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DET CIVILRETLIGE ADVOKATANSVAR

Af højesteretssagfører Gestur Jonsson, Island

1. Problemstillingen
Der kan gøres forsøg på at opdele advokaters arbejde på forskellig vis.
Sommetider består arbejdet i at give en kunde et råd, hvorimod den
praktiske udførelse overlades til klienten eller en anden. Andre gange
har klienten selv taget beslutningerne og overlader det praktiske til
advokaten. For det meste er der ikke skarpe skel, idet arbejdet består
dels i rådgivning dels i den praktiske udførelse.

Det, der især kendetegner advokatarbejdet, er først og fremmest dets
karakter af at være et specialfag. Det gælder hvad enten der er tale om
rådgivning eller praktisk udførelse af hverv. Kunden henvender sig til
en advokat på grund af dennes specialkundskaber og forventer, at de
anvendes ved løsningen af opgaven.

Advokatansvar er beslægtet med det ansvar andre selvstændigt er-
hvervsdrivende har, især universitetsuddannede, der mod betaling på-
tager sig diverse specialopgaver. Her kan nævnes arkitekter, revisorer
og ingeniører.

Et fælles træk i disse personers arbejde er, at for at kunne udføre
dem må de være i besiddelse af specielle teoretiske kundskaber og de
kundskaber danner grundlaget for specialistens selvstændige erhvervs-
virksomhed.

Ansvaret kan opdeles i to hovedgrupper, strafansvar og erstatnings-
ansvar. I denne artikel bliver kun erstatningsansvaret behandlet.

Selv om der sikkert gælder lignende grundprincipper i alle de nor-
diske lande om advokatansvar skal det dog understreges, at love og
andre bestemmelser, der danner grundlaget for ansvaret, ikke er ens i
landene. Denne artikel er skrevet ud fra forholdene i Island og det vil
derfor være nødvendigt kort at redegøre for dem.

2. Islandske forhold
2.a. Eneret til sagførervirksomhed
I Island findes der om sagførere en særlig lov, hvis oprindelige lovtekst
er fra 1942. I henhold til denne lov har advokater eneret til sagfører-
virksomhed medmindre der er tale om sagens parter og personer, der
står dem nær. For at opnå ret til sagførervirksomhed skal vedkom-
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mende være jurist og endvidere skal han opfylde nogle almene kom-
petancekrav. Justitsministeneren udsteder bevilling til sagførervirksom-
hed når disse betingelser er opfyldt.

2.b. Advokater er offentlige funktionærer. Medlemspligt i LMFÍ.
I henhold til samme lov anses advokater for at være offentlige funktio-
nærer og underlagt de samme pligter som disse. Disse pligter har først
og fremmest betydning med hensyn til strafansvar i forbindelse med
arbejdet. Aktive advokater skal være medlemmer af advokaternes for-
ening. Den islandske advokatforenings vedtægter stadfæstes af justits-
ministeren. Foreningens bestyrelse har i henhold til lov pligt til at føre
kontrol med advokater og har endvidere visse hjemler til at irettesætte
advokater. Foreningen vedtager etiske regler (Codex ethicus), som
medlemmer har pligt til at overholde i deres virksomhed.

2.c. Advokater har ikke pligt til at tegne ansvarsforsikring.
Islandske advokater har ikke pligt til at tegne ansvarsforsikring i for-
bindelse med deres virksomhed. Sådanne forsikringer er dog en for-
udsætning for at advokater kan antages til visse stillinger, f.eks. som
kurator. Ifølge oplysninger fra Den islandske advokatforenings sekre-
tariat menes det, at godt 50% af alle aktive advokater har tegnet en
ansvarsforsikring i forbindelse med advokatansvar.

2.d. Ingen regler om behandlingen af betroede midler.
I Island har man heller ingen særlige regler om advokaters pligter med
hensyn til klientkonti. Det påhviler advokater alment i henhold til ad-
vokatforeningens etiske regler at holde klienternes værdier adskilte fra
egne finanser, men det er ikke nærmere beskrevet, hvorledes det skal
ske. Allerede af den grund, at der ikke findes regler om klientkonti i
Island, er advokatforeningens kontrol med at advokater følger god
advokatskik m.h.t. klientkonti ikke til stede i praksis.

2.e. Den islandske advokatforenings ansvarsfond.
En særlig ansvarsfond drives af Den islandske advokatforening. Der
kan af fonden udbetales erstatning til klienter, der har lidt skade på
grund af en advokats insolvens. En betingelse for erstatningspligt er, at
de midler, som advokaten skylder klienten, er blevet advokaten betroet
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i forbindelse med hans advokatvirksomhed for klienten. På grund af
skade, som fonden har lidt i de allersidste år, står fonden meget svagt
og der har været megen diskussion i foreningen om dens fremtid. Hver
har sin mening om, hvorvidt det er rimeligt at videreføre en særlig
ansvarsfond for insolvente advokater.

2.f. Ingen almen lov om skadeserstatning.
I Island er der ingen almen lov om skadeserstatning sådan som det er
tilfældet i de andre nordiske lande. Altinget behandler nu et forslag til
lov om erstatning så muligvis bliver en sådan lov vedtaget inden for den
nærmeste fremtid. Islandsk erstatningsret bygger derfor i vidt omfang
på teori og domstolsafgørelser. Resultatet er, at i modsætning til, hvad
der er tilfældet i de andre nordiske lande, er der i Island ikke almen
hjemmel til at nedsætte erstatning under hensyn til skadevolderens for-
hold.

2.g. Fri driftsform inden for advokatvirksomhed.
Islandske advokater kan selv vælge driftsform for deres praksis. De
fleste advokater driver advokatkontorer uden ansvarsbegrænsning. I
de forløbne år er der dog blevet flere advokatkontorer, der drives som
aktieselskaber. Der findes ingen særlige lovbestemmelser om, hvem der
kan eje aktier i sådanne selskaber eller hvem der kan sidde i bestyrelser
for dem.

2.h. Særregler om ejendomsmægleres og vekselereres ansvar.
Det bør nævnes, at der gælder særlige regler om ejendomsmæglere og
vekselerere. Til trods for at nogle advokater påtager sig arbejde af den
art, ses der i denne artikel bort fra særreglerne om ejedomsmægleres og
vekselereres ansvar under behandling af advokatansvar.

3. Advokatansvarets kendetegn
Med advokatansvar menes der normalt kun ansvar for rent økonomisk
skade, det vil sige skade, der hverken kan regnes for legemsbeskadi-
gelser eller ødelæggelse af ejendom. Hvis en advokat under udførelsen
af sit arbejde volder skade på en anden parts ejendom eller legeme
gælder de almindelige ansvarsregler inden for erstatningsretten.

Endvidere er advokatansvaret kendetegnet ved at advokaten ifølge
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kontrakt har påtaget sig et bestemt hverv, normalt mod betaling. Ad-
vokatens og klientens kontraktforhold gør at der med hensyn til advo-
katens erstatningansvar over for klienter gælder synspunkter, der på
mange måder er anderledes end de ellers ville være. Det kan være en
følge af kontraktens indhold hvorvidt en advokat pådrager sig ansvar
ved en bestemt handlemåde. Under henvisning til kontrakten ville der
i nogle tilfælde blive stillet større krav til advokatens handlemåde, men
i andre tilfælde vil en advokat under henvisning til kontrakten ikke
blive anset for ansvarlig. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfælde.

4. Culpareglen
Inden for islandsk ret vurderes advokaters erstatningsansvar ved ud-
førelsen af deres hverv først og fremmest ud fra culpareglen. I lov om
sagførere hedder det i §8, stykke 1:

»Bestyrelsen for underrets- og højesteretssagføreres forening skal føre kontrol med
at medlemmerne udfører deres hverv i overensstemmelse med loven og varetager
deres pligter på samvittighedsfuld og redelig måde..«

Rent indholdsmæssigt ligger der sikkert det samme i ordene samvittig-
hedsfuld og redelig, der benyttes i loven, som det, der er knyttet til
udtrykket bonus paterfamilias. En god pålidelig advokat udfører sit
arbejde redeligt og samvittighedsfuldt. Ved vurdering af skyldspørgs-
målet vil der blive spurgt, hvad der havde kunnet forventes af en på-
lidelig og fornuftig advokat. Blev der vist den påpasselighed og den
faglige ekspertise, der kunne forventes?

I Den islandske advokatforenings etiske regler findes der mange
regler om hvorledes en advokat skal udføre sit hverv. Disse regler er
utvivlsomt vejledende ved afgørelsen af skyldspørgsmålet. Mange af
reglerne er således, at man ville komme til samme konklusion ud fra
sagens natur, selv om reglerne ikke var blevet nedskrevet. Som eksem-
pel kan nævnes reglen i § 8 om at en advokat skal bestræbe sig på at
varetage sin klients interesser og reglen i § 9 om at en advokat altid skal
oplyse sin klient om alt, der kan tænkes at gøre ham afhængig af mod-
parten. Selv om der ikke eksisterede nogen etiske regler ville det utvivl-
somt blive anset for erstatningspligtig handlemåde fra en advokats side
ikke at bestræbe sig på at varetage de interesser hans klient havde
betroet ham. På samme måde ville det uden tvivl pådrage en advokat
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erstatningsansvar over for en klient, hvis han påtog sig en sag for ham
mod en part som advokaten er afhængig af uden at der omhyggeligt
blev gjort rede for forholdet over for klienten.

Sandsynligvis vil det altid blive bebrejdet en advokat, hvis hans ar-
bejdsmetoder ikke er i overensstemmelse med de etiske regler. På den
anden side vil en advokat ikke nødvendigvis gå ram forbi selv om hans
handlemåde ikke strider imod de etiske regler. De etiske regler er ikke
en udtømmelig beskrivelse af god advokatadfærd og det skal heller ikke
være afhængigt af advokatstandens vurdering og beslutning, hvad der
er erstatningspligtigt og hvad ikke. Det må dog anses for usandsynligt
at islandske domstole regner en advokat for erstatningspligtig, hvis han
kan bevise at hans handlemåde er i overensstemmelse med metoder og
praksis blandt advokater. Dette kan dog ikke udelukkes på forhånd.

Det ligger i sagens natur, at ansvarsbedømmelsen med hensyn til et
specialisthverv er strengere end i almindelighed. Den, der opsøger en
specialist, har ret til at stille større krav end den, der søger til en, som
ikke anses for at være specialist. Der hersker ingen tvivl om det grund-
princip, at der bør stilles krav om strengere ansvarbedømmelse over for
specialister såsom advokater.

Her bør man dog være opmærksom på, at placeringen af ansvaret
sker efterfølgende. Det er nemt at være bagklog. Advokathvervet om-
fatter som oftest valg mellem alternativer, hvor det ikke forud er let at
bedømme hvilket der er det fordelagtigste. Der findes ingen »korrekt«
løsning. Beslutning skal tages før noget sådant kan ses. Ved ansvarspla-
ceringen bør der på den ene side tænkes på den specialviden, der skulle
være til stede og var grunden til at der skete henvendelse til advokaten,
og på den anden side hvorvidt der i virkeligheden fandtes noget »kor-
rekt« råd under de give omstændigheder. Der kan helt klart ofte være
meget lille forskel ved denne vurdering.

En streng ansvarsbedømmelse fører derfor ikke nødvendigvis til at
en advokat gøres erstatningspligtig over for sin klient selv om hans
rådgivning bagefter kan synes »forkert«. Vurdering skal naturligvis ske
ud fra de omstændigheder, der var gældende, da arbejdet blev udført.
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5. Reglen om arbejdsgiveransvar
Reglen om arbejdsgiverens ansvar for hans ansattes forvoldelse af skade
gælder for advokater som for andre arbejdsgivere. Reglen omfatter
både juridisk uddannede og andre blandt personalet. I advokaternes
etiske regler hedder det i § 34, stykke 1, at en advokat har det person-
lige ansvar for sine fuldmægtiges arbejde. I § 36 i de etiske regler hed-
der det at en advokat skal holde god orden på sit kontor, overvåge sit
personale og iagttage, at advokatfuldmægtige følger god advokatskik.

På grundlag af disse bestemmelser i advokaternes etiske regler er
deres erstatningsansvar mere omfattende en det normalt gælder for
arbejdsgivere. Advokater har ikke kun ansvaret for deres personale for
der kan også gøres et mere vidtgående ansvar gældende over for dem
på grund af deres pligt til eftersyn med enkelte ansattes arbejde, selv
om den enkelte ansatte ikke findes skyldig.

6. Ansvar for selvstændige entreprenørers handlinger
I Den islandske advokatforenings etiske regler § 10 hedder det, at en
advokat har pligt til at søge samtykke hos sin klient, hvis hans sag skal
overdrages til en anden advokat. Det samme gælder som regel, hvis der
skal søges anden specialassistance, hvis det indebærer væsentlige om-
kostninger.

Denne regel er blevet opfattet således, at en advokat ikke behøver at
søge sin klients godkendelse for at kunne overdrage afgrænsede dele af
en sag til en anden advokat, især bestemte praktiske dele, f.eks. at give
møde i en sag for at opnå frist, fremlægge dokumenter eller for at gøre
udlæg. I nogle tilfælde forpligter god advokatskik til ud fra omkost-
ningssynspunkter at en advokat overdrager en sag til en anden advokat,
f.eks. hvis der skal gives møde i en sag langt fra den advokats arbejds-
sted, der har med sagen at gøre.

Hvis en advokat overdrager en sag han selv har påtaget sig til en
anden advokat og ikke søger sin klients godkendelse af den foranstalt-
ning løber advokaten den risiko at pådrage sig erstatningspligt på grund
af entreprenørens fejltagelser. Hvis arbejdet er af en sådan karakter, at
advokaten kunne have gjort sig klart, at klienten forventede, at han selv
personligt udførte arbejdet, er han ansvarlig for arbejdets udførelse.
Hvis der derimod er tale om enkelte dele af arbejdet, som normalt
overdrages til andre af praktiske grunde, f.eks. i inkassosager, er det
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tvivlsomt om ansvaret vil falde på advokaten, medmindre hans valg af
entreprenør har været uforsvarligt.

Det er normalt at advokater må søge til andre specialister angående
enkelte forhold i forbindelse med advokatvirksomheden. Det er som-
metider uundgåeligt og i andre tilfælde direkte ønskværdigt. Som ek-
sempel kan nævnes en advokat, der indhenter en læges skøn af en
klients invaliditet eller en aktuars beregninger af en bestemt skade. Hvis
disse parter begår fejl ved udførelsen af deres hverv falder erstatnings-
ansvaret ikke på advokaten medmindre valget af specialister har været
uforsvarligt eller han har været i stand til at erkende fejlene og således
har kunne forhindre skaden.

7. Ansvar i advokatvirksomhed i selskabsform.
Det har længe været brugt at advokater går sammen om driften af et
advokatkontor. Den fælles driftsform er meget afvekslende.

I nogle tilfælde angår samarbejdet kun kontorets drift, mens advo-
katernes virksomhed og økonomi er adskilt. Det er ikke svært at påstå
at i sådanne tilfælde har advokaterne kun ansvaret for egen skadefor-
voldelse og ikke andres, for så vidt der ved præsentation udadtil klart
skelnes mellem de enkelte advokaters virksomhed.

Hvis kontoret drives som et interessentskab mellem de advokater, der
arbejder der og denne driftsform fremgår af firmaets facade, f.eks. i
navn, på brevpapir, i telefonbogen o.s.v. så er det firmaet og interes-
senterne, der alment er ansvarlig over for kunder i tilfælde af at en
advokat begår en fejl ved almindelig advokatvirksomhed.

Blandt de ovennævnte former for drift af et advokatkontor er der
utallige varianter. Det må vurderes i hvert enkelt tilfælde i hvor høj
grad ansvaret er fælles blandt dem der driver advokatkontoret i fælles-
skab. Ved vurdering af hvorvidt ansvaret er fælles er det naturligt først
og fremmest at betragte hvad kunden kunne forvente da han hen-
vendte sig til advokatkontoret. Kunne han forvente, at han var i færd
med at henvende sig til et bestemt firma, hvor så og så mange advokater
var ansvarlige for udførelsen af arbejdet eller kunne han vide at den
advokat, der påtog sig arbejdet, udførte det på eget ansvar, ikke an-
dres? Aftaler blandt de pågældende advokater indbyrdes kan ikke alene
afgøre sagen.

En særlig skønssag er hvorledes man bærer sig ad når et advokat-
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kontor drives som et aktieselskab. Der skal tænkes på at i Island har
advokater eneret på sagførervirksomhed. Ligeledes skal det pointeres,
at i henhold til § 18 i advokaternes etiske regler skal en advokat bære
personligt ansvar for sin advokatvirksomhed. Det er mest naturligt at
forklare denne bestemmelse i de etiske regler på den måde, at der sigtes
til det personlige ansvar over for den part, arbejdet udføres for, men
derimod ikke ansvar over for et selskab, ved hvis mellemkomst advo-
katen fik overdraget arbejdet.

Det må formodes at eneretten er en individuel ret, knyttet til det
individs person, som er indehaver af retten. En juridisk person kan
derfor aldrig, hvadenten der er tale om et selskab med begrænset eller
ubegrænset ansvar, anses at være sagfører over for en part i en retssag.
Hvis der sker henvendelse til et advokatkontor med en opgave, der
omfattes af eneretten, kan selskabet derfor ikke påtage sig sagen, men
kan ved sin mellemkomst skaffe en advokat, der kan påtage sig opga-
ven. Vedkommende advokat bærer personligt ansvaret for sagens gang
over for sin klient, der er part i sagen, men ikke det firma der ved sin
mellemkomst overdrog sagen til advokaten.

Det er ikke sikkert, at de samme synspunkter gælder om anden ad-
vokatpraksis end der hvor eneretten gælder. I de tilfælde ville det være
et brud på advokaternes etiske regler, hvis advokaten ikke personligt
påtager sig ansvaret for opgaven. Dette ville dog ikke være brud på en
ufravigelig lovregel. Det er derfor tvivlsomt, om en af selskabets kunder
ville kunne rette krav mod advokaten, hvis han begik fejltagelser under
udførelsen af opgaven.

8. Ansvar i enkelte advokatopgaver.
I sin bog Advokatansvaret (6. udg. 1990) diskuterer A. Vinding Kruse
udførligt advokatansvaret på forskellige områder inden for advokatvirk-
somhed. I det følgende bygges der i væsentligt omfang på de synspunk-
ter, der kommer frem der.

I pricippet kan advokatopgaver opdeles i tre grupper. I den første
gruppe findes sagførervirksomhed. Det er de opgaver som er omfattet
af islandske advokaters eneret. I den anden gruppe kommer rådgiv-
ningsvirksomhed og i gruppe tre kommer diverse praktiske opgaver.
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8.a. Sagførervirksomhed
Det kan straks fastslås at en advokat ikke pådrager sig erstatningspligt
selv om han taber en retssag, ikke engang selv om han selv har ment, at
det ville være muligt at vinde sage og har tilrådet sin klient at anlægge
sagen. Grundlaget for erstatningsansvar er her som i andre tilfælde
culpa.

I større tvister sker der normalt det i den indledende fase, at en part
i en sag henvender sig til en advokat og beder ham vurdere mulighe-
dernefor at gennemføre et bestemt standpunkt med positivt resultat for
en domstol. Under denne vurdering forsøger advokaten normalt at få
fat i alle tilgængelige oplysninger, der kan have betydning for sagens
gang, og prøver især at sætte sig i den parts sted som sagen er anlagt
imod. Bygger klientens fremstilling af sagsforholdene på bevismateri-
ale? Er dette materiale tilgængeligt så det kan bruges som bevis i sagen.
Har modparten mulighed for forsvar i sagen. Efter denne vurdering
giver advokaten sin mening til kende og det skøn danner som regel
grundlag for klientens beslutning om sagsanlæg.

Jeg mener at de fleste advokater forsøger at være påpasselige og
objektive under disse omstændigheder. De bestræber sig på at få øje på
modbeviser og tager forbehold over for de punkter, de anser for uklare.

Når klienten har taget sin beslutning og overladt sagsanlægget til
advokaten har jeg på fornemmelsen at der sker forbavsende ting. Det
er min erfaring, at tvivlspunkterne i sagen bliver mindre og mindre og
modpartens sysnspunkter bliver stadigt mere uklare. Samtidig styrkes
jeg i troen på klientens standpunkt. Når tiden for sagens forelæggelse
for retten er inde har jeg ofte syntes at modpartens synspunkter var det
rene volapyk og undret mig over at nogen advokat med selvrespekt
gider holde fast ved sådan noget vrøvl.

Desværre for mine klienter stemmer denne »udvikling« af sagen ikke
altid overens med dommerens opfattelse. Alt for ofte tiltræder dom-
meren modpartens synspunkter.

Det må siges som det er at utroligt ofte ser man i dommens præmisser
de svage punkter i sagen som man præsenterede for klienten til at
begynde med, men som det er lykkedes advokaten at fjerne fra sin egen
bevidsthed under sagens behandling.

Jeg tror at mange af mine kolleger kan være enige i dette.
Når dommen bliver afsagt er det sandsynligt, at advokaternes reak-

tion genspejler den tankeproces, der er beskrevet i det foregående,
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således at sejrene bliver modtaget som naturlige resultater, mens ne-
derlagene opleves som eksempler på hvor dårligt dommeren har fulgt
med på det aktuelle område inden for retssystemet. Mange advokater
har svært ved at undlade at delagtiggøre klienten i sin bedømmelse af i
hvor høj grad vedkommende dommer er ude af trit med virkeligheden.
Der er bare den ulempe, at når sagen er nået så vidt, så kan klientens
opfattelse af advokatens talent og dømmekraft have ændret sig på af-
gørende vis. Forventninger om en strålende sejr tilhører fortiden, men
virkeligheden drejer sig om en tabt sag og høje sagsomkostninger. Un-
der disse omstændigheder er advokaten bedre tjent med at kunne vise,
at han har båret sig rigtigt ad.

Normalt er det fornuftigt, om ikke nødvendigt, for advokater at
opbevare materiale om, hvorledes enkelte beslutninger i sagen blev
taget. Det kan ofte være godt at skrive en huskeseddel til klienten om
vurderingen af hans standpunkt i sagen. Under sagens behandling er
det fornuftigt at sende ham kopier af alt materiale, der fremlægges, og
sidst men ikke mindst at opfordre ham til at være til stede ved sagens
forhandling. Det er en god arbejdsregel at føre sagen i så meget samråd
med klienten som muligt. Hvis man bærer sig sådan ad i en retssag
mener jeg det må være næsten udelukket, at en advokat regnes for
erstatningspligtig over for sin klient, hvad sagens udfald end bliver.

Hvis en advokat derimod ikke tager hensyn til sin klients naturlige
instrukser er han normalt erstatningspligtig såfremt andre betingelser
er opfyldt. Det gælder f.eks. hvis han forsømmer at benytte sig af et
bestemt anbringende, glemmer at anke en sag eller begår fejl i udform-
ningen af påstande.

Hvis en sag afvises eller hvis en klient udsættes for andre former for
retsfortabelse på grund af en advokats forseelser med hensyn til at
overholde procesregler er advokaten erstatningspligtig for den skade,
som klienten pådrager sig af den grund. Her kan nævnes som eksem-
pel, at en advokat undlader at give møde i en retssag eller at en advokat,
enten ikke eller for sent, fremlægger anbringender så de ikke kommer
til overvejelse ved sagens afgørelse.

Selv om en advokat er uheldig i behandlingen af en sag, hans rede-
gørelse dårligt skrevet og desuden dårligt formuleret og hans tale un-
der domsforhandlingen utilfredsstillende, så kan det næppe anses at
være grundlag for erstatningsansvar. Klienten skal her som altid kunne
bevise at en bestemt uforsvarlig gerning har forvoldt ham skade.
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8.b Juridisk rådgivning
En advokats rådgivning over for en klient kan være mangeartet. Den
typiske rådgivning drejer sig om juridiske aspekter. Desuden sker der
ofte henvendelse til advokater vedrørende rådgivning på områder, som
i praksis ikke er juridiske og som de ikke er specialuddannet til, men
der bedes alligevel om rådgivningen på grund af den erfaring og de
kundskaber som advokater får på forskellige områder i samfundslivet.
Meget normalt er advokater engageret som kundernes rådgivere i for-
retningsmæssige og endda personlige sager.

Det er usandsynligt at en advokat vil være erstatningspligtig over for
en klient på grund af rådgivning i personlige sager. Det er dog ikke
muligt at udelukke dette, men utvivlsomt vil ansvarsbedømmelsen un-
der de omstændigheder ikke være streng.

Ved vurderingen af en advokats erstatningsansvar vedrørende råd-
givning om forretningsmæssige anliggender vil bedømmelsen af an-
svaret normalt ikke være lige så streng som ved bedømmelsen af juri-
disk rådgivning. Det afhænger af omstændighederne i hvert enkelt
tilfælde, hvilke påstande klienten kan fremsætte. Havde han grund til at
tro at advokaten var i besiddelse af specialviden i vedkommende skøns-
sag? Hvad betalte han for rådgivningen? Hvor formel var den o.s.v?

Advokaternes særlige ansvar, hvor der bygges på streng ansvarsbe-
dømmelse, gælder kun når der er tale om juridisk rådgivning. Der bør
skelnes mellem forskellige typer af juridisk rådgivning efter dens ind-
hold.

8.b.l. Rådgivning om utvetydige juridiske anliggender
Hvis en advokat rådgiver forkert fordi han har misforstået utvetydige
og åbenlyse juridiske anliggender, giver f.eks. sin klient det råd ikke at
tinglyse et skøde i forbindelse med fast ejendom, da det ikke har nogen
betydning, så bliver advokaten erstatningspligtig over for sin klient for
den skade en sådan rådgivning forvolder.

Hvis rådgivningen drejer sig om et utvetydigt juridisk aspekt, som
dog ikke alle advokater er bekendt med, f.eks. om en bestemt disposi-
tons skattemæssige følger, så gælder det samme, d.v.s. at der må stilles
det krav til advokaten at han kender eller indhenter oplysninger om
utvetydige lovaspekter, der har betydning for rådgivningen.

Hvis rådgivning drejer sig om aspekter, der ikke er lovfæstet, men
der foreligger klare domme, så gælder de samme sysnpunkter.
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8.b.2 Rådgivning i vanskelige juridiske skønssager
Vanskeligt bliver det når der hverken foreligger utvetydige lovbestem-
melser eller klare domme om problemet. Under disse omstændigheder
kan det være meget betænkeligt at påstå at en advokats rådgivning har
været ukomplet.

Her må der tænkes på som altid inden for jura at kun det resultat er
»rigtigt« som til slut får nåde for de menneskers øjne som samfundet
har valgt til at besørge den dømmende magt. Resultatet er »rigtigt«
fordi det er opnået på korrekt vis.

Selv om der hersker tvivl om det korrekte resultat er den i sig selv
ikke tilstrækkelig til at advokater kan frasige sig ansvar i forbindelse
med juridisk rådgivning. Der må stilles de krav at rådgivningen bygger
på naturlige kundskaber om og undersøgelser på det retsområde sagen
drejer sig om. Her som altid må det fordres at rådgivningen gives på
grundlag af metoder som en pålidelig og fornuftig advokat ville an-
vende under de givne omstændigheder.

Det betyder ikke at advokaten ikke kan tilbyde rådgivning om juri-
diske skønssager uden først at foretage omfattende undersøgelser af
lovtekster og lovfortolkningsmateriale uden at risikere et vidtgående
erstatningsansvar. Det kommer an på omstændighederne i hvert enkelt
tilfælde. Alment må en advokat anses at kunne udtrykke sin opfattelse
af juridiske skønssager på grundlag af egne kundskaber og dømme-
kraft uden særlig forberedelse. Mange advokaters arbejde består i at
betjene deres kunder med rådgivning af den art. I praksis kan ingen
advokat tillade sig at give sine kunder besked på at ringe senere for at
få en vurdering, der vil blive givet efter omfattende undersøgelser på
det retlige område. Kunderne har andre behov.

Ved ansvarsbedømmelse er det afgørende, at advokaten ikke har
givet til kende, at hans rådgivning var andet og mere end den er. Hvis
en advokat ubetinget rådgiver om en indviklet skønssag uden at rede-
gøre for de tvivlsspørgsmål, som sagen indeholder, vil det kunne på-
føre ham erstatningsansvar. Hvis han desuden tilkendegiver at resul-
tatet er opnået på grundlag af omfattende specialviden og omhyggelig
forberedelse og ingen af delene er til stede, øges sandsynligheden for
ansvar.

Som et realistisk eksempel på en vanskelig juridisk rådgivning som
islandske advokater kender fra de sidste år kan nævnes at i efteråret
1991 blev de islandske forsikringsselskaber enige om en normaliseret
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praksis ved vurdering og opgør af skader, som blev erstattet på grund-
lag af ansvarsforsikringer. Denne normaliserede praksis førte til at er-
statningen til en person, som fik en legemsbeskadigelse, der blev ansat
til 15% invaliditet eller mindre, blev nedsat væsentligt i forhold til hvad
den tidligere havde været. Praksisnormaliseringen blev indført uden at
ansvarsforsikringernes betingelser var blevet ændret og uden at ny lov-
givning eller domme havde givet anledning til ændringerne. Med for-
sikringspolicerne havde forsikringsselskaberne påtaget sig at at betale
erstatning til tredje person på grund af ansvar ifølge islandske retsreg-
ler. Forsikringsselskabernes talsmænd retfærdiggjorde praksisnormali-
seringen med at tidligere opgørsregler i mange tilfælde havde ført til, at
der blev udbetalt væsentlig erstatning uden at der var sket en reel eller
væsentlig skade hos den den, der gjorde erstatningkrav gældende.

På grund af forsikringsselskabernes ændrede indstilling stod advo-
kater over for at skulle rådgive deres klienter om hvorvidt opgør skulle
foretages på grundlag af den normaliserede praksis eller der skulle
anlægges sag til inddrivelse af erstatning ifølge de traditionelle opgørs-
metoder. Fra forsikringsselskabernes side blev der ikke givet nogen
mulighed for kompromis eller opgør med forbehold om yderligere
erstatning. Det første alternativ førte til opgør straks, mens det andet
var et råd om at søge højere erstatning via en retssag, der kunne vare et
par år.

Det siges, at en fugl i hånden er bedre end ti på taget. Disse sande ord
har endnu fuld gyldighed og mange skaderamte, der havde lyttet til
deres advokaters råd, ville hellere indgå en aftale på grundlag af den
nye normaliserede praksis end at påbegynde tidskrævende og evt. dyre
retssager.

Under disse omstændigheder var det utvivlsomt nødvendigt for ad-
vokater at sikre sig et bevis for at de havde gjort deres klienter fuldstæn-
digt klart at de havde ret til højere erstatning ifølge det de mente var
gældende ret, før de indvilgede i et opgør på grundlag af den norma-
liserede praksis.

I et foredrag, som højesteretssagfører Viðar Már Matthíasson holdt
på et medlemsmøde i Den islandske advokatforening i oktober 1992,
anførte han, at en advokat, der indvilgede i et opgør på grundlag af den
normaliserede praksis, risikerede at pådrage sig erstatningspligt over
for sin klient, medmindre han sikrede sig bevis for at han havde fore-
taget følgende:
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1. Han havde forklaret de gældende retsregler om erstatningsansvar
og opgør af erstatning og hvilket beløb den skadelidende kunne
forvente i erstatning i forhold til opgør på grundlag af gældende
retsregler.

2. Advokaten havde forklaret reglerne om den normaliserede praksis
for sin klient med hensyn til indhold og grunden til at forsikrings-
selskaberne begyndte at anvende dem. Så måtte han forklare deres
juridiske betydning.

3. Advokaten måtte sikre sig i videst muligt omfang, at den skadeli-
dende forstod disse to systemer og hvori forskellen mellem dem
bestod.

4. Advokaten måtte sikre sig, at den skadelidende forstod, at ved at
indvilge i opgør ville han give fuldstændig afkald på ret til højere
erstatning senere.

Højesteretssagfører Viðar Már Matthíassons konklusion var, at det var
i modstrid med en advokats pligter over for sin klient, at indvilge i
opgør af erstatning på grundlag af den normaliserede praksis medmin-
dre klienten af en eller anden grund, efter at have modtaget den foran
beskrevne rådgivning, havde anmodet ham om at indvilge i et sådant
opgør.

Jeg er enig i hrs Viðar Már Matthíassons ovenstående konklusion og
mener endda, at den gælder alment med hensyn til hvordan en god og
pålidelig advokat bør bære sig ad, når han slutter aftaler på sine klien-
ters vegne og frafalder en del af de påstande, som klienten evt. kunne
gøre gældende.

8.c. Ansvar med hensyn til udførelsen af enkelte hverv
Hvis en advokat forsømmer at udføre enkelte hverv, som han har på-
taget sig, er han over for sin klient ansvarlig for den skade, det kan
forvolde. Dette gælder f.eks. hvis han glemmer at anmelde krav i et bo,
forsømmer at tinglyse et dokument eller undlader at give møde ved en
retssag så der sker rets fortabelse.

Alment kan det siges, at en advokat er ansvarlig over for sin klient,
hvis han forsømmer at udføre et hverv, han har påtaget sig. Det samme
er tilfældet, hvis han burde udføre hvervet i henhold til god advo-
katskik, selv om hans klient ikke direkte har anmodet ham om det. Som
eksempel kan nævnes en advokat, der assisterer en køber af en ejendom



Det civilretlige advokatansvar 429

og forsømmer at undersøge sælgers adkomst til ejendommen, og det
senere bliver oplyst, at ejendommen er overpantsat, at der er påhvi-
lende servitutter eller at sælgerens adkomst er mangelfuld.

9. Advokatens ansvar som bestyrelsesmedlem i et
aktieselskab
I aktieselskabslovens § 132 hedder det, at bestyrelsesmedlemmer har
pligt til over for selskabet at erstatte den skade, de måtte forvolde under
deres hverv, enten forsætligt eller uagtsomt. Det er tilladt, at nedsætte
erstatning under hensyn til skadevolders skyld eller økonomiske stil-
ling. Det samme er tilfældet, når en aktionær eller andre lider skade på
grund af brud på aktieselskabsloven eller selskabets vedtægter. Af
islandske domme ses, at der ikke alment gøres streng ansvarsbedøm-
melse gældende ved tolkningen af denne bestemmelse i aktieselskabs-
loven, se f.eks. Højesteretsdomme 1991 side 1973.

Det er en skønssag, hvorvidt en advokat, der er medlem af et aktie-
selskabs bestyrelse, hæfter med ansvar under en anden og strengere
ansvarsbedømmelse end den, der gælder for andre bestyrelsesmedlem-
mer, under henvisning til hans specialviden. Her i landet er der ingen
domme, der har besvaret dette spørgsmål. Danske forskere har anset, at
det kan være tilfældet, når en advokats ansvar bedømmes i henhold til
en lignende bestemmelse i den danske aktieselskabslov. Se A. Vinding
Kruse, op. cit. sider 107-115 og Niels Fisch-Thomsen i Advokaten 1981,
side 289.

10. Selve skaden
Til tider er det nemt at bevise skaden og skadebeløbet. En advokat
eftergiver f.eks. en del af en utvetydig og sikker fordring, uden tilla-
delse fra sin klient, for at afslutte en sag straks. I dette tilfælde beløber
skaden sig til den eftergivne fordring, hvis kontrakten er bindende for
klienten. Det samme er tilfældet, hvis en advokat disponerer sin klients
ejendom uden at den godtgøres fuldt ud.

I Højesteretsdomme 1983 side 1867 var sagen den, at en advokat
oplyste over for sin klient, at hans lejlighed kunne sælges for IKR
150.000. En måned senere solgte advokaten lejligeheden til IKR
120.000. I dommen hedder det, at klienten havde grund til at antage,
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da han gav advokaten tilladelse til at sælge lejligheden, at der ville blive
udgået fra en salgspris omkring IKR 150.000. Det blev ikke oplyst, at
advokaten kunne have formodet, at det var ham tilladt at sælge lejlig-
heden til den pris, der blev udfaldet, uden klientens samtykke. Idet det
ikke var bevist, at klienten havde givet en sådan tilladelse, og det blev
oplyst ved skøn, at en naturlig salgspris for lejligheden ville have været
højere end hvad der vitterligt blev tilfældet, blev advokaten dømt til at
betale en erstatning på IKR 20.000 til sin klient. Ved bestemmelse af
erstatningen blev der taget hensyn til, at der på grund af klientens
økonomiske vanskeligheder og stramme tidsrammer havde været me-
get lidt tid til at søge at opnå den maksimale salgspris.

Meget ofte er det vanskeligt at bevise skaden og sommetider er det i
virkeligheden umuligt. Selv om advokaten har gjort alle de fejltagelser,
som det er muligt at gøre, under en sags forløb og hans klient har tabt
sagen, så kan det ikke dermed siges, at klienten har lidt nogen skade.
Dette vil afhænge af hvorledes sagens udfald ville have været, hvis
advokaten havde ført sagen på forsvarlig vis.

Om bestemmelse af erstatningsbeløbet gælder der almene regler.
Den skadelidende skal normalt bevise, at skaden er sket og ligeledes
skadebeløbet. Jeg mener dog, at det er sandsynligt, at bevisbyrden vil
blive omvendt så advokaten skal bevise, at der ikke er sket nogen skade,
hvis klienten har bevist fejltagelserne og påvist sandsynligheden for at
de kunne forvolde skade.

I islandsk ret er der ingen almen hjemmel til at nedsætte erstatnings-
beløbet eller lade erstatningsansvar bortfalde under hensyn til skade-
volders interesser. En sådan almen hjemmel til nedsættelse findes i det
forslag til erstatningslov, der nu er til behandling i Altinget.
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