræðiábyrgð.
62

  

Ráðgjöf getur verið af ýmsum toga, ýmist frá því að vera staðreyndir sem nánast hver 

einasti lögmaður á að vita, til mun matskenndari atriða sem ómögulegt er að gefa eina rétta 

ráðgjöf eða eitt rétt svar við. Af þeim sökum verður að fara fram sérstakt mat hverju sinni um 

hve víðtæk ábyrgð ráðgefandans eigi að vera. Eftir því sem álitaefnið er flóknara, sem ráðgjöf 

er gefin við, minnka líkurnar á því að lögmaður verði gerður ábyrgur vegna ráðgjafa sinna.
63

 

Þó ber lögmanni samkvæmt góðum lögmannsháttum að greina skjólstæðingi sínum frá því ef 

álitaefni er mjög matskennt sem og ráðgjöfin. Með þessu er verið að gefa lögmönnum ákveðið 
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svigrúm til að koma fram með rökréttar niðurstöður án þess þó að hægt sé að fullyrða að 

dómari komist að þeirri sömu. Ef lögmaður er talinn hafa starfrækt vinnu sína vel, sýnt af sér 

fagleg vinnubrögð og komist þannig að niðurstöðu, hvort sem hún muni á endanum vera rétt 

eða ekki, þá bendir flest allt til þess að hann verði ekki gerður bótaskyldur, þrátt fyrir að 

ráðgjöf hans leiði í sjálfu sér til tjóns skjólstæðings hans. 

3.3.3. Ýmis framkvæmdastörf lögmanna 
Svið þeirra starfa sem lögmenn starfa á hefur í gegnum tíðina stækkað töluvert og verður 

sífellt fjölbreyttara. Sem dæmi má nefna taka lögmenn að sér sölu fasteigna, skipa, fyrirtækja, 

skipti á bæði dánarbúum og gjaldþrotabúum. Mörg þessara starfa gera þær kröfur að þeir sem 

starfi við þau hafi löggildingu, sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 99/2004 um sölu fasteigna, 

fyrirtækja og skipa. Samkvæmt 3. mgr. sömu greinar eru lögmenn undanskyldir þeirri 

meginreglu að löggildingu þurfi og því auðvelt fyrir þá að starfa á fjölbreyttum vettvangi. 

Höfundi þykir vert að velta þeirra spurningu upp, hvort með orðalagi 3. mgr. 1. gr. laga nr. 

99/2004 sé verið að ýta undir þá hugsun að lögmenn teljist sérfræðingar á öllum þessum 

sviðum, þ.e. fasteignasölu, fyrirtækjasölu og  skipasölu?  

Ljóst er að margir lögmenn starfa á þessum sviðum en þá í einstaka tilvikum. Ef litið 

er til greinargerðar um 1. gr. í frumvarpi til laganna, má sjá að heimild sú sem 3. mgr. 1. gr. 

gefur lögmönnum, þ.e. að starfa án löggildingar á því sviði sem lögin taka til, á einungis við í 

undantekningar tilvikum, eða þegar lögmannsstörf krefjast þess að slík vinna sé innt af hendi. 

Sem dæmi má nefna lögmann sem tekur að sér að vera skiptastjóri hjá gjaldþrotabúi, getur 

hann þurft að selja þær fasteignir sem standa eftir í búinu.
64

  

Lögmannafélag Íslands setti inn umsögn við gerð laganna, þess efnis að talið var að 

eftirlitskerfi laganna nr. 99/2004 gegndi engum tilgangi, er kemur að slíkum verkum 

lögmanna, þar sem lögmenn starfa undir mjög ströngu eftirliti Lögmannafélagsins sjálfs. 

Fallist var á þessa umsögn en þó svarað með eftirfarandi hætti: „Þess ber einnig að geta að 

þótt eftirlitskerfi laganna taki ekki til sölu á einstökum eignum gilda aðrar reglur laganna, 

t.d. II. kafla um skyldur lögmanna við þessi störf. Eru í engu gerðar minni kröfur til þeirra en 

fasteignasala og lögmanna sem hafa löggildingu sem fasteignasalar“.
65

 Af þessu verður að 

draga þá ályktun að í þeim tilvikum þegar lögmenn stunda þau störf sem lögin taka til, séu 

gerðar jafn ríkar kröfur til þeirra og gerðar eru til þeirra sem hlotið hafa sérstaka löggildingu. 

Þar að auki kemur fram í 3. mgr. 2. gr. laganna að hæstaréttar- og héraðsdómslögmenn eru 

undanþegnir prófraun samkvæmt 3. gr. laganna. Því þurfi lögmenn ekki að standast þau próf 
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sem lögð eru fyrir aðra, svo að þeir geti aflað sér löggildingar. Lög þessi hafa verið í 

endurskoðun að undanförnu og m.a. hefur verið lagt til að fella umræddan málslið 3. mgr. 2. 

gr. burt.
66

 Lögmannafélag Íslands hefur svarað þeirri tillögu, m.a. með rökum þess efnis að í 

5. gr. reglugerðar nr. 837/2004 um námskeið og prófraun til að öðlast löggildingu til sölu 

fasteigna, fyrirtækja og skipa, er ekki að finna námslið sem lögmenn skorti þekkingu á.
67

 

Lögmenn séu því í rauninni sérfræðingar á þessum sviðum. Sem enn frekari rökstuðning má 

nefna mál Hæstaréttar nr. 105/2005, þar sem lögmaður tók að sér sölu á fasteign. Allur 

undirbúningur sölunnar var í umsjónum hans. Við söluna var kaupendum tjáð um ákveðna 

galla sem til staðar voru í fasteigninni, en eftir kaupin kom í ljós að þeir gallar voru töluvert 

meiri en við mátti búast, auk fleiri leyndra galla og seljandinn því dæmdur til greiðslu afsláttar 

af kaupverðinu til kaupenda vegna þessa. Seljandinn höfðaði þá mál á hendur lögmanninum, 

sem sá um söluna, vegna þess tjóns sem hann hafði orðið fyrir. Byggði hann á því að 

lögmaðurinn hefði vanrækt að tilgreina kaupendum þá galla sem hann vissi að voru til staðar í 

fasteigninni og því ekki sýnt vönduð og fagleg vinnubrögð í starfi sínu. Fallist var á þau rök 

og lögmaðurinn dæmdur skaðabótaskyldur gagnvart seljandanum vegna þeirra upphæða sem 

hann þurfti að greiða í afslátt. Þó er vert að nefna að í máli þessu hafði lögmaðurinn einnig 

löggildingu til fasteignasölu og því takmarkað hægt að samsama þessa niðurstöðu við þá 

lögmenn sem eigi hafa hlotið slíka löggildingu. 

3.4. Skaðabótaábyrgð lögmanna út frá reglum vinnuveitandaábyrgðar 

Í 1. mgr. 25. gr. lml segir að lögmenn beri ábyrgð á störfum starfsmanna sinna samkvæmt 

almennum reglum. Þá tilgreinir ennfremur 1. mgr. 38. gr. siðareglna Lögmannafélags Íslands 

að lögmaður beri persónulega ábyrgð á lögmannsstörfum sínum sem og fulltrúa sinna. Í 

slíkum tilvikum er reglunni um vinnuveitandaábyrgð beitt á svipaðan hátt og um aðra 

vinnuveitendur. Því ber lögmaður persónulega ábyrgð á tjóni sé því valdið af fulltrúum hans 

eða öðrum starfsmönnum. Þó er augljóslega gerð krafa um það að tjóninu sé valdið í tengslum 

við þau störf sem þeir vinna. Sem dæmi má taka dóm Hæstaréttar nr. 90/1993, þar sem 

lögmaður sem sá um rekstur fasteigna- og skipasölu, var gerður ábyrgur á störfum ólöglærðs 

fulltrúa síns. Fulltrúinn hafði séð um skjalagerð er tengdist framsali á aflaheimildum og var 

lögmaðurinn talinn hafa sýnt af sér gáleysi í störfum vegna þess að ekki var aflað upplýsinga 
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um réttarheimildir og lög sem í gildi voru, sem og annarra hluta er leiddu til tjóns 

skjólstæðinga hans. Því átti sér stað ákveðin samsömun milli fulltrúans og lögmannsins.
68

 

 Er kemur að reglum vinnuveitandaábyrgðar í tengslum við störf lögmanna verður 

einnig að skoða hvort lögmenn sem fastráðnir eru hjá aðila geti lútað boðvaldi þess sama aðila 

og hvort vinnuveitandi lögmanna geti því borið ábyrgð á gjörðum hans út frá almennum 

reglum vinnuveitandaábyrgðar. Eða hvort störf lögmanna verði ávallt talin það sjálfstæð og 

sérstök að vinnuveitandi verður í flest öllum tilfellum ekki talinn fara með boðvald yfir 

lögmanninum. Ef horft er til máls Hæstaréttar nr. 230/1986, verður að telja að undir vissum 

kringumstæðum geti almennur vinnuveitandi orðið ábyrgur á störfum lögmanna sem fyrir 

hann starfa. Í fyrrgreindum dómi var banka nokkrum stefnt vegna háttsemi lögmanns, sem var 

fastráðinn hjá þeim sama banka. Ekkert var sett út á það, í niðurstöðum dómsins, að 

bankanum hafi verið stefnt vegna starfa lögmannsins á grundvelli almennra reglna um 

vinnuveitandaábyrgð. Því verður að telja það gefa ágætis vísbendingu að því að vinnuveitandi 

geti eftir atvikum borið ábyrgð á gjörðum fastráðinna lögmanna sinna. Þó var sýknað í þessu 

einstaka máli sökum skorts stefnanda á sönnunarfærslu grundvallaratriða. 

3.5. Eigin sök tjónþola 

Líkt og greint hefur verið frá hér áður getur tjónþoli undir vissum kringumstæðum misst 

bætur eða þær verið rýrðar vegna hans eigin sakar. Þegar bótaskylda lögmanna á við eru engar 

sérreglur um hver réttaráhrif eigin sök tjónþola séu, þó þurfi alltaf að gæta þess við mat á 

þessum þáttum að tjónþoli er í flestum tilfellum ólöglærður og því þarf gáleysi hans eða sök 

að vera töluverð svo bætur hans verði skertar.
 69

 Vísa má til dóms Hæstaréttar nr. 188/1952 

þar sem tjónþoli átti ekki rétt á fullum bótum úr hendi lögmanns vegna þess að hann var talinn 

hafa sýnt af sér töluvert kæruleysi við að gæta hagsmuna síns sjálfs. 

3.6. Undanþága frá skaðabótaábyrgð 

Almennt á sviði samningsréttar er þekkt að aðilar geti sett sérstakt ákvæði í samninga sín á 

milli er kveður á um undanþágu frá skaðabótaábyrgð undir vissum kringumstæðum. 

Lögmönnum er heimilt að hafa sambærileg ákvæði í samningum sínum. Þó er ekki loku fyrir 

það skotið að lögmenn geti firrt sig allri ábyrgð með slíkum gjörningi, þar sem í 4. mgr. 25. 

gr. lml. segir að lögmönnum sé einungis heimilt að takmarka bótaskyldu sína og við að 

lágmarki þá fjárhæð sem starfsábyrgðartrygging þeirra tekur til. Þrátt fyrir að slík ákvæði séu 
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sett í samninga þá ná þau einungis yfir þau dæmi þar sem tjóni er valdið af einföldu gáleysi, 

en þá fer einnig fram mat á því hvort lögmaðurinn hafi gert skjólstæðingi sínum nægilega vel 

grein fyrir þeirri áhættu sem fylgdi samningnum sem þeir gerðu og gert honum grein fyrir 

þessari takmörkun sinni á skaðabótaábyrgð. Sé það talið innan vandaðra og góðra 

vinnubragða lögmanna að gera skjólstæðingum sínum grein fyrir öllum þeim hættum sem 

gætu fylgt starfinu, þá geti skaðabótaábyrgð stofnast á hendur lögmanni, þrátt fyrir ákvæði í 

samningi sem firri hann ábyrgð, virði hann ekki þessa skyldu sína.
70

 

3.7. Dómaframkvæmd 

Af fyrri umfjöllun verður ráðið að ákveðnum sérsjónarmiðum sé unnt að beita þegar kemur að 

skaðabótamálum á hendur lögmönnum. Þrátt fyrir að þau sérsjónarmið séu til staðar er ekki 

sjálfgefið að notast sé við þau í raun og veru, þ.e. við framkvæmd dómstóla hér á landi. Verða 

nú raktar niðurstöður héraðsdóma og Hæstaréttar, gerð grein fyrir hverju máli fyrir sig í 

samræmi við umfjöllun hér framar. Út frá því verður dregin ályktun að því hvernig reglur 

sérfræðiábyrgðar virka í rauninni gagnvart lögmönnum hérlendis.  

3.7.1.  Ríkari kröfur til aðgæslu og vandvirkni í störfum  

Dómur Hæstaréttar nr. 188/1952 

þetta mál fjallaði um lögmann sem hafði tekið að sér miðlarastarfsemi. Hann tók að 

sér að selja bifreið fyrir A. Lögmaðurinn gerði sölusamning við B sem C var í 

sjálfskuldarábyrgð fyrir. Lögmaðurinn gerði ekki athugun á greiðslugetu C, sem og að 

B var ekki fjárráða og samningurinn því ógildur út frá reglum samningsréttar. Þá láðist 

lögmanninum að þinglýsa samningnum og að auki var ranglega vísað til lagagreina um 

veðsetningar lausafjár í samningnum. Bótaskylda var lögð á lögmanninn vegna 

mikillar vanrækslu í störfum sínum, bæði vegna óvandaðra vinnubragða í tengslum við 

skjalagerð t.d. röng vísun til lagaákvæða og að þinglýsa ekki samningnum. Þá einnig 

vegna þeirrar ógætni að athuga ekki bakgrunn og greiðslugetu bæði kaupandans og 

ábyrgðarmannsins á skuldabréfinu. 

Í þessu máli fann Hæstiréttur ýmist sem var áfátt í starfi lögmannsins og reyndi á sönnun 

saknæmrar háttsemi sem og þeirra sérsjónarmiða, sem reifuð hafa verið í köflunum framar, er 

snúa að vönduðum og faglegum vinnubrögðum lögmanna. Lögmaðurinn var talinn hafa sýnt 

af sér mikið gáleysi í samningsgerðum, bæði hlutlægt og huglægt, sem og að margt hefði mátt 

betur fara í samskiptum milli lögmannsins og umbjóðanda hans. Lögmaðurinn fór ekki eftir 
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réttum reglum laga og m.a. þinglýsti ekki samningnum vitandi hvaða afleiðingar það gæti 

haft. Þá mun hann ekki hafa viðhaft þá góðu lögmannshætti sem búist var við af honum. Á 

þeim tíma er dómur þessi féll voru skriflegar siðareglur lögmanna ekki komnar til. Ef rýnt er í 

niðurstöður héraðsdómarans má þó sjá að dómarinn virðist benda til svipaðra sérstakra 

hegðunarreglna og virðast gilda um lögmenn nú til dags, en sem dæmi má nefna orðrétt 

ummæli dómarans: „Verður að telja, að eins og á stóð, hafi honum borið að annast 

þinglestur skuldabréfsins, en ella vekja athygli stefnanda, sem er ólögfróður maður, á því, að 

nauðsynlegt væri að skrá skuldabréfið í veðmálabækur, til þess að veðrétturinn öðlaðist gildi 

gagnvart þriðja manni“.
71

 Vísar dómarinn þarna til þess hvað almennt felist í góðum 

lögmannsháttum og samsvarast þetta 8. gr. sbr. 1. gr. núgildandi siðareglna sem kveða á um 

að lögmaður beri að leggja sig allan fram til að gæta hagsmuna skjólstæðinga sinna, sbr. 18. 

gr. lml.  

Dómur Hæstaréttar nr. 405/1994 

Hér voru tveir héraðsdómslögmenn í forsvari fyrir fasteignasölu sem hafði tekið að sér 

að selja íbúð. Veðbönd voru á eigninni frá fyrri eiganda sem hét því að aflétta þeim. 

Nokkru seinna komu í ljós vanskil á lánum og eigning seld á nauðungaruppboði, þar 

sem fyrri eiganda hafi láðst að aflétta veðböndunum. Talið var að með þessu hafi 

seljandinn ekki staðið við samningsskuldbindingar sínar við nýja eigendur og að 

lögmennirnir sem höfðu milligöngu um söluna hefðu átt að athuga betur þessi veðbönd 

og ganga úr skugga um að þeim yrði aflétt. Talið var að þeir hafi, með því að aðhafast 

ekkert í því sambandi, brotið gegn þeim skyldum sem þeim bar að fara eftir samkvæmt 

þágildandi lögum nr. 34/1986 um sölu fasteigna og skipa. 

Við meðferð þessa máls fyrir héraðsdómi má sjá í niðurstöðum dómsins að stefndu 

voru þar sýknuð af kröfum stefnenda, á þeim rökum að það hafi ekki verið innan þeirra 

verkahrings að athuga frekar stöðu veðbanda og vanskil seljandans á þeim, þar sem lög um 

sölu fasteigna og skipa gerði ekki slíka kröfu til þeirra. Hæstiréttur snéri hins vegar dómi 

héraðsdómsins við og gerði lögmennina bótaskylda á þeim rökum að þeir hefðu vitað að 

ástæða sölunnar væru fjárhagsörðuleikar seljandans. Því hafi það fallið innan samviskusamra 

og vandaðra vinnubragða þeirra, gagnvart kaupendunum, að ganga úr skugga um að hægt 

verði að standa við þær skuldbindingar sem eru gerðar, sem og að athuga hvort fasteignin 

væri komin í uppboðsmeðferð.  
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 Ljóst er að í niðurstöðum Hæstaréttar er einungis fjallað um stöðu stefndu sem 

fasteignasala og skyldur þeirra á grundvelli reglna sem fram koma í lögum um sölu fasteigna 

fyrirtækja og skipa. Þó verður að spyrja sig hvort Hæstiréttur hafi undirliggjandi gert strangari 

kröfur til fasteignasalanna vegna sérfræðimenntunar þeirra í lögfræði. Því hafi þeim átt enn 

fremur að gæta vandaðra og góðra vinnubragða. 

Dómur Hæstaréttar nr. 248/1992 

Starfsmaður bakarís nokkurs leitaði til lögmanns í þeirri von að fá hjálp við að 

innheimta ógreidd vinnulaun frá bakaríinu. Lögmaðurinn fylgdi innheimtunni ekki 

nægilega vel eftir og nokkru síðar varð ábyrgðarmaður bakarísins gjaldþrota. 

Lögmanninum láðist að lýsa kröfu umbjóðanda síns í þrotabúið. Lögmaðurinn bar 

fyrir sig að honum hafi ekki verið þess kostur þar sem hann bjó við skort á 

upplýsingum er vörðuðu innheimtuna. Hæstiréttur taldi lögmanninn ekki hafa sinnt 

skyldu sinni gagnvart umbjóðanda sínum líkt og honum bæri. Fer rétturinn yfir í 

niðurstöðu sinni hvernig lögmaðurinn hefði getað aflað sér þeirra upplýsinga sem hann 

taldi sig þurfa. Ef svo bar við að lögmanninum hafi ekki verið unnt að aðhafast frekar í 

málinu hafi honum borið að segja sig frá því, svo umbjóðandinn hefði möguleika að 

leita til annars lögmanns. 

Í þessu máli sést hvernig þær siðareglur sem lögmenn hafa sett sér spila inn í mat á því 

hvort háttsemi teljist saknæm. En samkvæmt 3. mgr. 3. gr. siðareglna lögmanna kemur fram 

að lögmaður ráði því hvort hann taki verkefni að sér eða ekki. Þá kemur fram í 12. gr. að 

lögmaður skal vinna það verk sem hann tekur að sér á hæfilegum hraða og láta skjólstæðing 

sinn vita ef einhver dráttur verður á því, sem og er lögmanni heimilt á öllum stigum málsins 

að segja sig frá verki, þó ekki ef hætta er á réttarspjöllum vegna þess að umbjóðandi nær ekki 

að ráða sér annan lögmann. 

Í máli þessu er haft til skoðunar hvað umbjóðandinn hefði mátt ætlast af störfum 

lögmannsins. Lögmaðurinn hélt því fram að drátturinn hefði orðið vegna upplýsingaskorts. 

Dómurinn segir að í slíkum tilvikum beri lögmanninum að greina umbjóðanda sínum frá þeim 

ástæðum og annað hvort segja sig frá málinu svo umbjóðandinn geti fundið annan lögmann, 

eða þá aðhafast enn frekar til að afla þeirra upplýsinga sem vantaði upp á. Með því að 

aðhafast ekkert hafi lögmaðurinn brotið gegn góðum lögmannsháttum og var gerður 

bótaskyldur. 
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Dómur Hæstaréttar nr. 409/1997 

Lögmanni var falið það starf að innheimta vangreidda vinnulaunakröfu umbjóðanda 

síns. Lögmanninum varð á mörg mistök, þ.á.m. lýsti hann ekki kröfu í þrotabú Þ, þar 

sem lögmanninum yfirást innköllunin í búið. Þar sem kröfu var ekki lýst á réttum tíma 

í búið féll niður réttur umbjóðanda hans til greiðslu launa úr ríkisábyrgðarsjóði. 

Héraðsdómur fann margt áfátt í störfum lögmannsins og kom ekki annað fram í 

málinu nema að krafan hefði fengist greidd hefði lögmaðurinn aðhaft sig réttilega. Þá 

var talið að hegðun lögmannsins við umbjóðanda sinn hafi verið mjög ábótavant, þar 

sem hann var t.d. mjög tregur við að láta vita um framgang mála o.fl. Lögmaðurinn 

var dæmdur skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem umbjóðandi hans hafi orðið fyrir. 

Hæstiréttur sýknaði þó lögmanninn á þeim grunni að skaðabótakrafa stefnanda hafi 

verið fyrnd skv. 1. tl. 3. gr. laga nr. 14/1905 um fyrningar skulda og annarra 

kröfuréttinda.  

Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi sýknað lögmanninn vegna fyrningar þá rekur 

héraðsdómarinn í niðurstöðum sínum hvað finna mátti áfátt að störfum lögmannsins og tekur 

ekki einungis á því hvernig lögmanni beri að starfa, heldur einnig töluvert á því hvernig 

lögmanni beri að hegða sér gagnvart umbjóðanda sínum. Í kafla stefnanda, er snýr að 

lagarökum, má sjá að vísað er þar sérstaklega til nokkurra greina siðareglnanna sem og haldið 

fram að þær greinar sem snúa að afstýringu réttarspjalla séu settar skör hærra en þær er snúa 

að öðrum hagsmunum. Verður að telja þá röksemdafærslu stefnanda í samræmi við þá áherslu 

sem, bæði dómaframkvæmd hér á landi og fræðimenn í skrifum sínum, hafa lagt á mikilvægi 

þeirra hagsmuna sem lögmenn eiga að standa vörð um. Sem dæmi má nefna 12. gr. 

siðareglnanna sem kveður á um að lögmanni beri að vinna verk sitt á hæfilegum hraða, ella 

tilkynna skjólstæðingi sínum frá töfum komi þær til.  

Þá mátti einnig sjá aðkomu Lögmannafélagsins í máli þessu, þar sem félagið hafði sent 

stefnda bréf og tjáð skoðanir sínar og ósætti á þeirri hegðun sem lögmaðurinn hafði viðhaft 

gagnvart skjólstæðingi sínum og í framhaldi sent stefnda drög að uppgjöri milli lögmannsins 

og skjólstæðingsins, en ekkert svar hafi fengist. Þó svo að umsögn Lögmannafélagsins 

gagnvart störfum lögmannsins hafi ekki verið tilgreind sérstaklega í niðurstöðum 

héraðsdómarans, verður að telja mögulegt að hún hafi átt einhvern þátt í ákvörðun niðurstöðu 

héraðsdómarans til sakfellingar. 
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3.7.2.  Ríkari kröfur til þess hvaða afleiðingar sérfræðingi áttu að hafa verið ljósar  

Í Dómi Hæstaréttar nr. 409/1997 sem reifað var í kafla 3.7.1., reyndi einnig á hvaða 

afleiðingar lögmanninum áttu að vera ljósar sem hegðun hans myndi valda eða geta valdið. 

Lögmaðurinn vissi að skjólstæðingur sinn ætti kröfu á hendur aðila sem var farinn í gjaldþrot, 

því var það notað ennfremur til stuðning niðurstöðu héraðsdómarans til sakfellingar. Þó er 

áréttað að Hæstiréttur tók, í niðurstöðu sinni, enga afstöðu til efnislegra atriða málsins, þar 

sem það var talið fyrnt á grundvelli laga um fyrningu skulda og annarra kröfuréttinda. Því má 

taka röksemdafærslu héraðsdóms með fyrirvara. 

Dómur Hæstaréttar nr. 75/2013 

Lögmaðurinn X tók við skaðabótum fyrir hönd umbjóðanda síns A, án þess að gera 

fyrirvara um rétt til þess að hafa uppi frekari kröfur um bætur. Nokkrum árum síðar 

var örorka A metin 50% hærri og var kröfu A um greiðslu skaðabóta vegna 

viðbótaörorku hafnað í öðru dómsmáli, vegna skortst á sönnun um að breytingar hafi 

verið ófyrirsjáanlegar. 

 Í þessu máli reyndi á hvaða afleiðingar hafi átt að vera lögmanninum ljósar, sem og 

hvort honum hafi borið að gera fyrrnefndan fyrirvara við greiðsluna. Í málinu var ekki talið 

sannað að A hafi gefið lögmanni sínum skrifleg né munleg fyrirmæli um að ganga frá 

bótauppgjöri sínu með fyrirvara. Jafnframt var ekkert í málinu talið gefa lögmanninum tilefni 

til að gera fyrirvara við bótauppgjörið, að eign frumkvæði, né afla skriflegs samþykkis A fyrir 

fullnaðaruppgjöri.  

 Það má velta upp þeirri spurningu í hvaða tilfellum lögmaður skuli gera fyrirvara við 

uppgjör og hvort lögmaðurinn hafi í þessu máli gætt ýtrustu hagsmuna fyrir skjólstæðing 

sinn? Það kom fram í framburði A fyrir dómi, að hann hafi ekki verið sáttur við upprunalegt 

örorkumat, en beðið með að fara í endurmat þar sem hann hafi verið „kominn með nóg af 

þessu öllu saman“
72

, auk þess að vera að sinna mikilvægari málum á þessum tíma. A var ekki 

talinn hafa sýnt fram á að lögmaðurinn hafi sýnt af sér saknæma og ólögmæta vanrækslu við 

þá hagsmunagæslu sem hann tók að sér, en velta má því fyrir sér hvort niðurstaðan hefði orðið 

önnur ef A hefði látið framkvæma endurmat strax og hvort hertu sakarmati hefði því verið 

beitt gegn lögmanninum. 
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Dómur héraðsdóms Reykjavíkur mál nr. E-2016/2012  

Stefnandi G lenti í bílslysi á Spáni, þar sem bifreiðin sem olli tjóninu var tryggð hjá M 

tryggingarfélagi á Spáni. Lögmaðurinn D var tjónsuppgjörsfulltrúi M á Íslandi og 

leitaði G ráða hjá D um hvernig ætti að snúa sér í þessum málum. D hafði því samband 

við M og samþykkt var að D færi með meðferð málsins af hálfu M hér á landi. G 

stefnir D á grundvelli sérfræðiábyrgðar vegna meintra mistaka í starfi hennar sem 

lögmaður, þar sem krafan fyrndist, samkvæmt reglum spánskra vátryggingalaga, 

meðan D hafði málið undir sínum höndum. Ljóst var að G hafði aðra lögmenn á sínum 

snærum til að gæta réttinda sinna frá upphafi málsins. Þá var ekki fallist á að í störfum 

D hafi falist að skoða spánskar reglur og hvernig þær virka, heldur hafi það verið á 

herðum þeirra lögmanna sem G hafði ráðið til að gæta hagsmuna sinna frá upphafi. 

Því hafi störf D einungis verið fólgin í því að hafa milligöngu í málinu milli M og G, 

hafi D unnið störf sín í samræmi við það. Því var ekki fallist á að reglur 

sérfræðiábyrgðar ættu að gilda þar sem starfið hafi ekki tengst lagalegri þekkingu D 

heldur einungis almennrar þekkingar tjónsuppgjörsfulltrúa. D var sýknuð af kröfu 

stefnanda. 

Þessi niðurstaða héraðsdóms verður að teljast gera ágætis greinarmun á því hvað teljist 

innan starfa lögmanna og hvað ekki. Þrátt fyrir að D sem lögmaður hafi mátt vita að aðrar 

reglur giltu á Spáni en Íslandi var samt ekki fallist á það að hún hafi verið að sinna starfi sem 

lögmaður heldur einungis sem tjónsuppgjörsfulltrúi, því hafi reglur sérfræðiábyrgðar ekki átt 

við í þessu máli. Þó þykir vert að nefna að um héraðsdóm er að ræða og málinu hefur ekki 

verið áfrýjað til Hæstaréttar, því sé fordæmisgildi dómsins tekið með fyrirvara. 

Að mati höfundar þykir rétt að nefna það sjónarmið að stefnendur í máli þessu báru 

fyrir sig að þau hafi leitað til D sem lögmanns og búist við því að störf D væru ynnt af hendi 

sem lögmannsstörf en ekki einungis sem starf tjónsuppgjörsfulltrúa. Þá verði að spyrja sig 

hvar línan sé dregin á milli þess hvað telst innan starfa lögmanns og hvað skjólstæðingar hans 

megi búast við af störfunum. 

Dómur Hæstaréttar nr. 90/1993 

Líkt og áður hefur verið reifað í riti þessu fjallaði mál þetta um lögmann sem tekið 

hafði að sér skjalagerð vegna framsals á aflaheimildum. Aflaheimildirnar voru 

bundnar við skip, sem stefnandi hafi ætlað að kaupa í þeim eina tilgangi að fá 

aflaheimildirnar. Á þeim tíma sem samningurinn var gerður var ólöglegt að framselja 

aflaheimildir, nema þá að því skilyrði uppfylltu að skipið yrði afmáð af skipaskrá. Auk 
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þess voru áhvílandi veðbönd á skipinu sem og á aflaheimildunum. Þá hafði einnig 

verið gert fjárnám í skipið áður en salan fór fram. 

Ljóst er af málsatvikum að ólöglærður fulltrúi lögmannsins sá um skjalagerðina og er 

málið reist á grundvelli húsbóndaábyrgðar lögmannsins yfir honum. Talið var að lögmaðurinn 

hafi átt að kynna sér allar þær réttarreglur sem voru í gildi og vegna lögfræðilegrar þekkingar 

sinnar að ráðleggja skjólstæðingum sínum hvernig væri hægt að ná fram markmiðum 

samningsins á löglegan hátt. Ásamt þessu hafi hann átt að leita upplýsinga um gildandi 

veðbönd á skipinu og gera ráðstafanir þess efnis að skjólstæðingur hans yrði ekki fyrir tjóni 

vegna þeirra veðbanda.  

 Dómur Hæstaréttar nr. 721/2010  

Í þessu máli voru uppi sambærilegar aðstæður og í síðastnefndum dómi, þar sem 

lögmaðurinn X fenginn til að sjá um skjalagerð vegna kaupa á fasteign. Í málinu krafði 

R sf. X um skaðabætur fyrir ætlað tjón vegna meintra mistaka X við gerð 

kaupsamningsins sem leitt hafði til þess að R sf. hafi ekkert fengið af andvirði 

eignarinnar sem selt var á nauðungarsöluuppboði, vegna vanskila þinglýsts eiganda B.  

Í niðurstöðu dómsins sem sýknaði X var lagt til grundvallar að stefndi hafi ekki haft 

milligöngu um umrædd fasteignakaup, heldur haft það hlutverk eitt að færa á blað þá skilmála 

kaupa sem kaupsamningsaðilar höfðu áður komið sér saman um. Jafnframt sú staðreynd að X 

hafði aflað þinglýsingavottorðs þar sem kom fram að annar aðili en seljandi væri þinglýstur 

eigandi að eigninni og X hafði áréttað þá áhættuna sem fylgdi því.  

Af þessum tveimur dómum má sjá hve gríðarlega mikla áherslu dómurinn leggur á 

bæði skyldu lögmanna til að vinna vinnu sína af alúð og gæta vandaðra vinnubragða, sem og 

að lögmaðurinn eigi að vita hvaða afleiðingar aðgerðaleysi hans í þessum efnum gæti haft. 

Telur höfundur að Hæstiréttur hafi við gerð niðurstöðu sinnar litið til svipaðra sjónarmiða og 

koma fram í 8. gr. siðareglnanna sbr. 1. gr., en þar er fjallað um góða lögmannshætti almennt, 

og 10 gr. sem fjallar um skyldu lögmanna til að gefa skjólstæðingum hlutlægt álit sitt á 

málum. Þó svo að ákvæði siðareglnanna séu hvergi nefnd í niðurstöðum dómanna, verður að 

telja líklegt að þessum sjónarmiðum hafi verið beitt til fyllingar þeim ákvæðum laga sem 

niðurstöðurnar eru í megindráttum byggðar á. 
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Dómur Hæstaréttar nr. 450/2013 

Í máli þessu var lögmaðurinn B talinn hafa sent inn villandi tilkynningu til 

fyrirtækjaskrár, en í henni kom fram að hækkun á hlutafé í E hf. að nafnvirði 50. 

milljarða króna hefði verið að fullu greidd til félagssins. í málinu var talið sannað að B 

hefði þekkt efni skýrslunnar og aðdraganda að gerð hennar og m.a. kom fram að B 

hefði haft efasemdir um að fyrirtækjaskrá myndi fallast á réttmæti tilkynningarinnar 

þar sem um væri að ræða rúma túlkun á 16. gr. hlutafélagalaga. B var sakfelldur á 

þeim grundvelli að sá sem tók við tilkynningunni mátti líta svo á að hún væri í 

samræmi við 16. gr. hfl. en skv. 1. mgr. 7. gr. laganna kemur fram að slík skýrsla skuli 

unni af annaðhvort lögmanni eða endurskoðanda. Þá er það jafnfram áréttað að 

samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laga nr. 77/1998 eru lögmenn opinberir sýslunarmenn og bera 

skyldur samkvæmt því. Í 18. gr. sömu laga segir síðan að lögmönnum beri í hvívetna 

að rækja þau störf sem þeim er trúað fyrir af alúð og neyta allra lögmætra úrræða til að 

gæta lögmætra hagsmuna. Af þessu leiðir að lögmanni er ekki skylt að að hlýta 

ákvörðun umbjóðanda sem bersýnilega  brýtur í bága við lög.  

 Dómur Hæstaréttar nr. 108/2001 

Hér hafði lögmannsstofa A tekið að sér að gæta hagsmuna J vegna tveggja krafna sem 

honum tilheyrðu. J höfðaði bótamál á hendur lögmannsstofunni vegna meintra mistaka 

A, sem og að ekki hafi verið gætt vandaðra og faglegra vinnubragða. Hæstiréttur 

staðfesti það að ýmist mátti finna að störfum A en hins vegar hafði J ekki náð að sýna 

fram á fjártjón í tengslum við þau mistök. 

 Ljóst var að A gerði mistök varðandi uppboðsbeiðnir og urðu þau mistök þess 

valdandi að miklar tafir urðu á uppboðinu. Þá hafi A hætt öllum afskiptum sínum af 

viðkomandi uppboðsmáli og mætti ekki við fyrirtökur eftir það, án þess þá að segja sig frá 

málinu svo J gæti fundið sér aðra lögmenn, vitandi hvaða afleiðingar það gæti haft fyrir 

skjólstæðing sinn. Með þessu verður að telja að A hafi farið gegn 12. gr. siðareglnanna, og 8. 

gr. sbr. 1. gr. siðareglnanna. En 12. gr. er til þess fallin að forða skjólstæðingum frá 

réttarspjöllum sem virðast vera það miklir hagsmunir að þeir eru settir skör hærra en aðrir. 

Með þessu hefði A líklega verið gerð bótaskyld á tjóni J, ef sýnt hefði verið fram á eitthvað 

raunverulegt tjón. 
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3.7.3. Hliðrun sönnunarreglna 

Dómur Hæstaréttar nr. 127/1981 

Í máli þessu hafði lögmaður nokkur tekið að sér að selja fasteign fyrir skjólstæðing 

sinn. Hafði lögmaðurinn tjáð skjólstæðingnum að íbúðin gæti selst fyrir rúmar 15 

milljónir króna. Stuttu síðar seldi lögmaðurinn eignina á 12. milljónir króna. Talið var 

sannað með mati að raunvirði fasteignarinnar var 16. milljónir króna og að 

lögmanninum hafi ekki verið heimilt að selja eignina án samþykkis skjólstæðings síns, 

enda var ekki talinn samningur um annað. Var það metið lögmanninum í óhag að geta 

ekki sýnt fram á fyrrgreint samþykki og hann dæmdur til greiðslu skaðabóta. 

Í dómi þessum var talið sannað að stefnandi hafi, vegna ráðleggingar stefnda, tekið 

ákvörðun um að selja eign sína, þar sem hann ætti að koma fjárhagslega betur út úr því heldur 

en með öðrum leiðum. Því var þá einnig haldið fram að lögmaðurinn hafi haft vinsamleg 

tengsl við kaupanda eignarinnar, hafi þau tengsl verið raunveruleg ástæða fyrir því hve lágt 

kaupverðið var. Í 3. gr. núgildandi siðareglna lögmanna kemur fram að lögmaður skuli ávallt 

vera óháður í starfi sínu, og þá kemur fram í 9. gr. reglnanna að lögmanni sé skylt að segja 

skjólstæðingi sínum frá hverju sem er, sem kann að gera hann háðan gagnaðila, en mögulega 

mætti heimfæra reglur þessar á umrætt mál, þar sem kaupandi var tengdur samstarfsmanni 

lögmannsins. Þó ert vert að spyrja sig hvort það geri lögmann óháðan í starfi sínu ef gagnaðili 

er tengdur samstarfsmanni lögmannsins, en þannig var málum háttað hér.  

Umrætt mál snýr að lögmanni sem hefur öðlast löggildingu sem fasteignasali, því er í 

mestu fjallað um brot á skyldum fasteignasala. Þó sé því haldið fram af stefnendum að 

lögmaðurinn hafi í símtali við þau sannfært þau um það að ekkert væri að óttast við umboð 

það sem þau væru að veita honum, þar sem þau mættu treysta á hann sem lögmann þeirra. Má 

því varpa þeirri spurningu upp hvort lögmaðurinn hafi með þessu, bakað sér enn frekari 

ábyrgð, þá sérstaklega er snýr að því hvað skjólstæðingur hans megi ætla af störfum hans.  

Dómur Hæstaréttar nr. 36/2010 

S fól lögmanninum J að gæta hagsmuna sinna vegna fyrirséðra gjaldþrotaskipta. S 

taldi lögmanninn hafa gert nokkur mistök við vinnu sína og að tjón hafi hlotist vegna 

þessara mistaka. Hin meintu mistök hafi annars vegar verið fólgin í því að 

lögmanninum láðist að sækja þing, þar sem krafa til gjaldþrotaskipta á búi S var 

fyrirtekin. S hafði falið J það verkefni að mæta þar og óska eftir frestun á meðferð 

kröfunnar. Þá hafi J átt að gera nauðasamninga fyrir S en seinkað að hefjast handa við 

gerð þeirra. Með því að fresta því að byrja á þeim samningum hafi tjón enn frekar 
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hlotist af. J viðurkenndi mistök sín hvað varðar að hafa ekki sótt þingið, en neitar 

alfarið að starf hans hafi verið að byrja á umræddum nauðarsamningum. Hæstiréttur 

féllst á þá skoðun lögmannsins að engin sönnun lægi fyrir því að gerð umræddra 

nauðasamninga hafi verið innan þeirra starfa sem S hafði beðið um. Hvað varðar 

mistök J að sækja þing segir Hæstiréttur að þó svo að J hefði gert allt rétt þá hefði 

frestunin ekki getað forðað S frá gjaldþroti með neinum hætti. Því hafi ekkert 

raunverulegt tjón hlotist vegna þessara mistaka og J því sýknaður af 

skaðabótakröfunni. 

Dómur þessi sýnir fram á það að þó svo að lögmaður hafi gert mistök, eða orðið 

eitthvað á við vinnu sína, þá myndast skaðabótaskylda hans ekki sjálfstætt vegna þessa. Telja 

verður að lögmaðurinn hafi farið gegn 8. gr. sbr. 1. gr. siðareglna lögmanna og þannig gerst 

skaðabótaskyldur ef tjón hefði orðið á grundvelli 18. gr. sbr. 1. mgr. 25. gr. lml. Þrátt fyrir 

þessi mistök hans, náði tjónþoli ekki að sýna fram á raunverulegt tjón eða nægilegar líkur á 

því að mál sitt hefði farið á annan veg hafi lögmaðurinn sinnt störfum sínum rétt. Af þessu má 

sjá að dregin er ákveðin lína hvað varðar hliðrun sönnunarreglna um orsakatengsl. Hafi líkur á 

því að lögmaðurinn hefði getað forðað tjóni verið til staðar, verður að telja líklegt að 

sönnunarbyrðin fyrir því að hegðunin hafi ekki verið valdur tjónsins, hefði færst yfir á 

lögmanninn. Líkt og fram kemur í næsta máli Hæstaréttar hér á eftir. 

Dómur Hæstaréttar nr. 262/2000 

Hér voru málavextir þeir að lögmaður hafði tekið að sér að vinna skaðabótamál fyrir 

skjólstæðing sinn. Lögmaðurinn lýsti ekki skaðabótakröfunni í gjaldþrotabú þess er 

krafan var á, með þeim afleiðingum að krafan tapaðist. Stefnandi var talinn hafa lagt 

fram sönnun fyrir því aðgerðarleysi lögmannsins sem og að líkur hafi verið á því að 

krafan hefði fengist greidd, ef lögmaðurinn hafi háttað störfum sínum rétt. 

Lögmaðurinn var látinn bera hallann af því að óvissa væri um hvort niðurstaðan hefði 

orðið önnur ef þessi mistök hefðu ekki orðið og lögmaðurinn dæmdur til greiðslu 

skaðabóta. 

Hér má því sjá hliðrun á sönnunarreglum um það hvort að raunverulegt tjón hafi orðið. 

Sönnunarbyrðinni var snúið á lögmanninn, þ.e. að sanna það að tjónið hefði ávallt orðið þrátt 

fyrir að störf hans hafi verið unnin réttilega. Telja verður að lögmaðurinn hafi brotið gegn 8. 

gr. siðareglna lögmanna og tekur dómurinn sérstaklega fram hve ríka ábyrgð lögmenn bera 

gagnvart skjólstæðingum sínum. Sé þessi niðurstaða borin saman við niðurstöðu dómsins hér 

á undan má sjá að línan virðist vera dregin við það hvort tjónþoli hafi náð að sýna fram á 
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einhverjar líkur á því að tjónið hefði ekki orðið, eða orðið minna, ef lögmaðurinn hefði sinnt 

störfum sínum sem skyldi. 

4. Lokaorð 
Í ritgerðinni hefur verið fjallað um reglur skaðabótaréttar, þar sem lögð er áhersla á 

skaðabætur á grundvelli sérfræðiábyrgðar lögmannana. Lögmenn, sem sjálfstætt starfandi 

sérfræðingar, lúta að ströngu regluverki á grundvelli laga um lögmenn og siðareglum 

lögmanna. Sökum þess hve víðtækar hegðunarreglur þeirra eru, þarf lítið út af bera í störfum 

þeirra svo þeir verði taldir sýna af sér gálausa háttsemi. Út frá sérfræðimenntun lögmanna eru 

gerðar ríkari kröfur til þess hvaða afleiðingar þeir eigi að sjá fyrir, að hegðun þeirra muni 

valda, eða geti valdið.  

Út frá umfjöllun um mismunandi störf lögmanna verður séð að sú ábyrgð sem lögð er 

á lögmenn hverju sinni getur farið eftir því starfi sem unnið er að. Sem dæmi eru tekin störf er 

fjalla um einfalt lögfræðilegt atriði og flestir lögmenn ættu að vita svarið við. Geri lögmaður 

mistök við að svara spurningum eða veita ráðgjöf um slík efni, eru gerðar strangari kröfur til 

hans en gerðar yrðu vegna starfa sem snúa að matskenndum og flóknum atriðum sem erfitt 

verði talið að spá um niðurstöðu. Þó sé það ávalt innan góðra lögmannshátta að greina 

skjólstæðingi sínum hlutlægt álit á því máli sem til umfjöllunar er og frá þeirri áhættu sem 

felst í mati lögmannsins eða svari á svo flóknum atriðum.  

Vegna þess hve víðtæk störf lögmanna geta verið verður ávallt að skoða samband 

lögmannsins og skjólstæðings hans, hvers vegna skjólstæðingurinn leitaði til hans. Út frá 

dómaframkvæmd má þá sjá að tjónþola er oft gert auðveldara fyrir hvað varðar sönnun á 

einstaka atvikum máls, en oft á tíðum nægir að sýna fram á að tjón hafi orðið og leiða í því 

sambandi líkur að gálausri háttsemi lögmanns. Oft á tíðum er þá einnig slakað á kröfum til 

tjónþola til að sýna fram á sök lögmannsins. Virðist oft liggja slíkri beitingu til grundvallar að 

sérfræðingurinn sé í mun betri aðstæðum til að sanna hvernig málsatvikum var háttað.  

Sönnunarkröfurnar liggja einnig á þann veg að tjónþola verður talið nægja að sýna 

fram á að lögmaður hafi ekki sýnt af sér þau vönduðu vinnubrögð, sem við var búist og komi 

fram í þeim hegðunarreglum sem lögmenn hafa sett sér, sem og að líkur séu á því að tjón hafi 

hlotist vegna þessara mistaka. Sé það þá á herðum lögmannsins að sýna fram á að hegðun 

þessi hafi ekki leitt til þess tjóns er varð. 

Út frá dómaframkvæmd er varðar skaðabótaábyrgð lögmanna sem sérfræðinga er 

dregin sú ályktun að flest allar þær reglur sem reifaðar voru og eru taldar gilda um lögmenn, 

hafa komið fram í dóms niðurstöðum. Þó þær reglur séu ekki beinlínis nefndar í niðurstöðum 



 

 

36 

 

dómanna verður að telja að niðurstöðurnar séu byggðar á þeim, til fyllingar lagaákvæða sem 

eiga við hverju sinni. Í flestum tilfellum er sakarreglunni beitt sem bótagrundvelli í 

skaðabótamálum gegn lögmönnum en þó með mun strangara sakarmati en almennt gengur og 

gerist. Lögmaður verður talinn frekar laus undann ábyrgð ef hann hefur unnið starf sitt í 

samráði við skjólstæðing sinn, til dæmis sent honum afrit gagna, upplýst hann um vafaatriði 

o.s.frv. Vanræki lögmaður þær skyldur sem umbjóðandi eða samfélagið má búast við af 

honum og tjón verður rakið til þess, verður lögmaður í flest öllum tilfellum látinn bera hallann 

af óvissu málsins og að því má leiða líkur, að lögmenn verði frekar gerðir skaðabótaskyldir, 

heldur en að skjólstæðingar þeirra verði látnir standa að tjóni sínu sjálfir. 

Af framangreindu er ljóst að þær reglur sem snúa að skaðabótaábyrgð lögmanna teljast 

mjög strangar sem og að þau störf er lögmenn stunda falla undir almenn viðmið sem notuð 

eru við mat á því hvort beita eigi sérstökum sönnunarreglum á grundvelli sérfræðiábyrgðar. Ef 

horft er til sögu lögmannastéttarinnar má sjá að ávallt hafa verið gerðar ríkar kröfur til starfa 

hennar, þá sérstaklega hvað varðar hæfni, þekkingu og vinnubrögð. Helsta ástæðan fyrir því 

að svo strangar kröfur eru gerðar verður að teljast vera þeir gríðarlegu hagsmunir sem 

lögmenn hafa tekið að sér að vernda, bæði hagsmuni umbjóðenda sinna sem og hagsmuni er 

snúa að samfélaginu í heild og þess viðhorfs sem í því ríkir. 
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