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1  Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um trúnaðarregluna eins og hún birtist í EES-rétti og bandalagsrétti. 

Trúnaðarreglan er regla sem mælir fyrir um að aðilar að þjóðréttarsamningi skuldbindi sig til 

að efna samninginn og vinna saman af góðum hug. Hún er í grunninn meginreglan um að 

samninga skuli halda en hefur fengið annað og meira hlutverk í þjóðarétti með vaxandi 

samstarfi ríkja heimsins. Í þjóðarétti er reglan kölluð pacta sunt servanda og gegnir þar 

mikilvægu hlutverki en innan bandalaga margra ríkja þar sem samvinnan er nánari og meira 

reynir á skyldur samningsríkjanna  hefur hún fengið nýtt og sjálfstætt gildi. 

  Markmiðið með ritgerðinni er að gefa innsýn inn í hvernig trúnaðarreglunni hefur verið 

beitt innan þessarra tveggja réttarkerfa. Gerð verður tilraun til að sýna hvernig reglan er 

grundvöllur undir meginreglur bandalagsréttar sem skapa hið yfirþjóðlega eðli hans og á 

hvaða hátt hún hefur stuðlað að virkni EES-réttar. Að því loknu verður gerður stuttur 

samanburður á beitingu reglunnar innan réttarkerfanna og efni ritgerðarinnar síðan 

samantekið í lokaorðum. 

 

2  Almennt um trúnaðarregluna 

2.1  Pacta sunt servanda 

Segja má að trúnaðarreglan sé meginreglan um skuldbindingargildi samninga í alþjóðarétti, 

með aukna áherslu á trúnaðarskyldu samningsaðila. Meginreglan um skuldbindingargildi 

samninga eða pacta sunt servanda er kjarninn í undirgrein lögfræðinnar sem kallaður er 

samningaréttur og fjallar um það þegar menn ákveða að tjá sig á einn eða annan hátt með 

þeim afleiðingum að það skuldbindi þann hinn sama.1 Skuldbindingin skapar lögvernd, sem 

þýðir að hægt er að knýja fram réttindin eða skylduna sem felast í skuldbindingunni með 

atbeina ríkisvaldsins.2 

  Í alþjóðarétti er ekkert ríkisvald til að gæta þess að þjóðir heimsins fari eftir þeim 

samningum sem þær gera. Þess vegna er meginreglan um skuldbindingargildi samninga í 

alþjóðarétti mun mikilvægari og víðtækari en í landsrétti þjóða, enda stofnar hún til 

sjálfstæðrar skyldu, þ.e. skyldu þjóðanna til að vinna saman í góðri trú. 

 

 

 
                                                
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24 og 37. 
2 Páll Sigurðsson: Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði, bls. 221. 
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2.2  Þjóðaréttur 

„Þjóðaréttur er sá réttur, sem ræður lögskiptum sjálfstæðra ríkja.“1 Samþykkt sáttmála 

Sameinuðu þjóðanna frá 1945 ásamt samþykkt Alþjóðadómstólsins í Haag sem er 

órjúfanlegur viðauki sáttmálans hefur mótað þjóðarétt mest af öllum þjóðréttarsamningum. Í 

38. gr. viðaukans eru taldar upp réttarheimildir þjóðaréttar en þær eru: þjóðréttarvenjur, 

þjóðréttarsamningar, meginreglur siðaðra þjóða, dómsúrlausnir og skrif fræðimanna.  

 Þjóðréttarsamningar hafa orðið mikilvægasta réttarheimild þjóðaréttar vegna mikillar 

aukningar í gerð þjóðéttarsamninga síðustu áratugi.2 Vegna mikilvægis þjóðréttarsamninga 

sem réttarheimildar var Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga frá árinu 1969 gerður á 

vegum Sameinuðu Þjóðanna. Samningurinn inniheldur ítarleg ákvæði um stofnun, 

framkvæmd og lok þjóðréttarsamninga. Þó svo að einungis þau ríki sem eru aðilar að honum 

geti í raun talist bundin af honum,3 hafa reglur samningsins í raun verið viðurkenndar sem 

þjóðréttarvenjur sbr. t.d. AD, Territorial dispute, 13. febrúar 1994, ICJ Reports 1994, bls. 266 

(Lýbía gegn Chad) en Alþjóðadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 31. gr. 

Vínarsáttmálans endurspeglaði gildandi venjurétt.4 

 26. gr. sáttmálans ber yfirskriftina „pacta sunt servanda“ og hljóðar svo: „Every treaty in 

force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith.“ Þetta er 

meginregla samningaréttarins um að samninga skuli halda en með smá viðbót. Niðurlag 

greinarinnar „must be preformed by them in good faith“ endurspeglar hið sérstaka eðli 

þjóðaréttarins sem lárétts lagakerfis5 með því að leggja áherslu á að aðildarríki að samningi 

eigi að vinna saman af góðum hug. Einnig hefur niðurlag greinarinnar þýðingu fyrir túlkun 

þjóðréttarsamninga.6  

 Þjóðréttarsamningum sem er ætlað að skapa réttindi fyrir einstaklinga eru meðal þeirra 

sem fjölgað hafa hvað mest7 og er nú svo komið að myndast hafa bandalög margra ríkja með 

eigið löggjafarvald, dómstól og framkvæmdarvald. Slík bandalög eru grundvölluð á 

þjóðréttarsamningi en hafa skapað sjálfstæð réttarkerfi sem talað er um að hafi sérstakt eðli 

(sui generis). Trúnaðarreglan gegnir mikilvægu hlutverki í slíkum réttarkerfum og í næsta 

                                                
1 Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti, bls. 13. 
2 Björg Thorarenssen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 19-20. 
3 Björg Thorarenssen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 20. 
4 Björg Thorarenssen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti, bls. 20. 
5 Lagakerfi sem hafa ekkert formlegt ríkisvald eru kölluð lárétt lagakerfi. Björg Thorarenssen og Pétur Leifsson:  
   Kaflar úr þjóðarétti bls. 15. 
6 Davíð Þór Björgvinsson: Þjóðaréttur og landsréttur, bls. 17. 
7 Davíð Þór Björgvinsson: Þjóðaréttur og landsréttur, bls. 8. 
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kafla verður vikið að því hvernig henni hefur verið beitt innan réttarkerfis Evrópu- 

bandalagsins. 

 

2.3  Þjóðaréttur og landsréttur 

Nauðsynlegt er að minnast á rótgróna og viðurkennda skýringarreglu, en það er meginregla í 

íslenskum rétti að skýra skuli landsrétt í samræmi við þjóðarétt.1 Reglan styðst við þau rök að 

löggjafinn hafi ekki ætlað sér að lögin færu á skjön við þjóðaréttarskuldbindingar þar sem 

hann tók sjálfur þá ákvörðun að skuldbinda sig að þjóðarétti og því hljóti innlend löggjöf að 

eiga að samrýmast þessum skuldbindingum.2 Regla þessi byggir á sjónarmiðum 

trúnaðarreglunnar eins og vel sést í dómaframkvæmd. Nánar verður fjallað um þetta í 

undirkafla 4.3.2. 

 

3  Trúnaðarreglan í EB-rétti 

3.1  Almennt um trúnaðarregluna í EB-rétti 

Meginreglan um trúnað aðildarríkjanna hefur lagastoð í 10. gr. samningsins um 

Evrópubandalagið. Hún hljóðar svo: 

 

Member States shall take all appropriate measures, whether general or particular, to ensure fulfilment of 
the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the institutions of the 
Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks. 

 
They shall abstain from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of this 
Treaty. 

 
Ákvæðið samanstendur af tveimur jákvæðum skyldum og einni neikvæðri.3 Þótt það komi 

ekki beint fram í ákvæðinu er hin undirliggjandi regla ákvæðisins skyldan til að vinnna saman 

í góðri trú4 og má segja að þar bætist við fjórða skyldan. Við lestur ákvæðisins má sjá að 

reglan er mjög víðtæk og tekur hún ekki bara til aðildarríkjanna heldur einnig stofnanna 

bandalagsins.5  

 Hvað það er sem felst í skyldunni til að vinna saman í góðri trú fer í raun eftir þeim 

reglum sem í hlut eiga hverju sinni, enda er reglan oftast notuð til frekari rökstuðnings fyrir 

                                                
1 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 248. 
2 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 248. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 242. 
4 Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union, bls. 115. 
5 Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union, bls. 115. 
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niðurstöðu.1 Engu að síður í sinni frjálslegu túlkun samningins hefur Evrópudómstóllinn 

komist að niðurstöðum á grundvelli trúnaðarreglunnar sem ekki eiga sér stoð í samningnum. 

Á þennan hátt hefur reglan m.a. orðið nokkurs konar tæki til að passa upp á virkni beinna 

réttaráhrifa og forgangsáhrifa bandalagsréttar (sjá nánar um þetta undirkafla 3.2.6). 

  Meginreglan á sér stoð í þjóðarétti, nánar tiltekið í 26. gr. Vínarsáttmálans um 

milliríkjasamninga2 og hafa sumir fræðimenn haldið því fram að hin frjálsa túlkun 

Evrópudómstólsins á samningnum og þá einnig á reglunni um trúnað aðildarríkja sé í 

samræmi við 31. gr. Vínarsáttmálans.3 Á hinn bóginn segja aðrir að trúnaðarreglan í 10. gr. 

EB sé ekki sú sama og meginreglan um trúnað í þjóðarétti, heldur endurspegli hún regluna um 

samvinnu í góðri trú í sambandsríki sem lýtur að sameiginlegri virðingu fyrir hinum 

mismunandi yfirþjóðlegu völdum innan sambandsins og viljanum til að vinna saman.4 

Hvernig sem því líður er ljóst að reglan um trúnað aðildarríkja EB er gríðarlega þýðingarmikil 

enda hefur verið vísað í hana í meira en hundrað dómum og forúrskurðum 

Evrópudómstólsins.5  

Verður nú gerð grein fyrir helstu afbrigðum reglunnar öðrum en þeim er snerta bein réttaráhrif, 

forgangsáhrif og virka framkvæmd bandalagsréttar. Dæmin sem hér koma eru einungis örlítið 

brot af öllum þeim úrlausnum þar sem vitnað hefur verið í trúnaðarregluna. 

 Hinar jákvæðu skyldur trúnaðarreglunnar koma m.a. til skoðunar þegar aðgerðaleysi eða 

vöntun á reglum frá bandalaginu leiða til vandkvæða við framkvæmd samstarfsins. Dæmi um 

þetta er skylda aðildarríkjanna til bráðabirgðaaðgerða þegar viðeigandi stofnun bandalagsins 

hefur ekki gert það.6 Í sameinuðu málunum  EBD, mál 47 og 48/83, ECR 1984, bls. I-01721 

(Pluimveeslachterij Midden) hafði bandalagið ekki sett nauðsynlegar reglur til að passa upp á 

gæðastaðla við slátrun alifugla. Dómstóllinn hélt því fram að það væri ekki hægt að mótmæla 

því ef aðildarríki héldi í gildi eða innleiddi reglur til passa upp á gæðastaðla. Hins vegar væru 

slíkar aðgerðir ekki séðar sem vald á forræði aðildarríkjanna heldur frekar sem samvinna 

þeirra til að stuðla að markmiðum bandalagsins. 

                                                
1 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 193. 
2 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 193. 
3 P.J.G Kapteyn and P. VerLoren van Themaat: Introduction to the Law of the European Communities,  
   bls. 162-163. 
4 Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union, bls. 115. 
5 P.J.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat: Introduction to the Law of the Eurpoean Communities, 
  bls. 149. (neðanmálsgrein 138) 
6 P.J.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat: Introduction to the Law of the Eurpoean Communities,  
   bls. 153-154. 
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 Neikvæða skylda trúnaðarreglunnar kemur vel fram í skyldu aðildarríkjanna til að setja 

ekki reglur sem gætu farið í bága við reglur bandalagsins, eins og t.d. tilskipun sem ekki hefur 

ennþá verið innleidd.1 Annað dæmi er skyldan til gera ekki neitt sem gæti torveltað starfsemi 

bandalagsins. Í EBD, mál 231/81, ECR 1982, bls. I-02259 (Hauptzollamt Würzburg) 

staðfesti Evrópudómstóllinn að þegar ríkisstjórnir aðildarríkjanna tækju bráðabirgða- 

ákvarðanir um sætaskipan innan stofnanna bandalagsins væru þau skyldug til að taka tillit til 

valds Evrópuráðsins til að stjórna sínu innra skipulagi.  

 Samvinna í góðri trú er kannski viðamesta skyldan í ákvæðinu og hefur 

Evrópudómstóllinn ítrekað vitnað í þessa skyldu aðildarríkjanna. Í EBD, mál C-137/91, ECR 

1999, bls. I-04023 (Commission v Hellenic Republic) rannsakaði framkvæmdastjórnin 

möguleg brot gríska ríkisins á reglum um frjálsa vöruflutninga. Í kjölfarið bað hún gríska 

ríkið um ákveðnar upplýsingar, en fékk ekkert svar. Að lokum höfðaði hún mál gegn 

Grikklandi  á grundvelli 226. gr. EB. Í dóminum segir að brestur gríska ríkisins á að svara 

spurningunum hafi torveltað starf framkvæmdastjórnarinnar og væri það brot á 10. gr. EB. 

Annað gott dæmi um skyldu aðildarríkjanna til að vinna saman er EBD, mál 235/87, ECR 

1988 bls. I-05589 (Matteucci-málið). Í því máli úrskurðaði Evrópudómstóllinn að  belgískum 

yfirvöldum væri ekki heimilt að neita nemenda af ítölskum uppruna ,búsettum í Belgíu, um 

belgískan- þýskan námsstyrk. Tíunda grein EB þýddi að ef tvíhliða samkomulag færi í bága 

við reglur bandalagsins, jafnvel þótt þetta samkomulag félli utan sviðs bandalagsins, þá væru 

aðildarríkin skyldug til að greiða fyrir framkvæmd bandalagsréttar. 

 Skyldan til að vinna saman í góðri trú bindur alla anga ríkisvalds aðildarríkjanna2, hún er  

gagnkvæm þannig að Evrópuþingið, ráðherraráðið og framkvæmdastjórnin3 verða einnig að 

hlýta henni sbr. t.d. EBD, mál C-2/88 ECR 1990, bls. 04405 (Zwartveld et al), en þar var 

framkvæmdastjórnin skylduð til að veita aðstoð í opinberu máli fyrir dómstóli aðildarríkis, 

m.a. með því að leggja fram sönnunargögn og gefa skýrslur. 

 

3.2  Grundvallarreglur í EB-rétti 

3.2.1 Inngangur 

Þróun EB-réttar í bandalag með yfirþjóðlegt vald gerðist ekki á einum degi, en með hugtakinu 

yfirþjóðlegt vald er átt við að alþjóðastofnunum er fengið vald til að fara með málefni sem 

                                                
1 Koen Lenaerts and Piet Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union, bls. 122. 
2 Takis Tridimas: The General Principles of EU law, bls. 421. 
3 P.J.G. Kapteyn and P. VerLoren van Themaat: Introduction to the Law of the Eurpoean Communities,  
  bls. 160-161. 
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varða fullveldi ríkja.1 Evrópudómstóllinn hefur smátt og smátt í dómsúrlausnum sínum gert 

bandalagsrétt virkari inn í aðildarríkjunum. Í þessum kafla verður lýst hvernig trúnaðarreglan 

birtist í grundvallarreglum bandalagsréttar, nánar tiltekið reglunum um bein réttaráhrif, 

forgangsáhrif, óbein réttaráhrif, skaðabótaskyldu og svo regluna um virkni bandalagsréttar. 

 

3.2.2  Reglan um bein réttaráhrif 

Í EBD, mál 26/62, English Special Edition page 0001 (Van Gend en Loos) setti EVD 

(Evrópudómstóllinn) regluna um bein réttaráhrif og staðfesti þar með að samningurinn um 

Evrópubandalagið væri ekki venjulegur þjóðréttarsamningur, heldur samningur sem einnig 

veitti réttindi til einstaklinga (self-executing).2  

 Málið varðaði hvort að ákveðin breyting á tollalögum í Hollandi bryti í bága við 12. gr. 

EB. Dómstóllinn i Amsterdam lagði fyrir Evrópudómstólinn spurninguna hvort að 12. gr. EB 

gæti veitt einstaklingum réttindi sem þeir gætu byggt á fyrir innlendum dómstólum. 

Niðurstaðan var að svo væri og  voru aðalrökin fyrir því að samningurinn væri meira en 

sáttmáli um gagnkvæmar skyldur aðildaríkjanna, hann væri bandalag sem að veitti 

einstaklingum réttindi. Í dóminum segir einnig: 

 

furthermore, it must be noted that the nationals of the states brought together in the Community are called 
upon to cooperate in the functioning of this community through the intermediary of the European 
Parliament and the Economic and Social Committee 

 
Á þennan hátt vísar Evrópudómstóllinn til skyldu aðildarríkjanna til að vinna saman í góðri 

trú til styrktar niðurstöðunni. Einnig setti hann ákveðin skilyrði sem þyrftu að vera uppfyllt til  

þess að ákvæði samningsins hefðu þessi áhrif, nánar tiltekið að það væri nógu skýrt og 

skilyrðislaust.  

Dómur þessi var brautryðjandi bæði vegna þess að sett var ný regla sem breytti eðli 

samstarfsins algjörlega og vegna þess að þarna sýndi dómstóllinn einna fyrst hvernig hann 

hugðist ætla að fylla upp í eyður í samningnum með frjálslegri markmiðaskýringu.3 

 

 

 

 

                                                
1 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 63.  
2 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 301. 
3 Paul Craig Gráinne de Búrca: EU Law, Text, Cases, and Materials, bls. 166. 
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3.2.3  Reglan um forgangsáhrif bandalagsréttar 

Tveimur árum eftir mál Van Gend en Loos í EBD, mál 6/64, English Special Edition page 

00585 (Costa v. Enel) skar EVD úr álitaefninu um rétthæð milli innlendra laga aðildarríkis og 

laga bandalagsins og skýrði enn frekar út hið sérstaka eðli bandalagsins.  

Málsatvik voru þau að rafveitur á Ítalíu voru þjóðnýttar og í máli sem reis vegna greiðslu 

á rafmagnsreikningi var því haldið fram að þjóðnýtingarlögin væru andstæð EB-samningnum. 

Dómstóllinn í Mílanó lagði málið fyrir Evrópudómstólinn til forúrskurðar sem úrskurðaði að 

undir öllum kringumstæðum hefði EB-réttur forgangsáhrif fram yfir innlendan rétt (lex 

superior). Aðalrökin fyrir niðurstöðunni voru að samningurinn hefði skapað sitt eigið 

lagakerfi sem væri partur af réttarkerfi aðildarríkjanna og að það var gert með því að ríkin 

framseldu fullveldi sitt til stofnanna bandalagsins. Síðan segir orðrétt í dóminum: 

 

the executive force of Community law cannot vary from one State to another in deference to subsequent 
domestic law, without jeopradizing the attainment of the objective of the Treaty set out in Article 5 and 
giving rise to the discrimination prohibited by Article 7. 

 
Dómstóllinn vísar hér beint í hina neikvæðu skyldu 10. gr. EB (áður 5. gr.) til stuðnings 

reglunnar um forgangsáhrif og tengir hana við 12. gr. EB ( áður 7. gr.) á þann hátt að 

mismunandi beiting EB-réttar í aðildarríkjunum sé til þess fallin að stofna markmiðum 

samningsins í tvísýnu. Mál Costa v. Enel markaði þáttaskil í þróun Evrópubandalagsins vegna 

þess að í málinu staðfestir dómstóllinn að ríkin hafi framselt hluta af fullveldi sínu til 

bandalagsins og það varanlega.1 

 

3.2.4  Reglan um óbein réttaráhrif 

Í EBD, mál 14/83, ECR 1984, bls. 01891  (Von Colson and Kamann) setti Evrópudómstóllinn 

regluna um óbein réttaráhrif en hún skyldar dómstóla aðildarríkjanna til að túlka innlend lög í 

samræmi við EB-rétt og þá sérstaklega í samræmi við tilskipanir ef þær hafa verið ranglega 

innleiddar. Tilskipanir eru bindandi hvað varðar markmið þeirra og er aðildarríkjunum ætlað 

að útfæra þær nánar í rétti sínum sbr. 249. gr. EB. Með öðrum orðum þeim er ekki ætlað að 

hafa bein réttaráhrif. Dómstóll EB hefur hins vegar viljað gera borgurunum kleift að byggja á 

þeim eins og sjá mátti í EBD, mál 41/74, ECR 1974, bls. I-01337 Van Duyn.2 Mál Von 

Kolson and Kamann endurspeglar þessa viðleitni. 

                                                
1 Paul Craig Gráinne de Búrca: EU Law, Text, Cases, and Materials, bls. 259. 
2 Paul Craig Gráinne de Búrca: EU Law,Ttext, Cases, and Materials, bls. 188. 
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 Málavextir voru þeir að stefnendur sóttu um stöðu í þýsku fangelsi en var mismunað 

vegna kynferðis. Þær vildu fá bætur eða vera veitt önnur staða í fangelsinu. Þýski dómstóllinn 

taldi að samkvæmt þýskum lögum sem var ætlað að innleiða tilskipun bandalagsins gæti hann 

einungis dæmt öðrum þeirra ferðakostnað. Forúrskurðar var óskað og spurt hvort tilskipunin 

gerði ráð fyrir að veita ætti stefnendum aðra stöðu í aðstæðum sem þessum. 

Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að svo væri ekki, en hins vegar krefðist hún 

þess að fullnægjandi lagaleg úrræði væru til staðar. Í dóminum segir: 

 

the Member States’ obligation arising from a directive to achieve the result envisaged by the directive and 
their duty under article 5 of the Treaty to take all appropriate measures, whether general or particular, to 
ensure the fulfillment of that obligation, is binding on all the authorities of the Member States including, 
for matters whithin their jurisdiction, the courts. It follows that, in applying the national law and in 
particular the provisions of a national law specifically introduced in order to implement directive No 
76/207, national courts are required to interpret their national law in the light of the wording and the 
purpose of the Directive in order to achieve the result referred to in the third paragraph of Article 189. 

 
Hér segir EVD innlenda dómstóla vera eina af stofnunum ríkjanna sem beri einnig að fara 

eftir trúnaðarreglunni og það með því að túlka innlend lög í samræmi við lög bandalagsins.  

Þó að dómstóllinn hefði sett regluna um óbein réttaráhrif var inntak reglunnar óljóst og þurfti 

því að koma til frekari dómaframkvæmdar til að skýra hana betur. 

  Í EBD, mál C-106/89, ECR 1991, bls. I-04135 (Marleasing v. La Comercial) svaraði 

dómstóllinn spurningunni hvort að reglan gilti einnig í einkamáli milli einstaklinga og hverjar 

aðrar takmarkanir væru á beitingu reglunnar1 aðrar en þær að virða meginreglur 

bandalagsréttar. 2 Marlesing SA. höfðaði mál til að fá félagssamþykktir La Comercial dæmdar 

ógildar þar sem þær voru einungis til þess að svíkja og sniðganga kröfuhafa. Spænski 

dómstóllinn leitaði til Evrópudómstólsins og spurði m.a. hvort að tilskipun sem hafði ekki 

verið innleidd gæti haft bein réttaráhrif í einkamáli milli einstaklinga til að útiloka gildisleysi 

fyrirtækis á öðrum grundvelli en þeim sem settur var í tilskipuninni, en hinar spænsku 

lagareglur sem reyndi á voru lex posterior gagnvart tilskipuninni. Í dóminum segir m.a.: 

 

In order to reply to that question, it should be observed that, as the Court pointed out in its judgment in 
Case 14/38 Von Colson and Kamann v. Land Nordrhein-Westfalen (1984) ECR 1891, paragraph 26, the 
Member States’ obligation arising from a directive to achieve the result envisaged by the directive and 
their duty undir Article 5 of the Treaty to take all appropriate measures, whether general or particular, to 
ensure the fulfilment of that obligation, is binding on all the authorities of Member States including, for 
matters within their jurisdiction, the courts. 

                                                
1 Paul Craig Gráinne de Búrca: EU Law, Text, Cases, and Materials, bls. 200-201. 
2 Skyldan til að virða meginreglur bandalagsréttar þegar landsréttur er túlkaður í samræmi við EB-rétt hafði þá  
   komið fram í EBD, mál 80/86, ECR 1987, bls. 03969 (Criminal proceedings against Kolpinghuis) 
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Siðan segir EVD að af þessu leiði að dómstólum aðildarríkjanna sé skylt að túlka innlend lög í 

samræmi við bandalagsrétt hvort sem þau voru sett fyrir eða eftir tilkomu tilskipunarinnar.  

 Evrópudómstóllinn hefur þó ávallt litið svo á að dómstólar aðildarríkjanna hafi svigrúm í 

beitingu sinni á reglunni um óbein réttaráhrif og er ljóst að ýmsar meginreglur geta hindrað að 

reglunni verði beitt, eins og t.d. reglurnar um fyrirsjáanlega löggjöf og bann við afturvirkni 

refsilaga.1 

 

3.2.5 Reglan um skaðabótaskyldu ríkis 

Í EBD, mál C-6 og 9/90, ECR 1991, bls. I-05357 (Francovich) setti EVD regluna um 

skaðabótaskyldu ríkisins. Málavextir voru þeir að ítalskir launþegar urðu fyrir tjóni vegna 

gjaldþrots fyrirtækis sem þeir störfuðu hjá. Á þessum tíma hafði EB gefið út tilskipun sem átti 

að rétta hlut launþega þegar svona stæði á en Ítalía hafði hins vegar ekki lagað löggjöf sína að 

tilskipuninni. Mál var höfðað gegn Ítalíu til að fá skaðann bættan, annaðhvort með því að 

tilskipuninni yrði framfylgt eða með greiðslu skaðabóta. Evrópudómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að til væri regla um skaðabótaskyldu ríkis vegna brota þess á bandalagsrétti. 

Aðalrökin fyrir því voru að bandalagsréttur væri réttarkerfi sem skapaði réttindi fyrir 

einstaklinga og virkni bandalagsréttar væri skert ef einstaklingar gætu ekki fengið tjón sitt 

bætt sem stafaði af broti ríkisins á skyldum þess. Síðan segir í dóminum: 

 

 Further foundation for the obligation on the part of Member States to pay compensation for such harm is to 
be found in Article 5 EEC, under which the Member States are required to take all appropriate measures, 
whether general or particular, to ensure fulfilment of their obligations under Community law. Among these 
obligation to nullify the the unlawful consequences of a breach of Community law. 

 
Hér er reglan um skaðabótaskyldu ríkis studd við aðra hinna jákvæðu skyldna 

trúnaðarreglunnar.  

 Það má segja að reglan um skaðabótaskyldu ríkisins og reglan um óbein réttaráhrif myndi 

saman nokkurs konar tryggingu fyrir því að öll lög EB-réttar gangi framar innlendum lögum 

aðildarríkjanna hvort sem þau hafa bein réttaráhrif eða ekki.2 Ef t.d. tilskipun er ekki réttilega 

leidd í lög, þá ber að beita reglunni um óbein réttaráhrif og túlka lögin í samræmi við 

tilskipunina og ef slíkt er útilokað ber að greiða þeim bætur sem telur sig hafa hafa orðið fyrir 

tjóni vegna þessa. 

                                                
1 Dóra Guðmundsdóttir: „Getur dómstólum borið skylda til...?“, bls.121-122. 
2 Alina Kaczorowska: European Union Law, bls. 336-337. 
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3.2.6  Virkni bandalagsréttar 

Eins og sjá má á reglunum um bein réttaráhrif og forgangsáhrif gildir bandalagsréttur inn í 

aðildarríkjunum og kemur það því í hlut innlendra dómstóla að beita bandalagsrétti.1 Vegna 

markmiðsins um að standa vörð um og veita einstaklingum réttindi er augljóst að það verður 

að vera hægt að fá þeim framfylgt fyrir dómstólum (ubi jus remedium). Í löggjöf 

Evrópubandalagsins eru engar reglur um það hvernig leysa skuli úr því þegar réttarfarsreglur 

aðildarríkis gera það að verkum að réttindum á grundvelli bandalagsréttar verður ekki náð 

fram.2 Evrópudómstóllinn hefur því mótað regluna um virkni bandalagsréttar (Principle of 

Effectiveness) en hún gengur út á að bandalagsréttur nái tilgangi sínum.3 Það hefur verið 

mjög á reiki hjá EVD hversu miklar skyldur hann leggur á dómstóla aðildarríkjanna að víkja 

réttarfarsreglum sínum til að bandalagsréttur nái fram að ganga, en slíkt verður að teljast 

frekar óheppilegt m.a. vegna þess að dómstólum aðildarríkjanna er fyrst og fremst ætlað að 

starfa samkvæmt landslögum.4 Ekki á neinu sviði bandalagsréttar reynir því jafn mikið á 

samvinnu milli dómstóla aðildaríkjanna og Evrópudómstólsins og er það því ekki tilviljun að 

reglan um virkni bandalagsréttar er grundvölluð á trúnaðarreglunni.5 Skipta má 

dómaframkvæmd EVD um þessa meginreglu í þrjú tímabili.6  

 Í byrjun var viðhorfið það að réttarfarsreglur og lagaleg úrræði færu eftir innlendum 

lögum en þó með ákveðnum skilyrðum. Í EBD, mál 33/76, ECR 1976, bls. 01989 (Rewe-

Zentralfinanz) kvað dómstóll EB á um tvö skilyrði sem að réttarfarsreglur aðildarríkis þyrftu 

að uppfylla, nánar tiltekið að það væru jafnir möguleikar á að fá réttindum byggðum á 

bandalagsrétti framfylgt eins og réttindum byggðum á innlendum lögum (equivalence) og 

reglan um fræðilegan möguleika (practical possibility), þ.e. að að ekki sé ómögulegt að fá 

EB-rétti framfylgt.  

Áherslurnar breytust síðan og þótti EVD nú nauðsynlegt að hægt væri að byggja á 

bandalagsrétti undir öllum kringumstæðum, EBD, mál 35/76, ECR 1976, bls. 01871 

(Simmenthal v. Italian Minister for Finance) var fyrsta skrefið í þá átt. Niðurstaðan í EBD, 

mál C-213/89, ECR 1990, bls. I-02433 (Factortame) var einnig djörf og verður nú stuttlega 

vikið að honum. 

                                                
1 Dóra Guðmundsdóttir: „Getur dómstólum borið skylda til..?“, bls. 116. 
2 Takis Tridimas: The General Principles of EU Law, bls. 420. 
3 Dóra Guðmundsdóttir: „Getur dómstólum borið skylda til...?“, bls. 125. 
4 Dóra Guðmundsdóttir: „Getur dómstólum borið skylda til...?“, bls. 130. 
5 Takis Tridimas: The General Principles of EU Law, bls. 422. 
6 Takis Tridimas: The General Principles of EU Law, bls. 420-421. 
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 Í málinu reyndi á hvort bandalagsréttur legði þá skyldu á Bretland að gefa spænskum 

kvótaeigendum bráðabirgðaleyfi þrátt fyrir að slíkt væri ekki leyfilegt undir breskum lögum, 

en bresk yfirvöld höfðu sett reglur sem skylduðu kvótaeigendur til að skrásetjast aftur og 

uppfylltu stefnendurnir ekki þau skilyrði. Töldu stefnendur að reglurnar með þessum nýju 

skilyrðum færu í bága við bandalagsrétt. Breskir dómstólar höfnuðu beiðni um 

bráðabirgðarleyfi, Evrópudómstóllinn var á andstæðri skoðun og í forúrskurði hans segir m.a.: 

 

in accordance with the case-law of the court, it is for the national courts, in application of the principle of 
cooperation laid down in article 5 of the EEC Treaty, to ensure the legal protection which persons derive 
from the direct effect of provisions of Community law. 

 
Í málinu kemur fram skylda aðildarríkjanna til að tryggja lagaleg úrræði fyrir einstaklinga 

jafnvel þótt það þýddi að þau þyrftu að víkja innlendum réttarfarsreglum. 

 Má segja að þriðja tímabilið hafi byrjað í kringum árið 1990 en það  lýsir sér m.a. í 

tilhneigingu til að láta dómstólum aðildaríkjanna það eftir að ákveða hvort réttarfarsreglur 

veiti réttindum sem stafa af bandalagsrétti fullnægjandi vernd og svo þróun reglunnar um 

bótaábyrgð ríkis. Virðist viðhorfið vera að nú hafi reglan verið sett og því geti 

Evrópudómstóllinn treyst því að innlendir dómstólar beiti henni af samviskusemi.1 

 

4  Trúnaðarreglan í EES-rétti 

4.1  Inngangur 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) er sprottinn af þeirri viðleitni EFTA-

ríkjanna ( Ísland, Noregur og Liechtenstein) að verða þátttakendur í sameinlegum innri 

markaði Evrópubandalagsins án þess að framselja fullveldi sitt til stofnanna þess.2 

Þetta hefur verið útfært þannig að EFTA-ríkin mynda sín á milli sérstakt réttarkerfi sem er 

byggt upp að hluta á regluverki Evrópubandalagsins (frumréttur). Ríkjunum er síðan skylt að 

taka upp afleiddar reglur EB-réttar í gegnum Sameiginlegu EES-nefndina og síðan ber hvert 

EFTA-ríki fyrir sig skyldu til að innleiða reglurnar í landsrétt sinn.  

 Þetta byggir á kenningunni um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar en hún felur í sér að 

þjóðaréttur og landsréttur eru tvö sjálfstæð kerfi réttarreglna og að þjóðréttarreglur fá ekki 

gildi að landsrétti nema þær hafi verið lögfestar.3 Af þessum sökum eru meginreglur 

                                                
1 Takis Tridimas: The General Principles of EU Law, bls. 421-422. 
2 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 29. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 169. 
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bandalagsréttar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif ekki partur af EES-samningnum.1 EES-

samningnum er hins vegar ætlað að veita réttindi til einstaklinga á svipaðan hátt og 

bandalagsréttur.2 Þarna myndast vissulega togstreita en EFTA-dómstólnum hefur tekist að 

tryggja einstaklingum réttindi sem stafa af EES-samningnum án þess að láta reglurnar um 

bein réttaráhrif og forgangsáhrif vera hluta af honum og þannig virt fullveldi aðildaríkjanna.3 

 Ein af forsendunum fyrir því að það gangi upp að hafa tvö réttarkerfi sem fjalla um sömu 

reglurnar þ.e. réttarkerfi EFTA-ríkjanna og Evrópubandalagsrétt er að gætt sé einsleitni í 

hvívetna. Af þessum sökum ber EFTA-dómstólnum að taka mið af úrskurðum EB 

dómstólanna sem máli skipta.4 Verður nú skoðað hvernig trúnaðarreglan kemur fyrir í  EES-

rétti. 

 

4.2  Almennt um trúnaðarregluna 

Trúnaðarregluna er að finna í 3. gr. EES-samningsins en samningurinn var lögfestur með 

lögum nr. 2/1993 (hér eftir skammstafaður EES) og tekin upp í lagasafnið í heild sinni. Hún 

hljóðar svo: 

 

Samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið 
verði við þær skuldbindingar sem af samningi þessum leiðir. Þeir skulu varast ráðstafanir sem teflt geta 
því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði náð. 

 
 Þeir skulu enn fremur auðvelda samvinnu innan ramma samnings þessa. 
 
Í greinargerð með lagafrumvarpinu segir um 3. gr. EES að hún sé einungis til áréttingar um að 

orð skuli standa og að hnykkt sé á skuldbindingunum án þess að nokkru sé efnislega bætt við. 

Það hefur því verið í höndum EFTA-dómstólsins að móta og skýra 3. gr. EES. Hefur hann 

vísað í trúnaðarregluna í mörgum málum og brýnt fyrir aðildarríkjunum skyldurnar sem á 

þeim hvíla samkvæmt greininni.5 Eins og í bandalagsrétti má flokka skyldur reglunnar í tvær 

jákvæðar og eina neikvæða. Verða nú tekin nokkur dæmi um hvernig trúnaðarreglan hefur 

birst í dómum EFTA-dómstólsins.  

 Oft er vitnað í trúnaðarskylduna til frekari stuðnings niðurstöðu eða til að minna á þær 

skyldur sem að hvíla á samningsríkjunum sbr. t.d. EFTAD, mál E-8/00 (Landsorganisasjonen 

i Norge o.fl). Málið fjallaði m.a. um að hvaða leyti samkeppnisreglur EES-samningsins gætu 

                                                
1 EFTAD, mál E-4/01 (Karl K. Karlsson) og EFTAD, mál E-1/01 (Hörður Einarsson) 
2 8. liður aðfaraorða EES-samningsins 
3 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 156. 
4 6. gr. EES. 
5 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 173.  
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tekið til kjarasamninga. Eftir að dómurinn nefnir að skoða verði 53. gr. EES í samhengi við e-

lið 2. mgr. 1. gr. EES og að reglunum er ætlað að tryggja að samkeppni sé ekki skert bætir 

hann við „dómstóllinn bendir einnig á að 2. málsl. 1. mgr. 3. gr. EES gerir kröfu til þess að 

sérhver samningsaðili skuli varast ráðstafanir sem telft geta því í tvísýnu að markmiðum 

samnings þessa verði náð.“ Hér er vísað í hina neikvæðu skyldu trúnaðarreglunnar og 

einungis til áminningar.1 

 Í EFTAD, mál E-7/97 (ESA gegn Noregi) var Noregur fundinn brotlegur gagnvart 7. og 

13. gr. EES fyrir að hafa ekki staðið við skuldbindingar sínar varðandi innleiðingu 

tilskipunnar um lágmarkskröfur um umbætur er varða öryggi og heilsu starfsmanna í 

jarðefnanámi. Dómstóllinn vísaði í 3. gr. EES og telur upp skyldurnar sem að felast í 

trúnaðarreglunni og að þessar grundvallarskuldbindingar geri kröfu um samvinnu og aðstoð 

sem byggist á trúnaði. Hér vanrækir samningsríki skyldu sína til að innleiða ákveðna tilskipun 

og brýtur þar með gegn 7. og 13. gr. EES. Var það einnig talið brot gegn hinni jákvæðu 

skyldu trúnaðarreglunnar um að gera almennar ráðstafanir til að standa við skuldbindingar.2 

  Í EFTAD, mál E-1/04 (Fokus Bank ASA gegn Noregi) var innlendum og erlendum 

aðilum mismunað í tengslum við málsmeðferð fyrir skattayfirvöldum. Í dóminum segir m.a. 

„á hinn bóginn verður slík málsmeðferð að vera með þeim hætti að hún skerði ekki eða 

takmarki þau réttindi sem leiðir af EES-samningnum. Slíka skuldbindingu samningsríkjanna 

leiðir af 3. gr. EES, en hún endurspeglar 10. gr. EB.“ Hér er vísað í hina neikvæðu skyldu og 

tilteknar ákveðnar kröfur til stjórnsýslunnar sem leiddar eru af trúnaðarreglunni.3 

 EFTA-dómstóllinn hefur einnig vísað í meginregluna um einlæga samvinnu sem er 

undirliggjandi í trúnaðarreglunni sbr. EFTAD, mál E-3/04 (Athanasios o.fl.) en grískum 

ríkisborgara sem bjó í Grikklandi og starfaði á skipi sem var skráð í Noregi var neitað um 

undanþágu frá norskum almannatryggingareglum. Var það vegna þess að hann hafði ekki 

opinbert vottorð frá heimalandi sínu sem staðfesti að hann nyti verndar 

almannatryggingalöggjafar í Grikklandi. Dómstóllinn tók fram að það væri í samræmi við 

meginregluna um einlæga samvinnu að tryggja rétta beitingu lagavalsreglna þeirra sem um 

ræðir og að það væri hlutverk ríkisins að meta hvort skilyrðum um undanþágu væri fullnægt. 

Hér leggur EFTA-dómstóllinn áherslu á skyldu samningsríkjanna til að eiga góða samvinnu 

við borgarana. 

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 248. 
2 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 244. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 246. 
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  Eins og í EB-rétti nær reglan um trúnað milli samningsaðila einnig til stofnanna EFTA 

sbr. EFTAD, mál E-5-7/04 (Fesil og Finnfjord o.fl. gegn ESA). Málið varðaði lögmæti 

ákvörðunar og málsmeðferð fyrir ESA þar sem stofnunin komst að þeirri niðurstöðu að 

tilteknar undanþágur fælu í sér ríkisaðstoð sem væri ósamrýmanleg EES-samningnum. 

EFTA-dómstóllinn komst að því að ákvörðun stofnunarinnar og málsmeðferð hefði verið 

lögmæt. Um málsmeðferðina segir m.a. í dóminum „Þótt stofnunin sé ekki skyldug til að 

hefja formlega málsmeðferð samkvæmt 1. mgr. 1. gr. bókunar 3 við ESE-samninginn er hún 

engu að síður ekki aðeins skyldug til að virða réttindi viðkomandi ríkis til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri, heldur einnig skyldug til samvinnu við það af fullum trúnaði. 

Þessa skyldu leiðir af 3. gr. EES.“ Af dóminum má leiða að sama skylda hvílir á EFTA-

ríkjunum í samskiptum þeirra við stofnunina.1  

 Beiting trúnaðarreglunnar í EES-rétti virðist nokkuð sambærileg beitingu reglunnar í EB-

rétti en hafa verður í huga að hún nær einungis til þeirra sviða sem að EES-samningurinn nær 

til.2 EES-samningurinn nær aðeins til hluta Evrópubandalagsréttar og mismunandi eðli 

samninganna takmarka einnig beitingu reglunnar, en opnar líka fyrir beitingu reglunnar á 

öðrum sviðum en í bandalagsrétti. Um þetta verður fjallað nánar í 5. kafla. 

 

4.3  Reglurnar um skaðabótaskyldu ríkis og óbein réttaráhrif 

4.3.1  Inngangur 

Eins og fyrr var drepið á eru reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif eins og þær voru 

mótaðar af Evrópudómstólnum ekki partur af EES-rétti. Þó lögðu ríki Evrópubandalagsins 

mikla áherslu á að tryggt yrði að innleiddar EES-reglur hefðu forgangsáhrif fram yfir landsrétt. 

Þetta var talið nauðsynlegt til að EES-reglur fengju sömu stöðu og hliðstæðar reglur í  

Evrópubandalaginu.3 Bókun 35 sem 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið 

stendur fyrir á að tryggja að ef innleiddar EES-reglur og reglur landsréttar stangast á að þá 

gildi þær fyrrnefndu. Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir hvort að 3. gr. laga nr. 2/1993 um 

Evrópska efnahagssvæðið uppfylli þetta skilyrði en sumir telja slíka ráðstöfun vera framsal á 

fullveldi ríkisins.4  

 Markmið EES-samningsins er engu að síður að veita einstaklingum á samningssvæðinu 

sömu réttindi. Spurningin er hvernig því verði náð án þess að láta EES-reglur hafa lagagildi í 

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 249. 
2 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 249. 
3 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101. 
4 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 130. 
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samingsríkjunum með formlegri  innleiðingu (bein lagaáhrif) en vanræksla eða mistök af 

hálfu samningsríki við innleiðingu EES-reglna geta orðið einstaklingi til tjóns og jafnframt 

orsakað mismunun. EFTA-dómstóllinn hefur leyst þetta vandamál með því að staðfesta að 

meginreglan um skaðabótaskyldu ríkis gildi í EES-rétti og með því að styðjast við 

meginregluna um að að skýra eigi landsrétt í samræmi við þjóðarétt. Báðar þessar reglur eru 

grundvallaðar á trúnaðarreglunni og verður nú skoðað hvernig Hæstiréttur og EFTA-

dómstóllinn hafa beitt skýringarreglunni og svo hvernig trúnaðarreglan birtist sem 

grundvöllur reglunnar um skaðabótaábyrgð ríkis. 

 

4.3.2  Skýring í samræmi við þjóðarétt 

Meginreglan um að skýra eigi landsrétt í samræmi við þjóðarétt er sama efnis og styðst við 

sömu rök og reglan um óbein réttaráhrif. Í grunninn er því enginn munur á þessum tveimur 

reglum nema að reglan um óbein réttaráhrif er komin úr bandalagsrétti en hin reglan er óskráð 

meginregla sem hefur lengi verið partur af íslenskum rétti.  

 Í íslenskri dómaframkvæmd er til fjöldinn allur af dómum þar sem að skýringareglunni er 

beitt. Viðleitni Hæstaréttar til að túlka lög í samræmi við þjóðarétt hefur verið rík og til eru 

dómar þar sem rökstyðja má að gengið hafi verið lengra í beitingu þjóðréttarreglna en rúmast 

innan tvíeðliskenningarinnar.1 Umfjöllun um þá dóma fellur utan við efni ritgerðarinnar en 

hins vegar verða nú reifaðir nokkrir dómar um hvernig Hæstiréttur skírskotar til 

þjóðréttarskuldbindinga í dómum sínum. 

 Skýring í samræmi við alþjóðlega mannréttindasáttmála hefur verið áberandi2 og einkum 

Mannréttindasáttmála Evrópu áður en hann var lögfestur með lögum nr. 62/1994 sbr. t.d. Hrd. 

1992, bls. 401, en  þar var maður ákærður fyrir ærumeiðingar. Verjandi ákærða vildi meina að 

þáverandi 108. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 væri andstæð 10. gr. laga nr. 62/1994 

um Mannréttindasáttmála Evrópu. Í dómi Hæstiréttar segir m.a. „þessi lagaákvæði ber að 

skýra með tilliti til þeirra skuldbindinga um vernd æru, persónu- og tjáningarfrelsi í 

alþjóðlegum mannréttindasáttmálum, sem íslenska ríkið hefur fullgilt. Er þar að geta 

Mannréttindasáttmála Evrópu.“ 

 Í Hrd. 1994, bls. 2497 hafði verið lagt hald á fjölda myndbanda hjá I og fékk hann þau 

ekki aftur fyrr en þremur árum seinna. Hæstiréttur þylur upp 6. gr. Evrópuráðssamningsins 

um réttláta málsmeðferð og segir síðan meðferð málsins hafa verið andstæða lögum um 

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 170. 
2 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 172. 
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meðferð opinberra mála og að skýra verði ákvæðið með hliðsjón af  lögum 62/1994 um 

Mannréttindasáttmála Evrópu. 

 Í Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) héldu tveir menn til veiða án aflaheimilda vitandi að slíkt 

væri brot á reglum um stjórn fiskveiða nr. 38/1990 og fleiri lögum. Þeir vildu meina að 

tiltekin ákvæði laganna færu í bága við Stjórnarskrána, nánar tiltekið 75. og 65. gr. 

stjórnskipunarlaga nr. 33/1944. Hæstiréttur var ekki sammála því og í rökstuðningi sínum 

segir hann m.a. „Hefur íslenska ríkið og skuldbundið sig að þjóðarétti til þess að tryggja 

skynsamlega nýtingu þessarar auðlindar samkvæmt 61. og 62. gr. hafréttarsáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.“ 

 Í Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) krafðist Öryrkjabandalag Íslands viðurkenningar á því  

að Tryggingastofnun hefði verið óheimilt að skerða tekjutryggingu örorkulífeyrisþega í 

hjúskap vegna tekna maka. Hæstiréttur taldi þessa skerðingu leiða til þess að lágmarksskilyrði 

76. gr. stjórnskipunarlaga nr. 33/1944 væru ekki uppfyllt. Í rökstuðningi sínum talar 

Hæstiréttur um frumvarpið að breytingu á stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 og segir m.a. „var 

sérstaklega í því sambandi vakin athygli á 12. og 13. gr. Félagsmálasáttmála Evrópu, sem 

fullgiltur var af Íslands hálfu“ og síðan „lýtur fyrrnefndi samningurinn að því að 

samningsaðilar skuldbinda sig meðal annars til að koma á eða viðhalda almannatryggingum 

eða gera þeim það hátt undir höfði, sem krafist er til fullgildingar á 

alþjóðavinnumálasamþykkt um lágmark félagslegs öryggis.“ Í þessum dómi eru 

þjóðréttarsamningar látnir hafa áhrif á skýringu ákvæða stjórnarskrár. 

  Reglan um skýringu landsréttar í samræmi við þjóðarétt eða reglan óbein réttaráhrif eins 

og hún verður nú kölluð hefur oft komið fyrir í dómum og ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins. Hún birtist fyrst1 í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í EFTAD, mál E-4/01 

(Karl K. Karlsson hf. gegn Íslandi) en héraðsdómur Reykjavíkur óskaði ráðgefandi álits um 

það hvort skýra bæri ákvæði EES-samningsins þannig að íslenska ríkinu hafi frá gildistöku 

samningsins verið skylt að afnema einkarétt á heildsöludreifingu áfengis. Einnig var spurt 

hvort að íslenska ríkið væri skaðabótaskylt ef talið yrði að það hefði brotið gegn EES-

samningnum. Í því sambandi segir í dóminum: 

 

Það leiðir af 7. gr. EES og bókun 35 við EES-samninginn að EES-réttur felur ekki í sér framsal 
löggjafarvalds. Af því leiðir að EES-réttur gerir ekki kröfu til þess að einstaklingar og aðilar í 
atvinnurekstri geti byggt beinan rétt fyrir dómstólum aðildarríkis á ákvæðum EES-réttar sem ekki hafa 
verið innleidd í landsrétt. Um leið leiðir það af þeim almennu markmiðum EES-samningsins, að koma á 

                                                
1 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 167. 
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fót öflugum og einsleitum markaði, þar sem ítrekuð áhersla er lögð á möguleika einstaklinga til að leita 
réttar síns fyrir dómstólum og til að fá fullnægt réttindum sínum samkvæmt samningnum, sem og af 
meginreglunni um virka framkvæmd þjóðaréttar, að dómstólar aðildarríkja hljóta við skýringu landsréttar 
að taka mið af EES-réttinum í heild, hvort sem ákvæði hans hafa verið lögfest eða ekki. 

 
Þótt ekki sé vísað beint í trúnaðarregluna þá er reglan um óbein réttaráhrif í EES-rétti eins og í 

EB-rétti grundvölluð á trúnaðarreglunni.1  

 Í EFTAD, máli E-1/07 (sakamál gegn A) kemur reglan um óbein réttaráhrif skýrt fram. 

Málið varðaði túlkun á reglum um frelsi til að veita þjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu en 

lögfræðingur brotþola var búsettur í Austurríki og fékk því ekki að taka þátt í réttarhöldunum 

sem áttu sér stað í Liechtenstein. Í dóminum segir: 

 

Moreover, it is inherent in the objectives of the EEA Agreement referred to in paragraph 37 above, as 
well as in Article 3 EEA, that national courts are bound to interpret national law, and in particular 
legislative provisions specifically adopted to transpose EEA rules into national law, as far as possible in 
conformity with EEA law. Consequently, they must apply the interpretative methods recognised by 
national law as far as possible in order to achieve the results sought by the relevant EEA rule. 

 
Dómurinn vitnar í þá skyldu samingsríkjanna að túlka landsrétt í samræmi við EES-rétt og 

vísar í 3. gr. EES í því sambandi. Hann leggur sérstaka áherslu á að þetta gildi um tilskipanir 

sem er ætlað að innleiða í landsrétt.  

 Að lokum má benda á nýlegan dóm, EFTAD mál E-9/07 og E-10/07 (L’Oreal), þar sem 

tekið er fram að reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif eru ekki partur af EES-

samningnum en engu að síður beri þeim að túlka lögin í samræmi við EES-rétt eða eins og 

EFTA-dómstóllinn orðar það: 

 

In light of the defendants  ́submissions, which also address the issue of whether article 7 of the Trade 
Mark Directive can be directly applicable and take precedence over a national rule that fails to transpose 
the relvevant EEA rule correctly into national law, the Court recalls, as a preliminary remark, that the 
Directive could not in any case have direct effect and primacy pursuant to EEA law, cf. Case E-1/07 
Criminal proceedings against A (2007) EFTA Ct. Rep. 246, at paragraphs 40-41 and 43. Nonetheless, the 
national courts are bound to interpret national law as far as possible in conformity with EEA law, 
Consequently, they must apply the interpretative methods recognised by national law as far as possible in 
order to achieve the result sought by the relevant EEA rule, cf. Case E-1/07 Criminal proceedings against  
A, at paragraph 39. 
 

4.3.3  Reglan um skaðabótaábyrgð ríkis 

Í EFTAD, mál E-9/97 (Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn Íslandi) var staðfest að reglan um 

skaðabótaskyldu ríkis væri hluti af EES-samningnum. Málavextir voru þeir að gjaldkeri, hjá 

hlutafélagi sem varð gjaldþrota, var hafnað um launakröfu sem forgangskröfu í búið, þar sem 

                                                
1 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 169. 
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hún var skyld einum eigandanum í fyrsta lið til hliðar þ.e. vegna þess að þau voru systkini. 

Var henni einnig synjað um greiðslu úr ábyrgðarsjóði af þessum sökum. Tilskipun um vernd 

til handa launþegum þegar vinnuveitandi verður gjaldþrota hafði ekki verið réttilega innleidd 

og mátti rekja tjón Erlu Maríu til þess. Stefnendur kröfðust skaðabóta og í ráðgefandi áliti sem 

að héraðsdómur Reykjavíkur óskaði, spurði hann m.a. að því hvort það varðaði ríkið 

skaðabótaábyrgð að hafa ekki breytt landslögum á þann veg að launþeginn ætti rétt til 

launagreiðslnanna þegar svona stæði á. EFTA-dómstóllinn taldi svo vera og studdi þá 

niðurstöðu sína þeim rökum að EES-samningurinn væri í ríkum mæli ætlað að vera til 

hagsbóta einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri, að samingurinn væri sérstaks eðlis (sui 

generis) og fæli í sér sjálfstætt réttarkerfi og að vegna markmiðsins um einsleitni hljóti 

samningsríkjunum að bera skylda til að sjá til þess að svona tjón fáist bætt. Síðan segir í 

dóminum: 

 

Ákvæði 3. gr. EES-samningsins rennir frekari stoðum undir þá skyldu samningsaðila að sjá til þess að tjón 
fáist bætt. Samkvæmt 3. gr. skulu samningsaðilar gera allar viðeigandi ráðstafanir, hvort sem er almennar 
eða sérstakar, til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningnum leiðir, sjá dóm frá 
30. apríl 1998 í máli E-7/97 Eftirlitsstofnun EFTA gegn Noregi. 

 
Dómurinn styður niðurstöðu sína margvíslegum rökum og þar á meðal við skyldur 

samningsríkjanna sem stafa af trúnaðarreglunni, nánar tiltekið skylduna til að standa vörð um 

þau réttindi einstaklinga og aðila í atvinnureksti sem eru í EES- samningnum. Þessa skyldu 

má leiða af fyrstu jákvæðu skyldunni í trúnaðarreglunni.1 

 

5  Samanburður 

Beiting trúnaðarreglunnar í EES-rétti virðist sambærileg þeirri í Evrópubandalagsrétti á þeim 

sviðum sem samningurinn nær til, en eins og áður hefur verið nefnt tekur EES-samningurinn 

ekki til nema hluta EB-réttar og 3. gr. EES tekur á sama hátt einungis til þess hluta. Einnig 

verður að hafa í huga þann eðlismun sem er á EB-rétti annars vegar og EES-rétti hins vegar. 

Sem dæmi má taka að óvíst er hvort hin neikvæða skylda til að forðast ráðstafanir sem geta 

haft neikvæð áhrif á samrunaþróun bandalagsins hafi eitthvert gildi fyrir EFTA-ríkin og hvort 

sú skylda verði lögð á EFTA-ríkin að grípa til sérstakra ráðstafana til að ná markmiðum 

samstarfsins.2 

                                                
1 Davíð Þór Björgvisson: EES-réttur og landsréttur, bls. 245. 
2 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 250. 
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 Trúnaðarreglan í EES-rétti á síðan við á sviðum sem ekki eiga sér hliðstæðu í 

bandalagsrétti. Má þar nefna þá skyldu samingsríkjanna að taka upp afleiddar gerðir í 

landsrétt sbr. t.d. EFTAD, mál E-7/97 (ESA gegn Noregi) og svo skylduna til að taka tillit til 

fordæma Evrópudómstólsins sbr. 6. gr. EES og 3. gr. ESE.1   

EFTA-ríkjunum er ekki skylt að fara eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins en það verður 

þó að teljast mikilvægt fyrir samningsríki í þeirri viðleitni að efna skyldur sínar skv. 

samningnum eins og Hæstiréttur Íslands tók fram í Hrd. 1999, bls. 4429 (Fagtún). Dómurinn 

tekur fram mikilvægi þess að þeir fari eftir ráðgefandi álitum EFTA og tengir það við 

trúnaðarregluna en í dóminum segir „Hafa Íslendingar skuldbundið sig til að gera allar 

viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að þessum markmiðum, sbr. 3. gr. EES-samningsins. Af 

þessu leiðir að íslenskir dómstólar eiga að hafa hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins 

við skýringar á efni ákvæða EES-samningsins.“  

 Það virðast lítil takmörk á því hvernig dómstólar EB- og EES-réttar beita reglunni um 

trúnað aðildarríkjanna enda er hún meira í formi yfirlýsingar og getur átt við á nánast hvaða 

sviði samninganna sem er. Í EB-rétti hefur nú þegar myndast mikil dómaframkvæmd með 

reglunni og hinar helstu reglur sem mynda hið yfirþjóðlega eðli sambandsins verið mótaðar. 

Í EES-rétti er hins vegar við lýði togstreita milli þess hversu langt skal ganga í að veita 

einstaklingum réttindi á grundvelli EES-samningsins án þess að fullveldi ríkjanna verði 

framselt. Spurningin um hvernig trúnaðarreglunni verði beitt í framtíðinni í þessum 

réttarkerfum fer því mikið eftir vilja aðildarríkjanna og dómstólanna til að auka samstarfið og 

í tilfelli EES-réttar hversu langt dómstólar eru tilbúnir að teygja sig til að uppfylla skyldur 

sínar samkvæmt samningnum og þá hugsanlega á kostnað fullveldi samningsríkjanna. 

 

6  Lokaorð 

Dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins ber með sér að trúnaðarreglan er 

ekki einungis til áminningar og áhersluauka fyrir aðildarríkin þegar þau vanrækja að uppfylla 

skyldur sínar samkvæmt samningunum. Reglunni hefur verið gefið sjálfstætt gildi og hefur 

hún gegnt veigamiklu hlutverki í að móta bandalagsrétt, en margar grundvallarreglur 

bandalagsréttar hafa verið byggðar á henni eins og t.d. reglan um skaðabótaskyldu ríkis og 

reglan um forgangsáhrif. Hún hefur einnig verið látin taka til stofnanna bandalagsins þrátt 

fyrir að ekkert sé minnst á þær í greininni.  

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 250. 
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 Í EES-rétti hefur henni verið beitt með sambærilegum hætti og bandalagsrétti þar sem við 

á, en henni hefur líka verið beitt á sviðum sem eiga sér ekki hliðstæðu í Evrópubandalaginu, 

eins og t.d. skyldu ríkjanna til að fara eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins. Í heildina 

litið má segja að trúnaðarreglan sé ein mikilvægasta regla EB-og EES-réttar enda gegnir hún 

því hlutverki að brýna fyrir aðildaríkjunum að þau eigi að standa við skuldbindingar sínar: 

Pacta sunt servanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 23 

HEIMILDASKRÁ 
 
 
 
 
Alina Kaczorowska: European Union Law. USA og Canada 2009. 
 
Björg Thorarensen og Pétur Leifsson: Kaflar úr þjóðarétti. Handrit til kennslu við lagadeild 
Háskóla Íslands. 2. útgáfa. Reykjavík 2005. 
 
Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur. Reykjavík 2006. 
 
Davíð Þór Björgvinsson: Þjóðaréttur og landsréttur. Kennslurit við Háskólann í Reykjavík. 
Reykjavík 2006. 
 
Dóra Guðmundsdóttir: „Getur dómstólum borið skylda til...?“. Afmælisrit: Þór Vilhjálmsson 
sjötugur, ritstj. Davíð Þór Björgvinsson. Reykjavík 2000, bls. 111-147. 
 
Gunnar G. Schram: Ágrip af þjóðarétti. Reykjavík 1986. 
 
Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla. Reykjavík 2003. 
 
Koen Lenaerts og Piet Van Nuffel: Constitutional Law of the European Union. London 2006. 
 
M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law. A Comparative Study of the Effectiveness of 
European law. Groningen 2009  
 
Páll Sigurðsson: Samningaréttur. Reykjavík 2004 
 
Páll Sigurðsson: „Samninga- og kröfuréttur“. Um lög og rétt. Helstu greinar íslenskrar 
lögfræði. ritstj. Róbert R. Spanó. Reykjavík 2006, bls. 219-277. 
 
Paul Craig og Gráinne de Búrca: EU Law, Text, Cases, and Materials. 2. útgáfa. New York 
1998. 
 
P.J.G. Kapteyn og P. VerLoren van Themaat: Introduction to the Law of the European 
Communities. 3. útgáfa. London 1998. 
 
Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða. Reykjavík 2007. 
 
Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið. Reykjavík 2000. 
 
Takis Tridimas: The General Principles of EU Law. 2. úgáfa. New York 2006. 
 

 

 

 



 24 

DÓMASKRÁ 
 

 

Dómar Hæstaréttar: 

Hrd. 1992, bls. 401 

Hrd. 1994, bls. 2497 

Hrd. 2000, bls. 1534 (12/2000) 

Hrd. 2000, bls. 4480 (125/2000) 

Hrd. 1999, bls. 4429 

 

Dómar EFTA-dómstólsins: 

EFTAD, mál E-8/00  

EFTAD, mál E-7/97  

EFTAD, mál E-1/04  

EFTAD, mál E-3/04  

EFTAD, mál E-5-7/04  

EFTAD, mál E-4/01  

EFTAD, máli E-1/07  

EFTAD, mál E-9/07 og E-10/07  

EFTAD, mál E-9/97  

 

Dómar dómstóls EB: 

EBD, mál 47 og 48/83, ECR 1984, bls. I-01721  

EBD, mál 231/81, ECR 1982, bls. I-02259  

EBD, mál C-137/91, ECR 1999, bls. I-04023  

EBD, mál 235/87, ECR 1988 bls. I-05589  

EBD, mál C-2/88 ECR 1990, bls. 04405  

EBD, mál 26/62, English special edition page 0001  

EBD, mál 6/64, English special edition page 00585  

EBD, mál 14/83, ECR 1984, bls. 01891   

EBD, mál 41/74, ECR 1974, bls. I-01337  

EBD, mál C-106/89, ECR 1991, bls. I-04135  

EBD, mál C-6 og 9/90, ECR 1991, bls. I-05357  



 25 

EBD, mál 33/76, ECR 1976, bls. 01989  

EBD, mál 35/76, ECR 1976, bls. 01871  

EBD, mál C-213/89, ECR 1990, bls. I-02433  

 

Dómar Alþjóðadómstólsins: 

AD,Territorial dispute, 13. febrúar 1994, ICJ Reports 1994, bls. 266 
 

 


