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1 Inngangur 

Meginmarkmiðið með ritgerð þessari er að varpa ljósi á það hvaða áhrif innganga í 

Evrópusambandið hefði á framsal íslensks lagasetningarvalds og hvaða áhrif það hefði í 

kjölfarið á íslenska lagasetningu. Leitast verður við að lýsa því hvernig íslensk lög litast nú 

þegar af Evrópusambandinu gegnum EES-samninginn og hverju hugsanleg innganga Íslands 

inn í ESB myndi breyta í því sambandi, út frá sjónarhóli fullveldisins. 

 Í öðrum kafla verður farið yfir fullveldi og stjórnskipan íslenska ríkisins, íslenska 

lagasetningu og fjallað um stjórnskipulegar heimildir til framsals valds. Í þriðja kafla verður 

gerð grein fyrir Evrópusambandinu (skammstafað ESB) og því hvernig lagasetning fer fram 

innan þess. Jafnframt verður umfjöllun um sambandsrétt og meginreglur þær er gilda að 

sambandsrétti um beina réttarverkan og forgangsáhrif. Í fjórða kafla verður fjallað um 

samninginn um Evrópska efnahagssvæðið
1
 með hliðsjón af lagasetningu og innleiðingu 

réttargerða ESB. Fyrst verður fjallað almennt um EES-samninginn og aðdraganda hans og að 

auki fjallað um EES-samninginn í Noregi og áhrif hans þar með hliðsjón af norsku skýrslunni 

sem gefin var út á vegum norskra stjórnvalda þann 17. janúar 2012. Að því búnu verða tekin 

fyrir áhrif EB-löggjafar á EES-rétt og innleiðingu hans og réttaráhrif að landsrétti EFTA-

ríkjanna. Í kjölfarið verður fjallað um bókun 35, 3. gr. laga nr. 2/1993 og um óbein réttaráhrif 

ólögfests EES-réttar að landsrétti. Í fimmta kafla verður loks dregið saman hvaða áhrif 

innganga í ESB  myndi í raun hafa á framsal íslensks lagasetningarvalds og gerður 

samanburður á því hvernig staðan er nú og hvernig hún yrði eftir hugsanlega inngöngu í ESB. 

Þá verða niðurstöður dregnar saman í sjötta kafla.  

2 Stjórnskipan Íslands 

2.1 Fullveldi og lýðveldisstjórnarskráin nr. 33/1944 

Fullveldisréttur ríkis er réttur ríkis til að beita löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvaldi sínu en 

það er eðli ríkis að geta eitt ráðstafað réttindum sínum og skyldum inn á við og út á við án 

nokkurra ytri takmarkana nema samkvæmt þjóðarétti.
2
 Í raun er átt við þær heimildir sem ríki 

hefur innan staðarlega marka sinna.
3
 Síðan dönsk-íslensku sambandslögin tóku gildi þann 1. 

desember 1918 hefur Ísland verið fullvalda ríki. Með þeim lögum varð Ísland fullvalda ríki í 

konungssambandi við Danmörku auk þess sem tiltekin málefni skyldu vera sameiginleg með 

ríkjunum. Þannig var ríkið fullvalda án þess að hafa forræði á öllum sínum málefnum, en 

                                                 
1
 Öðru nafni EES-samningurinn, en við þá skammstöfun verður notast í ritgerð þessari. 

2  
Lögfræðiorðabók

 
með

 
skýringum, bls. 154. 

3
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 63.
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Hæstiréttur og utanríkismál voru meðal þeirra málefna sem voru sameiginleg með ríkjunum, 

þó svo að Íslendingum væri heimilt að taka þessi málefni í sínar hendur ef þeir óskuðu.
4 

 Árið 1944 öðlaðist Ísland sjálfstæði en grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar er lýðveldis-

stjórnarskráin nr. 33/1944
5
. Hún geymir aðalákvæðin um stjórnskipun Íslands. Megindrættir 

stjórnskipulagsins eru ákveðnir í henni og er hún sett með öðrum og vandaðri hætti en almenn 

lög. Almenni löggjafinn má aldrei ganga inn á svið stjórnarskrárgjafans.
6
 Í ákvæði 2. gr. stjskr. 

eru nánari fyrirmæli um megindrætti stjórnskipulagsins sem byggja á kenningunni um 

þrígreiningu ríkisvaldsins, en í ritgerð þessari verða tekin fyrir áhrif inngöngu í ESB á þann 

þátt ríkisvaldsins er varðar framsal íslensks lagasetningarvalds. 

 Skv. 2. gr. stjórnarskrárinnar eru það Alþingi og forseti Íslands sem fara saman með 

löggjafarvaldið. Alþingi er því aðalhandhafi löggjafarvaldsins og valdamesta stofnun 

ríkisvaldsins enda fer það að auki með fjárstjórnunarvald þingsins ásamt því sem 

þingræðisvenjan ríkir. Hin íslenska stjórnskipun er lýðræðisleg og því geta allir þeir þegnar 

þjóðfélagsins, sem hafa kosningarétt, lagt grundvöll að starfi Alþingis og forseta
7
 með því að 

kjósa þá sem fara með löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið.
8
   

 Samkvæmt 1. mgr. 79. gr. stjskr. verður henni aðeins breytt með samþykki tveggja þinga, 

hvors eftir annað, og þingrofi og kosningum milli þeirra, auk staðfestingar forseta samkvæmt 

fyrirmælum stjórnarskrár. Þannig nýtur stjórnarskráin meiri verndar en almenn lög. Ef  breyta á 

stjórnarskránni verður að gaumgæfa þær breytingar, sem er ástæða þess að málsmeðferðin er þung 

í vöfum og lengri tímafrestir gilda en þegar um venjulegar lagabreytingar er að ræða.
9
  

2.2 Stjórnskipulegar heimildir til framsals valds til alþjóðlegra stofnana 

Framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana hefur oft átt sér stað með vísan til framsalsákvæðis 

í stjórnarskrám viðkomandi ríkja. Slík ákvæði kveða með skýrum hætti á um hver skilyrði 

framsals ríkisvalds eru í viðkomandi stjórnskipun. Á grundvelli þess konar ákvæða hafa mörg 

aðildarríki ESB falið stofnunum sambandsins meðferð valdheimilda sinna á ákveðnum 

sviðum.
10 

 Slíka framsalsheimild er ekki að finna í íslensku stjórnarskránni. Einungis eitt ákvæða 

íslensku stjórnarskrárinnar, 21. gr., lýtur að samskiptum við erlend ríki, en það ákvæði fjallar 

                                                 
4
 Sigurður Líndal: Réttarsöguþættir, bls. 136-7.

 

5 
Hér eftir  vísað til hennar sem íslensku stjórnarskrárinnar, skammstafað stjskr.

 

6 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 23.

 

7 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 27.

 

8 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 29.

 

9 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 50.

 

10  
Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 594.
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um samningsgerð við erlend ríki.
11

 Sú ályktun hefur verið dregin að samkvæmt orðalagi sínu 

feli ákvæðið ekki í sér heimild til gerðar samninga, sem talið er að skerði fullveldi Íslands. 

Íslenska stjórnarskráin hefur því ekki að geyma framsalsheimild er heimili að einhver hluti 

ríkisvaldsins verði framseldur til annarra þjóðréttaraðila. Stjórnarskrárbreytingu þyrfti til að 

heimila slíkt framsal,
12

 en slík breyting getur sem fyrr segir tekið mörg ár sökum þess hversu 

þung málsmeðferð stjórnarskrárfrumvarpa er, sbr. 1. mgr. 79. gr. stjskr. Með því að setja 

almennt framsalsákvæði inn í stjórnarskrá myndi hins vegar samþykki eins þings nægja til 

aðildar að alþjóðlegum og yfirþjóðlegum stofnunum.
13 

 Ákvæði 93. gr. stjórnarskrár Noregs er dæmi um almennt framsalsákvæði er fjallar um 

aðild að alþjóðlegum og yfirþjóðlegum stofnunum.
14

  Tilgangurinn með slíku ákvæði er að 

heimila þjóðþingi að samþykkja aðild að alþjóðlegum og oft yfirþjóðlegum stofnunum með 

auknum meirihluta, þar sem slík aðild hefði annars krafist stjórnarskrárbreytingar.
15 

 Þrátt fyrir þögn stjórnarskrárinnar í þessum efnum hefur verið talið að í gildi sé óskráð 

meginregla er heimili framsal ríkisvalds að fullnægðum tilteknum skilyrðum. Var þessi 

heimild til að mynda talin fullnægjandi heimild fyrir aðild Íslands að EES-samningnum.
16

 

Davíð Þór Björgvinsson hefur leitast við að afmarka inntak og umfang hinnar óskráðu reglu 

um framsal að fullnægðum nánar tileknum skilyrðum, með hliðsjón af lagaframkvæmd og 

fræðikenningum. Niðurstaða hans er sú að framsal geti verið heimilt sé eftirfarandi skilyrðum 

fullnægt:  

(i) Að framsalið sé byggt á almennum lögum, 

(ii) að framsalið sé afmarkað og vel skilgreint, 

(iii) að framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna þess, 

(iv) að framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og mæli fyrir um  

samsvarandi framsal ríkisvalds annarra samningsríkja, 

(v) að hinar alþjóðlegu stofnanir sem vald er framselt til byggi á lýðræðislegum grundvelli og að þær  

viðurkenni almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og réttláta stjórnsýslu, 

 

                                                 
11  

Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 594.
 

12  
Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 596.

 

13  
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 61.

 

14   
Skv. ákvæði 1. mgr. 93. gr. hefur Stórþingið heimild til þess að framselja það ríkisvald, sem annars tilheyrir  

valdhöfum ríkisins á efnislega afmörkuðu sviði, til alþjóðastofnunar sem Noregur á aðild að eða hefur hug á að 

gerast aðili að, svo framarlega sem það sé gert í þeim tilgangi að tryggja alþjóðafrið og öryggi eða til þess að efla 

alþjóðlega réttarskipan og samvinnu. Sérstaklega er áréttað að óheimilt sé að framselja valdið til þess að breyta 

stjórnarskránni sjálfri og áskilið að þrír fjórðu hlutar þingmanna samþykki framsal og í það minnsta tveir þriðju 

hlutar þingmanna viðstaddir þegar slíkar tillögur eru afgreiddar. Samkvæmt 2. mgr. 93. gr. er samþykki þingsins 

hins vegar ekki áskilið þegar þátttaka í alþjóðastofnun bindur norska ríkið aðeins þjóðréttarlega.
 

15 
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 60.

 

16 
Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2545 – 2565.
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(vi) að framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu friðar og 

menningarlegra, félagslegra eða efnahagslegra framfara, 

(vii) að framsalið leiði ekki til þess að skert séu réttindi þegnanna sem vernduð eru í stjórnarskrá og 

(viii) að framsalið sé afturkallanlegt. 
17 

 Þó svo að þessi óskráða meginregla hafi verið talin fullnægjandi heimild fyrir aðild 

Íslands að EES verður hún þó ekki talin fullnægjandi heimild fyrir því víðtæka framsali sem 

myndi felast í aðild að ESB.
18

 Við inngöngu í ESB myndi íslenska ríkið framselja tilteknar 

valdheimildir í hendur stofnana ESB og á sama tíma takmarka eigin valdheimildir á þeim 

sviðum. Slíkt myndi fela í sér verulegar breytingar á íslenskri stjórnskipan sem hin óskráða 

meginregla um framsal ríkisvalds getur ekki talist fullnægjandi heimild fyrir. Því er ljóst að 

setja þarf framsalsákvæði í íslensku stjórnarskrána í þeim tilgangi að heimila framsal íslensks 

ríkisvalds í hendur yfirþjóðlegrar stofnunar, sé á annað borð að því marki stefnt.
19 

2.3 Íslensk lagasetning 

Vald löggjafans, Alþingis og forseta, takmarkast aðeins af stjórnarskránni, en með lögum má 

setja öll þau fyrirmæli sem stjórnarskráin hefur ekki boðið að sett skuli með öðrum hætti, 

beint eða óbeint. Hvorki framkvæmdarvaldshafar né dómendur geta gefið löggjafanum 

nokkur fyrirmæli, en löggjafinn leggur grundvöll að starfi framkvæmdarvaldshafa og 

dómstóla.
20

 Hins vegar setur verkahringur dómstóla skv. 2. gr. stjskr. valdsviði löggjafans 

tiltekin takmörk, meðan valdi löggjafans gagnvart framkvæmdarvaldsmálefnum eru ekki 

settar neinar raunhæfar skorður með 2. gr. stjskr.
21

 Segja má því að valdsviði löggjafans séu 

engin önnur takmörk sett en þau sem leiða má beint eða óbeint af stjórnarskránni.
22 

 Fyrsti þáttur íslenskrar lagasetningar er flutningur frumvarps á Alþingi, en samkvæmt 

íslensku stjórnarskránni geta bæði forseti og Alþingi átt frumkvæði að lagasetningu. Einnig 

hafa ráðherrar þennan stjórnarskrárbundna frumkvæðisrétt.
23

 Í ákvæði 38. gr. stjskr. er fjallað 

um frumkvæðisrétt til þess að bera fram mál á Alþingi og skv. 25. gr. stjskr. getur forseti 

lýðveldisins látið leggja fyrir Alþingi frumvörp til laga og annarra samþykkta.
24

  Hvert 

lagafrumvarp er rætt við þrjár umræður, sbr. 44. gr. stjskr., en ekkert lagafrumvarp má 

samþykkja fyrr en að þeim loknum. Í þingskaparlögum nr. 55/1991 er nánar fjallað um 

                                                 
17

  Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 479.
 

18 
 Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 597.

 

19   
Íris Lind Sæmundsdóttir: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds“, bls. 595.

 

20   
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 294.

 

21   
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 295.

 

22  
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 296.

 

23  
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 298.

 

24  
Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 299.
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meðferð lagafrumvarpa hjá Alþingi. 

 Skv. 26. gr. stjskr. getur forseti synjað lagafrumvarpi Alþingis staðfestingar án atbeina 

ráðherra, en með því skýtur hann lagafrumvarpi Alþingis undir þjóðaratkvæði, þó svo að 

frumvarpið fái þegar í stað lagagildi þrátt fyrir synjunina. Hins vegar er frambúðargildi 

laganna komið undir úrslitum við þjóðaratkvæðagreiðsluna. Því virðist ætíð þurfa að leggja 

lagafrumvarp fyrir forseta til staðfestingar, sem lýkur þá lagasetningunni með staðfestingu 

sinni. 
25 

3 Evrópusambandið 

3.1 Almennt 

Evrópusambandið er samstarf Evrópuríkja, sett á laggirnar undir núverandi nafni með 

Maastricht-samningnum
26

, og um leið sjálfstætt réttarkerfi, en samstarfið á rætur sínar að 

rekja til Kola- og stálbandalagsins frá 1952 og til Efnahagsbandalags Evrópu frá 1958. ESB er 

nú mun umfangsmeira en það var upphaflega, en veruleg breyting var gerð á stjórnskipun þess 

með Lissabon-sáttmálanum sem öðlaðist gildi þann 1. desember 2009.
27

 

 Með undirritun Maastricht-sáttmálans sem setti ESB á laggirnar árið 1992, varð til nýr 

sáttmáli, sáttmáli um stofnun ESB, sem var og er enn nefndur samningurinn um 

Evrópusambandið eða ESB-sáttmálinn (hér eftir skammstafað ESBS). ESB var stofnað með 

ESB-sáttmálanum. Það ESB sem stofnað var með þeim samningi er þó ekki hið sama ESB og 

varð til með gildistöku Lissabon-sáttmálans árið 2009, heldur í raun aðeins lauslegur rammi 

sem náði utan um bandalögin þrjú og ákveðna samvinnu aðildarríkjanna utan bandalaganna, 

m.a. samvinnu um utanríkis- og öryggismál og lögreglu- og dómsmál. Þessir málaflokkar 

féllu þó ekki undir hið yfirþjóðlega regluverk bandalaganna, ólíkt þeim málaflokkum er 

heyrðu undir fyrstu stoð kerfisins.
28

 

 Með Lissabon-sáttmálanum varð sú grundvallarbreyting gerð á ESB að nú er eingöngu um 

að ræða ein ríkjasamtök, þannig að ESB kom í stað Evrópubandalagsins
29

 án þess að tiltekin 

efnis-svið væru undanskilin. Jafnframt var það þriggja stoða kerfi er var ríkjandi afnumið, en 

síðan þá ber ESB almennt einkenni yfirþjóðlegs valds, þ.m.t. á sviði innanríkis- og dómsmála. 

                                                 
25  

Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 304-5.
 

26
  Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 109.

 

27
 „Evrópusambandið, ESB“, http://evropuvefur.is .

 

28
  Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 39.

 

29   
Hér eftir skammstafað EB. EB var fyrir Maastricht-sáttmálann, sem tók gildi árið 1993, kallað EBE 

(Efnahagsbandalag Evrópu) en það var stofnað með Rómarsáttmálanum 1957, ásamt Kjarnorkubandalaginu. 

Kola- og stálbandalagið starfaði samhliða þeim bandalögum, en árið 1965 voru bandalögin þrjú tengd með 

samrunasáttmála og náði EBE yfir þau bandalög.
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Að því leyti hefur hið yfirþjóðlega vald, sem áður tók til fyrstu stoðar, verið rýmkað til þeirra 

málefna, er áður lutu meginreglum hefðbundins þjóðaréttar.
30

 ESB er samkvæmt 1. gr. ESBS 

reist á tveimur milliríkjasamningum, ESBS
31

 og Sáttmála um framkvæmd ESB (hér eftir 

skammstafað SFE)
32

. Þessir sáttmálar eru formlega séð jafn réttháir og lagalega bindandi, sbr. 

1. gr. ESBS og innihalda grunnreglur um stofnanir og gerð ESB auk nánari reglna um 

stefnumál og málsmeðferð.
33

 

 Eftir að Lissabon-sáttmálinn tók gildi hefur stofnanaverk ESB breyst að því marki að í 

stað þess að sjálfstætt stofnanaverk ESB samanstandi eingöngu af Evrópska ráðinu þar sem 

leiðtogar aðildarríkjanna sitja, er nú um að ræða eitt stofnanaverk fyrir allt ESB þó að 

hlutverk tiltekinna stofnana sé takmarkað í tengslum við viss málefni. Það kerfi sem ríkjandi 

var fyrir gildistöku Lissabonsáttmálans árið 2009, samanstóð af þremur stoðum. Undir fyrstu 

stoð féll innri markaðurinn, samstarf á sviði efnahags- og peningamála, landbúnaður og 

fiskveiðar,  umhverfismál o.fl. Sú samvinna bar einkenni yfirþjóðlegs bandalags, meðan 

samvinna innan annarrar stoðar
34

 og hinnar þriðju
35

, bar einkenni hefðbundins 

milliríkjasamstarfs.
36

 Síðan þriggja stoða kerfið var afnumið ber ESB almennt einkenni 

yfirþjóðlegs valds, þ.m.t. á sviði innanríkis- og dómsmála, en að því leyti hefur hið 

yfirþjóðlega vald, sem tók áður til fyrstu stoðar, verið rýmkað til þeirra málefna, er áður lutu 

meginreglum hefðbundins þjóðaréttar.
37

 

 Mikilvægt er, við skoðun á því hvaða áhrif innganga hefði á framsal íslensks 

lagasetningarvalds, að gera sér grein fyrir muninum á hefðbundnu milliríkjasamstarfi og 

yfirþjóð-legu valdi.  Hið fyrra felur í sér að aðildarríki taka á sig gagnkvæmar skyldur og 

réttindi hvert gagnvart öðru og grundvallast á þeirri reglu þjóðaréttar að fullvalda ríki beri 

almennt ekki skyldur gagnvart öðrum ríkjum, nema þau stofni til þeirra sjálf. Þá hefur hvert 

og eitt aðildarríki neitunarvald innan viðkomandi stofnunar og þar er engin bein réttarverkan 

eða forgangsáhrif reglna að landsrétti, þótt ríki hafi samþykkt reglur að þjóðarétti. Brjóti ríki 

gegn skyldum sínum eru það aðeins önnur aðildarríki sem geta haft uppi kröfur að þjóðarétti, 

enda þeirra að ákveða hvaða lög gilda innan yfirráðasvæðis þeirra og hvernig þeim skal 

framfylgt.
38

 

                                                 
30

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 42.
 

31  
ESB-sáttmálinn er að stofni til Maastrichtsáttmálinn frá 1992.

 

32  
SFE er að stofni til Rómarsáttmálinn frá 1957 með síðari breytingum.

 

33
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 39.

 

34
 Önnur stoð varðar sameiginlega stefnu í utanríkis- og öryggismálum. 

35
 Þriðja stoð varðar samstarf á sviði innanríkis- og dómsmála. 

36
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 41.

 

37
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 42.

 

38
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 40-41.
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 Yfirþjóðlegt milliríkjasamstarf felur svo í sér að komið er á fót óháðum og sjálfstæðum 

stofnunum sem geta tekið ákvarðanir með einhverjum hætti, gegn vilja aðildarríkis. Hvert og 

eitt ríki hefur því ekki neitunarvald. Að auki hafa þær reglur, sem settar eru, bein réttaráhrif, 

auk þess að hafa forgangsáhrif gagnvart reglum landsréttar.
39

 Talað er um yfirþjóðlegt vald 

alþjóðastofnana þegar alþjóðlegri stofnun er fengið vald til þess að fara með málefni er varða 

fullveldi ríkis eins og það er skilgreint að þjóðarétti.
40

 Gengið hefur verið mun lengra í því 

innan ESB að framselja fullveldi aðildarríkja í hendur þess en venja hefur verið hjá öðrum 

alþjóðastofnunum.
41

 

 Munurinn á hefðbundnu og yfirþjóðlegu milliríkjasamstarfi felst því í grunninn í því að í 

yfirþjóðlegu milliríkjasamstarfi er vikið frá þeirri meginreglu hefðbundins milliríkjasamstarfs, 

að fullvalda og sjálfstæð ríki hafi lokaorðið um hvaða reglur skuli gilda á yfirráðasvæði þess, 

hvað sem líður skyldum þess að þjóðarétti.
42

 Reglur sem eru settar á vettvangi sambandsins 

hafa, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, bein réttaráhrif og forgangsáhrif. Brjóti aðildarríkin 

gegn skyldum sínum má dæma þau til greiðslu sekta. Þá geta slík brot leitt til skaðabótaskyldu 

ríkis gagnvart einkaaðilum.
43

 

3.2 Hver fer með lagasetningarvald innan ESB? 

3.2.1 Hlutverk stofnana og setning réttargerða 

Þrjár stofnanir koma að málsmeðferð við setningu réttargerða innan ESB, en þær eru 

Framkvæmdastjórnin, Ráðið og Evrópuþingið
44

. Í dag koma þjóðþing aðildarríkjanna að 

lagasetningu innan ESB með því að veita álit sitt á því hvort skilyrðum meðalhófs og 

viðstuðnings er gætt auk þess sem skylt getur verið að leita álits ýmissa nefnda á tillögum.
45

 

 Til að gera grein fyrir samspili stofnana ESB við setningu réttargerða verður fyrst gerð 

grein fyrir ákvarðanatökuferlinu í hnotskurn, svo Þinginu, því næst Ráðinu og loks 

Framkvæmdastjórninni. Fjallað verður um skipan þeirra, hlutverk og hvaða reglur gilda um 

ákvarðanatöku innan þeirra. 

 Í sáttmálum ESB er m.a. kveðið á um hlutverk og völd stofnana ESB, ákvarðanaferli og 

heimildir stofnana til þess að setja afleiddar gerðir sem innihalda nánari útfærslu á 

                                                 
39 

Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 43.
 

40
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 63.

 

41
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 64..

 

42 
Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 43.

 

43
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 44.

 

44
 Hér eftir vísast til þess sem Þingið. 

45
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls.109-10.
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samstarfinu.
46

 Í hnotskurn er staðan sú að mótun og taka ákvarðana hjá ESB getur verið afar 

langt og flókið ferli þar sem mikill fjöldi aðila kemur að málum, að öllu jöfnu. Einungis 

Framkvæmdastjórnin getur sett fram tillögur að nýrri löggjöf er varðar innri markaðinn, 

meðan Ráðið og eftir atvikum Þingið fara með löggjafarvaldið og samþykkja viðkomandi 

lagatillögur, en þó með sínum breytingum ef þurfa þykir. Þá er í mörgum gerðum að finna 

ákvæði um að framkvæmdastjórnin skuli útfæra framkvæmd viðkomandi gerða nánar, með 

því að setja ítarlegri reglur.
47

 

 Helstu aðferðirnar við ákvarðanatöku hjá ESB nefnast samráðsferlið, samþykkisferlið og 

samákvörðunarferlið
48

. Fela þær fyrst og fremst í sér aðkomu Framkvæmdastjórnar, Ráðsins 

og Þingsins, en að auki setur Framkvæmdastjórnin mikinn fjölda gerða um framkvæmd 

einstakra ákvarðana Ráðsins og Þingsins á grundvelli heimildar í viðkomandi gerðum.
49

 

 Þingið fer skv. 14. gr. ESBS með lagasetningar- og fjárveitingarvald ásamt Ráðinu, en fer 

þó ekki með almennt lagasetningarvald eins og Alþingi. Um valdheimildir þess fer eftir nánari 

ákvæðum sáttmálanna og er það skipað fulltrúum þegna ESB. Samtals skulu þingmenn ekki 

vera fleiri en 750 talsins. Frá hverju ríki mega ekki koma færri en 6 og ekki fleiri en 96 

þingmenn, kosnir hlutfallskosningu. Við inngöngu í ESB myndi Ísland því fá 6 þingmenn á 

Evrópuþingið og  hver þingmaður með um 53.000 Íslendinga bak við sig. Til samanburðar þá 

á 9 milljóna manna þjóð Svía 19 þingmenn á Evrópuþinginu og hefur hver þingmaður um 

478.000 Svía bak við sig.
50

 

 Við lagasetningu er Þingið að meginreglu jafnsett Ráðinu, en við ákvarðanir þess ræður 

einfaldur meirihluti, nema annað sé sérstaklega tekið fram, sbr. 231. gr. SFE. Meðan 

frumkvæðisréttur að lagasetningu er í höndum Framkvæmdastjórnarinnar fer Þingið með 

neitunarvald í hinu almenna lagasetningarferli.
51

 Ráðið fer m.a., skv. 16. gr. ESBS, með 

lagasetningar- og fjárveitingarvald ásamt Þinginu. Hlutverk þess er aðallega að taka við 

tillögum frá Framkvæmdastjórninni og synja þeim eða samþykkja, oftast í samráði við Þingið.  

Að meginreglu verða engin lög sett á vegum ESB án samþykkis Ráðsins.
52

 

                                                 
46  

Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega 

aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 26.
 

47
 Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega 

aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 26.
 

48
 Algengasta ákvörðunartökuferlið hjá ESB kallast samákvörðunarferlið, en það felur í sér að Þingið og Ráðið fá 

jöfn tækifæri til að móta löggjöf sem fellur undir ferlið. Það þýðir að Ráðið og Þingið hafa jöfn völd í sam-

ákvörðunarferlinu og að báðar stofnanirnar þurfi að samþykkja þær gerðir sem falla undir ferlið, þó 

Framkvæmda-stjórnin fari þó áfram með frumkvæði að lagasetningu.
 

49
 Skýrsla Evrópunefndar um samstarfið á vettvangi EES og Schengen og um álitaefni varðandi hugsanlega 

aðild Íslands að Evrópusambandinu, bls. 26-27.
 

50
 „Ísland og ESB: Spurningar-svör-rök“, http://www.evropa.is/island-og-esb .

 

51
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 91-93.

 

52
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 94.
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 Meginreglan við ákvarðanatöku er samákvörðun Þingsins og Ráðsins. Frá þeirri reglu má 

þó finna fjölmargar undantekningar. Er þá oftast um að ræða þau svið sem aðildarríkin hafa 

síður viljað afsala sér forræði yfir.
53

 Þeir fulltrúar aðildarríkjanna sem hafa stöðu ráðherra og 

umboð til þess að skuldbinda ríkin, sbr. 2. mgr. 16. gr. ESBS, sitja í Ráðinu. Eftir gildistöku 

Lissabon-sáttmálans er meginreglan sú, skv. 3. mgr. 16. gr. ESBS, að ákvarðanir þess eru 

teknar á grundvelli aukins meirihluta
54

, nema sérstaklega sé kveðið á um annað. Því er að 

meginreglu ekki um að ræða neitunarvald  einstakra aðildarríkja að ræða í þeirri 

ákvarðanatöku. Annað gildir um leiðtogaráðið sem á að taka ákvarðanir samhljóða nema 

sáttmálarnir kveði á um annað.
55

 

 Framkvæmdastjórnin er sú stofnun sem hefur frumkvæðisrétt að setningu reglna 

sambandsréttar og gerir nánari tillögur að reglum.
56

 Í 17. gr. ESBS er fjallað um 

Framkvæmdastjórnina, en hún er skipuð stjórnarmönnum sem skulu svara til 2/3 hluta 

aðildarríkjanna frá og með 1. nóvember 2014, en þangað til skal einn stjórnarmaður koma frá 

hverju aðildarríki.
57

 Skulu þeir starfa algerlega sjálfstætt með hagsmuni ESB að 

leiðarljósi.
58

Ákvarðanir hennar eru teknar með meirihluta stjórnarmanna, sbr. 250. gr. SFE.
59

 Almennt geta Þingið og Ráðið einungis óskað þess að Framkvæmdastjórnin leggi fram 

tillögu ákveðins efnis, sbr. 225. og 241. gr. SFE.  Við undirbúning tillögu er leitað álits 

embættismanna aðildarríkjanna og annarra aðila, s.s. hagsmunasamtaka. Á því stigi er 

Framkvæmdastjórninni skylt að afla álits sérfræðinga hjá EFTA/EES-ríkjunum svipað og hún 

leitar álits sérfræðinga aðildarríkjanna, sbr. 99. og 100. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið (hér eftir skammstöfuð eesl.). Frumkvæðisréttur Framkvæmdastjórnarinnar 

veitir henni ekki rétt til þess að stöðva framgang mála hjá Ráðinu og Þinginu. Ráðið getur 

aðeins, með einróma samþykki, vikið tillögu Framkvæmdastjórnarinnar frá, sbr. 250. gr. 

sáttmálans. Framkvæmdastjórnin getur þó dregið tillögu sína til baka á hvaða stigi máls sem 

er. Þannig veitir þessi frumkvæðisréttur Framkvæmdastjórnarinnar henni veruleg áhrif við 

lagasetningu innan ESB.
60

  

 

                                                 
53

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 110-11.
 

54
 Þar sem eitt af yfirlýstum meginmarkmiðum Lissabon-sáttmálans var að auka skilvirkni í ákvarðanatöku innan 

stofnana sambandsins. 
55

 Þórhildur Hagalín: „Í hvaða málaflokkum skerti Lissabon-sáttmálinn neitunarvald aðildarríkja ESB? “,  

http://evropuvefur.is.  
 

56
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 103.

 

57
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 101.

 

58
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 245.

 

59  
Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 102.

 

60
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 104.
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3.3 Reglan um bein réttaráhrif
61

 og forgangsáhrif 

Í þeim aðildarríkjum ESB, sérstaklega þar sem tvíeðli lands- og þjóðaréttar gildir, verður að 

meginreglu að lögfesta reglur þjóðaréttar svo þær fái gildi að landsrétti. Við það geta reglur 

réttarkerfa aðildarríkis og ESB stangast á. ESB-dómstóllinn
62

 hefur mótað tvær meginreglur 

sem svara því hvað gerist við slíkan árekstur sambandsréttar og landsréttar og hvort 

einkaaðilar geti byggt rétt á reglu sambandsréttar burtséð frá lögum og stjórnskipun 

viðkomandi ríkis.
63

 

 Reglan um bein réttaráhrif sambandsréttar og reglan um forgangsáhrif eru þær 

meginreglur sem svara þessum spurningum og liggja hvað helst til grundvallar hinu 

yfirþjóðlega eðli sambandsréttar og gera hann svo sérstaks eðlis í samanburði við 

hefðbundinn þjóðarétt.
64

 

 Nauðsynlegt er að átta sig á því hvað það þýðir að einhver regla hafi bein réttaráhrif, en 

með því er átt við að ákvæði réttargerðar sé þannig að formi og efni, að einstaklingar eða 

lögpersónur í einstökum aðildarríkjum geti reist á því réttindi og skyldur í samskiptum sínum 

við stofnanir ESB, yfirvöld einstakra ríkja eða jafnvel í innbyrðis samskiptum sínum, án þess 

að þau séu sem slík beinlínis hluti landsréttar í formlegri merkingu (sem væru þá bein 

lagaáhrif), né hafi verið sérstaklega lögfest eftir stjórnskipulegum leiðum í einstökum 

ríkjum.
65

 

 Þegar ákvæði þjóðréttarsamnings eða settra laga að sambandsrétti teljast svo skýr og 

óskilyrt að aðili geti byggt á því tiltekin réttindi eða skyldur á reglan um bein réttaráhrif við.
66

  

Segja má að þýðing beinna réttaráhrifa sé umdeild, en í víðum skilningi fela þau einfaldlega í 

sér að einstaklingar aðildarríkis geti byggt rétt sinn á ákvæðum bindandi réttargerða ESB, 

fyrir dómstólum aðildarríkisins, séu ákvæðin nógu skýr, nákvæm og óskilyrt.
67

 

 Reglan um bein réttaráhrif  ákvæða Rómarsáttmálans er ólögfest en hún hefur verið leidd 

af dómaframkvæmd. Uppruna reglunnar má venjulega rekja til EBD, mál C-26/62, ECR 1963, 

                                                 
61  

Einnig hefur verið notað hugtakið bein réttarverkan. Enginn munur er á merkingu þessara hugtaka og verður 

hugtakið bein réttaráhrif notað í þessari ritgerð.
 

62
 ESB-dómstóllinn (Court of Justice of the European Union), áður kallaður Evrópudómstóllinn (European 

Court of Justice, ECJ), er samheiti yfir dómstólakerfi ESB sem telur „Dómstólinn“ (the Court of Justice), 

Almenna réttinn (áður undirrétturinn, the Court of First Instance) og sérdómstóla sem komið er á fót sérstaklega. 

ESB-dómstóllinn er æðsta dómsvald ESB og hefur aðsetur í Lúxemborg. Hefur oft kveðið upp úrskurði um 

grundvallaratriði í starfi sambandsins og þannig haft mikil áhrif á þróun þess.
 

63
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 67.

 

64
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 68-69.

 

65
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 479.

 

66
 Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 53.

 

67
 Paul Craig og Gráinne de Búrca. EU Law : Text, Cases and Materials, bls. 180.
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bls. 1 (Van Gend en Loos
68

)
69

. Af þessum dómi má draga þær ályktanir að reglur 

sambandsréttar hafi beina réttarverkan feli þær í sér skýrt og skilyrðislaust bann auk þess sem 

ákvæði má ekki vera háð því að reglur séu settar því til framkvæmdar.
70

 

 Grunnreglan um forgangsáhrif felur í sér að allar gildar reglur sambandsréttar, sama hvaða 

nafni þær nefnast eða við hvaða heimild þær styðjast, eru æðri og ganga framar hvers kyns 

reglum aðildarríkjanna. Sega má að á yfirráðasvæðum aðildarríkjanna gildi tvö réttarkerfi, 

kerfi landsréttar og kerfi sambandsréttar. Lýsti þessum kerfum saman mælir sambandsréttur 

fyrir um það að kerfi landsréttar skuli víkja fyrir kerfi sambandsréttar, ólíkt því sem gildir að 

þjóðarétti.
71

 

 Reglan er hvergi lögfest en hún þróaðist í dómaframkvæmd og var fyrst beitt í EBD, mál 

C-6/64, ECR 585 [1964] (Costa gegn ENEL) þar sem Evrópudómstóllinn lagði til grundvallar 

reglunni að þeim einsleitnismarkmiðum sem stefnt var að með EB, yrði stefnt í hættu væri 

það á valdi einstakra aðildarríkja að beygja EB-réttinn undir eigin landslög og gæti skapað þá 

stöðu að við túlkun EB-regna væri fjöldi sjónarmiða við túlkun þeirra jafn fjölda 

aðildarríkja.
72

 

 Leitast er við að tryggja forgang sambandsréttar að landsrétti með stofnana- og regluverki 

sambandsins. ESB-dómstóllinn er leiðandi í því hlutverki, en hann hefur slegið því föstu að 

aðildarríkin beri skaðabótaábyrgð gagnvart einkaaðilum brjóti þau gegn reglum 

sambandsréttar, að ákveðnum skilyrðum fullnægðum. Reglan um skaðabótaábyrgð 

aðildarríkjanna er eins konar viðbót við reglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif og 

kemur til vegna nauðsynjar þess að tryggja virk réttaráhrif reglna sambandsréttar. Þessi regla 

var mótuð árið 1991 í EBD, máli C-6/90 og 9/90, ECR 1991, bls. I-5357 (Francovich73).74 

 Regla þessi á við um hvers kyns brot ríkis gegn sambandsrétti, en hefur beina réttarverkan 

ólíkt skaðabótareglu EES-samningsins, og gildir því án tillits til þess hvort aðildarríki ESB 

                                                 
68

 Þar komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu, með vísan til markmiða sáttmálans og einsleitnismarkmiðs 

dómstólsins samkvæmt 177. gr. EBE (nú 267. gr. SFE), að með sáttmálanum hefðu aðildarríkin takmarkað 

fullveldi sitt í þágu nýrrar réttarskipunar, sem tæki ekki aðeins til aðildarríkjanna heldur einnig til þegna ríkjanna. 

Sáttmálanum hefði því verið ætlað að veita þegnunum ákveðin réttindi sem þeir ættu án tillits til löggjafar 

aðildarríkjanna. Þar sem ákvæði 12. gr. EBE (nú 30. gr. SFE) fól í sér skýrt og skilyrðislaust bann var talið að 

reglan hefði beina réttarverkan í samskiptum þegnanna og aðildarríkjanna, þó svo að ákvæði 12. gr. væri beint til 

aðildarríkjanna en ekki þegna ríkjanna. 
69

 Davið Þór Björgvinsson: Réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar, bls. 75.
 

70
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 68.

 

71
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 71.

 

72
 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 53. 

 

73
 Í því máli hafði aðildarríki vanrækt að innleiða tilskipun sem átti að skapa einstaklingi tiltekin réttindi við 

gjaldþrot fyrirtækja. Evrópudómstóllinn taldi skilyrðum beinna réttaráhrifa ekki fullnægt, en að viðkomandi 

aðildarríki bæri þess í stað skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingnum sem hafði orðið fyrir tjóni. 
74

 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 221.
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innleiða regluna eða ekki.
75

 Hins vegar eru réttaráhrif EES-samningsins að landsrétti EFTA-

ríkjanna háð lögfestingu eða annarri innleiðingu hvers ríkis. Því krefst skaðabótaregla EES 

þess, ólíkt skaðabótareglu sambandsréttar, að hún sé innleidd í rétt hvers EFTA-ríkis með 

stjórnskipulega réttum hætti.76 

 Aðildarríkjum ESB er skylt að skýra landslög sín til samræmis við sambandsrétt, en  

ESB-dómstóllinn hefur oft talið að ganga eigi mjög langt í skýringu landsréttar til samræmis 

við ólögfestar tilskipanir, sem þannig öðlast tilætluð réttaráhrif að landsrétti með 

lögskýringum dómstóla aðildarríkis.
77

 

4 EES-samningurinn með hliðsjón af lagasetningu og innleiðingu 

reglugerða 

4.1 Almennt um EES-samninginn og innleiðingu hans 

4.1.1 Álit nefndar utanríkisráðherra 

Þann 2. maí 1992 var EES-samningurinn undirritaður. Samhliða undirbúningi fullgildingar og 

lögfestingar samningsins upphófust allharðar deilur um það hvort hann væri samrýmanlegur 

íslensku stjórnarskránni en vegna þeirrar gagnrýni og umræðu sem skapaðist í kjölfarið 

skipaði þáverandi utanríkisráðherra nefnd þann 14. apríl 1992 sem skyldi meta hvort EES-

samningurinn og fylgisamningar hans brytu á einhvern hátt í bága við íslensk 

stjórnskipunarlög.
78

 

 Áliti nefndar utanríkisráðherra var skilað 6. júlí 1992. Niðurstaða hennar var sú að 

fullgilding og lögfesting EES-samningsins krefðist ekki stjórnarskrárbreytingar. Sú niðurstaða 

byggðist m.a. á þeirri reglu að framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana væri upp að vissu 

marki heimilt, enda væri það afmarkað, takmarkað og ekki verulega íþyngjandi.
79

 Höfundar 

álitsins töldu vafalaust að Ísland væri frjálst og fullvalda ríki og vísuðu til þeirrar meginreglu 

að yfirvöld skv. 2. gr. stjskr. væru innlend og að auki til 21. gr. stjskr. og töldu það ákvæði eigi 

fela í sér sjálfstæða heimild til að gera þjóðréttarsamninga sem breyta stjórnarskránni.
80

 

 Í áliti nefndarinnar var, að því er löggjafarvaldið varðar, spurt hvort þær reglur er giltu um 

setningu nýrra reglna og ættu að verða hluti af EES-samningnum, fælu í sér framsal 

löggjafarvalds, þ.e. hvort hið efnislega löggjafarvald hefði með ákvæðum EES-samningsins 

                                                 
75

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 72-73.
 

76
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 73.

 

77
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 73.

 

78  
Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og landsréttur, bls. 381.

 

79  
Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 712.  

 

80 
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 686.
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verið framselt til alþjóðastofnunar, þótt hið formlega löggjafarvald stæði eftir hjá EFTA-

ríkjunum. Taldi nefndin stjórnarskrárákvæði um frumkvæðisrétt ríkisstjórnar eða þingmanna 

að lagafrumvörpum ekki eiga við, þar sem um væri að ræða breytingar á þjóðréttarsamningi. 

Því færi setning og breyting EES-reglna ekki eftir landsrétti hvers ríkis heldur eftir ákvæðum 

samningsins, á sama hátt og breytingar á öðrum þjóðréttarsamningum sem Ísland væri aðili að. 

Ísland gæti þó samþykkt viðkomandi breytingu eða hafnað henni og Alþingi hefði fullt 

ákvörðunarvald um það hvaða reglur skyldu í lög leiddar samkvæmt þeim skuldbindingum 

sem fælust í EES-samningnum. Hins vegar, ef slík lagasetning væri ekki í samræmi við þær 

skuldbindingar, gæti það kallað á viðbrögð samkvæmt samningnum.
81

 

 Nefndin taldi þessi atriði ráða úrslitum um þá niðurstöðu sína að ákvæði EES-samningsins 

um reglusetningu væru samrýmanleg 2. gr. stjskr. og taldi það styðja þessa niðurstöðu hve 

skýrt afmarkað efnissvið EES-samningsins væri. Framsal lagasetningarvalds fælist hvorki í 

bókun 35, sbr. umfjöllun síðar, né í 3. gr. frumvarpsins, sem varð síðar að 3. gr. eesl. Rökin 

fyrir því voru þau að einungis væri um að ræða skyldu ríkisins til að skýra íslensk lög til 

samræmis við þjóðréttarreglur, að því marki sem unnt væri, um leið og þessar reglur 

fullnægðu samningsskuldbindingum nægilega. Það gæti þó kallað á viðbrögð samkvæmt 

samningnum, væri lagasetning ekki í samræmi við skuldbindingar samkvæmt bókun 35.
82

 

 Kjarninn í áliti nefndarinnar var því sá, í samræmi við hina óskráðu meginreglu um 

framsal valds að fullnægðum tilteknum skilyrðum, að stjórnarskráin veiti svigrúm til að 

framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnana, en það væri þó háð þeim skilyrðum að það framsal 

væri vel afmarkað, takmarkað og ekki verulega íþyngjandi.
83

 Með vísan til þessa var talið að 

skilyrðum hinnar óskráðu meginreglu um framsal valds væru uppfyllt og talið að fullgilding 

og lögfesting EES-samningsins krefðist ekki stjórnarskrárbreytingar.
84

 

4.1.2 Álit utanríkismálanefndar Alþingis 

Við meðferð málsins á Alþingi tók utanríkismálanefnd þingsins afstöðu til frumvarpsins. 

Klofnaði hún í fernt í afstöðu sinni, þar sem hún var ósammála um það hvort samningurinn 

samrýmdist stjórnarskránni eður ei. 

 Meirihlutinn vísaði í áliti sínu til ofangreinds álits nefndar utanríkisráðherra og taldi EES-

samninginn ekki brjóta í bága við íslensk stjórnskipunarlög.
85

 Þau sjónarmið sem hann 

áréttaði voru í fyrsta lagi þau að EES-samningurinn legði grunn að nýjum leikreglum í 

                                                 
81 

Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 689-695.
 

82
 Alþt. 1992.-93, A-deild, bls. 694-695. 
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Davíð Þór Björgvinsson: EES-Réttur og landsréttur, bls. 383.
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 Alþt. 1992.-93, A-deild, bls. 712. 

85
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samskiptum þátttökuríkjanna á sviðum samningsins. Eftirlits- og dómstólakerfi yrði komið á 

fót til að fylgjast með því að allir aðilar samstarfsins færu að þessum nýju leikreglum og því 

yrði ekki séð að samstarfið fæli í sér afsal íslensks ríkisvalds, þar sem það ákvörðunarvald, 

sem stofnunum EFTA eða EB yrði veitt með EES-samningnum, tilheyrði ekki íslenska 

ríkisvaldinu. 

 Í öðru lagi var vísað til þeirrar reglu að við sérstakar aðstæður bæri að beita erlendum 

réttarreglum á Íslandi. Jafnframt var lögð áhersla á að það vald sem alþjóðastofnunum væri 

ætlað með EES-samningnum, yrði vel afmarkað, ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila 

og hefði takmarkað gildissvið. Því gæti aðild að EES-samningnum ekki brotið í bága við 

stjórnarskrána.
86

 

 Í þriðja lagi taldi meirihlutinn að ljóst væri að aðild Íslands að EB krefðist stjórnarskrár-

breytingar, en slíkar umræður kæmu aðild Íslands að EES ekki við, enda sjálfstætt 

athugunarefni. Varðandi fullveldið minnti meirihlutinn á að þegar Ísland var lýst frjálst og 

fullvalda ríki árið 1918 fór það ekki með fullt forræði á öllum sínum málefnum og lýsti því 

loks sem sjálfsögðu að vald íslenskra stjórnvalda í utanríkismálum eða Hæstaréttar yrði í engu 

skert með aðild að EES.
87

 

 Í samræmi við ofangreind sjónarmið var niðurstaða meirihluta utanríkismálanefndar 

Alþingis sú að EES-samningurinn bryti ekki í bága við stjórnarskrána. Jafnframt taldi 

meirihlutinn að við þetta mat yrði að líta til hins almenna gildis sem aðild Íslands að EES 

hefði fyrir þróun íslensks þjóðfélags og stöðu Íslands á alþjóðavettvangi.
88

 

 Minnihlutinn skiptist í þrennt. Fyrsti minnihlutinn vísaði til 2. gr. stjskr. og áréttaði að þar 

væri vísað til innlendra valdhafa og þess að samkvæmt orðalagi stjórnarskrárinnar væri þar 

ekki að finna heimild til framsals ríkisvalds til erlends aðila. Því þyrfti stjórnarskrárbreytingu 

til þess að samþykkja aðild Íslands að EES.
89

 Annar minnihlutinn lagði áherslu á stofnanaþátt 

EES-samningsins og það valdframsal sem hann fæli í sér.  Taldi hann, í ljósi stjórnarskrárþátta 

EES-samningsins, það vægast sagt orka verulegs tvímælis að ákvæði EES-samningsins um 

dómstól og eftirlit stæðust gagnvart íslensku stjórnarskránni. Íslensk stjórnvöld gætu ekki 

leyft sér að taka svo afdrifaríkar ákvarðanir meðvituð um að vafi léki á því hvort þær stæðust 

gagnvart lögunum. Þeim vafa væri hægt að eyða með því að breyta stjórnarskránni.
90

 Þriðji 

minnihlutinn taldi vafalaust að EES-samningurinn fæli í sér stjórnarskrárbrot, enda hefði það 

                                                 
86

 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2561. 
87  

Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2562.
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Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 2563.
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verið yfirlýst markmið íslenskra stjórnvalda að samningurinn ætti ekki á neinn máta að skerða 

fullveldi ríkisins. Hann taldi þó ljóst að sýnt hefði verið fram á að samningurinn og 

hliðarsamningar hans brytu í bága við grundvallarákvæði íslensku stjórnarskrárinnar og því 

ljóst að ekki væri hægt að samþykkja EES-samninginn án stjórnarskrárbreytingar.
91

 

4.2 EES-samningurinn í Noregi 

Síðastliðin 20 ára hafa Ísland og Noregur hagað þátttöku sinni í Evrópusamrunanum á 

svipaðan hátt, þ.e. með aðild að EES-samningnum og Schengen-samstarfinu, auk annars 

konar samninga við ESB. Því er áhugavert að vísa til norsku skýrslunnar sem kynnt var 17. 

janúar 2012 í Noregi, til samanburðar varðandi kosti og galla EES-samningsins og áhrif hans 

að landsrétti ríkjanna.
92

 

 Í 93. gr. norsku stjórnarskrárinnar er ákvæði sem heimilar framsal ríkisvalds til alþjóðlegra 

stofnana, undir vissum kringumstæðum og með auknum meirihluta. Því ákvæði var beitt 

þegar norska Stórþingið lögfesti og fullgilti EES-samninginn.
93

 

 Þann 17. janúar 2012 var utanríkisráðherra Noregs, Jonas Gahr Störe, afhent glæný 

skýrsla þar sem helstu sérfræðingar Noregs tóku saman kosti og galla EES-samningsins og 

áhrif hans þar í landi. Í skýrslunni kemur fram hörð gagnrýni á EES-samninginn en 

umfjöllunarefni hennar er Evrópuvæðing Noregs síðustu tvo áratugina.
94

 Í stuttu máli var 

niðurstaða skýrslunnar sú að EES-samningurinn hafi á 18 ára tímabili reynst Norðmönnum 

afar ábatasamur en feli á móti í sér meira fullveldisframsal en innganga inn í sjálft 

Evrópusambandið.
95

 

 Utanríkisráðherra Íslands, Össur Skarphéðinsson, hefur tekið undir þá niðurstöðu og vísað 

til þess að þegar samningurinn var samþykktur hér á landi hafi hann verið nálægt því að 

standast ekki stjórnarskrána. Þróunin síðan þá hafi verið það hröð að nú sé nauðsynlegt að 

breyta stjórnarskránni til þessa heimila í reynd þessar ákvarðanir og þetta valdframsal, sem sé 

nú þegar orðið of mikið.
96

 Össur telur jafnframt, eins og Stefán Már Stefánsson, að ef þetta 

tiltekna mál væri skoðað eitt og sér, stæðist það stjórnarskrána, en var ekki viss, ef allar þær 

breytingar sem hafa verið gerðar yrðu skoðaðar, að sú væri reyndin. Össur dregur því tvær 

niðurstöður af norsku skýrslunni. Önnur er sú að vegna munarins á stjórnarskrá okkar og 

Norðmanna eigum við að beita okkur núna fyrir því að breyta stjórnarskránni þannig að 
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Alþingi fái í hendur fullar heimildir til þess að framselja vald eins og gert er hér á landi nánast 

í hverri viku. Hin er sú að skýrslan sýni að við séum nú þegar búin að framselja mikið vald og 

að við höfum lítil sem engin áhrif. Því sé okkur betur komið innan Evrópusambandsins en í 

núverandi stöðu.
97

 

 Í skýrslunni segir meðal annars að Stórþingið hafi samþykkt framsal á fullveldi Noregs 

með einföldum meirihluta, þótt stjórnarskráin geri ráð fyrir auknum meirihluta í mikilvægum 

málum.
98

 Í reynd sé rétturinn til að hafna tilskipunum óvirkur, en á síðustu 18 árum hafi um 

8.000 tilskipanir verið samþykktar og haft áhrif á norskan rétt.
99

 Því hafi ESB haft meiri áhrif 

á norskt samfélag, á miklu fleiri sviðum en flesta gruni, meðan Norðmenn hafi ekkert að segja 

um það.
100

 

 Greint er frá því að Noregur standi samtímis bæði fyrir innan og utan ESB, sé ekki 

meðlimur í  ESB og taki því ekki þátt í ákvarðanatökuferlinu, auk þess að standa utan við 

mikilvæga þætti samstarfsins, eins og myntbandalagið um evruna og hin sameiginlegu 

utanríkismál, rétt eins og Ísland. Formlega séð er Noregur frjálsari en aðildarríki ESB og 

hefur upp að vissu marki val um það hverju ríkið tekur þátt í og hverju ekki.
101

 Um samband 

Noregs og ESB segir að Noregur hafi innleitt um þrjá fjórðu hluta allra lagagerða ESB í rétt 

sinn, á grundvelli samninga sinna við sam-bandið, en þriðjungur allra norska laga sé að 

einhverju leyti innleiðing á lagagerðum ESB. Þó sé Noregur hvorki aðili að ESB né á hann 

teljandi aðkomu að ákvarðanatökuferlinu. Aðeins tvö önnur ríki, Ísland og Liechtenstein eru 

tengd sambandinu viðlíka böndum án aðildar að ESB.102 

 Einnig kemur fram að á heildina litið hafi samningar Noregs tryggt þá hagsmuni sem 

meirihluti norska þingsins hefur talið mikilvæga og ríkisstjórnin viljað styðja. Vandamálið við 

samband Noregs og ESB sé það að í reynd er Noregur skuldbundinn til þess að taka upp 

ákveðna stefnu og lagagerðir í fjölda málaflokka, án aðildar og án atkvæðisréttar við 

ákvarðanatöku. Það fyrirkomulag valdi lýðræðislegum vanda þar sem Noregur á engan 

fulltrúa og getur því engin teljandi áhrif haft í því ákvarðanatökuferli er hefur beinar 

afleiðingar fyrir Noreg.
103
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 Þá segir í skýrslunni að þetta fyrirkomulag sé mjög óvenjulegt, enda feli venjulegt 

alþjóðasamstarf í sér að ríki sé meðlimur í alþjóðlegum samtökum sem þau laga sig að. Það 

að ríki tengist samtökum án þess að vera meðlimur í þeim, skuldbindi sig til öflugrar og 

einsleitrar þróunar í samræmi við þau og gangist við því að taka upp í sinn rétt stóran hluta af 

þeim reglum sem samþykktar eru þar, er annars óþekkt fyrirbæri í alþjóðastjórnmálum. 

Formlega séð stendur Noregur utan ESB og heldur sínu formlega sjálfstæði, um leið og gerðir 

eru samningar við ESB í þágu fólksins. Á sama tíma tengist Noregur yfirþjóðlegri og öflugri 

pólitískri sameiningu, er krefst samræmdrar þróunar, er vekur upp spurningar um 

sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar.
104

 

 Segja má að EES-samningurinn hafi reynst lífseigari en flestir héldu. Þrátt fyrir að 

ýmislegt hafi gengið á í ESB síðan hann tók gildi, hefur samband Noregs reynst furðu stöðugt 

og sveigjanlegt, þó svo að fyrirkomulag samningsins sé á sama tíma viðkvæmt.
105

 

Utanaðkomandi þættir, eins og breyting á umgjörð stofnana ESB eða hugsanleg aðild Íslands 

að ESB, gætu  haft alvarlegar afleiðingar fyrir núverandi fyrirkomulag.
106

 Hingað til hefur 

þessi samvinna hins vegar, í framkvæmd, haft áhrif eftir tilgangi sínum, bæði fyrir EFTA-ríkin 

og fyrir ESB. Það hefur einnig verið nokkuð breið samstaða um það, og hingað til engin 

alvarleg tilraun gerð til þess að slíta því eða umbreyta, heldur hefur það þvert á móti þróast 

yfir á ný svið.
107

 

 Í hnotskurn var niðurstaða nefndarinnar sú að vandamálið við EES-samninginn sé 

aðallega lýðræðislegt, þar sem Noregur hafi skuldbundið sig til að hlíta bæði stefnu 

Evrópusambandsins og regluverki þess á víðu sviði, án aðildar að ESB eða atkvæðisréttar 

innan þess. Það sé verðið sem Noregur þurfi að greiða fyrir að njóta ávinnings af hinum 

evrópska samruna án þess að vera með í þeim samtökum sem knýja þróunina áfram.
108

 

 EES-samningurinn er í eðli sínu breytilegur og að vissu leyti óútreiknanlegur, að því 

leytinu til að með hverju árinu sem líður, breikkar bilið milli efnis og innihalds samningsins 

frá því hann var samþykktur og til dagsins í dag. Því má segja að EES-samningurinn hafi að 

vissu leyti þróast langt út fyrir þau skilyrði sem sett voru árið 1992 við undirritun samningsins, 

og farið þannig út fyrir það framsal sem heimilað var. Það er þó ekki óeðlilegt eða ólöglegt í 

sjálfu sér, heldur þvert á móti innbyggt í eðli samningsins, enda skuldbatt Stórþingið sig með 
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vitund og vilja til þessarar dýnamísku þróunar þegar samningurinn var samþykktur.
109

 

Mikilvægt er að undirstrika þetta atriði, þar sem EES-samningurinn er oft gagnrýndur fyrir 

það að hafa falið mun meira framsal í sér en gengist var við, við undirritun hans. Augljóslega 

hefur hann farið langt út fyrir þau skilyrði sem sett voru árið 1992, en það er jafnframt þáttur 

af eðli samningsins. Hefði samningurinn ekki breyst og þróast eins og hann hefur gert, myndi 

það stríða gegn þeim skilyrðum sem Stórþingið gekkst undir við inngönguna í EES. Þó hægt 

að gera þá kröfu að þessi innbyggða dýnamík einkennist af gagnsæi og lýðræðislegri 

umræðu.
110

 

4.3 Áhrif EB-löggjafar á EES-rétt og innleiðing slíkrar löggjafar í íslenskan landsrétt  

4.3.1 Almennt um EES-samninginn 

Með EES-samningnum er stofnað evrópskt efnahagssvæði sem tekur til allra aðildarríkja 

Evrópusambandsins auk EFTA-ríkjanna Íslands, Noregs og Liechtenstein. Megintilgangur 

hans er að rýmka innri markað fyrrum fyrstu stoðar EB til yfirráðasvæða EFTA-ríkjanna.
111

 

Segja má að með EES-samningnum hafi kjarni sambandsréttar, fjórfrelsið og hinar 

sameiginlegu samkeppnisreglur, einnig verið látinn gilda um EFTA-ríkin.112 

 Það markmið samningsins, að samræma reglur og skapa samning um efnahagssvæði sem 

tekur til EFTA-ríkjanna, þar sem sömu reglur gilda og um innri markaðinn, má lýsa sem 

einsleitnismarkmiði sem kemur fram í ýmsum myndum í samningnum. Í honum er m.a. gert 

ráð fyrir reglulegum uppfærslum eftir setningu frekari réttargerða innan ESB, enda vísar 

samningur-inn til fjölda réttargerða ESB. Einnig er gert ráð fyrir samvinnu stofnana, sem hafa 

það hlutverk að tryggja sambærilega verkan reglna EES-samningsins og samsvarandi reglna 

sambandsréttar.
113

  Þetta einsleitnismarkmið veldur því að efni EES-samningsins verður 

ekki ákveðið í eitt skipti fyrir öll, enda var þegar í upphafi gert ráð fyrir því að reglum yrði 

breytt og bætt við samninginn eftir því sem afleiddur réttur ESB þróaðist. Þannig er EES-

samningurinn framsækinn eða dýnamískur og hefur ákveðna sérstöðu meðal annarra 

milliríkjasamninga. Því gilda sömu reglur í EFTA-ríkjunum og í ESB þegar fjórfrelsisreglum 

og hinum sameiginlegu samkeppnisreglum er breytt eða við þær aukið af hálfu ESB, þó þau 

komi ekki nálægt ákvarðanatökuferlinu.
114

 

 Formlega séð er einsleitnin takmörkuð við efnisákvæði EES og nær því ekki til málsmeð-
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ferðarreglna og reglna sem lúta að réttaráhrifum. Þannig vantar í EES-samninginn að verulegu 

leyti þá yfirþjóðlegu þætti sem reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif eru byggðar á. 

Því verður að telja að þær reglur séu ekki hluti EES-samningsins.
115

 Reglur um stofnanir EES, 

framkvæmd og áhrif EES-reglna að landsrétti litast þó ótvírætt af einsleitnismarkmiðinu, 

vegna þess markmiðs EES að skapa sambærilegt réttarástand í EFTA-ríkjunum og í ESB-

ríkjunum. Því verður að hafa þessi ólíku sjónarmið í huga við beitingu og umfjöllun um reglur 

EES, einsleitnismarkmið EES og sérstöðu og sérreglur EES í samanburði við sambandsrétt 

ESB. Ákveðin togstreita getur skapast milli þessara veigamiklu sjónarmiða.
116

 

 EES-samningnum er skipt í þrjá hluta, meginmál, bókanir og viðauka. Meginmálinu er 

ætlað að endurspegla efnisákvæði Rómarsáttmálans (nú SFE), enda eru lykilatriði þess, 

ákvæðin um samkeppnisreglurnar og fjórfrelsið,  næstum því samhljóða samsvarandi 

ákvæðum SFE
117

. Mikilvægt er að hafa í huga að EES-réttur er byggður á reglum 

sambandsréttar ESB.
118

 Bókanirnar teljast skv. 119. gr. eesl. vera óaðskiljanlegur hluti EES-

samningsins. Þær kveða á um beitingu reglna í meginmáli samningsins og innihalda hreinan 

EES-rétt; reglur sem lúta að sérstöðu EES og eru frábrugðnar reglum ESB. Vegna 

einsleitnismarkmiðs og efnisskipanar EES-samningsins eru ákvæði bókananna skýrð til 

samræmis við reglur meginmálsins.
119

 Mikilvægt er að hafa  meginregluna um einsleitni í 

huga þegar samningnum eða löggjöf sem af honum leiðir er beitt í íslenskum rétti.
120

 Þá er í 

viðaukunum að finna tilvísanir til afleiddra laga ESB, svokallaðra réttargerða, þ.e. þeirra 

reglna sem svara til afleidds réttar ESB á þeim sviðum sem EES-samningurinn tekur til og 

hafa verið teknar upp í samninginn.
121

 

 Þó svo að EES-samningurinn sé dýnamískur og stöðugt uppfærður er mikilvægur munur a 

EES-rétti og sambandsrétti ESB, enda nær EES-samningurinn ekki til allra málefnasviða ESB 

auk þess sem hann felur m.a. ekki í sér eins yfirþjóðleg einkenni og sambandsrétturinn.
122

  

Sameiginlega EES-nefndin hefur vald til að taka nýjar gerðir upp í viðauka samningsins og 

aðlaga þær samningnum, sbr. 102. gr. eesl. Hún hefur jafnframt víðtækar heimildir til þess að 

taka ákvarðanir sem nauðsynlegar eru til þess að markmiðum samningsins verði náð.
123
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4.3.2 Innleiðing EES-samningsins á Íslandi 

Þegar milliríkjasamningur verður ekki sjálfkrafa hluti landsréttar ríkis, verður að innleiða 

hann með sérstökum aðgerðum í samræmi við stjórnskipun hvers ríkis. Aðferðir þær sem 

viðhafðar eru við þess konar innleiðingu eru annars vegar tilvísunaraðferð og hins vegar 

umritun.
124

 

 Tilvísunaraðferð felur í sér að texti samnings er innleiddur með því að vísa til hans í 

innlendum lögum sem veita ákvæðum hans gildi, meðan umritun felur í sér að innlendum 

lögum er breytt eða ný lög sett í staðinn og landsréttur þannig samlagaður hinni þjóðréttarlegu 

skuldbindingu.
125

 Við innleiðingu EES-samningsins hér á landi eru báðar aðferðirnar 

viðhafðar. Tilvísunaraðferðinni er beitt í 2. gr. eesl. þar sem meginmáli EES-samningsins er 

gefið lagagildi auk tiltekinna bókana og ákvæða í viðaukum. Bókanir og viðaukar eru 

innleiddir með settum lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum, en við þá innleiðingu er ýmist 

tilvísun eða umritun beitt.
126

  Ísland hefur fært regluverk sitt að regluverki 

Evrópusambandsins á grunni EES-samningsins en hlutfall þeirrar löggjafar sem Ísland tekur 

upp af heildarlöggjöf ESB er umdeilt, því erfitt er að áætla hve mikil áhrif regluverk ESB 

hefur án þess að skoða mikilvægi einstakra réttargerða. Í norsku skýrslunni kemur fram að 

Noregur hafi innleitt um 70-80% af öllum lagagerðum Evrópusambandsins.
127

 

Aðildarviðræður Íslands og ESB gefa vissar vísbendingar um það hve mikið af regluverki 

ESB hefur nú þegar verið innleitt á Íslandi en Framkvæmdastjórnin hefur metið það svo að 

eingöngu þurfi að semja um 12 kafla af 33 að öllu leyti. Hins vegar er vert að hafa í huga að 

vegna ólíks umfangs hvers kafla er ekki tækt að draga of miklar ályktanir af fjölda þeirra.
128

 

Aðrir telja regluverk EES-samningsins innleiða um 1/15 regluverks ESB í íslenskan rétt og 

því myndu 14/15 hlutar regluverksins verða innleiddir og koma til framkvæmda við inngöngu 

Íslands í ESB.
129

 

4.3.3 Bókun 35 

Af hálfu ESB var, við gerð EES-samningsins, lögð áhersla á að tryggja forgang EES-reglna. 

Ella yrði réttarstaða einstaklinga ekki tryggð á sama hátt innan EFTA-ríkjanna og innan ríkja 
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ESB.
130

 Þau EFTA-ríki sem studdust við tvíeðli lands- og þjóðaréttar, féllust hvorki á að 

samningurinn mætti fela í sér framsal löggjafarvalds til stofnana EES,
131

 né fela í sér beina 

réttarverkan eða forgangsáhrif.
132

 Því var ákveðið að kveða á um forgangsregluna í sérstakri 

bókun, bókun 35.
133

 

 Með þeirri bókun var leitast við að sætta þessi ósamrýmanlegu sjónarmið, og tryggja 

forgang EES-reglna að teknu tilliti til afstöðu EFTA-ríkjanna. Í bókun 35 segir að vegna 

tilvika þar sem komið geti til árekstra milli EES-reglna sem komnar eru til framkæmdar og 

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

að í þeim tilvikum gildi EES-reglur.134 

 Þessi forgangsregla bókunarinnar tekur aðeins til þeirra EES-reglna sem þegar hafa verið 

innleiddar og orðnar hluti landsréttar. Því gilda almennar reglur þjóðaréttar um réttaráhrif 

þeirra reglna sem ekki hafa verið innleiddar með neinum hætti. Þá kveður bókunin 

einvörðungu á um skyldu til að tryggja þessum reglum forgang með settum lögum. Af stjskr. 

leiðir hins vegar að ekki er hægt að binda hendur löggjafans til frambúðar með almennum 

lögum.
135

 Tæpast getur þó leikið vafi á því að í orðalagi bókunarinnar felist að EFTA-ríkin 

skuli tryggja EES-reglum sem eru komnar til framkvæmda, forgang, þó svo að bókunin sé 

ekki beint orðuð með þeim hætti.
136

 

 Færa má rök að því að visst ósamræmi sé milli þess markmiðs sem bókun 35 kveður á um, 

forgangs EES-reglna, og þeirra leiða sem gert er ráð fyrir við setningu almennra laga.  Hins 

vegar ber EFTA-ríkjunum, óháð bókun 35, að tryggja réttaráhrif EES-reglna að landsrétti 

sínum. Þá skyldu má leiða af almennum reglum þjóðaréttar sem og 3. gr. EES.
137

 Að virtum 

markmiðum samningsins má segja að ríki beri skylda til þess að tryggja forgangsáhrif EES-

reglna, lýsti þeim saman við reglur landsréttar. Sé fallist á það bætir bókun 35 í raun litlu við 

almennar reglur. 

 Í EFTAD, máli E-1/94 (Restamark) var ítarlega var fjallað um bókun 35 og hvenær 

forgangsregla bókunarinnar getur orðið virk og lagt til grundvallar að innleidd regla þurfi að 

vera nægilega skýr og óskilyrt til að njóta forgangs samkvæmt bókun 35. Þar sem þeim 

skilyrðum var fullnægt hér var niðurstaðan sú að landslög skyldu víkja þar sem þau færu í 

bága við ákvæði samningsins.
138

 Þessu hefur m.a. verið fylgt eftir í Hrd. 2003, bls. 2045 

(477/2002). 
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4.3.4 Innleiðing bókunar 35 í íslenskan landsrétt - 3. gr. laga nr. 2/1993 

Bókun 35 hefur verið framfylgt með 3. gr. eesl. Þar segir að skýra skuli lög og reglur, að svo 

miklu leyti sem við á til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum 

byggja.
139

 Við skoðun á orðalagi ákvæðisins sýnist manni það ganga fremur skammt, með 

hliðsjón af þeim orðum bókunar 35 um að „forgangur“ skuli tryggður, enda eru því sett 

takmörk hversu langt er hægt að ganga í því að „skýra“ lög.
140

 Ekki er þó hægt að binda 

hendur löggjafans til framtíðar með almennum lögum
141

 en lögð var áhersla á að reglan 

takmarkast af stjórnarskránni.
142

 Þrátt fyrir orðalag 3. gr. eesl. er samt sem áður er ekki unnt 

að fullyrða að 3. gr. eesl. sé ófullnægjandi innleiðing bókunar 35, enda virðast dómstólar 

teygja sig langt í túlkun sinni á íslenskum lögum til samræmis við EES-reglur, sbr. Hrd. 2003, 

bls. 2045 (477/2002) þar sem talið var, með vísan til 3. gr. eesl. að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES-

samningsins um bann við skattlagningu bæri að skýra sem sérreglu gagnvart eldri reglu 

virðisaukaskattslaga sem gengi framar.143 Segja má að með 3. gr. eesl. hafi verið lögfest 

sérstök lögskýringarregla sem mæli fyrir um að ákvæði annarra laga skuli skýrð þannig að 

það samræmist EES-reglum. Með þessum hætti hefur EES-samningnum og gerðum þeim er 

honum fylgja verið sköpuð ákveðin sérstaða meðal réttarheimilda íslensks réttar.144 Því má 

álykta sem svo að þegar um lögfestar EES-reglur er að ræða gildi þær almennt, nema það liggi 

skýrt fyrir að ætlun löggjafans hafi verið að víkja frá þeim með síðari lagasetningu. Þannig 

felur 3. gr. eesl. í sér einkar ríka skyldu til þess að skýra sett lög til samræmis við lögfestar 

EES-reglur. Öðru máli kann að gegna um þær EES-reglur sem hafa aldrei verið innleiddar.
145

 

4.3.5  Óbein réttarverkan ólögfestra EES-reglna og skaðabótaábyrgð 

Samkvæmt 7. gr. eesl. hafa afleiddar gerðir ESB ekki réttaráhrif í landsrétti fyrr en þær hafa 

verið innleiddar í rétt ríkis með stjórnskipulega réttum hætti.
146

 Ljóst er, þar sem EES-reglur 

hafa ekki bein lagaáhrif, að bein réttaráhrif þeirra koma ekki til greina. Því ráðast réttaráhrif 

EES-samningsins að landsrétti af stjórnskipun þeirra, andstætt því sem gildir að 

sambandsrétti.
147

 

 Ljóst er af þessu að hugtakið bein réttaráhrif á ekki við að EES-rétti. Óbein réttaráhrif, 

sem vísa til skyldu innlendra dómstóla til að túlka landsrétt sinn til samræmis við ólögfestan 
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EES-rétt og dæma skaðabætur vegna ófullnægjandi eða rangrar innleiðingar, eiga tæpast við 

heldur.
148

 

 Almennur þjóðaréttur og 3. gr. eesl. krefjast þess að lög séu túlkuð til samræmis við 

skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningnum. Einsleitnismarkmið 

samningsins, réttarvernd einstaklinga og viðhlítandi framkvæmd EES-reglna skerpa þá kröfu. 

Það er þó hlutverk innlendra dómstóla að komast að endanlegri niðurstöðu um lögskýringu 

landsréttar til samræmis við EES-rétt.
149

 Tillitið til löggjafans felur í sér að ekki er unnt að 

ganga það langt að ólögfestar gerðir séu innleiddar með lögskýringu. Hins vegar er ljóst að 

EES-samningurinn mælir með því að langt sé gengið í túlkun landsréttar til samræmis við 

ólögfestar EES-reglur.
150

 

 Vera má að skaðabótaregla EES-samningsins dragi úr þeirri þörf að langt sé gengið í 

túlkun landsréttar til samræmis við ólögfestar EES-reglur, þar sem hagsmunir einstaklinga 

verði jafn vel tryggðir með skaðabótum eins og þeim hefðu verið veitt efnisleg réttindi með 

lögskýringu. Það er þó álitamál, enda hægt er að halda því fram á móti að hagsmunir 

einstaklinga og lögaðila verði aldrei tryggðir með fullnægjandi hætti sé ekki unnt að leita 

fullnustu réttindanna sjálfra. 
151

 

 Talið hefur verið að EFTA-ríkin beri skaðabótaábyrgð gagnvart einkaaðilum vegna hvers 

kyns brota gegn EES-samningnum, en sú ábyrgð er háð þremur skilyrðum sem eiga sér 

samsvörun í sambandsrétti. Brotið verður að vera á nægilega skilgreindum réttindum aðila og 

brotið verður að vera nægilega alvarlegt, auk þess sem orsakasamband verður að vera milli 

tjóns og brots ríkis. Grundvallast þessi skaðabótaregla á sérstöku eðli EES-samningsins en 

ekki dómaframkvæmd ESB-dómstólsins og því ekki sjálfgefið að túlka skilyrði 

skaðabótaábyrgðar með sama hætti að EES-rétti og sambandsrétti.
152

 

 Reglan um skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins vegna brota á EES-rétti hvílir alfarið á 

íslenskum réttarheimildum og hefur ekki beina réttarverkan, enda myndi reglan missa 

lagastoð sína að íslenskum rétti yrðu EES-lögin numin úr gildi. Í Hrd. 1999, bls. 4916 

(236/1999) (Erla María) var lagt til grundvallar að reglan um skaðabótaábyrgð fengi nægilega 

lagastoð í EES-lögunum, en án þeirra laga myndi reglan hins vegar ekki gilda að íslenskum 

rétti.
153
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5 Samanburður á framsali lagasetningarvalds innan EES og ESB 

Í þjóðarétti eru fullvalda ríki aðeins bundin út á við af almennum reglum þjóðaréttarins auk 

þeirra skuldbindinga sem þau skuldbinda sig til sjálf á alþjóðavettvangi. ESB er ólíkt flestum 

þeim alþjóðastofnunum sem Ísland á nú aðild að þar sem það telst vera yfirþjóðleg 

alþjóðastofnun. Það helgast einkum af því að þau ríki sem gerast aðilar að ESB verða að 

framselja löggjafarstofnunum ESB vald til þess að setja reglur á ákveðnum sviðum 

samstarfsins. 

 Yfirþjóðleg einkenni ESB, hvað varðar lagasetningu, eru þau að ákveðinn ESB-réttur telst 

í fyrsta lagi hafa bein lagaáhrif, öðru lagi bein réttaráhrif og í þriðja lagi forgangsáhrif. Í 

beinum lagaáhrifum felst að ESB-rétturinn verður í raun hluti af landslögum aðildarríkja án 

þess að sérstakrar innleiðingar í landsrétt ríkisins sé krafist. Bein réttaráhrif kallast það þegar 

einkaaðilar geta byggt bein réttindi sín á viðkomandi ESB-rétti í aðildarríkjunum og í 

forgangsáhrifum felst að ESB-réttur er rétthærri en landsréttur og hefur forgang gagnvart 

honum. 

 EES-samningurinn sem gekk í gildi 1. janúar 1994, hefur í megindráttum, þó með 

nokkurri einföldun, álíka þýðingu og aðild að ESB, svo langt sem gildissvið samningsins þær. 

Segja má að gildissvið hans nái utan um kjarna sambandsréttar, fjórfrelsið og hinar 

sameiginlegu samkeppnisreglur, en þær reglur voru látnar gilda um EFTA-ríkin með EES-

samningnum. 

 Hins vegar er stór munur á ESB og EES að því leytinu til að EES-samningurinn tekur ekki 

til mikilvægra sviða þar sem stofnanir ESB fara með valdheimildir fyrir hönd aðildarríkja. 

Dæmi um slík svið eru sjávarútvegur og landbúnaður. Munurinn felst einnig í því að fulltrúar 

aðildarríkja að EES koma ekki með virkum hætti að setningu sameiginlegra reglna ESB, ólíkt 

fulltrúum aðildarríkja ESB. Þá einkenna hin yfirþjóðlegu einkenni ESB EES-samninginn ekki, 

en hins vegar verður að skýra EES-samninginn í ljósi einsleitnismarkmiðs hans. 

 Ef Ísland gerist aðili að ESB mun það, líkt og önnur aðildarríki, ótvírætt þurfa að 

framselja vissa þætti ríkisvalds til stofnana ESB. Á móti kemur að fulltrúar Íslands fengju þá 

aðild að þeim stofnunum sem fara með þær valdheimildir fyrir hönd aðildarríkja sambandsins, 

og kæmi þannig að setningu reglna fyrir allt sambandið en ekki má gleyma því að reglur EES-

réttar byggjast á ESB-rétti og nú þegar er dágóður hluti regluverks ESB innleitt í íslenska 

löggjöf gegnum EES-samninginn, þó án teljandi aðkomu Íslands að þeirri ákvarðanatöku. 

 Í norsku skýrslunni, sem kom út 17. janúar 2012, var það sérstaklega tekið fyrir að 

Noregur þurfi að innleiða fjölmargar réttargerðir í sinn rétt án þess að eiga nokkurn fulltrúa né 

atkvæðisrétt í ákvarðanatöku sem varðar Noreg beint. Var það harðlega gagnrýnt, þar sem sú 



26 

aðstaða feli í raun í sér meira fullveldisframsal en innganga inn í sjálft Evrópusambandið og 

valdi lýðræðislegum vanda og efasemdum um sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar. Segja má að 

hið sama gildi um Ísland, enda samband ríkjanna tveggja við ESB um margt líkt. 

 Hafa verður þó í huga að Ísland myndi einungis fá 6 fulltrúa á Evrópuþinginu meðan 

heildarfjöldi fulltrúa þess telur í það mesta 750 fulltrúa. Á sama tíma myndi Ísland þurfa að 

gangast við því að innleiða í landsrétt mun umfangsmeira regluverk en það nú þegar innleiðir 

gegnum EES-samninginn, sem varða málefni sem Ísland hefur í dag forræði yfir. Þannig er 

hægt að vísa til þess að við inngöngu í ESB yrði fullveldi yrði deilt með öðrum ríkjum, en þó 

ekki alveg glatað. Þetta er þó byggt á formlegri og hlutlægri greiningu á því framsali sem færi 

fram við aðild Íslands að ESB, enda er það staðreynd að með aðild Íslands að ESB yrðu 

ákveðin fullveldisréttindi sett í hendur annarra, en á sama tíma kæmi til ákveðin hlutdeild í 

fullveldisréttindum, sem voru ekki fyrir hendi áður. 

6 Lokaorð 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hvaða áhrif innganga Íslands í ESB hefði á 

framsal löggjafarvalds til slíkrar yfirþjóðlegrar stofnunar sem ESB er, og hvaða áhrif það 

hefði á íslenska lagasetningu. Gerist Ísland aðili að ESB mun það þurfa að framselja vissa 

þætti ríkisvalds til stofnana ESB. Á móti kæmi Ísland að setningu reglna fyrir allt sambandið. 

Formlega séð mætti því segja að fullveldi myndi ekki glatast heldur að því yrði í raun deilt 

með öðrum ríkjum. 

 Hins vegar má velta því fyrir sér hvað felst í því að smáríki deili fullveldi sínu með 

stórríki og hvort að Ísland myndi í raun glata fullveldi sínu við inngöngu í ESB, en vegna 

smæðar sinnar myndi Ísland í hafa óveruleg áhrif á þær ákvarðanir sem það þarf sjálft að lúta. 

Inn í mat á þessu spilar svo hvort hægt væri að afturkalla framsalið auðveldlega eður ei en 

segja má að eftir því sem erfiðara væri að afturkalla slíkt framsal, því varanlegra verði 

fullveldisframsalið í raun. 
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