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1. Inngangur  

Í kjölfar aðildar Íslands að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið1 (hér eftir EES-

samningurinn) er orðið auðveldara fyrir útlendinga að koma hingað til lands á 

grundvelli reglnanna um frjálsa för fólks. Það er að mörgu leyti ekki slæmt fyrir Ísland, 

en einn af fylgifiskum þess er að það hefur myndast frekari vettvangur fyrir samstarf 

íslenskra glæpamanna við erlenda glæpamenn sem felur í sér aukna skipulagða 

glæpastarfsemi. 

Það er stefna ríkislögreglustjóra Norðurlandanna að berjast gegn skipulagðri 

glæpastarfsemi vélhjólagengja og vinna embættin í sameiningu að þessu markmiði. 

Hells Angels-vélhjólasamtökin eru eitt af þessum vélhjólagengjum en þau halda víða 

um heiminn uppi skipulagðri glæpastarfsemi. Innan Evrópusambandsins (hér eftir ESB) 

falla samtökin undir þá skilgreiningu sem í gildi er um skipulagða glæpastarfsemi, en 

félagar í samtökunum hafa til dæmis verið dæmdir fyrir morð og fíkniefnasmygl. Mikil 

aukning er í umsvifum Hells Angels á Norðurlöndunum á sviði skipulagðrar 

glæpastarfsemi. Í Danmörku hefur ríkt einskonar skálmöld vegna blóðugra átaka félaga 

í Hells Angels og stuðningsklúbbum þeirra og félaga í gengjum innflytjenda og hefur 

fólk látið lífið vegna þessa. Íslandsdeild Hells Angels var stofnuð fyrir nokkru og þar 

með var stofnað til formlegra tengsla við glæpasamtökin.  

Eitt af ráðum stjórnvalda til að spyrna gegn þeirri óæskilegu þróun að skipulögð 

glæpastarfsemi aukist hér á landi, hefur verið að synja félögum í Hells Angels, sem hafa 

ætlað að sækja samkomur sem íslensku félagarnir hafa boðað til, um landgöngu á 

grundvelli ógnar við allsherjarreglu skv. c-liðar 1. mgr. 41. gr. laga nr. 96/2002 um 

útlendinga. Nýtur lögreglan góðs af Schengen-samstarfinu í því tilliti, en með 

samstarfinu er löggæsla styrkt innan meirihluta EES-svæðisins2 meðal annars með 

miðlun upplýsinga um sameiginlegt gagnakerfi. Líklegt er að með þessum aðgerðum 

                                                 
1 Samningur um Evrópska efnahagssvæðið sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. Birtur í C-
deild Stjórnartíðinda nr. 31/1993. Sérstök útgáfa EES-viðbætis við Stjórnartíðindi EB hefur að geyma 
svokallaðan viðbótarpakka við EES-samninginn. Breytingar á viðaukum og bókunum EES-samningsins, 
sem sameiginlega EES-nefndin ákveður, eru birtar í EES-viðbæti við Stjórnartíðindi EB. Þar eru birtar 
gerðir sem bættust við EES-samninginn frá 1. janúar 1994. 
2 Ekki taka öll EES-ríki þátt í Schengen samstarfinu þ.m.t. Stóra-Bretland, Írland, Kýpur, Rúmenía, og 
Búlgaría, og Danmörk setti vissan fyrirvara um samstarfið, sbr. umfjöllun í kafla 8.1. 
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hafi lögreglan náð að tefja fyrir fullri aðild Íslandsdeildar Hells Angels3, en deildin 

hefur í dag náð fullgildri aðild.4   

Í þessari lokaritgerð á meistarastigi í lögfræði við Háskólann á Akureyri mun 

höfundur fjalla um takmarkanir á frjálsri för fólks á grundvelli ógnar við allsherjarreglu 

(e. public policy) innan EES, sbr. 27. gr. og 28. gr. tilskipunar 38/2004/EB um frjálsa 

för fólks innan ESB5 sem er innleidd í 41. gr., 42. gr., og 43. gr. útlendingalaga nr. 

96/2002. Allsherjarregla er vítt hugtak og hefur ekki skýra, afmarkaða eða samræmda 

lagalega þýðingu. Inntak hugtaksins getur tekið breytingum miðað við aðstæður á 

hverjum tíma og langar mig að kanna hvernig önnur EES-ríki túlka það með því að 

skoða laga- og dómaframkvæmd innan þeirra, og þá sérstaklega Norðurlandanna. 

Í ritgerðinni tekur höfundur sérstaklega til skoðunar hvort að hægt sé að finna 

sambærilega dóma og í máli héraðsdóms Reykjavíkur nr. E-6158/2010 frá 22. desember 

2011, en það mál varðaði frávísun norsks ríkisborgara frá Íslandi í febrúar 2010 á 

grundvelli ógnar við allsherjarreglu (e. public policy), en þessi ríkisborgari tengdist 

einmitt Hells Angels samtökunum.  

Frávísun við landgöngu tengist brottvísun sterkum böndum í þessu tilliti en í c-lið 1. 

mgr. 41. gr. útlendingalaga nr. 96/2002, segir að vísa megi EES- eða EFTA-útlendingi 

frá landinu ef um sé að ræða háttsemi er greinir frá í 1. mgr. 42. gr. sömu laga. Það 

ákvæði kveður á um að vísa megi EES- eða EFTA-útlendingi brott af landinu, eða 

aðstandanda hans, ef það telst nauðsynlegt með skírskotun til allsherjarreglu eða 

almannaöryggis. Frávísun er í raun vægara úrræði en brottvísun því ákvörðun um 

brottvísun fylgir endurkomubann. Þrátt fyrir þetta mun höfundur þó reyna eins og unnt 

er að takmarka umfjöllunina við frávísun EES- eða EFTA-útlendinga, þar sem að 

umfjöllun um skilyrði vegna brottvísunar yrði efni í aðra meistararitgerð. 

Í tengslum við ofangreint héraðsdómsmál mun höfundur gera tilraun til að svara því 

hvort réttmætt sé að synja EES-borgurum um landgöngu vegna þess að þeir séu aðilar 

að ákveðnum félagasamtökum, því sú aðild ógni í raun samfélaginu. Það er að segja 

                                                 
3 Haraldur Johannessen: „Er skipulögð glæpastarfsemi raunveruleg ógn á Íslandi?“, bls. 75-84. 
4 „Sýknað af bótakröfuvítisengla“, 
http://mbl.is/frettir/innlent/2011/12/22/syknad_af_botakrofu_vitisengla/. 
5 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2004/38/EB frá 29. apríl 2004 um rétt borgara ESB og aðstandenda þeirra til frjálsra flutninga og búsetu á 
yfirráðasvæði aðildarríkjanna, um breytingu á reglugerð (EBE) nr. 1612/68 og um niðurfellingu tilskipana 
64/221, 68/306/EBE, 72/194/EBE, 73/148/EBE, 75/34/EBE, 74/35/EBE, 90/364/EBE, 90/365/EBE og 
93/96/EBE ásamt leiðréttingum. Einnig var reglugerð (EBE) nr. 1252 felld úr samningnum,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:158:0077:0123:en:PDF. 
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hvort hægt sé að vísa einstaklingi frá landinu vegna þeirrar persónulegu háttsemi (e. 

personal conduct)6 hans að vera aðili að „stimpluðum“ glæpasamtökum þrátt fyrir að 

vera jafnvel ekki á sakaskrá, og hvort það teljist í raun til persónulegrar háttsemi að vera 

aðili að félagasamtökum? Þetta efni hefur vakið áhuga höfundar í umfjöllun fjölmiðla 

síðustu ár og hef hann velt því fyrir sér hvort að íslenska ríkið sé í raun að brjóta á rétti 

þessara aðila? 

Í umfjölluninni byrjar höfundr á því að fjalla stuttlega um sjálfan EES-samninginn 

þar sem nauðsynlegt er að skoða grunninn að því sem myndar reglurnar er varða 

takmörkun á frjálsri för fólks innan EES. Næst eru útskýrð tengsl EES-réttar við 

íslenskan rétt. 

Til þess að fá betri skilning á reglunum um takmarkanir á frjálsri för fólks og 

umfang þeirra þá mun höfundur fyrst drepa á reglunum um frjálsa för fólks í 

Evrópurétti. Þá verður fjallað stuttlega um Schengen-samninginn og hlutverk hans innan 

EES-svæðisins, auk samningsins um Norræna vegabréfasambandið, svo og tilskipun 

2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB.  

Næst snýr umfjöllun höfundar að takmörkun á frjálsri för innan EES á grundvelli 

ógnar við allsherjarreglu. Verður sérstaklega rætt um það hvernig hugtökin 

allsherjarregla og almannaöryggi hafa verið skýrð í Evrópurétti. Þá kemur einnig fram 

hvernig hugtakið allsherjarregla er notað í Schengensamningnum og í samningnum um 

Norræna vegabréfasambandið, en þessir tveir samstarfssamningar gefa skýrari mynd af 

stöðu t.d. Íslands, Noregs og Danmerkur varðandi takmarkanirnar í EES-rétti. 

Í framhaldi af því skoðar höfundur íslenskar reglur er varða takmörkun á frjálsri för 

með skírskotun til allsherjarreglu og almannaöryggis, þar á meðal lög um útlendinga nr. 

96/2002 og reglugerð nr. 1212/2007 um för yfir landamæri. Varðandi stjórnsýslu- og 

dómaframkvæmd á Íslandi, þá verður fjallað um tvær ákvarðanir Útlendingastofnunar 

auk þess sem kafað verður ofan í niðurstöður í áður nefndum héraðsdómi. Þann 18. júlí 

2011 fór höfundur í vettvangskönnun til Útlendingastofnunar (hér eftir ÚTL) til að 

kynna sér ákvarðanir stofnunarinnar er varða frávísun á grundvelli c-liðar 1. mgr. 41. gr. 

laga nr. 96/2002. Ekki er heimilt að fara með ákvarðanir stofnunarinnar út úr húsi vegna 

                                                 
6 Um persónulega háttsemi er fjallað nánar um í kafla 4.5.1.2. 
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löggjafar um persónuvernd, en höfundur valdi tvær ákvarðanir sem höfðu verið kærðar 

til dómsmálaráðuneytisins og tók útdrátt úr þeim til að nota í ritgerðinni. 

 Í flestum málunum var um að ræða hóp af mönnum sem ferðuðust saman til 

landsins og hljóðuðu því ákvarðanirnar nánast eins fyrir einstaklingana í hverjum hópi 

fyrir sig en þó er hægt að sjá ákveðna þróun þar sem úrskurðirnir verða ítarlegri með 

tímanum. Valdi höfundur annars vegar ákvörðun frá árinu 2005 og hins vegar frá árinu 

2010 til að sýna þessa þróun. Ákvörðunin frá árinu 2010 er einmitt upphaf 

héraðsdómsmálsins er nefnt var hér að framan og verður nánar fjallað um það mál í 

kafla 6.2. 

Að síðustu ræðir höfundur um norræna laga- og dómaframkvæmd sem hann hefur 

kynnt sér, þ.e. í Noregi og Danmörku, er varðar frávísun með skírskotun til 

allsherjarreglu eftir að tilskipun 2004/38/EB tók gildi. Noregur varð fyrir valinu vegna 

þess að réttarstaða landsins er hliðstæð og réttarstaða Íslands í EES-rétti og Schengen-

samstarfinu, en Danmörk var valin til samanburðar þar sem að Danmörk er aðili að ESB 

en Ísland og Noregur eru aðilar að EFTA-samkomulaginu (The European Free Trade 

Association).7 Tók höfundur til skoðunar hvort að hægt sé að finna sambærileg mál eins 

og í íslenska héraðsdóminum, er nefndur var hér á undan. Í hinum erlendu dómum 

leitast höfundur við að svara því annars vegar hvort íslenska ríkið fari fram úr 

heimildum sínum að því er varðar takmörkun á frjálsri för fólks innan EES og hins 

vegar hvort þar sé að finna skýrari mynd af hugtakinu „allsherjarregla“ en í íslenskri 

löggjöf og dómaframkvæmd. Á sama hátt mun höfundur kanna dóma hjá dómstóli 

Evrópubandalagsins og EFTA-dómstólsins.  

Að lokum verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. 

 

                                                 
7 Núverandi aðildarríki eru Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss, en Sviss er ekki aðili að EES. Ísland 
gerðist aðili að EFTA-samkomulaginu árið 1970. 
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2. EES-samningurinn 

Til að skilja grunninn að því sem myndar reglurnar er varða takmörkun á frjálsri för 

fólks innan EES er nauðsynlegt að skoða stuttlega sjálfan EES-samninginn8, hverjir eru 

aðilar að honum, hvernig stofnanakerfið er uppbyggt og markmiðin með samningnum 

er tengjast frjálsri för fólks. 

 

2.1 Samningurinn og samningsaðilar 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES-samningurinn) var 

undirritaður í Oportó þann 2. maí 1992 og öðlaðist hann gildi 1. janúar 1994. Má segja 

að samningurinn sé stærsti alþjóðasamningur sem Ísland hefur undirritað.9 Aðildarríki 

samningsins eru annars vegar EFTA-ríkin Ísland, Liechtenstein og Noregur, og hins 

vegar aðildarríki Evrópusambandsins (hér eftir ESB).  

 Samningurinn á í raun rætur sínar að rekja allt til loka seinni heimsstyrjaldarinnar 

þegar endurbygging Vestur-Evrópu hófst, þar á meðal til OEEC-samningsins (The 

Organizatinon for European Economic Co-operation) frá árinu 1948 sem meðal annars 

átti að styrkja Evrópu efnahagslega. Má segja að EFTA- og ESB-samstarfið hafi hafist 

þar. EFTA-samkomulagið var þó ekki undirritað fyrr en 4. janúar 1960 en Ísland gerðist 

aðili að því 1. mars 1970.10 Var markmiðið með stofnun EFTA að finna lausn á 

vandamálinu sem fylgdi efnahagslegri tvískiptingu Vestur-Evrópu. 

 Samningurinn um Evrópusambandið, sem EES-samningurinn er grundvallaður á, er 

í raun margir samningar sem byggðust á þremur svonefndum stoðum (e. pillars), og að 

auki á ákvæðum sem taka til Evrópusambandsins sem slíks, en þessar stoðir hafa nú 

verið sameinaðar. Fyrsta stoðin hafði að geyma rétt Efnahagsbandalags Evrópu, 

Kjarnorkubandalagsins og Kola- og stálbandalagsins, en þau voru nefnd einu nafni 

Evrópubandalögin. Nafninu var síðan breytt í sáttmálann um Evrópubandalagið árið 

1993 með Maastricht-sáttmálanum en samtímis var undirritaður sáttmálinn um 

Evrópusambandið sem tók yfir öll starfssvið Evrópusamstarfsins og fól meðal annars í 

sér umrætt stoðaskipulag. Fljótlega var síðan Evrópusambandið samheiti yfir allt það 

                                                 
8 Vefur utanríkisráðuneytisins: Samningar, EES-samningurinn, 
http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/ees/EESSamningur/nr/722.  
9 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES (2003), bls. 9. 
10 Sven Norberg, Karin Hökborg, Martin Johannsson ofl: EEA law – The European Economic Area: A 

commentary on the EEA Agreement, bls 35-36 og 41-43. 
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sem fram fór í stoðunum þremur.11 Önnur stoðin fjallaði um utanríkis- og öryggismál en 

þriðja stoðin varðaði lögreglusamvinnu, og lagalega samvinnu í refsimálum og kom hún 

inn í samstarfið með áðurnefndum Maastricht-sáttmála. EES-samningurinn byggir í 

raun aðeins á samningnum um Efnahagsbandalag Evrópu frá árinu 1957 og tók því í 

grófum dráttum aðeins til hluta fyrstu stoðar Evrópusambandsins, þ.e. til bandalagsréttar 

Evrópusambandsins. Rómarsamningarnir (hér eftir Rs.) svokölluðu tilheyrðu fyrstu 

stoðinni, en það voru samningar upphaflega milli sex ríkja um stofnun 

Efnahagsbandalags Evrópu (EB) og Kjarnorkubandalags Evrópu. Var samningurinn um 

EB víðtækastur þar sem hann tók til allra framleiðsluþátta ríkis.12 Með Lissabon-

sáttmálanum sem tók gildi árið 2009 voru þó þessar stoðir sameinaðar, ákvarðanatökur 

Evrópusambandsins einfaldaðar og stofnanagerð þess einnig. Að auki var nafni 

Evrópubandalagsins alfarið skipt út fyrir Evrópusambandið.13 

 

2.2 Stofnanir EES-samningsins 

Á grundvelli EES-samningsins stofnuðu EFTA-ríkin með sérsamningum eigin stofnanir 

sem þjóna sama hlutverki að mestu leyti og stofnanir í ESB-samningnum. Því hefur 

stofnanaþætti EES-samningsins oft verið lýst sem tveggja stoða kerfi. Til að mynda hafa 

fastanefnd EFTA, EFTA-dómstóllinn og eftirlitsstofnun EFTA (hér eftir ESA) 

samsvarandi hlutverk og ESB-ráðið, Evrópudómstóllinn og framkvæmdarstjórn ESB. 

Samkvæmt þessu eru dómstólarnir tveir og eiga þeir báðir að hafa áhrif í EES-málum.

 Stoðirnar mætast svo á sameiginlegum vettvangi þar sem samningsaðilar frá ESB 

og EFTA mætast vegna ákvarðanatöku á grundvelli EES-samningsins. Þar er um að 

ræða EES-ráðið og sameiginlegu EES-nefndina, auk annarra undirnefnda.14 

 

2.3 Markmið samningsins 

Það var einkum þrennt sem réði mestu um lagalegt eðli EES-samningsins sem 

þjóðréttarsamnings við gerð hans: 1) Tengsl samningsins við EB-rétt,15 einkum á sviði 

                                                 
11 Jón Gunnar Þorsteinsson. „Hvenær var Evrópusambandið stofnað og hvaða lönd eru í því núna?“ 
12 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 42 og 49-50. 
13 Vilborg Ása Guðjónsdóttir. „Hvernig hefur Evrópusambandið breyst frá stofnun?“  
14 Utanríkisráðuneytið: Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 10. 
15 Hin yfirþjóðlegu einkenni EB-réttar voru forsenda þess að á vettvangi Evrópusambandsins þróaðist 
sjálfstætt réttarkerfi sem byggist á framsali ríkisvalds frá aðildarríkjunum til sameiginlegra stofnana og 
stendur í ákveðnum skilningi utan og ofan við landsrétt þeirra, en á sama tíma er það að einhverju leyti 
hluti af honum. Kallaðist þetta réttarkerfi EB-réttur eða bandalagsréttur, en í dag ESB-réttur. 
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fjórfrelsisins. 2) Tryggja átti að einstaklingar og atvinnurekendur myndu öðlast réttindi 

sem nytu virkrar lagaverndar. 3) Ná átti þessum markmiðum innan stjórnskipulegra 

heimilda og takmarkana þeirra sem meginreglan um tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar 

setur. 

 Varðandi gildissvið samningsins þá var það eins og áður sagði aðeins hluti fyrstu 

stoðarinnar sem féll innan EES-samningsins því samningurinn tekur til að mynda ekki 

til landbúnaðar og sjávarútvegar. Að auki falla Schengen málefni utan EES-

samningsins, en um þau gildir sérstakur samningur Evrópusambandsins við Ísland og 

Noreg. Einnig falla nú utan gildissviðs samningsins málefni myntbandalags Evrópu, 

tollamál og utanríkismál.16 

 Í inngangsorðum EES-samningsins kemur fram að grundvallarmarkmið hans er „að 

stofna virkt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði, sem byggir á sameiginlegum reglum 

og jöfnum samkeppnisskilyrðum.“ En um einsleitnismarkmið EES-samningsins verður 

fjallað nánar hér á eftir. 

 Þá segir í inngangsorðum samningsins að samstarf aðildarríkja hans skuli fela í sér 

frjálsa vöruflutninga, frjálsa fólksflutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og frjálsa 

fjármagnsflutninga eða svokallað fjórfrelsi. Í 1. og 2. grein EES-samningsins eru þessi 

markmið nánar útfærð. Frjálsir fólksflutningar, eða réttara sagt takmörkun á þeim, eru 

eins og sagði í inngangnum, það sem einblínt verður á í þessari ritgerð, og er fjallað 

nánar um þann þátt í kafla 4. 

 Í 15. lið inngangsorða EES-samningsins kemur fram að aðildarríkin stefni að því að 

samræma túlkun og beitingu samningsins og þau ákvæði í löggjöf bandalagsins sem 

tekin eru upp í samninginn, auk þess að koma sér saman um jafnræði gagnvart 

einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri að því er varðar fjórfrelsið og 

samkeppnisskilyrði. 

 Samningurinn gerir ráð fyrir, svo að þessi markmið náist, að EFTA-ríkin taki yfir þá 

löggjöf Evrópusambandsins sem samningurinn nær til þannig að heildar lagasamræming 

verði á þeim reglum sem kveða á um hið áður nefnda fjórfrelsi.17  

 

2.3.1 Einsleitnismarkmið 

Einsleitnismarkmið samningsaðila EES-samningsins kemur fram í 1. mgr. 1.gr. hans: 
                                                 
16 Davíð Þór Björgvinsson EES-réttur og landsréttur, bls. 13 og 31. 
17 Utanríkisráðuneytið: Handbók stjórnarráðsins um EES, bls. 9. 
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„Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu 
viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir 
sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem 
nefnist hér á eftir EES.“18 

 

Með hugtakinu „einsleitni“ er átt við að reglur í aðildarríkjum EES séu þær sömu og 

gilda innan aðildarríkja ESB, á þeim sviðum sem þar um ræðir.19 Ef beiting og túlkun 

EES réttarreglna væri mismunandi þá væri framangreindu markmiði stofnað í hættu er 

varðar eitt efnahagssvæði. Því skiptir stofnana- og lagakerfi EES miklu máli í þessu 

tilliti. Það er nokkuð augljóst að ef ekki væri fyrir hendi kerfi til að hafa eftirlit með 

framkvæmd þessara reglna þá væri samningurinn nánast gagnslaus og markaðurinn 

sundraður.20 

 Í Polydor málinu21 þurfti Evrópudómstóllinn að túlka ákvæði samnings á milli 

Portúgals og Evrópubandalagsins um frjáls vöruskipti, sem gerður var áður en að 

Portúgal gerðist aðili að Evrópubandalaginu. Evrópudómstóllinn sagði í dómi sínum að 

þrátt fyrir að ákvæði þessa samnings væri orðað eins og ákvæði í EES-samningnum, 

ætti ekki að túlka það á sama hátt og það ætti ekki að gefa ákvæðinu bein áhrif, þar sem 

að samningurinn við Portúgal hafði ekki sama markmið og tilgang og EES-

samningurinn um að stofna til eins markaðar. Hins vegar í málinu Hauptzollamt v. 

Kupferberg22 sagði Evrópudómstóllinn að annað ákvæði Portúgalssamningsins, sem 

nefndur var hér að framan, hefði bein réttaráhrif, þar sem að ákvæðið væri 

skilyrðislaust, nægjanlega nákvæmt, og bein réttaráhrif þess væru innan markmiða 

samningsins. 

 Nýrra dæmi er varðar meginregluna um einsleitni er mál Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur23 hjá EFTA-dómstólnum en það mál byggðist á rangri innleiðingu 

tilskipunar Evrópusambandsins um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vernd til 

handa launþegum við gjaldþrot vinnuveitanda. Er þessi dómur merkilegur að því leyti 

                                                 
18 Sven Norberg, Karin Hökborg, Martin Johannsson ofl: EEA law – The European Economic Area: A 
commentary on the EEA Agreement, bls 183. 
19 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 231. 
20 Sven Norberg, Karin Hökborg, Martin Johannsson ofl: EEA law – The European Economic Area: A 
commentary on the EEA Agreement, bls. 183. 
21 EBD, mál C-270/80, ECR (1982), bls. 329. 
22 EBD, mál C-104/81, ECR (1982), bls. 3641.  
23 EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95. Erla María Sveinbjörnsdóttir. og Hrd. 1999, bls. 4916 (nr. 
236/1999). 
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að þar var í fyrsta sinn kveðið á um skaðabótaskyldu EES/EFTA-ríkjanna í þeim 

tilvikum þegar tjón verður við það að landsréttur er ekki réttilega aðlagaður að 

ákvæðum tilskipunar sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn.  

 Mikil áhersla er lögð á þetta grundvallaratriði um einsleitni hjá samningsaðilum 

EES-samningsins og samningurinn er byggður upp á þeim forsendum að innan 

aðildarríkja hans skuli niðurstöður fyrir einstaklinga og fyrirtæki vera þær sömu í 

meginatriðum hvort sem að EES-reglur eða ESB-reglur eigi við, nema annað sé tekið 

skýrt fram.24 

 Fimmtánda lið í inngangsorðum EES-samningsins er ætlað að tryggja að ákvæði 

EES-samningsins séu túlkuð á sama hátt og samsvarandi ákvæði í ESB-lögum. Þessi 

liður, ásamt öðrum ákvæðum EES-samningsins um einsleitni, á að útvega dómstólum 

nægjanlegar lagalegar leiðbeiningar við beitingu EES-reglna á sama hátt og 

Evrópusambandsreglum er beitt í ESB. Í þessu samhengi er rétt að benda á 3. grein 

EES-samningsins (5. grein Rs.) sem skyldar samningsaðila til að gera allar 

nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af 

samningnum leiðir. Þessu fylgir skylda til að greiða leiðina fyrir því markmiði að ná og 

viðhalda samræmdri túlkun og beitingu EES-samningsins og samsvarandi ákvæða ESB 

réttar.25 

 

2.3.2 Fjórfrelsismarkmið 

Styrking kerfis um milliríkjasamstarf sem myndi gera stríðsdeilur í Evrópu óhugsandi 

eftir seinni heimsstyrjöldina, hefur ávallt verið ráðandi afl í Evrópusamstarfinu. Stuðlað 

hefur verið að þessu með mikilli áherslu á fjórfrelsið með öllum þeim 

efnahagsávinningum sem það leiðir af sér.26  

 Fjórfrelsið tengist náið hugtakinu „single market“ eða eitt efnahagssvæði, en með 

stofnun eins efnahagssvæðis í Evrópu átti að stuðla að einsleitri þróun efnahagslegra 

aðgerða aðildarríkjanna. Þannig átti að auka stöðugleika og efla lífsgæði, auk þess að 

stuðla að betri samskiptum milli ríkja. Fjarlægja átti viðskiptahindranir og setja átti 

almennar ytri tollareglur, tryggja átti virka samkeppni, efnahags- og gjaldmiðlastefnur 

                                                 
24 Sven Norberg, Karin Hökborg, Martin Johannsson ofl: EEA law – The European Economic Area: A 
commentary on the EEA Agreement, bls. 183. 
25 Sven Norberg, Karin Hökborg, Martin Johannsson ofl: EEA law – The European Economic Area: A 
commentary on the EEA Agreement, bls. 188. 
26 Catherine Barnard: The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, bls. 23. 
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átti að samræma smám saman, og einnig að stilla saman efnahags- og félagsstefnur 

aðildarríkja.27 Eins og áður sagði þá birtist markmið EES-samningsins um fjórfrelsi í 

inngangsorðum hans og er það svo nánar útlistað í 2. mgr. 1. gr. samningsins: 

 

Til að ná þeim markmiðum sem sett eru í 1. mgr. skal samstarfið í samræmi við 
ákvæði samnings þessa fela í sér: 
a) frjálsa vöruflutninga; 
b) frjálsa fólksflutninga; 
c) frjálsa þjónustustarfsemi; 
d) frjálsa fjármagnsflutninga; 
e) að komið verði á kerfi sem tryggi að samkeppni raskist ekki og að reglur þar að 
lútandi verði virtar af öllum; og einnig  
f) nánari samvinnu á öðrum sviðum, svo sem á sviði rannsókna og þróunar, 
umhverfismála, menntunar og félagsmála. 

 

3. Tengsl EES-réttar við íslenskan rétt. 

Með lögum um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993, sem tóku gildi þann 1. janúar 

1994, var EES-samningurinn lögfestur á Íslandi. Samningurinn er svokallaður 

þjóðréttarsamningur, sem er samningur milli tveggja eða fleiri ríkja innbyrðis eða á 

milli ríkja og alþjóðastofnana og ætlað er að stofna réttindi og skyldur milli aðila. 

Þjóðréttarsamningar geta líka tekið til samninga sem alþjóðastofnanir gera sín á milli. 

Þeir grundvallast á því að landslög samningsríkis séu eða verði að vera í samræmi við 

þjóðréttarsamninginn. Ef ríki fullnægir ekki þessari samningsskyldu er litið svo á að ríki 

hafi ekki efnt þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Oft á tíðum er þó erfitt að framfylgja 

reglum þjóðaréttar í tilteknu ríki með jafn virkum hætti og reglum landsréttar verður 

framfylgt í viðkomandi ríki.28  

 Tvíeðliskenningin lýsir best sambandi íslensks réttar og þjóðaréttar en hún felur í 

sér eftirfarandi: 

 

 a) Þjóðaréttur og landsréttur eru tvö sjálfstæð kerfi réttarreglna. 
 b) Þjóðréttarreglur fá ekki gildi að landsrétti nema þær hafi verið lögfestar. 
 c) Einstaklingar geta ekki byggt réttindi á þjóðréttarreglum fyrr en þær hafa  
 verið lögfestar. 
 d) Þar sem árekstur verður milli innlendra laga og ólögfestra þjóðréttarreglu, 
 víkur þjóðréttarreglan.29 

 

                                                 
27 Paul Craig og Gráinne de Burca: EU Law: Text, Cases and Materials, bls. 582. 
28 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 73-74. 
29 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 169 
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Að auki má nefna að það er viðurkennd lögskýring hjá íslenskum fræðimönnum og í 

íslenskri laga- og dómaframkvæmd að skýra beri landsrétt til samræmis við 

þjóðréttarreglur.30 Var það einmitt áhersluatriði hjá EFTA-ríkjunum í samninga-

viðræðum um EES-samninginn að samningurinn ætti ekki að fela í sér framsal 

löggjafarvalds til EES-stofnana, enda myndi það brjóta í bága við stjórnarskrár EFTA-

ríkjanna.31 

 Meginreglan um forgangsáhrif (e. supremacy) gildir í ESB-rétti en ekki EES-rétti 

og er þetta grundvallarmunurinn á þessum tveimur réttarkerfum. Í ESB-rétti gengur 

bandalagsrétturinn framar landsrétti aðildarríkjanna ef að þessum réttarheimildum lýstur 

saman og hefur bandalagsrétturinn þar með bein lagaáhrif (e. directly applicable) og 

bein réttaráhrif (e. direct effect) í aðildarríkjunum innan þeirra marka sem hann kveður 

nánar um. Í EES-rétti hefur löggjafarvaldið hins vegar ekki verið framselt til stofnana 

EES.32 Aftur á móti segir í 7. gr. EES-samningsins að „gerðir sem vísað er til eða er að 

finna í viðaukum við samning þennan, eða ákvörðunum sameiginlegu EES-

nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt sem hér 

segir: a) gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt 

samningsaðila; b) gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum 

samningsaðila val um form og aðferð við framkvæmdina.“  Af þessu leiðir að litið er svo 

á að EFTA-ríkin séu skuldbundin til að taka upp í landsrétt ákvarðanir sameiginlegu 

EES-nefndarinnar vegna þjóðréttarskuldbindingar. EES-gerðir eru teknar upp í 

íslenskan rétt eða innleiddar með tvenns konar aðferðum, annars vegar með settum 

lögum og hins vegar með stjórnvaldsfyrirmælum.33 

 Svokölluð bókun 35 við EES-samninginn kom til vegna þeirrar kröfu ESB að 

EFTA-ríkin tryggðu forgangsáhrif EES-réttar að landsrétti líkt og er í ESB-réttinum. Í 

bókuninni kemur fram að þegar ákvæði stangast á milli EES-reglna sem komnar eru til 

framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja lagaákvæði 

þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum, ef þörf krefur. Felast í þessu reglurnar 

um bein réttaráhrif og forgang ESB-réttar.34 Fræðimaðurinn Davíð Þór Björgvinsson 

                                                 
30 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 169. 
31 Dóra Sif Tynes: „Ys og þys út af engu?: Hugleiðingar um bókun 35 við samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið“ , bls. 467. 
32 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 177. 
33 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 34-35. 
34 Dóra Sif Tynes: „Ys og þys út af engu?: Hugleiðingar um bókun 35 við samninginn um Evrópska 
efnahagssvæðið“ , bls. 481. 
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heldur því fram að reglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif séu ekki hluti EES-

samningsins, meðal annars vegna þess að í EES-samninginn vantar að mestu leyti þá 

yfirþjóðlegu þætti sem reglurnar eru byggðar á í ESB-rétti. Að auki þyrftu ríki eins og 

Ísland og Noregur að breyta stjórnarskrám sínum ef þau væru bundin af slíkum 

reglum.35  

 Í skrifum M. Elvira Mendez Pinedo kemur fram að bókun 35 hafi þó ekki verið 

alveg tilgangslaus því hún hafi gefið EES-samningnum ígildi forgangsáhrifa (e. ´quasi´ 

primacy). Það er að segja að innleidd löggjöf EES-réttar skal vera rétthærri innlendri 

löggjöf sem stangast á við hana.36 Þó geta komið upp vandamál ef EFTA-ríkin innleiða 

ekki þá löggjöf sem tekin hefur verið upp í samninginn, eða gera jafnvel mistök við 

innleiðingu. Hafa þá einstaklingar og lögaðilar ekki annað val en að byggja á óbeinum 

réttaráhrifum EES-réttar og skaðabótaskyldu, sbr. mál Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur37 

við EFTA-dómstólinn er fjallað var um hér að framan. 

 EES-rétti er líkt og ESB-rétti oft skipt í frumrétt og afleiddan rétt. Til frumréttar 

telst þá aðallega meginmál EES-samningsins en til afleidds réttar teljast reglugerðir, 

tilskipanir og aðrar ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar. Reglugerðir ESB-réttar 

eru mikilvægastar afleiddra gerða að því er snýr að efni, gildissviði og réttaráhrifum 

löggjafar. Þær eru teknar upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar, ef þær falla innan sviðs samningsins, og verða þá EFTA-ríkin 

skuldbundin til að leiða þær í lög skv. 7. gr. EES-samningsins. Aðildarríkin fá í raun 

ekkert svigrúm til breytinga eða aðlögunar reglugerða þegar þær eru felldar í landsrétt, 

nema í þeim felist heimild til þess. 

 Varðandi tilskipanir í ESB-rétti, eru þær einungis bindandi fyrir þau aðildarríki sem 

þær beinast að, að því er varðar markmið þeirra, en stjórnvöldum í hverju ríki er frjálst 

að ákveða í hvaða formi og með hvaða aðferðum markmiðunum skuli náð. Tilskipanir 

eru því ekki sjálfkrafa bindandi að landsrétti í ESB-rétti fyrr en efni þeirra hefur verið 

tekið í lög. Ólíkt reglugerðum er þeim því ekki ætlað að hafa bein lagaáhrif í 

aðildarríkjum ESB. Hvað EFTA-ríkin snertir, þá eru tilskipanir, líkt og reglugerðir, 

teknar upp í EES-samninginn með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar ef þær 

falla innan sviðs EES-samningsins. Eru þá EFTA-ríkin skuldbundin til að taka þær upp í 
                                                 
35 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 195-196. 
36 M. Elvira Mendez Pindo: EC and EEA law: a comparative study of the effectiveness of European law, 
bls. 158. 
37 EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95, Erla María Sveinbjörnsdóttir. 
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landsrétti skv. 7. gr. EES-samningsins, en yfirvöld hvers ríkis geta valið um efni og 

form líkt og í ESB-rétti. 38  

 

4. Frjáls för fólks í Evrópurétti og tilskipun 38/2004/EB 

Í þessum kafla verður farið yfir þá þætti sem áhrif hafa á frjálsa för í Evrópurétti, þ.e. 

reglur EES, Schengensamninginn, tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB, 

og Norræna vegabréfasambandið, en það síðastnefnda snýr þó einungis að 

Norðurlöndunum. Verður takmörkun á frjálsri för fólks innan EES einnig gerð frekari 

skil. 

 

4.1 Frjáls för fólks 

Frjáls för fólks, þ.e. sá réttur einstaklings til ferðalaga milli aðildarríkja ESB án þess að 

þurfa að fara í gegnum persónubundið eftirlit á innri landamærum, er eðli máls 

samkvæmt viðkvæmara mál heldur en frjáls vöruflutningur. Öryggis- og 

velferðarspurningar fylgja frjálsri för fólks, en ekki vöruflutningunum. Því er auðvelt að 

skilja hvers vegna upphaflega voru aðeins tiltekin réttindi þeirra sem voru fjárhagslega 

virkir, þ.e.a.s. fólkið flutti þá með sér hæfileika til gistiríkis og gat séð fyrir sér. Þá 

þurfti fólk sem vildi flytjast milli ríkja að vera íbúi aðildarríkis samningsins og að vera 

skilgreindur sem starfsmaður. Að baki ákvæðum í eldri löggjöf ESB-réttar lágu þau rök 

að svokallaðir framleiðsluþættir (starfsmenn) ættu að vera frjálsir til að færa sig milli 

aðildarríkja frá svæðum þar sem að lítið var um vinnu til svæða sem þörfnuðust 

vinnukrafta. Þetta frelsi átti að þýða meiri velmegun fyrir alla þar sem með þessu myndi 

komast á jöfnuður á kostnaði við vinnuafl í aðildarríkjunum. Fáir nýttu sér þó þetta 

frelsi, meðal annars af því að fólk var hrætt við að missa réttindi sín í heimalandinu.39  

 Rétturinn til að flytjast og dvelja frjálst innan aðildarríkjanna er oft forsenda fyrir 

nýtingu annarra réttinda borgara EES.40 Í 28. gr. EES-samningsins er kveðið á um 

frjálsa för launafólks innan aðildarríkja hans en þetta ákvæði er tekið beint upp úr 45. 

gr. Rs. (áður 39. gr.). Þar segir að frelsi launþega til flutninga skuli vera tryggt í 

aðildarríkjum ESB og EFTA-ríkjum og að umrætt frelsi feli í sér afnám allrar 

mismununar milli launþega innan svæðisins, sem byggð er á ríkisfangi og snýr að 
                                                 
38 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 86-95. 
39 Catherine Barnard: The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, bls. 231-232. 
40 Sergio Carrera: „What does free movement mean in theory and practice in an enlarged EU?“, bls. 701. 
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atvinnu, launakjörum og öðrum starfs- og ráðningarskilyrðum. Samkvæmt 3. tl. 28. gr. 

EES-samningsins getur þetta frelsi þó takmarkast af reglum er varða allsherjarreglu, 

almannaöryggi og almannaheilbrigði aðildarríkis. Er það einmitt þetta ákvæði ásamt 

reglum sem leiða af því sem sérstaklega er til umfjöllunar í þessari ritgerð. 

 Nokkrar tilskipanir og reglugerðir sem settar voru til að hvetja fólk til að nýta sér 

þetta frelsi og voru í fyrstu teknar upp í EES-samninginn en síðar felldar úr gildi með 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2007 og í staðinn tekin upp í 

samninginn tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB til að samræma betur 

reglurnar er vörðuðu frjálsa för fólks. Nánar verður fjallað um tilskipunina hér á eftir í 

kafla 4.4. Einnig hafði Schengen samkomulagið mikil áhrif fyrir sum aðildarríkin 

varðandi sameiginlega stefnu í innflytjendamálum og málum hælisleitenda,41 sem 

verður skoðað nánar hér á eftir í kafla 4.2.  

  Frjáls för fólks grundvallast þó enn á því hversu fjárhagslega sjálfstæður 

einstaklingurinn er sem ætlar að nýta sér þetta frelsi. Ríkisborgarar EES-ríkja hafa ekki 

heimild til að dvelja í gistiríki lengur en í þrjá mánuði, nema þeir sýni fram á að þeir 

hafi nægjanlegt fé til framfærslu þar og hafi sjúkratryggingu. Það tímabil getur orðið 

sex mánuði ef þeir eru í atvinnuleit, skv. 7. gr. tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa för 

fólks. 

 

4.2 Schengen-samningurinn 

Hið svokallaða Schengen-samkomulag var undirritað árið 1985 milli Þýskalands, 

Frakklands og Benelúxlandanna, þ.e.a.s. Belgíu, Hollands og Lúxemborgar, og dregur 

samkomulagið nafn sitt af litlum bæ í Lúxemborg þar sem það var undirritað. 

Hugmyndafræðin á bak við samkomulagið á sér þó lengri sögu eða alveg aftur til ársins 

1957 þegar Rómarsáttmálinn var undirritaður eftir seinni heimsstyrjöldina.42 Sáttmálinn 

byggist á fjórfrelsinu, þ.e. frjálsum fjármagnsflutningum, frjálsu vöruflæði, frjálsu flæði 

þjónustu og frjálsri för fólks. Schengen-samstarfið byggir á því síðastnefnda. Í fyrstu 

var áherslan á frjálsa för vinnuafls en illa gekk að koma á sameiginlegu 

landamæraeftirliti í EB (nú ESB) og því var með Schengen-samkomulaginu tekið 

ákveðið stökk í þessum málum. Með Schengen-samstarfinu er þessu frelsi gefið aukið 

vægi, en Schengen-reglurnar eru í raun til fyllingar skuldbindingum EES og ESB um 
                                                 
41 Catherine Barnard: The Substantive Law of the EU: The Four Freedoms, bls. 232.  
42 Paul Craig og Gráinne de Burca: EU Law: Text, Cases and Materials, bls. 3. 
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frjálsa för. Með samstarfinu er löggæsla innan svæðisins styrkt, meðal annars með 

miðlun upplýsinga um sameiginlegt gagnakerfi. Er því baráttu samstarfsríkjanna gegn 

alþjóðlegri afbrotastarfsemi gert hærra undir höfði með víðtæku samstarfi lögreglu í 

aðildarríkjunum. Sá munur er á Schengen-reglunum og EES-reglunum um frjálsa för 

fólks, að þær fyrrnefndu hafa áhrif á alla þá sem ætla sér ferðast til Schengen-ríkis eða 

innan Schengen-svæðisins, en EES-reglurnar ná aðeins yfir EES-borgara og fjölskyldur 

þeirra. Gagnlegt er þó að líta til Schengen-reglnanna við skilgreiningu á því hvað telst 

nægjanlega alvarleg ógn til að takmarka megi frjálsa för fólks innan EES, auk þess sem 

þær þjóna ákveðnum tilgangi í þessu sambandi, eins og með tímabundið eftirlit á innri 

landamærum sem nánar verður fjallað um í kafla 4.5.2. 

 Samningur um framkvæmd Schengen-samkomulagsins var undirritaður 19. júní 

1990, einnig í bænum Schengen í Lúxemborg, og byggði á samkomulagi milli 

fyrrnefndra fimm ríkja um að fella smám saman niður eftirlit á sameiginlegum 

landamærum aðildarríkjanna. Með Schengen-bókuninni var gerð sérstök bókun við 

Amsterdamsáttmálann árið 1999, þar sem gert er ráð fyrir yfirfærslu Schengen-

reglnanna í ESB-réttinn. Segir meðal annars í ákvæðum Amsterdamsáttmálans að öllum 

ríkjum sem óska aðildar að ESB beri skylda til að innleiða reglur Schengen-

samstarfsins. ESB-ríkin Írland, Stóra-Bretland, Kýpur, Rúmenía og Búlgaría hafa þó 

ekki gerst aðilar að Schengen-samstarfinu og Danmörk gerði vissan fyrirvara við sína 

aðild eins og nánar verður komið að í kafla 8.1, en tekur þó fullan þátt í samstarfinu 

með svipuðum hætti og Ísland og Noregur.43 Búlgaría og Rúmenía sóttu um aðild að 

Schengen-samstarfinu árið 2010 en þeirri umsókn var hafnað. Í dag eru því 26 

aðildarríki að Schengen-samningnum; EFTA-ríkin fjögur og 22 af 27 ríkjum 

Evrópusambandsins.44 

 Þegar Danmörk, Svíþjóð og Finnland sóttu um aðild að ESB gerðu þau fyrirvara um 

að Norræna vegabréfasamstarfið myndi haldast. Því þurfti að semja sérstaklega við 

Ísland og Noreg og fengu þessi ríki svokallaða aukaaðild að Schengen-reglunum.45 

Ísland undirritaði upphaflega samstarfssamning við aðildarríki Schengen-samningsins 

19. desember 1996 en þegar Schengen-reglurnar voru færðar yfir í 

                                                 
43 Innanríkisráðuneytið: Schengen samstarfið – Handbók, bls. 3-5. 
44 Valgerður Húnbogadóttir. „Hvað felst í Schengen-samstarfinu og þarf ég vegabréf til að ferðast innan 
Schengen-svæðisins?“ 
45 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 293-303. 
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Evrópusambandsréttinn þá var gerður samstarfssamningur við Ísland og Noreg sem 

undirritaður var 18. maí 1999, svonefndur Brusselsamningur. Samkvæmt 140. gr. 

Schengen-samningsins segir að einungis aðildarríki Evrópusambandsins geti orðið 

aðilar að honum. Í ákvæðum samningsins er þátttaka Íslands og Noregs tryggð við 

mótun ákvarðana á sviði Schengen-samstarfsins, en þar er gert ráð fyrir þátttöku fulltrúa 

Íslands og Noregs í öllu ferli undirbúnings að ákvarðanatöku. Samsetta nefndin 

(COMIX) var stofnuð á grundvelli 3. gr. Brusselsamningsins, en hún er skipuð 

fulltrúum Íslands og Noregs, þeim sem eiga sæti í ráði Evrópusambandsins og fulltrúum 

framkvæmdarstjórnarinnar. Er það hlutverk nefndarinnar að fjalla um þau mál sem eru í 

undirbúningi hverju sinni á gildissviði Schengen, þar með talið tillögur að nýjum 

Schengen-gerðum. Ákvæði 8. gr. Brusselsamningsins kveður síðan á um hvernig 

samþykkt nýrra gerða er háttað hjá Íslandi og Noregi. Annað hvort samþykkja ríkin nýja 

gerð án þess að þurfa að breyta löggjöf sinni eða þau tilkynna um að þau þurfi að gera 

breytingar á löggjöf sinni til að gerðin geti tekið gildi. 

 Megintilgangur Schengen-samningsins er að skapa skilyrði til þess að afnema allt 

persónueftirlit við innri landamæri milli þeirra ríkja sem Schengen-reglurnar ná til. Til 

þess verður einnig að taka upp sameiginlegar reglur varðandi eftirlit við ytri landamæri 

svæðisins. Er þetta í raun hluti af markmiði EES um eitt efnahagssvæði. Er því hægt að 

segja að Schengen-samningurinn fjalli um frjálsa för fólks um innri landamæri 

aðildarríkjanna og afnám eftirlits með einstaklingum við innri landamærin, auk 

samræmds eftirlits á ytri landamærum samningssvæðisins, en EES-samningurinn fjallar 

frekar um réttindi ríkisborgara aðildarríkjanna innan svæðisins (þ.ám. réttinn um frjálsa 

för). Með afnámi persónueftirlits er þó ekki átt við að Íslendingar geti ferðast á milli 

aðildarríkja án vegabréfa, því einstaklingur sem ferðast um Schengen-svæðið þarf ávallt 

að geta sannað hver hann er með gildum persónuskilríkjum. Aðildarríkjum er heimilt að 

beita handahófskenndu eftirliti (e. random checks) við landamærin innan svæðisins og 

taka upp tímabundið landamæraeftirlit við för yfir innri landamæri. 

 Meðal annarra atriða samningsins er samvinna í málum tengdum vegabréfaáritunum 

og samvinna á sviði lögreglumála, þ.m.t. fíkniefnamálum og um gagnkvæma 

réttaraðstoð. Aukin lögreglusamvinna er eitt mikilvægasta stuðningsákvæðið til að efla 

samstarf aðildarríkjanna um öryggis- og afbrotamál, en afnám persónueftirlits getur haft 
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í för með sér skert öryggi.46 Eftir að Schengen-reglurnar voru yfirfærðar í 

sambandsréttinn árið 1999 gildir lagarammi sambandsins um þær og þær heyra undir 

valdsvið stofnana sambandsins. Hins vegar hafa aðildarríkin lengi litið svo á að innri 

öryggismál séu á þeirra forræði og séu eitt af meginatriðum í fullveldisrétti þeirra.47 

Mörg ríki hræðast þann möguleika að óheyrileg aukning verði á fjölda innflytjenda og 

að skipulögð, alþjóðleg glæpasamtök nái fótfestu. Því hefur ekki gengið eins vel að 

koma á innri markaði með frjálsri för fólks eins og með innri markað með frjálst flæði 

vara.48  

Með Schengen-samningnum var sérstöku Schengen upplýsingakerfi komið á fót 

(SIS I) og hefur það verið starfrækt síðan í mars 1995. Sérhvert aðildarríki rekur 

upplýsingakerfi á sína eigin ábyrgð en að auki er miðlægt tæknilegt stuðningskerfi. 

Skráðar eru í kerfið staðlaðar upplýsingar um einstaklinga og ökutæki vegna 

landamæraeftirlits, rannsókna lögreglu og tollyfirvalda, vegna meðferðar á beiðnum um 

vegabréfsáritun og dvalarleyfi og framkvæmdar á lögum um útlendinga.49 Er nú beðið 

með eftirvæntingu eftir því að önnur kynslóð Schengen upplýsingakerfisins verði tekin í 

notkun (SIS II) en áætluð gangsetning þess er í byrjun árs 2013. Með því á m.a. að 

bregðast við fjölgun Schengen-ríkja og þeirri nauðsyn að skrá nákvæmari upplýsingar í 

kerfið vegna reynslu af SIS I, auk þess sem tækninni fleygir stöðugt fram. 

 Aðildarríkjum Schengen-samningsins er skylt að stofna svokallaða SIRENE 

skrifstofu (Supplementary Information Request at the National Entry). Hlutverk 

skrifstofunnar er að sjá um upplýsingaskipti milli Schengen-landanna til viðbótar við 

SIS upplýsingarnar. Íslenska SIRENE skrifstofan er hluti af alþjóðadeild embættis 

ríkislögreglustjóra.50 

   

4.3 Samningurinn um Norræna vegabréfasambandið 

Norrænt vegabréfasamstarf hefur verið við lýði í 55 ár eða frá því að samningur milli 

Danmerkur, Finnlands, Noregs og Svíþjóðar var undirritaður 12. júlí 1957. Felur hann í 

sér að norrænir ríkisborgarar þurfa ekki að ganga í gegnum persónueftirlit á 

landamærum Norðurlandanna. Íslendingar gerðust aðilar að samningnum 24. september 

                                                 
46 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 293-303. 
47 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 305-306. 
48 Sergio Carrera: „What does free movement mean in theory and practice in an enlarged EU?“, bls. 700. 
49 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 293-303. 
50 Valgerður María Sigurðardóttir: „Schengen samstarfið“, bls. 440. 
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1965.51 Því hafa Íslendingar langa reynslu af ferðafrelsi án persónueftirlits á 

landamærum. Með samstarfinu var ætlunin að gera Norðurlöndin að einu 

vegabréfasvæði með sameiginlegum ytri landamærum. Ríkisborgarar Norðurlandanna 

þurfa þó að geta sannað deili á sér með persónuskilríkjum og þurfa að framvísa 

tollskyldum varningi.52  

 Samningurinn um Norræna vegabréfasambandið var í raun hafður til hliðsjónar 

þegar samningurinn um Schengen-samstarfið var undirritaður þar sem hann þótti svo 

vel heppnaður. Samningarnir eru þó ólíkir því Schengen-samningurinn er mun víðtækari 

en samningurinn um Norræna vegabréfasambandið en hann gerir til að mynda ráð fyrir 

auknu sameiginlegu eftirliti lögreglu innan svæðisins.  

 Um tíma leit út fyrir að Norræna vegabréfasamstarfið myndi líða undir lok þegar 

Norðurlöndin gengu eitt af öðru í ESB og stefndu þar með inn í Schengen-samstarfið. 

Það hefði komið sér illa fyrir Ísland og Noreg, en þar sem hvorugt ríkjanna var í ESB né 

í Schengen, hefðu þau þurft að taka upp vegabréfaskoðun að nýju gagnvart þegnum 

hinna Norrænu ríkjanna og gagnkvæmt. Þetta leystist þó þegar Ísland og Noregur 

skrifuðu undir samkomulag við önnur Schengen-lönd um þátttöku þeirra í Schengen-

samstarfinu. Þannig stendur Norræna vegabréfasambandið áfram auk þess sem bæði 

löndin njóta góðs af lögreglusamstarfinu á milli landanna.53  

 Norðurlöndin hafa með sér þétt samstarf á sviði lögreglumála og tengjast sterkum 

böndum á mörgum öðrum sviðum.54 Þrátt fyrir það hafa Norrænir ríkisborgarar engin 

frekari réttindi á ferðum sínum til Norðurlandanna, því EES-samningurinn tekur skýrt 

fram að ekki megi mismuna borgurum þess á grundvelli ríkisfangs, sbr. 4. gr. EES-

samningsins. 

 

4.4 Tilskipun 2004/38/EB 

Tilskipun 2004/38/EB um rétt ríkisborgara aðildarríkja og aðstandenda þeirra til að 

flytja og frelsi til að dveljast innan svæðis aðildarríkjanna var samþykkt af 

                                                 
51 Norden - Vefur um opinbert samstarf Norðurlandanna: Um samstarfið – Samningar – Vegabréfamál - 
Norræni vegabréfaskoðunarsamningurinn, http://www.norden.org. 
52 Vefur utanríkisráðuneytisins: Verkefni – Viðskipti – Samningar – Schengen - Almennar upplýsingar 
um Schengen, http://www.utanrikisraduneyti.is/samningar/schengen/nr/9. 
53 Lögregluvefurinn: Ríkislögreglustjórinn - Schengen, samvinna landamæra á milli. Norræna 
vegabréfasambandið - grunnurinn að Schengensamningnum, 
http://www.logreglan.is/displayer.asp?cat_id=341 (sótt 10. apríl 2012). 
54 Vefur Utanríkisráðuneytisins: Verkefni – Norræn samvinna - Samvinna um sameiginlega hagsmuni,  
http://www.utanrikisraduneyti.is/verkefni/althjoda-og-oryggissvid/nordurlandasamstarf/. 
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Evrópuþinginu og ráðinu þann 29. apríl 2004. Með henni var reglugerð nr. 1612/68 um 

frjálsa flutninga launþega innan ESB breytt, en nokkrar tilskipanir voru jafnframt felldar 

úr gildi.55  

Tilskipun 2004/38/EB hefur stundum verið kölluð „citizens directive“ eða 

„residence directive“56 á ensku sem hægt er að þýða sem tilskipunina um evrópskt 

ríkisfang eða dvalartilskipunina, en höfundur hefur þó kosið að kalla hana tilskipunina 

um frjálsa för fólks innan ESB. Grundvallaratriði tilskipunarinnar eru að ríkisborgarar 

ESB geti flutt sig á milli aðildarríkjanna á svipuðum grundvelli og íbúar aðildarríkja 

geti gert innan þeirra eigin ríkis, og stjórnsýslu- og lagalegum skyldum ætti að vera 

haldið í lágmarki vegna þessa.57 

 Með tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB er lögð áhersla á að 

ríkisborgarar ESB hafi evrópskt ríkisfang eins og birtist í 1. og 3. tl. inngangsorða 

hennar. Evrópskt ríkisfang hefur hins vegar ekki verið tekið upp í EES-samninginn og 

því þarf að túlka tilskipunina til samræmis við það,58 en ríkisfang í EFTA-ríki hefur þó 

sömu þýðingu og evrópskt ríkisfang. Með tilskipuninni eru réttindi einstaklinga til 

frjálsrar farar á innri markaðinum útfærð og felur hún því í sér útfærslu á fjórfrelsinu 

sem er hluti af EES-samningnum. Þó svo að Evrópudómstóllinn hafi á síðari árum litið 

mikið til evrópsks ríkisfangs þegar um er að ræða rýmkun á réttindum einstaklinga, þá 

má segja að vegna einsleitnis markmiða EES-samningsins59 séu þó góð rök fyrir því að 

við framkvæmd reglna um komu og dvöl EES-útlendinga innan EES-svæðisins beri að 

                                                 
55 Eftirfarandi tilskipanir voru felldar úr gildi: Tilskipun 64/221/EBE um takmarkanir á för fólks vegna 
allsherjarreglu, öryggis eða heilbrigðis; 72/194/EBE um að tilskipun 64/221/EBE nái einnig til þeirra sem 
nota sér rétt til áframhaldandi dvalar í aðildarríki eftir að hafa starfað í því; 75/35/EBE um að tilskipun 
64/221/EBE nái einnig til aðila sem stundað hafa sjálfstæða starfsemi og nota sér rétt til áframhaldandi 
dvalar í aðildarríki eftir að hafa starfað í því; 68/360/EBE um afnám takmarkana á ferðum og búsetu 
launþega og fjölskyldna þeirra innan EB; 73/148/EBE um afnám hafta á flutningi og búsetu sjálfstætt 
starfandi ríkisborgara aðildarríkja EB innan bandalagsins; 73/34/EBE um rétt ríkisborgara aðildarríkis til 
að dvelja í öðru aðildarríki eftir að hafa stundað þar sjálfstæða starfsemi; tilskipun 75/34/EBE um rétt 
sjálfstætt starfandi ríkisborgara og fjölskyldna þeirra til áframhaldandi búsetu eftir að þeir hafa hætt 
rekstri; 90/364/EBE um búseturétt þeirra sem hafa tekjur frá öðru landi en þeir búa í; 90/365/EBE um 
búseturétt launþega og sjálfstætt starfandi einstaklinga sem látið hafa af störfum; og tilskipun 93/96/EBE 
um búseturétt námsmanna. 
56 Herwig Verschueren: „European (Internal) Migration Law as an Instrument for Defining the 
Boundaries of National Solidarity Systems“, bls. 307-346. 
57 Norbert Reich: „The Constitutional Relevance of Citizenship and Free Movement in an Enlarged 
Union“, bls. 683. 
58 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB: Ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2007, 
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2008-is/No26-08-IS.ashx. 
59 Sjá 4., 5, og 8. lið inngangsorða EES-samningsins, sbr. einnig kafli 2.3.1í ritgerðinni. 
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skýra þær til samræmis við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.60 Með tilskipuninni 

voru gömlu gerðirnar er tóku til frjálsrar farar fólks innan ESB uppfærðar í samræmi við 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, en dómstóllinn hafði smám saman útvíkkað 

réttindi ESB-borgara og fjölskyldumeðlima þeirra til frjálsrar farar, m.a. vegna 

mannréttindasjónarmiða.  

 Tilskipunin var gerð til þess að það væri alveg skýrt að ESB-borgarar og 

aðstandendur þeirra nytu sömu verndar og réttinda og ríkisborgarar gistiríkis61 en það 

voru þó fimm þættir sem talið var að skiptu mestu máli með tilkomu hennar: 

 

1. Tilskipunin einfaldar nálgunina á réttarstöðu hópa varðandi frjálsa för þar sem 
að með henni eru í raun nokkrar eldri tilskipanir sameinaðar.  
2. Tilskipunin opnar fyrir sveigjanlegri skilyrði fyrir flutninga og býður upp á 
möguleika á að öðlast rétt til varanlegrar dvalar í gistiríki. 
3. Tilskipunin einfaldar á margan hátt og betrumbætir stjórnsýslukerfið varðandi 
rétt til komu og dvalar. 
4. Tilskipunin víkkar út hugtakið fjölskyldumeðlimur ESB-ríkisborgara. 
5. Rétturinn til frjálsrar fara ESB-ríkisborgara getur verið takmarkaður á grundvelli 
allsherjarreglu, almannaöryggis eða almannaheilbrigðis. Er þessi réttur skilgreindur 
betur en með tilskipuninni er líka veitt frekari vernd gegn brottvísun.62 

 

Það eru þó einnig augljósir gallar sem hægt er að sjá við tilskipunina samkvæmt Sergio 

Carrera. Í fyrsta lagi, að þrátt fyrir að tilskipunin einfaldi á margan hátt stjórnsýsluna 

fyrir fólk sem vill dvelja lengur en þrjá mánuði í gistiríki, þá leysir hún ekki eitt af 

aðalvandamálum þess að jafnt verði komið fram við alla, þ.e.a.s. skilyrðið um 

framfærsluna. Því eru ennþá vandamál til staðar fyrir hópa eins og námsmenn, 

ellilífeyrisþega og þá sem þiggja félagslega framfærslu. Í öðru lagi þá virðist ennþá vera 

breitt lagalegt og stjórnsýslulegt bil á milli fjölskyldumeðlima sem eru ESB-borgarar og 

fjölskyldumeðlimir sem eru svokallaðir þriðju ríkis borgarar. Til dæmis þær reglur sem 

krefjast vegabréfaáritanna af síðari hópnum. Að auki nefnir Carrera atriði, sem snýr 

sérstaklega að þessari ritgerð, þ.e. að tilskipunin virðist upphefja lagalegar takmarkanir 

sem tengjast ferðum og dvöl útlendinga, sem er síðan réttlætt á grundvelli 

allsherjarreglu, almannaöryggis og almannaheilbrigðis. Telur hann að aðildarríkin hafi 

                                                 
60 Inga Þórey Óskarsdóttir: Réttur EES-útlendinga til búsetu hér á landi og til félagsþjónustu 
sveitarfélaga, bls. 6. 
61 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Athugasemdir við frumvarp að tilskipun 
2004/38/EB, bls. 3,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0257:FIN:EN:PDF. 
62 Sergio Carrera: „What does free movement mean in theory and practice in an enlarged EU?“, 711-715. 
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samkvæmt tilskipuninni of mikið svigrúm til að meta nauðsyn þess að takmarka eða 

draga úr ferðum fólks á grundvelli allsherjarreglu eða almannaöryggis en aðildarríkin 

rangtúlki oft þessi hugtök, og þá oft sér í hag.63 Er þetta einmitt sá þáttur sem höfundur 

þessarar ritgerðar leitast við að kanna, þ.e. túlkun aðildarríkja á heimild sinni til 

takmörkunar á frjálsri för fólks innan ESB á grundvelli allsherjarreglu og nánar verður 

fjallað um í síðari köflum þessarar ritgerðar. 

 

4.5 Takmörkun á frjálsri för fólks innan EES skv. VI. kafla tilskipunar nr. 

2004/38/EB. 

Aðildarríkjunum er heimilt, eins og áður hefur komið fram, samkvæmt 3. tl. 28. gr. 

EES-samningsins að takmarka frjálsa för fólks ef slík takmörkun er réttlætt á grundvelli 

allsherjarreglu, almannaöryggis og almannaheilbrigðis. Í VI. kafla tilskipunar 

2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB er fjallað nánar um takmarkanir á komu og 

dvöl ríkisborgara aðildarríkja ESB á grundvelli allsherjarreglu, almannaöryggis og 

almannaheilbrigðis. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpinu að tilskipuninni ætlaði 

framkvæmdarstjórn ESB með þessum ákvæðum að skýra nánar hugtakið allsherjarreglu 

með því að fella inn í ákvæðin þau dómafordæmi Evrópudómstólsins, styrkja 

málsmeðferðarreglur, þ.ám. tryggja það að kæruréttur sé til staðar og sjá til þess að 

ríkisborgarar ESB í gistiríki njóti frekari verndar við brottvísun með því að metið sé 

hversu vel þeir hafi aðlagast, auk þess að tryggja frekari vernd fyrir börn með 

fjölskyldutengsl í gistiríki og fyrir fólk með ótímabundið dvalarleyfi.64  

 Það eru 27. gr. og 28. gr. tilskipunarinnar sem helst skipta máli fyrir þessa ritgerð. Í 

27. gr. eru sett fram almenn sjónarmið varðandi takmarkanir á grundvelli ástæðna er 

varða allsherjarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði. Ákvæði 27. gr. hljóða svo: 

 

1. Með fyrirvara um ákvæði þessa kafla er aðildarríkjunum heimilt að takmarka 
frjálsa för og dvöl borgara Sambandsins og aðstandenda þeirra, óháð ríkisfangi, á 
grundvelli allsherjarreglu, almannaöryggis eða lýðheilsu. Ekki má bera þessar 
aðstæður fyrir sig í efnahagslegum tilgangi. 
2. Ráðstafanir, sem gerðar eru með skírskotun til allsherjarreglu eða 
almannaöryggis, skulu vera í samræmi við meðalhófsregluna og alfarið byggjast á 
framferði hlutaðeigandi einstaklings. Fyrri refsilagabrot nægja ekki ein og sér til 
þess að slíkum ráðstöfunum sé beitt. 

                                                 
63 Sergio Carrera: „What does free movement mean in theory and practice in an enlarged EU?“, 699-721. 
64 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Frumvarp við tilskipun 2004/38/EB, bls. 3, 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0257:FIN:EN:PDF. 
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 Framferði hlutaðeigandi einstaklings þarf að teljast raunveruleg, yfirvofandi og 
nægilega alvarleg ógnun við einhverja af grundvallarhagsmunum samfélagsins. 
Rök sem varða ekki atriði málsins eða sem byggja á almennum 
forvarnarforsendum skulu ekki tekin gild. 
3. Til að ganga úr skugga um hvort allsherjarreglu eða almannaöryggi stafar 
hætta af viðkomandi einstaklingi getur gistiaðildarríkið við útgáfu 
skráningarvottorðs eða, ef skráningarkerfi er ekki fyrir hendi, eigi síðar en þremur 
mánuðum eftir komudag viðkomandi einstaklings til yfirráðasvæðis þess eða eftir 
að viðkomandi tilkynnir um veru sína á yfirráðasvæðinu, eins og kveðið er á um í 
5. mgr. 5. gr., eða þegar dvalarskírteini er gefið út, þegar slíkt er talið 
nauðsynlegt, farið fram á það við upprunaaðildarríkið og, ef þörf krefur, önnur 
aðildarríki að fá upplýsingar um sakavottorð viðkomandi einstaklings. Ekki skal 
gera slíkar fyrirspurnir að reglu. Aðildarríkin, sem leitað er til, skulu svara innan 
tveggja mánaða. 
4. Aðildarríkið, sem gaf út vegabréfið eða kennivottorðið, skal heimila handhafa 
skírteinisins, sem hefur verið vísað brott á grundvelli allsherjarreglu, 
almannaöryggis eða lýðheilsu, að koma aftur inn á yfirráðasvæði sitt án nokkurra 
formsatriða, jafnvel þótt skírteinið sé ekki lengur í gildi eða vafi leiki á um 
ríkisfang handhafa þess. 

 

Af framangreindum ákvæðum eru það 1. og 2. mgr. 27. gr. sem höfundur mun hvað 

helst skoða við ritgerðina. Eiga þessi ákvæði uppruna sinn í 2. og 3. gr. tilskipunar 

64/221/EBE um takmarkanir á frjálsri för vegna allsherjarreglu, öryggis eða heilbrigðis 

er felld var niður með tilskipun 2004/38/EB, auk sjónarmiða Evrópudómstólsins er 

komu fram í málum Adoui and Cornuaille65og Bouchereau,66 sem nánar verður komið 

að í kafla 4.5.1. 

 Ákvæði 28. gr. tilskipunar 2004/38/EB fjallar um vernd ESB-borgara gegn 

ákvörðun um brottvísun og er þar um ný ákvæði að ræða vegna ákveðinna 

mannréttindasjónarmiða. Greinin er svohljóðandi: 

 

1. Áður en tekin er ákvörðun um brottvísun á grundvelli allsherjarreglu eða 
almannaöryggis skal gistiaðildarríkið taka tillit til atriða eins og þess hve lengi 
viðkomandi einstaklingur hefur dvalið á yfirráðasvæði þess, aldurs, heilsufars, 
fjölskyldu og fjárhagsaðstæðna, félagslegrar og menningarlegrar aðlögunar í 
gistiaðildarríkinu og þess hve mikil tengsl hann hefur við upprunalandið. 
2. Gistiaðildarríkinu er ekki heimilt að taka ákvörðun um brottvísun borgara 
Sambandsins eða aðstandenda þeirra, óháð ríkisfangi, sem hafa rétt til 
ótímabundinnar dvalar á yfirráðasvæði þess, nema alvarlegar ástæður liggi til 
þess á grundvelli allsherjarreglu eða almannaöryggis. 
3. Óheimilt er að taka ákvörðun um brottvísun borgara Sambandsins nema sú 
ákvörðun sé tekin á grundvelli brýnna ástæðna er varða almannaöryggi, eins og 
þær eru skilgreindar í aðildarríkjunum, ef þeir: 

a) hafa dvalið í gistiaðildarríkinu undanfarin 10 ár eða 

                                                 
65 EBD, C-115/81 og C-116/81 ECR (1982), bls. 1665, 8. mgr – sameinuð mál. 
66 EBD, mál C-30/77 ECR (1977), bls. 1999. 
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b) eru ólögráða, nema brottvísun sé nauðsynleg til að gæta hagsmuna 
barnsins eins og kveðið er á um það í samningi Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins frá 20. nóvember 1989. 

 

 Almannaheilbrigði er sérstaklega nefnt í 29. grein tilskipunarinnar og er efni þeirrar 

greinar upprunalega úr 2. mgr. 4. gr. tilskipunar 64/221/EBE auk viðauka við hana. Þar 

segir að þeir sjúkdómar sem réttlæti takmörkun á frjálsri för skuli vera skilgreindir sem 

farsóttir og að sjúkdómar sem koma upp hjá ríkisborgara Evrópusambandsins í gistiríki 

eigi ekki að geta talist sem ástæða fyrir brottvísun úr gistiríkinu.  

 Í 30. grein tilskipunarinnar er sagt til um hvernig tilkynna eigi aðilum máls um 

ákvörðun er varðar takmörkun á frjálsri för. Ákvörðunin skal vera skrifleg og vera 

þannig útbúin að viðkomandi geti skilið hana og afleiðingar hennar fyrir hann. Einnig 

eigi viðkomandi að fá nákvæmar upplýsingar um það á hvaða grundvelli ákvörðunin er 

tekin, nema að það sé andstætt öryggishagsmunum ríkisins. Að auki skal ákvörðunin 

tiltaka kæruleið viðkomandi. Er þetta ákvæði grundvallað á 6. og 7. gr. tilskipunar 

64/221/EBE auk sjónarmiða í málum Adoui and Cornuaille er nánar verður komið að 

hér á eftir, og einnig Rutili málinu.67 

 Málsmeðferðarreglur eru tilgreindar í 31. grein tilskipunarinnar en þær grundvallast 

á ákvæðum 9. gr. tilskipunar 64/221 auk sjónarmiða í málum Adoui and Cornuaille. Í 

ákvæðinu segir að aðilar máls skuli hafa lagalegar og stjórnsýslulegar leiðir til að 

krefjast endurskoðunar á ákvörðun sem tekin er gagnvart þeim á grundvelli 

allsherjarreglu, almannaöryggis og almannaheilbrigðis. Einnig er tiltekið að fresta eigi 

framkvæmd ákvörðunar ef aðili krefst þess um leið og hann áfrýjar ákvörðun, nema 

þegar brottvísun er byggð á fyrri lagalegri ákvörðun, aðilar hafa áður haft aðgang að 

kæruleið eða þegar brottvísun er byggð á mikilvægum ástæðum er varða 

almannaöryggi. Að lokum segir í 31. grein að aðildarríki geti meinað aðila máls aðgang 

að svæði þeirra á meðan á kærumálsmeðferð stendur, en að þau geti ekki bannað aðila 

að leggja fram vörn sína í eigin persónu, nema koma hans myndi valda alvarlegum 

vandræðum út af allsherjarreglu og almannaöryggi eða kæran varði ákvörðun um 

frávísun frá landinu.  

 Reglur um lengd endurkomubanns eru nefndar í 32. gr. tilskipunarinnar. Þar segir 

að aðila sem hefur verið vísað brott geti sótt um að sú ákvörðun verði felld úr gildi eftir 

                                                 
67 EBD, mál C-36/75 ECR (1975), bls. 1219, 39. málsgrein. 
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sanngjarnan tíma, en undir öllum kringumstæðum eftir þrjú ár ef hann getur sýnt fram á 

að það hafi verið breyting á efnislegum aðstæðum sem réttlættu ákvörðun um brottvísun 

hans. Þetta ákvæði byggist á sjónarmiðum í Adoui og Cornuaille málunum og Calfa 

málinu,68 sem einnig verður komið nánar að hér á eftir. 

 Að síðustu segir í 33. grein tilskipunarinnar að ákvarðanir gistiríkja um brottvísun 

megi ekki vera refsiákvörðun eða refsing sem feli í sér frelsissviptingu, nema þær 

ákvarðanir samræmist skilyrðunum í greinum 27, 28 og 29. Er hér um nýja reglu að 

ræða, sem meðal annars er byggð á Cowan málinu.69 

 

4.5.1 Nánar um allsherjarreglu og almannaöryggi 

Það er mikilvægt að aðildarríki skilgreini vel hvaða hagsmuni samfélagsins þurfi að 

vernda þegar takmarka á frjálsa för fólks innan ESB og gera þarf skýran greinarmun á 

hugtökunum allsherjarreglu og almannaöryggi sem tilskipun nr. 2004/38/EB um frjálsa 

för fólks innan ESB tekur til. Síðara hugtakið getur ekki átt við aðgerðir sem hinu fyrra 

er ætlað að ná yfir. Hugtakið almannaöryggi er venjulega talið ná yfir bæði innra og ytra 

öryggi, þannig að einkennum yfirráðasvæðis aðildarríkis og stofnana þess sé viðhaldið 

en hugtakið allsherjarregla er venjulega túlkað þannig að viðhalda eigi góðri reglu í 

samfélaginu.70 

 Aðildarríkin viðhalda því ákveðnum rétti til að stjórna því hverjir koma inn á 

yfirráðasvæði þeirra og dvelja þar. Hins vegar ber aðildarríkjum að túlka þessar 

takmarkanir á þessu grundvallarfrelsi EES-réttar þröngt og aðildarríkin geta ekki 

einhliða ákveðið umfang þessara takmarkana. Hefur Evrópudómstóllinn tekið þátt í að 

móta þau sjónarmið sem um takmarkanirnar gilda.  

 

4.5.1.1 Almenn sjónarmið er varða takmörkun á frjálsri för  

Í Van Duyn málinu71 svokallaða frá árinu 1974 var Evrópudómstóllinn meðal annars 

fenginn til að meta það hvort að breska ríkið túlkaði takmörkun á frjálsri för EB-borgara 

                                                 
68 EBD, mál C-348/96 ECR (1999), bls. 11. 
69 EBD, mál C-186/87 ECR (1989), bls. 195, 19. málsgrein. 
70 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 
2. júlí 2009: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - on 
guidance for better transposition and application of Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the 
Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, bls. 
13, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF. 
71 EBD, mál C-41/1974, ECR (1974), bls. 1337. 
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á grundvelli allsherjarreglu á réttan hátt, en þá var í gildi eldri tilskipun nr. 64/221 sem 

átti að samræma aðgerðir EB-ríkja varðandi takmarkanir á frjálsri för EB-borgara vegna 

ástæðna er vörðuðu ógn við allsherjarreglu, almannaöryggi og almannaheilbrigðis, og 

reglugerð nr. 1612/68 sem varðaði frjálsa för vinnuafls innan sambandsins. Málið 

fjallaði um hollenska konu sem hafði farið til Bretlands til að vinna fyrir 

Vísindakirkjuna, en breska ríkisstjórnin hafði lýst því yfir að Vísindakirkjan væri 

félagslega skaðleg. Samt sem áður hafði Bretland ekki sett neinar lagalegar takmarkanir 

á samtökin. Út frá Van Duyn málinu birtust nokkrar almennar reglur. Þar á meðal þær 

reglur að aðildarríki hafi ákveðið svigrúm til að setja takmarkanir við frjálsri för vegna 

ástæðna er varða ógn við allsherjarreglu; að aðstæður geti verið mismunandi í einu landi 

til annars og að þær geti líka breyst með tímanum. Í sambandi við framangreint, kom 

fram í svokallaða Jany máli,72 að bandalagslögin setja ekki fram samræmd viðmið fyrir 

aðildarríkin til þess að meta hvaða hegðun geti verið andstæð allsherjarreglu.  

 

4.5.1.2 Sérstaklega um „persónulega háttsemi.“ 

Samkvæmt 2. mgr. 27. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB þá verða ákvarðanir sem teknar 

eru á grundvelli allsherjarreglu og almannaöryggis að grundvallast á persónulegri 

háttsemi einstaklingsins. Í Bonsignore málinu,73 er varðaði ítalskan mann sem var 

sakfelldur fyrir brot á skotvopnalögum í Þýskalandi og var vísað úr landi, kom fram hjá 

Evrópudómstólnum að atriði sem ekki varða persónuna sjálfa megi ekki taka inn í mat á 

ógn við allsherjarreglu. Manninum var í raun vísað úr landi vegna almennra 

varnaðarsjónarmiða vegna ofbeldis í innflytjendasamfélaginu í Þýskalandi, þ.e.a.s. 

niðurstaða þýska dómsins átti að hræða aðra innflytjendur og það taldi dómstóllinn ekki 

tengjast persónulegri hegðun einstaklingsins.  

 Það voru fleiri grundvallarsjónarmið sem komu fram í Van Duyn málinu hér að 

framan. Þar á meðal skilgreindi dómstóllinn hvað gæti talist persónuleg háttsemi og til 

dæmis þyrfti hegðun einstaklings ekki endilega að vera ólögleg svo að aðildarríki gæti 

notast við takmörkun á frjálsri för vegna ástæðna er varða ógn við allsherjarreglu. 

Dómstóllinn taldi það vera nægjanlegt í þessu máli að Vísindakirkjan var álitin 

félagslega skaðleg og að stjórnvöld höfðu gripið til stjórnsýslulegra aðgerða vegna 

                                                 
72 EBD, mál C-268/99 ECR (2001), bls. 8615, 60. mgr. 
73 EBD, mál C-67/74 ECR (1975), bls. 297. 
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athafna hennar. Að auki var dómstóllinn beðinn um að ákvarða hvort að aðild að 

ákveðnum félagasamtökum gæti talist vera persónuleg háttsemi. Komst dómstóllinn að 

þeirri niðurstöðu að tenging aðila við félagasamtök í fortíðinni gætu í sjálfu sér ekki 

verið grundvöllur takmarkana á frjálsri för, en hins vegar gæti núverandi aðild að 

félagasamtökum talist vera persónuleg háttsemi þar sem hún endurspeglaði vilja aðila til 

þátttöku í starfsemi þeirra og að aðili samsami sig því líka markmiðum þeirra og 

ásetningi. 

 Einnig kom fram í Van Duyn málinu sjónarmið um að aðildarríki gæti takmarkað 

frjálsa för, þrátt fyrir að aðildarríkið setti ekki slíkar takmarkanir á ríkisborgara sína. 

Þetta sjónarmið var rökstutt þannig að á grundvelli alþjóðlegra laga hefði aðildarríki 

ekki heimild til að hefta komu eða vísa sínum eigin ríkisborgara brott frá yfirráðasvæði 

sínu. Þetta stríðir hins vegar gegn almenna lögmálinu um mismunun á grundvelli 

þjóðernis og í Adoui and Cornuaille málinu74 voru settar skorður við slíkri mismunun. 

Kom fram í því máli að aðildarríki mega ekki mismuna á grundvelli þjóðernis nema það 

samræmist alþjóðalögum. Ef samsvarandi háttsemi ríkisborgara aðildarríkis er ekki 

takmörkuð á einhvern hátt með aðgerðum ríkisins er ekki hægt að brottvísa ESB-

útlendingum vegna þessarar sömu háttsemi. Í Adoui and Cornuaille málinu var um að 

ræða tvær franskar vændiskonur sem var synjað um dvalarleyfi í Belgíu á grundvelli 

ógnar við allsherjarreglu þrátt fyrir að vændi væri ekki bannað í belgískum lögum. 

Dómstóllinn tók fram að aðildarríki yrðu að vera samkvæm sjálfum sér í aðgerðum 

gagnvart eigin ríkisborgurum og ESB-útlendingum. Að auki sagði dómstóllinn að sú 

háttsemi að vera vændiskona gæti ekki talist nægjanlega alvarleg persónuleg háttsemi til 

að réttlæta þessar takmarkanir. 

 Bouchereau málið75 var líka tímamótamál, en þar var það franskur maður sem vann 

í Englandi og var tvisvar sakfelldur fyrir ólöglega vörslu eiturlyfja og stóð til að vísa 

honum brott úr landinu, en í 2. mgr. 3. gr. þáverandi tilskipunar 64/221/EBE um 

takmörkun á frjálsri för kom fram að fyrri sakfellingar geti ekki verið sjálfstæður 

grundvöllur takmarkana á frjálsri för vegna ógnar við allsherjarreglu. Dómstóllinn sagði 

að það væri í höndum dómstóls aðildarríkis að ákveða hvort að það væri yfirvofandi 

ógn til staðar vegna þeirrar persónulegu háttsemi sem leiddi til síðari dómsins og hvort 

líklegt væri að aðilinn hefði tilhneigingu til að fremja afbrot að nýju.  
                                                 
74 EBD, C-115/81 og C-116/81 ECR (1982), bls. 1665, 8. mgr., sameinuð mál. 
75 EBD, mál C-30/77 ECR (1977), bls. 1999. 
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 Í Calfa málinu76 var aftur lögð áhersla á mikilvægi þess að sýna þurfi fram á 

yfirvofandi ógn við allsherjarreglu. Þar hafði Grikkland vísað konu brott til lífstíðar á 

þeim grundvelli að hún hafði verið sakfelld fyrir vörslu eiturlyfja, en samkvæmt 

grískum lögum var útlendingum, sem sakfelldir voru fyrir brot á lögum um eiturlyf, 

vísað sjálfkrafa brott til lífstíðar. Dómstóllinn taldi að grísk lög brytu gegn þáverandi 

tilskipun 64/221/EBE um takmörkun á frjálsri för þar sem að ekkert var tekið tillit til 

persónulegrar háttsemi konunnar eða þá ógn sem háttsemi hennar við allsherjarreglu átti 

að gefa til kynna.  

 Ef um langvarandi smáglæpi einstaklings er að ræða, getur það talist ógn við 

allsherjarreglu, þrátt fyrir að hvert einstakt brot teljist ekki nægjanlega alvarlegt. 

Stjórnvöld aðildarríkis verða að sýna fram á að persónuleg háttsemi viðkomandi sé ógn 

samkvæmt skilyrðum um allsherjarreglu.77 Við mat á því hvort sú ógn sé til staðar verða 

yfirvöld sérstaklega að kanna eðli brota, tíðni þeirra og hvort mikill skaði hafi orðið eða 

fólki hafi orðið meint af.78  

 

4.5.1.3 Meðalhófsreglan 

Í 2. mgr. 27. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB kemur fram að við ákvarðanir sem 

aðildarríki taka á grundvelli allsherjarreglu eða almannaöryggis eigi að fylgja reglunni 

um meðalhóf. Ef stjórnvöld aðildarríkis hafa komist að þeirri niðurstöðu að háttsemi 

aðila sé nægjanlega alvarleg ógn við allsherjarreglu þannig að takmarkandi aðgerðir eigi 

við, þá þarf næst að meta það í samræmi við meðalhófsregluna hvort að unnt sé að 

frávísa eða brottvísa einstaklingi vegna ástæðna er varða ógn við allsherjarreglu. 

 Aðildarríkin verða að staðfesta að hagsmunir ríkisins séu í húfi með greiningu á eðli 

ógnarinnar og eru það eftirfarandi þættir sem taka þarf inn í myndina: 

 

a) Hversu mikil félagsleg hætta leiði af veru einstaklingsins á yfirráðasvæði 
aðildarríkis. 

b) Eðli brotanna, tíðni þeirra, hvort vaxandi hætta sé til staðar og hversu mikill skaði 
varð við brotið. 

                                                 
76 EBD, mál C-348/96 ECR (1999), bls. 11. 
77 EBD, mál C-349/06 ECR (2007), bls. 8167, 35. mgr. 
78 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 
2. júlí 2009: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - on 
guidance for better transposition and application of Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the 
Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, 
Brussel 2. júlí 2009, bls. 13,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF. 
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c) Sá tími sem liðið hefur frá brotinu og háttsemi einstaklings, þar á meðal hvort að 
hann hafi hagað sér vel í fangelsi. 

 

Að auki þarf að meta sérstaklega einstaklings- og fjölskylduaðstæður aðila svo hægt sé 

að finna út úr því hvort að viðkomandi aðgerð sé viðeigandi og gangi ekki lengra en 

nauðsyn krefji til að ná því markmiði sem ætlað er að ná með henni, m.ö.o., hvort aðrar 

vægari aðgerðir myndu ná sama markmiði. Í 1. mgr. 28. gr. tilskipunar 2004/38/EB má 

sjá þá þætti sem meta þarf. Í fyrsta lagi þarf að taka til greina áhrif brottvísunar á 

efnahagslegar, einstaklings- og fjölskylduaðstæður aðila. Í öðru lagi þarf að ákvarða 

alvarleika erfiðleikanna sem aðili og maki eða sambúðarmaki og börn þeirra þurfa að 

horfast í augu við í heimaríki aðilans. Í þriðja lagi þarf að kanna styrkleika tengsla við 

heimaríki og gistiríki. Til að mynda tengsl við ættingja, tíðni heimsókna og 

tungumálafærni. Í fjórða lagi þarf að skoða hversu lengi aðili hefur dvalið í gistiríki, en 

staða ferðamanns er allt önnur en fyrir þann sem hefur dvalið í mörg ár í gistiríki. Að 

lokum þarf að skoða málið með tilliti til aldurs og heilsu viðkomandi.79  

 

4.5.2 Heimild Schengen-landamærareglnanna til takmörkunar á frjálsri för 

Í 1. mgr. 23. gr. reglugerðar nr. 562/2006/EB80, sem gengur undir nafninu Schengen-

landamærareglurnar (e. Schengen Borders Code), er heimild fyrir aðildarríkin til að taka 

upp tímabundið landamæraeftirlit í allt að 30 daga á innri landamærum þegar um 

alvarlega ógn við allsherjarreglu og þjóðaröryggi er að ræða, eftir að hafa tilkynnt 

öðrum aðildarríkjum og framkvæmdarstjórn ESB um fyrirhugaða aðgerð, en það þurfa 

aðildarríkin að gera eins fljótt og mögulegt er. Samkvæmt 2. mgr. sama ákvæðis er þó 

hægt að framlengja eftirlitið í allt að 30 daga ef hættan er enn til staðar.  

 Að auki segir í 25. gr. Schengen-landamærareglnanna að aðildarríki geti ef nauðsyn 

krefur, vegna ástæðna er varða allsherjarreglu eða þjóðaröryggi, í 

undantekningartilvikum tekið tafarlaust upp tímabundið landamæraeftirlit á innri 

landamærum. Tilkynna verður um þess háttar aðgerðir eins fljótt og auðið er til hinna 

                                                 
79 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins, 
2. júlí 2009: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - on 
guidance for better transposition and application of Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the 
Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States, bls. 
13, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0313:FIN:EN:PDF. 
80 Vefur EUR-Lex - aðgangur að löggjöf Evrópusambandsins: Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 
562/2006 frá 15. mars 2006 um för fólks yfir landamæri,  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:105:0001:0032:EN:PDF. 
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aðildarríkjanna og framkvæmdarstjórnar ESB. Var þessi reglugerð innleidd í íslenskan 

rétt með reglugerð nr. 1212/2007 um för yfir landamæri er nánar verður fjallað um í 

kafla 5.3 hér á eftir.  

 Schengen-landamærareglurnar taka sérstaklega fram að alvarleg ógn við 

allsherjarreglu þurfi að vera til staðar svo að taka megi upp tímabundið 

landamæraeftirlit við innri landamæri, en gefa ekki nánari skilgreiningu á því hvað telst 

alvarleg ógn. 

 

4.5.3 Heimild í samningnum um Norræna vegabréfasambandið til takmörkunar á 

frjálsri för. 

Í i-lið 2. gr. viðauka frá 18. september 2000 við samninginn um Norræna 

vegabréfasambandið segir að samningsríki geti einungis framkvæmt tímabundið 

vegabréfaskoðun við innri norræn landamæri þegar tillit til allsherjarreglu eða 

þjóðaröryggi krefst þess, sbr. 2. mgr. 2. gr. Schengen-samningsins. Þetta ákvæði 

Schengen-samningsins var hins vegar fellt niður með Schengen-landamærareglunum og 

virðist sem samningurinn um Norræna vegabréfasambandið hafi ekki verið uppfærður í 

samræmi við það. 

 

 

5. Ákvæði íslenskra laga um takmörkun á frjálsri för 

Með komu tilskipunar ESB 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB og ákvörðunar 

sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2007 þurftu íslensk stjórnvöld að endurskoða 

sínar reglur varðandi frjálsa för ríkisborgara innan EES, en þeim ber skylda til þess 

samkvæmt b-lið 7. gr. EES-samningsins. Breyttu íslensk stjórnvöld meðal annars 

útlendingalögum nr. 96/2002 með lögum nr. 86/2008 með því markmiði að innleiða 

tilskipunina inn í íslenskan rétt. Talsverðar efnisbreytingar fylgdu þessari innleiðingu 

varðandi réttinn til frjálsrar farar og dvalar á EES-svæðinu. Til að mynda voru 

dvalarleyfi til EES- og EFTA-útlendinga afnumin en þeim gert í staðinn að skrá sig hjá 

íslenskum stjórnvöldum. Einnig var skerpt á réttindum fjölskyldumeðlima EES- og 

EFTA-útlendinga til að koma með þeim og dvelja hér á landi, auk þess að kveðið var 
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skýrar á um takmarkanir sem aðildarríkin geta sett, eins og til dæmis með brottvísun 

EES- eða EFTA-útlendings.81  

 

5.1. Innleiðing tilskipunar 2004/38/EB í íslenskan rétt  

Með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2007 var tilskipun 2004/38/EB 

um frjálsa för fólks innan ESB felld inn í EES-samninginn, eins og áður sagði. Það gekk 

þó ekki þrautalaust fyrir sig því Ísland og Liechtenstein töfðu málið umtalsvert þar sem 

að þeim þótti tilskipunin ganga of langt í að veita þriðja ríkis borgurum réttindi og töldu 

hana ekki falla innan ramma EES-samningsins. EFTA-ríkin hafa þó í raun ekkert 

neitunarvald í þessum aðstæðum, því ef þau hafna upptöku tilskipunar hefði það 

alvarlegar afleiðingar í för með sér þar sem 102. gr. EES-samningsins kveður á um að 

sá viðauki samningsins sem löggjöfin nær til yrði felldur niður ef ekki sé hægt að 

komast að samkomulagi um að taka löggjöf upp í samninginn. Er það ekki talinn 

raunhæfur kostur þar sem EFTA-ríkin eru mjög háð aðganginum að innri markaði 

Evrópusambandsins. Í deilunni um tilskipun 2004/38/EB var hart tekist á og þar sem 

ekki náðist sátt um taka hana upp í EES-samninginn innan settra tímamarka vísaði 

framkvæmdastjórn Evrópusambandsins í 102. gr. EES-samningsins. Samkomulag 

náðist ekki um gerðina fyrr en ári eftir að deilumeðferð hófst og var hún þá loks tekin 

upp í samninginn.82 

 Með sérstökum fyrirvara sameiginlegu EES-nefndarinnar83 með tilskipun 

2004/38/EB var tekið fram að hugtakið „evrópskt ríkisfang“ (e. Union citizenship) skv. 

17. gr. ESB eigi sér ekki hliðstæðu í EES-samningnum og beri að túlka EES-löggjöfina 

til samræmis við það þegar litið sé til löggjafar Evrópuréttarins og dómaframkvæmd 

Evópudómstólsins, en stjórnmálaleg réttindi ríkisborgara EES séu ekki tiltekin í EES-

samningnum. Að auki segir í fyrirvaranum að samningsaðilar séu sammála um að 

innflytjendastefna sé ekki hluti af EES-samningnum og að réttindi einstaklinga utan 

EES falli ekki innan gildissviðs samningsins, en þó séu tiltekin réttindi þriðju ríkja 

borgara, sem eru fjölskyldumeðlimir EES-ríkisborgara og vilja nýta ferðafrelsi sitt 

                                                 
81 Frumvarp til laga nr. 86/2008 um breytingu á lögum um útlendinga nr. 96/2002 með síðari breytingum. 
135. löggjafarþ., 2007-2008, þskj. 572. 
82 Jóhanna Jónsdóttir: Áhrif Íslands á stefnumótun ESB fyrir og eftir inngöngu í sambandið, bls. 7. 
83 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB: Ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 158/2007, 
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2008-is/No26-08-IS.ashx. 
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samkvæmt EES-samningnum, þar sem þessi réttindi séu bein afleiðing frjálsrar farar 

EES-ríkisborgara.84 

 Tilskipunin hefur ekki verið að fullu innleidd og aðlöguð íslenskum rétti þrátt fyrir 

breytingar á lögum um útlendinga nr. 96/2002 (hér eftir nefnd útlendingalög) með 

lögum nr. 86/2008, lögum um atvinnuréttindi útlendinga nr. 97/2002 og lögum um 

frjálsan atvinnu- og búseturétt nr. 47/1993 með lögum nr. 78/2008, þar sem reglugerð 

um útlendinga nr. 53/2003 hefur ekki verið endurskoðuð í tilefni innleiðingarinnar. 

Íslensk stjórnvöld hafa þó tilkynnt ESA að það verði gert.85 Samkvæmt upplýsingum í 

tölvupósti frá Arndísi A. K. Gunnarsdóttur, lögfræðingi hjá innanríkisráðuneytinu, 

áminnti ESA formlega (e. formal notice) íslensk stjórnvöld vegna þessa þann 28. mars 

2012, og gæti málið endað fyrir EFTA-dómstólnum sem kærumál ESA ef íslensk 

stjórnvöld ljúka ekki umræddri innleiðingu.86 Að auki upplýsti ráðuneytið að lagt hafi 

verið fyrir Alþingi frumvarp til laga um breytingar á lögum um útlendinga nr. 96/2002, 

með síðari breytingum, til að bæta úr annmörkum innleiðingarinnar á tilskipuninni, auk 

þess sem reglugerð um útlendinga sé í smíðum hjá ráðuneytinu. 

 

5.2 Ákvæði útlendingalaga nr. 96/2002 um rétt til komu og dvalar EES- eða EFTA-

útlendings. 

Ákvæði 2. málsliðar 2. mgr. 66. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands kveður á um að 

réttur útlendinga til að koma til landsins og dveljast þar skuli skipað með lögum, svo og 

fyrir hverjar sakir sé hægt að vísa þeim úr landi. Útlendingalög nr. 96/2002 taka meðal 

annars á þessum þætti, en í VI. kafla þeirra eru sérreglur um útlendinga sem falla undir 

EES-samninginn og stofnsamning EFTA. Útlendingur sem fellur undir reglur annars 

hvors þessara samninga, má koma til landsins án sérstaks leyfis og dveljast eða starfa 

hér á landi í allt að þrjá mánuði frá komu til landsins, en í allt að sex mánuði ef hann er í 

avinnuleit skv. 1. mgr. 35. gr. útlendingalaga. Ef EES- eða EFTA-útlendingur ætlar að 

                                                 
84 EES-viðbætir við Stjórnartíðindi ESB: Ákvörðun Sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 157/2007, 
http://www.efta.int/~/media/Documents/eea-supplements/icelandic/2008-is/No26-08-IS.ashx. 
85 Vefur um umsókn Íslands að ESB: Samanburðartafla með tilskipun 2004/38/EB: „Table of 
Correspondence between directive 2004/38/EC and current EC legislation on free movement and 
residence of Union citizens within the EU,“ 
http://www.vidraedur.is/media/esb_svor/02_-_Free_movement_of_workers/Annex_2-
2_Table_of_concordance_2004.pdf. 
86 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 39. 
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dveljast lengur en segir í umræddu ákvæði þá ber honum að skrá sig og skal hann 

uppfylla skilyrði 36. gr. sömu laga: 

 

36. gr. [Réttur til dvalar. 
EES- eða EFTA-útlendingur, þó ekki útlendingur sem greinir í 2. mgr. 35. gr., á 

rétt til dvalar hér á landi lengur en þrjá mánuði ef hann fullnægir eftirgreindum 
skilyrðum:  
  a. er launþegi sem fellur undir lög um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks 
innan Evrópska efnahagssvæðisins, sbr. 2. tölul. V. viðauka við EES-samninginn, 
  b. ætlar að stunda sjálfstæða atvinnustarfsemi hér á landi eða veita eða njóta hér 
þjónustu, 
  c. þiggur nægilegar fastar reglubundnar greiðslur eða á nægilegt eigið fé og 
fellur undir sjúkratryggingu sem ábyrgist alla áhættu meðan dvöl hans hér á landi 
varir, eða 
  d. er innritaður hjá viðurkenndri námsstofnun með það að meginmarkmiði að 
öðlast þar menntun eða starfsþjálfun, fellur undir sjúkratryggingu sem ábyrgist 
alla áhættu meðan dvöl hans hér á landi varir og getur sýnt fram á trygga 
framfærslu. 

Krefja má EES- eða EFTA-útlending um að framvísa fullnægjandi 
ferðaskilríkjum og gögnum sem staðfesta að hann uppfylli skilyrði 1. mgr. 

[Ráðherra]1) getur sett nánari reglur um rétt EES- og EFTA-útlendinga til 
dvalar hér á landi, þar á meðal um skráningu réttar til dvalar og um gögn skv. 2. 
mgr.]2) 

 1)L. 162/2010, 172. gr. 2)L. 86/2008, 24. gr. 
 

Í XII. kafla reglugerðar nr. 53/2003 er fjallað um dvöl útlendinga sem falla undir EES-

samninginn eða stofnsamning EFTA hér á landi en 69. gr. reglugerðarinnar er nær 

samhljóða 35. gr. útlendingalaga um rétt EES- eða EFTA- útlendings til dvalar á 

Íslandi. Í 3. mgr. 69. gr. reglugerðarinnar segir þó enn að EES- eða EFTA útlendingi sé 

skylt að hafa dvalarleyfi ef hann hyggst dvelja eða starfa lengur en þrjá til sex mánuði 

skv. 1. mgr. sömu greinar. Af þessu má sjá að reglugerðinni hefur ekki verið breytt til 

samræmis við tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB þar sem að 

tilskipunin gerir ekki ráð fyrir að EES- eða EFTA-útlendingur þurfi dvalarleyfi. Íslensk 

stjórnvöld eru þar með ekki að sinna skyldu sinni um innleiðingu gerða skv. 7. gr. EES-

samningsins, eins og áður hefur komið fram, og eykur það réttaróöryggi í íslensku 

samfélagi.  

 Aðstandandi EES- eða EFTA-útlendings sem dvelur löglega hér á landi hefur rétt til 

að dvelja með honum hérlendis samkvæmt 37. gr. útlendingalaga. Aðstandandi telst 

vera maki, sambúðarmaki eða niðji útlendings sem dvelur löglega hér á landi og/eða 

maka hans og er yngri en 21 árs eða á framfæri viðkomandi, eða ættmenni útlendings 
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sem dvelur löglega hér á landi eða maka hans og er skyldur þeim í beinan legg auk þess 

að vera á framfæri viðkomandi.  

 Framangreindar reglur voru settar inn í útlendingalög með lögum nr. 86/2008 um 

breytingu á útlendingalögum árið 2008 vegna tilskipunar 38/2004/EB um frjálsa för 

fólks innan ESB. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpinu fól þessi breyting í sér að 

réttarstaða EES- og EFTA-útlendinga hér á landi varð lík þeirri sem norrænir borgarar 

hafa notið hingað til. Rétturinn til frjálsrar farar og dvalar EES- eða EFTA-útlendings á 

EES-svæðinu er svo afdráttarlaus að ekki þarf veita honum sérstakt leyfi til 

staðfestingar á réttinum.87  

 Allir útlendingar sem koma til landsins skulu hafa með sér vegabréf eða annað 

kennivottorð sem viðurkennt er sem ferðaskilríki skv. 5. gr. útlendingalaga, sbr. 1. mgr. 

5. gr. tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB. Í viðauka 2 með reglugerð 

um útlendinga nr. 53/2003 má sjá lista yfir kennivottorð frá aðildarríkjum sem teljast 

gild ferðaskilríki hér á landi. EES-útlendingi nægir því að framvísa vegabréfi eða öðru 

sambærilegu kennivottorði við komuna til landsins.  

 Reglugerð nr. 1212/2007, um för yfir landamæri, fjallar um eftirlit með för fólks 

yfir ytri og í sérstökum tilvikum innri landamærum Schengen-svæðisins, en samkvæmt 

2. gr. reglugerðarinnar gildir hún um hvern þann einstakling sem fer yfir innri eða ytri 

landamæri Schengen-svæðisins við komu til landsins og brottför frá landinu. Að auki 

segir í 2. málslið 1. gr. reglugerðarinnar að hún hafi ekki áhrif á rétt erlendra 

ríkisborgara sem njóta réttar til frjálsrar farar samkvæmt samningum um EES og EFTA, 

eða rétt flóttamanna eða einstaklinga sem óska alþjóðlegrar verndar. 

 Í IV. kafla sömu reglugerðar er sérstaklega fjallað um för yfir innri landamæri 

Schengen-svæðisins en þar segir í 27. gr. að heimilt sé að fara yfir innri landamæri 

Schengen-svæðisins án þess að landamæraeftirlit fari fram, án tillits til ríkisfangs 

einstaklings. Stjórnvöldum er þó heimilt að framkvæma lögregluvald, annað en 

landamæraeftirlit og stunda öryggiseftirlit og flugverndareftirlit samkvæmt a- og b-lið 

28. gr. reglugerðarinnar. Einstaklingum ber samt sem áður skylda til að bera skilríki og 

sinna tilkynningarskyldu skv. lögum og reglugerð um útlendinga samkvæmt c- og d-lið 

sömu greinar.  

  
                                                 
87 Athugasemdir með 22. gr. frumvarps þess er varð að lögum nr. 86/2008, sbr. þskj. 572, 135. löggjþ., 
2007-2008.  
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5.3 Ákvæði útlendingalaga nr. 96/2002 og reglugerðar nr. 1212/2007 um 

takmörkun á frjálsri för EES- eða EFTA-útlendings. 

Takmörkun íslenskra stjórnvalda á komu EES- eða EFTA útlendings til landsins byggist 

á 41. gr., 42. gr. og 43. gr. útlendingalaga er varða frávísun og brottvísun. Í 41. gr. er 

kveðið á um heimild stjórnvalda til frávísunar EES- eða EFTA útlendings frá landi við 

komu til landsins eða allt að sjö sólarhringum eftir komu ef: 

 

 a. hann fullnægir ekki reglum sem settar eru um ferðaskilríki eða komu til 
landsins, 
  b. honum hefur verið vísað úr landi og endurkomubann er enn í gildi og honum 
hefur  ekki verið veitt heimild til að koma til landsins, 
  c. um er að ræða háttsemi sem greinir í 1. mgr. 42. gr., eða 
  d. það er nauðsynlegt vegna öryggis ríkisins, krefjandi þjóðarhagsmuna eða 
almannaheilbrigðis. 

 

Samkvæmt 2. mgr. 41. gr. útlendingalaga er það lögreglustjóri sem tekur ákvörðun um 

frávísun skv. a- og b-lið, en Útlendingastofnun skv. c- og d-lið, og er það nægjanlegt að 

meðferð máls hefjist innan sjö sólarhringa frestsins.  

 Í c-lið 1. mgr. 41. gr. sömu laga segir að vísa megi EES- eða EFTA-útlendingi frá 

landi við komu til landsins ef um er að ræða háttsemi sem greinir í 1. mgr. 42. gr. en þar 

er kveðið á um að heimilt sé að vísa EES- eða EFTA-útlendingi, eða aðstandanda hans, 

úr landi ef það er nauðsynlegt með vísan til allsherjarreglu eða almannaöryggis. Er það í 

raun þessi liður ákvæðisins sem er helst til skoðunar í þessari ritgerð og endurspeglar 

ákvæðið 27. gr. tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB. 

 Samkvæmt 2. mgr. 42. gr. útlendingalaga má framkvæma brottvísun skv. 1. mgr. 

sama ákvæðis, þ.e. með vísan til allsherjarreglu eða almannaöryggis, ef útlendingurinn 

sýnir af sér eða ætla má að um sé að ræða persónubundna háttsemi sem felur í sér 

raunverulega og nægilega alvarlega ógn gagnvart grundvallarþjóðfélagssjónarmiðum. 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins virðist sem það eigi aðeins við um brottvísun, en vegna 

tilvísunar c-liðar 1. mgr. 41. gr. sömu laga er hægt að yfirfæra þessi skilyrði á 

frávísunarheimildina. 

 Í 43. gr. útlendingalaga er fjallað um takmarkanir á heimild til brottvísunar. Við 

ákvörðun um brottvísun þarf að meta aðstæður útlendings og þarf að taka mið af því 

hvort að brottvísun muni með hliðsjón af málsatvikum og tengslum útlendings við 

landið fela í sér ósanngjarna ráðstöfun gagnvart honum eða nánustu ættingjum hans skv. 
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1. mgr. 43. gr. Auk þess segir í síðasta málslið sama ákvæðis að taka skuli til athugunar 

lengd dvalar á Íslandi, aldur, heilsufar, fjölskyldu- og fjárhagsaðstæður og tengsl 

viðkomandi við heimaland. Í 2. mgr. 43. gr. kemur fram að ekki sé heimilt að vísa brott 

EES- eða EFTA-útlendingi, eða aðstandanda hans, sem hefur varanlega búsetu hér á 

landi, nema alvarlegar ástæður er varða allsherjarreglu eða almannaöryggi krefjist þess. 

Samkvæmt 3. mgr. 42. gr. þurfa ástæður brottvísunar skv. 42. gr. að vera brýnar hafi 

EES- eða EFTA útlendingur dvalið löglega á Íslandi lengur en í tíu ár og gildir það 

sama um ólögráða EES- eða EFTA útlending nema annað sé talið nauðsynlegt vegna 

hagsmuna hans.  

 Ákvæði 2. mgr. 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003 um útlendinga kveður á um heimild 

til frávísunar og brottvísunar EES- eða EFTA-útlendings ef það er nauðsynlegt með 

skírskotun til allsherjarreglu og almannaöryggis, en þar sem að reglugerðinni hefur ekki 

verið breytt til samræmis við tilskipun 38/2004/EB um frjálsa för fólks innan ESB þá 

verður ekki fjallað nánar um það ákvæði. 

 Í 29. gr. reglugerðar nr. 1212/2007 um för yfir landamæri kemur fram að 

dómsmálaráðherra sé heimilt að taka upp tímabundið eftirlit á innri landamærum 

Schengen-svæðisins vegna alvarlegrar ógnar við allsherjarreglu eða þjóðaröryggi í allt 

að 30 daga eða eins lengi og fyrirsjáanleg ógn stendur yfir ef um lengri tíma er að ræða. 

Byggist þessi heimild á 1. mgr. 23. gr. Schengen-landamærareglnanna er greint var frá 

hér að framan í kafla 4.5.2 og hefur hún verið nýtt tvisvar af íslenskum stjórnvöldum, 

2007 og 2009, í báðum tilvikum til að sporna við heimsókn meðlima í skipulögðum 

glæpasamtökum.88 Samkvæmt upplýsingum frá Önnu Birnu Þráinsdóttur, starfsmanni 

Lögbirtingarblaðs, voru ákvarðanirnar um að taka upp tímabundið eftirlit auglýstar í 

báðum tilvikum í Lögbirtingablaði eins og stjórnvöldum ber að gera samkvæmt 2. mgr. 

30. gr. reglugerðar nr. 1212/2007 um för yfir landamæri, og samkvæmt auglýsingunum 

voru þær tilkynntar til framkvæmdarstjórnar ESB og annarra Schengen-ríkja skv. 1. 

mgr. sömu greinar. Innanríkisráðuneytið upplýsti einnig í tölvupósti að íslenskum 

stjórnvöldum hafi ekki borist efnislegar athugasemdir vegna þessa og má ætla að þá hafi 

verið viðurkennt af framkvæmdarstjórn ESB og annarra Schengen-ríkja það mat 

íslenskra stjórnvalda að koma meðlima í þekktum skipulögðum glæpasamtökum til 

landsins geti talist sem ógn við allsherjarreglu.  

                                                 
88 Innanríkisráðuneytið: Schengen samstarfið - Handbók, bls. 13. 
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Í þessu samhengi má nefna að einnig var tekið upp tímabundið landamæraeftirlit 

árið 2004 vegna ógnar við allsherjarreglu, þegar von var á komu meðlimum Hog Riders 

til landsins, en þau samtök eru líka talin til skipulagðra glæpasamtaka. Þá höfðu hins 

vegar Schengen-landamærareglurnar ekki tekið gildi, heldur nýttu íslensk stjórnvöld sér 

heimild í 2. mgr. 2. gr. Schengen-samningsins er heimilaði tímabundið eftirlit á 

landamærum. Var þá aðeins skylda að tilkynna þess konar ákvörðun til hinna Schengen-

ríkjanna en ekki til framkvæmdarstjórnar ESB eins og gert er ráð fyrir í núgildandi 

löggjöf, en ólíklegt er að hin Schengen-ríkin hafi almennt mikið verið að setja út á 

framkvæmd annarra aðildarríkja í þessum málum þar sem að mat á ógn við 

allsherjarreglu telst yfirleitt til innri málefna ríkis. Má því segja að ákvarðanirnar frá 

2007 og 2009 hér að ofan styrki niðurstöðuna í úrskurði dóms- og kirkumálaráðherra frá 

2005 og nánar verður fjallað um í kafla 6.1.1, þar sem að framkvæmdarstjórn ESB var 

einnig tilkynnt um þær og gerði hún ekki neinar athugasemdir. 

 Þegar heimildin um tímabundið eftirlit á innri landamærum er nýtt þarf þó að gæta 

meðalhófs og skal umfang og tímalengd eftirlits ekki vera meiri en nauðsyn krefur. 

Samkvæmt 31. gr. reglugerðar nr. 1212/2007 um för yfir landamæri, er í 

undantekningartilvikum einnig heimilt að taka tafarlaust upp tímabundið eftirlit á innri 

landamærum þegar ógn við allsherjarreglu og þjóðaröryggi krefjast skjótra aðgerða. 

Tilkynna þarf þá strax öðrum Schengen-ríkjum og framkvæmdarstjórn ESB um 

eftirlitið. 

 

5.4. Samanburður á ákvæðum um frávísun eða brottvísun EES- eða EFTA- 

útlendings í útlendingalögum nr. 96/2002 og tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för 

fólks innan ESB. 

Athyglisvert er að skoða í tilefni innleiðingar á tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för í 

íslenskan rétt, hvort að íslensk lagaákvæði samræmist tilskipuninni. Þegar höfundur 

skoðaði ákvæði útlendingalaga um frávísun eða brottvísun EES- eða EFTA- útlendings í 

ljósi ákvæða 27. - 28. gr. og 31. - 33. gr. tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa för fólks 

innan EES þá kom í ljós að ákvæði tilskipunarinnar eru örlítið ítarlegri.  

 Í 27. gr. tilskipunarinnar koma almennar reglur fram er varða takmörkun á frjálsri 

för og takmörkun á dvöl EES- eða EFTA- útlendings. Þar eru því settar undir sama hatt 

reglur um frávísun og brottvísun. Eru þessar reglur að mestu innleiddar í 41. - 42. gr. 
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útlendingalaga en þó segir í lok 1. tl. 27. gr. tilskipunarinnar að takmarkanir á frjálsri för 

á grundvelli allsherjarreglu, almannaöryggis og almannaheilbrigðis séu ekki heimilar til 

að þjóna efnahagslegum markmiðum. Ekki er að sjá að íslensk yfirvöld hafi enn gert ráð 

fyrir þessum þætti í útlendingalögunum við innleiðingu tilskipunarinnar, en hugsanlega 

verður það gert þegar innleiðingu lýkur með reglugerð eins og boðað hefur verið.89  

 Í 1. málslið 2. tl. 27. gr. tilskipunarinnar segir að aðgerðir á grundvelli takmarkana á 

frjálsri för og dvöl EES- eða EFTA-útlendings vegna ástæðna er varða allsherjarreglu 

eða almannaöryggi skuli vera byggðar á reglunni um meðalhóf og eigi að beinast 

eingöngu að persónulegri hegðun einstaklingsins sem um ræðir. Hvergi er minnst á 

meðalhófsregluna í útlendingalögunum en 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um 

meðalhóf gildir hvað það varðar, sbr. 1. mgr. 23. gr. útlendingalaga. Það er þó 

möguleiki að íslensk stjórnvöld muni innleiða meðalhófsregluna með skýrari hætti í 

útlendingalöggjöfina með breytingu á reglugerð um útlendinga nr. 53/2003. 

 Í síðasta málslið 2. tl. 27. gr. tilskipunarinnar segir að takmarkanirnar megi ekki 

vera réttlættar af almennum varnaðarsjónarmiðum heldur verði að líta á einstök atriði 

máls. Svo virðist sem þetta atriði hafi ekki fengið að fljóta með við breytinguna á 

útlendingalögunum en e.t.v. munu íslensk stjórnvöld taka tillit til þessa við breytingu á 

reglugerð um útlendinga nr. 53/2003. 

 Við samanburð á tilskipuninni og útlendingalögunum lítur út fyrir að ákvæði 

útlendingalaga er varðar vernd gegn brottvísun séu nánast samhljóma 28. gr. 

tilskipunarinnar. 

 Reglur er varða tilkynningu um frávísun í útlendingalögunum skv. 1. mgr. 30. gr. a. 

virðast vera í samræmi við 1. tl. 30. gr. tilskipunar 2004/38/EB er varðar birtingu 

ákvarðana, þ.e. aðila máls skal vera birt ákvörðun skriflega. Í 30. gr. útlendingalaga er 

þó einnig tekið fram að ákvörðunin skuli vera tilkynnt útlendingi „svo fljótt sem verða 

má.“ Í 1. tl. 30. gr. tilskipunarinnar segir líka að ákvörðun um frávísun skuli vera 

þannig búin að aðili máls geti skilið innihald hennar og afleiðingar sem ákvörðunin 

hefur fyrir hann. Líklegast eru það ákvæði 25. gr. útlendingalaga og 7. gr. 

                                                 
89 Vefur um um umsókn Íslands að ESB: Samanburðartafla með tilskipun 2004/38/EB: „Table of 
Correspondence between directive 2004/38/EC and current EC legislation on free movement and 
residence of Union citizens within the EU,“ http://www.vidraedur.is/media/esb_svor/02_-
_Free_movement_of_workers/Annex_2-2_Table_of_concordance_2004.pdf. 
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stjórnsýslulaga um leiðbeiningarskyldu stjórnvalda sem talin eru uppfylla 1. - 3. tl. 30. 

gr. tilskipunarinnar sem taka á því að aðili máls skuli fá nákvæmar upplýsingar um 

ástæður ákvörðunarinnar um frávísun og hvaða kæruleiða hann geti leitað.  

 Málsmeðferðarreglur 31. gr. tilskipunarinnar segja m.a. að aðilar skuli hafa aðgang 

að kæruleið í gistiríki til að endurskoða ákvörðun um frávísun á grundvelli ástæðna er 

varða allsherjarreglu og almannaöryggi. Ákvæði 1. mgr. 30. gr. útlendingalaga kveður á 

um að kæra megi ákvörðun Útlendingastofnunar til ráðuneytisins ef ákvörðun er ekki 

tekin af Útlendingastofnun sem æðra stjórnvaldi. Að öðru leyti gildi VII. kafli 

stjórnsýslulaga um kæru skv. 2. mgr. 30. gr. útlendingalaga. Þegar um brottvísun EES-

útlendings er að ræða, þá gildir hins vegar 1. mgr. 31. gr. útlendingalaga þar sem segir 

að ákvörðun um brottvísun megi ekki framkvæma fyrr en ákvörðun sé endanleg, en að 

öðru leyti gildi ákvæði 29. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um frestun réttaráhrifa. 

 Í 4. tl. 31. gr. tilskipunarinnar kemur fram að aðildarríki megi meina aðila máls um 

komu til landsins meðan á að meðferð kærumáls stendur, en ekki megi koma í veg fyrir 

að aðili máls komi vörn sinni á framfæri í eigin persónu, nema þá að það valdi 

alvarlegum vandkvæðum er varða allsherjarreglu og almannaöryggi eða þegar kæran á 

við um synjun á komu til landsins. Því geta stjórnvöld neitað útlendingi um að koma 

vörn sinni á framfæri í eigin persónu þegar um frávísunarmál er að ræða. Er ekki að sjá 

að þetta ákvæði hafi verið innleitt í íslenskan rétt enn sem komið er.  

 Með framangreindum samanburði íslensku löggjafarinnar og tilskipunar 

2004/38/EB má sjá að Ísland á eitthvað í land með að ljúka við innleiðingu 

tilskipunarinnar. 

 

6. Stjórnsýslu- og dómaframkvæmd á Íslandi 

Málsmeðferð vegna ákvarðana er varða frávísun og brottvísun EES- eða EFTA-

útlendings frá Íslandi fer eftir reglum útlendingalaga nr. 96/2002 og stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Útlendingastofnun tekur ákvörðun um frávísun EES- eða EFTA-útlendings á 

grundvelli allsherjarreglu eða almannaöryggis skv. 2. mgr. 41. gr. útlendingalaga en 

ákvörðun um brottvísun EES- eða EFTA-útlendings er einnig tekin af stofnunni skv. 5. 

mgr. 42. gr. sömu laga. EES- eða EFTA-útlendingur sem vísað hefur verið frá eða brott 

af landinu getur kært þá ákvörðun til innanríkisráðuneytisins skv. 1. mgr. 30. gr. 
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útlendingalaga. Kærumál fara að öðru leyti eftir reglum VII. kafla stjórnsýslulaga um 

stjórnsýslukæru skv. 2. mgr. 30. gr. útlendingalaga.  

 

6.1 Ákvarðanir Útlendingastofnunar er varða frávísun á grundvelli c-liðar 1. mgr. 

41. gr. útlendingalaga og úrskurðir innanríkisráðuneytis sem æðra stjórnvalds um 

þær ákvarðanir. 

Eins og segir í inngangi ritgerðarinnar hér að framan, þá valdi höfundur tvo úrskurði til 

að fjalla um í þessari ritgerð, en þeir vörðuðu báðir frávísun EES-útlendings á 

grundvelli c-liðar 1. mgr. 41. gr. útlendingalaga. Samkvæmt upplýsingum í tölvupósti 

frá Gunnari Björnssyni, starfsmanni lögreglunnar á Suðurnesjum háttaði málum þannig 

í eldri úrskurðinum, frá árinu 2005, að íslensk stjórnvöld nýttu sér heimild 2. mgr. 2. gr. 

Schengen-samningsins90 til að taka upp tímabundið landamæraeftirlit á innri 

landamærum vegna alvarlegrar ógnar við allsherjarreglu, en þá var von á hópi manna til 

landsins frá Danmörku er tengdust Hog Riders. Bárust engar athugasemdir frá öðrum 

aðildarríkjum Schengen-samningsins vegna þessa. Eftir að Schengen-

landamærareglurnar tóku gildi og reglum varðandi tilkynningarskyldu var breytt þannig 

að framkvæmdarstjórn ESB skyldi líka tilkynnt um ákvörðun um að taka upp 

tímabundið eftirlit á innri landamærum, hafa íslensk stjórnvöld nýtt sér þá heimild 

tvisvar sinnum, eins og rakið var í kafla 5.3. Bárust þá heldur engar athugasemdir. 

Styrkir það enn frekar það mat íslenskra stjórnvalda að koma meðlima Hog Riders til 

landsins hafi talist ógn við allsherjarreglu. 

 Þegar til yngri úrskurðar kom á árinu 2010, höfðu lögreglu borist upplýsingar um að 

leiðtogi Hells Angels í Noregi væri væntanlegur til landsins og vann þá lögreglan 

samkvæmt heimildum sínum um framkvæmd lögregluvalds. Var þá um að ræða 

handtöku á einum þekktum einstaklingi og ekki talin þörf á beitingu heimildar til 

upptöku landamæraeftirlits. 

 

6.1.1 Úrskurður dóms- og kirkjumálaráherra frá apríl 2005. 

Málavextir voru þeir að danskur karlmaður, fæddur árið 1959, flaug frá 

Kaupmannahöfn til Keflavíkur í nóvember 2004. Tilgangur ferðarinnar var að 

                                                 
90 Nú Schengen-landamærareglurnar, sbr. kafli 4.5.2. 
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heimsækja félaga sína í mótorhjólaklúbbnum Hrolli, en hann var sjálfur meðlimur í Hog 

Riders MC í Kaupmannahöfn. Hann sagði Hog Riders MC ekki vera meðlim í Hells 

Angels eða öðrum vélhjólaklúbbum. Manninum var vísað frá landinu af ÚTL ásamt átta 

öðrum mönnum á grundvelli j-liðar 1. mgr. 18. gr. laga nr. 96/200291 þar sem vera 

meðlima Hog Riders MC á landinu væri til þess fallin að valda röskun friðar og röskun 

á allsherjarreglu.  

 Maðurinn kærði ákvörðun ÚTL til dóms- og kirkjumálaráðuneytisins (nú 

innanríkisráðuneyti) og krafðist þess að frávísun hans yrði felld úr gildi. Í stuttu máli þá 

taldi kærandi að með því að vísa honum frá landinu væri brotið á grundvallarréttindum 

hans samkvæmt Mannréttindasáttmála Evrópu og grundvallarreglum EES-samningsins. 

Einnig vísaði hann í hinar ýmsu stjórnsýslureglur og taldi sig meðal annars ekki hafa 

fengið nægjanlegar upplýsingar um ástæðu frávísunar. 

  Dóms- og kirkjumálaráðuneytið staðfesti úrskurð ÚTL í apríl 2005 og byggði 

niðurstöðu sína á því að ríkislögreglustjóri meti hættuna af ferðalögum þessa aðila. 

Ríkislögreglustjóra höfðu borist upplýsingar þess efnis að umræddur maður væri 

meðlimur í mótorhjólasamtökunum Hog Riders MC og fyrir lægju upplýsingar þess 

efnis frá lögreglu á Norðurlöndunum að Hog Riders MC tengdust Hells Angels og 

Bandidos MC. Þá höfðu lögreglunni einnig borist þær upplýsingar að tilgangur ferðar 

kæranda til Íslands væri sá að taka þátt í fundi þar sem íslenskur mótorhjólaklúbbur yrði 

formlega stofnaður undir nafni og með aðild að Hog Riders MC. Ríkislögreglustjóri 

taldi heimsóknina til þess fallna að valda röskun friðar og röskun á allsherjarreglu á 

grundvelli upplýsinga og ábendinga frá lögreglustofnunum á Norðurlöndunum og í 

Evrópu. Tilgangur heimsóknar hinna erlendu félaga í Hog Riders hafi verið að koma á 

samstarfi við hin erlendu samtök sem hafa tengsl við skipulagða glæpastarfsemi. 

 Ráðuneytið tók þó fram að réttara hefði verið að byggja úrskurðinn á c-lið 41. gr. 

laga nr. 96/2002 um frávísun EES- eða EFTA-útlendings en það var þó ekki talið valda 

ógildingu úrskurðarins.  

 

                                                 
91 Þetta ákvæði segir til um heimild stjórnvalda til frávísunar útlendings frá landi við komu til landsins ef 
það er nauðsynlegt m.a. vegna allsherjarreglu. 
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6.1.2 Úrskurður dómsmála- og mannréttindaráðherra frá júní 2010 

Norskur karlmaður, fæddur árið 1967, ferðaðist frá Osló til Keflavíkur í febrúar 2010. Í 

farangri fundust föt merkt Hells Angels vélhjólasamtökunum. Maðurinn viðurkenndi 

við skýrslutöku að vera meðlimur í Hells Angles og að tilgangur heimsóknar sinnar væri 

að heimsækja vini sína í Fáfni (sem nú kallast MC Iceland) og að hann hygðist gista í 

félagsheimili þeirra. Maðurinn reyndist með hreint sakavottorð.  

 Manninum var vísað frá landi af ÚTL á grundvelli c-liðar 1. mgr. 41. gr. laga nr. 

96/2002 um útlendinga vegna ógnar við allsherjarreglu. Kom fram í ákvörðun ÚTL að 

greiningardeild ríkislögreglustjóra hafi samdægurs unnið opið hættumat vegna komu 

félaga í Hells Angels samtökunum til Íslands. Kom fram í hættumatinu að allar líkur 

væru á því að ferðir félaga í Hells Angels til Íslands tengdust fyrirhugaðri inngöngu MC 

Iceland í Hells Angels vélhjólasamtökin og þá myndu íslensku samtökin fá stöðu 

fullgildrar og sjálfstæðrar deildar innan Hells Angels samtakanna. Bæði samstarf MC 

Iceland og erlendra deilda Hells Angels og fyrirhuguð innganga íslensku samtakanna í 

Hells Angels, skapi hættu á aukinni skipulagðri glæpastarfsemi hér á landi sem feli í sér 

ógn við samfélagið. Interpol upplýsti einnig að maðurinn væri vel þekktur fyrir 

starfsemi tengda Hells Angels. 

 Ákvörðun ÚTL var kærð til dómsmála- og mannréttindaráðuneytis síðar í sama 

mánuði. Maðurinn gerði athugasemd við hættumat ríkislögreglustjóra og sagði að þar 

hafi verið að finna órökstuddar fullyrðingar um MC-Iceland, Hells Angels og tengsl 

þessara félaga, sem og tilgang mögulegra ferða meðlima samtakanna til Íslands. Matið 

gerði ekki greinarmun á því hvort meðlimir samtakanna hafi verið fundnir sekir um 

einhver þeirra afbrota sem fullyrt væri að þeir hafi tekið þátt í eða ekki. Segir í kærunni 

að Hells Angels samtökin hafi þúsundir meðlima og um allan heim starfi mörg ólík 

undirfélög. Að auki hafi ekki verið lögð fram nein gögn í málinu sem sýni fram á 

réttmæti þeirra fullyrðinga sem fram komi í mati ríkislögreglustjóra og ekki eigi að 

byggja íþyngjandi ákvörðun í máli einstaklings á slíku gagni. Ráðuneytið samþykkti 

þetta ekki og sagði að lögreglan hafi leitað sér upplýsinga, m.a. til lögreglunnar á 

Norðurlöndunum, og einnig notað vel þekktar staðreyndir í málinu til að byggja matið á. 

Almanna- og einkahagsmunir mæltu í þessu tilviki á móti því að tilgreina heimildir fyrir 

upplýsingunum. 



44 

 

 Að auki tiltók maðurinn ákvæði 3. mgr. 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003 og taldi 

ÚTL ekki hafa tekið ákvörðun á grundvelli framferði hans. Í niðurstöðu ráðuneytisins 

kom hins vegar fram að þar sem að kærandi væri meðlimur í samtökum Hells Angels 

hafi hann að mati ráðuneytisins samsamað sig markmiðum þeirra, fyrirætlan og 

starfsemi samtakanna sem talin væri ógn við allsherjarreglu og almannaöryggi. Væri 

það því persónubundin háttsemi kæranda sjálfs sem væri ástæða þess að honum hafi 

verið vísað frá landi í febrúar 2010. 

 Maðurinn vildi einnig meina að samkvæmt 3. gr. 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003 þá 

væri ÚTL ekki heimilt að vísa honum frá landi nema einnig væri hægt að beita því við 

háttsemi íslenskra ríkisborgara. Í niðurstöðu ráðuneytisins segir að sá skilningur verði 

ekki lagður í 3. mgr. 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003 að heimilt þurfi að vera að frávísa 

íslenskum ríkisborgara við sambærilegar aðstæður, heldur sé þar átt við önnur lögmæt 

úrræði stjórnvalda þegar háttsemi íslensks ríkisborgara þykir ógna allsherjarreglu eða 

almannaöryggi. Ef ákvæðið væri túlkað á annan hátt myndi það brjóta í bága við 2. mgr. 

66. gr. stjórnarskrárinnar. Telja má líklegt að íslensk stjórnvöld hafi byggt niðurstöðu 

sína varðandi þennan lið á sjónarmiðum er komu fram í máli Adoui and Cornuaille,92 er 

nefnt var í kafla 4.5.1.2 hér að framan. 

 

6.2 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6158/2010  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-6158/2010 frá 22. desember 2011 var 

staðfestur úrskurður dómsmála- og mannréttindaráðherra frá 15. júní 2010 og þar af 

leiðandi einnig ákvörðun ÚTL um vísun norsks ríksborgara frá landinu þann 8. febrúar 

2010, er reifað var hér að framan. Er þetta eini dómurinn til þessa sem fallið hefur hér á 

landi varðandi frávísun EES-borgara frá landinu vegna ógnar við allsherjarreglu eða 

almannaöryggi. 

 Óþarfi er að reifa málavexti úrskurðarins aftur, en stefnandi taldi ákvörðun ÚTL 

hafa verið ólögmæta og stefndi íslenska ríkinu til að greiða sér miskabætur að fjárhæð 

1.000.000 ásamt dráttarvöxtum. Stefndi, íslenska ríkið, krafðist sýknu af öllum kröfum 

stefnanda en til vara var krafist lækkunar á stefnukröfu.  

 Stefnandi byggði í fyrsta lagi á þeirri málsástæðu að hættumat ríkislögreglustjóra, 

dagsett 8. febrúar 2010, sem ÚTL byggði ákvörðun sína á, hafi verið ófullnægjandi. Í 

                                                 
92 EBD, C-115/81 og C-116/81 ECR (1982), bls. 1665, 8. mgr, sameinuð mál. 
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því væri að finna órökstuddar fullyrðingar um MC Iceland, Hells Angels og tengslin 

þeirra á milli. Í dóminum segir hins vegar að það sé lögbundið hlutverk 

greiningardeildar lögreglunnar að meta hættu og áhættu vegna skipulagðrar 

glæpastarfsemi, en í hættumati felist að gera kerfisbundið grein fyrir þeirri vá sem fyrir 

hendi sé. Í tilefni af málsókn þessari skrifaði ríkislögreglustjóri umsögn til dómsmála- 

og mannréttindaráðuneytisins og kom fram í henni að við gerð hættumatsins hafi verið 

notast við trúnaðarupplýsingar frá lögregluliðum á Norðurlöndum. Þá hafi einnig verið 

notast við fjölmiðlaumfjöllun á Norðurlöndum, auk skýrslna frá Europol. Dómurinn 

féllst ekki á að þeir annmarkar væru á hættumatinu að ekki væri hægt að styðjast við 

það og ekki væri nauðsynlegt að geta heimilda fyrir upplýsingum sem þar væru 

tilgreindar. Hafa yrði í huga að um viðkvæmar trúnaðarupplýsingar gæti verið að ræða 

þar sem hagsmunir stæðu gegn því að upplýst yrði um heimildir. Segir einnig að matið 

byggi á ýmsum þekktum staðreyndum og upplýsingum um stöðu vélhjólasamtakanna 

MC Iceland í aðildarferli að Hells Angels. 

 Í öðru lagi byggði stefnandi mál sitt á því að rannsóknarregla 10. gr. stjórnsýslulaga 

hafi verið brotin þar sem undirbúningur og rannsókn ákvörðunar um frávísun hafi verið 

ófullnægjandi, en samkvæmt ákvæðinu skal stjórnvald sjá til þess að mál sé nægjanlega 

upplýst áður en ákvörðun er tekin. Nefndi stefnandi sérstaklega að hvorki ÚTL né 

dómsmála- og mannréttindaráðuneytið hafi gert tilraun til að staðreyna hættumat 

ríkislögreglustjóra. Í dóminum segir að skv. 2. mgr. 22. gr. laga nr. 96/2002 um 

útlendinga sé það lögregla sem undirbúi frávísunarmál og ef hún telji skilyrði vera til 

þess að vísa útlendingi frá landi sendi hún ÚTL gögnin sem taki síðan ákvörðun á 

grundvelli þeirra. Ríkislögreglustjóri hafi því verið sú stofnun sem bær hafi verið til 

þess að undirbúa ákvörðun ÚTL. Hlutverk ÚTL og dómsmála- og 

mannréttindaráðuneytis hafi því aðeins verið, að fengnu mati lögreglu, að meta það 

hvort skilyrðum laga nr. 96/2002 til frávísunar hafi verið fullnægt. Til stuðnings 

ákvörðun sinni hafi ÚTL líka nefnt að stefnandi hafi viðurkennt fyrir lögreglu að vera 

félagsmaður í Hells Angels World. Einnig að hann hafi ætlað að hitta íslenskan 

lögmann vegna aðgerða íslenskra stjórnvalda gagnvart samtökunum en sá fundur hafði 

verið skipulagður af MC Iceland. Stefnanda hafi líka verið gefinn kostur á að andmæla 

ákvörðuninni um frávísun sem hann og gerði. Var málsástæðunni hafnað á grundvelli 

framangreinds. 
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 Stefnandi vildi líka meina að frávísun hans uppfyllti ekki lögmætisreglu 

stjórnsýsluréttar þar sem heimildarákvæði 1. mgr. 42. gr. laga nr. 96/2002, sbr. c-liður 1. 

mgr. 41. gr. sömu laga, væri of opið og óskýrt til að hægt væri að byggja á því ákvörðun 

um frávísun. Ákvæði þetta var, eins og áður hefur komið fram, innleitt í íslenskan rétt í 

tilefni af tilskipun nr. 38/2004/EB og tók gildi í EFTA-ríkjunum þann 1. mars 2009. 

Dómurinn taldi hins vegar að með framangreindum ákvæðum laga nr. 96/2002 væri 

stjórnvöldum falið svigrúm til skilgreiningar á því hvað felist í hugtökunum 

allsherjarregla og almannaöryggi. Stjórnvöld þurfi ákveðið svigrúm til að meta inntak 

þessara hugtaka í samræmi við þarfir þeirra, þar sem þær geta verið mismunandi frá 

einum tíma til annars. Við matið verði að gæta málefnalegra sjónarmiða, auk 

skuldbindinga ríkisins á grundvelli EES-samningsins. Féllst dómurinn því ekki á að 

lagaskilyrði skorti fyrir því að vísa stefnanda frá landinu. 

 Í dóminum kom auk þess fram að c-liður 41. mgr. laga nr. 96/2002 feli í sér 

undantekningu frá meginreglunni um frjálsa för fólks innan EES og ber því að skýra 

þröngt. Það sé á ábyrgð aðildarríkjanna að skilgreina hvað átt við sé með hugtökunum 

allsherjarreglu, almannaöryggi og almannaheilbrigði. Segir svo í dóminum að í ljósi 

eðlis Hells Angels samtakanna og tengsla þeirra við brotastarfsemi hafi félagsmenn í 

samtökunum verið metnir sem ógn við allsherjarreglu og almannaöryggi og hafi þeim 

því verið synjað um landgöngu.  

 Stefnandi taldi einnig að forsendur 2. mgr. 42. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga 

og 3. mgr. 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003 um útlendinga hafi ekki verið fyrir hendi, en í 

lagaákvæðinu segir að frávísun skv. 1. mgr. sama ákvæðis megi framkvæma ef 

útlendingurinn sýni af sér eða ætla megi að um sé að ræða persónubundna háttsemi sem 

feli í sér raunverulega og nægilega alvarlega ógn gagnvart grundvallarsjónarmiðum 

þjóðfélagsins. Í nefndu reglugerðarákvæði segir að frávísun eða brottvísun með vísan til 

allsherjarreglu eða almannaöryggis skuli eingöngu byggjast á framferði hlutaðeigandi 

útlendings og megi því aðeins framkvæma að heimilt sé að grípa til úrræða gagnvart 

íslenskum ríkisborgara við svipaðar aðstæður. Kom einnig fram hjá stefnanda að ekki 

væri nóg að vísa til almennra varnaðarsjónarmiða. Í dóminum sagði að persónubundið 

mat hafi farið fram á aðstæðum stefnanda, en hann viðurkenndi fúslega tengsl sín við 

Hells Angels World og sagði að MC Iceland hefði stöðuna „prospect“ innan Hells 

Angels. Var því sterkur grunur fyrir því að heimsókn stefnanda til Íslands hafi tengst 
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aðild MC Iceland að Hells Angels samtökunum og hvernig ætti að greiða fyrir inngöngu 

íslensku samtakanna að Hells Angels. Heimsókn stefnanda var því talin leiða til aukinna 

ítaka Hells Angels hér á landi og aukinnar hættu á skipulögðum afbrotum. Var því koma 

stefnanda til Íslands talin fela í sér raunverulega og alvarlega ógn við allsherjarreglu og 

almannaöryggi.  

 Varðandi 3. mgr. 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003 segir í dóminum að samkvæmt 2. 

mgr. 66. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands sé ekki hægt að meina íslenskum 

ríkisborgara að koma til landsins eða vísa honum úr landi. Því gæti reglugerðarákvæðið 

ekki haft þá þýðingu að hægt væri að grípa til sömu úrræða gagnvart íslenskum 

ríkisborgara, hins vegar hefðu stjórnvöld val um önnur lögmæt úrræði þegar íslenskir 

ríkisborgarar ógna almannafriði og allsherjarreglu.  

 Að lokum vildi stefnandi meina að meðalhófsregla 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 hafi verið brotin við frávísunina, en samkvæmt henni skal stjórnvald aðeins 

taka íþyngjandi ákvörðun þegar lögmætu markmiði, sem að er stefnt, verður ekki náð 

með öðru og vægara móti. Þar á meðal þarf að gæta þess að ekki sé farið strangar í 

sakirnar en nauðsyn ber til. Vísaði stefnandi til þess að honum hafi verið meinað að fara 

í húsakynni lögmanns síns ásamt honum og norskum lögmanni hans. Einnig hafi ekki 

verið þörf á því að halda stefnanda í einangrun. Í dóminum sagði að tilgangi ákvörðunar 

um frávísun stefnanda hefði ekki verið náð hefði stefnandi fengið að fara á fund með 

íslenskum lögmann sínum í húsnæði hans. Að auki segir að stefnanda hafi ekki verið 

haldið í einangrun þó hann hafi verið vistaður í fangaklefa á meðan ákvörðunartaka fór 

fram í máli hans, eins og heimilt sé skv. 33. gr. laga nr. 96/2002. Taldi dómurinn því að 

ekki hafi verið unnt að grípa til vægari úrræða til að ná því markmiði sem að var stefnt. 

Var því íslenska ríkið sýknað af kröfum stefnanda á grundvelli ofangreinds. 

Samkvæmt upplýsingum frá Rannveigu Jónsdóttur, starfsmanni í Héraðsdómi 

Reykjavíkur, var málinu ekki áfrýjað til Hæstaréttar, en áfrýjunarfrestur er liðinn skv. 2. 

mgr. 153. gr. laga nr. 91/1991, um meðferð einkamála. Þar sem þessi héraðsdómur er 

eini íslenski dómurinn sem fallið hefur í tengslum við frávísun EES-borgara, og ekki 

hefur verið lokið við innleiðingu á tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB, 

er ljóst að hann hefur ákveðið vægi við túlkun á íslenskum reglum er varða frávísun á 

ESB-borgurum vegna ógnar við allsherjarreglu. 
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7. Lög og framkvæmd í Noregi 

Réttarstaða Noregs er keimlík Íslandi að því leyti að Noregur er líka aðili að EFTA og 

EES, en ekki að ESB. Noregur er einnig aðili að Schengen-samningnum. Auk þess er 

það athyglisvert að Ísland hafði útlendingalöggjöf Norðmanna til hliðsjónar við 

samningu útlendingalaga nr. 96/2002, samkvæmt því sem greinir í athugasemdum með 

frumvarpi til laganna. Var það talið heppilegt þar sem Ísland og Noregur hafa svipaða 

réttarstöðu í Evrópuréttinum og Schengen-samstarfinu.93 

 

7.1 Ákvæði norskra laga er varða frávísun vegna ógnar við allsherjarreglu 

Noregur hefur innleitt tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB með 13. 

kafla í norsku útlendingalögunum nr. 35 frá 15. maí 2008 (n. utlendingsloven). Ákvæði 

c-liðar 121. gr. norsku útlendingalaganna kveður á um að vísa megi EES-borgurum og 

fjölskyldumeðlimum þeirra frá landinu ef fyrir liggur háttsemi sem gefi grundvöll til 

brottvísunar. Í ákvæði 122. gr. norsku útlendingalaganna er síðan fjallað um brottvísun á 

EES-borgurum á grundvelli allsherjarreglu eða almannaöryggis og er ætlað að innleiða 

með því 15. gr., 1. og 2. mgr. 27. gr. og 28. gr. tilskipunarinnar. Tilskipunin 2004/38/EB 

um frjálsa för fólks innan ESB notar ekki hugtökin frávísun og brottvísun eins og 

norsku og íslensku útlendingalögin gera, en í 3. mgr. 15. gr. tilskipunarinnar kemur 

fram að endurkomubann megi aðeins fylgja ákvörðunum um brottvísun vegna ástæðna 

er varða almannaöryggi eða allsherjarreglu. Í 27. og 28. gr. tilskipunarinnar er síðan rætt 

um skilyrði brottvísunar og frávísunar, eins og áður hefur komið fram, en gerður 

greinarmunur þar á. Í norsku útlendingalögunum er það bara ákvörðun um brottvísun 

sem endurkomubann getur fylgt, en frávísun er minna íþyngjandi aðgerð sem þýðir að 

viðkomandi verður að yfirgefa Noreg eða honum er meinuð koma til landsins.94 Hér 

sést greinilega hvaðan ákvæði íslensku útlendingalaganna um sama efni hafa verið sótt. 

 Reglan um frjálsa för fólks í EES-réttinum vegur þungt þegar ákvarðanir eru teknar 

um brottvísun og frávísun á EES-útlendingum í norskum rétti. EES-rétturinn gerir ráð 

fyrir að rökum er varða allsherjarreglu sé aðeins hægt að halda fram í ákvörðunum um 

brottvísun og frávísun ef sömu aðgerðir séu notaðar í tilvikum norskra ríkisborgara. Því 

                                                 
93 Athugasemdir með frumvarpi að lögum um útlendinga nr. 96/2002, 127. löggjþ., 2001-2002, þskj. 698. 
94 Utlendingsdirektoratet: Bortvisning og utvisning af EOS-borgere af hensyn til offentlig orden eller 
sikkerhet, http://udiregelverk.no/default.aspx?path={0AEA7955-D6E9-4F8B-98D2-3F9AE641E4B8}. 
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verður að túlka takmörkun á réttinum til frjálsrar farar þröngt. Ákvæði 122. gr. 

útlendingalaganna er svohljóðandi:  

 

§ 122. Utvisning av hensyn til offentlig orden eller sikkerhet 
EØS-borgere og deres familiemedlemmer, og utlendinger som nevnt i lovens § 
110 fjerde ledd med oppholdsrett etter § 111 annet ledd eller § 114 annet ledd, 
kan utvises når hensynet til offentlig orden eller sikkerhet tilsier det. Det er et 
vilkår for utvisning at det hos utlendingen foreligger, eller må antas å foreligge, 
personlige forhold som innebærer en virkelig, umiddelbar og tilstrekkelig 
alvorlig trussel mot grunnleggende samfunnshensyn. Kongen kan i forskrift 
fastsette nærmere bestemmelser om hva som er omfattet av offentlig orden og 
sikkerhet.  

 

Ákvæðinu svipar mikið til 1. og 2. mgr. 27. gr. tilskipunarinnar en í lok ákvæðisins er 

þó tekið fram að kóngurinn geti sett frekari reglur ákvarðanir í stjórnvaldsfyrirmæli um 

það hvað er skilgreint sem allsherjarregla og almannaöryggi, samsvarandi heimild 

ráðherra í íslensku útlendingalögunum.  

 Norska útlendingareglugerðin nr. 2009-10-15-1286 greinir frá nánari skilyrðum 

vegna ákvörðunar um brottvísun eða frávísun en í 29. lið í 19. kafla hennar eru 

ákvæðum 121. gr. og 122. gr. norsku útlendingalaganna gerð nánari skil. Þar er aftur 

lögð áhersla á að ákvörðun um brottvísun og frávísun vegna ástæðna er varða 

allsherjarreglu og almannaöryggi geti aðeins verið grundvölluð á persónulegri háttsemi 

viðkomandi og ákvörðunina megi aðeins taka ef hægt er að grípa til samsvarandi 

aðgerða vegna norskra ríkisborgara. Fyrri refsidómar geta ekki verið sjálfstæður 

grundvöllur ákvörðunar um brottvísun eða frávísun. Fyrir verður að liggja raunveruleg 

og nægilega alvarleg hætta gagnvart samfélaginu. Einnig er talin upp háttsemi sem talist 

gæti ástæða til brottvísunar eða frávísunar á grundvelli ógnar við allsherjarreglu eða 

almannaöryggis. Þetta á meðal annars við ef útlendingurinn er háður eiturlyfjum eða 

öðrum fíkniefnum eða einstaklingurinn á við geðrænar truflanir að stríða. Að auki 

kemur fram að lögreglan hafi heimild, ef það er algjörlega nauðsynlegt, til að afla 

upplýsinga um sakaferil útlendings í heimalandi hans til að geta slegið því föstu að um 

ógn við allsherjarreglu eða almannaöryggi sé að ræða. 

 Utlendingsdirektoratet (UDI)95 gaf út dreifibréf til allra lögreglustjóra þann 20. júlí 

2011 sem heitir Bortvisning og utvisning af EØS-borgere av hensyn til offentlig orden 

                                                 
95 Samsvarandi stjórnvald og Útlendingastofnun á Íslandi, þ.e. lægra sett stjórnvald sem heyrir undir 
ráðuneyti. 
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eller sikkerhet.96 Þar koma fram frekari leiðbeiningar um skilyrðin er varða ákvarðanir 

um brottvísun og frávísun eftir norsku útlendingalögunum á grundvelli ógnar við 

allsherjarreglu eða almannaöryggi, og þar kemur einnig fram hvaða lágmarksskilyrði 

þurfa að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að beita brottvísun eða frávísun. 

 Til að mynda varðandi þjófnað þá má ekki vísa EES-útlendingi frá landinu nema 

fyrir liggi dómur eða sektargerð fyrir smávægilegan þjófnað skv. 257. gr. norskra 

hegningarlaga, og til þess að það megi vísa EES-útlendingi brott fyrir þjófnað verður að 

liggja dómur fyrir grófan þjófnað skv. 258. gr. norskra hegningarlaga. Lágmarksskilyrði 

fyrir því að vísa megi EES-útlendingi frá landinu fyrir vörslu eða innflutning á 

kannabisefnum eru þau að það verður að liggja fyrir dómur eða sektargerð þar sem 

viðkomandi hefur flutt inn að minnsta kosti eitt gramm af þeim efnum, eða haft undir 

höndum fimm grömm af sömu efnum. Vísa má útlendingi brott ef dómur eða sektargerð 

liggur fyrir vegna innflutnings á að minnsta kosti fimm grömmum af kannabisefnum, 

eða dómur eða sektargerð liggur fyrir vegna vörslu á 20 grömmum af slíkum efnum.  

 Varðandi umferðarlagabrot þá þarf töluvert að koma til þannig að brottvísa eða 

frávísa megi EES-útlendingi. Við frávísun þarf að liggja fyrir dómur eða sektargerð 

vegna aksturs undir áhrifum með meira en 0,5‰ í blóðinu ásamt öðrum grófum 

umferðarlagabrotum, eða að hafa keyrt undir áhrifum með meira en 1,0‰ í blóðinu. 

Vísa má EES-útlendingi brott ef að fyrir liggur dómur eða sektargerð fyrir að aka undir 

áhrifum með meira en 1,0‰ í blóðinu ásamt öðrum grófari umferðarlagabrotum, eða ef 

fyrir liggur dómur eða sektargerð vegna aksturs undir áhrifum með meira en 1,5‰ í 

blóðinu. 

 Samkvæmt framangreindu er norska löggjöfin töluvert ítarlegri en sú íslenska 

varðandi takmörkun á frjálsri för vegna ógnar við allsherjarreglu. Hins vegar gæti það 

breyst ef að íslensk yfirvöld taka sig til og breyta reglugerðinni um útlendinga nr. 

53/2003. 

 

7.2 Dómaframkvæmd í Noregi 

Við skoðun á dómum í Noregi, er varða frávísun ESB-/EES-borgara vegna ástæðna er 

varða ógn við allsherjarreglu, kom í ljós að leitin var nánast árangurslaus. Leitaði 

höfundur á heimasíðum norsku dómstólanna m.a. eftir hugtökunum bortvisning (í. 
                                                 
96 Utlendingsdirektoratet: Bortvisning og utvisning af EOS-borgere af hensyn til offentlig orden eller 
sikkerhet, http://udiregelverk.no/default.aspx?path={0AEA7955-D6E9-4F8B-98D2-3F9AE641E4B8}. 
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frávísun) og utvisning (í. brottvísun) auk þess að skrifa fyrirspurn í tölvupósti til norsku 

Útlendingastofnunarinnar og norska hæstaréttarins. Svaraði Ingunn Skille Jansen, 

starfsmaður hjá Hæstarétti Noregs, m.a. tölvupósti frá höfundi og gat hún engu bætt við 

það er höfundur hafði þegar fundið. Höfundur fann einn dóm frá 5. júní 2009, en hann 

varðaði aftur á móti brottvísun EES-borgara en ekki frávísun eins og ætlunin var að 

skoða. Frávísun við landgöngu tengist brottvísun sterkum böndum, eins og áður hefur 

komið fram og því nýtist þessi brottvísunardómur okkur á vissan hátt. Á Íslandi er 

einnig fjöldi tilvika brottvísunarmála EES-borgara þar sem byggt er á dómum vegna 

afbrota, sem þó er ekki fjallað um í þessari ritgerð, enda myndi það vera efni í heila bók. 

Við lestur á neðangreindum dómi vegna ákvörðunar norskra stjórnvalda um brottvísun 

EES-borgara, lagði ég því áherslu á það að kanna hvað það væri sem norsk stjórnvöld 

myndu meta sem ógn við allsherjarreglu. 

 

Rt-2009-705 
Málið varðaði pólskan ríkisborgara sem var dæmdur í annað skipti fyrir alvarlegan 
fíkniefnaglæp í Noregi. Hann hafði einnig þrjá aðra refsidóma á bakinu. 
Útlendingastofnun tók ákvörðun um brottvísun frá Noregi á grundvelli ógnar við 
allsherjarreglu með endurkomubanni í fimm ár. Undirréttur í Noregi dæmdi 
ákvörðun Útlendingastofnunar ólögmæta og lagði áherslu á fjölskyldutengsl 
viðkomandi við Noreg, en viðkomandi átti konu og dóttur í Noregi. Hæstiréttur 
hins vegar dæmdi ákvörðunina réttmæta og sagði að hugtakið „allsherjarregla“ 
næði utan um baráttuna gegn glæpum og annarri háttsemi sem gengi gegn 
viðmiðum samfélagsins, og sagði að refsidómarnir staðfestu verulegan skort á vilja 
til að fylgja þeim viðmiðum. Brottvísunin gæti því ekki talist ósanngjörn gagnvart 
fjölskyldunni í þessu tilviki. 

 

Í þessum dómi kom fram að taka þurfi til greina fyrri refsidóma við matið á hættunni á 

endurtekningu brots, sem getur verið talið ógn við allsherjarreglu, þrátt fyrir að ekki sé 

endilega um nákvæmlega sama brot að ræða. Nægjanlegt er að brotið sé af svipaðri 

tegund. Einnig getur þurft að taka til greina atriði eins og fjölskylduaðstæður og 

heilsufarsaðstæður við mat á því hvort að aðilinn sé líklegur til að brjóta af sér aftur. 

 Enda þótt dómur þessi snúist um brottvísun, en ekki frávísun eins og ætlunin var að 

skoða, má draga af honum þær ályktanir að lögð er mikil áhersla á að meta þurfi hvert 

mál fyrir sig þegar um frávísun eða brottvísun EES-borgara er að ræða á grundvelli 

ógnar við allsherjarreglu og að ef hætta er á að aðili endurtaki brot sín telst það sem ógn 

við allsherjarreglu.  
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8. Lög og framkvæmd í Danmörku 

Réttarstaða Danmerkur er ólík Íslandi og Noregi að því leyti að Danmörk er aðili að 

ESB en Ísland og Noregur eru aðilar að EFTA. Þrátt fyrir það eru ríkin þrjú öll bundin 

af ákvæðum tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB. Staða Danmerkur 

varðandi upptöku á Schengen-reglum er líkari Íslandi og Noregi heldur en stöðu annarra 

ESB-ríkja þar sem Danmörk þarf að samþykkja hverja gerð sérstaklega, eins og nánar 

verður fjallað um hér á eftir.  

 

8.1. Sérstaða Danmerkur í Schengen-málum 

Maastricht-sáttmálinn var felldur í þjóðaratkvæðagreiðslu Dana 2. júní 1992, en 

sáttmálinn fól meðal annars í sér stofnun ESB, sem átti að virka sem eins konar þak yfir 

stoðaskipulagið sem nefnt var hér fyrr í ritgerðinni. Með Edinborgarákvörðuninni97 

svokölluðu náðist þó sátt um stöðu Danmerkur en Danmörk hefur ákveðna sérstöðu í 

ýmsum málum, þar á meðal í dóms- og innanríkismálefnum. Danir telja sig aðeins geta 

starfað í þeim málaflokki þegar þar kemur fyrir venjulegt þjóðréttarlegt samband. Þeir 

túlka það þannig að þeir séu ekki bundnir af ákvörðunum um yfirfærslu ýmissa 

Schengen-reglna í ESB-réttinn, sem áður fólu í sér skuldbindingar að þjóðarétti. Því var 

gerð sérstök bókun við Amsterdam-sáttmálann en í 2. gr. þeirrar bókunar kemur fram að 

engin ákvæði IV. þáttar III. hluta Rs. er varðar frjálsa för fólks, engir alþjóðlegir 

samningar sem gerðir eru samkvæmt honum og engin ákvörðun dómstóls ESB sem 

lýtur að slíkum reglum séu bindandi fyrir Danmörku. 

 Réttarstaða Danmerkur varðandi þær Schengen-reglur sem falla undir IV. þátt III. 

hluta ESB-réttarins var ákveðin þannig: 

 

a) Staða Danmerkur að því er varðar Schengengerðir sem þegar hafa verið 
samþykktar og sem Danmörk kann að gangast undir sérstaklega eru 
skuldbindandi að þjóðarétti fyrir Danmörku. Þær teljast hins vegar ekki á 
neinn hátt Evrópubandalangsréttur [athugasemd höfundar: nú 
Evrópusambandsréttur] að því er Danmörku varðar. 

b) Danmörk tekur sjálfstæða ákvörðun um hvort hrint er í framkvæmd 
ákvörðunum um viðbætur eða breytingar á Schengengerðum sem falla undir 
frjálsa för fólks, hæli og innflytjendur. Sé slík ákvörðun samþykkt er hún 
venjulegur þjóðréttarlegur samningur. Sé hún hins vegar ekki samþykkt er 
gert ráð fyrir að önnur aðildarríki getið ákveðið viðbrögð við því. 

                                                 
97 Ákvörðun sem tekin var á fundi evrópska ráðsins í desember 1992 um fjórar undantekningar 
Danmerkur á Maastricht-sáttmálanum. 
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c) Dómstóll ESB [uppfært af höfundi] hefur ekki dómsvald að því er varðar 
Danmörku eða danska hagsmuni í þessum málaflokki. 

d) Danmörk á þess kost að gerast aðili með fullum réttindum síðar.98 
 

Má sjá á ofangreindri tilvitnun að staða Danmerkur, er varðar innleiðingu Schengen-

gerða, er hliðstæð stöðu Íslands og Noregs. 

 

8.2 Ákvæði danskra laga er varða frávísun vegna ógnar við allsherjarreglu 

Danmörk er aðili að ESB eins og áður sagði og hafa Danir innleitt tilskipun 2004/38/EB 

um frjálsa för fólks, eða opholdsdirektivet (dvalartilskipunin) eins og þeir kalla hana. 

Efni tilskipunarinnar hefur verið færð í danska reglugerð nr. 474 frá 12. maí 2011. 

Heimildir til ákvarðana um frávísun og brottvísun EES-borgara frá Danmörku er að 

finna í útlendingalögunum nr. 1061 frá 18. ágúst 2010 (d. udlændingeloven) með síðari 

breytingum og skilyrði vegna komu EES-borgara til landsins koma fram í 

útlendingareglugerðarinni nr. 475 frá 12. maí 2011. Samkvæmt 3. mgr. 2. gr. dönsku 

útlendingalaganna er aðeins hægt að vísa brott EES-borgara ef það er í samræmi við 

EES-réttinn. Ákvæðið gerir því ráð fyrir almennum forgangsrétti EES-réttarins. 

 Í dönsku löggjöfinni er í raun gert ráð fyrir þrenns konar heimildum til brottvísunar 

ESB- eða EES-borgara á grundvelli ógnar við allsherjarreglu. Í fyrsta lagi þá er heimilt 

samkvæmt 3. mgr. 28. gr. dönsku útlendingalaganna að vísa útlendingi, sem ekki hefur 

dvalarleyfi eða ekki skráð sig á réttan hátt í Danmörku eða Norðurlandabúa sem hefur 

ekki fasta búsetu í Danmörku, frá landinu við komu frá öðru Schengen-landi á 

grundvelli 1.-7. tl. 1. mgr. 28. gr. laganna. Í 7. tl. 1. mgr. 28. gr. dönsku 

útlendingalaganna er að finna heimild til að frávísa útlendingi með tilliti til mats 

Schengen-landanna á ógn við allsherjarreglu o.fl. Samkvæmt síðasta málslið 3. mgr. 28. 

gr. er þó aðeins hægt að vísa íbúum Norðurlandanna frá Danmörku eftir 2. tl. 1. mgr. 

28. gr., er kveður á um að hægt sé að vísa útlendingi frá Danmörku ef hann uppfyllir 

ekki skilyrði um ferðaskilríki.  

 Í öðru lagi er heimilt samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 25. gr. a. dönsku útlendingalaganna að 

vísa brott útlendingi sem ekki hefur haft löglega dvöl í Danmörku lengur en síðustu sex 

mánuði ef hann hefur verið dæmdur fyrir þau brot sem nefnd eru í ákvæðinu, t.d. 

                                                 
98 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 311-312. 
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þjófnað, eða útlendingurinn hefur játað brotið fyrir lögreglu eða hann er handtekinn 

fyrir refsinæman verknað. 

 Þriðja heimildin til brottvísunar tengist notkun ákvæðis 7. tl. 1. mgr. 28. gr. dönsku 

útlendingalaganna er nefnt var hér að framan og gengur út frá því að það fyrir hendi séu 

nægjanlegar forsendur fyrir því að vísa megi útlendingi frá landinu. Ef þær eru 

uppfylltar mun einnig vera grundvöllur til að vísa brott eftir ákvæði 3. tl. 2. mgr. 25. gr. 

a., sem er í raun hliðstætt fyrrnefndu ávkæði. Í 26. gr. dönsku útlendingalaganna er það 

svo nefnt að við ákvörðun um brottvísun eftir ákvæði 25. gr. a.- 25. gr. c. skal taka tillit 

til tengsla útlendingsins við Danmörku og heimalandsins.  

 Sá munur er á frávísun og brottvísun, eins og áður hefur komið fram, að frávísun er 

ekki eins strangt úrræði og brottvísun, því með brottvísun fylgir endurkomubann líkt og 

á Íslandi og í Noregi. Lögreglan getur tekið ákvörðun um frávísun við komu útlendings 

til Danmerkur. Eftir allt að þrjá mánuði frá komu útlendings getur danska 

Útlendingastofnunin (d. Udlændingeservice) tekið ákvörðun um frávísun. 

 Þar sem ákvörðun um hugsanlega frávísun eða brottvísun skal vera í samræmi við 

ESB-réttinn, þá þurfa ákvarðanirnar, samkvæmt 2. mgr. 27. gr. tilskipunar nr. 

2004/38/EB, að vera teknar með tilliti til meðalhófsreglunnar og þær verða að byggjast 

á persónulegri háttsemi viðkomandi útlendings, eins og á Íslandi og í Noregi. Enn 

fremur þarf sú persónulega háttsemi að vera raunveruleg, yfirvofandi og nægjanlega 

alvarleg ógn sem snertir grundvallar samfélagshagsmuni.99  

 Heimild í ákvæði 3. tl. 2. mgr. 25. gr. a. dönsku útlendingalaganna, til brottvísunar 

útlendings sem ekki hefur dvalið löglega í landinu síðustu sex mánuði og vegna ástæðna 

er varða allsherjarreglu dveljast í landinu, er hliðstæð frávísunarheimildinni í 7. tl. 1. 

mgr. 28. gr. sömu laga eins og áður sagði, og samkvæmt leiðbeiningum100 sem danska 

barna- og dvalarleyfaskrifstofan hefur gefið út er hún helst notuð yfir þessa hópa: 

 

                                                 
99 Familiesammenföringskontoret: Notat um adgangen til ud- og afvisning af EU-/EÖS-statsborgere pa 
baggrund af subsistensloshed eller af hensynet til den offentlige orden, dags. 30. júní 2011. Ministeriet 
for flygtninge indvandrere og integration, bls. 1-3 og 6-7, 
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/A0CC770C-2298-47E3-9165-
43178B582A72/0/notat_om_adgangen_til_ud_og_afvisning_af_eu_eos_statsborgere_30062011.pdf. 
100 Börne- og Opholdskontoret: Praksisnotat - Vejledning om administrativ ud og afvisning, dags. 28. júní 
2010. Udlændingeservice, 
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/7E45F6A2-6E4C-498D-A4FC-
68118BCFC5AE/0/praksisnotat_vejledning_om_administrativ_udog_afvisning.pdf. 
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a) Fjárhættuspilarar, vasaþjófar, betlarar o.fl. Ef þessir aðilar eru þekktir fyrir 
að ferðast um og stunda ólöglegar aðgerðir og hafa fengið í Danmörku eða 
öðrum löndum refsingu fyrir svipaða háttsemi í formi sektar eða 
frelsisskerðingar. 

b) Ölvaðir. Útlendingar, sem framkvæmt hafa skemmdarverk, eða hafa með 
ofbeldisfullri framkomu valdið miklum óþægindum á grundvelli ölvunar eða 
annarra fíkniefna og hafa fengið skriflega aðvörun eða sekt vegna þessa.  

c) Þeir sem stunda mansal. Mansal er álitið í sjálfu sér alvarleg ógn við 
grundvallar samfélagshagsmuni. 

d) Anarkistar101 o.fl. Alþjóðlega þekktir anarkistar, óaldarseggir og félagar í 
hættulegum mótorhjólagengjum þar sem hætta er á þeir verði til óþæginda 
eða truflunar á grundvelli aðgerða þeirra. Þar á meðal ef um er að ræða 
stóran viðburð, t.d. mótmæli, íþróttaviðburð, jarðarför og þess háttar. Það að 
vera meðlimur í þekktum hættulegum vélhjólasamtökum er í sjálfu sér ekki 
ástæða til brottvísunar á grundvelli ógnar við allsherjarreglu. Í þess háttar 
tilfellum skal vera raunveruleg hætta á ógn við allsherjarreglu. Skoða þarf 
hvort rökstuddur grunur leiki á að viðkomandi muni fremja glæp meðan á 
dvöl hans stendur, t.d. á grundvelli sannaðrar vopnavörslu (sem getur þó í 
sjálfu sér verið ástæða brottvísunar á grundvelli 1. tl. 1. mgr. 25. gr. dönsku 
útlendingalaganna); eða hvort viðkomandi er þekktur í heimalandi sínu eða 
öðrum löndum fyrir meiri háttar glæpi eða ef viðkomandi er hluti af hópi 
með tengsl við mótorhjólagengi sem hafa á leiðinni til Danmerkur sýnt 
ógnandi háttsemi; eða hvort það liggja fyrir upplýsingar um háttsemi, sem 
eftir raunverulegt mat gefur til kynna ógn við allsherjarreglu eða 
almannaöryggi. Það gildir líka fyrir þekkta meðlimi í þekktum hættulegum 
vélhjólasamtökum að um skal vera að ræða einstaklinga, sem í Danmörku 
eða öðrum löndum hafa fengið refsingu í formi sektar eða frelsisskerðingar. 
Ef refsingin hefur verið innan ESB eða Norðurlandanna er þó skrifleg 
viðvörun nægjanleg.  

e) Fólk með alvarlega sjúkdóma. Útlendingar sem þjást af alvarlegum 
sjúkdómum sem krefjast sóttkvíar, berklum, sárasótt eða öðrum alvarlegum 
smitsjúkdómum, eða ef viðkomandi þjáist af alvarlegum andlegum 
truflunum og ógnar vegna þess allsherjarreglu. 

 

Að auki þarf vegna brottvísunar á ESB-/EES-ríkisborgurum að athuga hvort skilyrði 27. 

gr. tilskipunar 2004/38/EB eru fyrir hendi. Ef ofangreindir þættir eru ekki nægur 

grundvöllur fyrir ákvörðun um brottvísun skal Útlendingastofnun meta hvort til staðar 

sé heimild til frávísunar á grundvelli 7. tl. 1. mgr. 28. gr. útlendingalaganna, sem er þá 

vægara úrræði. Heimild til frávísunar skv. 7. tl. 28. gr. útlendingalaganna gæti til dæmis 

verið nýtt þar sem háttsemi viðkomandi myndi hafa í för með sér brottvísun skv. 3. tl. 2. 

mgr. 25. gr. a, en það væri talið rangt vegna tillits til reglunnar um frjálsa för ESB-/EES 

ríkisborgara. Sem dæmi væri andlega truflaður einstaklingur sem er í meðferð í sínu 
                                                 
101 Hugtakið á við um þá einstaklinga sem aðhyllast stjórnleysisstefnu, sem einkennist fyrst og fremst af 
andstöðu við yfirvald og höfnun á réttmæti þess. 
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heimalandi og sem með hegðun sinni ógnar allsherjarreglu, til dæmis með því að ganga 

nakinn um götuna, hrópandi og skríkjandi og þar sem ekki er talin þörf á því að 

brottvísa viðkomandi brott með endurkomubanni. Aðalmálið er hér að viðkomandi haldi 

ekki áfram þessari hegðun í landinu og fari sem hraðast til baka í heimaland sitt. 102 

 Danmörk virðist samkvæmt framangreindu, líkt og Noregur, hafa gefið út skýrari 

leiðbeiningar varðandi takmörkun á frjálsri för vegna ástæðna er varða ógn við 

allsherjareglu, heldur en íslenska ríkið hefur gert til sinna stjórnvalda. 

 

8.3 Dómaframkvæmd í Danmörku 

Í Danmörku virðist vera svipuð staða með frávísunarmálin og var í Noregi, en höfundur 

fann enga dóma er varða frávísun vegna ástæðna er varða ógn við allsherjarreglu hjá 

Hæstarétti Danmerkur þrátt fyrir ítarlega leit í leitarvél á síðu danska hæstaréttarins.103 

Leitaði höfundur meðal annars undir dönsku hugtökunum afvisning (í. frávísun) og 

udvisning (í. brottvísun), en fann aðeins brottvísunarmál líkt og var með leitina að 

norsku dómunum og nefnt var hér að framan. Að auki sendi höfundur tölvupóst á 

dönsku Útlendingastofnunina en starfsmennirnir svöruðu því þannig að þeir hefðu ekki 

tíma til að aðstoða við dómaleit. Byggist því neðangreind umfjöllun á 

brottvísunarmálum á grundvelli 3. tl. 2. mgr. 25. gr. a. og 1. tl. 1. mgr. 25. gr. a. dönsku 

útlendingalaganna. Það eru þá þessi minna alvarlegu afbrot sem draga má ályktun af um 

framkvæmdina í Danmörku vegna brottvísunar eða frávísunar á grundvelli ógnar við 

allsherjarreglu, þar sem ástæður til brottvísunar á grundvelli alvarlegri afbrota eru 

sérstaklega tilgreindar í 22. - 24. gr. sömu laga.  

  

U.2009.808H 
Hæstiréttur Danmerkur taldi ekki vera grundvöll til að vísa brott breskum 
ríkisborgara sem hafði verið dæmdur í 60 daga fangelsi vegna líkamsárásar á 
rútubílstjóra. Dómurinn lagði áherslu á það að um ósjálfráð viðbrögð var að ræða, 
að viðkomandi hafði ekki áður verið refsað á undan þessu broti og að viðkomandi 
hafði unnið í Danmörku frá árinu 2005 og hafði þar sterk fjölskyldutengsl. 
Hæstiréttur taldi það ekki skipta máli við ákvörðun um brottvísun að viðkomandi 
hafði áður verið sektaður fyrir annars vegar vörslu þýfis og hins vegar vörslu 
vímuefna. 

                                                 
102 Börne- og Opholdskontoret: Praksisnotat - Vejledning om administrativ ud og afvisning, dags. 28. júní 
2010. Udlændingeservice, 
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/7E45F6A2-6E4C-498D-A4FC-
68118BCFC5AE/0/praksisnotat_vejledning_om_administrativ_udog_afvisning.pdf. 
103Vefslóð: http://www.karnovgroup.dk.  
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U.2009.813H 
Hæstiréttur Danmerkur taldi í þessum dómi vera grundvöll til brottvísunar 
litháensks ríkisborgara með 5 ára endurkomubanni. Viðkomandi hafði framið 
þjófnað í stórverslun og var virði þýfisins um 4.700 danskar krónur. Hafði 
viðkomandi meðferðis svokallaðan „rússapoka“ sem er til þess gerður að komast 
óhindrað framhjá þjófavörnum í búðum, auk þess sem hann hafði meðferðis töng 
til að geta fjarlægt þjófarvarnir í búðum. Í niðurstöðu sinni lagði Hæstiréttur til 
grundvallar að þjófnaðurinn var framinn með sérfræðilegu yfirbragði og að 
þjófnaðurinn var framinn sama dag og viðkomandi kom til Danmerkur. Auk þess 
var litið til þess að viðkomandi hafði verið dæmdur áður í heimalandi sínu fyrir 
þjófnað, ofbeldi og kúgun. 
 
U.2010.250H 
Tveir ESB-borgarar voru dæmdir í 60 daga fangelsi fyrir þjófnaðarbrögð (d. 
tricktyveri) og tilraun til slíkra brota og var þeim brottvísað með 5 ára 
endurkomubanni. Dómurinn lagði hér áherslu á að brotin voru framkvæmd í 
sameiningu og aðilar höfðu gert samning um framkvæmd verknaðarins. 

 

Þann 31. mars 2011 úrskurðaði Hæstiréttur í fjórum málum, vegna samtals fimm 

útlendinga, um lögmæti takmörkunar á frjálsri för ESB-borgara. Þeim var vísað brott á 

grundvelli 1. tl. 1. mgr. 25. gr. a. og 3. tl. 2. mgr. 25. gr. a. dönsku útlendingalaganna 

vegna smávægilegra brota og vegna ógnar við allsherjarreglu.  

 

U.2011.1794H  
Fyrsta málið varðaði rúmenskan ríkisborgara sem hafði dvalið í þrjá daga í 
sumarbústað sem var ekki í hans eigu, en þegar lögreglan kom að honum voru þar 
líka tveir vinir hans. Brotið var framið stuttu eftir að viðkomandi kom til 
Danmerkur og hann hafði áður verið sektaður vegna búðarþjófnaðar á 
rakvélarblöðum, auk þess sem að viðkomandi hafði engin tengsl við Danmörku. 
Viðkomandi var gerð utanréttarsekt sem nam 25 dönskum krónum. Hæstiréttur 
taldi að brotið hafði verið tilfallandi og haft lítil skaðleg áhrif og því væri ekki hægt 
að fella það undir 3. tl. 2. mgr. 25. gr. a dönsku útlendingalaganna með tilvísun til 
ógnar við allsherjarreglu. Auk þess sem litið var til þess að þessi háttsemi gæti ekki 
talist raunveruleg, yfirvofandi og nægjanlega alvarleg ógn við grundvallar 
samfélagshagsmuni, skv. 2. málslið 2. mgr. 27. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB. 
 
U.2011.1800H 
Í þessu máli var aftur um að ræða rúmenskan ríkisborgara sem viðurkennt hafði 
fyrir lögreglu að hafa brotið 277. gr. dönsku hegningarlaganna er varðar ólöglega 
vörslu óskilamuna. Hann hafði brotið lás á hjóli sem stóð við yfirgefið hús þar sem 
mikið var um rusl og mörg önnur hjól höfðu verið skilin eftir á sama stað. Það var 
enginn vitorðsmaður. Málinu var lokið með aðvörun. Brotið var framið stuttu eftir 
að viðkomandi hafði komið til Danmerkur, hann hafði ekki brotið af sér áður í 
Danmörku og hann hafði engin tengsl við landið. Hæstiréttur taldi að skilyrði 1. tl. 
1. mgr. 25. gr. a dönsku útlendingalaganna væru uppfyllt en að háttsemin hafi ekki 
verið það alvarleg og haft lítil skaðleg áhrif, svo hún gæti ekki talist raunveruleg, 
yfirvofandi og nægjanlega alvarleg ógn við grundvallar samfélagshagsmuni skv. 2. 
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málslið 2. mgr. 27. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB. Því hefði brottvísunin verið 
ólögmæt. 
 
U.2011.1788H og U.2011.1799H 
Í fyrra málinu, U.2011.1788H, var tveimur rúmenskum ríkisborgurum vísað brott 
eftir að hafa viðurkennt fyrir lögreglu að hafa, ásamt þriðja manninum, stolið pels 
úr verslun og voru þeir sektaðir um 200 danskar krónur vegna þessa. Brotið var 
framið stuttu eftir komuna til Danmerkur, hvorugur þeirra hafði nokkur tengsl við 
Danmörku og báðir höfðu einu ári fyrr verið sektaðir fyrir þjófnað. 
 Í seinna málinu, U.2011.1799H, var um að ræða pólskan ríkisborgara sem hafði 
verið tekinn fyrir þjófnað á 17 pökkum af smokkum og 14 pökkum af rafhlöðum, 
samtals að andvirði 1.493,45 danskar krónur, og hafði hann hlotið aðvörun vegna 
brotsins. Hann hafði engin tengsl við Danmörku og hafði áður hlotið sekt fyrir 
annars vegar þjófnað og hins vegar fyrir brot á vímuefnalöggjöfinni.  
 Í báðum tilvikum taldi Hæstiréttur skilyrði 1. tl. 1. mgr. 25. gr. a dönsku 
útlendingalaganna væru uppfyllt og að tilskipun 2004/38/EB væri ekki hindrun 
fyrir brottvísun á viðkomandi.  

 

Með því að skoða framangreinda dóma er hægt að sjá hvernig danskir dómstólar telja að 

vísa megi einstaklingum brott með tilliti til meðalhófsreglunnar þegar um ESB-/EES-

borgara er að ræða sem dvelja löglega í landinu, en hafa brotið af sér. Samkvæmt þeim 

þarf að meta tegund og grófleika brotanna þegar taka skal ákvörðun um takmörkun á 

frjálsri för á grundvelli ógnar við allsherjarreglu.  

 Meta þarf í hverju tilviki fyrir sig hvort um atvinnuglæp sé að ræða eða hvort um 

tilfallandi brot sé að ræða. Innan þessa mats þarf einnig að kanna hversu mikil skaðleg 

áhrif brotið hefur haft. Þegar metið er hvort um atvinnuglæp sé að ræða þarf að skoða 

hvort brotið hafi verið framið með öðrum aðilum, hvort tilgangur ferðarinnar til 

Danmerkur hafi verið glæpsamlegur og hvort útlendingurinn hafi notað sérstök 

hjálpartæki við brotið. Að auki þarf að kanna hvort aðilinn eigi sakaferil að baki og 

hvort hætta sé á að hann endurtaki brotið, þó að fyrri brot geti ekki í sjálfu sér verið 

grundvöllur brottvísunar. 

 Þessir dómar einblína aðallega á brottvísun þegar um lögbrot er að ræða, en 

höfundur fann ekki neina dóma þar sem aðild að félagasamtökum var ástæða frávísunar 

eða brottvísunar vegna ógnar við allsherjarreglu. Þrátt fyrir það hafa þeir ákveðið 

leiðbeiningargildi og sýna hvernig Danmörk skilgreinir ógn við allsherjarreglu í 

samræmi við innanlandslöggjöfina og ESB-réttinn. 
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9. Framkvæmd Evrópudómstólsins eftir að tilskipun nr. 2004/38/EB 

tók gildi. 

Í kafla 4.5.1 hér á undan var gert grein fyrir þeim helstu dómum sem mótuðu 

sjónarmiðin við gerð tilskipunar nr. 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB/EES og 

því mun í þessum kafla verða gerð grein fyrir nokkrum dómum Evrópudómstólsins sem 

fallið hafa eftir að tilskipunin tók gildi 29. apríl 2004 og varða ógn við allsherjarreglu. 

Höfundur fann enga dóma er svipaði til íslenska héraðsdómsins í leitarvél á heimasíðu 

Evrópudómstólsins104 og ekki var að finna neina frávísunardóma frekar en í Noregi og 

Danmörku, en samt sem áður er gagnlegt að sjá túlkun Evrópudómstólsins á 

allsherjarreglu eftir að tilskipunin tók gildi í þeim brottvísunardómum sem höfundur gat 

fundið.  

 

Mál C-33/07, Jipa.105 
Rúmenskur maður ferðaðist frá Rúmeníu til Belgíu. Vegna ólöglegar dvalar í 
Belgíu var hann sendur aftur til Rúmeníu á grundvelli samnings um endursendingu 
á einstaklingum sem hafa verið í ólöglegum aðstæðum milli Belgíu, Lúxemborgar 
og Hollands annars vegar og Rúmeníu hins vegar. Rúmenski innanríkisráðherrann 
vildi setja þriggja ára ferðabann til Belgíu á manninn á grundvelli rúmenskra laga 
um skilyrði fyrir Rúmena að ferðast erlendis. Evrópudómstóllinn var spurður af 
dómstóli Rúmeníu hvort að 18. gr. ESB-samningsins og 27. gr. tilskipunar 
2004/38/EB útilokaði landsreglur sem takmörkuðu ferðir ríkisborgara landsins til 
að ferðast til annarra aðildarríkja, sérstaklega á þeim grundvelli að aðili hafi áður 
verið sendur til baka frá því ríki vegna ólöglegrar dvalar þar. Dómstóllinn taldi að 
réttur til frjálsrar farar næði bæði yfir rétt ríkisborgara ESB til að ferðast til annars 
ríkis en heimaríkis og líka réttinn til að ferðast frá heimaríki. Ferðafrelsi 
ríkisborgara ESB er þó eitthvað takmarkað, sbr. 27. gr. tilskipunar 2004/38/EB, en 
aðildarríki mega þó ekki túlka þessar takmarkanir að vild. Þessar takmarkanir eiga 
að vera túlkaðar þröngt og stofnanir ESB hafa líka eitthvað um þær að segja. 
Heimaríki geti aðeins takmarkað ferðafrelsi aðila ef háttsemi hans er raunveruleg, 
yfirvofandi og nægjanlega alvarleg ógn við grundvallarhagsmuni samfélagsins. Í 
þessu tilfelli virtist háttsemi einstaklingsins ekki uppfylla þessi skilyrði.  
 
Mál C-430/10, Gaydarov106 
Í þessu máli var búlgörskum manni meinað að yfirgefa Búlgaríu og yfirvöld 
neituðu að gefa út vegabréf handa honum eða önnur ferðaskilríki þar sem hann 
hafði áður hlotið refsingu í Serbíu vegna innflutnings eiturlyfja og hlaut 9 mánaða 
fangelsi fyrir. Evrópudómstóllinn sagði aftur að 27. gr. tilskipunar 2004/38/EB 
útilokaði ekki löggjöf aðildarríkis til að takmarka för ríkisborgara sinna, en sú 
takmörkun þyrfti að lúta þeim skilyrðum sem ákvæðið setti. Háttsemi aðila þyrfti 
að vera raunveruleg, yfirvofandi og nægjanlega alvarleg ógn við grundvallar 

                                                 
104 Vefslóð: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/.  
105 EBD, mál C-33/07, ECR (2008), bls. 5157. 
106 EBD, mál C-430/10, ECR (2011), bls. 0. 
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samfélagshagsmuni, gæta þyrfti meðalhófs við takmarkanirnar og ákvörðun um 
takmörkun á frjálsri för yrði að vera hægt að kæra til æðra stjórnvalds. Dómstóllinn 
áréttaði í raun aðeins það sem í tilskipuninni stendur. 

 
Mál C-434/10, Aladzhov107 
Í þessu máli var einnig tekist á um það hvort að aðildarríki gæti takmarkað för 
ríkisborgara sinna á grundvelli tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan 
ESB, en búlgörskum manni var neitað um að yfirgefa Búlgaríu á grundvelli þess að 
fyrirtæki, sem hann var framkvæmdarstjóri í, skuldaði ríkinu skatt. Enn og aftur tók 
dómstóllinn fram að Evrópusambandslöggjöfin útilokaði ekki að aðildarríki gæti 
með löggjöf takmarkað för ríkisborgara sinna. Hins vegar þyrfti að gæta að því að 
setja aðeins takmarkanir í undantekningartilfellum, sem í þessu tilfelli væri ef til 
vill hægt miðað við upphæð skuldarinnar eða eðli hennar. Skuld aðila myndi þurfa 
að uppfylla það skilyrði að vera raunveruleg, yfirvofandi og nægjanlega alvarleg 
ógn gagnvart grundvallar samfélagshagsmunum og markmiðið með 
takmörkununum mætti ekki aðeins vera til að þjóna efnahagslegum tilgangi. Hins 
vegar takmarki Evrópulöggjöfin þess konar aðgerðir ef að ekki er metið hvort um 
persónulega háttsemi aðila sé að ræða og ekki er vísað til ógnar við allsherjarreglu 
eða almannaöryggis, sbr. 2. mgr. 27. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB, sem Búlgaría 
virðist hafa gleymt að taka fram í ákvörðuninni. Einnig útilokar ákvæðið þess 
konar takmarkanir ef þær eru ekki viðeigandi til að ná því markmiði sem þeim er 
ætlað að ná og takmarkanirnar ganga lengra en nauðsynlegt er til að ná því. 
Dómstóllinn virtist hallast að því í þessu máli að ofangreindar aðgerðir stjórnvalda 
væru of harkalegar, þó hann segði það ekki beinum orðum. 

 

Framangreindir dómar Evrópudómstólsins tengjast ekki beint íslenska héraðsdóminum 

hér á undan, en þeir sýna okkur þó samt hvað álitaefni hafa helst komið til umfjöllunar 

hjá dómstólnum varðandi túlkunina á 27. og 28. gr. tilskipunar 2004/38/EB um frjálsa 

för fólks innan ESB eftir að tilskipunin tók gildi. Athyglisvert er að sjá að dómarnir taka 

allir til nýjustu aðildarríkja ESB, en Búlgaría og Rúmenía gengu í ESB árið 2007.108 

Mætti draga þá ályktun að þessi ríki séu enn að taka til í landslöggjöf sinni svo hún 

samræmist ESB-löggjöfinni. 

  Í framangreindum málum virðist sem helsta úrlausnarefnið frá því að tilskipun 

2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB tók gildi hafi verið hvort aðildarríki ESB 

gætu takmarkað för sinna eigin ríkisborgara af yfirráðasvæði þeirra á grundvelli ógnar 

við allsherjarreglu eða almannaöryggis. Dómstóllinn er samkvæmur sjálfum sér í 

þessum málum og tekur fram að það sé aðildarríkjanna að meta þessa heimild til 

takmörkunar á frjálsri för, en hafa þurfi bak við eyrað að túlka eigi hana þröngt. 

Takmarkandi aðgerðir þurfi að lúta skilyrðum 27. gr. tilskipunarinnar, auk þess sem 

                                                 
107 EBD, mál C-434/10, ECR (2011), bls. 0. 
108 Evrópuvefur:„Tímaás Evrópusambandsins, aðdraganda þess og umhverfis“. 
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meta þurfi hvort um persónulega háttsemi einstaklings og í ákvörðunum þarf að vísa til 

ógnar við allsherjarreglu og almannaöryggi aðildarríkis. Í rauninni er dómstóllinn bara 

að árétta það sem segir í tilskipuninni varðandi þetta mat aðildarríkis, því það er lítið 

nýtt sem kemur þar fram varðandi túlkunina á allsherjarreglu annað en það að heimilt sé 

fyrir aðildarríki að takmarka för sinna eigin ríkisborgara frá heimaríki með sömu 

skilyrðum og takmörkun á för útlendinga til gistiríkis.  
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10. Niðurstaða 

Eftir að tilskipun 2004/38/EB um frjálsa för fólks innan ESB tók gildi hafa ekki margir 

dómar fallið hjá íslenskum, norskum og dönskum dómstólum er varðar frávísun 

einstaklinga á grundvelli ógnar við allsherjarreglu og lítur út fyrir það að skilyrði 

þessara takmarkana séu nú orðin nokkuð skýr í framkvæmd. Samt sem áður er það 

eiginlega ótrúlegt að það séu ekki fleiri vafamál sem rata til dómstóla þar sem 

aðildarríkin fá nokkuð svigrúm við mat á þessum skilyrðum. 

 Þegar höfundur hóf rannsókn sína vegna ritgerðarinnar þá bjóst hún við að finna 

sambærileg mál og í máli Héraðsdóms Reykjavíkur nr. E-6158/2010 frá 22. desember 

2011 hjá Norðurlöndunum eða EFTA- og Evrópudómstólnum eftir að tilskipun 

2004/38/EB um frjálsa för tók gildi. Svo var hins vegar ekki raunin, þrátt fyrir ítarlega 

leit og virðist íslenski dómurinn vera sérstakur að þessu leyti. Komst höfundur að því að 

niðurstöður í Van Duyn málinu frá árinu 1974 eru enn hagnýtar. Það er að segja að 

aðildarríki hafa ákveðið svigrúm til að setja takmarkanir við frjálsri för vegna ástæðna 

er varða ógn við allsherjarreglu, aðstæður geta verið mismunandi frá einu landi til 

annars og þær geta líka breyst með tímanum. Auk þess ríkir það sjónarmið að ef 

einstaklingur er aðili að samtökum þá er litið á það sem persónulega háttsemi hans, sem 

endurspegli vilja til þátttöku í starfsemi þeirra. Einnig samsami hann sér með aðildinni 

markmiðum og ásetningi samtakanna. Hegðun einstaklings þarf ekki endilega að vera 

ólögleg til þess að aðildarríki geti beitt aðgerðum er takmarka frjálsa för vegna ástæðna 

er varða ógn við allsherjarreglu. Það er talið nægjanlegt að félagasamtök séu álitin 

félagslega skaðleg og að stjórnvöld hafi gripið til stjórnsýslulegra aðgerða vegna 

athafna þeirra.  

Á grundvelli framangreindra sjónarmiða telur höfundur ofangreindan héraðsdóm 

vera réttmætan. Það sem styrkir einnig þá niðurstöðu er sú staðreynd að íslenska ríkinu 

bárust engar athugasemdir frá framkvæmdarstjórn ESB né hinum Schengen-ríkjunum 

þegar ákveðið var að taka upp tímabundið landamæraeftirlit á innri landamærum 2007 

og 2009, en þá var sú háttsemi einstaklings að vera meðlimur í skipulögðum 

glæpasamtökum skilgreind sem ógn við allsherjarreglu íslenska ríkisins.  

 Ekki var neina frávísunardóma að finna í Danmörku vegna ógnar við 

allsherjarreglu, né dóma er vörðuðu ógn við allsherjarreglu vegna aðildar að 

skipulögðum glæpasamtökum, en við skoðun á nokkrum brottvísunardómum mátti hins 
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vegar sjá hvernig Danmörk túlkar ógn við allsherjarreglu og hvers konar mat þarf að 

fara fram við þær aðstæður. Athyglisvert var líka að sjá þær leiðbeiningar sem dönsk 

stjórnvöld hafa gefið út vegna mats á ógn við allsherjarreglu við frávísun EES-borgara. 

 Niðurstöður við dómaleit í Noregi voru frekar fátæklegar, en þar var aðeins einn 

dómur fyrir hendi er varðaði mat á ógn við allsherjarreglu þegar EES-borgara var vísað 

brott af landinu. Norskir dómstólar lögðu þar áherslu á að ef sú hætta er fyrir hendi að 

aðili fremji brot á ný, þá getur það talist ógn við allsherjarreglu. Norsk stjórnvöld hafa 

einnig gefið út greinargóðar leiðbeiningar um skilyrðin er varða ákvarðanir um frávísun 

eftir norsku útlendingalögunum á grundvelli ógnar við allsherjarreglu, og þar kemur 

einnig fram hvaða lágmarksskilyrði þurfa að vera fyrir hendi til þess að hægt sé að beita 

frávísunarúrræðum gegn EES-borgurum. Mættu íslensk stjórnvöld taka Danmörk og 

Noreg sér til fyrirmyndar varðandi skýrar leiðbeiningar til stofnana sinna. 

 Í dómum Evrópudómstólins var einnig lítið að finna er gæti gefið vísbendingar um 

réttmæti niðurstaðna íslenska héraðsdómsins. Það var lítið nýtt sem kom þar fram 

varðandi túlkunina á allsherjarreglu annað en það að heimilt sé fyrir aðildarríki að 

takmarka för sinna eigin ríkisborgara frá heimaríki með sömu skilyrðum og takmörkun 

á för útlendinga til gistiríkis. 

 Þegar höfundur hóf ritgerðarsmíð taldi hún að Ísland gengi heldur langt í takmörkun 

á frjálsri för vegna ástæðna er varða ógn við allsherjarreglu, sérstaklega þar sem um 

norrænan ríkisborgara var að ræða. Eftir að hafa skoðað laga- og dómaframkvæmd í 

Danmörku, Noregi og Evrópudómstólnum, þá virðist höfundi sem Ísland sé alveg í takti 

við þá framkvæmd og að norrænir ríkisborgarar hafa engin frekari réttindi en aðrir EES-

ríkisborgarar á þessu sviði. Hins vegar eiga íslensk stjórnvöld langt í land með að ná 

Danmörku og Noregi í því að gefa skýrar leiðbeiningar varðandi það hvernig túlka skuli 

hugtakið ógn við allsherjarreglu. Upphafið að því væri sennilega breyting á reglugerð 

nr. 53/2003 um útlendinga. Dregur þetta auðsæilega úr réttaröryggi almennings og ef 

íslensk stjórnvöld gæta ekki að sér og ljúka ekki innleiðingunni fljótlega gæti málið 

endað hjá EFTA-dómstólnum. 
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