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Ágrip 

Árið 1985 var Schengen samstarfið stofnað af sjálfstæðum vilja ákveðna Evrópuþjóða. 

Schengen samstarfið gengur allra helst út á eftirlitslaus innri landamæri meðal þeirra þjóða 

sem tilheyra samstarfinu sem og einnig gott lögreglusamstarf meðal aðildarríkja. Árið 1997 

var Schengen samstarfið fellt undir Evrópusambandið, sem gerði það að verkum að 

samstarfið óx verulega á stuttum tíma. Gerður var sérstakur samstarfssamningur við Ísland og 

Noreg um þátttöku í samstarfinu sökum þess að þau tilheyrðu ekki Evrópusambandinu. Hefur 

samstarfið tekið mikilsháttar breytingum frá og með stofnum þess og hefur Evrópusambandið 

gripið til viðeigandi ráðstafana, ef upp koma ágreiningsmál á meðal aðildarríkja. Verður í 

þessari ritgerð farið yfir uppbyggingu, tilgang og helstu breytingar Schengen samstarfsins sem 

hafa átt sér stað frá og með stofnun þess. 
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Formáli 

Lokaverkefni þetta var unnið á Bifröst um haustið 2011 og er það 14 ECTS-eininga ritgerð til 

þess að öðlast BS. gráðu í viðskiptalögfræði frá lagadeild Háskólans á Bifröst. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar er Schengen samstarfið og ber ritgerðin þann titil. Í ritgerðinni er gerð grein 

fyrir sögu Schengen samstarfsins frá 1985 til 2011 og fjallað ítarlega um þær breytingar sem 

orðið hefur á samstarfinu, sem og einnig þátttöku Norðurlandanna að samstarfinu. 

Áhugi höfundar á viðfangsefni ritgerðarinnar, Evrópurétti, kviknaði síðastliðið sumar, 

eftir að hafa setið námskeiðið Evrópurétt á sumarönn 2011 við lagadeild Bifrastar. Schengen 

samstarfið varð fyrir valinu vegna umræðna, bæði í þjóðfélaginu okkar og innan annarra 

Evrópuþjóða, um markmið og tilgang samstarfsins. Þá áttu sér einnig stað ákveðin deilumál 

um innri landamæri aðildarríkja samstarfsins, sem hafa nú leitt til breytinga á samstarfinu. 

Ritgerð þessi var unnin undir traustri handleiðslu leiðbeinanda míns, Unnars Steins 

Bjarndal, og þakka ég honum kærlega allar þær ábendingar og þá leiðsögn sem hann veitti 

mér við gerð ritgerðarinnar. Einnig vil ég koma á framfæri þakklæti til Hjalta Brynjars 

Árnasonar, nemanda við meistaradeild Háskólans á Bifröst, fyrir aðstoð við uppsetningu og 

yfirlestur ritgerðarinnar og til Ásgeirs Viðars Árnasonar, fyrir hönnun á forsíðu þessarar 

ritgerðar.  

Ég lýsi hér með yfir að ég er ein höfundur þessa lokaverkefnis og það er afrakstur 

eigin rannsókna og er í fullu samræmi við reglugerð og kröfur Háskólans á Bifröst um vinnslu 

lokaritgerðar í grunnnámi. 

 

 

 

  

Bifröst, 12. desember 2011                          

 

 ------------------------------------------------------------- 

              Sædís Alexía Sigurmundsdóttir 
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1. Inngangur 

Mikil umræða hefur átt sér stað í þjóðfélaginu og einnig innan Evrópuríkja á síðustu 

misserum um tilgang Schengen samstarfsins. Schengen samstarfið gengur allra helst út á það 

að einstaklingar geti gengið frjálsir yfir innri landamæri aðildarríkja, án vegabréfseftirlits, í 

samræmi við það markmið Evrópusambandsins að hafa landamæralausa Evrópu. Árið 2011 

voru aðildarríki að Schengen samstarfinu 25 talsins en upphaflega við undirritun Schengen 

samningsins voru aðeins fimm ríki sem hófu fyrrgreint samstarf. Þróun og samvinna hefur því 

í auknum mæli tekið umtalsverðum breytingum á þessum tíma og hefur yfirlýsta markmiðinu 

nánast verið náð, þ.e. að hafa landamæralausa Evrópu. Þær umtalsverðu breytingar sem rætt 

er hér um má meðal annars rekja til sameiningar Schengen samstarfsins og 

Evrópusambandsins en nánar verður fjallað um það atriði hér síðar. Í þeirri umræðu sem 

nefnd var í byrjun hefur verið velt fram þeirri spurningu hvort að kominn sé endasprettur á 

samstarf Schengenríkja um afnám vegabréfaeftirlits á innri landamærum eða hvort að kominn 

sé tími til verulegra breytinga á samstarfinu. Ástæða þessarar umfjöllunar er sú að nokkur 

aðildarríki hafa að nýju tekið upp landamæraeftirlit á innri landamærum Schengen svæðisins 

sem gengur gegn markmiði samningsins. Er hér um að ræða annars vegar innri landamæri 

Ítalíu og Frakkalands og hins vegar innri landamæri Svíþjóðar og Þýskalands að Danmörku.  

Áhugi höfundar á Schengen samstarfinu kviknaði út frá þessum umræðum þar sem 

spurningar um gildissvið, tilgang, markmið og gagnsemi samstarfsins þörfnuðust svara í ljósi 

þeirrar atburðarrásar sem er að eiga sér staða á umræddum landamærum í Evrópu. 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur gripið til viðeigandi ráðstafana og lagt fram 

tillögur um breytingar á samstarfi aðildarríkja Schengen í kjölfar deilumálanna sem nánar 

verður vikið í þessari ritgerð. Í upphafi ritgerðarinnar verður saga Schengen samstarfsins og 

þróun þess skoðuð, fjallað verður um þátttöku Íslands í samstarfinu, litið til ákvæða Schengen 

samningsins ásamt þeim breytingum sem komu til með undirritun bæði Amsterdam 

sáttmálans og Lissabon sáttmálans. Einnig verður fjallað nánar um landamæraeftirlit, 

lögreglusamvinnu, helstu meginþætti um frjálsa för fólks og að lokum þær deilur sem hafa átt 

sér stað undanfarin misseri á milli Evrópuríkja.  

Titill þessarar ritgerðar til BS skrifa er: 

                Schengen samstarfið  
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2. Evrópuréttur 

Ritgerð þessi sem fjallar um Schengen samstarfið fellur undir svið Evrópuréttar. Fræðigreinin 

Evrópuréttur fjallar í meginatriðum um þær réttarreglur sem gilda á sviðum 

Evrópusambandsins og á Evrópska efnhagssvæðisins sem skapa réttindi og skyldur fyrir 

aðildarríki.
1
 Þar sem Schengen samstarfið er hluti af Evrópusambandinu verður því aðeins 

litið nánar að þeim þætti fræðigreinarinnar. Aðdragandi að stofnun Evrópusambandsins hófst í 

kringum 1980 þar sem leiðtogar aðildarríkja að Evrópubandalaginu töldu að samvinna 

samstarfsríkja á ákveðnum sviðum ætti að vera meiri en hún í raun var. Sögu 

Evrópubandalagsins má rekja allt aftur til ársins 1950, fyrst með stofnun Kola- og 

stálbandalagsins og síðar með stofnun Efnahagsbandalags Evrópu og Kjarnorkubandalagsins 

árið 1957. Í kjölfar stofnunar síðastnefndu bandalaganna, árið 1957, voru Rómarsáttmálarnir 

undirritaðir og tóku þeir gildi ári seinna. Þessi þrjú bandalög hvíldu á þremur mismunandi 

samningum og var samningur Efnhagsbandalagsins víðtækastur, það er að segja hann gerði 

ráð fyrir víðtæku markaðsbandalagi ásamt samræmingu á efnahagskerfum aðildarríkjanna. 

Árið 1978 voru síðan þessi þrjú bandalög sameinuð í Evrópubandalagið.
2
 

Með einingarlögunum, sem undirrituð voru árið 1986, kom til breytinga á 

Rómarsáttmálanum sem meðal annars fólust í aukinni samvinnu á sviði utanríkismála. Var 

stefnan sett að sérstöku Evrópusambandi sem myndaðist síðar með undirritun Masstricht 

sáttmálans árið 1992, á ríkjaráðstefnu aðildarríkja Evrópubandalagsins. Evrópusambandið var 

sett á laggirnar með fyrrgreindum sáttmála og hvíldi samningurinn um Evrópusambandið á 

þremur stoðum eða einum grunni eins og það kallaðist. Fyrsta stoðin var Evrópubandalagið, 

önnur stoðin fól í sér sameiginlega stefnu aðildarríkja í utanríkis – og öryggismálum og þriðja 

stoðin fól í sér samvinnu lögreglu- og dómsmála. Samningar Evrópusambandsins eru 

efnislega séð miklir þar sem um ræðir fjölda samninga, breytingar á fyrrum samningum, 

bókanir og yfirlýsingar.
3
 Samkvæmt framangreindu má segja að markmið með stofnun 

sérstaks Evrópusambands var einkum að auka samvinnu milli aðildarríkja, á fleiri sviðum en 

tíðkast hafði og það með mun víðtækari skuldbindingum. Evrópusambandið hefur þó tekið 

umtalsverðum breytingum frá stofnun þess, fyrst með gildistöku Amsterdam sáttmálans og 

síðar meir Lissabon sáttmálans, en nánar verður fjallað um báða þessa sáttmála hér síðar. 

                                                 
1 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 73. 
2 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 41-43. 
3 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 49-54.  
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Réttarkerfi sambandsins var ætíð nefnt EB-réttur eða bandalagsréttur (EC-Law eða 

Community law) en með tilkomu Evrópusambandsins er nú rætt um sambandið eða 

sambandsréttinn (e. EU Law). Fyrrgreint réttarkerfi hefur yfirþjóðlegt einkenni þar sem það 

byggist á framsali ríkisvalds aðildarríkja til sameiginlegra stofnana þess.
4
 Með yfirþjóðlegum 

einkennum má einnig vísa til þess að Evrópusambandið hefur til taks sjálfstæðar stofnanir 

sem þurfa að framfylgja ákveðnu hlutverki, svo sem að annast setningu lagareglna og sinna 

lögbundnu eftirliti með þeim. Mikilvægustu meginreglur Evrópuréttarins sem gilda um þær 

lagareglur sem settar eru af sambandinu eru annars vegar reglan um bein réttaráhrif
5
 og reglan 

um forgangsáhrif 
6
 hins vegar.

7
 Með beinum réttaráhrifum er átt við að Evrópurétturinn getur 

haft bein réttaráhrif í landsrétti einstakra ríkja og þannig veitt einstaklingum og lögaðilum 

réttindi og lagt á þá skyldur, sem dómstólar aðildarríkjanna verða að vernda og beita. 

Meginreglan um forgangsáhrif Evrópuréttar er lögskýringarregla sem felur í sér að 

Evrópuréttur skuli teljast rétthærri en landsréttur einstakra aðildarríkja, ef til þess kemur að 

reglur réttarkerfanna eru ósamrýmanlegar.
8
 Þau yfirþjóðlegu einkenni sem fjallað hefur verið 

hér um náði þó aðeins yfir fyrstu stoð sambandsins á meðan önnur og þriðja stoð sambandsins 

einkenndust aðallega af hefðbundnu milliríkjasamstarfi sem grundvallaðist af reglum 

þjóðaréttarins.
9
 

Líkt og greint var frá í inngangi þessarar ritgerðar er aðalumfjöllunarefni hennar 

Schengen samstarfið og verður því í kjölfar framangreindar umfjöllunar gerð grein fyrir 

upphafi samstarfsins og vikið að ákvæðum Schengen samningsins.  

3. Upphaf Schengen samstarfsins 

Schengen samstarfið hófst með undirritun fimm aðildarríkja að Schengen samkomulaginu 

þann 14. júní árið 1985. Þau ríki sem hér um ræðir voru Belgía, Frakkland, Holland, 

Lúxemborg og Þýskaland. Að sama skapi undirrituðu áðurnefnd ríki fimm árum seinna 

samning um framkvæmd hans, það er Schengen samninginn. Formleg framkvæmd 

samningsins hófst 10 árum síðar, eða árið 1995, en á þeim tíma höfðu bæði Portúgal og Spánn 

bæst í hóp aðildarríkja. Helsti tilgangur Schengen var að afnema landamæraeftirlit á innri 

landamærum þeirra ríkja sem tilheyrðu Schengen samstarfinu og þar með tryggja frjálsa för 

fólks yfir landamæri aðildarríkja. Var samstarf þetta unnið algerlega á sjálfstæðan hátt milli 

                                                 
4 Davíð Þór Björgvinsson. (2006), bls. 13.  
5 Regla þessi hefur mótast með dómafordæmum Evrópudómstólsins og kom fyrst fram í máli nr. 26-62 (Van Gend en Loos). 
6 Regla þessi hefur einnig mótast með dómafordæmum Evrópudómstólsins og kom fyrst fram í máli nr. 6-64 (Costa vs. Enel). 
7 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011), bls. 43- 44. 
8 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011), bls. 68- 72. 
9 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011), bls. 43. 
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ríkjanna, óháð Evrópusambandinu, og var því um hefðbundið milliríkjasamstarf að ræða þar 

sem allar ákvörðunartökur byggðust á einróma samþykki aðildarríkjanna.
10

  

Með Amsterdam sáttmálanum sem undirritaður var árið 1997 kom til stórvægilegra 

breytinga á Schengen samstarfinu en með Amsterdam sáttmálanum fylgdi með bókun sem 

setti samstarfið undir Evrópusambandið. Aukinn fjölda aðildarríkja á svona stuttum tíma má 

rekja til þess en nú í dag eru alls 25 aðildarríki að Schengen samstarfinu, öll aðildarríki 

Evrópusambandsins fyrir utan Bretland og Írland auk þess sem gerður var sérstakur 

samstarfssamningur við bæði Ísland og Noreg en nánar verður fjallað um Amsterdam 

sáttmálann í næsta kafla og þær breytingar sem komu með undirritun hans.
11

  

3.1. Schengen samningurinn 

Meginmarkmið Schengen samningsins er að afnema eftirlit með för fólks á sameiginlegum 

landamærum aðildarríkja og að auðvelda flutninga og vöruflæði. Samningurinn sjálfur hefur 

að geyma reglur sem aðildarríkin fylgja er kemur að eftirliti á ytri landamærum ásamt fleiru 

sem snýr að sameiginlegri samvinnu ríkjanna. Samningurinn inniheldur 142 ákvæði og 

skiptist í átta þætti en þeir eru; skilgreiningar á hugtökum, afnám eftirlits á innri landamærum 

og frjáls för fólks, lögregla og öryggi, Schengen upplýsingakerfið, vöruflutningar, vernd 

persónuupplýsinga, framkvæmdanefndin og lokaákvæði.
12

 Til þess að skýra megininntak 

Schengen samningsins betur verður hér í stuttu máli gerð grein fyrir öllum þeim þáttum sem 

taldir voru upp. 

Fyrsti þátturinn fjallar almennt um skilgreiningar á hugtökum sem þarf varla að 

útskýra nánar. Annar þátturinn líkt og að framan sagði snýst um afnám eftirlits á innri 

landamærum og frjálsa för fólks og hefur hann að geyma meginreglur um för manna milli 

aðildarríkjanna. Þar segir í 1. mgr. 2. gr. að fara megi yfir innri landamæri aðildarríkja án þess 

að haft sé með því eftirlit. Undantekningu er þó að finna í 2. mgr. greinarinnar en þar segir að 

aðildarríki geta fengið heimild til tímabundinnar upptöku landamæraeftirlits vegna alvarlegrar 

ógnar gegn allsherjarreglu eða þjóðaröryggi. Slík heimild hefur verið innleidd í íslenska 

löggjöf með reglugerð nr. 1212/2007 um för yfir landamæri. Sú reglugerð hefur að geyma 

ákvæði um eftirlit með för fólks yfir ytri landamæri og í sérstökum tilvikum innri landamæri 

Schengen svæðisins, sbr. 1. mgr. 1. gr. Skal lögregla annast framkvæmd landamæraeftirlitsins 

sem og einnig ber hún ábyrgð á því. Í 3. gr. reglugerðarinnar kemur fram skýring á því hvað 

                                                 
10 Stefán Eiríksson. (2004), bls. 825-826.  
11 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 58.  
12 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 294-295.   
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felst í hugrökunum ytri og innri landamæri og þykir því réttast að skýra nánar frá þeim. Innri 

landamærum er skipt í þrjá liði, sbr. 2. tl. 3. gr. en í þeim segir að með innri landamærum sé 

átt við, sameiginleg landamæri Schengen ríkjanna á landi þar á meðal landamæri afmörkuð af 

ám og vötnum, flughafnir Schengen ríkjanna fyrir innansvæðisflug og hafnir Schengen 

ríkjanna sem notaðar eru við reglubundnar ferjusiglingar. Með ytri landamærum er átt við 

landamæri Schengen ríkjanna á landi, sjó, ám, vötnum og höfum, þar á meðal flughöfnum 

sem ekki eru innri landamæri. Í reglugerðinni sem og Schengen samningum eru hugtök þessi 

útskýrð samhljóða. Í fjórða kafla reglurgerðarinnar er fjallað ítarlega um för yfir innri 

landamæri og kemur fram í 27. gr. að heimilt sé að fara yfir innri landamæri Schengen 

svæðisins án þess að landamæraeftirlit fari fram og án tillits til ríkisfangs einstaklingsins. 

Undantekningin sem fjallað var um hér að framan kemur síðan fram í 29. gr. reglugerðarinnar 

en þar segir að ráðherra sé heimilt að taka upp tímabundið eftirlit á innri landamærum vegna 

alvarlegrar ógnar við allsherjarreglu eða þjóðaröryggi í allt að 30 daga eða þangað til tilgreind 

ógn stendur yfir. Einnig skal gæta meðalhófs þar sem umfang og tímalengd eftirlitsins skal 

ekki vera meira en nauðsynlegt þykir. Ísland hefur nýtt sér slíka undantekningu í tvígang við 

innkomu meðlima úr Hells Angels glæpasamtökunum en þeir voru stoppaðir á 

Keflavíkurflugvelli og vísað úr landi.
13

 Sambandsrétturinn hefur að geyma mun strangari 

skilyrði fyrir því að beita áðurnefndum heimildum um að meina einstaklingum inngöngu inn í 

ákveðið land. Með tilliti til allsherjarreglu hafa fordæmi sýnt að ef ákvæði Schengen 

samningsins fara gegn tilskipun Evrópusambandsins mun tilskipunin hafa vinninginn í því 

máli.
14

 Í öðrum þætti Schengen samningsins sem vikið var að hér að framanverðu koma 

einnig fram frekari reglur um för yfir ytri landamæri, reglur um vegabréfsáritanir, skilyrði 

fyrir ferðum útlendinga og að lokum ýmis önnur ákvæði sem varða búsetuleyfi og meðferð 

umsókna um hæli.
15

 

Þriðji þáttur samningsins fjallar um lögreglu og öryggi. Í þeim þætti er fyrst og fremst 

einblínt á lögreglusamvinnu milli aðildarríkja Schengen sökum öryggisskerðingu vegna 

afnáms á eftirliti innri landamæra. Lögregluyfirvöld hvers aðildarríkis fyrir sig eru skyldug til 

að hjálpast við að upplýsa og fyrirbyggja saknæma háttsemi svo lengi sem að það sé í 

samræmi við innlenda löggjöf og innan valdsviðs þeirra, sbr. 39. gr. samningsins. 

Fyrrgreindur þáttur tekur einnig til gagnkvæmrar aðstoðar í sakamálum, framsali sakamanna, 

flutningi á fullnustu refsidóma og vörslu fíkniefna, skotvopna og skotfæra. Lögreglu og 

                                                 
13 Alþingistíðindi. Þskj. 1377 - 779. mál, 139. löggjafarþing (2010-2011).  
14 Ólafur Ísberg Hannesson. (2008), bls. 703-704. 
15 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 62-74. 
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öryggisþáttur Schengen samningsins er einn sá nauðsynlegasti til þess að upplýsa afbrotamál 

og má segja að hann sé einnig sá mikilvægasti til þess að hægt sé að leiða markmið 

samningsins á rétta braut.
16

 

Í þætti fjögur er fjallað um Schengen upplýsingakerfið sem nánar verður til 

umfjöllunar hér síðar í ritgerðinni. Þar segir í 92. gr. samningsins að aðildarríki skuli setja upp 

slíkt kerfi sem það ber fulla ábyrgð á. Sameiginlegur gagnagrunnur er síðan í gegnum 

upplýsingakerfið en þar geta aðildarríki séð gagnlegar og mikilvægar upplýsingar sem 

aðstoða þau við að tryggja öryggi á landamærum, innri sem ytri. Þrátt fyrir sameiginlegan 

gagnagrunn geta þau einungis séð það sem stjórnkerfið gefur heimild fyrir en það er staðsett í 

Strassborg í Frakklandi. Þá skal stjórnkerfið senda upplýsingar á vélrænu formi til þess kerfis 

í einstöku aðildarríki. Þessi þáttur samningsins snýst þó allra helst að verndun 

persónuupplýsinga og öryggi upplýsinga í Schengen upplýsingakerfinu. Í 95.-100. gr. 

samningsins kemur fram hvað megi skrá í upplýsingakerfið og mega aðildarríki aðeins nota 

þær upplýsingar í þeim tilgangi sem mælt er fyrir um við hverja tegund skráninga. Þær 

upplýsingar sem skrá má í kerfið eru til að mynda hverjir eru eftirlýstir afbrotamenn, 

upplýsingar um framsal afbrotamanna, upplýsingar um útlendinga sem eru á skrá yfir þá sem 

synja skal um komu, upplýsingar um týnda einstaklinga og upplýsingar um vitni og fleira. 

Þátturinn tekur einnig til uppsetningu, viðhalds og kostnaðar að upplýsingakerfinu.
17

 

Fimmti þátturinn snýr að flutningum og vöruflæði. Samkvæmt 120. gr. samningsins 

skulu aðildarríki í sameiningu sjá til þess að hvorki lög né stjórnvaldsfyrirmæli hindri á 

óréttmætan hátt vöruflutninga yfir innri landamæri. Almenna reglan er sú að samningsaðilar 

taka á sig þá skyldu að tryggja að farið sé eftir settum lagaákvæðum og fyrirmælum við 

flutning vara yfir innri landamæri. Er einnig í þessum þætti fjallað um flutning hættulegs 

varnings og þeirra öryggisþátta sem aðildarríki verða að sameinast um. Í þætti sex er fjallað 

um vernd persónuupplýsinga en slíkur þáttur er mjög mikilvægur vegna þeirra gagna sem 

Schengen upplýsingakerfið gefur aðildarríkjum aðgang að. Í 1. mgr. 126. gr. samningsins 

kemur fram að hvert aðildarríki skuli eigi síður en það gerist aðili að Schengen samningum 

innleiða reglur um vernd persónuupplýsinga, sbr. meginreglur Evrópuráðsins um verndun 

einstaklinga vegna vélrænna vinnslu persónuupplýsinga frá 28. janúar 1981. Hafa ber í huga 

                                                 
16 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 74-93. 
17 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 93-103. 
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að þær upplýsingar sem aðildarríki hafa til umráða mega aðeins notast í þeim tilgangi sem 

þær voru veittar til frá upphafi.
18

  

Í þætti sjö er fjallað um stofnun framkvæmdanefndar en verkefni hennar var til þess 

fallið að tryggja framkvæmd Schengen samningsins á réttum forsendum og á réttan hátt. 

Framkvæmdanefndin átti að komast að einróma samþykki yfir öllum ákvörðunum sem teknar 

voru og átti hún einnig að semja sínar eigin starfsreglur, sbr. 1.- 2. mgr. 132. gr. Ástæða þess 

að talað er um framkvæmdanefndina í þátíð er að hún var lögð niður sökum þess að Schengen 

samstarfið var fært yfir til Evrópusambandsins með tilkomu Amsterdam sáttmálans, en rætt 

verður nánar um það í kaflanum um þróun Schengen samningsins. Lokaákvæði Schengen 

samningsins koma fram í þætti átta. Í 134. gr. segir að ákvæði þessa samnings skulu einungis 

gilda að svo miklu leyti sem þau séu í samræmi við lög bandalagsins. Flest önnur ákvæði sem 

þar er að finna eru ekki lengur í gildi vegna tilfærslu Schengen samstarfsins yfir til 

Evrópusambandsins.
19

 

Hér hefur verið farið yfir hvern og einn þátt Schengen samningsins í stuttu máli en 

samningurinn sjálfur hefur að geyma mun ítarlegri ákvæði er kemur að framkvæmd hvers og 

eins þáttar sem aðildarríki verða að framfylgja. Þrátt fyrir að samningurinn sé í sjálfu sér 

ekkert gríðarlega langur þá er hann efnislega umfangsmikill og skýrlega fram settur. Við 

undirbúning samningsins voru starfandi nefndir innan Schengen samstarfsins sem tóku þátt í 

gerð hans. Nefndirnar komu með tillögur að útfærslu samningsins og fjölluðu um þær reglur 

sem við kunnu að eiga. Líkt og greint var frá hér að framan var sett á fót framkvæmdanefnd 

og fór hún með æðsta vald í málefnum Schengen en þar höfðu sæti ráðherrar aðildarríkjanna. 

Schengen samningurinn hefur nánast ekki tekið neinum breytingum frá gerð hans og má því 

sjá að framkvæmdanefndin og aðrar nefndir eiga nánast allan heiður að undirbúning og 

framkvæmd hans.
20

 Schengen samstarfið hefur þó tekið miklum breytingum frá gildistöku 

samningsins og verður því hér næst vikið að þróun Schengen samstarfsins frá undirritun 

samningsins og að gildistöku Lissabon sáttmálans.  

4. Þróun Schengen samstarfsins 

Allt frá upphafi Schengen samstarfsins, fyrir rúmum 25 árum síðan, hefur samstarfið tekið 

breytingum, þá allra helst við gildistöku Amsterdam sáttmálans annars vegar og Lissabon 

sáttmálans hins vegar. Samstarfið þróaðist hraðar en við var í raun búist og ljóst er að 

                                                 
18 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 103-106. 
19 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 304. 
20 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 182. 
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uppbygging Schengen samstarfsins varð ákveðin fyrirmynd fyrir Evrópusambandið, í ljósi 

þess að með Maastricht sáttmálanum tók sambandið upp keimlíkt samstarf milli aðildarríkja 

Evrópusambandsins. Voru því bæði Evrópusambandið og Schengen ríkin farin að vinna að 

sömu markmiðum er varðaði afnám eftirlits á innri landamærum. Má því áætla samkvæmt 

þessu að báðir aðilar voru þegar farnir að stefna að landamæralausri Evrópu. Sökum þess að 

um álíka samvinnu var að ræða myndaðist mikil umræða um af hverju Schengen samstarfið 

og samstarf Evrópusambandsríkja á álíkum sviðum væru höfð aðskilin. Báru ýmsar stofnanir 

Evrópusambandsins fyrir sig því að stefnuþættir sambandsins ættu ekki við undir 

fyrirkomulag Schengen samstarfsins og var meðal annars gagnrýnt að Schengen skorti 

þinglegt eftirlit sem og einnig að aðgangi almennings að samstarfinu væri haldið í lágmarki.
21

 

Þrátt fyrir þessa gagnrýni og viðleitni Evrópusambandsins til Schengen samstarfsins kom til 

mikilsverðra breytinga með Amsterdam sáttmálanum sem fjallað verður hér um næst.  

4.1. Amsterdam sáttmálinn 

Ríkjaráðstefna var haldin í Amsterdam árið 1996 þar sem farið var yfir ákveðin atriði sem 

talin voru vanta í Maastricht sáttmálann. Amsterdam sáttmálinn á því rætur sínar að rekja til 

fyrrgreindar ríkjaráðstefnu en hann fól í sér breytingu á stofnsáttmálum Evrópusambandsins 

og var undirritaður árið 1997. Helsta umræðan á fyrrgreindri ríkjaráðstefnu beindist aðallega 

að tvíverknaði aðildarríkja Evrópusambandsins og aðildarríkja Schengen þar sem mörg hverra 

ríkja höfðu aðild að báðum stofnunum og þótti ljóst að um samskonar málefni var að ræða á 

ákveðnum sviðum milli beggja stofnana.
22

 Með tilkomu Amsterdam sáttmálans var Schengen 

samstarfið fellt undir fyrstu stoð Evrópusambandsins að ákveðnu leyti en einnig voru viss 

atriði felld undir þriðju stoð, en fjallað verður nánar um það í kafla 4.2. um sameiningu 

Schengen og Evrópusambandsins. Aðrar breytingar sem áttu sér stað með sáttmálanum voru 

að Danmörk fékk viðurkennt í sérstökum viðauka réttarstöðu þeirra, sem vikið verður að því í 

kafla 4.3. um sérstöðu Danmerkur, Bretlands og Írlands, sett voru markmið um aukna 

samvinnu aðildarríkja á sviðum utanríkis- og öryggismála og voru nú sveigjanlegri 

möguleikar á samruna á óskilgreindum sviðum komi til meirihluta samþykki ríkja sem er 

aðeins leyfður að uppfylltum skilyrðum sáttmálans. Þá var einnig gerð breyting á 

Framkvæmdastjórn og atkvæðavægi í ráðinu, breytingar á félagsmálasáttmálanum áttu sér 

stað en hann var felldur undir Rómarsamninginn og að lokum var vikið að öðrum málefnum, 

s.s. mannréttindum, atvinnumálefnum, neytendavernd, umhverfismálum og fleira.
23

 

                                                 
21 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 183 
22 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 183-184. 
23 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 54-57. 
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Aðalumfjöllunarefni ritgerðar þessar er Schengen samstarfið líkt og komið hefur til kynna og 

verður því aðeins litið nánar að þeim þætti Amsterdam sáttmálans sem breytingarnar tóku til.  

4.2. Sameining Schengen og Evrópusambandsins 

Með Amsterdam sáttmálanum fylgdi með sérstök bókun sem felldi Schengen samstarfið undir 

starfsemi Evrópusambandsins. Þegar öllu var á botninn hvolft fór það ekki á milli mála að sú 

starfsemi sem Schengen samstarfið tók til var einnig í gangi innan Evrópusambandsríkja, ekki 

bara með frjálsri för á innri landamærum heldur einnig á öðrum sviðum, svo sem öryggis- og 

stuðningssviðum, lögreglusamvinnu á landamærum, réttaraðstoð og fleira. Á 

ríkjaráðstefnunni voru aðildarríki að Evrópusambandinu þegar farin að ræða um sameiningu 

þessara tveggja stofnanna og kom það því engum á óvart að umræðan varð að veruleika þá 

sérstaklega með tilliti til framangreindra atriða.
24

 Schengen bókunin, eins og hún er kölluð, er 

viðauki við samning Evrópusambandsins. Lagarammi og stofnanir á vegum 

Evrópusambandsins fara með vald innan Schengen samstarfsins þar sem gildissviðið fellur nú 

þar undir. Allar Schengen reglur voru að gefnu tilefni færðar yfir í sambandsréttinn og með 

öllum reglum er átt við samkomulagið, samninginn, bókanir, ákvarðanir og yfirlýsingar 

framkvæmdanefndar. Framkvæmdanefndin lét einnig af störfum eins og greint var frá í kafla 

3.1. og við henni tók ráðherraráðið. Líkt og með framkvæmdanefndina verður ráðherraráðið 

að komast að einróma samþykki í ákvörðunartökum sem og einnig gera viðkomandi 

ráðstafanir sem gera það kleift að hrinda framkvæmd samstarfsins af stað á nýjum grunni. 

Verður ráðið að framfylgja samningi Evrópusambandsins við ákvarðanir og vera fullvisst um 

að ákvarðanir fari ekki gegn ákvæðum sáttmálans.
25

 Við tilfærslu Schengen reglna var tekin 

sú ákvörðun að ákveðin atriði voru felld undir fyrstu stoð samningsins en önnur undir þriðju 

stoð.  

Fyrsta stoð samningsins líkt og áður hefur verið greint frá var Evrópubandalagið sem 

fól í sér yfirþjóðlegar valdheimildir stofnana Evrópusambandsins í skjóli Rómasáttmálans. 

Þriðja stoðin fól í sér samvinnu lögreglu- og dómsmála. Þau atriði sem tilheyrðu fyrstu stoð 

voru afnám eftirlits á innri landamærum, eftirlit á ytri landamærum, vegabréfsáritanir, frjáls 

för borgara þriðju ríkja, ábyrgð á meðferð umsóknar um hæli og Schengen upplýsingakerfið 

að hluta til. Þau atriði sem felld voru undir þriðju stoð samningsins voru þeir þættir sem komu 

að samvinnu lögreglu í baráttu gegn glæpastarfsemi en þar má helst nefna gagnkvæma aðstoð 

í sakamálum, ólögmætt smygl á fólki yfir landamæri, fíkniefnaviðskipti, ýmis ákvæði er varða 

                                                 
24 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 183. 
25 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 305-306. 
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lögreglu- og tollamál, flutning á fullnustu refsidóma, ákvæði um Schengen upplýsingakerfið 

og fleira. Lagði Evrópusambandið áherslu á að borgurum væri veitt vernd er með hliðsjón af 

frelsi, öryggi og réttlæti og var því best náð fram með samvinnu á þeim atriðum sem felld 

voru undir þriðju stoð samningsins sem og auðvitað einnig fyrstu stoð.
26

 Við yfirfærslu reglna 

um Schengen til Evrópusambandsins sem varða þau atriði sem felld voru undir þriðju stoð 

samningsins var aðildarríkjum gefinn ákveðinn tímarammi en þau þurftu að vera búin að ljúka 

samningsviðræðum við önnur ríki, um reglur og samstarf á sviði lögreglu- og tollayfirvalda, 

innan fimm ára. Markmið með því var að efla samvinnu til þess að hindra ólögmæta 

glæpastarfsemi auk þess að leggja áherslu á að samræma löggjöf aðildarríkja á sviði 

réttaraðstoðar í sakamálum.
27

 Þrátt fyrir þessa mikilverðu breytingu innan 

Evrópusambandsins var því langt í frá lokið. Lissabon sáttmálinn átti síðar til með að hafa 

gríðarleg áhrif á starfsemi sambandsins með gildistöku hans, en fjallaður verður nánar um það 

í kafla 4.4 um Lissabon sáttmálann.  

4.3. Sérstaða Danmerkur, Írlands og Bretlands.  

Schengen bókunin átti að hafa bindandi áhrif til allra þeirra aðildarríkja sem kæmu að 

Evrópusambandinu og Schengen samstarfinu. Þrátt fyrir það höfðu þrjú ríki sérstöðu gagnvart 

bókuninni því bæði Írland og Bretland fóru fram á að sérstök bókun fylgdi samningum sem 

kvæði á um að þau myndu standa utan þeirra málaflokka sem féllu undir fyrstu stoð 

Evrópusambandsins, með þeirri undantekningu að þeir gætu tekið þátt í einstökum aðgerðum 

af þeirra frumkvæði, sem og einnig ef þeir myndu leitast við fulla þátttöku að Schengen 

samstarfinu þá gætu þeir gert svo. Ákvarðanir sem teknar voru innan Evrópusambandsins um 

ákveðin málefni í tengslum við Schengen voru því ekki bindandi fyrir þessar tvær þjóðir eftir 

gildistöku Amsterdam sáttmálans. Ljóst þótti því að þátttaka þessara tveggja ríkja ákvarðaðist 

því af hentisemi þeirra og höfðu þeir mjög rúma heimild til þátttöku samkvæmt þessari 

sérstöku bókun við samning sambandsins.
28

 

 Þann 2. júní 1992 felldi Danmörk Masstricht sáttmálann í þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Sérstakt samkomulag vegna þeirra aðstæðna hjá Danmörku náðist síðar hjá Evrópska ráðinu 

og hefur verið nefnt Edinborgarsamkomulagið. Danmörk taldi að leysa þyrfti úr ákveðnum 

málefnum sem voru orsök þess að sáttmálinn náði ekki að öðlast gildi í landinu en 

Edinborgarsamkomulagið fylgdi síðan samningum um Evrópusambandið. Þau atriði sem hvað 

helst þurfti að leysa úr voru fyrir það fyrsta að Danir kærðu sig ekki um að 

                                                 
26 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 308-310. 
27 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 185-186. 
28 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 188. 
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sambandsborgararétturinn kæmi í staðinn fyrir ríkisborgararétt sem og einnig ýmis málefni 

sem tengdust varnar- og öryggismálum, lagalegum og innri málefnum og Efnahags-og 

myntbandalaginu. Danir töldu sig ekki vera bundna af reglum Schengen og þurfti því að taka 

tillit til réttarstöðu þeirra við gerð Amsterdam sáttmálans. Líkt og með Írland og Bretland 

fylgdi samningi sambandsins sérstök bókun fyrir Danmörk. Kom þar fram að Danmörk væri 

ekki bundið af neinum alþjóðlegum samningum sem sambandið legði til sem og einnig að 

þeir væru ekki bundnir af ákvörðunum Evrópudómstólsins. Ennfremur kom fram að Danmörk 

væri hvorki bundið af ákvörðunum sem ráðið tæki né tæki það þátt í ákvörðunartökum á þeim 

vettvangi. Settur var ákveðinn tímarammi á þær gerðir sem ráðið samþykkti til breytinga sem 

vörðuðu Schengen en hafði Danmörk þá sex mánuði til þess að gera upp við sig hvort að þeir 

myndu lögfesta það í landslögum sínum. Danir höfðu því tilgreinda sérstöðu er kom að 

Schengen reglum vegna þessarar sérstöku bókunnar sem fylgdi samningi sambandsins eftir 

gildistöku Amsterdam sáttmálans.
29

 Írland, Bretland og Danmörk hafa öll fullgilt Lissabon 

sáttmálann sem fjallað verður um hér á eftir en hafa þrátt fyrir það ennþá ákveðna sérstöðu á 

sviði dóms- og utanríkismála. Sérstaða ríkjanna felur í sér þann til þess að ákveða hvort að 

þeir fylgi Evrópusambandinu í ákvörðunum um ákveðna stefnu á sviði dóms- og 

utanríkismála, geta þau því kosið að hafna eða fylgja þeim ákvörðunum sem teknar eru á 

þessu sviði.  

Þessi sérstaða ríkjanna þriggja er þó ekki sú eina sinnar tegundar innan Schengen því 

bæði Ísland og Noregur hafa vissa sérstöðu, þó á allt öðrum forsendum en nánar verður rætt 

um hana í kafla fimm um þátttöku Íslands í Schengen samstarfinu. Sú þróun sem fjallað hefur 

verið um hér að framan innan bæði Schengen samstarfsins og Evrópusambandsins hefur þó 

hvergi nær tekið enda. Með Lissabon sáttmálanum tók uppbygging Evrópusambandsins 

mikilsverðum breytingum og verður því að gera ákveðna grein fyrir þessum nýjasta sáttmála 

Evrópusambandsins.  

4.4. Lissabon sáttmálinn 

Lissabon sáttmálinn var undirritaður seinni hluta ársins 2007 og tók hann gildi 1. desember 

2009 eftir að hann var samþykktur af öllum aðildarríkjum Evrópusambandsins, en 

upprunalega hafnaði Írland sáttmálanum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Aðdragandi sáttmálans var 

sá að árið 2004 samþykktu leiðtogar Evrópusambandsins svokallaðan stjórnarskrársáttmála 

sem var þess efnis að sameina skyldi alla sáttmála Evrópusambandsins undir einn hatt og þar 

með einfalda lagaramma sambandsins allverulega. Sá sáttmáli varð síðar meir ekki 

                                                 
29 Stefán Már Stefánsson. (2000), bls. 311-312. 
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samþykktur af ákveðnum aðildarríkjum Evrópusambandsins og var því hætt við hann og 

unnið að gerð annars sáttmála sem varð að Lissabon sáttmálanum.
30

 

Fjölmargar ástæður lágu að baki þess að Evrópusambandið vildi gera breytingar á 

sáttmála sínum sem og einnig á samstarfi aðildarríkjanna. Til að mynda hafði útbreiðsla 

aðildarríkja farið ört stækkandi og sá sambandið fyrir sér gríðarlega áskoranir í kjölfar 21. 

aldarinnar, þá einkum í tengslum við efnahagsmál, loftslagsbreytingar, orkuöryggi, alþjóðlega 

glæpastarfsemi og fleira. Aðildarríkin hófu því gerð að nýjum sáttmála til þess að búa til 

Evrópusamband sem hefði þau verkfæri í höndunum sem gerði þeim kleift að koma 

umræddum áskorunum í réttan farveg. Evrópusambandið setti fram þau markmið og gildi sem 

átti að nást með gerð Lissabon sáttmálans en taldi að fyrst og fremst þyrfti að einblína á frið 

milli ríkja, lýðræði, virðingu mannréttinda, jafnrétti, réttlæti, sjálfbærni og virðingu réttarríkis. 

Með Lissabon sáttmálanum skuldbatt Evrópusambandið sig til að veita mannfólki innan 

Evrópusambandsins rétt til frelsis, öryggis og réttlætis án innri landamæra, semsagt virkilega 

ná fram sama markmiði og ætíð hafði verið stefnt að, landamæralausri Evrópu. Einnig 

skuldbatt Evrópusambandið sig til að halda uppi sjálfsbærnistefnu í efnahagsmálum innan 

Evrópu, vinna gegn mismunun og stuðla að réttlæti, auka samstöðu og samheldni milli 

aðildarríkja á sviði efnahagsmála, viðhalda evrunni sem gjaldmiðli þess, stuðla til friðar og 

öryggis, virðingu meðal þjóða, útrýmingu fátæktar og virðingu mannréttinda með sérstakri 

áherslu á réttindi barna. Með Lissabon sáttmálanum er lagt til grundvallar að aðildarríki 

sambandsins standi saman í blíðu og stríðu og aðstoði hvert annað svo sem vegna 

náttúruhamfara eða hryðjuverka. Sáttmálinn er talinn vera það verkfæri sem veitir 

aðildarríkjum sambandsins skýrar og vel framsettar reglur til að ná fram markmiðum 

Evrópusambandsins.
31

  

Þær breytingar sem sáttmálinn hafði í för með sér var fyrst og fremst sú að 

Evrópusambandið og Evrópubandalagið var sameinað og fylgir nú fyrrnefnda heitinu. Einnig 

fékk Evrópuþingið aukin völd en á móti því kom að þingmönnum var fækkað. Fækkun varð í 

Framkvæmdastjórn sambandsins á þann hátt, að í stað þess að hvert aðildarríki hafði einn 

fulltrúa í Framkvæmdastjórn, þá væru fulltrúar 2/3 af fjölda aðildarríkja (18 í stað 27). Þar 

sem hvert aðildarríki er þá ekki með fulltrúa fyrir sína hönd innan stjórnarinnar er gert ráð 

fyrir því að ríkin skiptast á að hafa fulltrúa. Sáttmálinn kveður einnig á um að Evrópuþingið 

velji forseta Framkvæmdastjórnar í stað þess að aðildarríki geri það, líkt og tíðkast hafði.
32

 

                                                 
30 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011), bls. 30-31. 
31 European Commission. (2009). Your guide to the Lisbon treaty, bls. 2-3. 
32 Gert er ráð fyrir því að þessi tiltekna breyting komi til framkvæmda árið 2014. 
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Breytingar voru gerðar á ráðherraráðinu á þann hátt að atkvæðavægi breyttist með af 

íbúafjölda aðildarríkjanna. Atkvæðavægið breyttist þannig, að til samþykktar í ráðherraráðinu 

er gert ráð fyrir tvöföldum meirihluta sem er á þann veg að 55% aðildarríkja verða að 

samþykkja og auk þess sem að þau þurfa að hafa með sér 65% íbúafjölda sambandsins.
33

 Með 

sáttmálanum var þjóðþingum aðildarríkja veitt aukið hlutverk í gegnum hina svokölluðu 

nálægðarreglu (the principle of subsidiarity) en það er regla Evrópuréttar um að 

ákvörðunarvald um málefni eigi að vera eins nálægt borgurunum og unnt er. Leiðtogaráðið 

fékk forseta sem kosinn er til tveggja og hálfs árs í senn. Evrópusambandið fékk einnig 

sameiginlegan talsmann í utanríkis- og varnarmálum, sem mun sjá um þann málaflokk og eiga 

sæti bæði í leiðtogaráðinu og Framkvæmdastjórninni ásamt því að stofnuð var 

utanríkisþjónusta með sendiráðum og fastanefndum sem heyra undir talsmanninn. Í sumum 

málefnaflokkum þurfti einróma samþykki en með tilkomu sáttmálans urðu breytingar í 

mörgum þeirra, var meðan annars gert ráð fyrir því að neitunarvald aðildarríkjanna yrði 

afnumið í lögreglu- og dómsmálum. Ber þess einnig að geta að með tilkomu Lissabon 

sáttmálans er í fyrsta skiptið tekið skýrt fram að ríki geti sagt sig úr sambandinu aðeins með 

því að beina tilkynningu um það til ráðsins.
34

 

Áhrif Lissabon sáttmálans á sviðum utanríkis- og varnarmála sem tengist nánar 

umfjöllun þessara ritgerðar innheldur mikilvæg nýmæli sem Evrópusambandið hefur sett sér. 

Meðal þess sem vert þykir að nefna leggur sambandið áherslu á að berjast gegn ólöglegum 

innflytjendum, alþjóðlegri glæpastarfsemi á landamærum aðildarríkja, mansali og vörslu 

ólöglegra vopna og fíkniefna. Lissabon sáttmálinn leggur meiri áherslu á gegnsæi á þessum 

sviðum, þá helst til að mynda hjá Evrópuþinginu og Evrópudómstólnum og eiga nýmælin að 

efla sambandið og aðildarríki þess í að vera skilvirkari í baráttunni gegn þessum atriðum. 

Nýmælin gera einnig ráð fyrir mismunandi réttarkerfi aðildarríkja og tekið er fram að 

aðildarríki skuli beri virðingu fyrir slíku.
35

 Þrjár grundvallar ástæður liggja að baki 

breytinganna sem gerðar voru með Lissabon sáttmálanum sem Evrópusambandið mun beita 

til þess að gæta að og betrumbæta hagsmuni borgarana. Í fyrsta lagi mun nást fram meiri 

skilvirkni í ákvörðunartökum. Í öðru lagi, aukið lýðræði sem skapast sökum hlutverks 

Evrópuþingsins og þjóðþinga og í þriðja og síðasta lagi mun meiri lagasamræming út á við 

eiga sér stað. Með Lissabon sáttmálanum telur Evrópusambandið að skapaður hefur verið sá 

vettvangur sambandsins sem gerir því kleift að takast á við framtíðaráskoranir af fullum 

                                                 
33 Einnig er gert ráð fyrir þessari breytingu árið 2014. 
34 Sjá bæði Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011), bls. 30-31, og Fastanefnd framkvæmdastjórnar ESB fyrir Ísland og Noreg. (e.d.). 

Helstu atriði Lissabon-sáttmálans.  
35 European Commission. (2009). Your guide to the Lisbon treaty, bls. 7-8. 
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krafti. Aukið samstarf milli aðildarríkja sem og einnig aukið samstaf á alþjóðlegri heimsvísu 

við sambandið á sviðum mikilvægra málefna sem snerta alla jarðarbúa mun nást með þeim 

verkfærum sem Evrópusambandið hefur fengið í hendur með tilkomu Lissabon sáttmálans.
36

 

Samkvæmt framangreindri umfjöllun í kafla fjögur er ljóst að hugmyndin um afnám 

eftirlits á innri landamærum Evrópuríkja á rætur sínar að rekja til Schengen samkomulagsins. 

Schengen er því sú fyrirmynd sem Evrópusambandið notaðist við þegar það innleiddi ákvæði 

sem höfðu álíkan tilgang. Á sínum tíma þótti það mjög merkilegur atburður að á 

ríkjaráðstefnunni í Amsterdam komust öll aðildarríkin að sameiginlegri niðurstöðu um 

tilfærslu Schengen reglna yfir til Evrópusambandsins og þar með um að þróa stefnu um frjálsa 

för fólks án landamæraeftirlits og verður seint talið að sú hugmynd hafi verið röng þrátt fyrir 

ýmis deilumál á landamærum aðildarríkja. Evrópusambandið hefur lýst því yfir að samvinna 

ríkjanna á þeim sviðum sem tengjast Schengen sé farsæll vettvangur sambandsins.  

5. Þátttaka Íslands í Schengen samstarfinu 

Íslands sótti um aðild að Schengen samstarfinu árið 1995 og varð síðan fullur þátttakandi í 

samstarfinu í ársbyrjun 2001. Ferlið að aðild Íslands tók dágóðan tíma að ganga í gegn, þar 

sem margar breytingar voru gerðar á samstarfinu þessum árum, líkt og áður hefur komið fram. 

Aðild Íslands að samstarfi líkt og Schengen stóð fyrir, var þó ekki nýtt á nálinni fyrir Íslands. 

Fyrir tíð Schengen undirrituðu fjórar Norðurlandaþjóðir samkomulag sín á milli um afnám 

vegabréfaeftirlits á innri landamærum sínum. Ríkisborgurum var með þessu samstarfi gefinn 

kostur á að ferðast án landamæraeftirlits milli þessara Norðurlandaþjóða. Ekki leið þó að 

löngu þar til öll norræn ríki höfðu bæst í samstarfið og voru því innri landamæri Norðurlanda 

eftirlitslaus. Samkomulag eða samstarf þetta þekkist betur sem Norræna vegabréfasamstarfið 

en Ísland gerðist aðili að því árið 1965. Samstarf ríkjanna um afnám eftirlits á landamærum 

sín á milli gerði það að verkum að ríkin þurftu að samræma löggjöf sína á ákveðnum sviðum 

sem tengdust samstarfinu en meðal þessara sviða var framsal sakamanna, réttaraðstoð í 

sakamálum og fullnusta refsidóma. Líkt og Schengen þá myndaðist einnig mikil samvinna á 

meðal lögreglustarfstétta til þess að standa vörð um landamærin, hindra glæpastarfsemi og 

vinna saman að málefnum útlendinga. Miðað við framangreinda umfjöllun hefur verið ályktað 

að upphafið að afnámi landamæraeftirlits eigi rætur að rekja til Schengen samstarfsins en með 

Norræna vegabréfasamstarfinu hafi þó svipaður grundvöllur myndast sem gæti hugsanlega 

hafa hjálpað Schengen að verða til. Munurinn á þessum tveimur samstörfum er í sjálfu sér 

                                                 
36 Europa – Treaty of Lisbon. (e.d.). Questions and answers.  
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ekki mikil en þó má sjá að Schengen hefur að geyma mun víðtækari og ítarlegri reglur. Fyrir 

það fyrsta þá var aðeins afnumið innra landamæraeftirlit meðal þeirra borgara sem ferðuðust á 

milli aðildarríkja Norræna vegabréfasamstarfsins á meðan Schengen afnám eftirlit meðal allra 

sem ferðuðust yfir innri landamæri aðildarríkja. Einnig setti Schengen reglur um för yfir ytri 

landamæri sem og setti upp sérstakt kerfi fyrir aðildarríkin sem þau gátu notast við og fengið 

upplýsingar frá við hefðbundið landamæraeftirlit. Með víðtækari reglum eins og greint var frá 

hér að framan er átt við að með Schengen samstarfinu samræmdu aðildarríki sín á milli einnig 

ákveðnar reglur sem tengdust dvalarleyfum, útgáfu vegabréfa og hvernig umsóknum um hæli 

átti að vera háttað.
37

  

Norræna vegabréfasamstarfið þótti á sínum tíma stefnumótandi þáttur í samvinnu milli 

ríkja, þá sérstaklega norrænna ríkja. Með tilkomu Schengen samstafsins má segja sem svo að 

verið væri að þróa norrænu samvinnuna á þann veg að ná fram landamæralausri Evrópu og 

mynda enn meiri samvinnu meðal Evrópuþjóða. Danmörk var fyrsta Norðurlandaþjóðin sem 

sótti um aðild að Schengen samsamstarfinu og voru aðrar Norðurlandaþjóðir agndofa yfir 

þeirri ákvörðun Dana og töldu að aðild Danmerkur að Schengen myndi enda norræna 

samstarfið. Skilyrði fyrir því geta fullgilt Schengen samninginn var meðal annars það að vera 

aðili að Evrópusambandinu, eða á þessum tíma Evrópubandalaginu. Bæði Ísland og Noregur 

stóðu því frammi fyrir því að vera hvorki hluti af Norræna samstarfinu né fá aðild að 

Schengen samstarfinu. Með niðurfellingu Norræna samstarfsins hefðu ytri landamæri 

Schengen legið beint í gegnum Norðurlöndin og hefði því þurfti að sinna landamæraeftirliti 

við innkomu ferðamanna frá Íslandi og Noregi. Danmörk setti því þann fyrirvara á umsókn 

sína um aðild að Schengen að Norræna vegabréfasamstarfið myndi vera starfrækt áfram. Ekki 

leið þó á löngu þar til sú lausn spratt upp á yfirborðið sem gerði það að verkum að öll 

Norðurlöndin sóttu um aðild að Schengen samstarfinu. Meginástæða þess var sú að 

Norðurlandaþjóðirnar sáu fyrir sér að Norræna samstarfið þyrfti að halda sig utan Schengen 

þar sem tvö ríki Norðurlandanna tilheyrðu ekki Evrópusambandinu. Ákváðu því öll 

Norðurlöndin að sækja um aðild að Schengen samstarfinu til þess að viðhalda þeirri 

uppbyggingu sem þau voru búin að aðhafast við í mörg ár og vinna saman með öðrum 

Evrópuþjóðum að landamæralausri Evrópu. Viðræður um aðild Norðurlandanna gengu 

vonum framan og var gerður sérstakur samstarfssamningur við Ísland og Noreg árið 1996, 

sökum þess að þau gátu ekki fullgilt Schengen samninginn og á sama tíma var gerður 

aðildarsamningur við Danmörk, Finnland og Svíþjóð. Með tilfærslu Schengen samstarfsins til 

                                                 
37 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 188-189. 



 

16 

 

Evrópusambandsins þurfti aftur á móti að semja að nýju við Norðurlöndin sem stóðu utan 

sambandsins þar sem Schengen var orðið hluti af laga- og stofnramma Evrópusambandsins.
38

   

Þegar samningaviðræður stóðu yfir um þátttöku Íslands að Schengen í seinna skiptið, 

þ.e. þegar Schengen og Evrópusambandið urðu eitt, lagði Ísland til að áhrif þess innan 

Schengen yrði í engu frábrugðin frá öðrum þjóðum og vildi það eiga jafn mikinn þátt í mótun 

Schengen reglna á öllum sviðum og aðrar þjóðir lögðu til. Upphaflega, fyrir sameiningu 

Schengen og Evrópusambandsins, var samningurinn svohljóðandi og stóð Ísland fast á sínu 

og vildi að engu yrði breytt frá fyrri samningi. Ekki kemur það á óvart að Ísland náði sínu 

fram og var samstarfssamningur Íslands og Noregs um þátttöku í Schengen samstarfinu 

undirritaður árið 1999, eftir að viðræðum lauk árið 1998.
39

  

Ísland hefur fært fram ýmis rök fyrir því af hverju það taldi gott fyrir sig að vera hluti 

af samstarfi líkt og Schengen. Reynslan af Norræna vegabréfasamstarfinu hafði reynst landinu 

vel en á þeim tíma sem Ísland ákvað að verða hluti af Schengen samstarfinu skal þó taka fram 

að ekki voru allir sáttir við þátttöku landsins í samstarfi sem var hluti af Evrópusambandinu. 

Mismunandi pólitískar afstöður lágu þar að baki og gera enn nú til dags. Eins lítið land og 

Ísland er, var það gott fyrir þjóðarbúið að styrkja alþjóðlega samvinnu sína og láta gott af sér 

leiða til þess að vera hluti af landamæralausri Evrópu. 
40

 

5.1. Samstarfsamningur Íslands og Noregs 

Með samstarfssamningi Íslands og Noregs í Schengen samstarfinu taka báðar þjóðir fullan 

þátt í umræðum um beitingu, framkvæmd og frekari þróun Schengen samninganna og ákvæða 

sem tengjast þeim. Í 2. gr. samningsins kemur fram að Ísland og Noregur skulu koma í 

framkvæmd og beita ákvæðum Schengen gerðanna sem talin eru upp í viðauka A
41

 við 

samninginn á sama hátt og önnur aðildarríki að samstarfinu. Þá skulu Ísland og Noregur 

einnig koma í framkvæmd og beita ákvæðum Evrópubandalagsins sem talin eru upp í viðauka 

B
42

 við samninginn að því marki sem þau hafa komið í staðinn fyrir samsvarandi ákvæði 

samningsins, sem undirritaður var í Schengen 19. júní 1990, um framkvæmd samkomulagsins 

um afnám í áföngum á eftirliti á sameiginlegum landamærum eða ákvæði sem samþykkt eru 

samkvæmt honum. Við sameiningu Schengen og Evrópusambandsins sem og einnig með 

                                                 
38 Sjá bæði Stefán Eiríksson. (2004), bls. 826-827, og Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 189-190. 
39 Stefán Eiríksson. (2004), bls. 828. 
40 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 190. 
41 Í viðauka A er að finna Schengen samkomulagið frá árinu 1985 og Schengen samninginn frá árinu 1990 um framkvæmd Schengen 

samkomulagsins. Einnig er þar að finna afleiddar Schengen gerðir sem og ýmsar aðrar bókanir. 
42 Viðauki B inniheldur ýmsar reglugerðir og tilskipanir. Meðal annars reglugerð ráðsins nr. 574/1999, þar sem tiltekin eru þau þriðju lönd 

sem um gildir að ríkisborgarar þeirra verði að hafa vegabréfsáritanir undir höndum þegar þeir fara yfir ytri landamæri aðildarríkja. 

Ennfremur inniheldur viðauki B reglugerð ráðsins nr. 1683/95, um sameiginlegt eyðublað um vegabréfsáritanir, og tilskipun ráðsins , um 
eftirlit með skotvopnakaupum og skotvopnaeign. 
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gildistöku Lissabon sáttmálans þykir ljóst að Schengen gerðir hafa og munu hafa lagaáhrif á 

Íslandi og verður Ísland að innleiða Schengen gerðir í jafn ríkum mæli og aðildarríki 

Schengen samstarfsins.
43

 

Samkvæmt 3. gr. samningsins var komið á fót nefnd sem skipuð var fulltrúum 

ríkisstjórna Íslands og Noregs og þeim sem sæti áttu í ráði Evrópusambandsins og 

Framkvæmdastjórn Evrópubandalagsins. Bar þessi nefnd heitið samsetta nefndin og var 

hlutverki hennar ætlað að samþykkja samhljóða reglur um málsmeðferð og halda fundi að 

frumkvæði forseta hennar eða að ósk einhvers nefndarmanns. Í 4. gr. samningsins kemur fram 

að nefndin skuli fjalla um öll málefni sem tilheyra 2. gr. samningsins sem og einnig tryggja að 

Ísland og Noregur fái tilhlýðilega umfjöllun um hvert það atriði sem þau telja nauðsynlegt að 

fjalla um. Ennfremur kemur fram í 2. mgr. 4. gr. að Ísland og Noregur fái kost á því að 

útskýra vandamál sem hugsanlega gætu komið upp eða hafa komið upp, taka afstöðu til 

annarra vandamála sem sendinefndir standa frammi fyrir og leggja fram sína útskýringu í 

sérhverju álitamáli sem við kemur þróun eða framkvæmd ákvæða samningsins. Í 6 gr. 

samningsins kemur síðan fram að þegar gerð eru ný drög að löggjöf á sviði sem fellur innan 

Schengen skal Framkvæmdastjórnin leita ráða hjá sérfræðingum Íslands og Noregs á sama 

hátt og hjá öðrum aðildarríkjum samstarfsins. Valdsvið Íslands í þátttöku Schengen 

samstarfsins byggist á mjög víðum og öflugum grundvelli og hefur Ísland ekkert minni 

heimildir til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri en önnur aðildarríki samstarfsins.
44

 

Samsetta nefndin skal fylgjast stöðugt með dómaframkvæmd til þess að leiða fram markmið 

samningsaðila á rétta braut. Er það gert til þess að ná eins samræmdri beitingu og túlkun á 

ákvæðum Schengen reglna, sbr. 9. gr. samningsins. Kemur þar einnig fram að fylgjast skal 

með dómstóli Evrópusambandsins og í tilvikum Íslands og Noregs skal líta til bærra dómstóla 

varðandi sama málefni. Sökum sérstöðu Íslands og Noregs á þessu sviði skulu löndin leggja 

árlega fram skýrslu þar sem fram kemur hvernig stjórnvöld þeirra og dómstólar hafa beitt og 

túlkað ákvæðin sem fram koma í 2. gr. samningsins, sbr. 10 gr. samningsins.
45

  

Í 11. gr. samningsins er fjallað ítarlega um ágreiningsmál og afleiðingar þess ef ekki er 

hægt að leysa úr þeim. Þar segir að rísi upp ágreiningur skal setja málið opinberlega á dagskrá 

fundar samsettu nefndarinnar og hefur hún 90 daga til þess að leysa úr honum. Sé ekki unnt 

að leysa málið innan þeirra tímamarka skulu bætast við 30 dagar til þess að komast að 

endanlegri lausn. Komi aftur á móti til þess að ekki sé hægt að finna neina lausn verður 

                                                 
43 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 34. 
44 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 34-36. 
45 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 37. 
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samstarfssamningi við Ísland eða Noreg slitið, eftir því hvort ríkið ágreininginn varðar. Ljóst 

þykir því samkvæmt fyrrgreindu ákvæði að dómstólum landanna tveggja sé skylt að 

framfylgja dómafordæmum Evrópudómstólsins varðandi málefni tengd Schengen 

samningnum til þess að koma í veg fyrir ágreining sem gæti endað með sambandsslitum.
46

 

Að öðru leyti tekur samstarfssamningurinn til fjárlaga sem Ísland og Noregur inna 

árlega af hendi til sambandsins, hvenær hann tekur gildi og um áhrif hans á samninginn um 

Evrópska efnhagssvæðið eða aðra samninga sem Evrópubandalagið, nú Evrópusambandið, og 

Ísland eða Noregur hafa gert með sér. Í 16. gr. kemur einnig fram að bæði Ísland og Noregur 

geti slitið samstarfinu með ákvörðun ráðsins þar sem samhljóða samþykki fulltrúa þeirra 

aðildarríkja sem taka þátt í nánara samstarfi á grundvelli Schengen bókunnar hafi nást.  

Líkt og greint var frá hér í lok síðasta kafla voru í umræðunni mismunandi pólitískar 

afstöður til þátttöku Íslands í samstarfi innan Evrópusambandsins og verður seint litið svo á 

að þeirri umræðu sé lokið. Fyrr á þessu ári stóð Ögmundur Jónasson innanríkisráðherra 

frammi fyrir svörum á Alþingi sem tengdust málefnum Schengen samstarfsins og var meðal 

annars spurt um stefnu ráðherrans varðandi Schengen samstarfið, hvort að það ætti 

endurskoða aðild Íslands að samstarfinu og að lokum hvort það þyrfti ekki að fara fram úttekt 

á samstarfinu þar sem 10 ár væru liðin frá þátttöku Íslands. Í ræðu fyrirspyrjanda fjallaði hann 

um stöðu Bretlands, Írlands og Kýpur í Evrópusambandinu, en þau ríki tilheyra ekki 

Schengen samstarfinu og lagði hann til að Ísland myndi jafnvel taka þær þjóðir til fyrirmyndar 

og fylgja sama spori og þau gera. Ástæðan fyrir þessum skoðunum fyrirspyrjanda var að 

kostnaðurinn við að vera þátttakandi í samstarfinu væri mikill og hugsanlega ekki þess virði, 

miðað við átök sem hafa átt sér stað milli aðildarríkja. Ögmundur lagði fram svör þar á móti 

og var því fylgjandi að úttekt væri nauðsynleg og í kjölfar hennar yrði síðan að taka 

niðurstöðu um næsta skref, hvort sem það væri að halda áfram í samstarfinu eða taka 

áðurnefndar þjóðir til fyrirmynda. Lagði hann einnig fram kosti og galla samstarfsins og sé 

fyrst litið að kostum þá taldi Ögmundur að aukin lögreglusamvinna milli aðildarríkja mætti 

telja mikilvægan kost sem og einnig dómsmálasamvinna. Einnig tók innanríkisráðherra fram 

að forsenda þess að við tilheyrðum Schengen samstarfinu væri það markmið ríkjanna að 

vinna gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi og starfa saman að þeim grunni með afnámi eftirlits á 

innri landamærum. Varðandi ókosti samstarfsins tók innanríkisráðherra fram að 

afbrotamönnum sé gert hægara um vik við háttsemi sína og við undankomu til annarra ríkja.
47

 

                                                 
46 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 37.  
47 Alþingistíðindi. Þskj. 1377 - 779. mál, 139. löggjafarþing (2010-2011). 
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Sökum þessara umræðu hefur nú á yfirstandandi þingi verið lögð fram þingsályktunartillaga 

þess efnis að gera ítarlega úttekt á áhrif Schengen samstarfsins á íslenskt þjóðfélag og í 

úttektinni á meðal annars að kanna skyldur Íslendinga og réttindi, kostnað við samstarfið, 

mannafla og tekjur af því.
48

 

Með vísan til framangreindrar umfjöllunar um samstarfssamning Íslands og Noregs 

sem og einnig stöðu mála á yfirstandandi þingi má jafnvel sjá yfirvofandi breytingar á næstu 

misserum, hvort sem það verður aðild Íslands að Evrópusambandinu eða úrsögn Íslands úr 

Schengen. Það fer þó ekki á milli mála að samspil Íslands í mótun nýrra Schengen gerða sem 

og þróun og framkvæmd þeirra sé mikilvæg og jafnframt mikil.  

5.2. Réttarstaða Schengen í íslenskri stjórnskipan 

Ýmsir vel þekktir fræðimenn hafa lagt fram álitsgerðir og umfjallanir um þau stjórnskipulegu 

málefni sem tengjast þátttöku Íslands í Schengen samstarfinu og velt fram því álitaefni hvort 

að samningurinn sem gerður var fyrir Ísland hönd standist ákvæði Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944.
49

 Meginregla íslensks stjórnskipunarréttar er sú að þjóðaréttarreglur sem 

viðurkenndar eru að gildi með bindandi hætti milli ríkja teljist ekki til landsréttar og eru því 

ekki bein réttarheimild í íslenskum rétti. 
50

 

Í álitsgerð Davíðs Þórs Björgvinssonar, Stefáns Más Stefánssonar og Viðars Más 

Matthíassonar, frá árinu 1997 sem fylgir með þingsályktunartillögu um fullgildingu samnings 

Íslands og Noregs við ráð Evrópuráðsins,
51

 lögðu þeir fram almenn sjónarmið sem hafa þyrfti 

í huga við athugun á stjórnskipulegum álitaefnum. Þau sjónarmið voru að líta þurfti til þess að 

handhafi löggjafarvalds á Íslandi hefði innan handanna nokkuð svigrúm til þess að meta hvort 

að tilgreindur þjóðréttarsamningur færi gegn stjórnarskrá. Túlkun þjóðréttarsamninga gæti oft 

verið vafasöm þar sem skýringar og fræðikenningar væru af litlum toga. Einnig þurfti að hafa 

til hliðsjónar að stjórnarskráin væri ekki að endurspegla þá alþjóðlegu samvinnu sem hafði 

farið vaxandi á síðustu árum sökum þess að hún væri ekki nýlega gerð. Í álitsgerðinni var 

einkum litið til þess hvort um væri að ræða framsal löggjafar- og dómsvalds vegna ákvæða 

samstarfssamningsins. Sé vikið að umfjöllun síðasta kafla um samstarfssamning Íslands til 

þátttöku Schengen samstarfsins kom þar fram að Ísland skuli koma í framkvæmd og beita 

ákvæðum Schengengerðanna á sama hátt og önnur aðildarríki samstarfsins sem og einnig 

samþykkja, koma í framkvæmd og beita gerðum og ráðstöfunum Evrópusambandsins komi til 

                                                 
48 Alþingistíðindi. Þskj.73 - 73. mál, 140. löggjafarþing (2011-2012). 
49 Hér eftir nefnd stjórnarskrá þegar við á. 
50 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 195. 
51 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000). 
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breytinga eða nýmæla í Schengen samningum. Með tilkomu Lissabon sáttmálans sem og 

einnig fyrir það, með sameiningu Schengen og Evrópusambandsins þegar Schengen var fellt 

undir fyrstu stoð, höfðu Schengen reglurnar nú lagaáhrif innan aðildarríki samstarfsins og 

verður að ganga út frá því vísu að það næði einnig til Íslands til þess að ná fram markmiði 

samningsins á sama hátt og hin aðildarríkin. Var í því tilviki velt fram hugsanlegum árekstri 

við handhafa löggjafarvaldsins vegna þessa og athugað hvort að slíkt samningsákvæði myndi 

ekki setja löggjafanum lítið sem ekkert svigrúm til þess að samþykkja gerðirnar. Með framsali 

dómsvaldsins var einkum sá hluti skoðaður að dómstólar Íslands áttu að hafa til hliðsjónar 

framkvæmd Evrópudómstólsins á Schengen samninginum til þess að tryggja samræmingu og 

túlkun hans. Þykir slíkt ekkert ólíklegt né fara gegn stjórnarskrá þar sem dómstólar hérlendis 

hafa haft til hliðsjónar dómaframkvæmd á ákvæðum Mannréttindasáttmála Evrópu og 

samningi um Evrópska efnahagssvæðið. Í ljósi framangreindra atriða var niðurstaðan sú að 

framsal á áðurnefndum sviðum bryti ekki gegn stjórnarskrá þar sem samstarfssamningurinn 

væri þjóðréttarsamningur sem telst ekki heyra undir íslensk lög, nema með samþykki 

Alþingis.
52

 Hér væri því aðeins um að ræða takmarkað framsal til annarra aðildarríkja sem 

gengur á báða bóga en ekki framsal til stofnana Evrópusambandsins. Verður því að álykta að 

ákvæðin séu ekki íþyngjandi og leggi hvorki skyldur né réttindi á íslenska ríkisborgara eða 

lögaðila nema með beinum afskiptum íslenskra stjórnvalda.
53

  

5.3. Alþjóðleg samvinna Íslands í tengslum við Schengen 

Önnur alþjóðleg samvinna hefur myndast vegna þátttöku Íslands í Schengen samstarfinu. 

Ísland hefur gert samninga við Evrópusambandið um nánara samstarf á öðrum sviðum sem 

tengjast nánar starfsemi Schengen. Er hér um að ræða samninga við Evrópsku réttaraðstoðina, 

Evrópulögregluna, lögregluskóla Evrópusambandsins og samningi við Evrópusambandið um 

framsal sakamanna og almenna réttaraðstoð. Ásamt því er Ísland aðili að Landamærastofnun 

Evrópu, landamærasjóði Evrópusambandsins og hefur hafið samstarf um meðferð 

hælisumsókna í gegnum svokallaða Dublin samstarfið.
54

 

Árið 2005 undirritaði Ísland samstarfssamning við Evrópsku réttaraðstoðina en þeirri 

stofnun er ætlað það hlutverk að styðja við rannsókn og saksókn mála sem varða alvarlega 

alþjóðlega brotastarfsemi. Snýr starfsemi hennar fyrst og fremst að því að efla samvinnu og 

samræma aðgerðir saksóknara og lögregluyfirvalda ef það koma upp atvik þar sem mál varða 

                                                 
52 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 150-159. 
53 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 198. 
54 Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen 
og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 71. 
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fleiri en eitt aðildarríki. Um mitt ár 2001 undirritaði Ísland samstarfssamning við 

Evrópulögregluna sem gerði það að verkum að alþjóðadeild ríkislögreglustjóra var nú með 

beint samband við aðalstöðvar Evrópulögreglunnar. Meginhlutverk hennar er að bæta árangur 

og samvinnu viðkomandi stjórnvalda innan aðildarríkjanna til þess að hindra og berjast gegn 

alþjóðlegri glæpastarfsemi og hryðjuverkum. Lögregluskóli Evrópusambandsins og 

lögregluskólinn á Íslandi undirrituðu samstarfssamning árið 2006 sem gerði það að verkum að 

samræming varð um þjálfun lögreglumanna sem og einnig jókst upplýsingaskipti þar á milli. 

Helsta hlutverk skólans er að efla samstarf og virkni meðal lögreglumanna og vinna saman að 

því berjast gegn glæpastarfsemi á landamærum sín á milli. Samningur Ísland við 

Evrópusambandið um framsal sakamanna og almenna réttaraðstoð gefur Íslandi tækifæri á 

nánara samstarfi við aðildarríki þegar rannsókn sakamála á sér stað með beinum og 

milliliðalausum hætti. 
55

  

Aðild Íslands að landamærastofnun Evrópu gerir landinu kleift að vinna með öðrum 

aðildarríkjum á sviði landamæravörslu. Markmið stofnunarinnar er að þjálfa landamæraverði, 

veita aðildarríkjum aðstoð á ytri landamærum vegna álags eða vandamála, samræma 

hlutverkaskiptingu landamæraverða í aðildarríkjum, framkvæmd áhættugreiningar ásamt 

fleiru. Landamærasjóður Evrópu var settur á laggirnar árið 2006 með samþykki 

Evrópusambandsins. Hlutverki hans er ætlað að sýna samstöðu meðal aðildarríkja Schengen 

samstarfsins á ytri landamærum þeirra og greiða þar fyrir frjálsa för fólks. Aðildarríki geta 

einnig sótt um styrki frá sjóðnum en annars er gert ráð fyrir því að hluti sjóðsins fari til 

sameiginlegra verkefna sem Framkvæmdastjórnin sér um. Að lokum skal líta til Dublin 

samstarfsins en það tengist Schengen samstarfinu að miklu leyti. Dublin samstarfið fjallar um 

meðferð hælisumsókna en því er ætlað að tryggja að koma í veg fyrir tvíverknað, þar sem 

aðeins skal fjalla um umsókn um pólitískt hæli í einu aðildarríki hverju sinni. Ber þess þá að 

geta að Ísland hefur í auknum mæli vísað hælisumsækjendum til annars aðildarríkis sem fjalla 

eigi frekar um umsóknir þeirra. Sameiginlegur fingrafaragrunnur gegnir einnig mikilvægu 

hlutverki í Dublin samstarfinu en hann gerir stjórnvöldum auðveldara fyrir að bera kennsl á þá 

sem sótt hafa um hæli í öðrum aðildarríkjum.
56

  

Að auki mætti einnig nefna að árið 2006 var gerður sérstakur samningur við Ísland og 

Noreg um upptöku evrópskrar handtökuskipanar sem ráðherrar Evrópusambandsins 

                                                 
55 Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen 

og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 71-73. 
56 Forsætisráðuneytið. (2007). Tengsl Íslands og Evrópusambandsins: Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen 
og um álitaefni varðandi hugsanlega aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 72-74. 
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samþykktu árið 2002. Upphaflega stóð til að slíkur þáttur yrði hluti af Schengen samstarfinu 

en áhugi Bretlands og Írlands á þátttöku hindraði að það gekk í gegn. Með samningi þessum 

var Ísland hluti af samvinnu aðildarríkjanna í því að framselja afbrotamenn milli landa. 

Handtökuskipunin fól meðal annars í sér að skilyrði um tvöfalt refsinæmi yrði afnumið en 

verknaður varð að vera refsiverður í því aðildarríki sem óskaði eftir framsali.
57

 Líkt og sjá má 

hefur Schengen samstarfið veitt Íslandi fleiri tækifæri til aðildar að alþjóðlegri samvinnu á 

álíka sviðum og Schengen stendur fyrir. Samstarfið hefur skilað af sér auknu öryggi í 

samfélaginu okkar og jafnframt aukið samvinnu okkar á alþjóðlegri vísu. Sem ríki sem 

stendur utan Evrópusambandsins erum við komin ágætlega á leið þangað inn með hliðsjón af 

þessu nána samstarfi við aðildarríki þess.  

6. Lögreglusamvinna á Schengen svæðinu 

Með tilkomu Schengen samstarfsins og þar með afnámi eftirlits á innri landamærum, þurfti að 

grípa til viðeigandi ráðstafana til þess að tryggja fyrst og fremst öryggi á innri landamærum. 

Var það gert með svokölluðum stuðningsaðgerðum og skiptir þar lögreglusamvinnan mestu 

máli. Sú samvinna leggur upp þann grunn að sinna gagnkvæmri aðstoð, í því skyni að koma í 

veg fyrir og upplýsa saknæma háttsemi.
58

 Fyrsti kafli þriðja þáttar Schengen samningsins 

fjallar um lögreglusamvinnu en þar segir að samningsaðilar skuldbindi sig til þess að tryggja 

að lögregluyfirvöld þeirra veiti hvert öðru aðstoð, í samræmi við innlenda löggjöf og innan 

valdsviðs þeirra, við að koma í veg fyrir og rannsaka refsiverða verknaði, sbr. 1. mgr. 39. gr. 

samningsins. Lögreglu eins ríkis er einnig heimilt að halda áfram eftirliti með grunuðum 

einstaklingi yfir til annars ríkis innan Schengen svæðisins með leyfi viðkomandi lands, 

samkvæmt 1. mgr. 40. gr. samningsins. Í þessu tilviki getur Ísland lagt fram beiðni um 

réttaraðstoð til viðkomandi aðildarríkis og haldið áfram eftirfylgd með afbrotamanni komi 

jákvætt svar tilbaka. Lögregluyfirvöld mega í undantekningartilvikum halda áfram eftirliti án 

leyfis en skilyrði fyrir því koma fram í 7. mgr. 40. gr. samningsins.
59

 Í þessum þætti 

samningsins er einnig mælt fyrir um frekari samræmingu og samstarfi á öðrum sviðum, svo 

sem við rannsókn fíkniefnamála og samræmingu reglna um skotvopn og skotfæri, en um 

þennan þátt Schengen samningsins var fjallað nánar um í kafla 3.1.. Einn mikilvægur þáttur 

lögreglusamvinnunnar er Schengen upplýsingakerfið og verður því nánar vikið að því hér 

næst.  

                                                 
57 Björn Bjarnason. (2006), bls. 83. 
58 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 192-193. 
59 Alþingistíðindi. Þskj. 240 - 206. mál, 125. löggjafarþing (1999-2000), bls. 74-76. 
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6.1. Schengen upplýsingakerfið 

Schengen upplýsingakerfið gegnir mikilvægu hlutverki í lögreglusamvinnu aðildarríkja 

Schengen samstarfsins. Í kjölfar afnáms eftirlits á innri landamærum hafa aðildarríkin styrkt 

eftirlit á ytri landamærum Schengen svæðisins með upplýsingakerfinu en því er ætlað að 

aðstoða aðildarríkin í því að koma í veg fyrir glæpastarfsemi á landamærum sínum. 

Upplýsingakerfið er sameiginlegur rafrænn gagnagrunnur aðildarríkja um meðal annars 

útlendinga sem meina skal aðgang að Schengen svæðinu, einstaklinga sem óskað er eftir að 

verði handteknir, farartæki, skotvopn og skilríki sem óskað er eftir að verði haldlagt í 

tengslum við rannsókn á brotastarfsemi, vegabréfsáritanir og fleira.
60

  

Hluti Íslands að upplýsingakerfinu hefur verið lögfestur hér á landi með lögum nr. 

16/2000. Þar segir í 2. gr. að ríkislögreglustjóri rekur og ber ábyrgð á upplýsingakerfinu og 

skal hann jafnframt annast skráningu gagna í það og sendingu annarra gagna samkvæmt 

lögunum. Ríkislögreglustjóri og sá sem á hans vegum annast tölvuþjónustu skulu með 

skipulögðum og kerfisbundnum hætti tryggja öryggi upplýsingakerfisins þannig að 

óviðkomandi fái hvorki aðgang að því né geti haft áhrif á skráningu í það. Með sama hætti 

skal tryggt að kerfið starfi greiðlega og sé aðgengilegt þeim sem við það starfa, sbr. 3. gr. 

laganna. Í 5. - 6. gr. er upptalning á þeim atriðum sem skrá má um einstaklinga og í hvaða 

tilvikum má skrá þau. Við skráningu verður að einblína á persónuvernd einstaklingsins og 

meðferð þeirra upplýsinga sem skráðar verða en ríki getur gerst bótaskylt vegna skráningu 

rangra upplýsinga. Leyfilegt telst að skrá einstaklinga séu þeir eftirlýstir til handtöku, þegar 

synja á útlendingi um komu til landsins vegna endurkomubanns sem enn er í gildi á 

grundvelli brottvísunar, ef maður dvelur ólöglega í landinu eða hefur gerst brotlegur gegn 

ákvæðum laga um útlendinga nr. 96/2002 ásamt fleiru sem upptalið er í 6. gr. laga um 

upplýsingakerfið. Þrátt fyrir að ríkislögreglustjóri fari með stjórnunarvald á upplýsingakerfinu 

var aðildarríkjum sett það skilyrði að reka skrifstofu sem annaðist eftirlit með því að allar 

upplýsingar sem skráðar voru í kerfið væru réttar og í samræmi við lög og reglur. Slíkar 

skrifstofur þekkjast betur sem SIRENE (Supplementary Information Reqest on National 

Entry) en hlutverk hennar er að fara yfir og leggja mat á allar upplýsingar sem skráðar eru í 

gagnabankann sem og einnig er hún tengiaðili þegar t.d. Ísland handsamar eftirlýstan 

einstakling í Svíþjóð á landamærum sínum. Telst skrifstofan vera miðlægur þjónustuaðili 

lögregluembætta aðildarríkjanna þegar að kemur dreifingu ganga í kerfinu.
61

  

                                                 
60 Alþingistíðindi. Þskj. 693 - 296. mál, 138. löggjafarþing (2009-2010). 
61 Alþingistíðindi. Þskj. 693 - 296. mál, 138. löggjafarþing (2009-2010). 
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Aðild Íslands að Schengen hefur að auki leitt til enn frekar lagasamræmingar á sviðum sem 

tengjast upplýsingakerfinu, svo sem varðandi útlendingamálefni, vegabréfsáritanir, 

hælismálefni og starfsframkvæmd með eftirliti á landamærum Schengen svæðisins.
62

 Að öðru 

leyti verður talið að þessi þáttur samstarfsins sé í lykilatriðum það sem heldur 

lögreglusamvinnunni milli aðildarríkja í sama horfi og upp hafðist með tilkomu Schengen 

samstarfsins. Gagnsemi hennar hefur líklegast skilað sér í þjóðfélag allra aðildarríkja og 

hjálpað til með að hindra glæpastarfsemi á landamærum Schengen svæðisins.  

7. Frjáls för fólks  

Frjáls för fólks er ein af grundvallarreglum Evrópuréttar en hana er að finna í 4. kafla 

Lissabon sáttmálans en í reglunni felst réttur fólks í aðildarríkjum Evrópusambandsins, sem 

og á Evrópska efnahagssvæðinu, til að ferðast óhindrað á milli aðildarríkjanna. Í sáttmálanum 

um starfsemi Evrópusambandsins (TFEU) er að finna ákveðin ákvæði sem veita þegnum 

aðildarríkja sambandsins rétt á að ferðast frjálst á milli aðildarríkjanna og að setjast þar að 

ásamt m.a. ákvæðum um kosningarétt og rétt til þess að bjóða sig fram til bæði þing – og 

sveitarstjórnarkosninga. Sáttmálinn leggur einnig grunn að banni við mismunum á grundvelli 

þjóðernis auk rétts borgara til að eiga greiðan aðgang að stofnunum Evrópusambandsins.
63

 

Allt að sjö milljónir manna hafa nýtt sér þennan rétt og búa nú í öðru aðildarríki. Einnig nýtist 

rétturinn viðskiptafólki sem ferðast mikið þar sem ferðir milli aðildarríkja hafa auðveldast til 

muna auk þess sem ferðamenn eiga auðveldara með að ferðast um Evrópu líkt og um væri að 

ræða landamæralausa Evrópu.
64

 Reglan um frjálsa för fólks er nánar útfærð í tilskipun 

Evrópska þingsins og ráðsins nr. 38/2004, um frjálsa för og búseturétt. 

7.1. Tilskipun Evrópska þingsins og ráðsins nr. 38/2004 

Tilskipun Evrópska þingsins og ráðsins nr. 2004/38/EC tók gildi árið 2006 og leysti af hólmi 

allt að níu tilskipanir og reglugerðir frá árunum 1964-1993, um svipað efni. Tilskipunin 

einfaldaði og styrkti réttinn til frjálsrar farar fyrir ríkisborgara Evrópusambandsins og 

fjölskyldur þeirra. Framlengdi hún meðal annars fjölskyldusameiningarrétt borgara 

sambandsins til maka þeirra, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, ásamt því að veita 

fjölskyldumeðlimum sjálfstæðan rétt til að ferðast á milli aðildarríkja og taka upp búsetu, í 

tilfelli andláts eða brotthvarfs borgara sambandsins eða slits hjúskapar. Einnig innleiddi 

tilskipunin nýjan rétt fyrir borgara sambandsins, réttinn til fastrar búsetu sem er raunverulegt 

                                                 
62 Högni Snjólfur Kristjánsson. (1999), bls. 194. 
63 European Commission – Justice. (e.d.). EU citizenship and free movement. 
64 European Commission – General Justice, Freedom and Security. (e.d.). Guide on how to get the best out of Directive 2004/38/EC, bls. 3. 
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merki um ríkisborgararétt. Að öðru leyti tekur tilskipunin til réttinda einstaklinga innan 

sambandsins og fjölskyldna þeirra, sbr. 1. og 2. mgr. 2. gr. tilskipunarinnar, um komu og 

búsetu í aðildarríkjum Evrópusambandsins en hún tekur ekki til mismununar varðandi aðgang 

að vinnu eða til lögpersóna. Undantekningu frá þessum réttindum er þó að finna í 1. mgr. 23. 

gr. tilskipunarinnar þar sem aðildarríkjum er heimilt að binda enda á búseturétt einstaklinga 

eða meina þeim aðgang yfir landamæri sín, vegna ógnar við allsherjarreglu, þjóðaröryggi eða 

lýðheilsu.
65

  

Í 4. gr. tilskipunarinnar kemur fram að þegnar Evrópusambandsins sem og einnig 

fjölskyldumeðlimir þeirra skulu hafa gild skilríki eða vegabréf með í fórum sínum þegar þeir 

yfirgefa yfirráðasvæði aðildarríkis til þess að ferðast yfir til annars aðildarríkis. Þetta ákvæði 

er þó sett með fyrirvara um önnur gildandi lagaákvæði á innri landamærum, líkt og t.d. 

ákvæði Schengen samningsins. Við innkomu í aðildarríki gilda einnig sömu reglur, sbr. 1. 

mgr. 5. gr. tilskipunarinnar. Aðildarríki skal gefa bæði þegnum ríkja sem ekki eru hluti af 

Evrópusambandinu og ríkisborgurum annars aðildarríkis tækifæri til þess að ná í nauðsynleg 

skjöl, séu þeir ekki með það undir höndum við innkomu í annað aðildarríki, sbr. 4. mgr. 5. gr. 

tilskipunnar. Í 6. og 7. gr. er síðan fjallað um heimild til að fá búseturétt í þrjá mánuði eða 

lengur en til þess að fá slíkan búseturétt í þrjá mánuði þarf að hafa gilt vegabréf við innkomu í 

aðildarríki og eru engin önnur skilyrði eða formsatriði sett fyrir því. Annað gildir þó um 

veitingu búseturétts í meira en þrjá mánuði og eru skilyrðin fyrir því talin upp í 7. gr. 

tilskipunarinnar. 

Undantekningarnar sem nefndar voru hér að framan gera aðildarríkjum kleift að hafna 

eða reka einstaklinga úr landi sínu en ekki er undir neinum kringumstæðum heimilt að taka 

ákvörðun um brottvísun á efnahagslegum forsendum. Þegar ákvarðanir eru teknar sem 

tengjast þessum réttindum verður að gæta meðalhófs og má aðeins byggja ákvörðunina um 

brottvísun á hegðun eða háttsemi þess sem vísa á úr landi. Slík háttsemi verður að teljast 

alvarleg ógn gegn því aðildarríki og skal túlka undantekningarnar þröngt. Einnig skal hafa það 

hugfast að aðildarríki geta hvorki sjálfkrafa réttlætt brottvísun eða höfnun á einstaklingi á 

grundvelli sakaskrár né geta þau tekið ákvarðanir um að hafna eða vísa einstaklingi ævilangt 

úr landi sínu. Þeir sem verða fyrir brottvísun eiga þess kost að láta aðildarríki endurskoða 

ákvörðun sína að þremur árum liðnum.
66

 

                                                 
65 European Commission – General Justice, Freedom and Security. (e.d.). Guide on how to get the best out of Directive 2004/38/EC, bls. 4. 
66 Europa – Summaries of EU legislation. (2009). Right of Union citizens and their family members to move and reside freely within the 
territory of the Member States. 
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Uppruna frjálsar farar fólks má rekja til ársins 1985 þegar Schengen samstarfið var stofnað en 

sú hugmynd þeirra ríkja sem standa að baki Schengen hefur vægast sagt þróast ört ásamt því 

að hún hefur tekið umtalsverðum breytingum, líkt og rakið hefur verið í þessari umfjöllun. 

Rétturinn um frjálsa för fólks situr ofarlega á lista yfir helstu afrek Evrópusambandsins en líkt 

og flest allar aðrar reglur Evrópuréttarins hefur hún vissa veikleika og verður hér næst vikið 

að landamæraágreiningi sem hefur verið að eiga sér stað undanfarin misseri innan aðildarríkja 

Schengen samstarfsins auk þess sem gerð verður grein fyrir tillögum 

Framkvæmdastjórnarinnar um breytingar á Schengen.  

8. Landamæradeilur í Evrópu 

Nýlega hafa komið upp atvik þar sem aðildarríki Schengen samstarfsins hafa tekið upp 

landamæraeftirlit á innri landamærum Schengen svæðisins og meinað fólki inngöngu í landið. 

Hefur þetta annars vegar gerst milli Ítalíu og Frakklands og hins vegar milli Danmörku, 

Svíþjóðar og Þýskalands. Hér næst verður því vikið að meginástæðum þessara upptöku 

landamæraeftirlits og litið til allra sjónarmiða þeirra þjóða sem við koma og að lokum verður 

skýrt frá hvaða afleiðingar þessar aðgerðir hafa haft í för með sér innan Evrópusambandsins.  

8.1. Frakkland/Ítalía 

Fyrr á þessu ári tóku leiðtogar Ítalíu þá ákvörðun að hleypa þúsundum flóttamanna frá Norður 

Afríku yfir landamæri sín en þeir voru að flýja stríðsátök sem voru að eiga sér stað í 

heimalandi sínu. Veitti Ítalía flóttamönnunum tímabundna vegabréfáritun sem gerði þeim 

kleift að ferðast á innri landamærum Schengen svæðisins án eftirlits. Hluti þessara 

flóttamanna setti stefnuna á Frakkland þar sem fjöldi fólks frá Norður Afríku hefur nú þegar 

aðsetur, þar sem og einnig hefur stór hluti flóttamannanna frönsku að móðurmáli. Frakkland, 

sem hefur landamæri að Ítalíu, ákvað því að koma á aftur landamæraeftirliti á innri 

landamærum milli síns og Ítalíu. Alls var um að ræða 26 þúsund flóttamenn en af þeim voru 

21 þúsund frá Túnis sem Ítalía gaf vegabréfsáritun. Frakkland herti því landamæraeftirlit sitt 

til muna og setti alls 300 lögreglumenn í að vakta lestarstöðvar, vegi og aðrar gönguleiðir inn 

í landið.
67

 Ítalía taldi sig þurfa ef ekki skylduga til að grípa til einhvers konar ráðstafana fyrir 

flóttamennina og veita þeim þar með tímabundna vegabréfsáritun sem duga átti í 6 mánuði. 

Höfðu Ítalir lýst yfir óánægju sinni til annarra aðildarríkja þá sérstaklega Frakklands og höfðu 

þeir meðal annars lagt til á sínum tíma að Frakklandi yrði vísað úr Schengen samstarfinu 

vegna aðgerða sinna. Helsta ástæða þess að Ítalía er ósátt við önnur aðildarríki samstarfsins er 

                                                 
67 World Socialist Web Site. (11.04.2011). France re-establishes border controls with Italy amid dispute over African migrants. 
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að hún telur þau ekki vinna með sér í því að hjálpa flóttamönnunum og þar með skilja sig eftir 

með þúsundir flóttamanna í landi sínu. Hafði hún fremur haldið að dreifa ætti byrðinni jafnt á 

milli og leiða samvinnuna, sem myndaðist hafði eftir allan þennan tíma í samstarfi, á rétta 

braut. Aðildarríki samstarfsins sem og einnig aðildarríki Evrópusambandsins gagnrýndu 

ákvörðun Ítalíu að grípa til þessara ráðstafana, án samráðs við nokkurn, og töldu Ítalíu vera 

fullfæra um að klára að leysa þetta mál innan landamæra sinna Í kjölfar þessara deilumála lét 

þáverandi innanríkisráðherra Ítala, Roberto Maroni, hafa eftir sér að „betra væri að standa ein 

en að vera í slæmum félagsskap.“ og gaf með því sterklega í skyn að Ítalía vildi jafnvel ekki 

lengur eiga sæti í Evrópusambandinu,vegna framkomu aðildarríkja í atburði þessum.
68

  

Samkvæmt ákvæðum Schengen samningsins geta aðildarríki tekið upp tímabundið 

landamæraeftirlit á innri landamærum vegna allsherjarreglu eða þjóðaröryggis og skulu 

aðildarríkin gæta þess að hafa samráð við önnur aðildarríki um það. Ef aðstæður aftur á móti 

krefjast þess að brugðist verði við án tafar skal viðkomandi aðildarríki grípa til nauðsynlegra 

ráðstafana og tilkynna hinum aðildarríkjunum um þær eins fljótt og unnt er, sbr. 2. gr. 

samningsins. Hér skal líta til þess hvort að Frakkland sé að beita fyrir sig 

undantekningaákvæði samningsins og verður fallist á um að svo sé ekki. Því til stuðning, 

hafði talsmaður utanríkismála Evrópusambandsins einnig lýst því yfir að ekki sé um að ræða 

ógn við þjóðaröryggi Frakklands í tilviki líkt og þessu og skal því leiða meginmarkmiðs 

Schengen samningsins á rétta braut sem stefnir fyrst og fremst að afnámi eftirlits á innri 

landamærum sem gerir það að verkum að frjálst er að fara yfir innri landamæri hvar sem er án 

þess að að persónulegu eftirliti sé framfylgt. Þá hefur Frakkland einnig lýst því yfir að 

aðgerðir þeirra voru gerðar í samræmi við tvíhliða sáttmála milli Frakkland og Ítalíu sem 

þekkist sem Chambery samningurinn. Sá samningur var undirritaður nokkrum vikum áður en 

Ítalía gerðist aðili að Schengen samstarfinu en hann gaf Frakklandi þann rétt að senda til baka 

alla þá innflytjendur frá svokölluðu þriðja ríki ef ástæður gáfu til kynna að þeir voru að koma 

frá Ítalíu.
69

  

Talsmaður utanríkismála Evrópusambandsins sendi frá sér tilkynningu þann 25. júlí 

2011 um deilumál Frakklands og Ítalíu þar sem hún greindi frá því að aðgerðir beggja 

landanna hefðu verið í samræmi við lög sambandsins. Taldi hún þó að aðgerðirnar væru ekki í 

anda Schengen samstarfsins og að reglur samstarfsins hefðu ekki verið virtar að fullu. Var það 

einnig ljóst að framkvæmd og túlkun Schengen gerða þyrfti meiri samræmingu milli 

                                                 
68 BBC News Europe. (12.04.2011). EU demands Tunisia do more to stop illegal migration. 
69 World Socialist Web Site. (11.04.2011). France re-establishes border controls with Italy amid dispute over African migrants. 
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aðildarríkja sem og einnig ættu ríkin að standa saman í blíðu og stríðu til þess að viðhalda því 

trausti sem myndaðist hafði með tilkomu Schengen samstarfsins. Af hennar hálfu hafði hún 

sett sér það markmið að standa vörð um Schengen samstarfið og halda áfram þeirri þróun sem 

samstarfið hafði tekið á sig á síðasta áratug, þar sem þessi hluti Evrópusambandsins var einn 

sá farsælasti til þessa. Að lokum lagði hún það til að Schengen svæðið þyrfti sterkara 

eftirlitskerfi til þess að tryggja að reglur samstarfsins væru virtar og að aðildarríki vinni saman 

að vandamálum sem upp koma á landamærum sínum.
70

 

8.2. Danmörk/Svíþjóð og Þýskaland 

Á þessu ári tók Danmörk upp landamæraeftirlit á innri landamærum þess við Svíþjóð og 

Þýskaland sökum þrýstings frá stjórnvöldum Danmerkur um að draga komu úr ólöglegra 

innflytjanda ásamt eiturlyfja- og vopnasmygli. Danmörk hélt því fram að það hefði ekki verið 

að krefjast vegabréfa við innkomu í landið heldur voru aðgerðir þeirra á landamærum aðeins 

gerðar í því skyni að styrkja tolleftirlit og koma í veg fyrir smygl. Benti Danmörk á í máli 

sínu til stuðnings að aukin glæpastarfsemi væri að skila sér til landsins vegna eftirlitslausra 

landamæra og var umdeilt eftirlit þeirra ekki að hafa nein áhrif á umferðina heldur væri aðeins 

verið að vinna gegn sívaxandi vandamáli innan landamæra þeirra.
71

 Samkvæmt þessu má því 

sjá að sömu aðstæður liggja að baki þessara deilu og deilum Frakklands og Ítalíu. Með því er 

átt við að aðildarríki samstarfsins eru ekki að túlka Schengen reglur á sama hátt og vantar því 

samræmingu líkt og talsmaður utanríkismála Evrópusambandsins gaf til kynna, í kjölfar deilu 

Frakka og Ítala.  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins ákvað að senda sérfræðinga til þess að meta 

og fylgjast með ákvörðun Danmerkur um að herða eftirlit á landamærum Svíþjóðar og 

Þýskalands í júlí á þessu ári. Framkvæmdastjórnin og dönsk yfirvöld í nánu sambandi, í 

tenglsum við umdeilt landamæraeftirlit, til þess að tryggja að aðgerðir þeirra brytu ekki gegn 

rétti fólks á frjálsri för milli aðildarríka og gegn lögum sambandsins, þar á meðal Schengen 

samningsins. Danmörk var hrósað fyrir að eiga náin samskipti með Framkvæmdastjórninni og 

upplýsa hana um þau skref sem það stefndi í að taka í landamæraeftirliti sínu.
72

 

Fréttatilkynning var gefin út um framvindu sérfræðinganna í Danmörku en það má segja að sú 

ákvörðun Framkvæmdastjórnarinnar hefði mátt bíða betri tíma. Ófullnægjandi svör sem 

Framkvæmdastjórnin var að vonast eftir fá útskýrð, fengust ekki, og var af hálfu danskra 
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yfirvalda lítið unnið með þeim. Heimsóttu sérfræðingarnir umrædd landamæri og kom þar í 

ljós að vinnubrögð við eftirlit voru ekki sett samkvæmt ströngum skilyrðum ásamt því að það 

hættumat sem sérfræðingarnir ætluðu að taka, til þess að réttlæta umrætt landamæraeftirlit, 

var ekki hægt að meta vegna aðstæðna á landamærunum. Niðurstaðan kom því mjög á óvart 

fyrir Framkvæmdastjórnina, þar sem samskiptin við Danmörk voru búin að vera til 

fyrirmyndar áður en sérfræðingarnir voru sendir á vettvang. Sendi Framkvæmdastjórnin því 

dönskum yfirvöldum bréf og krafðist útskýringa á þessari atburðarrás til þess að fá botn í 

málið. Ennfremur áréttaði Framkvæmdastjórnin að hún myndi grípa til allra viðeigandi 

ráðstafana til þess að tryggja frjálsa för fólk, þjónustu og vöruviðskipta.
73

  

8.3. Breytingar á Schengen  

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fékk það hlutverk fyrr á þessu ári að draga fram 

tillögur um breytingar á Schengen samstarfinu. Það þótti nauðsynlegt að grípa til breytinga á 

samstarfinu í kjölfar áðurnefndra ágreiningsmála milli aðildarríkjanna og með því reyna að 

hindra slík ósköp í framtíðinni. Strax í sumar hófst framkvæmd á tillögunum meðal 

Framkvæmdastjórnarinnar og á blaðamannafundi þann 16. september s.l. greindi Cecila 

Malström, framkvæmdastjóri á sviði utanríkismála Evrópusambandsins, frá tillögum til þess 

að styrkja Schengen samstarfið. Áður en hún færði fram tillögur Framkvæmdastjórnarinnar 

fjallaði hún almennt um Schengen og hvaða hlutverki samstarfið gengdi. Færði hún meðal 

annars fram tölfræði yfir það hversu margir ferðuðust yfir innri landamæri aðildarríkjanna en í 

25 löndum, sem ná yfir 43.000 km. af sjó og 8000 km. af landamærum, þar sem búa um 400 

milljónir manna, ferðast meira en milljarður Evrópubúa. Innleiðing Schengen Visa sem gerir 

ferðamönnum frá löndum utan samstarfsins kleift að ferðast á Schengen svæðinu í allt að þrjá 

mánuði hefur einnig einfaldað líf ferðamanna á mikinn hátt. Þar að auki, sem er mjög 

mikilvægur þáttur í samstarfinu, hefur myndast gríðarlegur ávinningur fyrir efnahagslífið 

sökum hreyfanleika vinnuafls milli aðildarríkja og hefur það skilað aukinni þjóðarframleiðslu 

til Evrópusambandsins. Afrek Schengen er því gríðarlegt líkt og fyrrgreind atriði benda til um 

en allt hefur þó einnig sinn veikleika, líkt og Cecila greindi frá á blaðamannafundinum. Ræddi 

hún meðal annars um að nálgun þeirra þjóða sem stofnuðu Schengen samstarfið hefði gengið 

upp í byrjun með þann fjölda aðildarríkja en með þátttöku Evrópusambandsins að samstarfinu 

yrði að gera breytingar þar sem sú nálgun væri óhagkvæm á þessum tímum. Tillögur 

Framkvæmdastjórnarinnar voru tvenns konar, annars vegar breyting og styrking með 
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stjórnunarháttum á Schengen svæðinu, til þess að samræma stjórnun aðildarríkja á Schengen 

svæðinu, og hins vegar að nálgast Schengen á evrópskan hátt.  

 Til þess að ná fram markmiði styrkingar stjórnarhátta yrði að búa til einhvers konar 

kerfi sem gerir Evrópusambandinu kleift að meta og fylgjast með framkvæmd Schengen 

reglna og reyna eftir fremsta megni að bæta úr göllum og annmörkum um leið. Framkvæmd á 

þessu væri best gerð með óvæntum heimsóknum á landamæri aðildarríkjanna með hóp 

sérfræðinga frá öðrum aðildarríkjum ásamt Frontex.
74

 Þar færi fram alger skoðun og eftirlit 

með beitingu Schengen reglna. Samkvæmt þessum aðgerðum væri hægt að ráðast beint í þau 

vandamál eða annmarka sem kunna að vera til staðar á landamærum aðildarríkjanna og veita 

þeim réttu verkfærin sem Evrópusambandið hefur innan handanna til þess að leysa úr þeim. 

Að auki kæmi einnig til þess að taka stöðumat á Schengen samstarfinu tvisvar á ári, eða eins 

og Cecila kallaði það, „Schengen health check“. Önnur tillagan er um að nálgast Schengen á 

evrópskan hátt til þess að samræma túlkun aðildarríkja um beitingu Schengen reglna. Hingað 

til hefur það tíðkast að ákvarðanir um tímabundið landamæraeftirlit hefur legið hjá 

aðildarríkjunum sjálfum og hafa þau tækifæri til þess að taka upp landamæraeftirlit og sé 

alvarleg ógn uppi við allsherjarreglu eða þjóðaröryggi, geta þau þá gripið til þeirra ráðstafana 

að loka landamærum sínum. Slík upptaka helst óbreytt en það sem breytist er að í stað þess að 

hafa 30 daga, líkt og rætt var um í kafla 3.1., verður miðað við 5 daga. Til þess að fá lengri 

tíma verða aðildarríki að leggja fram beiðni til Framkvæmdastjórnarinnar sem getur afgreitt 

málið aðeins á nokkrum klukkustundum samkvæmt Cecilu, þegar hún svaraði spurningum að 

loknum blaðamannafundi. Sé um að ræða fyrirsjáanlega atburði líkt og t.d. stóran 

íþróttaviðburð eða G8 fund, myndi Framkvæmdastjórnin taka ákvörðun um landamæraeftirlit 

á innri landamærum.
75

  

Framkvæmdastjórnin leggur einnig áherslu á að aðstoða aðildarríkin, ef þau ná ekki að 

bregðast nógu ört við alvarlegum ógnum eða ef aðstæður eru erfiðar. Í tillögunum er gert ráð 

fyrir bæði fjárhagslegri og tæknilegri aðstoð til þess að bregðast við erfiðleikum á 

landamærum aðildarríkjanna og er því ætlað að létta undan álagi sem hefur myndast vegna 

þess. Aðildarríkin hafa einnig greiðan aðgang að Frontex til þess að fá aðstoð á landamærum 

sínum. Framkvæmdastjórnin leggur einnig til að ef þetta kerfi, sem þeir hafa hugsað sér að 

beita, komi ekki að fullnægjandi notum verði hægt að grípa til annarra ráðstafana eða 
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undantekninga í einstökum og óvenjulegum málum. Séu aðstæður á landamærum sannanlega 

aðkallandi mun Framkvæmdastjórnin geta komið með tillögu þess efnis að leyfa aftur 

landamæraeftirlit í viðkomandi aðildarríki. Slík tillaga yrði að vera samþykkt með auknum 

meirihluta aðildarríkjanna og væri hægt að leyfa eftirlitið í allt að sex mánuði, sem síðar væri 

svo hægt að endurnýja. Framkvæmdastjórnin telur að með þessu móti sé verið að samræma 

beitingu Schengen reglna og taka í burtu einhliða ákvarðanir stjórnvalda aðildarríkjanna til 

þess að taka upp að eigin frumkvæði landamæraeftirlit. Hér væri því verið að koma á fót 

sameiginlegri aðferð til þess að vernda hagsmuni allra aðildarríkja. Grundvallarþátturinn í 

þessu ferli myndi skila sér til samstarfsins með auknu trausti og öryggi á landamærum ásamt 

meiri samræmingu, gagnsæi og skilvirkara landamæraeftirliti. Með því að breyta Schengen í 

meira evrópskt kerfi, líkt og Evrópusambandið stendur fyrir, verður hægt að standa vörð og 

styrkja frjálsa för Evrópuþegna innan Schengen svæðisins, sem er eitt það dýrmætasta hjá 

Evrópusambandinu samkvæmt Cecilu Malmström.
76

 

 Samkvæmt framangreindum atriðum felast helstu breytingarnar í því að tíminn til 

landamæraeftirlits hefur verið þrengdur niður í fimm daga og hefur Framkvæmdastjórnin 

fengið aukið hlutverk í því að sjá um að aðildarríki beiti Schengen reglum á sama hátt. Í 

reglugerð Evrópusþingsins og ráðsins nr. 562/2006 um Schengen Borders Code, sem er 

fyrirmynd reglugerðar nr. 1212/2007 sem rætt var um í kafla 3.1., er einnig gert ráð fyrir að 

landamæraeftirlit standi yfir í 30 daga og kemur því væntanlega til breytinga á þessum 

tveimur reglugerðum verði tillögurnar samþykktar. Fyrir rúmu ári síðan var gerð úttekt á 

„Schengen Borders Code“ að beiðni Framkvæmdastjórnarinnar sökum þess að vandamál voru 

farin að myndast á innri landamærum ákveðna aðildarríkja líkt og rætt hefur verið hér um. Sú 

skýrsla kom ekki vel út þar sem ljóst þótti að aðildarríki voru ekki að veita nógu góðar 

útskýringar fyrir upptöku landamæraeftirlits á innri landamærum sem og einnig voru þau ekki 

að framfylgja þeim viðmiðunum sem Schengen Borders Code kveður á um. Viðmiðin sem hér 

er rætt um eiga að aðskilja almennt vegabréfaeftirlit og lögreglueftirlit. Í skýrslunni var einnig 

rætt um upptöku landamæraeftirlits aðildarríkja vegna fyrirsjáanlegra atburða og kom þar 

fram að aðildarríki voru ekki að tilkynna um upptöku eftirlits á innri landamærum, með 

nægilega miklum fyrirvara, sem og að gefa upp nægjanlegar upplýsingar fyrir því. Sökum 

þessa hafði Framkvæmdastjórnin lítinn sem engan tímaramma til þess að svara eða gefa álit 

um slíka upptöku landamæraeftirlits. Þrátt fyrir þessa annmarka taldi Framkvæmdastjórnin að 

aðildarríkin hefðu ekki á nokkurn hátt verið að misnota stöðu sína gagnvart Schengen reglum 
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um upptöku landamæraeftirlits, heldur þyrfti bara að koma til afgerandi breytinga líkt og 

tillögurnar kveða á um.
77

 

 Tillögur Framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt þessari úttekt ættu því að koma í veg 

fyrir ágreining og ýmis önnur vandamál í framtíðinni á landamærum aðildarríkjanna. 

Evrópusambandið hefur ætíð einblínt á það markmið að ná fram meiri samræmingu meðal 

aðildarríkja og koma því þessar breytingar á Schengen lítið á óvart. Til þess að ná fram 

þessari samræmingu á beitingu Schengen reglna þarf að hafa þau sjónarmið í huga að hlutverk 

Framkvæmdastjórnarinnar þarf að aukast og eftirfylgnin með aðildarríkjunum á innri 

landamærum þarf að vera mikil svo að þau standist markmið stjórnarinnar um frjálsa för yfir 

landamæri aðildarríkja að Schengen samstarfinu. Innri landamæri mega því ekki sæta eftirliti 

nema að uppfylltum skilyrðum sem Evrópusambandið setur Schengen ríkjum.  
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9. Niðurstaða 

Ritgerð þessi fjallar um Schengen samstarfið, alveg frá upphafi þess til núverandi stöðu innan 

Evrópusambandsins. Fjallað var einnig um þátttöku Íslands í samstarfinu og nýlegum 

umræðum á Alþingi um samstarfið. Schengen samstarfið hefur þurft að sæta gagnrýni á 

Alþingi og mun líklegast á næstu mánuðum fara fram úttekt á samstarfinu. Með þessari úttekt 

yrði helst litið til kostnaðarþáttar þess að vera aðili að samstarfinu sem og einnig verður 

væntanlega skoðað hvort að Ísland eigi að fylgja fordæmi Bretlands og Írlands á þessu sviði 

en bæði löndin hafa ákveðna sérstöðu á sviði dóms- og utanríkismála líkt og rætt var um í 

kafla 4.3. Frá árinu 1985 hefur Schengen vægast sagt tekið umtalsverðum breytingum. 

Hugmyndin að afnámi landamæraeftirlits á innri landamærum hefur skipað varanlegan sess í 

lífi þegna aðildarríkja samstarfssins þar sem hægt er að ferðast á milli aðildarríkja líkt og 

engin landamæri væru fyrir hendi. 

Deilumál á milli aðildarríkja á Schengen svæðinu hefur orðið til þess að mörg ríki bera 

lítið traust til hvors annars og hafa sum þeirra verulega íhugað það að hætta í samstarfinu 

sökum þess. Það var því ekki að ástæðulausu sem Evrópusambandið hefur reynt að grípa inn í 

deilumálin til þess að viðhalda þeirri uppbyggingu sem lagt var af stað með fyrir rúmum 20 

árum síðan og hefur í því sambandi lagt fram tillögur þess efnis að styrkja samstarfið og 

tryggja það að öll aðildarríki samræmist um beitingu á Schengen reglum. Sé litið til kafla átta 

í þessari ritgerð kemur skýrlega í ljós að aðildarríki voru að túlka og beita Schengen reglum á 

mismunandi hátt og má segja að slíkt kemur niður á aðilum samstarfsins þar sem flestir 

hverjir geta farið hindrunarlaust yfir innri landamæri annarra aðildarríkja á meðan sumir 

þeirra þurfa að sæta ákveðnu eftirliti. Það má því jafnvel segja sem svo að hér væri um 

mismunun á grundvelli ríkisfangs að ræða, þó það hefur lítið verið rætt innan 

Evrópusambandsins. Þá hafa einnig undantekningarnar frá afnámi landamæraeftirlits, ógn við 

allsherjarreglu og þjóðaröryggi hvorki verið túlkaðar á réttan hátt né eins milli 

aðildarríkjanna, sé t.d. horft til ágreinings hjá Frakklandi og Ítalíu en þar voru Ítalir ekki 

sammála því að Frakkar hefðu nóg milli handanna til þess að meina einstaklingum aðgang 

yfir landamæri sín. Framkvæmdastjórnin taldi samt sem áður að Frakkar sem og Ítalar hefðu 

farið eftir lögum sambandsins og væri því lítið við þá að sakast. Aftur á móti ef ríkin hefðu 

talist vera brotleg gegn Schengen samningnum hefði það þó líklegast haft engar afleiðingar 

fyrir þau í för með sér, því skv. núgildandi reglum Schengen samningsins virðist svo vera að 

aðildarríkin hafi mikið svigrúm til mismunandi túlkunar á undantekningarreglum hans, a.m.k. 
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er ljóst að ríkin sjálf telja sig hafa það. Í stað þess að grípa til refsinga gegn aðildarríkjum 

virðist Framkvæmdastjórnin frekar reyna að grípa til þess að breyta samstarfinu sem hefur í 

för með sér minna ákvörðunarvald innan aðildarríkjanna sem þýðir að einhliða 

stjórnvaldsákvarðanir um eftirlit á innri landamærum hafa því verið afnumdar að ákveðnu 

leyti og hefur Framkvæmdastjórnin aukið vald í þeim efnum, sem um leið styrkir samstarfið 

og bætir úr annmörkum Schengen samningsins. Með þessu fyrirkomulagi yrði einsleitnu 

lagaumhverfi í tengslum við Schengen best náð.  

Verði tillögur Framkvæmdastjórnarinnar að veruleika mun hlutverk þess í samstarfinu 

aukast sem mun leiða til hins betra, þó aðeins ef eftirfylgnin með innri landamærum 

samstarfsins helst líkt og Framkvæmdastjórnin hefur áformað. Evrópusambandið hefur frá 

stofnun þess verið að leggja grunninn að því að veita þegnum sínum rétt til frelsis, öryggis og 

réttlætis án innri landamæra og um leið efla samvinnu á sviði utanríkis- og varnamála og 

berjast saman gegn alþjóðlegri glæpastarfsemi. Síðastnefndi þátturinn hefur skilað sér á 

jákvæðan og margvíslegan hátt fyrir samfélög innan bæði Evrópusambandsins sem og einnig 

Schengen samstarfsins. Í ljósi þess að nú eru 25 aðildarríki að Schengen samstarfinu verður 

að líta svo á að hlutverk Framkvæmdastjórnarinnar í ákvörðunum um að taka upp 

landamæraeftirlit eða leyfa tímabundið eftirlit til aðildarríkja sé í raun og veru hagkvæmast 

fyrir samstarfið og með því móti verði markmiði um samræmingu betur náð. Í breytingunum 

felast einnig ríkari réttindi ríkisborgara aðildarríkja til að ferðast hindrunarlaust yfir 

landamæri, þá á þann hátt að bæði eru sett strangari skilyrði fyrir upptöku landamæraeftirlits 

og gildistími þess er um leið minnkaður úr 30 dögum í 5 daga.  

Evrópusambandið hefur ætíð stefnt að landamæralausri Evrópu og með tilkomu 

Lissabon sáttmálans lagði það grunninn að því að byggja upp landamæralausa Evrópu og 

tryggja grundvallarrétt þegna þess um frjálsa för og mun það gera allt í valdi sínu til þess að 

halda því fyrirkomulagi áfram um ókomna tíð.  
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10. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur Schengen samstarfinu verið lýst, frá og með stofnun þess, og farið verið 

yfir ávinning samstarfsins sem og einnig þær breytingar sem hafa orðið á því síðastliðin ár. 

Litið var til þátta Schengen samningsins og útlistað út á hvað samstarfið gekk. Þá voru einnig 

sérstaklega skoðuð þau lönd sem hafa sérstöðu gagnvart Schengen samningum en Ísland er 

einmitt eitt þeirra landa. Réttarstaða Schengen í íslenskri stjórnskipan var skilgreind 

samkvæmt ítarlegri skýrslu virtra fræðimanna ásamt því að skoðað var hvaða ávinninga 

samstarfið hefur veitt Íslandi á alþjóðlegum grundvelli. Gerð var grein fyrir þeirri 

lögreglusamvinnu sem myndast hefur með tilkomu Schengen samstarfsins og litið nánar til 

Schengen upplýsingarkerfisins sem hvert aðildarríki hefur. Að lokum var litið til deilumála 

aðildarríkja samstarfsins á Schengen svæðinu og gerð grein fyrir tillögum 

Framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins í því að styrkja og efla Schengen samstarfið. 

  Að mati höfundar hefur helstu efnistökum verið gerð góð skil þó að efnissviðið sé 

frekar nýtt af nálinni fyrir höfundinn. Er það von höfundar að lesning þessarar ritgerðar hafi 

verið til fróðleiks og að hún sé áhugaverð. Vonar höfundur einnig að sér hafi tekist að 

framsetja efnið á réttan og skýran hátt þannig að lesandi hafi fengið góða heildarsýn á efnið 

við lestur ritgerðarinnar. 
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