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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að skýra regluna um bein réttaráhrif (e. Direct effect) í 

sambandsrétti, ESB rétti, og mögulega tilvist hennar í EES rétti með tilkomu EES 

samningsins og þjóðarétti. Fyrst verður farið yfir sögu Evrópusambandsins í stuttu máli og þá 

þróun sem leiddi af sér bandalagsrétt. Í öðru lagi verður yfirþjóðlegu eðli sambandsins lýst og 

tengsl þjóðaréttar og landsréttar rakin í ljósi meginreglnanna um eineðli og tvíeðli.  Þá verður 

í þriðja lagi leitast við að skýra nánar regluna um beina réttarverkan í sambandsrétti og tilvist 

hennar í EES rétti og hvernig Evrópudómstólinn (e. European court of justice)  hefur markað 

regluna í dómum sínum en dómstólinn er ein þeirra stofnanna sem gegnir mikilvægu hlutverki 

í þróun og túlkun á sambandsréttinum en í mörgum tilvikum er dómstólum aðildarríkja 

heimilt eða skylt að leita úrskurðar dómstólsins á túlkun á sambandsrétti. Dómstólinn hefur 

m.a. markað regluna um bein réttaráhrif en það gerði hann fyrst í máli Van Gend en Loos
1
 en 

það mál verður rakið síðar
2
 

                                                           
1
 EBD, mál C- 26/62, ECR 1963 bls 1 

2
 Gunnar G. Schram: Evrópubandalagið, bls 46-50  
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2. Evrópusambandið og upphaf bandalagsréttar 

2.1 Evrópusambandið 

Hugmyndir um sameinaða Evrópu eru ekki nýjar á nálinni og hafa áhrifamenn álfunnar oftar 

en einu sinni reynt að koma áhrifum sínum og völdum yfir alla heimsálfuna sem kostað hefur 

fjölda átaka og óþarfa stríða. Í ljósi tveggja hörmulegra styrjalda sem áttu uppruna sinn í 

Evrópu og náðu um öll heimsins höf og álfur við upphaf og miðbik 20. aldarinnar fóru að 

heyrast raddir um sameinginlega stjórn innan Evrópu til þess að tryggja frið í heimsálfunni.  

Fyrsta skrefið í átt að aukinni samvinnu eftir seinni heimstyrjöldina má rekja til Kola- og 

stálbandalags Evrópu (KSE) frá 1951 en með því var stjórn kola- og stálframleiðslu sex 

Evrópuríkja sett undir einn hatt. Ríkin sem stóðu að sáttmálanum voru Frakkland, Ítalía, 

Vestur-Þýskaland, Belgía, Holland og Lúxemborg. KSE  var fyrsti liðurinn í þróun sem ætlað 

var að leiða til aukinnar samvinnu ríkjanna á fleiri sviðum meðal ríkja Evrópu.
3
 Þann 25. mars 

1957 skrifuðu ríkin sex undir tvo nýja sáttmála. Annars vegar sáttmálann um 

Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) og hins vegar Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE). 

Sáttmálinn um Efnahagsbandalag Evrópu er betur þekktur sem Rómarsáttmálinn. Telja má að 

hann sé grunnur þess réttarsambands sem þróast hefur innan Evrópusambandsins og gengur 

nú undir nafninu sambandsréttur. Rómarsáttmálinn markaði að auki aukna samvinnu á fleiri 

sviðum og er upphaf fjórfrelsisins þ.e. frjálst flæði vinnuafls, þjónustu, vöru og fjármagns 

innan sambandsins.
4
 

Evrópusambandið (ESB) var formlega komið á fót með Maastricht-sáttmálanum árið 1993 en 

þá voru sameinaðar allar þrjár stoðir sambandsins, EBE, KSE og KBE undir einn hatt. Ýmsar 

breytingar hafa verið gerðar á sambandinu frá þeim tíma bæði til lagfæringar og breytinga á 

einstökum þáttum sambandsins. Vert er hins vegar að nefna nýjustu breytingu sambandsins 

sem fólgin er í Lissabon-sáttmálanum, sáttmálinn um starfshætti ESB eða TFEU, sem tók 

gildi 1. desember 2009. Með honum er leitast við að einfalda og breyta stoðum sambandsins 

og gera það hæfara til að takast á við erfið og flókin verkefni til dæmis þá ólgu sem skapast 

hefur innan sambandsins í kjölfar peningamálakreppunnar sem skall á árið 2008.   

 

                                                           
3
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon:Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska Efnahagssvæðisins, bls 10 

4
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon:Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska Efnahagssvæðisins, bls 12 
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2.2 Evrópska Efnahagssvæðið 

Með samningnum um Evrópska Efnahagssvæðið (EES) fengu ríki EFTA sem undirrituðu 

samninginn aðgang að innri markaði ESB. Samningurinn gengur ekki jafn langt í upptöku á 

regluverki ESB og aðild að sambandinu hefði í för með sér. Þó gilda tilteknar reglur ESB og 

einstök fordæmi Evrópudómstólsins um ríki EES. Samningurinn tók gildi árið 1994 og í dag 

standa að honum Ísland, Noregur og Liechtenstein.  

2.3 Yfirþjóðlegur bragur 

Yfirþjóðlegt eðli Evrópusambandsins er nær því sem við þekkjum frá réttarskipan 

sambandsríkja líkt og Bandaríkjanna. Stofnanir Evrópusambandsins geta bundið aðildarríkin, 

einstaklinga og lögaðila með ákvörðunum sínum
5
. Þetta geta þær gert án sértækrar þátttöku 

aðildarríkjanna og ganga því skrefi lengra en almennt gengur og gerist í þjóðarétti.
6
  

Lítum á nokkra þætti sem einkenna ákvarðanir sambandsin og gefa því yfirþjóðlegan brag. 

Þar ber fyrst að nefna regluna um bein réttaráhrif, viðfangsefni ritgerðarinnar, en hana 

skilgreinir Davíð Þór Björgvinsson svo: 

„Með beinum réttaráhrifum er átt við að ákvæði réttargerðar sé þannig, að formi og efni, að 

einstaklingar eða lögpersónur í einstökum aðildarríkjum geti reist á því réttindi og skyldur í 

samskiptum sínum við stofnanir ESB, yfirvöld í einstökum ríkjum (áhrif að opinberum rétti, 

lóðrétt áhrif) eða jafnvel í samskiptum sínum innbyrðis (einkaréttaráhrif, lárétt áhrif),  án þess að 

þau sem slík séu beinlínis hluti landsréttar í formlegri merkingu (bein lagaáhirf) né hafi sérstaklega 

verið lögfest eftir stjórnskipulegum leiðum í einstökum ríkjum.“
7
 

Reglan hefur verið mörkuð og skýrð af Evrópudómstólnum m.a. í máli Van Gend en Loos.
8
 

Þá ber að nefna regluna um bein lagaáhrif sem sækir heimild sína til 288. gr. TFEU. 

Reglugerðir sem settar eru með stoð í 1. mgr. 288.gr. sáttmálans fá lagagildi í aðildarríkjum 

ESB óháð því hvort þær hafa fengið þinglega meðferð og samþykki aðildarríkja.
9
  

Loks ber að nefna regluna um forgangsáhrif laga ESB en hún er fólgin í því að reglur 

sambandsins ganga framar reglum aðildarríkja ef þær stangast á. Reglan um forgangsáhrif 

mótast í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og er fyrst staðfest af Evrópudómstólnum í 

máli Costa gegn Enel
10

  en í dómnum segir: 

                                                           
5
 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, bls 14-15 

6
 Gunnar G. Schram: Framsal ríkisvalds til Evrópubandalagsins, bls 222-225 

7
 Davíð Þór Björgvinsson. EES-réttur og landsréttur, bls 141 

8
 EBD, mál C- 26/62, ECR 1963 bls 1. 

9
 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur, bls 14-15 

10
 EBD, mál nr. 6/64, ECR 1964, bls 585. 
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„it follows from all these observations that the law stemming from the treaty, an 

independent source of law, could not, because of its special and original nature, be 

overridden by domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its 

character as community law and without the legal basis of the community itself being 
called into question . 

the transfer by the states from their domestic legal system to the community legal system 

of the rights and obligations arising under the treaty carries with it a permanent limitation 

of their sovereign rights, against which a subsequent unilateral act incompatible with the 

concept of the community cannot prevail . consequently article 177 is to be applied 

regardless of any domestic law, whenever questions relating to the interpretation of the 
treaty arise .“ 

Dómurinn fullmótar ekki regluna en hún er skýrð og túlkuð  nánar í síðari dómum 

dómstólsins sbr. Internationale Handelsgesellschaft eða Solange I
11

 eins og málið  er betur 

þekkt og í Simmenthal
12

 málinu. 

Í sameiningu hafa þessar þrjár reglur fært Evrópusambandið nær þeirri réttarskipan 

sem viðgengst í sambandsríki.   

3. Tengsl þjóðaréttar og landsréttar 

3.1  Eineðli og Tvíeðli 

Tengsl þjóðaréttar og landsréttar er aðallega að finna í tveimur kenningum. Annars vegar í 

eineðliskenningunni og hins vegar í tvíeðliskenningunni. Eineðliskenningin byggir á því að 

þjóðaréttur og landsréttur séu af sama meiði og telst því þjóðaréttur sjálfkrafa hluti landsréttar 

án sérstækra ráðstafanna til lögfestingar hans. Þá er þjóðaréttur og landsréttur hluti af sama 

réttarkerfinu.  Í tvíeðliskenningunni er þjóðaréttur og landsréttur  aðskilin réttarkerfi sem gilda 

hvort á sínu sviði. Þá verður sértaklega að veita þjóðarétti lagagildi í landsrétti til þess að hann 

geti talist til landsréttar og hægt að byggja á honum rétt samkvæmt landsrétti
13

.  

Tvíeðliskenningin var fyrst staðfest af Hæstarétti í Hrd 1959, bls. 604, en í málinu reyndi á 

gildi reglugerðar nr. 70/1958 um fiskveiðilandhelgi Íslands. Breskur togari hafði verið tekinn 

fyrir ólöglegar veiðar innan fiskveiðimarka sem sett voru samkvæmt reglugerðinni og 

skipstjórinn ákærður fyrir brot á 1.mgr. laga nr. 5/1920. Verjandi hélt því fram að ákvæði 

reglugerðarinnar um útfærslu landhelginnar í 12 mílur væri andstætt þjóðaréttarreglum. Í 

dómi Hæstaréttar er tekið fram að reglugerð nr 70/1958 hafi verið sett með stjórnskipulegum 

                                                           
11

 EBD, mál nr.11/70 Internationale Handelsgesellschaft ECR 1125. 
12

 EBD, mál nr. 106/77 Simmenthal, ECR 629. 
13

 Sigurður Líndal: Inngangur að lögfræði III, bls. 5 
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hætti og hefði þar með fullt gildi. Taldist skipstjóri breska togarans V því hafa brotið gegn 

fyrrnefndum ákvæðum.  Dómurinn er skýrt dæmi um beitingu tvíeðliskenningarinnar þar sem 

landsréttur er látinn ganga framar þjóðarétti.
14

 

3.2 Bein réttaráhrif ólögfestra milliríkjasamninga í íslenskum rétti 

Milliríkjasamningar eru taldir til rétthæstu réttarheimilda þjóðarréttar ásamt 

þjóðaréttarvenjum (e. customs) samkvæmt 1. mgr. 38. gr. Samþykktar Alþjóðadómstólsins í 

Haag frá 26. júní 1945. 
15

 Þeir hafa því ótvírætt gildi í samskiptum Íslands við önnur ríki.

 Flokkun þjóðaréttarsamninga fer eftir eðli þeirra og efni. Ein flokkunin er að skipta 

þeim í réttarskapandi og réttarskipandi samninga. Réttarskapandi samningar stefna að því að 

setja reglur og eða breyta gildandi reglum með bindandi gildi gagnvart samningsaðilanum s.s. 

á sviði hafréttar- og mannréttindasáttmála. Réttarskipandi samningar kveða hins vegar á um 

töluvert takmarkaðra efni og hafa ekki það markmið að móta almennar reglur sem hafa áhrif á 

gildandi rétt í viðkomandi aðildarríki. Þeir fjalla til að mynda um viðskipti milli einstakra 

ríkja eða gagnkvæm réttindi á einhverju sviði. Önnur flokkun byggir á því hvort 

þjóðaréttarsamningar teljast til hreinna þjóðaréttarsamninga þ.e. að þeir snerta ekki innri 

réttarskipan ríkja heldur einvörðungu samskipti á vettvangi þjóðaréttar og leggja þá bara 

skyldur á ríkisvaldið. Þriðja flokkunin er svo þjóðaréttarsamningar sem felst í því hvort þeir 

geti haft bein réttaráhrif og veltur það á framsetningu og efni samningsins. Til að samningur 

geti talist hafa bein réttaráhrif þarf texti hans að vera skýr og óskilyrtur til að hægt sé að beita 

honum á sama hátt og lögum í landinu. Réttarskapandi samningar eru líklegri til að hafa bein 

réttaráhrif þar sem þeim er ætlað að setja reglur eða breyta.
16

    

 Þótt meginreglan um tvíeðli sé lögð til grundvallar í íslenskum rétti er ólögfest 

meginregla að túlka beri lög í samræmi við reglur þjóðaréttar og hefur sú regla verið nefnd 

skýringarreglan
17

. Hæstiréttur hefur staðfest þessa meginreglu í mörgum dómum sínum
18

 en í 

Hrd. 1990, bls 2 hafði sýslufulltrúi dæmt í máli en yfirmaður hans, sýslumaðurinn í 

Árnessýslu, var hvort tveggja lögreglustjóri og dómari. Ákærði í málinu hafði verið sakfelldur 

fyrir 248. gr. almennra hegningarlaga nr. og dæmdur í tveggja mánaða fangelsi. Verjandi 

krafðist þess fyrir Hæstarétti að dómurinn yrði ómerktur og málinu vísað heim í hérað til 

dómsálagningar að nýju og bar fyrir sig 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Í dómnum segir: 

                                                           
14

 Sigurður Líndal: Inngangur að lögfræði III, bls. 11 
15

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr þjóðarétti bls 5 
16

 Björg Thorarensen og Pétur Leifsson, Kaflar úr þjóðarétti bls 89-90 
17

 Davíð þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 171 
18

 Hrd. 1988, bls. 1532 og Hrd 1990, bls. 2 
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„Í máli þessu er ekkert fram komið, sem bendir til þess, að dómarafulltrúinn, sem kvað upp 

héraðsdóminn, hafi litið hlutdrægt á málavöxtu. Hins vegar verður að fallast á það með 

Mannréttindanefnd Evrópu, að almennt verði ekki talin næg trygging fyrir óhlutdrægni í 

dómstörfum, þegar sami maður vinnur bæði að þeim og lögreglustjórn.“ 

Í þessum dómi eru íslensk lög skýrð með hliðsjón af Mannréttindasáttmála Evrópu. 

Í Hrd. 1992 bls. 174, vísar Hæstiréttur til þjóðaréttar í niðurstöðu sinni um það hver skuli bera 

kostnað vegna aðstoðar dómtúlks og dæmir eftir ákvæði Mannréttindasáttmálans andstætt 

íslenskum lögum.
19

 Í dómnum segir: 

„Við meðferð máls þessa fyrir dómi hefur ákærði notið aðstoðar dómtúlks, þar sem hann er ekki 

mæltur á íslenska tungu, sbr. 1.mgr. 40. gr. l. nr. 85/1936 um meðferð einkamála í héraði (sjá nú 2. 

mgr. 10. gr. l. nr. 91/1991 um meðferð einkamála) og 2. mgr. 19. gr. l. nr. 74/1974 um með ferð 

opinberra mála (sjá nú 1. mgr. 13. gr. l. nr. 19/1991 um meðferð opinbera mála), sem skýra ber 

með hliðsjón að e-lið 3. mgr. 6. gr. Evrópusamnings um verndun mannréttinda og mannfrelsis,sbr. 

auglýsingu nr. 11/1954. Er rétt aðkostnaður vegna þessa í héraði og fyrir Hæstarétti verði greiddur 

úr ríkissjóði.“ 

Niðurstöður Hæstaréttar í þessum málum eru til marks um það að ólögfestar þjóðaréttarreglur 

geta gengið framar og vikið innlendum lögum þegar þjóðaréttarskuldbindingar á sviði 

mannréttinda eiga í hlut þar sem þær eru ætlaðar til þess að skapa réttindi einstaklingum til 

handa. Þessi áhrif þjóðaréttarskuldbindinga þurfa þó ekki að vera eingöngu bundin við 

mannréttindasáttmála.
20

  

4.  Bein réttaráhrif í Sambandsrétti 

Reglan um bein réttaráhrif er fyrst mörkuð með dómi Evrópudómstólins 1963 í máli 
21

sem kennt 

er við hollenskt innflutningsfyrirtæki Van Gend en Loos.  Málavextir voru þeir að 

innflutningsfyrirtækið Van Gend en Loos hafði flutt inn töluvert magn af ýmsum efnum frá 

Þýskalandi til Hollands sem stjórnvöld í Hollandi lögðu innflutningstolla á þvert gegn 12. gr. 

Rómarsáttmálans (nú 30. gr TFEU.) en í henni segir að inn- og útflutningstollar skulu vera 

bannaðir milli aðildarríkja sambandsins. Ágreiningur reis um túlkun á 12. gr. sáttmálans fyrir 

hollenskum stjórnsýsludómstóli sem leiddi til þess að óskað var forúrskurðar Evrópudómstólsins 

á grundvelli 177. gr. Rómarsáttmálans (nú 267. gr. TFEU) sáttmálans. Lagðar voru tvær 

spurningar fyrir Evrópudómstólinn í málinu en aðeins önnur þeirra verður til umfjöllunar hér en 

hún snýr að beinum réttaráhrifum 12. gr. Rómarsáttmálans og hljóðar svo: 

                                                           
19

 Sigurður Líndal: Inngangur að lögfræði III, bls. 10 
20

 Davíð þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 192 
21

 EBD, mál C- 26/62, ECR 1963 bls 1 
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whether article 12 of the eec Treaty has direct application within the territory of a member state, in 

other words, whether nationals of such a state can, on the basis of the article in question, lay claim 
to individual rights which the courts must protect 

Evrópudómstólinn svaraði spurningunni með þessum hætti: 

The conclusion to be drawn from this is that the community constitutes a new legal order of 

international law for the benefit of which the states have limited their sovereign rights, albeit 

within limited fields, and the subjects of which comprise not only member states but also their 

nationals . Independently of the legislation of member states, community law therefore not only 

imposes obligations on individuals but is also intended to confer upon them rights which become 

part of their legal heritage . these rights arise not only where they are expressly granted by the 

treaty, but also by reason of obligations which the treaty imposes in a clearly defined way upon 

individuals as well as upon the member states and upon the institutions of the community . 

Úrskurður Evrópudómstólsins í málinu festi í sessi regluna um bein réttaráhrif og er hann í 

samræmi við þá hugmynd og hugsjón að reglur samningsins njóti samræmis milli aðildarríkja.  

Reglan um bein réttaráhrif er vel til þess fallin að tryggja samræmda beitingu bandalagsréttar í 

öllum aðildarríkjunum. Þá er það niðurstaða dómsins að með undirritun Rómarsáttmálans hafi 

verið myndað bæði bandalag ríkja og fólks. Því hafði verið nauðsynlegt að tryggja 

einstaklingum réttindi með því að skapa þeim réttarúrræði sem veitir beina aðild að réttarkerfi 

sambandsins.
22

 

 Í máli Van Gend en Loos er beinum réttaráhrifum beint gegn aðildarríki en 

Evrópudómstólinn hefur einnig slegið því föstu að einstaklingar geti byggt rétt sinn á 

ákvæðum sáttmálans gegn öðrum einstaklingum eða lögaðilum. Það gerði dómurinn m.a. í 

máli Defrenne v. Sabena.
23

 Í málinu hafði belgískur dómstóll farið fram á forúrskurð af hálfu 

Evrópudómstólisins vegna kröfu flugfreyjunnar Defrenne  á hendur einkaflugfélaginu Sabena 

um bætur vegna lægri launa sem hún taldi sig fá miðað við karlkyns flugþjóna í sambærilegu 

starfi. Í fyrirspurn belgíska dómstólins var þess leitað hvort hægt væri að byggja bein 

réttaráhrif á 119. Gr. Rómarsáttmálans (nú 157. gr. TFEU) sem leggur bann við allri 

mismunun launa á grundvelli kynferðis. Evrópudómstólinn komst að þeirri niðurstöðu að 

hægt væri að beita beinum réttaráhrifum í þessu tilviki enda væri um augljósa mismunun að 

ræða. 

 Þar með er ljóst að reglan gildir hvoru tveggja í þeim tilvikum þegar einstaklingar 

beina réttaráhrifum reglunnar gegn aðildarríki og einkaaðilum.  

  

                                                           
22

 Stefán Már Stefánsson:Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls 84 
23

 EBD, mál C-43/75, Ecr 1976, bls 455 
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4.1. Skilyrði beinna réttaráhrifa 

Í mál Van Gend en Loos setur Evrópudómstólinn nokkur skilyrði þess að beita reglunni um 

bein réttaráhrif og segir í dómnum: 

the wording of article 12 contains a clear and unconditional prohibition which is not a positive but 

a negative obligation . this obligation, moreover, is not qualified by any reservation on the part of 

states which would make its implementation conditional upon a positive legislative measure 

enacted under national law . the very nature of this prohibition makes it ideally adapted to produce 

direct effects in the legal relationship between member states and their subjects  

Af þessu má ráða að þau ákvæði sem ætla má að hafi bein réttaráhrif þurfi að vera skýr, 

neikvæð, óskilyrt og geri ekki fyrirvara um viðbrögð af hálfu aðildarríkis. Þá hafa fræðimenn  

einnig talið að ákvæðið verði að vera hluti af landsrétti í þeim skilningi að dómstólar 

viðurkenni ákvæðið sem bæði gilt og bindandi, þó svo það hafi ekki verið hluti af 

lagasetningu aðildarríkis.
24

 Evrópudómstólinn hefur þó það hlutverk að skýra og túlka lög 

Evrópusambandsins og því ekki úr vegi að slakað verði á þeim kröfum sem settar eru í máli 

Van Gend en Loos. Þannig hefur dómstólinn komist að þeirri niðurstöðu að fjöldi annarra 

ákvæða skuli hafa bein réttaráhrif. Dómstólinn virðist þó leggja upp með skýrleika ákvæðis 

og að það sé óskilyrt.
25

 

4.2 Reglugerðir og bein réttaráhrif 

Í því skyni að skýra nánar stofnsáttmálann og halda samræmi í framkvæmd og regluverki 

sambandsins hefur Evrópusambandinu verið fengið vald til að setja nánari reglur um 

framkvæmd ákvæða þeirra sem fram koma í stofnsáttmála sambandsins (nú Lissbon-

sáttmálanum). Þessi löggjöf er einkum tvenns konar. Annars vegar reglugerðir (e. regulations) 

og hins vegar  tilskipanir (e. directives)
26

. Þó svo til séu aðrar gerðir þá reynir helst á 

reglugerðir og tilskipanir og eru þær yfirgnæfandi meirihluti þeirra gerða sem settar eru. 

Í 288. gr. TFEU, áður 249. gr. Rómarsáttmálans,  er kveðið á um að reglugerðir sem 

samþykktar eru af stofnunum sambandsins skuli hafa almennt gildi og vera bindandi í heild 

sinni og gilda í öllum aðildarríkjum án frekari lögfestingar. Sérstakra aðgerða af hálfu 

aðildarríkis er því ekki þörf eftir að reglugerð hefur verið samþykkt og birt heldur tekur hún 

gildi um leið þ.e. hún hefur bein lagaáhrif. Reglugerðir hafa af þeim sökum bein réttaráhrif 

þar sem þær hafa lagagildi í öllum aðildarríkjum sambandsins og meginreglan um 

forgangsáhrif veitir þeim forgang umfram landsrétt í þeim tilvikum sem þær skarast á við 

landsrétt. Evrópudómstólinn hefur að auki komist að þeirri niðurstöðu að sérstök lögfesting 

                                                           
24

 Hartley, T.C.: The Foundations of European Community Law, bls. 196 
25

 Stefán Már Stefánsson:Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls 87 
26

 Davíð Þór Björgvinsson: Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar, bls 74 
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reglugerða kunna að vera andstæð Rómarsáttmálanum
27

 en það var gert í máli 

Framkvæmdastjórnarinnar gegn ítalska ríkinu.
28

 Fyrir þessu eru taldar nokkrar ástæður: Í 

fyrsta lagi er hætta á því að dómstólar aðildarríkja miði við innleiðingu reglugerðar í landsrétt 

í stað þess að miða við það tímamark sem hún öðlast gildi í bandalagsrétti. Í örðu lagi verður 

að gæta að samræmingu bandalagsréttar og sú hætta er ætíð fyrir hendi að við innleiðingu hjá 

aðildarríki taki reglugerð einhverjum breytingum, jafnvel til þess að hún falli betur að 

landsrétti aðildarríkis. Í þriðja lagi gæti innleiðing haft áhrif á forúrskurð um vafamál.
29

 

Bein réttaráhrif reglugerða gilda jafnt í samskiptum einstaklinga við ríki og 

einstaklinga á milli sbr. mál Antonio Munozy Cia SA gegn Fruma Ltd.
30

 Í málinu var deilt um 

það hvort meina ætti Frumar Ltd. að markaðssetja vínber á Englandi undir heitum sem 

Anotnio Munozy taldi ekki samrýmast reglugerðum Evrópusambandsins um markaðssetningu 

og merkingu á vínberjum. Enskur áfrýjunardómstóll óskaði eftir forúrskurði 

Evrópudómstólsins í málinu um túlkun á þeim reglugerðum sem áttu í hlut og hvort þær hefðu 

bein réttaráhrif í máli tveggja einkaaðila. Evrópudómstólinn hafði þetta um málið að segja: 

Pursuant to the second subparagraph of Article 189 of the EC Treaty (now the second 

subparagraph of Article 249 EC) regulations have general application and are directly applicable 

in all Member States. Accordingly, owing to their very nature and their place in the system of 

sources of Community law, 

regulations operate to confer rights on individuals which the national courts have a duty to protect 

(see, inter alia, Case 34/73 Fratelli Variola [1973], paragraph 8). 

The national courts, whose task it is to apply the provisions of Community law in areas within 

their jurisdiction, must ensure that they take full effect (see, inter alia, Case 

106/77 Simmenthal [1978], paragraph 16, Case C-213/89 Factortame and Others [1990], 

paragraph 19, and Case C-453/99 Courage and Crehan [2001], paragraph 25). 

Þá segir dómstólinn enn fremur: 

Accordingly, the full effectiveness of the rules on quality standards and, in particular, the practical 

effect of the obligation laid down by Article 3(1) of both Regulation No 1035/72 and Regulation 

No 2200/96 imply that it must be possible to enforce that obligation by means of civil proceedings 

instituted by a trader against a competitor. 

The possibility of bringing such proceedings strengthens the practical working of the Community 

rules on quality standards. As a supplement to the action of the authorities designated by the 

Member States to make the checks required by those rules it helps to discourage practices, often 

difficult to detect, which distort competition. In that context actions brought before the national 

                                                           
27

 Davíð Þór Björgvinsson: Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar, bls 74 
28

 EBD, mál C-97/73, ECR 1973, bls 101 
29

 Hartley, T.C.: The Foundations of European Community Law, bls. 208 
30

 EBD, mál C-253/00, ECR 2002, bls I-7289 
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courts by competing operators are particularly suited to contributing substantially to ensuring fair 

trading and transparency of markets in the Community. 

 

Þar með er því slegið föstu að réttaráhrif reglugerða ná hvoru tveggja til mála einstaklinga á 

milli og milli einstaklinga og aðildarríkis 

4.3.Tilskipanir og bein réttaráhrif 

Í 3. mgr. 288. gr TFEU, áður 3. mgr. 249. gr. Rómarsáttmálans segir um tilskipanir að þær 

skuli vera bindandi fyrir sérhvert aðildarríki sem henni er beint til, að því er markmið hennar 

varðar, en yfirvöldum í hverju ríki skal í sjálfsvald sett á hvern  hátt og með hvaða leiðum 

þeim markmiðum er náð.
31

  

Samkvæmt þessu er ekki gert ráð fyrir því að tilskipanir hafi bein lagaáhrif líkt og 

reglugerðir og því er eðlilegt að þær spurningar hafi vaknað hvort byggja mætti á þeim rétt 

með tilvísun í regluna um bein réttaráhrif. Í máli Van Duyn
32

 kom fyrst til álita hvort 

tilskipanir hefðu bein réttaráhrif. Málavextir voru þeir að hollenskri konu, Van Duyn, var 

meinað um dvalarleyfi í Bretlandi af innflytjendaeftirlitinu þar sem það þótti stríða gegn 

allsherjarreglu að hún kæmi til landsins að starfa fyrir Vísindakirkjuna. Það var mat breskra 

stjórnvalda að vísindakirkjan væri skaðleg bresku samfélagi þar sem hún væri slæm fyrir 

geðheilsu manna. Fyrir Hæstarétti Bretlands krafðist Van Duyn að sú ákvörðun að meina 

henni um dvalarleyfi yrði dæmd ólögmæt og að hún fengi dvalarleyfi í atvinnuskyni. Máli 

sínu til stuðnings vitnaði hún m.a. til 3.gr. tilskipunar nr. 1964/221/EB sem segir: 

 

„Measures taken on grounds of public policy or of public security shall be based exclusively on 

the personal  conduct of the individual concerned.“ 

 

Hæstiréttur Bretlands leitaði eftir forúrskurði Evrópudómstólsins á grundvelli þá 177.gr 

Rómarsáttmálans nú 267. gr. TFEU og spurði m.a. hvort tilskipun 1964/221/EB hafi bein 

réttaráhrif. Í málinu kemst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að umrædd tilskipun hafi 

bein réttaráhrif og segir meðal annars: 

 „It would be incompatible with the binding effect attributed to a directive by article 189 to 

exclude, in principle, the possibility that the obligation which it imposes may be invoked by those 

concerned .In particular, where the community authorities have, by directives, imposed on 

member states the obligation to pursue a particular course of conduct, the useful effect of such an 

act would be weakened if individuals were prevented from relying on it before the national courts 

and if the latter were prevented from taking it into consideration as an element of community law . 

                                                           
31
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article 177, which empowers national courts to refer to the court questions concerning the validity 

and interpretation of all acts of the community institutions, without distinction, implies 
furthermore that these acts may be invoked by individuals in the national courts .“ 

Hér staðfestir Evrópudómstóllinn að tilskipanir geti haft bein réttaráhrif enda auki það 

skilvirkni tilskipanna að einstaklingar geti byggt á þeim rétt sinn fyrir dómstólum aðildarríkja. 

Niðurstaða dómstólsins um bein réttaráhrif tilskipanna var þó staðfest með nokkrum 

fyrirvörum eða skilyrðum um að skoða verði hvert mál fyrir sig. En í dómnum segir: 

„It is necessary to examine in every case whether the nature, general scheme and wording of the 

provision in question are capable of having direct effects on the relations between member states 

and individuals“  

 

Dómurinn setur þrjú skilyrði fyrir beinum réttaráhrifum. Í fyrsta lagi að ákvæðin sem um 

ræðir séu nægilega skýr og nákvæm. Í öðru lagi að þau mæli fyrir um rétt til handa 

einstaklingum og í þriðja lagi að þau séu óskilyrt.
33

 

 Í máli Van Duyn var því slegið föstu að tilskipun geti haft bein réttaráhrif milli 

einstaklinga og aðildarríkis en ekki var komið inn á það hvort einstaklingar gætu byggt rétt 

sinn á tilskipunum sín á milli. Á þeirri lögspurningu var hins vegar tekið í máli Marshall v. 

Southampton ans South-West Hampshire Area Health Authority
34

 en það er fyrsta málið þar 

sem Evrópudómstóllinn kemur inn á umrætt álitaefni. Í málinu kom til álita hvort Marshall 

sem starfaði fyrir heilbrigðisyfirvöld í suðvestur Hampshire gæti borði fyrir sig tilskipun 

nr.76/207/EB um jafnan rétt karla og kvenna vegna mismununar á eftirlaunaaldri karla og 

kvenna á heilbrigðisstofnunum. Í dómi sínum segir Evrópudómstóllinn: 

„ Wherever the provisions of a directive appear, as far as their subject-matter is concerned, to 

be unconditional and sufficiently precise, those provisions may be relied upon by an individual 

against the state where that state fails to implement the directive in national law by the end of 

the period prescribed or where it fails to implement the directive correctly . 

However, according to article 189 of the eec treaty the binding nature of a directive, which 

constitutes the basis for the possibility of relying on the directive before a national court, exists 

only in relation to "each Member State to which it is addressed ". It follows that a directive may 

not of itself impose obligations on an individual and that a provision of a directive may not be 

relied upon as such against such a person before a national court .“ 

 

Marshall gat beitt fyrir sig tilskipuninni þar sem rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að 

heilbrigðisyfirvöld í suðvestur Hampshire væri ríkisstofnun. Þá tekur dómurinn skýrt fram að 

einstaklingar geti ekki borið fyrir sig tilskipun gegn öðrum einstaklingum. Líklega er þessi 

niðurstaða Evrópudómstólsins komin til af þeirri ástæðu að geti einstaklingar byggt rétt sinn á 

tilskipunum gegn öðrum einstaklingum sé eðlismunur tilskipanna og reglugerða orðinn nánast 

                                                           
33
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enginn. Augljós galli á afstöðu Evrópudómstólsins liggur í því að hefði Marshall starfað hjá 

sambærilegri stofnun í einkarekstri hefði henni verið óheimilt að bera fyrir sig tilskipunina.  

Þessu til staðfestingar er vert að líta á mál Dori v. Recreb Srl.
35

 Í því máli kom til álita 

tilskipun sem átti að tryggja neytendavernd enn frekar en lög sögðu til um á Ítalíu. Dori hafði 

undirritað samning um þátttöku á enskunámskeiði á lestarstöð í Mílanó. Tilskipunin sem um 

var deilt hafði ekki verið innleidd en tvö ár voru liðin frá því aðlögunartími hennar var liðinn. 

Evrópudómstóllinn tók þrátt fyrir það sömu afstöðu og hann gerði í máli Marshall og segir: 

 

The effect of extending that case-law to the shpere of relations between individuals would be to 

recognize a power in the Community to enact obligations for individuals with immediate effect, 

whereas it has competence to do so only where it is empowered to adopt regluations. 

 

Niðurstaða Evrópudómstólsins kallaði því á að skýra þurfti mörkin milli hins opinbera og 

einkaaðila. 

Það var gert í máli Foster v British Gas
36

  en þá setur Evrópudómstóllinn fram frekari skilyrði 

sem fyrirtæki og stofnanir þurfa að uppfylla til að flokkast opinberir aðilar, sem gerir 

einstaklingum kleift að  beita tilskipunum fyrir sig gegn fyrirtækjum sem uppfylla almenn 

skilyrði dómsins. Málsatvik voru að mörgu leyti sambærileg og í Marshall málinu en í máli 

Foster v British Gas  var deilt um reglu fyrirtækisins að kvenmenn þyrftu að fara á eftirlaun 

60 ára en karlmenn gætu unnið til 65 ára aldurs. Í málinu báru fyrrum starfsmenn British Gas 

fyrir sig sömu reglugerð og í máli Marshall þ.e. tilskipun nr 76/207/EB. Evrópudómstóllinn 

þurfti því að kveða úr um hvort fyrirtækið væri einkafyrirtæki eða opinbert. Á þessum tíma 

var British Gas undir stjórn breska ríkisins og hafði umsjón með gaskerfi Bretlands. Rétturinn 

kom með almenna skilgreiningu sem unnið er út frá í þessu máli og öðrum sambærilegum 

málum seinna meir en í dómnum segir: 

„Unconditional and sufficiently precise provisions of a directive may be relied upon against 

organizations or bodies which are subject to the authority or control of the State or have special 

powers beyond those which result from the normal rules applicable in relations between 

individuals . They may in any event be relied upon against a body, whatever its legal form, which 

has been made responsible, pursuant to a measure adopted by the State, for providing a public 

service under the control of the State and has for that purpose special powers beyond those which 

result from the normal rules applicable in relations between individuals.“ 

 

Hér setur Evrópudómstóllinn fram skilyrði sem dómstólar aðildarríkja geta notast við til að 

skilja á milli einkaaðila og opinberra stofnanna og fyrirtækja. British Gas taldist samkvæmt 
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þessu uppfylla öll skilyrðin til að teljast opinbert fyrirtæki. Evrópudómstóllinn hefur með 

þessu móti reynt að rýmka hugtakið um opinbera aðila og þannig látið bein réttaráhrif ná til 

fleiri tilvika. 
37

 

Þessi afstaða Evrópudómstólsins til beinna réttaráhrifa tilskipanna, þ.e. að einstaklingar geti 

ekki byggt á þeim gegn öðrum einstaklingum eða lögaðilum sem ekki eru taldir opinberir 

aðilar, skapar vissulega nokkra óvissu um gildi tilskipanna.   

5.0 Möguleg tilvist reglunnar um bein réttaráhrif í EES-rétti 

Eins og fram hefur komið hefur reglan um bein réttaráhrif verið staðfest í bandalagsrétti hvað 

varðar samningsákvæði stofnsáttmála Evrópusambandsins og gerða sambandsins. 

Samningurinn um Evrópska Efnahagssvæðið (EES) eru þó annars eðlis en stofnsáttmáli 

Evrópusambandsins þó svo margir þeir þættir sem einkenna Evrópusambandið, sér í lagi þeir 

hlutar sem stofnsáttmáli sambandsins nær til, eru hluti af EES-samningnum. 

Grundvallarmunurinn er þó fólginn í því að með EES-samningnum er ekki komið á fót 

yfirþjóðlegum stofnunum sem hafa vald til þess að setja lög sem fá gildi í samningsríkjunum. 

Reglur innri markaðarins, sem EES-samningurinn á að tryggja, hvort sem þær eru í formi 

reglugerða eða tilskipana fá ekki gildi í samningsríkjum EES fyrr en þær hafa verið lögfestar 

eftir réttum stjórnskipulegum leiðum. Þess vegna felst ekki framsal löggjafarvalds í 

samningnum og endurspeglast það í bókun samningsins nr. 35 
38

 en í henni segir: 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 

sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana 

Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður því að ná með þeirri 

málsmeðferð sem gildir í hverju  landi um  sig; 

 

Stök grein 

Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til framkvæmda 

og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis 

að EES-reglur gildi í þeim tilvikum.  

Með bókuninni skuldbinda EFTA-ríkin sig því til að veita innleiddum gerðum forgang yfir 

sambærilegar réttarheimildir landsréttar. Þessu er framfylgt með 3.gr. laga nr. 2/1993 um 

evrópska efnahagssvæðið sem er svo hljóðandi: 

Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær 

reglur sem á honum byggja. 
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Þrátt fyrir þá viðleitni að skýra lög og reglur til samræmis við EES-samninginn og mörg 

mikilvæg samkenni milli EES og ESB skortir EES að verulegu leyti þá yfirþjóðlegu þætti 

Evrópusambandsins sem reglurnar um bein réttaráhrif sækja fyrst og fremst tilvist sína til.
39

 

Það svarar þó ekki spurningunni hvort reglan um bein réttaráhrif geti hafi gildi á grundvelli 

EES-samningsins.  

5.1 Ákvæði EES samningsins 

Reglan um bein réttaráhrif hefur verið viðurkennd gagnvart EES samningnum í 

aðildarríkjum ESB í þeim tilvikum sem ákvæði samningsins uppfylla þau almennu skilyrði 

um að vera nákvæm og óskilyrt. Í máli Opel Austra
40

 kemst Evrópudómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að einstaklingar og lögaðilar í atvinnurekstri innan aðildarríkja 

Evrópusambandsins  geti byggt rétt á 10. gr. EES-samningsins
41

 en í dómnum segir: 

„Article 10 of the Agreement creating the European Economic Area, which prohibits, as between 

the contracting parties, customs duties on imports and exports and any charges having equivalent 

effect, and which provides that, without prejudice to the arrangements set out in Protocol 5 to that 

agreement, customs duties of a fiscal nature are likewise prohibited, lays down an unconditional 

and precise rule, subject to a single exception which is itself unconditional and precise, and 
therefore has direct effect“. 

Spurningin um bein réttaráhrif ákvæða samningsins fyrir aðildarríki EES er fyrst og fremst 

fræðilegs eðlis og þjónar litlum öðrum tilgangi þar sem meginmál samningsins  hefur verið 

lögfest í EFTA ríkjunum. Þar með hefur samningurinn þ.e. ákvæði hans bein réttaráhrif hvort 

sem er um að ræða einstaklinga og lögaðila á milli eða gagnvart aðildarríki enda hluti 

landsréttar.
42

  

5.2 reglugerðir og tilskipanir 

Öðru máli gegnir um reglugerðir og tilskipanir en þær eru innleiddar skv. 7.gr. laga nr. 2/1993 

um evrópska efnahagssvæðið, hér eftir eesl, og hljóðar greinin svo: 

 

 Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða ákvörðunum 

sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt 

sem hér segir: 

   a. gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila; 

                                                           
39

 Davíð Þór Björgvinsson: Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar, bls 85 
40

 EBD, Mál T-115/94, ECR 1997, bls II-39 
41

 Davíð þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 158 
42

 Dóra Sif Tynes: „Ys og þys út af engu?“, bls. 495 
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   b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð 

við framkvæmdina. 

 

A.-liður 1.mgr. 7.gr. eesl. gefur samningsríki ekki mikið svigrúm við innleiðingu 

reglugerðarinnar og ber að taka hana upp í landslög eftir réttum stjórnskipulegum leiðum. Við 

innleiðingu er líkt og með önnur landslög hægt að byggja rétt á reglugerðinni. Álitamál getur 

þó verið um beitingu reglunnar um bein réttaráhrif á rangt innleiddar reglugerðir. Í Hrd. 2004, 

bls 4014 er tekist á um rangt innleidda reglugerð en í málinu er X ákærður fyrir 

umferðarlagabrot er talið var varða efnislýsingu í reglugerð nr. 3828/85/EBE en vísað er í 

reglugerð EB-ráðsins í 1.gr. reglugerðar um akstur- og hvíldartíma ökumanna o.fl. nr. 

136/1995. Í dómi Hæstaréttar sagði um þetta mál: 

 

Talið var að sjálfstæða verknaðalýsingu á broti varðandi hvíldartíma ökumanna væri hvorki að 

finna í 6. mgr. 44. gr. umferðarlaga né heldur í reglugerð nr. 136/1995 sem sett væri með stoð í 

lögunum. Væri því ekki um að ræða svo skýra refsiheimild að samrýmanleg væri 1. mgr. 69. gr. 

stjórnarskrárinnar. Var X því sýknaður af kröfu ákæruvaldsins. 

 

Davíð Þór Björgvinsson telur í bók sinni EES-réttur og landsréttur að erfitt sé að átta sig á 

ástæðum sýknudóms Hæstaréttar. Veltir hann því upp hvort niðurstaðan byggi á því að 

verknaðarlýsing brots komi ekki nægilega fram í almennum lögum eða almennum 

stjórnvaldsfyrirmælum þ.e. í þessu tilviki reglugerð nr. 136/1995 og þar með sé ekki næg 

lagastoð til refsingar eða hvort verknaðarlýsingin sem slík eins og hana er að finna í reglugerð 

nr. 3820/85/EBE er ekki nægilega skýr yfir höfuð. 
43

 

Reglugerðir koma ekki oft til álita vegna rangrar innleiðingar enda innleiðing þeirra 

samkvæmt A.-lið 1.mgr. 7.gr. eesl. settar þröngur skorður. Um tilskipanir gildir öllu meira 

frelsi fyrir aðildarríki til að ná markmiðum tilskipunarinnar en samkvæmt A.-lið 1.mgr. 7.gr. 

eesl. hafa aðildarríki val um bæði form og aðferð við framkvæmdina.  

 Þegar um ranglega innleidda tilskipun er að ræða er helst að líta til tveggja mála. 

Annars vegar mál Hrd. 1999, bls. 4916 (Erla María Sveinbjörnsdóttir) og hins vegar EFTA, 

mál nr. E-4/01, REC 2002, bls. 240 (Karl K. Karlsson).  

 

Í máli Erlu Maríu reyndi á túlkun 3. gr. eesl. Málavextir voru þeir að Erla vann hjá 

hlutafélagi V sem úrskurðað var gjaldþrota. Skiptastjóri hafnaði launakröfu Erlu sem 

                                                           
43

 Davíð þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 297-298 
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forgangskröfu í þrotabúið þar sem Erla var systir eins af aðaleigendum gjaldþrota 

fyrirtækisins V. Erla krafðist í kjölfarið skaðabóta af íslenska ríkinu þar sem hún taldi að um 

misræmi væri að ræða milli annars vegar tilskipunar 80/987/EBE og hins vegar 6.gr. laga nr. 

53/1993 um ábyrgðarsjóð launa vegna gjaldþrota. Tilskipunin hafði verið ranglega innleidd í 

landslög og óskaði Héraðsdómur eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins
44

 vegna 

skaðabótakröfunnar og ábyrgð ríkisins. EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 

skaðabótaskylda væri hluti EES-samningsins. Niðurstaða málsins er skýrt dæmi um það að 

ranglega lögfest tilskipun EES-réttar hefur ekki bein réttaráhrif heldur er einsleitnimarkmið 

samningsins tryggt með skaðabótaskyldu ríkisins.  

Í síðarnefnda málinu
45

 er auk þess sérstaklega tekið fram að einstaklingar og aðilar í 

atvinnurekstri geti ekki byggt beint á ákvæðum EES-réttar. En í dómum segir m.a.: 

 

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. 

 

Þá festi dómurinn meginregluna um skaðabótaskyldu ríkisins í sessi. 

Niðurstöður 

Það er alveg skýrt að reglan um bein réttaráhrif hefur fullt gildi í bandalagsrétti ESB eins og 

sýnt hefur verið fram á með fjölda dómafordæma Evrópudómstólsins. Helsta álitamál 

reglunnar í bandalagsrétti er hvort einstaklingar geti byggt á henni hvoru tveggja gegn 

aðildarríki þ.e. opinberum aðilum og gegn öðrum einstaklingum og einkaaðilum. Af því sem 

fram hefur komið er ljóst að einstaklingar og lögaðilar innan ESB geta byggt rétt sinn beint á 

ákvæðum stofnsáttmálans og reglugerðum sambandsins gegn hvor öðrum og aðildarríkis. 

Undantekningin um tilskipanir þar sem einstaklingar geta ekki byggt á reglunni um bein 

réttaráhrif gegn einstaklingum og einkaaðilum er nokkuð umdeilanleg en Evrópudómstóllinn 

hefur teygt sig nokkuð langt í að skilgreina fyrirtæki sem opinbera aðila.  

                                                           
44

 EFTA, mál E-9/97, ECR 1998, bls. 95 
45

 EFTA, mál nr. E-4/01, REC 2002, bls. 240  
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 Ljóst er að reglan um bein réttaráhrif hefur ekki gildi í EES-rétti líkt og fram hefur 

komið í úrskurðum EFTA-dómstólsins
46

  þess í stað hefur reglan um sakaðabótaskyldu 

ríkisins verið staðfest í þeim tilvikum sem gerðir EES-samningsins hafa verið ranglega 

lögfestar eða ólögfestar. Þar með leitast EFTA-dómstóllinn við að veita einstaklingum 

sambærilega vernd og reglan um bein réttaráhrif veitir í bandalagsrétti ESB. 

                                                           
46

 EFTA, mál nr. E-4/01, REC 2002, bls. 240  og EFTA, mál E-9/97, ECR 1998, bls. 95 
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