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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu verður leitast við að skilgreina hugtökin lögmanns- og lögfræðiþjónusta, 

með það að markmiði að svara rannsóknarspurningu verkefnisins hvort breytinga sé þörf á 

regluverki varðandi þessa þjónustu. Í upphafi verða lög um lögmenn rakin til þess að skilgreina 

hugtökin, þar að auki verður stefna Evrópusambandins skoðuð og þær reglur sem gerðar hafa 

verið í samræmi við þá stefnu. Aðaláhersla verður lögð á regluverk á Íslandi ásamt þeim 

aðgerðum sem gerðar hafa verið til breytinga og alþjóðavæðingar lögfræðiþjónusu í Evrópu 

sem og víðar, til þess að varpa ljósi á niðurstöður verkefnisins. Einnig verður farið yfir þær 

tillögur sem settar hafa verið fram hvað varðar æskilegt regluverk til þess að ná markmiði 

afregluvæðingar og alþjóðavæðingar. Þá verður í lokin stuttlega vikið að umfjöllun um 

mögulega þróun á umhverfi lögfræðiþjónustu.  
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1 Inngangur 

Á undanförnum áratugum hefur áhersla í lögmanns- og lögfræðiþjónustu verið að breytast sem 

leitt hefur af sér þróun á regluverki hvað það varðar innan Evrópusambandsins. Í löndum í 

kringum okkur eru reglur varðandi lögmanns- og lögfræðiþjónustu sem nú stendur til að slaka 

á í samræmi við breyttar áherslur í umræddri þjónustu. Með hliðsjón af þessu þótti höfundi 

áhugavert að kanna þær reglur sem í gildi eru hér á landi, stefnu Evrópusambandsins á þessu 

sviði og hvernig brugðist hefur verið við þessu í öðrum löndum, ásamt þeim rökum sem liggja 

að baki umræðu um afregluvæðingu á þessu sviði og þeim hugmyndum sem fram hafa komið 

varðandi tilhögun regluverks er varðar lögfræðiþjónustu. Af þessu sögðu hefur höfundur lagt 

upp með eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

„Breyttar áherslur í veitingu lögfræðiþjónustu“ 

Er breytinga þörf á regluverki varðandi lögmanns- og lögfræðiþjónustu á Íslandi? 

 

Veiting lögfræðiþjónustu hefur tekið veigamiklum breytingum sem skapað hefur aukið 

svigrúm til nýbreytni á því sviði.1 Þessar breytingar urðu kveikjan að vangaveltum um það 

hvernig haga ætti regluverki utanum þá þjónustu eða hvort afregluvæða ætti þjónustuna. Ljóst 

er að lög og reglur gegna mikilvægu hlutverki í réttarríki og á sama tíma mega reglur ekki vera 

íþyngjandi eða leggja höft á borgara. Margar tilraunir hafa verið gerðar til þess að sporna gegn 

því að höft séu lögð á rétt borgar til þess að stunda frjálsa atvinnu og hafa ýmsir samningar 

verið gerðir innan Evrópu sem og á alþjóðavettvangi hvað það varðar.   

 Umræða varðandi afregluvæðingu á lögfræðiþjónustu hefur ekki verið mikil á Íslandi 

og var það fyrst nú árið 2017 þar sem að grein birtist í lögmannablaði Íslands frá lagadeginum 

sem haldinn var 5. maí 2017 sem fjallað var opinberlega um þetta málefni. Þar flutti skoskur 

lögmaður að nafni Ruthven Gemmel erindi er varðaði sjálfstæði lögmannsstéttarinnar þar sem 

afregluvæðing og aðgangshindranir voru helstu álitaefni.2 Það má því segja að þörf sé á frekari 

umræðu á Íslandi hvað þetta varðar með þróun landa í kringum okkur til hliðsjónar.  

                                                 
1 Solicitors Regulation Authority. (e.g.). The changing legal service market. Sótt 02.11.2017 af 

http://www.sra.org.uk/risk/resources/changing-legal-services-market.page  bls. 1 
2 Víðir Smári Petersen. (2017). Sjálfstæði lögmannastéttarinnar. Lögmannablaðið. 2. tbl. 23. árgangur. bls. 19 

http://www.sra.org.uk/risk/resources/changing-legal-services-market.page
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 Í fyrsta kafla ritgerðarinnar verða þær reglur sem til staðar eru á Íslandi varðandi 

lögmenn og þeirra þjónustu raktar. Verður lögmannsþjónusta og lögfræðiþjónusta skilgreind 

ásamt þeim takmörkunum er liggja þar á, þá verður einnig litið til annarra landa varðandi 

skilgreiningu á umræddri þjónustu ásamt því að fjallað verður um reglugerð varðandi rétt þeirra 

lögmanna sem koma frá öðru EES-ríki. Til þess að varpa skýrara ljósi á það hvort þörf sé á 

breytingum reglna hérlendis verður stefna Evrópusambandsins hvað lögmannsstörf varðar rakin 

í öðrum kafla ritgerðarinnar. Mun þar vera fjallað um markmið varðandi opnun markaðarins, 

þær tilskipanir sem við eiga um frjálsa för lögmanna ásamt frekari ráðstöfunum sem gerðar hafa 

verið á alþjóðavettvangi, hvað það varðar verður fjallað um GATS samninginn.  

Í þriðja kafla mun síðar verið vikið að afregluvæðingu á lögfræðiþjónustu og mun hugtakið 

afregluvæðing á lögfræðiþjónustu vera skilgreint til þess að átta sig betur á umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar. Í þeim kafla verður einnig fjallað um aðgerðir Bretlands hvað varðar 

afregluvæðingu til að varpa skýrara ljósi á það hvað felst í afregluvæðingu og þeim breytingum 

sem átt hafa sér stað á umhverfi lögfræðiþjónustu á seinustu árum. Í fjórða kafla verður farið 

yfir umfjöllun varðandi æskilegt regluverk þegar kemur að lögfræðiþjónustu, til þess að varpa 

skýrara ljósi á það hvort breytinga sé þörf á regluverki á Íslandi. Í fimmta kafla verður farið 

stuttlega yfir umfjöllun varðandi mögulega þróun sem gæti átt sér stað varðandi 

lögfræðiþjónustu á næstu árum.  

Höfundur mun leitast við að svara rannsóknarspurningu sinni, Breyttar áherslur í veitingu 

lögfræðiþjónustu - Er breytinga þörf á regluverki varðandi lögmanns- og lögfræðiþjónustu á 

Íslandi? með því að beita lögfræðilegri aðferð og byggir umfjöllun ritgerðarinnar á lögum, 

lögskýringargögnum, þróun, stefnu og kenningum sem málefni þetta varðar. Mun höfundur þar 

af leiðandi skoða regluverk sem er í gildi hér á landi í kringum lögmenn og þjónustu þeirra, 

kanna reglur Evrópuréttar sem og reglur á alþjóðavettvangi sem við eiga, ásamt því að kanna 

aðgerðir annarra landa, til þess að reyna að varpa ljósi á það hvort að þörf sé á breytingum 

hérlendis. 

 

 

 

 



 

 

3 

 

2 Skilgreining á lögmannsþjónustu annarsvegar og 

lögfræðiþjónustu hinsvegar 

Í þessum kafla mun vera leitast að við að skilgreina hugtökin lögmannsþjónusta og 

lögfræðiþjónusta. Farið verður yfir takmarkanir hvorrar þjónustu fyrir sig ásamt því að líta 

erlendis til stuðnings við skilgreiningu á lögfræðiþjónustu. Markmið þessa kafla er  að fá skýra 

mynd af því hvað fellur undir þá þjónustu sem lögmenn einir mega veita og hvaða þjónusta það 

er sem lögfræðingar mega veita. Er þetta gert í þeim tilgangi að kanna möguleika lögfræðinga 

að stunda lögfræðiþjónustu hérlendis í samræmi við þá þjónustu sem mörg lönd í kringum okkur 

eru farin að bjóða upp á.  

2.1 Lög nr. 77/1998 um lögmenn 

Lög nr. 77/1998 um lögmenn3 kveður á um skyldur og réttindi lögmanna og voru þau sett vegna 

þess að tilefni þótti til heildarendurskoðunar á löggjöf er varðaði réttarfarsleg málefni. Við 

setningu laganna var mikið litið til reglna Evrópusambandsins. Lml tók við af fyrri löggjöf þ.e. 

lögum nr. 61/1942 um málflytjendur4 og féll hún þar af leiðandi úr gildi þegar lml tóku gildi. 

Lög um málflytjendur varðaði störf lögmanna og voru við setningu þeirra sameinuð ákvæði 

sem voru að finna hver í sínum lögum í eina heildar löggjöf. Lögin vörðuðu þá einna helst 

málflutning lögmanna til héraðsdóms annarsvegar og Hæstaréttar hinsvegar og hafði lögunum 

lítið verið breytt frá setningu þeirra áður en lml voru sett. Helstu mikilvægu breytingar á lögum 

um málflytjendur vörðuðu skyldur á lögmenn um starfsábyrgðartryggingu og 

vörslufjárreikninga, einnig var fellt úr gildi dómsvald lögmannafélags Íslands í tilteknum 

málum er vörðuðu störf lögmanna. Síðasta breytingin sem átti sér stað á fyrri löggjöf varðaði 

störf lögmanna frá öðrum EES- ríkjum og kom hún til vegna aðildar Íslands að EES. Í fyrri 

löggjöf var ákvæði sem heimilaði nákomnum aðilum og ættingjum til að flytja mál aðila fyrir 

dómi sem og að ákvæði var í lögunum varðandi málflutningsmenn sem ekki höfðu 

lögmannsréttindi en þegar að lögin um málflytjendur voru sett þá voru nokkrir aðilar sem 

störfuðu við málarekstur án lögmannsréttinda.5  

                                                 
3 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 77/1998 um lögmenn sem „lml“ 
4 Hér eftir verður fjallað um lög nr. 61/1942 um málflytjendur sem „lög um málflytjendur“ 
5Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 02.09.2017]. 

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
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 Lml tók við af fyrri löggjöf um málflytjendur líkt og komið hefur fram og varðar einnig 

réttindi og skyldur lögmanna, lagasetning þeirra nær einnig til lögmanna líkt og fyrri löggjöf. 

Við setningu lml þótti meira viðeigandi að lögin myndu fá heitið lög um Lögmenn þar sem að 

löggjöfin varðar störf lögmanna, þ.á.m. málflutning fyrir dómi. Lögfesting nýju laganna hefur 

leitt af sér ákveðna þróun hvað varðar einkarétt lögmanna. Við lögfestingu laganna voru skiptar 

skoðanir á því hvort afnema ætti einkarétt lögmanna eða að honum yrði viðhaldið. Þau rök sem 

færð voru fyrir því að afnema einkaréttinn voru þau að engin á að vera þvingaður til þess að 

leggja mál sitt í hendur lögmanns ef hann telur annan en lögmann betur til þess fallinn að annast 

það. Hinsvegar voru mótrökin á þann hátt að lögmenn búi að reynslu og þekkingu á 

réttarfarslögum og þar af leiðandi sé hagsmunum manna betur borgið í höndum lögmanna. 

Einnig var talið að ef lögmenn væru þeir einu sem rækju mál fyrir dómi, ef aðilar gerðu það 

ekki sjálfir, myndi það minnka líkur á að menn verði fyrir óþarflegum mistökum ásamt því að 

það myndi auka skilvirkni dómstóla. Niðurstaðan varð sú að einkarétti lögmanna skyldi 

viðhaldið, þar sem að sjónarmið um neytendavernd og réttaröryggi var talið vega þyngra. 6   

  Þegar þróun á einkarétti lögmanna er skoðuð ber að nefna þær breytingar, er við koma 

álitaefni verkefnisins, sem gerðar voru frá fyrri löggjöf við setningu lml,  t.a.m. var ákvæði 

varðandi það að nákomnir aðilar eða ættingjar mættu flytja mál fyrir dómi fellt úr gildi sem og 

ákvæði varðandi aðila sem voru án málflutningsréttinda. Var þetta gert með hliðsjón að 

sjónarmiðum um neytendavernd og réttaröryggi ásamt því að talið var að umrædd ákvæðu væru 

talin vera barn síns tíma. Með því var skerpt á einkarétti lögmanna, þ.e. að einungis þeir sem 

öðlast hafa málflutningsréttindi megi flytja mál fyrir dómi skv. 1. mgr. 2. gr. lml. Við setningu 

nýju löggjafarinnar, lml, var reynt að skerpa á hlutverki fulltrúa, þar sem að ekki var mikið að 

finna í eldri löggjöf varðandi störf þeirra. Það var einnig gerð breyting varðandi lögmenn sem 

koma frá öðrum EES-ríkjum og heimildir þeirra þar með gerðar rýmri en nánar er fjallað um 

þessar breytingar hér að neðan.7  

Ef þróun löggjafar varðandi lögmenn er skoðuð frá fyrri löggjöf og þeim breytingum 

sem hafa verið gerðar á þeirri nýju, má sjá að heimildum lögfræðinga hafa verið settar þrengri 

skorður er kemur að málflutningi fyrir dómi, með afnámi ákvæðis varðandi að þeir mættu 

stunda málflutning að einhverju leiti. Heimild til málflutnings hefur þar af leiðandi verið gerð 

                                                 
6 Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 02.09.2017]. 
7 Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 02.09.2017]. 

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
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þrengri, þ.e. einskorðast við lögmenn og þar með var skerpt á einkarétti þeirra með þeim 

undantekningum að lögmenn frá öðru EES-ríki mega einnig flytja mál fyrir dómi að vissum 

skilyrðum uppfylltum. 8  Áður fyrr voru lögmenn frá öðru EES-ríki háðir því að þurfa að starfa 

með innlendum lögmanni þegar kom að málflutningi fyrir dómi, því ákvæði í lml var breytt í 

kjölfar athugasemda sem bárust frá Eftirlitsstofnun EFTA og voru þær breytingar samþykktar 

árið 2007. Var athugasemd þeirra rökstudd með því að heimild væri fyrir borgara að reka mál 

sitt sjálfir fyrir dómi og töldu þeir með hliðsjón af því að um ónauðsynleg höft á starfi lögmanns 

frá öðru EES-ríki væri að ræða með því að gera hann skyldugann til þess að reka mál í samstarfi 

við innlendan lögmann. 9  

 Einkaréttur lögmanna hefur þó einnig takmarkast að því leiti að hann nær ekki lengur 

yfir sýslumannsembættin. Með setningu nýju laganna var líkt og kveðið var á um hér að ofan 

fjallað um fulltrúa lögmanna sem ekki hafði verið ákvæði um áður og má þar sjá þróun sem 

gæti haldið áfram hvað varðar lagasetningu um störf þeirra lögfræðinga sem ekki hafa 

málflutningsréttindi.10  

2.2 Skilgreining á lögmönnum- lögmannsþjónustu 

Í 1. gr. lml er lögmaður skilgreindur sem sá aðili sem leyfi hefur til að vera 

héraðsdómslögmaður eða hæstaréttarlögmaður. Í greinargerð með frumvarpi til lml kemur fram 

að skv. 1. gr. laganna eru lögmenn þeir einir sem aflað hafa sér og að sama skapi viðhaldið 

málflutningsréttindum sínum fyrir héraðsdómi eða hæstarétti og geta þar af leiðandi nefnt sig 

hérðasdóms eða hæstaréttarlögmenn. Í 3. kafla lml koma fram þau skilyrði sem einstaklingar 

þurfa að uppfylla til þess að öðlast lögmannsréttindi, bæði sem héraðsdómslögmaður 

annarsvegar og hæstaréttarlögmaður hinsvegar. Það er því ljóst að uppfylli einstaklingur ekki 

þau skilyrði sem tilgreind eru í 3. kafla lml geti hann ekki talist vera lögmaður í skilningi 

laganna. Lögin taka þó einnig til þeirra lögmanna er hafa leyfi til að starfa hér á landi í samræmi 

við reglur Evrópska Efnahagssvæðisins eða stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu en þeir 

skulu starfa undir starfsheiti heimalands síns skv. 2. mgr. lml. Varðandi skráningu, skyldur, 

                                                 
8Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 02.10.2017]. 
9 Frumvarp til laga um breytingu á lögum um lögmenn, þskj. 972, 653. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0972.html . [ Sótt á vefinn 20.09.2017]. 
10Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 20.09.2017]. 

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
http://www.althingi.is/altext/133/s/0972.html
http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
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réttindi og störf slíkra lögmanna hér á landi sér ráðherra um að setja nánari reglur, þær reglur 

ná einnig yfir aðild að félagi um rekstur lögmannsþjónustu. 

2.3 Takmarkanir á lögmannsþjónustu 

Í 1. mgr. 2. gr. lml kemur fram að einungis lögmenn skuli gæta hagsmuna aðila fyrir dómi fari 

hann ekki sjálfur með mál sitt. Það kemur þó fram  í 2. mgr. 2. gr. lml og segir þar að ákvæði 

1. mgr. varði sakamál en með þeim undantekningum að heimild kunni að vera í lögum til þess 

að leyfa öðrum en lögmanni að koma fram sem verjandi, réttargæslumaður eða talsmaður 

sakbornings eða brotaþola. Vert er þó að taka það fram að málsaðili getur falið lögmanni sem 

er starfandi í öðru ríki á Evrópska Efnahagssvæðinu og hefur heimild til þess að fara með mál 

fyrir dómstóli, að fara með mál sitt og gæta hagsmuna sinna hér á landi sbr. 3. mgr. 2. gr. lml.  

Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. lml er lögmönnum skylt að hafa starfrækta skrifstofu sem 

opin er almenningi, sér tilgreindan vörslufjárreikning í viðurkenndri bankastofnum ásamt því 

að hafa gilda starfsábyrgðartryggingu. Lögmaður getur ráðið til sín fulltrúa sem lokið hefur 

fullnaðarnámi í lögfræði og uppfyllir skilyrði 1.-4. tl. 6. gr. sem er hluti af skilyrðum sem 

uppfylla þarf til að öðlast lögmannsréttindi sbr. 1. mgr. 11. gr. lml. Lögmaður getur þar að auki 

ráðið annan lögmann til starfa hjá sér. Í ofangreindum tilvikum ber lögmaður ábyrgð á 

starfsmanni sínum hvað varðar fjárvörslu og fébótaábyrgð vegna starfa hans sbr. 3. mgr. 11. gr. 

lml. Þeir lögmenn sem t.a.m. starfa hjá öðrum lögmönnum og uppfylla þar af leiðandi ekki 

skilyrði 1. mgr. 12. gr. lml ber að sækja um undanþágu frá þeim skilyrðum til Lögmannafélags 

Íslands en fleiri ástæður til umsóknar undanþágu eru raktar í 2. mgr. 12. gr. lml.  

Líkt og kveðið er á um hér að ofan þá varða lml þær skyldur og þau réttindi sem lögmenn 

hafa en lögmenn teljast skv. lml vera opinberir sýslumenn og njóta þar af leiðandi þeirra réttinda 

og bera skyldur samkvæmt því sbr. 3. mgr. 1. gr. lml. Lögmönnum er skylt að vera aðilar að 

Lögmannafélagi Íslands sbr. 3. gr. lml. Lögmannafélag Íslands setur meðal annars siðareglur 

sem lögmönnum ber að fara eftir sbr. 2. mgr. 5. gr. lml.11 Siðareglur lögmanna taka einnig til 

þeirra lögfræðinga sem aflað hafa sér málflutningsréttinda fyrir héraðsdóm- eða hæstarrétti og 

er þar af leiðandi ljóst að þegar átt er við lögmann er átt við þá aðila sem hafa slík réttindi.  

 Ef haldið er áfram að útlista hverjar takmarkanir eru á starfsemi lögmanna er vert að 

nefna það að í 1. mgr. 19. gr. lml kemur fram að lögmanni ber sjálfum að starfa á skrifstofu sem 

                                                 
11 Lögmannafélag Íslands. (2015). Codex ethicus- Siðareglur lögmanna. Sótt 15.09.2017 af: 

http://www.lmfi.is/logmenn-og-thjonusta/log-og-reglur-um-logmenn/sidareglur-logmanna/  

http://www.lmfi.is/logmenn-og-thjonusta/log-og-reglur-um-logmenn/sidareglur-logmanna/
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hann hefur opna almenningi þó með undanþágu ef lögmaður rekur útibú frá skrifstofu sinni, þá 

hefur hann heimild til að fela öðrum lögmanni að veita því fostöðu í þjónustu sinni. Í 3. mgr. 

19. gr. er lögmanni veitt heimild til þess að stofna félag um rekstur sinn og má það vera í því 

formi sem lögmaður kýs sjálfur og má það t.a.m. vera með takmarkaðri ábyrgð. Hinsvegar 

breytir ábyrgð af því tagi því ekki að lögmaður ber ávallt óskerta ábyrgð á því tjóni sem hann 

eða starfsmaður hans kann að valda í störfum sínum.  

Í 4. mgr. 19. gr. lml er ákvæði varðandi það að öðrum en lögmönnum er óheimilt að 

reka félag um skrifstofu eða eiga hlut í skrifstofu lögmanns. Í siðareglum lögmanna er að finna 

samskonar ákvæði en í 5. mgr. 38. gr. siðareglnanna segir að lögmaður skuli gæta að því að 

ekki er heimilt að stunda lögmannsstörf nema á skrifstofu sem er rekin af lögmanni og er þar 

vísað til 19. gr. lml. Hinsvegar er ekki að finna nánari skilgreiningu í lml né siðareglum 

lögmanna varðandi hvað átt sé við þegar talað er um lögmannsstörf, ef litið er til greinargerðar 

með frumvarpi til lml má sjá að einkaréttur lögmanna einskorðast við málflutningsstörf og 

verður að áætla að átt sé við málflutningsstörf þegar talað er um lögmannsstörf í þessum 

skilningi.12 

 Einnig kemur fram í 2. mgr. 38. gr. siðareglna lögmanna að firmanafn 

lögmannsskrifstofu má ekki ýja að því að um annarskonar þjónusta en lögmanns- eða 

fasteignaþjónusta sé veitt á lögmannsskrifstofunni. Ákvæði varðandi brot á ákvæðum lml er að 

finna í 6. kafla lml og segir þar m.a. í 29. gr að það að taka að sér starf sem lögmönnum er 

einungis heimilt að sinna varði sektum og er þar vísað til 2. gr. lml hvað varðar störf lögmanna. 

Það ákvæði á einnig við um þann sem býður fram þjónustu sem lögmaður en hefur ekki réttindi 

til veitingar slíkrar þjónustu skv. 2. ml. 1. mgr. 29. gr. lml.  

2.4 Reglugerð nr. 896/2004 um rétt lögmanna frá öðru EES-

ríki til að veita þjónustu hér á landi13 

Líkt og komið hefur verið inn á hér að ofan er lögmönnum frá öðru EES- ríki heimilt að veita 

lögmannsþjónustu hér á landi sbr. 2. mgr. 1. gr. lml og líkt og greinin kveður á um þá setur 

ráðherra nánari reglur varðandi það. Reglugerðin um rétt lögmanna hefur verið sett til hliðsjónar 

við lml og varðar reglugerð þessi skilyrði sem sett eru þeim lögmönnum sem koma til starfa 

                                                 
12 Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 16.09.2017]. 
13 Hér eftir verður fjallað um reglugerð nr. 896/2004 um rétt lögmanna frá öðru EES-ríki til að veita þjónustu hér 

á landi sem „Reglugerð um rétt lögmanna“ 

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
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hérlendis frá öðru EES-ríki. Reglugerð þessari var breytt með reglugerð nr. 355/2007 og fólu 

eftirfarandi breytingar í sér samskonar breytingar og rætt var um hér að ofan varðandi þær 

breytingar sem urðu á lml við lögfestingu tilskipana 77/249/EEC og 98/5/EC, nánar verður 

fjallað um umræddar tilskipanir í næsta kafla. Þar af leiðandi var 1. gr. reglugerðarinnar breytt 

hvað varðar það að lögmaður sem kemur frá öðru EES-ríki þurfi ekki að hafa lögmann sem 

hefur lögmannsréttindi hér á landi sér við hlið í þinghöldum.  

Reglugerðin fjallar nánar um heimildir og skyldur lögmanna er koma öðru EES-ríki til 

þess að veita lögmannsþjónustu hér á landi og kveður hún á um heimildir og skyldur þeirra og 

tekur hún mið af tilskipun nr. 98/5/EC en hún tekur ekki mið af þeirri sérhæfðu 

þjónustustarfsemi sem fellur undir tilskipun nr. 77/249. Í Reglugerð um rétt lögmanna er áréttað 

það sem einnig kemur fram í lml að þeir lögmenn sem koma frá öðru EES-ríki til starfa hér á 

landi skuli starfa eftir starfsheiti heimalands síns og þarf að vera skýrt kveðið á um starfsheitið 

sem og starfssvið þeirra. Reglugerðin heimilar einnig lögmannshópum að starfa hér á landi sbr. 

12. gr. Reglugerðar um rétt lögmanna.14 Þeir sem koma frá öðru EES-ríki og hyggjast starfa 

undir lögmannshópi þurfa að fara eftir ákvæðum 19. gr. lml og þar af leiðandi að sæta sömu 

skilyrðum og lögmenn sem reka lögmannsstofu.  

 Ekki hefur reynt mikið á umrædda reglugerð í framkvæmd og hefur hún lítið verið notuð 

sem hefur leitt það af sér að gleymst hefur að uppfæra reglugerðina í langan tíma. Sést það 

skýrast á því að reglugerðin hefur ekki verið uppfærð í samræmi við þær breytingar sem átt 

hafa sér stað varðandi það hver kemur að hverju máli og er bent á í reglugerðinni að 

dómsmálaráðuneytið komi að málum er varða reglugerð þessa. Hinsvegar hefur það tekið 

mörgum breytingum seinustu ár og er það í höndum sýslumanns að annast mál lögmanna núna 

og hefur verið með þeim hætti í tæp fjögur ár. Það má því gera ráð fyrir því að umrædd reglugerð 

sé orðin úrelt en er þó enn í gildi. 15 

 Þar sem ekki hefur reynt mikið á umrædda reglugerð er erfitt að segja það með vissu 

hvernig sumum ákvæðum hennar verði beitt í framkvæmd. Það má þó ætla það að lögmenn sem 

koma frá öðru EES-ríki hafi heimild til þess að stunda sjálfstæða starfssemi og reka 

lögmannsstofu sbr. 11. og 12. gr. Reglugerðar um rétt lögmanna, með vísan til 19. gr. lml. 

                                                 
14 Með lögmannshópi er átt við hóp lögmanna er koma fram sem einn undir einu heiti eða auðkenni og geta þar af 

leiðandi allir komið að tilteknu máli. Má segja að m.ö.o. sé hægt að segja að um sé að ræða lögmannsstofu. 

Heimild: Halldór Þormar Halldórsson ( munnleg heimild 22. 09. 2017). 
15 Halldór Þormar Halldórsson ( munnleg heimild 22.09.2017). 
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Lögmenn er koma frá öðru EES-ríki þurfa að lúta sömu reglum og þeir lögmenn sem hafa 

réttindi hérlendis og þurfa þar af leiðandi að hafa starfsábyrgðatryggingu og ætla má að þeir 

þurfi einnig að hafa sérstakan vörslureikning líkt og á við um aðra lögmenn. Það ber þó að hafa 

það í huga að lögmenn er koma frá öðru EES-ríki vinna undir starfsheiti heimalands síns og 

kann það að skapa flækjustig hvað lögmannsstofu varðar, því starfsheiti heimalands þeirra þarf 

að koma skýrt fram ásamt starfssviði þeirra. Þar af leiðandi gæti lögmannsstofa líkt og lögmenn 

hérlendis reka verið villandi og gæti stofan þurft að bera annarskonar heiti. Það hefur þó ekki 

reynt á þetta hér á landi líkt og komið hefur verið inn á hér að ofan en skv. túlkun Reglugerðar 

um rétt lögmanna ætti þetta að teljast mögulegt fyrir lögmenn sem koma frá öðru EES-ríki. 16 

Af þessu sögðu er það ljóst að lög um lögmenn ná einungis yfir þá sem öðlast hafa 

málflutningsréttindi fyrir dómi, þ.e. lögmenn og þá lögmenn sem koma frá öðru EES-ríki. Er 

það þó með þeim undantekningum að eitt ákvæði er að finna um fulltrúa, þ.e. lögfræðinga. 

Einnig er það ljóst að lögvernd og einkaréttur nær yfir störf lögmanna þegar kemur að 

málflutningi og eignarhaldi á lögmannsstofum en ekki er kveðið á um nánari skilgreiningu á 

lögmannsstörfum í lögunum né í greinargerð með frumvarpi til laganna. Þar af leiðandi ná 

ofangreind lög ekki til lögfræðinga sem ekki hafa öðlast málflutningsréttindi og verður nú vikið 

að umfjöllun um þá. 

2.5 Skilgreining á lögfræðiþjónustu 

Líkt og að ofan hefur verið rakið er ljóst að ákvæði lml eiga einungis við um þá lögmenn sem 

aflað hafa sér málflutningsréttinda til héraðsdóms eða hæstaréttar. Lögfræðingur hinsvegar er 

sá sem hefur lokið embættis eða meistaraprófi við lagadeild  í viðurkenndum háskóla hér á landi 

og þar með hlotið fullnaðarpróf í lögfræði sbr. 4. tl. 1. mgr. 6. gr. lml. Af ákvæðum í lml að 

skilja er ekki átt við lögfræðinga í lögunum, í því sambandi er vert að vísa til 1. gr. lml ásamt 

3. kafla  sömu laga.  

Þar sem að skyldur, takmarkanir og réttindi lögmanna og lögmannsþjónustu hafa einungis 

verið skilgreind í lml og ekki er að finna hliðstæð lög sem átt geta við um lögfræðinga eða 

lögfræðiþjónustu. Ekki hægt að fella lögfræðinga undir sömu ákvæði og við eiga um lögmenn 

þar sem að ákvæði sem gilda um lögmenn í lml eru ekki efnislega sambærileg þeim ákvæðum 

sem gilda þyrftu um lögfræðinga þar sem að þeir hafa annaðhvort ekki aflað sér 

málflutningsréttinda eða uppfylla ekki þau skilyrði til að hafa heimild til að afla sér slíkra 

                                                 
16 Halldór Þormar Halldórsson ( munnleg heimild 22.09.2017). 
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réttinda. Þar af leiðandi má álykta sem svo að ekkert sé lögfest þegar kemur að lögfræðingum 

og lögfræðiþjónustu og ber að líta svo á að hið gagnstæða gildi, þ.e. að lögfræðingar hafi 

ákveðið svigrúm til veitingar lögfræðiþjónustu. 17 

2.5.1 Skilgreining á lögmanns og lögfræðiþjónustu annarra landa 

Vanfundið er að finna greinargóða skilgreiningu á því hvað telst vera lögfræðiþjónusta. Ef litið 

er til annarra landa má sjá að það sama á við um skilgreiningu á því líkt og á Íslandi. Þar af 

leiðandi er erfitt að setja fram skilgreiningu á þjónustunni án þess að kryfja reglur hvers lands 

fyrir sig. Ef horft er til Bandaríkjanna er til að mynda mismunandi skilgreining eftir því hvaða 

fylki er um að ræða innan bandaríkjanna og hafa m.a. verið útlistaðar þrjár mismunandi 

skilgreiningar á hugtakinu þar, eftir því hvaða fylki er um að ræða. Öll starfsemi er telst vera 

lögmannsþjónusta er bönnuð þeim sem ekki hafa lögmannsréttindi í Bandaríkjunum en það er 

þó álitamál þar hvað telst vera lögmannsþjónusta. Líkt og kveðið var á um hér að ofan þá fer 

það eftir fylkjum hver skilgreiningin er, eitt er þó sameiginlegt innan allra fylkja og er það vinna 

sem kemur að málflutningi fyrir dómi ásamt lögfræðiráðgjöf, lögmenn eru þeir einu sem mega 

sinna því. Af þessu má sjá að um neikvæða skilgreiningu á hugtakinu lögfræðiþjónusta er einnig 

um að ræða í Bandaríkjunum og er erfitt að finna eina skilgreiningu á hugtakinu. Það hefur þó 

verið heimilt að birta form af lögfræðilegum skjölum svo lengi sem að lögfræðileg ráðgjöf fylgi 

ekki með umræddum skjölum.18  

Reglur varðandi óleyfilega lögfræðiþjónustu voru settar í Bandaríkjunum sem hamla 

þeim sem ekki hafa réttindi til að starfa sem lögmenn geti stundað lögfræðiþjónustu. Umræddar 

reglur eiga að vernda það að einungis lögmenn hafi heimild til þess að hagnast á veitingu 

lögmannsþjónustu ásamt því að eiga lögmannsstofu, einnig kemur þetta í veg fyrir það að 

lögmenn innan Bandaríkjanna geti starfað í mismunandi fylkjum án þess að vera með leyfi í 

viðkomandi fylki.19 Vert er þó að taka það fram að áður en reglur voru settar varðandi óleyfilega 

                                                 
17 Skýring: Þegar að upp kemur sú staða að ekkert lagaákvæði eigi við um ákveðið tilvik, þá hvorki með lögjöfnun 

né rýmkandi lagaákvæði, getur það orðið að tilefni til þess að álykta svo að önnur gagnstæð regla ætti að gilda um 

tilvikið og er slíkt nefnt gagnályktun í lögfræði. Heimild: Davíð Þór Björgvinsson. (2008). Lögskýringar. bls. 214.  
18 Barton, B. (2014). The Lawyer‘s Monopoly- What Goes and What Stays. Fordham Law Review, 82. Sótt 

22.9.2017 af http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5008&context=flr   bls. 3081 
19 Dzienkowski og Peroni. (2000-2001). Multidisciplinary practice and the american legal profession: A market 

approach to regulating the delivery of legal service in the twenty- first century. Fordham Law Review, 69.   Sótt 

29.09.2017 af http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3665&context=flr     bls. 83 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5008&context=flr
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lögfræðiþjónustu í Bandaríkjunum, þá taldist allt sem ekki féll undir málflutning vera 

lögfræðiþjónusta en það sem sneri að málflutningi féll undir lögmannsþjónustu. 20 

Voru reglur Bandaríkjanna nefndar hér til stuðnings á því hversu vanfundið er að 

skilgreina hugtakið lögfræðiþjónusta og á það sama við og á Íslandi í öðrum löndum hvað 

skilgreiningu á því varðar. 

2.6 Takmarkanir á lögfræðiþjónustu 

Það ber að líta til lml varðandi takmarkanir sem við geta átt um lögfræðiþjónustu, þ.e. að 

lögfræðiþjónusta gangi ekki inn á svið þess sem flokkast undir lögmannsþjónustu. Í því 

sambandi ber helst að nefna að þeir lögfræðingar sem ekki hafa málflutningsréttindi til 

héraðsdóms eða Hæstaréttar hafa ekki heimild til þess að flytja mál fyrir dómstólum sbr. 2. gr. 

lml. Í greinargerð með frumvarpi til lml er einkaréttur lögmanna til málflutnings ítrekaður en 

þar kemur fram að lögmenn hafa einkarétt til málflutnings fyrir héraðsdómi sem og Hæstarétti. 

Það kemur einnig fram í greinargerð með frumvarpi líkt og rakið hefur verið hér að ofan að 

skiptar skoðanir hafa verið á einkarétt lögmanna til málflutnings en sjónarmið um 

neytendavernd og réttaröryggi er talið vega þyngra en sjónarmið á móti einkaréttinum og þar af 

leiðandi var ákvörðun tekin um að afnema ekki einkarétt lögmanna til málflutningsréttinda.21 

Einkaréttur lögmanna einskorðast þar af leiðandi við þjónustu við dómstóla og hefur 

einkarétturinn verið takmarkaður enn meira. Er það vegna þess að þau störf sem áður fyrr 

töldust til starfa fyrir dómi teljast ekki lengur til starfa fyrir dómi. Var það í kjölfar aðskilnaðs 

dómsvalds og umboðsvalds í héraði vegna þess að þá hafa sýslumenn ekki lengur dómsvald og 

þar af leiðandi nær einkaréttur lögmanna ekki lengur yfir rekstur mála við embætti 

sýslumanna.22  

 Það er einnig að finna takmörkun á lögfræðiþjónustu í 4. mgr. 19. gr. lml  þar sem að 

þar kemur fram líkt og að ofan er rakið að þeim einum sem heimilt er að reka félag um skrifstofu 

eða eiga hlut í skrifstofu lögmanns séu lögmenn sem áréttað er í 38. gr. siðareglna lögmanna. 

Þessi ákvæði gera það að verkum að lögfræðingi sem ekki telst vera lögmaður í skilningi lml 

                                                 
20 Denckla. (1999). Non lawyers and the unauthorized practice of law: An overview of the legal and ethical 

parameters. Fordham Law Review, 67. Sótt 30.09.2019 af 

 http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3572&context=flr  bls.2583 
21 Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 01.10.2017]. 
22 Frumvarp til laga um lögmenn, þskj. 57, 57. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html- . [Sótt á vefinn 01.10.2017]. 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3572&context=flr
http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
http://www.althingi.is/altext/122/s/0057.html-
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er ekki heimilt að veita lögmannsþjónustu sem fellur undir lögmannsstörf sem aðeins skulu vera 

veitt á skrifstofu rekin af lögmanni. Einnig er lögfræðingi ekki heimilt að taka að sér starf sem 

lögmaður né bjóða fram starf sem slíkur þar sem hann hefur ekki réttindi til þess og varðar slíkt 

sektum sbr. 29. gr. lml.  

2.7 Samantekt 

Það er ljóst að erfitt er að finna greinargóða skilgreiningu á því hvað fellur undir 

lögmannsþjónustu annarsvegar og lögfræðiþjónustu hinsvegar. Það er kveðið skýrt á um það 

að lögmenn einir megi sinna málflutningsstörfum en önnur störf sem lögmenn kunna að sinna 

eru ekki skilgreind sem lögvernduð störf lögmanna, það gefur lögfræðingum ákveðið svigrúm 

líkt og fjallað var um hér að ofan og takmarkast þjónustan sem þeir veita af þeim reglum sem 

eiga við um lögmenn. Breytingar hvað varðar regluverk lögmannsþjónustu hafa átt sér stað 

innan Evrópu og á Alþjóðavettvangi og verður nú vikið að umfjöllun um þær.  

3 Breytingar innan Evrópu og á alþjóðavettvangi 

Til þess að varpa ljósi á þróun í lögmanns- og lögfræðiþjónustu sem átt hefur sér stað innan 

Evrópu og á alþjóðavettvangi verður farið yfir stefnu Evrópusambandsins ásamt þeim 

tilskipunum sem Ísland er aðili að. Þar að auki verður litið til þróunar á alþjóðavettvangi. Er 

þetta gert með því markmiði að styðja við mat á því hvort breytinga sé þörf á því regluverki 

Íslands sem að ofan er rakið með tilliti til þeirra áherslubreytinga sem hafa verið að eiga sig 

stað innan Evrópu og á alþjóðavettvangi.   

3.1 Stefna Evrópusambandsins hvað varðar lögmannsstörf 

Evrópusambandið hefur seinustu áratugi reynt að bregðast við þeim breytingum sem hafa orðið 

á þörfum samfélagsins hvað varðar lögfræðiþjónustu, með það til hliðsjónar að opna markaðinn 

og leiða til aukinnar samkeppni á þessu sviði innan Evrópuríkja23 ásamt því að geta staðið undir 

aukinni þörf fyrir lögfræðiþjónustu á  sviði alþjóðaréttar og Evrópuréttar. Var í því sambandi 

reynt að opna markaðinn á þann hátt að um væri að ræða einn sameiginlegan markað innan 

Evrópu24 hvað varðar veitingu lögfræðiþjónustu, með því að afnema höft og hafa markaðinn 

þar af leiðandi frjálsan. Var SEM fyrst og fremst komið af stað til þess að leiða til aukinnar 

                                                 
23 Í umfjöllun þessarar ritgerðar er með „Evrópuríki“ átt við aðildarríki Evrópusambandsins og EFTA- ríki   
24 Á upprunalegu máli er hér átt við Single European Market- SEM og mun hér eftir vera fjallað um sameiginlegan 

markað innan Evrópu sem „SEM“ 
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samkeppni en á sama tíma að tryggja almenningi eins skilvirka þjónustu og kostur gefst, á eins 

hagkvæman hátt og hægt er. Evrópusambandið telur að breyting á reglum sem og afnám hafta 

sem eru á veitingu lögfræðiþjónustu opni tækifæri og áskoranir fyrir starfandi lögfræðinga 

innan Evrópu. Þar sem að líkt og fjallað hefur verið um þá opnar afnám hafta möguleikann á 

samkeppni þegar kemur að lögfræðiþjónustu á sama tíma og það veitir lögfræðingum ný 

tækifæri til veitingar þjónustu. Með afnámi hafta til veitingar lögfræðiþjónustu innan Evrópu 

aukast líkur á þróun þjónustunnar innan samfélagsins. 25  

Markmið Evrópusambandsins er að víkka út markaðinn þegar kemur að veitingu 

þjónustu þ.á.m. lögfræðiþjónustu. Framkvæmd SEM var þáttur í þeirri stefnu og er þetta aðeins 

brot af þeirri þróun sem hefur verið og mun eiga sér stað varðandi veitingu lögfræðiþjónustu í 

Evrópu og á heimsvísu. 26 Þó að megináhersla með SEM hafi verið til þess fallin að auka 

samkeppni innan Evrópu líkt og komið hefur verið að, þá var einnig verið að afnema þau höft 

sem voru á veitingu þjónustu þegar kom að lögfræðiþjónustu í samræmi við fjórfrelsisákvæðin, 

þ.e. frjálsir vöruflutningar, frjáls för fólks, frjáls þjónustustarfssemi og frjáls för fjármagns.27 

Vert er að taka það fram að Ísland hefur lögfest tilskipanir í íslenskan rétt til þess að framfylgja 

fjórfrelsisákvæðunum og mun vera fjallað um þær tilskipanir hér að neðan.  

Hér að ofan hefur stefna Evrópusambandsins verið rakin stuttlega og var SEM aðeins 

upphaf þeirra breytinga sem Evrópusambandið telur þarfar fyrir lögfræðiþjónustu. Gripið hefur 

verið til frekari ráðstafana og hefur Samkeppnisráð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins28 

unnið að því að nútímavæða sérfræðistörf innan Evrópuríkja og samræma þau að breyttu 

viðskiptaumhverfi og breyttum þörfum aðila er koma frá og eru staðsettir innan aðildarríkja. 

Lögfræðiþjónusta fellur m.a. undir umræddar breytingar og felur nútímavæðing á regluvæðingu 

hvað varðar lögfræðiþjónustu í sér aukna samkeppni  á þessu sviði. Í öllum Evrópuríkjum er 

mikil regluvæðing hvað varðar lögmannsþjónustu og er þessi regluvæðing sambland af 

landslögum og sér reglum sem settar hafa verið varðandi lögfræðistéttina. Á Íslandi t.a.m. er 

regluvæðingu varðandi lögmenn þannig háttað að landslög og sér reglur eru í gildi hvað varðar 

lögmannsstéttina, þ.e. lög um lögmenn og siðareglur sem settar hafa verið af Lögmannafélagi 

Íslands. Framangreindar reglur kveða á um réttindi og skyldur lögmanna hérlendis og líkt og 

rakið hefur verið hér að ofan eru lögmenn einungis þeir sem lokið hafa fullnaðarprófi í lögfræði 

                                                 
25 Whelan og McBarnet. (1992). Lawyers in the market: Delivering legal services in Europe. bls.50. 
26 Whelan og McBarnet. (1992). Lawyers in the market: Delivering legal services in Europe. bls.51. 
27 Whelan og McBarnet. (1992). Lawyers in the market: Delivering legal services in Europe. bls.49-50. 
28 Hér eftir verður fjallað um samkeppnisráð framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins sem „SFE“ 
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og aflað sér málflutningsréttinda til héraðsdóms eða Hæstaréttar. Þar af leiðandi er það ljóst að 

á Íslandi þarf að uppfylla kröfur til menntunar og þjálfunar líkt og á við víðsvegar annarsstaðar 

í Evrópu, til þess að stunda lögmennsku. 29 

 Líkt og fjallað er um hér að ofan er mikil regluvæðing hvað varðar lögmannsþjónustu 

innan Evrópuríkja og telur SFE mikilvægt að afregluvæða veitingu á sérfræðiþjónustum innan 

Evrópu, þ.m.t lögmannsþjónustu. Er það vegna þess að veiting slíkrar þjónustu er mikilvægur 

þáttur innan Evrópska hagkerfisins og telur SFE þjónustu vera hornstein Evrópska hagkerfisins. 

Þeir telja að afregluvæðing á veitingu þjónustu innan Evrópuríkja sé mikilvægur þáttur fyrir 

aukinn hagvöxt í framtíðinni. Þar af leiðandi leggja þeir áherslu á að gera þurfi samninga hvað 

varðar afregluvæðingu við ákveðna lykil aðila og þá sérstaklega þar sem aðgangur að 

þjónustumarkaðnum er slæmur og þá aðila sem Evrópuríki hafa gert smávægilegar 

skuldbindingar við. Á þessu sviði er eitt af aðaláherslum SFE að afregluvæða 

lögmannsþjónustu.30  

 Á Íslandi má segja að regluvæðing hvað varðar lögmannsstörf sé fremur lítil, þar sem 

að líkt og komið hefur fram í umfjöllun í kafla hér að ofan þá einskorðast löggjöfin við lögmenn 

og einkaréttur lögmanna einskorðast við málflutningsstörf. Þar af leiðandi er í raun einungis 

löggjöf hvað varðar lögmenn þegar kemur að málflutningi sem segir okkur að fáar takmarkanir 

eru þegar kemur að nýbreytni á lögfræðisviðinu hérlendis. SFE tók til skoðunar lönd þar sem 

um var að ræða litla regluvæðingu líkt og er hér á landi og taldi það ekki vera af hinu verra, 

þvert á móti þá telur SFE að lítil regluvæðing leiði af sér það að það séu hlutfallslega fleiri 

starfandi lögfræðingar, sem leiðir af sér mun hærri veltu. Af því má sjá að ekki má einungis 

horfa á það að lítil regluvæðing sé hindrun heldur er það þvert á móti tækifæri til þess að vera 

brautryðjandi í nýbreytni á lögfræðiþjónustu sviði. Með þessu hefur SFE reynt að hvetja 

aðildarríki til þess að afnema eða gera breytingu á þeim reglum sem eru ástæðulausar til þess 

að reyna að minnka umfang regluvæðingar í aðildarríkjum og að meðalhófs þurfi að gæta við 

setningu reglna sem um ræðir. 31 

                                                 
29 Chaserant og Harnay. (2013). The regulation of quality in the market for legal services: Taking the heterogeneity 

of legal service seriously. bls. 1 
30 Muller. (2013). The EU‘s Global Europe Strategy and the Liberalization of trade in legal Services: The impact 

of the EU Free Trade Agreements in Asia. bls. 730 
31 Chaserant og Harnay. (2013). The regulation of quality in the market for legal services: Taking the heterogeneity 

of legal service seriously. bls. 268 
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 Þeir telja að aukin samkeppni leiði af sér betri útkomu, með lægra verði, auknum gæðum 

og að meira rými sé fyrir nýbreytni í veitingu þjónustunnar. Þeir telja að með því að veita 

fjölbreyttari sérfræðiþjónustu þá geti það aukið eftirspurnina sem leiði af sér fleiri 

atvinnumöguleika innan þjónustusviðsins.32 OECD hefur svipaðar skoðanir á afregluvæðingu 

á sérfræðiþjónustu, þ.m.t. lögfræðiþjónustu og segja að gæði og samkeppni þegar kemur að 

sérfræðiþjónustu hafi mikilvæg áhrif þar sem að það varðar einnig það inngrip sem ríki þurfa 

að koma að vegna kostnaðar á nauðsynlegum þjónustum, þ.m.t. lögfræðiþjónustum og hefur 

áhrif á hagkerfi landanna. Þeir halda því fram að regluvæðing sem er til staðar í nánast öllum 

OECD löndum, þ.e. hvað varðar heimildir til að stunda lögmennsku sem leiðir af sér skerta 

samkeppni á því sviði, hafi ónauðsynleg áhrif á kostnað lögfræðiþjónustu.33   

3.2 Tilskipanir um frjálsa för lögmanna til veitingar þjónustu 

Til þess að varpa skýrara ljósi á það hvort að breytinga sé þörf á Íslandi á reglum er varða 

lögmenn og þjónustu þeirra er vert að líta á þær tilskipanir sem Evrópusambandið hefur sett í 

samræmi við stefnu þeirra um aukið aðgengi að markaði, vert er að taka það fram að reglur 

þessar ná ekki til starfa eða þjónustu lögfræðinga. Er það gert með því markmiði að sjá hvort 

að löggjöf sem í gildi er á Íslandi samræmist þeim tilskipunum sem Ísland hefur innleitt. Einnig 

er umfjöllun þessi sett fram til þess að varpa skýrara ljósi á þróun sem átt hefur sér stað á 

regluverki innan Evrópu.  

Innan EFTA og ESB eru í gildi fjórfrelsisreglurnar sem nefndar hafa verið hér að ofan 

og kveða þær m.a. á um að engin höft skuli vera á veitingu þjónustu innan aðildarríkja. 

Algengasta tegund þjónustu sem veitt er á milli landa er þjónusta sem veitt er af félögum, 

fyrirtækjum eða einhverskonar hóp samtökum. Hinsvegar þegar um er að ræða 

lögmannsþjónustu er um að ræða þjónustu er veitt er af einstaklingi og veltur leyfi til veitingar 

þjónustunnar á því hvort menntun lögmannsins sé fullnægjandi. Þótti þetta valda flækjustigi 

hvað varðar heimild til veitingar þjónustunnar og þurfti að bregðast við því til þess að lögmenn 

gætu fengið menntun sína metna án þess að þurfa að öðlast réttindi einnig í því landi sem þeir 

vildu veita þjónustu í, í samræmi við reglur fjórfrelsisins.34 Í því sambandi verður kveðið nánar 

á um tilskipanir nr. 77/249 og 98/5 hér að neðan.  

                                                 
32 Chaserant og Harnay. (2013). The regulation of quality in the market for legal services: Taking the heterogeneity 

of legal service seriously. bls. 268 
33 OECD. (2007). Competitive restrictions in legal professions. Sótt 02.10.2017 af 

https://www.oecd.org/regreform/sectors/40080343.pdf bls. 17 
34 Glee. (2010). Liberalisation of legal service in Europe: progress and prospects. Bls. 188-189 

https://www.oecd.org/regreform/sectors/40080343.pdf
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3.2.1 Tilskipun nr. 77/249/EEC varðandi frjálsa för lögmanna til að 

veita þjónustu 

Tilskipun nr. 77/249/EEC er hluti af fjórfrelsinu og varðar hún störf lögmanna. Tilskipunin var 

sett í kjölfar þess að ESB-dómstóllinn kvað upp dóm í máli þar sem ekki var verið að  framfylgja 

reglum um  frjálsa för þjónustu og staðfesturétt. Var það í máli nr. 2/74 Jean Reyners gegn 

Belgískum yfirvöldum [1974] ECR 631, þar sem reyndi á þessi ákvæði. Málavextir voru þeir 

að Reyners sem var Hollendingur en samt sem áður fæddur og uppalinn í Belgíu var búinn að 

stunda nám í belgískum lögum og hafði öðlast doktorsgráðu í þeim. Honum var samt sem áður 

meinað um aðgang að belgíska lögmannafélaginu á þeim forsendum að hann hefði ekki belgískt 

þjóðerni. Yfirvöld Belgíu báru það fyrir sig að reglur um staðfesturétt hefðu ekki bein 

réttaráhrif. ESB-dómstóllinn sló því hinsvegar föstu að reglurnar varðandi staðfesturétt og 

þjónustuviðskipti hefðu bein réttaráhrif sem gerði einstaklingum þar af leiðandi kleift að geta 

borið umrædd ákvæði fyrir sig í dómsmálum.  

Tilskipunin kveður á um líkt og á við um allar greinar fjórfrelsisins að engin höft á 

grundvelli búsetu aðila eða ríkisfangs hans,  skuli vera á veitingu þjónustu sem fellur undir 

lögmannsþjónustu komi aðili frá öðru EES-ríki til að veita lögmannsþjónustu hér á landi. 

Tilskipunin varðar einungis tímabundna lögmannsþjónustu sem veitt er undir starfsheiti 

heimalands síns en ekki þá lögmenn sem koma hér á land og sækja um að fá háskólagráðu sína 

metna til þess að geta starfað sem lögmaður hér á landi án þess að þurfa að nota starfsheiti 

heimalands síns. Samkvæmt tilskipuninni eru lögmenn þeir sem öðlast hafa lögmannsréttindi, 

þ.e. þeir sem hafa réttindi til að starfa undir því starfsheiti sem á við í heimalandi þeirra, líkt og 

á við einnig á Íslandi og er líkt og rakið var hér í kaflanum að ofan átt við þá sem öðlast hafa 

málflutningsréttindi til héraðsdóms eða Hæstaréttar. 

3.2.2 Tilskipun nr. 98/5/EC 

Tilskipun nr. 98/5/EC varðar lögmenn er hyggjast stunda lögmannsstörf innan aðildarríkis til 

lengri tíma. Er tilskipun þessi sett með það markmið að auðvelda lögmönnum að geta sóst eftir 

því að stunda lögmennsku innan annars aðildarríkis án þess að þurfa að starfa undir starfsheiti 

heimalands síns líkt og tilskipun 77/249/EEC kveður á um. Í tilskipuninni er vísað til tilskipunar 

nr. 89/48/EEC sem varðar viðurkenningu á menntun og prófgráðu aðila aðildarríkja. 

Tilskipunin kveður á um rétt lögmanna innan aðildarríkja til þess að sækjast eftir því að fá 

viðurkennda menntun sína og sækjast eftir því að gerast lögmenn innan aðildarríkis án þess að 



 

 

17 

 

þurfa að starfa eftir starfsheiti heimalands síns. Í tilskipuninni er kveðið á um það að lögmenn 

sem starfað hafa samfellt í aðildarríki í þrjú ár geti sóst eftir málflutningsréttindum án þess að 

þurfa að sanna námshæfni sína með einhverskonar prófi. Þetta krefst þess þó að lögmaður sem 

kemur frá öðru EES-ríki þarf að vera tilbúinn til þess að starfa eftir lögum og reglum þess 

aðildarríkis sem hann óskar eftir að öðlast málflutningsréttindi í. Staðfesturétturinn kemur til 

skoðunar þegar þessari tilskipun er beitt, vegna þess að um er að ræða þjónustu sem ekki er 

veitt til skamms tíma og er ekki veitt undir starfsheiti heimalands aðilans. Dómaframkvæmd 

hefur staðfest að ekki megi vera hindranir án þess að fyrir þeim séu sérstakar ástæður til 

réttlætingar.  

Í því sambandi er vert að vísa í dóm ESB-dómstólsins í máli nr. C-55/94 ECR 1995. Þar 

sem að um var að ræða þýskan lögmann sem hafði haft búsetu á Ítalíu í mörg ár og hóf rekstur 

á lögmannsstofu þar í landi. Ítalskir lögmenn tóku að mótmæla því að hann myndi nota heitið 

„Avvocato“ og báru þeir það fyrir sig að með því væri lögmaðurinn að brjóta gegn tilskipun nr. 

77/249 sem fjallað er um hér að ofan. Niðurstaða dómstólsins var sú að þeir aðilar er sem höfðu 

stundað atvinnu í landinu og kæmu frá öðru aðildarríki, í langan og samfelldan tíma myndu 

falla undir ákvæði er varða staðfesturétt en ekki fyrrnefnda tilskipun, vegna þess að ekki væri 

um að ræða tímabundna þjónustu. Dómstóllinn tók það þó einnig fram að ef þjónustan eða 

starfsemin sem aðili væri að veita krefðist sérstakrar menntunar eða væri háð einhverjum 

sérstökum skilyrðum þá þyrfti aðilinn samt sem áður að uppfylla þau skilyrði. Dómstóllinn tók 

það einnig fram að ef aðildarríki hygðist setja höft á aðila til að veita þjónustu af þessu tagi þá 

þyrftu ástæður þar að baki að vera rökstuddar með þeim hætti að um óhjákvæmilegar 

þjóðfélagsþarfir væri að ræða og mættu ekki fela í sér mismun. Ummæli dómstólsins hafa verið 

endurtekin margoft í úrlausnum dómstólsins.  

3.2.3 GATS 2001 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að stefna Evrópusambandsins er að afnema höft og auka 

samkeppni á meðal Evrópuríkja ásamt því að koma að alþjóðavæðingu hvað varðar veitingu 

þjónustu. Það getur hinsvegar reynst torvelt að mynda sameiginlegan markað innan Evrópuríkja 

og þess þá heldur á heimsvísu vegna ólíkra reglna á milli landa. Upp hafa komið vandkvæði 

hvað það varðar vegna þess að reglur ríkja fylgdu ekki að reglum sem settar voru innan 

Evrópusambandsins. Tilskipanir Evrópusambandins er leið þess til þess að samræma 

reglugerðir innan aðildarríkjanna en þær eru þó ekki til þess fallnar að samræma á 
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alþjóðavettvangi. Hinsvegar hefur áhersla í veitingu þjónustu á alþjóðlegum markaði ýtt undir 

meiri þörf fyrir regluverk varðandi slíka þjónustu, þ.á.m. lögfræðiþjónustu. Með því eykst 

þörfin fyrir samkomulag á milli landa þess eðlis að afnema þau höft sem liggja á veitingu 

þjónustunnar á alþjóðavettvangi, ásamt því að í samkomulaginu þarf að felast viðurkenning á 

rétti hvers ríkis til setningu reglna hvað varðar þjónustuviðskipti.35 Í þessu samhengi er vert að 

fjalla um GATS samning sem gerður hefur verið á alþjóðavettvangi varðandi veitingu þjónustu, 

þ.á.m. lögfræðiþjónustu með það að markmiði að varpa ljósi á þróun sem átt hefur sér stað í 

lögfæðiþjónustu.  

GATS samningaviðræður árið 2001 vörðuðu viðskipti með þjónustu og voru lagðar áherslur á 

að auka aðgengi að markaðnum, innlenda löggjöf, opinbera fjárstyrki og fleira í þeim dúr. Aðal 

áhersla í þessari samningalotu GATS samningsins þegar kemur að veitingu lögfræðiþjónustu 

var að veita greiðari aðgang að markaðnum. Segja má að markmið samningsins sé tvíþætt, 

annarsvegar að auka fyrirsjáanleika og gagnsæi í þeim lögum og reglum sem við eiga um 

þjónustuviðskipti og hinsvegar að hvetja til aukins frelsis með áframhaldandi samningalotum. 

Vert er að taka það fram að samningurinn kveður ekki á um afnám reglna þeirra ríkja sem aðilar 

eru að honum, hvað varðar þjónustuviðskipti, heldur felst í samningnum ákveðin viðurkenning 

á rétti hvers ríkis til setningu reglna hvað þjónustuviðskipti varðar.36  

 Ísland hefur gengist undir margskonar skuldbindingar GATS samningsins og hefur 

Ísland t.a.m. gengist undir kröfur er varða sérfræðiþjónustu og fellur lögfræðiþjónusta t.a.m. 

þar undir. Hvað varðar slíka þjónustu var krafa gerð til Íslands um að afnema öll höft á henni í 

samningalotu GATS 200037 og sendi Ísland frá sér endurskoðað GATS tilboð árið 2005 sem 

enn hefur þó ekki reynt á.38  

3.3 Samantekt 

Stefna Evrópusambandsins er að afnema höft og auka aðgengi að markaði til þess að virkja 

samkeppni innan Evrópuríkja og eru þær tilskipanir sem fjallað var um hér að ofan þáttur í þeim 

aðgerðum sem þeir hafa gripið til með markmið stefnu sinnar til hliðsjónar. Einnig er ljóst að 

                                                 
35 Muller. (2013). The EU‘s Global Europe Strategy and the Liberalization of trade in legal Services: The impact 

of the EU Free Trade Agreements in Asia. bls. 728 
36 Muller. (2013). The EU‘s „Global Europe“ Strategy and the Liberalization of trade in legal ervices: The impact 

of the EU free trade agreements in Asia. bls. 730-731 
37 Fastanefnd Íslands í Genf. (2000). Úrdráttur úr kröfum þeim er Íslandi hefur borist. Sótt 10.10.2017 af 

https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/gats/gats.pdf  bls. 3 
38 Utanríkisráðuneytið. (e.d.).  TiSA samningaviðræðurnar. Sótt 10.10.2017 af 

 https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/utanrikisvidskipti/vidskiptasamningar/tisa-vidraedurnar/  

https://www.stjornarradid.is/media/utanrikisraduneyti-media/media/gats/gats.pdf
https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/utanrikisvidskipti/vidskiptasamningar/tisa-vidraedurnar/
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Evrópusambandið vill að afregluvæðing verði á veitingu þjónustu innan Evrópuríkja og á 

alþjóðavettvangi og er GATS samningurinn skref í áttina að afregluvæðingu á alþjóðavettvangi. 

Til þess að varpa frekara ljósi á það hvað felst í afregluvæðingu verður leitast að við að 

skilgreina hugtakið í næsta kafla ásamt því að fjalla um aðgerðir Bretlands í átt að 

afregluvæðingu.  

4 Afregluvæðing á lögfræðiþjónustu  

Líkt og fjallað hefur verið um hér að ofan hafa áherslur á markaði varðandi lögmanns- og 

lögfræðiþjónustu breyst og hefur verið stefna t.a.m. Evrópusambandsins að alþjóðavæða 

lögmannsþjónustu og auka samkeppni. Alþjóðavæðing lögmannsþjónustu leiðir til aukinnar 

samkeppni sem ýtir þar af leiðandi undir afregluvæðingu hvað þjónustuna varðar. Í þessum 

kafla mun vera fjallað um afregluvæðingu með það að markmiði að varpa skýrara ljósi á það 

hvað í henni felst. Vert er að taka það fram í upphafi umfjöllunar um afregluvæðingu á 

lögfræðiþjónustu að afregluvæðing felur ekki í sér afnám allra reglna hvað varðar 

lögmannsstéttina. Þvert á móti er átt við það að afnema eða breyta þurfi ónauðsynlegum reglum. 

39 

Í flestum löndum eru reglur varðandi það hverjir mega veita lögmannsþjónustu, hverjir 

mega reka lögmannsskrifstofur og hverjir það eru sem mega starfa sem lögmenn, í mörgum 

löndum er lögmennska þar að auki einskorðuð við aðild að ákveðnum tegundum af samtökum 

eða félögum40. Eru reglur þessar settar með það í huga að hver sem er geti ekki veitt 

lögmannsþjónustu og þurfi að hafa ákveðna menntun og uppfylla ákveðin skilyrði til þess. 

Hinsvegar er hægt að halda skilyrðum til menntunar og hæfni þrátt fyrir að lögfræðiþjónusta sé 

afregluvædd og er það skoðun flestra sem aðhyllast afregluvæðingu á lögmennsku að svo þurfi 

að vera. Það sem er átt við með afregluvæðingu er að mæta þörf á breyttu umhverfi hvað varðar 

lögfræðiþjónustu með því að afnema ónauðsynlegar reglur og veita fleiri tækifæri í 

þjónustustigi þegar kemur að lögfræði, t.a.m. með því að gera fleiri tegundum af lögfræðingum 

kleift að veita lögfræðiþjónustu ásamt því að reka stofu sem veitir lögfræðiþjónustu án þess að 

það sé einskorðað við ákveðna hópa lögfræðinga, þ.e. lögmenn.41 

                                                 
39 Susskind. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 5-6. 
40 Í því sambandi er vert að nefna að t.a.m. á Íslandi þurfa lögmenn að vera aðilar að lögmannafélagi Íslands og 

hlýta reglum þeirra.  
41 Susskind. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 5-6. 
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 Reglur af því tagi sem raktar eru hér að ofan hafa í för með sér þröngar takmarkanir á 

störfum er við koma lögfræðiþjónustu, t.a.m. þau störf sem takmörkuð eru við lögmenn á 

Íslandi, leiða af sér ýmisskonar óhagræði. Það sem er átt við með því er að sérfræðingar á því 

sviði eru frekar takmarkaðir og getur komið upp sú staða að sérfræðiþekkingin og úrvalið af 

þeirri þjónustu sem í boði er dugi ekki til. Hefur svið lögfræðiþjónustu þar af leiðandi sætt ýmsri 

gagnrýni sem aðallega hefur snúist að óréttlætanlegri einokun og að ekkert svigrúm sé fyrir 

samkeppni. Þar af leiðandi hafa margir leitast eftir breytingum á regluverki á þessu sviði með 

því að víkka út þær reglur er kveða á um það hver það er sem megi veita lögmannsþjónustu 

annarsvegar og lögfræðiþjónustu hinsvegar ásamt því að víkka út þær reglur er varða 

hverskonar form fyrirtækja megi sjá um slíka þjónustu. Bretland hefur m.a. brugðist við þessu 

með afregluvæðingu á lögfræðiþjónustu sem fjallað verður um hér að neðan. 42 

4.1 Aðgerðir Bretlands í afregluvæðingu á lögfræðiþjónustu 

Ef þetta er skoðað til hliðsjónar við aðgerðir Bretlands í afregluvæðingu sem hefur átt sér stað 

þar ber að vísa til legal service Act frá árinu 2007, sem er regluverk varðandi lögmannsþjónustu 

í Bretlandi. Vert er að taka það fram að Bretland hefur stærsta markað þegar kemur að 

lögfræðiþjónustu innan Evrópu.43 Með regluverkinu átti ákveðin afregluvæðing sér stað í 

Bretlandi og var reglum þar í landi breytt til hliðsjónar við breytta þörf í lögfræðiþjónustu.  

Það sem m.a. fólst í þessum breytingum að lögfræðingum var gefin heimild til þess að 

veita þjónustu sem hafði einskorðuð við lögmenn áður og þar að auki var heimild veitt til 

stofnunar annarskonar forma af lögfræðifyrirtækjum. Nánar tiltekið að lögfræðingum var gefið 

tækifæri til þess að veita lögfræðiþjónustu sem og að reka skrifstofu utan um þjónustuna án 

þess að þeir hafi öðlast málflutningsréttindi. Ef horft er til Íslands til hliðsjónar við reglur 

Bretlands hafa lögmenn á Íslandi einkarétt á málflutningsstörfum fyrir dómi og er þeim einum 

heimilt að vera eigendur að lögmannsstofum að reka skrifstofu utan um lögmannsstörf sín sbr. 

19. gr. lml. Ólíkt regluverki Bretlands þá er ekki að finna reglur um störf lögfræðinga á Íslandi 

en hinsvegar er ljóst af umfjöllun hér að ofan um lögfræðinga og störf þeirra að ekki sé neitt 

                                                 
42 Susskind. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 6. 
43 Solicitors Regulation Authority. (e.d.). The changing legal service market. Sótt 02.11.2017 af 

http://www.sra.org.uk/risk/resources/changing-legal-services-market.page   bls. 8 

http://www.sra.org.uk/risk/resources/changing-legal-services-market.page
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því til fyrirstöðu að lögfræðingar geti veitt lögfræðiþjónustu á Íslandi ásamt því að reka 

skrifstofu utan um hana, svo lengi sem sú þjónusta gengur ekki inn á svið lögmanna. 44 

Ef horft er aftur til regluverks Bretlands er vert að taka það fram að með regluverkinu 

var fleiri formum af fyrirtækjum veitt heimild til þess að sinna lögfræðiþjónustu og var 

lögfræðingum heimilað að reka skrifstofu utan um þjónustuna ásamt því að heimild var einnig 

veitt fyrir því að annar aðili en lögfræðingur eða lögmaður geti verið eigandi slíkrar skrifstofu.45 

Breytingarnar opnuðu tækifæri fyrir nýjum viðskiptaformum hvað lögfræðiþjónustu varðar og 

veitti einnig heimild fyrir því að lögfræðiþjónusta ásamt annarsskonar þjónustu sé veitt innan 

sömu stofu. Þar af leiðandi var heimild veitt fyrir rekstri svokallaðs alhliða viðskiptaforms46 

sem hefur gríðarlegar breytingar í för með sér hvað varðar veitingu lögfræðiþjónustu sem og 

annarsskonar þjónustu.47 Með setningu reglnanna sem heimila ABS, var veitt heimild til annarra 

en lögmanna að reka og eiga skrifstofu sem veitir lögfræðiþjónustu ásamt því að heimila 

utanaðkomandi aðilum að eiga hlut í skrifstofunni. Þar að auki heimilar þetta líka þeim 

lögfræðingum sem ekki hafa lögmannsréttindi að eiga hlut í lögmannsskrifstofu og gerir 

lögmannsskrifstofum kleift að fara á verðbréfamarkaðinn. Af þessu sögðu er það ljóst að með 

tilkomu reglna sem heimila annarskonar viðskipta form, opnast tækifæri til nýsköpunar og veitir 

það einnig fleiri atvinnumöguleika fyrir lögfræðinga. Segja má að Bretland sé frumkvöðull í 

því að skapa tegund lögfræðiþjónustu sem ekki á sér fordæmi og hefur þetta leitt af sér stórar 

breytingar á markaðnum innan Bretlands.48  

                                                 
44 Solicitors Regulation Authority. (2007). Legal Service Act: New forms of practice and regulation. Sótt 

12.10.2017 af http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-

november-2007.page  
45 Solicitors Regulation Authority. (2007). Legal Service Act: New forms of practice and regulation. Sótt 

12.10.2017 af http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-

november-2007.page 
46 Skýring: Upprunalega heiti viðskiptaformsins er Alternative buisness structure, þar af leiðandi verður hér eftir 

fjallað um það sem „ABS“. Skilgreining: ABS er annarskonar viðskiptaform sem er í raun viðskiptaform eins og 

flest fyrirtæki eru uppbyggð. Hinsvegar er talað um annarskonar eða alhliða viðskiptaform (ABS) í lögfræði þar 

sem að viðskiptaform þetta er ólíkt því sem hefur verið. Margar tegundir eru til af ABS fyrirtækjum og eru form 

þeirra ólík því sem hefur verið að því leiti að venja hefur verið fyrir því að lögmannsstofur séu einkafyrirtæki eða 

reknar af nokkrum lögmönnum sem eru þá hver og einn meðeigendur í stofunni. Hinsvegar ef nefnt eru dæmi um 

uppbyggingu ABS þá getur það verið með þeim hætti að eigendur fyrirtækisins geta verið lögfræðingar, 

utanaðkomandi aðilar, hluthafar eða í raun hvaða form sem telst vera nýbreytni frá því sem var áður fyrr. Þá getur 

einnig verið um að ræða að margskonar þjónusta sé veitt innan stofunnar, þ.e. lögfræðiþjónusta ásamt annarri 

þjónustu. Heimild: The law society. (2013). Alternative buisness structure. Sótt 22.11.2017 af 

http://perma.cc/FN2C-G8JG 
47 Solicitors Regulation Authority. (2007). Legal Service Act: New forms of practice and regulation. Sótt 

12.10.2017 af http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-

november-2007.page 
48 Susskind. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 7-8 

http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-november-2007.page
http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-november-2007.page
http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-november-2007.page
http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-november-2007.page
http://perma.cc/FN2C-G8JG
http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-november-2007.page
http://www.sra.org.uk/sra/consultations/legal-services-act-new-forms-practice-regulation-november-2007.page
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Af þessu regluverki má sjá afregluvæðingu frá þeirri þröngu skilgreiningu á því hverjir 

hafa heimild til veitingar lögfræðiþjónustu og með hvaða hætti þjónustan skuli veitt þrátt fyrir 

að regluverkið feli ekki í sér algjöra afregluvæðingu. Hinsvegar opnar það dyr fyrir nýsköpun í 

veitingu lögfræðiþjónustu sem leiðir af sér aukna samkeppni og ódýrari þjónustu en venja hefur 

verið fyrir. 49 Regluverkið var gert í kjölfar þess að stjórnvöld Bretlands töldu sig knúna til að 

bregðast við kvörtunum er vörðuðu lögfræðiþjónustu og lögmannsþjónustu, þá allra helst að 

þær reglur sem í gildi væru þættu fela í sér óhóflegar takmarkanir og hömlur.50  

4.2 Samantekt 

Með afregluvæðingu er ekki átt við að afnema allar þær reglur sem í gildi eru heldur að afnema 

þær reglur sem eru óþarfar til þess að markmið varðandi lögmanns- og lögfræðiþjónustu náist. 

Er það ljóst út frá umfjöllun um aðgerðir Bretlands þar sem að ákveðin tegund af 

afregluvæðingu átti sér stað en á sama tíma eru enn reglur í gildi varðandi umrædda þjónustu 

en eru þær reglur víðtækari. Reglur Bretlands eru mun víðtækari en þær reglur sem í gildi eru 

á Íslandi varðandi lögmannsþjónustu, þar sem að reglur Íslands einskorðast við lögmenn og 

þeirra störf en tekur ekki til lögfræðinga. Rétt er að víkja nánar að því hvað felst í 

afregluvæðingu sem og hverskonar reglna er þörf. 

5 Regluverk lögfræðiþjónustu með hliðsjón af afregluvæðingu og 

alþjóðavæðingu 

Líkt og rakið hefur verið hér að ofan hefur Bretland verið hvað afdrifaríkast í aðgerðum sínum 

til að mæta breyttum þörfum á regluverki þegar kemur að lögfræðiþjónustu. Ekki öll lönd hafa 

gripið til aðgerða hvað þetta varðar en sum hver hafa þó tekið skref í átt að afregluvæðingu, 

reynt á afregluvæðingu af einhverju tagi eða í hið minnsta skoðað möguleika á breytingu á 

regluverki sínu með hliðsjón til afregluvæðingar. Þó hefur gagnrýni varðandi þörf á breytingum 

þegar kemur til veitingar lögfræðiþjónustu leitt til þess að mörg lönd hafa fundið fyrir þrýsting 

varðandi afregluvæðingu lögmannsþjónustu. Það sem þarf hinsvegar að hafa í huga við skoðun 

                                                 
49 Susskind. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 7-9 
50Georgetown law. (2008). Legal service act. Sótt 13.10.2017 af 

https://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/legal-profession/documents/upload/Future-Law-

Firm-Symposium-LegalServicesActSummary.doc bls. 1 

https://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/legal-profession/documents/upload/Future-Law-Firm-Symposium-LegalServicesActSummary.doc
https://www.law.georgetown.edu/academics/centers-institutes/legal-profession/documents/upload/Future-Law-Firm-Symposium-LegalServicesActSummary.doc
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á afregluvæðingu er að enn er þörf á reglum varðandi þjónustuna og því má ekki vera um algera 

afregluvæðingu að ræða.51 

 Vert er að árétta að í afregluvæðingu felst ekki afnám allra reglna, heldur að þeim reglum 

sem fela í sér ónauðsynlegar hindranir sé breytt eða felldar niður. 52 Það ber þó að hafa það í 

huga að til þess að afregluvæðing nái markmiði sínu, þ.e. að opna markaðinn með því að afnema 

þær hindranir sem kunna að vera á veitingu þjónustunnar, þá þurfa samt að vera reglur í gildi 

varðandi þjónustuna. Í því felast ýmsar áskoranir og getur verið flókið að ákvarða þær reglur 

sem gilda skuli yfir veitingu ákveðinnar sérfræðiþjónustu, þ.m.t. lögfræðiþjónustu, þá sér í lagi 

með tilliti til afregluvæðingar og aukinnar alþjóðavæðingar innan sviðs þjónustunnar.53 

Af þessu sögðu hefur umræða um afregluvæðingu og alþjóðavæðingu sérfræðiþjónustu, 

þ.m.t. lögfræðiþjónustu, aðallega snúist um tvo þætti, annarsvegar núverandi regluverk með 

tilliti til alþjóðavæðingar og færri hindrana á þjónustunni og hinsvegar hvernig regluverki skuli 

háttað til að það hafi sem mest áhrif og að gæði haldist á sama tíma og alþjóðavæðing eigi sér 

stað. Í umræðu um þessa tvo þætti varðandi regluverk á sérfræðiþjónustu, hefur regluverk 

varðandi skilyrði til veitingar þjónustunnar, þ.e. menntun, hæfi, viðurkenningu á menntun og 

starfsreynslu, ásamt regluverk varðandi gjöld þjónustunnar, auglýsingar á þjónustu sem og 

rekstrarskilyrði þjónustunnar, verið skoðað. Þá hefur aðallega verið skoðað hvort gildandi 

reglur séu nauðsynlegar eða hvort þær hindri um of aðgang að markaði. 54 

Það sem aðgreinir sérfræðiþjónustu frá annarri þjónustu er það að þjónustan er afar 

sérhæfð og þarf að uppfylla ákveðin skilyrði hvað varðar gæði þjónustunnar og menntun þeirra 

sem veita þjónustuna. Leiðir þetta af sér ákveðið flækjustig hvað varðar regluverk til þess að 

viðhalda þeim stöðlum sem þjónustan þarf að fela í sér á sama tíma og mæta þarf þeim þörfum 

um samkeppni og opnun markaðarins. Það sem skapar einnig flækjustig varðandi 

alþjóðavæðingu á regluverki þegar kemur að sérfræðiþjónustu er það að regluverk er 

mismunandi á milli landa sem orsakast af því að hvert land hefur mismunandi nálganir á 

regluverki sínu, þarfir landa eru misjafnar og  hvert land fyrir sig hefur sína staðla og hagar 

regluverki eftir því sem hefur þó að fela í sér afsakanlegan mismun. Þeir samningar sem raktir 

                                                 
51 Garoupa. (2011). Globalization and deregulation of legal services. Sótt 19.10.2017 af  

https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/25/GLOBALIZATION-AND-DEREGULATION-OF-LEGAL-

SERVICES-v71.pdf bls. 1-2. 
52 Susskind. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 5-6. 
53 Chanda og Gupta. (2015). Globalization of legal services and regulatory reforms. bls 1-2. 
54 Chanda og Gupta. (2015). Globalization of legal services and regulatory reforms. bls 1-2. 

https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/25/GLOBALIZATION-AND-DEREGULATION-OF-LEGAL-SERVICES-v71.pdf
https://law.utexas.edu/wp-content/uploads/sites/25/GLOBALIZATION-AND-DEREGULATION-OF-LEGAL-SERVICES-v71.pdf
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hafa verið í köflum hér að ofan hafa verið gerðir til þess að reyna að bregðast við því og auka 

aðgengi að markaði með þeim hætti.55  

5.1 Hverskonar reglna er þörf?  

Ef litið er til þeirra reglna sem að ofan eru raktar með tilliti til hverskonar regluverk þurfi að 

vera til staðar innan landanna, t.a.m. reglur Evrópusambandsins til tilraunar um að mynda eina 

sameiginlega heild þegar kemur að veitingu lögmannsþjónustu og reglur er varða fjórfrelsið og 

lögfræðiþjónustu. Þá hefur verið mælt með að mismunandi reglur séu til staðar eftir því um 

hverskonar lögfræðiþjónustu er að ræða, þar sem að veiting lögfræðiþjónustu er ekki einsleit 

og þarfir skjólstæðinga eru mismunandi sem falla þar af leiðandi undir mismunandi þjónustustig 

og mismunandi svið lögfræðinnar. 56 

 Af því sögðu er það ljóst að ef reglur eru of einsleitar þá ná þær ekki yfir þjónustuna í 

heild heldur einungis ákveðinn hluta af henni. Þegar að um einsleitar reglur er að ræða með 

tilliti til reglna sem eru til þess fallnar að auka aðgengi og samkeppni getur það leitt af sér 

óæskilegar afleiðingar, þ.e. það getur leitt til þess að gæði þjónustunnar minnki, að verðlag 

þjónustunnar verði of hátt, að sérhæfing þjónustunnar verði minni o.sfrv. Einnig er vert að taka 

það fram að nauðsyn á regluverki hvað varðar lögfræðiþjónustu er brýn ef litið er til þeirra 

breytinga sem átt hafa sér stað og þá með sérstöku tilliti til nýs viðskiptaforms eða ABS sem 

fjallað var um hér að ofan. Ef engar reglur eru til staðar varðandi lögfræðinga og 

lögfræðiþjónustu, líkt og er raunin á Íslandi, þá gætu aðilar sem ekki hafa öðlast fullnaðarpróf 

í lögfræði veitt lögfræðiþjónustu vegna þess að engar takmarkanir liggja á hverjir mega veita 

slíka þjónustu.57  

 Þar af leiðandi hafa sumir litið svo á að einblína þurfi á þjónustuna sjálfa við ákvörðun 

regluverks í samræmi við afregluvæðingu og alþjóðavæðingu, til þess að settar reglur sem 

Evrópusambandið og WTO nái markmiði sínu. Er það gert með þeim hætti að ákvarða reglur 

eftir mismunandi tegundum lögfræðiþjónustu og kanna hvort þjónustan sé þess eðlis að hún 

                                                 
55 Chanda og Gupta. (2015). Globalization of legal services and regulatory reforms. bls 2-3. 
56 Chaserant og Harnay. (2013). The regulation of quality in the market for legal services: Taking the heterogeneity 

of legal service seriously. bls 282-283 
57 Chaserant og Harnay. (2013). The regulation of quality in the market for legal services: Taking the heterogeneity 

of legal service seriously. bls 282-283 



 

 

25 

 

þurfi reglur eða ekki, fremur en að umræðan snúist um það hvort reglur eigi að vera á 

lögfræðiþjónustu eða ekki heilt á litið. 58  

5.2 Samantekt 

Víðtækar reglur þurfa að vera til staðar til þess að markmið lögmanns- og lögfræðiþjónustu 

náist. Ástæðan fyrir því er líkt og að ofan greinir að of einsleitar reglur ná einungis yfir einhverja 

ákveðna þjónustu lögmanna eða lögfræðinga sem leiðir af sér að hluti þjónustunnar kann að 

verða reglulaus sem gæti falið í sér ýmsa ókosti, s.s. að aðrir en löglærðir aðilar fari að veita 

þjónustu. Í lokin er vert að velta fyrir sér hver framtíðarsýn er varðandi áframhaldandi þróun. 

6 Áframhaldandi þróun varðandi veitingu lögfræðiþjónustu 

Líkt og farið hefur verið yfir í ritgerð þessari hefur mikil þróun átt sér stað hvað varðar 

lögfræðiþjónustu og veitingu hennar. Hefur þróunin aðallega átt sér stað í breytingum á 

regluverkum vegna afregluvæðingar og alþjóðavæðingar. Áhrif þessa hafa verið gríðarleg og 

aukið þörf á lögmönnum sem hafa þekkingu á alþjóðaumhverfinu. Hefur það einnig haft í för 

með sér að þörfin fyrir innanhús lögmenn hefur aukist í þeim fyrirtækjum sem starfa á 

alþjóðavettvangi sem hefur ennfremur aukið þörf lögfræðinga til þess að geta starfað víðsvegar 

um heiminn til að þjónusta skjólstæðing sína.59/60 Kenningar hafa verið lagðar fram varðandi 

mögulega þróun þegar kemur að veitingu lögfræðiþjónustu í nánustu framtíð og mun í þessum 

kafla vera farið yfir megin inntak þeirra. 

 Í umfjöllun um framtíðarsýn hvað varðar þróun á lögfræðiþjónustu hefur komið fram að 

veigamiklar breytingar muni eiga sér stað á næstu árum og áratugum. Helstu þættir sem talið er 

að breytingar þessar eigi eftir að varða er frekari afregluvæðing og alþjóðavæðing, með hvaða 

hætti viðskiptavinir muni sækja sér þjónustu, tæknivæðing, nýjar nálganir og tegundir af 

samkeppni ásamt opnari regluvæðingu á markaðnum. Hefur komið fram að ákveðin 

lögfræðiþjónusta muni fara fram í gegnum internetið og að það muni færast í aukana að 

skjólstæðingar muni sækjast eftir þjónustu með þeim hætti ásamt þvíað fyrirtæki sem starfi eftir 

                                                 
58 Chaserant og Harnay. (2013). The regulation of quality in the market for legal services: Taking the heterogeneity 

of legal service seriously. bls 280-283 
59 Í þessu samhengi er átt við fyrirtæki sem starfar á alþjóðavettvangi.  
60 The Law Society. (2016). The future of legal services. Sótt 01.11.2017 af 

https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-services-pdf/.  bls. 5 

https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-services-pdf/


 

 

26 

 

ABS viðskiptaforminu muni færa út kvíar sínar þegar fleiri lönd taki upp reglur varðandi slíka 

starfssemi. 61 

Munu mögulegar breytingar hafa jákvæð jafnt sem neikvæð áhrif á starfandi lögfræðinga, 

þær munu færa þeim fleiri tækifæri á sama tíma og í þeim felast vissar áskoranir. Munu 

mögulegar breytingar fela í sér fjölbreyttari störf fyrir lögfræðinga og lögmenn á sama tíma og 

samkeppni innan lögfræðiþjónustu mun aukast. Hefur því jafnframt verið haldið fram að ef 

starfandi lögmenn, lögmannsstofur og fyrirtæki sem veita lögfræðiþjónustu muni ekki aðlagast 

breyttu umhverfi þá geti það haft verulega neikvæð áhrif á starfssemi þeirra.62 Í þessari ritgerð 

mun möguleg þróun þó ekki vera rakin frekar, heldur aðeins sett fram til undirstrikunar á þeirri 

þróun sem verið hefur verið að eiga sér stað og á þeirri þróun sem er líkleg til að eiga sér stað í 

framtíðinni hvað álitaefni ritgerðarinnar varðar.  

 

 

  

                                                 
61 Susskind, R. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 3-13, sbr. The Law Society. 

(2016). The future of legal services. Sótt 01.11.2017 af https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-

legal-services-pdf/.   bls. 2-20 
62 Susskind, R. (2013). Tomorrow‘s lawyers- An introduction to your future. bls. 3, sbr. The Law Society. (2016). 

The future of legal services. Sótt 01.11.2017 af https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-

services-pdf/.  bls. 9 

https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-services-pdf/
https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-services-pdf/
https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-services-pdf/
https://www.lawsociety.org.uk/news/documents/future-of-legal-services-pdf/
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7 Niðurstaða 

Þegar litið er til ofangreindrar umfjöllunar má sjá að fjöldi reglna eiga við um lögmannsþjónustu 

þegar kemur að evrópurétti og alþjóðarétti en ekki er mikið að finna af reglum varðandi 

lögfræðiþjónustu, hvorki á Íslandi né í Evrópu- og alþjóðarétti. Hinsvegar má heimfæra reglur 

fjórfrelsis yfir á þá lögfræðinga er hyggjast veita þjónustu í öðru landi sem og reglur GATS 

samningsins. Með tilliti til rannsóknarspurningu höfundar er það ljóst að regluverk varðandi 

lögmenn á Íslandi er einsleitt. Þar sem að reglur sem eiga við um lögmenn og lögmannsþjónustu 

einskorðast við málflutningsstörf, þ.á.m. reglur er varða þá lögmenn sem koma frá öðru EES-

ríki. Þar sem að umfjöllunarefni ritgerðarinnar varðar skilgreiningu á lögmannsþjónustu 

annarsvegar og lögfræðiþjónustu hinsvegar, þurfti höfundur að nýta sér gagnályktun til þess að 

vera kleift að skilgreina hugtakið lögfræðiþjónusta. Er það áhugvert til hliðsjónar við 

rannsóknarspurningu ritgerðarinnar, hvort að þörf sé á breytingu á lagaumhverfi á Íslandi.  

Ljóst er að reglur sem í gildi eru á Íslandi hvað lögmenn og lögmannsþjónustu varðar, 

eru einsleitar og ná einungis yfir ákveðin hluta af lögfræðiþjónustu, þ.e. málflutningsstörf 

lögmanna. Þá er einnig vert að taka það fram að líkt og rakið var hér að ofan þá er lögmönnum 

einum heimilt að reka og eiga skrifstofu sem stundar lögmannsstörf. Ef litið er til 

fjórfrelsisreglna hvað þetta varðar þá mætti líta á það sem ákveðna hindrun á atvinnufrelsi 

manna. Það skilyrði að lögmenn séu þeir einu sem hafa heimild til þess að reka mál fyrir dómi 

myndi teljast vera réttlætanlega hindrun til þess að viðhalda gæðum í þjónustunni og að vernda 

rétt skjólstæðinga til að fá sem bestu og réttlátustu þjónustuna. Hinsvegar er erfitt að færa rök 

fyrir því hverju það breyti ef annar aðili en lögmaður sé eigandi slíkrar stofu og er ekki að finna 

nein skýr rök því til réttlætingar, af því sögðu mætti líta á þá takmörkun sem óréttlætanlega 

hindrun. Slíkar hindranir samræmast ekki fjórfrelsisákvæðum sem lögfest hafa verið í íslenskan 

rétt.   

Ákvæði varðandi það að þeir sem taka að sér þau störf sem lögmenn einir hafa heimild 

til þess að sinna gæti varðað sektum. Slík takmörkun er réttlætanleg en það ber þó að koma 

fram í umfjöllun um það ákvæði að ekki er að finna neina skýra skilgreiningu á því hvað fellur 

undir þau störf, hinsvegar mætti túlka það sem svo að málflutningsstörf séu þau einu sem falla 

undir og virðist það sem svo að einkaréttur lögmanna nái einungis yfir þau störf. Þar sem ekki 

er að finna skýrari skilgreiningu og ekki er að finna skilgreiningu á störfum lögfræðinga eða 

þeirri þjónustu sem þeir geta veitt. Verður að telja sem svo að heimildir þeirra séu rúmar þegar 
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kemur að veitingu lögfræðiþjónustu og takmarkanir þeirra liggi í ákvæðum lml, nánar tiltekið 

þá eru málflutningsstörf ásamt eignarhaldi og rekstri lögmannsstofu einu skýru takmarkanir 

sem á lögfræðingum liggja.  

Að þessu sögðu er ljóst að svigrúm er til nýbreytni í veitingu lögfræðiþjónustu á Íslandi 

til hliðsjónar við þær áherslubreytingar sem hafa verið að eiga sér stað í kringum okkur. Engin 

lög eða reglur eru að finna sem banna rekstur lögfræðiþjónustustofu hér á landi. Þó er vert að 

árétta það sem fram hefur komið, að reglur varðandi lögmannsþjónustu eru einsleitar. Það getur 

falið í sér jákvæðar sem og neikvæðar afleiðingar, þ.e. að svigrúm er til nýbreytni hvað veitingu 

lögfræðiþjónustu á Íslandi varðar en á sama tíma er ekki að finna reglur varðandi störf þeirra 

lögmanna sem veita og munu koma til með að veita slíka þjónustu. Í því sambandi er vert að 

árétta að Evrópusambandið lítur svo á að lítil regluvæðing sé af hinu góða og það veiti þeim 

löndum tækifæri til þess að vera brautryðjendur í nýbreytni á lögfræðiþjónustu sviðinu.   

Hinsvegar líkt og kom fram í umfjöllun þessarar ritgerðar er nauðsynlegt að reglur séu 

til staðar, svo lengi sem þær eru ekki ónauðsynlegar og gætt sé meðalhófs, þar af leiðandi er 

skilvirkast til að ná sem mestum árangri að hafa reglur sem víðtækastar, m.a. til þess að viðhalda 

gæðum í þjónustunni. Af því leiðir að koma þyrfti til lagasetningar á Íslandi hvað störf 

lögfræðinga varðar og þá þjónustu sem þeir veita, sér í lagi í ljósi þeirra breytinga sem átt hafa 

sér stað í kringum okkur. Enga lögverndun er að finna á störfum lögfræðinga, nema einungis 

um störf fulltrúa sem er að finna ákvæði um í lml,  sem leitt gæti til þess að aðilar sem uppfylla 

ekki kröfur um menntun geti veitt lögfræðiþjónustu án þess að við því væri hægt að leggja bann, 

sem myndi leiða af sér ónauðsynlega samkeppni á markaði fyrir lögfræðiþjónustu og rýra gæði 

þjónustunnar. Það ætti að teljast nægilegur grundvöllur til lagasetningar hvað varðar 

lögfræðinga og lögfræðiþjónustu.  

Hinsvegar verður að hafa markmið Evrópusambandins um opnun markaðarins og einnig 

alþjóðavæðingu, GATS samningsins, til hliðsjónar við setningu reglna og mega ekki vera lögð 

höft á veitingu þjónustunnar. Verður að gæta meðalhófs og einungis setja reglur yfir þá 

lögfræðiþjónustu sem nauðsynlegt er til þess að viðhalda gæðum og að þjónustan nái markmiði 

sínu. Í því sambandi er vert að vísa í Legal Act 2007 í Bretlandi sem fjallað var um hér að ofan, 

þar sem afregluvæðing átti sér stað með þeim hætti að reglum Bretlands var breytt og aðgengi 

að veitingu þjónustunnar aukið, bæði fyrir utanaðkomandi aðila sem og aðila sem eru menntaðir 

lögfræðingar.  
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Vert er að fara yfir þá þróun sem átt hefur sér stað hvað varðar lögmenn og lögfræðinga, 

hvort heldur er hérlendis, í Evrópu og á alþjóðavettvangi. Löggjöf sem í gildi er hér á Íslandi 

hefur tekið breytingum í samræmi við þær breytingar sem átt hafa sér stað í Evrópu, að opna 

markaðinn og afnema höft sem kunnu að vera á lögmannsþjónustu, t.a.m. með breytingum á 

lml og gerð reglugerðar í samræmi við tilskipanir varðandi frjálsa för lögmanna. Hinsvegar 

hefur umfjöllun og aðgerðir er viðkoma afreglu og alþjóðavæðingu ekki verið miklar hér á 

landi. Í því tilliti er rétt að vekja athygli á þeirri þörfu umfjöllun sem hefur átt sér stað varðandi 

rétt lögmanna frá öðrum EES-ríkjum til veitingar lögmannsþjónustu. Þá skal áréttað að 

reglugerð sem sett hefur verið hvað það varðar á Íslandi hefur ekki verið endurskoðuð eða 

uppfærð í langan tíma og ekki hefur að höfundi vitandi reynt á hana enn sem komið er. 

 Á Íslandi hefur ekki verið mikil nýbreytni til staðar hvað þetta varðar, þrátt fyrir að 

svigrúm til þess sé til staðar hér á landi. Hinsvegar ef litið er til þeirrar þróunar sem rakin hefur 

verið hér að ofan í löndum í kringum okkur og þá umfjöllun um framtíðarsýn varðandi þróun í 

veitingu lögfræðiþjónustu þá mun umhverfi lögmanna og lögfræðinga halda áfram að þróast og 

eru meiri líkur en ekki á því að sú þróun muni skila sér með breyttu umhverfi í lögfræðiþjónustu 

hér á landi. 

Höfundur komst að því að svigrúm er til staðar til nýbreytni í lögfræðiþjónustu hér á 

landi í samræmi við breyttar áherslur í kringum okkur á veitingu lögfræðiþjónustu á sama tíma 

og þörf er á breytingum á regluverki í kringum þá þjónustu, með það að markmiði að reglur nái 

yfir sem víðtækasta þjónustu, þó einungis þá þjónustu sem nauðsynlegt er að regluvæða. Einnig 

telur höfundur vert að kanna möguleika á breytingum á núverandi ákvæðum varðandi lögmenn, 

þá aðallega hvað varðar eignarhald á lögmannsstofum, með tilliti til afregluvæðingar og 

fjórfrelsisákvæða og að þörf er á að skilgreina störf lögmanna með skýrari hætti.   
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8 Lokaorð 

Það sem vakti helst áhuga höfundar við vinnslu ritgerðarinnar er hve lítið af reglum er að finna 

varðandi lögmanns- og lögfræðiþjónustu hér á landi. Að mörgu leiti kann það að vera jákvætt 

þar sem að lítið er af höftum á veitingu þjónustunnar sem samræmist þeim tilskipunum og 

alþjóðasamningum er Ísland hefur innleitt. Einnig veitir það rúma heimild þegar kemur að 

nýsköpun í lögfræðiþjónustu í samræmi við þá nýsköpun sem hefur verið að eiga sér stað í 

kringum okkur og þá umfjöllun sem hefur verið varðandi áframhaldandi þróun. Er það mjög 

jákvætt fyrir starfandi lögfræðinga og jafnvel þá lögmenn sem vilja starfa í fjölbreyttara 

viðskiptaumhverfi, á þann hátt að þetta getur opnað fyrir fleiri atvinnumöguleika, t.a.m. 

fyrirtæki sem væri starfandi eftir viðskiptaforminu ABS. Með því viðskiptaformi geta aðrir 

aðilar en þeir sem öðlast hafa málflutningsréttindi verið eigendur af lögfræðiþjónustu skrifstofu 

og veitt þá þjónustu sem takmarkast ekki af lögmannsþjónustu. Hvað það varðar þá þyrfti að 

skilgreina betur í lml. það sem fellur undir lögmannsþjónustu og að sama skapi að skilgreina 

hvað fellur undir lögfræðiþjónustu og þar með veita lögfræðingum vernd með lögum. 

 Höfundi þótti athyglisvert að engin löggjöf hafi verið sett hér á landi varðandi 

lögfræðinga og þjónustu sem þeir veita og telur að slík löggjöf myndi skila betri árangri, þá 

helst til þess að viðhalda gæðum þeirrar þjónustu. Þar sem að umfjöllun er orðin mikil varðandi 

breytt umhverfi í veitingu lögfræðiþjónustu innan Evrópu og víðar, þá telur höfundur að ekki 

sé langt í að breytingar muni eiga sér stað hér á landi. Nýbreytni á markaði, þ.e. að lögfræðingar 

geti verið eigendur sem og utanaðkomandi aðilar geti átt hlut í skrifstofum utan um 

lögmannsþjónustu, fyrir lögfræðiþjónustu telur höfundur að sé til hins jákvæða fyrir íslenskan 

markað og það gæti leitt til fjölbreyttari og ódýrari þjónustu. Þá telur höfundur rétt að árétta að 

lögvernd sé nauðsynleg hvað varðar störf lögfræðinga, þá sérstaklega í ljósi þess að markaður 

hefur verið að opnast og vegna umræddra nýjunga. Helsta ástæða þess er að mati höfundar að 

sú hætta gæti skapast að aðilar sem ekki hafi menntun sem lögfræðingar fari að veita slíka 

þjónustu sem getur haft margvíslega ókosti sér í för, t.a.m. rýrt gæði þjónustunnar og skapað 

óþarflega samkeppni.  
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