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1 Inngangur 

Umfjöllunarefni þessarar ritgerðar eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins. Markmið 

ritgerðarinnar er að skoða hvort dómstólum EFTA-ríkjanna sé skylt að sækja um ráðgefandi 

álit og um varpa um, leið ljósi á nokkur sjónarmið því tengd. Þar á meðal er stuttlega fjallað 

um tilkomu Evrópusamstarfs, helstu stofnanir þess og meginreglur sem hafa áhrif á 

Evrópurétt. Forúrskurðum Evrópudómstólsins eru gerð nokkur skil og skoðaður munurinn á 

þeim og ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins, enda hafa þeir mikil áhrif á túlkun EES-réttar. 

Gróflega má skipta ritgerðinni í tvo þætti. Í fyrri þættinum er að finna almenna umfjöllun 

um sögu evrópusamstarfs, ESB og EFTA og EES. Í þessum þætti eru þær stofnanir og 

réttarúrræði sem skipta umfjöllunarefni ritgerðarinnar máli skoðuð. Almenn umfjöllun um 

réttarkerfi Evrópuréttar er nauðsynleg til skýringar á umfjöllunarefninu. 

Í seinni þættinum er kafað dýpra í réttarkerfi EES og EFTA. Þar er að finna umfjöllun um 

meginreglurnar um einsleitni og trúnað
1
, enda erfitt að fara í saumana á EES-rétti án þess að 

fjalla stuttlega um þær. Þá verða skoðaðar nánar þær kringumstæður sem uppi eru þegar sótt 

er um ráðgefandi álit og fjallað um hvort eitthvað búi því að baki að dómarar EFTA-ríkjanna 

séu aldrei skyldugir til að sækja um ráðgefandi álit. Þá verða einnig athuguð bindandi áhrif 

ráðgefandi álita fyrir dómstóla EFTA-ríkjanna. 

 

  

                                                 
1
 Kölluð trúnaðarreglan eða hollustureglan.  
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2 Evrópusambandið 

2.1 Tilkoma Evrópusamvinnu 

Fyrstu skrefin í átt að sameinaðri Evrópu voru stigin árið 1951 í skugga heimsstyrjaldanna 

tveggja. Það ár var undirritaður samningur um að fella kola- og stálframleiðslu sex 

Evrópuríkja undir sameiginlega stjórn. Markmið þessa samnings var að tryggja frið í Evrópu 

með því að gera aðildarríkin sex; Frakkland, Ítalíu, Vestur Þýskaland, Holland, Belgíu og 

Lúxemborg háð hvert öðru efnahagslega um kol og stál, sem þá voru frumforsenda 

vígvæðingar ríkjanna.
2
 

Það sem hófst sem efnahagslegt samstarf til að fyrirbyggja vígvæðingu innan Evrópu 

þróaðist og breyttist mikið á næstu 60 árum. Í dag telur Evrópusambandið 27 aðildarríki og 

gegnir margþættu hlutverki sem yfirþjóðleg stofnun á sviði efnahags, viðskipta og 

mannréttinda.  

 

2.2 Evrópusambandið 

Evrópusambanduð grundvallast í dag á nýlegum
3
 sáttmála. Þótt að hann sé í daglegu tali 

kallaður Lissabon-sáttmálinn heitir hann á ensku „Treaty on the functioning of the European 

Union“ og hefur verið íslenskaður sem Sáttmálinn um starfsemi (eða starfshætti
4
) 

Evrópusambandsins (framvegis kallaður SSES). Honum er ætlað að sameina enn frekar 

aðildarríkin og gera ákvörðunartöku innan þeirra lýðræðislegri
5
 og um leið styrkja 

yfirþjóðlegt eðli ESB.  

Eftir gildistöku SSES hefur Evrópusambandið verið einfaldað að vissu marki. Áður 

grundvallaðist ESB á þremur stoðum sambandsins; þeirri yfirþjóðlegu, utanríkis- og 

öryggismálastoð og lögreglu- og dómsmálastoð. Þannig var ESB skipað til að halda utan um 

margvísleg samstörf og sáttmála aðildarríkjanna.
6
 

SSES er breytingasáttmáli sem breytti stofnsáttmála ESB og Evrópubandalagsins. Eftir 

gildistöku hans hafa stoðirnar þrjár sem „gamla Evrópusambandið“ grundvallaðist á verið 

felldar niður eða færðar undir hið nýja Evrópusamband. ESB er því ekki lengur rammi utan 

                                                 
2
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

13-15. 
3
 Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins var samþykktur 13. desember 2007 og tók gildi 1. desember 

2009. 
4
 Þýðing Utanríkisráðuneytisins á sáttmálanum. 

5
 Samkvæmt markmiðaákvæði 2. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. 

6
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

38-39. 
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um  marga mismunandi samninga og milliríkjasáttmála heldur ein stór samtök með 

sameiginlegar málsmeðferðarreglur og úrræði til að framfylgja sáttmálunum. 

 

2.3 Stofnanir Evrópusambandsins 

Stofnanir Evrópusambandsins eru nokkrar, en í þessari ritgerð verður aðeins fjallað um tvær 

þeirra, annars vegar framkvæmdastjórn ESB og hinsvegar Evrópudómstólinn. 

 

2.3.1 Framkvæmdastjórnin 

Framkvæmdastjórn (e. The commission) Evrópusambandsins er sjálfstæð stofnun sem starfar 

óháð aðildarríkjunum. Eitt meginhlutverk hennar er að að eiga frumkvæði að setningu 

reglugerða eða setja reglur fyrir atbeina annarra stofnana. Hún hefur einnig eftirlit með 

framkvæmd og fullnustu reglna sambandsréttar
7
 og höfðar í því skyni samningsbrotamál fyrir 

Evrópudómstólnum. Eftirlitsstofnun EFTA sinnir sambærilegu hlutverki hvað eftirlit og 

fullnustu EES-reglna innan EFTA-ríkjanna varðar. Vegna markmiðs EES-sáttmálans um 

einsleitni er mikið horft til framkvæmdastjórnarinnar þegar starfsreglur og heimildir 

eftirlitsstofnunarinnar eru túlkaðar. 

 

2.3.2 Evrópudómstóllinn 

Evrópudómstóllinn var settur á laggirnar 1952 og hefur mjög svipaða stöðu og hlutverk innan 

ESB og dómstóll hefur innan ríkis, þ.e að tryggja „réttarríki innan sambandsins“.
8
 Helsta 

hlutverk hans er þannig að skera úr um ágreining í sambandsréttarmálum. Eitt af 

meginmarkmiðunum með stofnun Evrópudómstólsins var að tryggja samræmda túlkun á 

reglum sambandsins í aðildarríkjunum. Dómstóllinn fellir dóm í málum sem aðildarríkin, 

stofnanir eða einkaaðilar höfða fyrir honum beint, veitir dómstólum aðildarríkjanna 

forúrskurði í málum þar sem reynir á sambandsrétt og gefur álit.
9
 Forúrskurðir 

Evrópudómstólsins eru fyrirmynd ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins. 

 

2.3.2.1 Forúrskurður Evrópudómstólsins  

Forúrskurður (e. preliminary ruling) er úrræði sem dómstólar aðildarríkja ESB grípa til þegar 

fyrir liggur mál sem reynir á álitamál tengd bandalagsrétti sem talið er að skýra þurfi betur. 

                                                 
7
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

114. 
8
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

116. 
9
 Álit Evrópudómstólsins hefur lagalegt gildi, t.d verður að laga milliréttarsamninga til ef álit 

evrópudómstólsins er á þá vegu að þeir skerist á við ESB-sáttmálann. 
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Forúrskurður stuðlar að samræmdri túlkun og beitingu löggjafar þannig að sameiginlegar 

reglur bandalagsréttarins hafi sömu þýðingu innan aðildarríkjanna og að sami dómstóll skeri 

úr álitamálum á því sviði.  

Um forúrskurð Evrópudómstólsins er fjallað í 267. gr. SSES. Í 1. mgr. 267. gr. kemur 

fram að Evrópudómstóllinn veiti dómstól aðildaríkis forúrskurð í málum þar sem reynir á 

túlkun sáttmálans eða aðgerðir stofnana hans. Greinin tiltekur í hvaða tilvikum dómstóli 

aðildarríkis er heimilt að óska eftir forúrskurði og hvenær það er skylt. Dómstóli er annars 

vegar heimilt skv. 2. mgr. 267. gr. að æskja forúrskurðar Evrópudómstólsins um álitaefni sem 

fyrir honum liggur ef hann telur „þörf á því svo að hann geti dæmt í málinu“
10

. Hins vegar ber 

dómstóli aðildaríkis skv. 3. mgr. 267. gr. skylda til þess að æskja forúrskurðar  

Evrópudómstólsins á álitaefni ef dómi dómstólsins verður ekki áfrýjað til æðra dómsstigs (e. 

court of last instance).
11

 Evrópudómstóllinn hefur verið talinn geta lagt mat á það sjálfur hvort 

skilyrði um að forúrskurður sé nauðsynlegur til úrlausnar álitaefnis og hvort það falli innan 

lögsögu hans séu uppfyllt.
12

 

Þótt að dómstóll aðildaríkis sem fellur undir 3. mgr. 267. gr. fellir dóm án þess að hafa 

óskað forúrskurðar þrátt fyrir lagalega skyldu til álitsumleitana telst dómurinn gildur.
13

 Þannig 

er ekki hægt að snúa dómi aðildarríkis með forúrskurði eða öðrum réttarúrræðum 

bandalagsréttar, enda er dómstóllinn ekki æðra dómsstig við dómstóla aðildarríkjanna.  

Bindandi áhrif forúrskurðar á dómstólinn sem óskaði hans felast í því að skýringin á 

reglunni sem í honum felst er bindandi og er dómstól aðildarríkisins skylt að beita reglunni til 

samræmis við hann.
14

 Forúrskurður er þó ekki bindandi á beinan hátt í þeim skilningi að 

Evrópudómstóllinn kveður ekki upp endanlegan dóm í málinu, heldur liggur endanleg 

niðurstaða alltaf hjá dómstól aðildarríkisins.
15

 Í ljósi þess að forúrskurðurinn er alltaf gefinn 

með tilliti til raunverulegs fyrirliggjandi máls er þó ekki hægt að segja að dómstóll 

aðildarríkisins hafi kost á öðru en að dæma eftir honum. Forúrskurðurinn er þannig ekki 

fræðilegt svar við afstæðri lögspurningu heldur verður hann alltaf heimfærður á fyrirliggjandi 

mál og verður ekki veittur annars.
16

 Þótt forúrskurður sé aðeins bindandi fyrir það mál sem 

                                                 
10

 Þýðing höfundar á „necessary to enable it to give judgment“. 
11

  3. mgr. 267. gr. Samnings um starfshætti Evrópusambandsins. 
12

 19. mgr. EBD, mál 244/80, ECR 1981, bls. 3045. 
13

 Carl Otto Lenz: „The Role and Mechanism of the Preliminary Ruling Procedure“, bls. 397.  
14

 Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 338. 
15

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 119. 
16

 18. mgr. EBD, mál 244/80, ECR 1981, bls. 3045. 
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hann var veittur fyrir fer Evrópudómstóllinn eftir fordæmum sínum, líka niðurstöðum 

forúrskurða.
17

 

 

3 EFTA og EES 

3.1 Tilkoma og markmið EFTA og EES 

Þegar efnahagssamningar bandalaganna voru samþykktir voru nokkur ríki sem höfðu áhuga á 

alþjóðlegu efnahagssambandi en voru þó ekki tilbúin til að gangast undir það yfirþjóðlega 

samband sem stefnt var að með bandalögunum. Þetta leiddi til stofnunar EFTA árið 1960 

(European Free Trade Association), efnahagssambands sem starfaði hliðstætt bandalögunum. 

Upprunalegu EFTA-ríkin voru Austurríki, Finnland, Ísland, Lichtenstein, Svíðjóð, Noregur og 

Sviss.
18

 Þeim fækkaði þó fljótlega eftir gerð EES-samningsins 1992 og tveimur árum seinna 

gengu Austurríki, Finnland og Svíþjóð í ESB.
19

 

EFTA grundvallaðist á hefðbundnum milliríkjasamskiptum þar sem ekki var stefnt að 

yfirþjóðlegum samtökum öfugt við bandalögin þar sem stefnan var frá upphafi tekin í átt að 

því að sameina Evrópu í nokkurs konar Evrópuríki (European Superstate).
20

 

Þegar bandalögin settu fram áætlunina um innri markaðinn höfðu samningaviðræður 

staðið í nokkurn tíma og mikill áhugi fyrir því að stofna eins konar sameiginlegt Evrópskt 

efnahagssvæði.
21

 Þessum viðræðum lauk með Samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (e. 

Agreement on the European Economic Area) sem er kallaður EES-samningurinn.
22

 

EES-samningnum er ætlað að rýmka innri markaðinn út á yfirráðasvæði EFTA-ríkjanna 

með því að taka upp verulegan hluta af regluverki bandalaganna. Þannig var aðal markmiðið 

að taka upp fjórfrelsi Evrópubandalagsins. Í 1. gr. hans segir: 

 

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.
23

 

 

                                                 
17

 Carl Otto Lenz: „Role and Mechanism of the Preliminary Ruling Procedure“ bls. 403. 
18

 Pálína Margrét: „Um EFTA-dómstólinn“ bls. 445. 
19

 Pálína Margrét: „Um EFTA-dómstólinn“ bls. 446. 
20

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 17. 
21

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 130. 
22

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 130. 
23

 1. tölul. 1. gr. Samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. 
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Mikilvægur hluti EES- samningsins er markmiðið um einsleitni (e. homogeneity)
24

. Með 

einsleitnimarkmiðinu er með mikilli einföldun átt við að samræma allt EES-svæðið í eitt 

réttarkerfi, en betur verður fjallað um einsleitnina síðar. 

 

3.2 Stofnanir EES og EFTA 

Meginmarkmið EES-samningsins var að teygja innri markaðinn sem fékkst með samstarfi 

þjóða ESB yfir til ríkja sem ekki féllust á jafn víðtækt framsal fullveldisins. Þar var um leið 

ljóst að ekki kom til greina að stofnanir ESB myndu hafa sama yfirþjóðlega eðli gagnvart 

EFTA-ríkjunum og þær hafa innan sambandsins.
25

 Því var kallað eftir uppsetningu nýrra 

stofnana sem hefðu nægilegt yfirþjóðlegt vald til að framfylgja reglum ESB sem lúta að innri 

markaðinum og samið hafði verið um í EES-samningnum.  

Í þessari ritgerð verða aðeins teknar fyrir eftirlitsstofnun EFTA (e. EFTA Surveillance 

Authority, hér eftir ESA) og EFTA-dómstóllinn (e. EFTA Court). 

 

3.2.1 Eftirlitsstofnun EFTA 

Tilgangurinn með stofnun ESA var að setja á laggirnar stofnun innan EFTA með samsvarandi 

eftirlitshlutverk og framkvæmdastjórn ESB hefur með framkvæmd sinna sáttmála. Hlutverk 

ESA, skv. 108. gr. og 109. gr. EES-samningsins, er að hafa eftirlit með framkvæmd hans 

innan EFTA-ríkjanna og tryggja fullnustu reglna og efnda skyldna sem hann leggur ríkjunum 

á herðar.
26

 

Í 2. mgr. 109. gr. EES-samningsins kemur fram að ESA og framkvæmdastjórn ESB skuli 

hafa margvíslegt samstarf sín á milli og sé þetta til þess að stuðla að samræmdri beitingu 

EES-reglnanna innan allra aðildarríkja sáttmálans.
27

  

Framkvæmdastjórn ESB hefur auðvitað mikilvægum hlutverkum að gegna umfram ESA, 

frumkvæði að lagasetningu og fleira, en eftirlitsstofnunin er aðeins samanburðarhæf við þann 

hluta framkvæmdastjórnarinnar sem snýr að stjórnsýslulegu eftirliti með framkvæmd EES-

samningsins.
28

 Þrátt fyrir að hafa verið stofnuð til að koma til móts við þjóðir sem ekki vildu 

framselja fullveldi sitt hefur ESA á vissan hátt yfirþjóðlegt eðli. Þetta kemur fram í því að 

                                                 
24

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 136. 
25

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 168. 
26

 108. gr. EES-sáttmálans. 
27

 109. gr. EES-sáttmálans. 
28

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 47. 
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ESA getur tekið ákvarðanir sem eru íþyngjandi og bindandi fyrir ríki, einstaklinga og 

fyrirtæki.
29

  

Samningurinn milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (eftirleiðis 

kallaður SED) hefur að geyma heimildir og úrræði fyrir ESA. Þar er meðal annars að finna 

heimild ESA til að leggja sektir á fyrirtæki og einstaklinga sem brjóta reglur um samkeppni. 

ESA höfðar einnig samningsbrotamál fyrir EFTA-dómstólnum þegar ríki hefur gerst brotlegt 

við EES-samninginn.
30

 Undanfari samningsbrotamáls er þó töluverður og fær ríkið fyrst 

almennt óformlegar athugasemdir, því næst formlega tilkynningu um afstöðu stofnaninnar (e. 

letter of formal notice). Ef ekkert er að gert sendir stofnunin svo rökstutt álit (e.Resoned  

opinion) og málið endar svo í samningsbrotamáli fyrir EFTA-dómstólnum.
31

 

 

3.2.2 EFTA-dómstóllinn 

Upprunalega var ætlunin sú að stofna sameiginlegan EES-dómstól sem hefði lögsögu yfir 

málum sem við komu EFTA-ríkjunum. Í EBD, mál 1/91, ECR 1991, bls. I-06079, áliti sem 

gefið var þann 14. desember 1991 taldi Evrópudómstóllinn að starfsemi EES-dómstóls mundi 

ekki samrýmast starfsemi Evrópudómstólsins.
32

 Því var stofnaður sérstakur EFTA-dómstóll 

sem starfar við hlið Evrópudómstólsins og á að tryggja stöðu og virkni EES-samningsins 

innan EFTA-ríkjanna. 

Í 2. mgr. 108. gr. EES-samningsins er aðeins gert ráð fyrir að stofnaður verði dómstóll og 

nánar útlistuð hver verkefni hans skuli vera. Dómstóllinn var svo stofnaður í viðauka við SED 

sem EFTA-ríkin gerðu sín á milli eftir samþykkt EES-samningsins.  

EFTA-dómstólnum svipar til Evrópudómstólsins að því leiti að skrifstofum dómstólanna 

er skipt eftir aðildarríkjunum með sama hætti.
33

 Lögsögu dómstólanna er skipt þannig að 

lögsaga EFTA-dómstólsins nær aðeins til tilvika þar sem EFTA-ríki eigast við en í málum þar 

sem ESB-ríki eða ESB-stofnun og EFTA-ríki eigast við hefur Evrópudómstóllinn lögsögu.
34

 

Starfsemi EFTA-dómstólsins má skipta í tvennt, annarsvegar mál sem rekin eru beint fyrir 

dómstólnum og svo álitsumleitan (e. reference cases).  

Málin sem rekin eru beint fyrir dómstólnum eru í megindráttum þrenns konar. 

Fyrirferðarmest eru samningsbrotamálin sem ESA höfðar gegn EFTA-ríki þegar hugsanlegt er 

                                                 
29

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 46. 
30

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 47. 
31

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 182. 
32

 Pálína Margrét Rúnarsdóttir „Um EFTA-dómstólinn“ bls. 445-454. 
33

 Carl Baudenbacher: „EFTA-dómstóllinn í 10 ár“ bls. 304. 
34

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 

bls. 175. 
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að það hafi brotið gegn reglum EES. Önnur mál sem rekin eru beint fyrir dómstólun eru mál 

sem aðildarríkin, einstaklingar og lögaðilar höfða til að fá ógilta ákvörðun ESA eða vegna 

afskiptaleysi ESA. Loks er heimilt að höfða mál til staðfestingar skaðabótaskyldu ESA vegna 

aðgerða eða aðgerðarleysis stofnunarinnar.
35

 

Sú starfsemi EFTA-dómstólsins sem mestu máli skiptir fyrir efni ritgerðarinnar er heimild 

hans til þess að veita dómstólum aðildarríkjanna ráðgefandi álit. 

 

3.2.2.1 Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 

Í ráðgefandi áliti felst álitsumleitan dómstóla aðildarríkjanna til EFTA-dómstólsins með 

svipuðum hætti og á við um forúrskurði Evrópudómstólsins. Um ráðgefandi álit er fjallað í 

34. gr. SED. Hún er að mestu samhljóða 267. gr. SSES að því leiti að í henni felst heimild 

fyrir dómstóla til þess að sækja um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins þegar fyrir honum 

liggur mál sem tengist EES-samningnum.
 
Þannig má segja að ráðgefandi álit byggist að miklu 

leyti á samvinnu EFTA-dómstólsins og dómstóla EFTA-ríkjanna. 

Markmiðið með ráðgefandi áliti er það sama og með forúrskurði Evrópudómstólsins innan 

ESB, að skýra óljós atriði og samræma notkun bandalagsréttar innan aðildarríkjanna.  

Eins og er með forúrskurð berst EFTA-dómstólnum beiðni um ráðgefandi álit frá 

dómstólum EFTA-ríkjanna. Í greinagerð með lögum nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-

dómstólsins um skýringu samnings um Evrópska efnahagssvæðið (eftirleiðis kölluð lög um 

ráðgefandi álit) kemur fram að ráðgefandi álits megi leita „ef vafi er um skýringu á samningi 

um Evrópska efnahagssvæðið, bókunum með honum, viðaukum við hann eða gerðum sem er 

getið í viðaukunum og á vafaatriðið reynir við úrlausn dómsmáls hér“
36

. EFTA-dómstóllinn 

greiðir þá úr þessum vafa svo að innlendi dómstóllinn geti fellt sinn dóm. Þannig er 

markmiðið að einn dómstóll hafi sterk áhrif á hvernig EES-samningurinn er túlkaður innan 

EFTA-ríkjanna. 

EFTA-dómstóllinn vinnur í nánu samstarfi við Evrópudómstólinn og er þetta samstarf í 

anda meginreglunnar um einsleitni á EES-svæðinu. Forúrskurðir Evrópusambandsins hafa 

þannig upp að vissu marki fordæmisgildi fyrir EFTA-dómstólinn, þegar það á við, en einnig 

er vert að minnast á að úrskurðir EFTA-dómstólsins geta verið fordæmisskapandi fyrir 

                                                 
35

 108. gr. Samningsins um Evrópska Efnahagssvæðið. 
36

 Tekið úr frumvarpi til laga nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um 

Evrópska efnahagssvæðið. 
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Evrópudómstólinn.
37

 Þessi áhrif EFTA-dómstólsins á Evrópudómstólinn eru þó takmörkuð 

enda er hvorki hægt að finna beina heimild um þetta í 6. gr. EES né 1. og 2. gr. SED.
38

 

Mikill munur er á forúrskurði og ráðgefandi áliti hvað varðar skyldu dómstóla til 

álitsumsóknar, bindandi áhrifa þeirra. Töluverður munur er á málsmeðferðarreglum og þar að 

auki hefur Evrópudómstóllinn heimild til að kveða á um gildi ákvarðana stofnana ESB, en 

sambærilegur réttur er ekki fyrir hendi hjá EFTA-dómstólnum.   

 

4 Munurinn á ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins og forúrskurði 

Evrópudómstólsins 

4.1 Afmörkun 

Hér verður fjallað um muninn á tveimur atriðum milli forúrskurðar og ráðgefandi álita, 

muninum á skyldu innanlandsdómstóla til álitsumleitunnar og muninum á bindandi áhrifum 

forúrskurðar og ráðgefandi álits. Ekki verður fjallað um mun á málsmeðferð eða heimild til að 

ákveða um gildi ákvarðana stofnana.
39

 

 

4.2 Munurinn á skyldu dómstóla aðildarríkja til álitsumleitunar  

Í 34. gr. SED er ekki falin sú skylda til álitsumleitunnar sem felst í 3. mgr. 267. gr SSES. Í 

síðar nefndu greininni felst skylda dómstóla aðildarríkja ESB til að sækja um forúrskurð ef 

ekki er málskotsréttur til æðri dómstóls (e. a court of last instance).  

Í 34. gr. SED er fjallað um það hvenær dómstóll sækir um ráðgefandi álit, en í 2. mgr. 

hennar segir: 

 

Komi upp álitamál í þessu sambandi fyrir dómstóli í EFTA-ríki, getur sá dómstóll eða réttur, 

ef hann álítur það nauðsynlegt til að geta kveðið upp dóm
40

, farið fram á að EFTA-

dómstóllinn gefi slíkt álit. 

 

Bein skylda til álitsumleitunar er því ekki til staðar í EES-rétti heldur er dómstólum 

EFTA-ríkjanna bara heimilt en ekki skylt að sækja um ráðgefandi álit til EFTA-dómstólsins.
41

 

Í lögum um öflun ráðgefandi álits er heldur ekki talað um  skyldu til öflunar heldur er í 1. 

mgr. 1. gr. laganna aðeins talað um að íslenskur dómstóll „geti“ sótt um ráðgefandi álit. Í 2. 

                                                 
37

 Skúli Magnússon: „Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins“, bls. 323. 
38

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 325. 
39

 Evrópudómstóllinn  getur kveðið á um gildi ákvarðana stofnana ESB í forúrskurðum sínum, en það getur 

EFTA-dómstóllinn ekki. 
40

 Leturbreyting höfundar. 
41

 Davíð Þór Björgvinsson: „Ráðgefandi álit“  bls. 138. 
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mgr. 1. gr. kemur jafnframt fram að dómari geti sótt um álit ef þess er þörf hvort sem aðili 

æskir þess eður ei. Því er hvorki minnst á skyldu til umsóknar um ráðgefandi álit í EES-rétti 

né landsrétti. Þá hefur Hæstiréttur einnig gefið upp skoðun sína en á málinu en í Hrd. 2003, 

bls. 2045 (477/2002) segir: 

 

Með 1. - 3. gr. laga nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu samnings um 

Evrópska efnahagssvæðið er íslenskum dómstólum veitt heimild
42

 til að leita ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins. 

 

Þetta verður varla skilið öðruvísi en svo að Hæstiréttur telji að í lögunum felist aðeins 

heimild en ekki skylda til öflunar ráðgefandi álits.  

Því má fullyrða að formlega verður dómstóll EFTA-ríkis aldrei neyddur til að leita eftir 

ráðgefandi áliti. Töluvert meira býr þó að baki og verður skylda til umleitunar ráðgefandi álits 

betur afmörkuð hér að neðan.  

 

4.3 Munurinn á bindandi áhrifum  

Annað atriði sem skiptir miklu er að töluverður munur er á svigrúmi fyrir innlendu 

dómstólana til að fara ekki að áliti EFTA- og Evrópudómstólsins. Þegar um forúrskurð er að 

ræða hefur verið talið að ekki sé um neitt svigrúm að ræða fyrir dómstól aðildarríkis, það er 

að segja að forúrskurðurinn sé bindandi. Evrópudómstóllinn hefur sagt það berum orðum að 

forúrskurður sé bindandi, meðal annars í EBD, mál  29/68, ECR 1969, bls. 165 (Milch-fett), 

en þar sagði dómstóllinn að: 

 

An interpretation given by the Court of Justice binds the national court in question...
43

 

 

Yfirþjóðlegt eðli Evrópusambandsins gerir það að verkum að bandalagsréttur gengur 

innlendum reglum framar ef um misræmi er að ræða
44

. Þetta kemur einnig fram í dómi 

Evrópudómstólsins EBD, mál  6-64,  ECR 1964, bls. 585 (Costa v. Enel) en þar sagði hann 

um forgangsáhrif reglugerða sem skulu vera bindandi og hafa bein réttaráhrif skv. 189. gr. 

Rómarsáttmálans (nú 288. gr. SSES): 

 

This Provision, which is subject to no reservation, would be quite meaningless if a state 

could unilaterally nullify its effects by means of a legeslative measure which could prevail 

over community law.  

                                                 
42

 Leturbreyting höfundar. 
43

 3. mgr. EBD, mál  29/68, ECR 1969, bls. 165. 
44

Reiner Voss: „Ábyrgð dómara og  innri markaður Evrópubandalagsins“ bls. 25. 
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It follows from all these observations that the law stemming from the treaty, an independent 

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

domestic legal provisions, however framed, without being deprived of its character as 

community law and without the legal basis of the community itself being called into 

question
45

. 

 

Þegar forúrskurður hefur verið veittur teljast því liggja fyrir skýrar bandalagsreglur um 

álitamálið, sem ganga landslögum framar, og hefur dómari því ekki annara kosta völ en að 

dæma eftir forúrskurðinum eða teljast hafa brotið samninginn með skýrum hætti. Með því að 

dæma gegn forúrskurði teldist ríkið því bæði hafa brotið sambandsrétt með því að dæma eftir 

innlendum reglum sem eru ekki í samræmi við bandalagsreglur og með því að hafa brotið 

gegn bindandi áhrifum forúrskurðarins. Því væri enginn vafi um niðurstöðu 

samningsbrotamálsins sem framkvæmdastjórninni bæri skylda til að höfða gegn 

aðildarríkinu.
46

 

Ráðgefandi álit er ekki bindandi skv. 34. gr. SED en þar kemur bara fram að dómstólar 

aðildarríkjanna geti fengið „ráðgefandi“ álit EFTA-dómstólsins. Ráðgefandi álit gætu ekki 

verið formlega bindandi, það mundi ekki samræmast stjórnarskrá EFTA-ríkjanna. Í 3. mgr. 2. 

gr. Stjórnarskrár Íslands segir: „dómendur fara með dómsvaldið“.  Bindandi álitsgerð erlends 

dómstóls samrýmist varla þessu ákvæði. Þegar verið var að semja um SED var gert ráð fyrir 

að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins væru bindandi á sama hátt og forúrskurðir, en hætt var 

við það vegna þess hversu illa það mundi samræmast stjórnarskrá einstakra EFTA-ríkja.
47 

Greinin hefur því verið skilin svo að í henni felist ekki binding dómstóla til að fara að 

ráðgefandi áliti. Tilgangur EES var einmitt að rýmka innri markaðinn án þess að fórna 

fullveldi EFTA-þjóðanna.  

Ekki er kveðið á um bindandi gildi ráðgefandi álita í íslenskum lögum um öflun 

ráðgefandi álits, en í dómi Hrd. 2003, bls. 2045 (477/2002) segir: 

 

Hafa Íslendingar skuldbundið sig til að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að 

þessum markmiðum, sbr. 3. gr. EES-samningsins. Þótt álit EFTA-dómstólsins séu ekki 

bindandi að íslenskum rétti leiðir af framansögðu, að íslenskum dómstólum er rétt að hafa 

hliðsjón af ráðgefandi áliti hans við skýringar á efni ákvæða EES-samningsins nema 

sérstakar ástæður mæli því í gegn... 

 

                                                 
45

 16. og 17. mgr EBD, mál  6-64,  ECR 1964, bls. 585 . 
46

 Sjá 258. gr. SSES.  
47

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 339. 
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Í dóminum kemur fram afstaða réttarins til ráðgefandi álits, þ.e að þrátt fyrir að álitið sé 

ekki bindandi sé íslenskum dómstólum rétt að hafa hliðsjón af álitinu við skýringu EES-

samningsins. 

Góð vísbending um að skýrlega sé greint á milli bindandi áhrifa forúrskurðar og 

ráðgefandi álits er sú að ekki hefur verið talið viðeigandi að kalla ráðgefandi álitin „dóma“ 

vegna þess að þeir eru ekki bindandi.
48

 Erfitt er að sjá hvernig hægt er að skapa einsleitt 

efnahagslegt svæði þar sem hægt er að veita bindandi álit fyrir sum ríki en ekki önnur, en 

bindandi eðli ráðgefandi álita er betur skoðað í kafla 6. 

 

5 Meginreglurnar um einsleitni og trúnað 

5.1 Meginreglan um einsleitni 

5.1.1 Einsleitni í EES-samningnum  

Í aðfararorðum EES-samningsins er fjallað um einsleitnina í fjórða lið. Þar segir: 

 

HAFA Í HUGA það markmið að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er 

grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri framkvæmd, 

meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, 

réttinda og skyldna samningsaðila; 

 

Þarna kemur markmiðið um einsleitni fram með skýrustum hætti, en oft er vikið að því í 

öðrum liðum aðfararorðanna. 

Í 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins segir að markmið samsstarfssamningsins sé mynda 

einsleitt Evrópskt efnahagssvæði. Þarna kemur meginreglan um einsleitni fram sem bindandi 

lagatexti sem hefur mikil áhrif.
49

 Í málsgreininni kemur einnig fram að um samstarfssamning 

sé að ræða, sem gefur til kynna að um nánara samstarf sé að ræða en hefðbundinn 

milliríkjasamning.
50

 

Meginreglan um einsleitni kemur hvað best fram í því að sömu reglur skulu gilda á öllu 

EES-svæðinu. Meðal annars er mikið af regluverki ESB sem snýr að fjórfrelsinu fært orðrétt 

yfir í meginmál EES-samningsins. Jafnframt er EFTA-ríkjunum gert að leiða í landslög 

réttargerðir bandalagsins sem vísað er til í viðaukum við EES-samninginn
51

.  

Meginreglan um einsleitni(e. homogeneity) er ein mikilvægasta meginregla EES-réttar og 

hefur hún mjög mikil áhrif á túlkun EES-samningsins. Einsleitni í þessum skilningi má með 

                                                 
48

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 341. 
49

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 232. 
50

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 232. 
51

 7.  gr. EES-samningsins. 
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einföldun lýsa svo að túlkun sameiginlegra reglna alls EES-svæðisins skuli vera með sama 

hætti. Markmið EES er eins og fyrr segir að EFTA-ríkin taki upp réttarkerfi innri markaðar 

ESB og verði hluti af því. Augljóst er að því markmiði verður ekki náð ef EFTA-löndin hafa 

öðruvísi réttarkerfi en ESB-löndin hvað varðar innri markaðinn. EFTA og ESB-ríkin hafa 

ekki alveg sömu reglur og stofnanir, enda er forsenda EES að EFTA-ríkin gangi ekki alla leið 

í ESB. Þar koma til meginreglurnar um einsleitni og trúnað. 

EES-réttur er að mestu efnislega samhljóða ESB-rétti hvað varðar málefni innri 

markaðarins, og mörg efnisákvæði EES-samningsins tekin óbreytt úr SSES
52

.  

EFTA-dómstóllinn hefur jafnframt sagt að þótt hann sé ekki bundinn fordæmum 

Evrópudómstólsins fari hann eftir þeim hvað varðar túlkun á meginmáli EES-samningsins 

þegar hann er efnislega samhljóða sambandsrétti.
53

 Þessi niðurstaða kom meðal annars fram í 

málunum EFTAD, álit E-1/94, EFTACR 1994-1995, bls. 15  (Restamark) og EFTAD, álit E-

2/94, EFTACR 1994-1995, bls. 59  (Scottish salmon growers). 

 

5.1.2 Einsleitni í dómaframkvæmd 

Það fellur að miklu leiti í hlut dómstóla aðildarríkja EES að framfylgja samningnum og láta 

markmiðið um einsleitni ná fram að ganga. EES-samningurinn hefur verið lögtekinn á Íslandi 

og hefur því stöðu settra laga. Því eru áhrif einsleitni mikil bæði á EFTA-dómstólinn og ekki 

síður dómstóla aðildarríkjanna.
54

 

Einsleitni kemur skýrlega fram í dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins. Í máli EFTAD, 

mál E-1/03, EFTACR 2003, bls. 143 sagði meðal annars: 

 

As stated in Article 1(1) EEA, one of the main objectives of the Agreement is to create a 

homogeneous European Economic Area. This objective has consistently informed the 

jurisprudence of the Court. 

 

Dómstóllinn játar með þessari fullyrðingu annars vegar að markmiðið um einsleitni sé eitt 

aðalmarkmið samningsins og að það hafi statt og stöðuglega mótað dómaframkvæmd 

dómstólsins. Í framhaldi eru taldir upp fleiri dómar sem dæmi, þar á meðal EFTAD, álit E-

9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María Sveinbjörnsdóttir).  

Í EFTAD, álit E-6/01, EFTACR 2002, bls. 281 (CIBA v. Norway) er minnst á 

meginregluna um einsleitni með eftirfarandi hætti: 

                                                 
52

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 233. 
53

 Carl Baudenbacher: „EFTA-dómstóllinn í 10 ár“ bls. 306. 
54

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur,  bls. 236-237. 
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The Court notes in this context
55

 that the maintenance of homogeneity within the EEA 

market and securing the protection of the rights of individuals and economic operators in that 

market constitute fundamental policy objectives of the Contracting Parties.
56

 

 

Úr Hæstarétti er skemmst að minnast á dóm Hrd. 2003, bls. 2045 (477/2002) en í honum 

segir: 

 

...það er eitt af meginmarkmiðum samningsins að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt 

efnahagssvæði, er meðal annars grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu 

samkeppnisskilyrðum, eins og kemur fram í 4. mgr. aðfararorða samningsins.
57

 

 

Af þessum dæmum er ljóst að meginreglan um einsleitni hefur mikil áhrif á það hvernig 

EES-réttur er túlkaður fyrir dómstólum. Það er lögð mikil skylda á dómstóla aðildarríkja 

EFTA til að túlka reglur samningsins og skuldbindingar sem af honum hljótast á tiltekinn hátt. 

 

5.2 Trúnaðarreglan 

Trúnaðarreglan er upprunin í Vínarsamningnum um þjóðarréttarsamninga (e. the Vienna 

convention on the Law of Treaties). 26. gr. hans er titluð „pacta sunt servanda“ og er byggð á 

meginreglu samningaréttar um að samninga skuli efna. Í stuttu máli skuldbindur hún aðila 

alþjóðlegs sáttmála (e. treaty) til að efna hann með góðri trú. Sambærileg regla er í 3. gr. EES-

samningsins, en þar eru betur útlistaðar skyldur samningsaðila sem af henni hljótast. Davíð 

Þór Björgvinsson komst svo að orði um þær skyldur sem 3. gr. EES-samningsins leggur 

samningsaðilum á herðar: 

 

Hinar jákvæðu skyldur felast í 1. ml. 1. mgr. og 2. mgr. 3. gr. EES, sem mæla svo fyrir að 

samningsaðilar skuli gera allar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að staðið verði við 

skuldbindingar samkvæmt samningnum og ennfremur leitast við að eiga góða samvinnu við 

aðra samningsaðila innan ramma samningsins. Hin neikvæða skylda er orðuð í 2. ml. 1. mgr. 

3. gr. EES, þar sem svo er mælt að samningsaðilar skuli forðast ráðstafanir sem vinna gegn 

markmiðum samningsins.
58

 

 

Það er því ljóst að reglan getur átt við á nánast öllum sviðum EES-réttar. Lögfesting 

slíkrar reglu er í raun aðallega ætlað að auka skuldbindingargildi alls sáttmálans, og er 

                                                 
55

 Með this contex eða þessu samhengi er átt við umfjöllun um bolrúm sameinuðu EES-nefndarinnar til að 

tryggja markmið EES-samningsins. 
56

 33. mgr. EFTAD, álit E-6/01, EFTACR 2002, bls. 281. 
57

 1. mgr. II hluta Hrd. 15. maí 2003 (477/2002). 
58

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 242. 
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sambærileg regla í ESB-rétti mikið notuð af Evrópudómstólnum.
59

 Reglan er aðallega notuð 

til að styrkja niðurstöðu sem leiðir af öðrum réttarheimildum en henni getur líka verið beitt 

sjálfstætt til að komast að niðurstöðu.
60

  

Sem dæmi um hvernig trúnaðarreglunni er aðallega beitt má nefna dóm EFTA-

dómstólsins í máli EFTAD, mál E-7/97, EFTACR 1998, bls. 62. Þar var vísað til 

trúnaðarreglunnar til rökstuðnings þess að EFTA-ríki væru skaðabótaskyld vegna tjóns sem 

hlytist af vanefnd EES-samningsins hvað varðar aðlögun landsréttar að tilskipunum sem eru 

hluti EES-samningsins.
61

 

 

6 Bindandi áhrif ráðgefandi álits 

6.1 Almennt 

Samkvæmt 34. gr. SED eru ráðgefandi álit ekki bindandi. Í lögskýringagögnum með lögum 

um öflun ráðgefandi álits kemur fram að álitum er aðeins ætlað að vera ráðgefandi en ekki 

bindandi.
62

 Hæstiréttur hefur sagt það berum orðum að taka beri tillit til ráðgefandi álits en 

ekki að þau séu bindandi.
63

 Einföld orðskýring á hugtakinu „ráðgefandi álit“ leiðir í ljós að 

það getur varla talist bindandi orðunum samkvæmt.
64

 Í umfjöllun um mun bindandi áhrifa hér 

að ofan komu fram frekari skýringar á því að ráðgefandi álit væri ekki bindandi.  

Íslenskir dómstólar hafa þó í meginatriðum farið eftir ráðgefandi álitum. Í Hæstarétti hefur 

verið fylgt álitunum bæði í röksemdum með dómum og niðurstöðum, þótt að fyrir héraðsdómi 

megi finna dæmi um að ólík röksemdafærsla leiði að sömu niðurstöðu.
65

 Því má álykta sem 

svo að þótt ekki sé að finna heimild um bein bindandi gildi ráðgefandi álita virðist þau samt 

hafa sterk áhrif. Þorgeir Örlygsson segir í grein sinni „Hvernig hefur Ísland brugðist við 

ákvörðunum EFTA-dómstólsins“ að Hæstiréttur hafi mótað þá stefnu að farið skuli eftir 

ráðgefandi áliti nema eitthvað réttlæti að vikið skuli frá því.
66

 Hingað til hefur íslenskur 

dómstóll ekki dæmt gegn ráðgefandi áliti.  

Mat á því hvort fylgja eigi ráðgefandi áliti liggur auðvitað hjá dómstólunum sem hafa 

málið til meðferðar. Þeir geta því fundið hjá sér skyldu til að komast að ákveðinni niðurstöðu 

og svo virðist sem þeir geri það. Höfundur telur þessi duldu áhrif ráðgefandi álita stafa af 

                                                 
59

 Davíð Þór talar um eitt hundrað dóma á árunum 1987-1998 á bls. 242 í bók sinni EES-réttur og 

Landsréttur. 
60

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 243. 
61

 61. liður EFTAD, mál E-7/97, EFTACR 1998, bls.62. 
62

 Athugasemd við 1. gr. frumvarpsins. 
63

 Hrd. 15. maí 2003 (477/2002). 
64

 Skúli Magnússon: „Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins“ bls. 323.  
65

 Þorgeir Örlygsson: „Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA-dómstólsins“ bls. 412. 
66

 Þorgeir Örlygsson: „Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA-dómstólsins“ bls. 413. 
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tvennu. Þessi bindandi áhrif leiða annarsvegar af meginreglum EES-réttar um einsleitni og 

trúnað, og hins vegar af mögulegum afleiðingum þess að dæma gegn ráðgefandi áliti. 

 

6.2 Bindandi áhrif leidd af meginreglum EES-réttar 

Það gefur auga leið að ef réttarkerfi á að ganga upp verða reglurnar að eiga við um alla sem 

eru innan kerfisins. Þetta var aðaláskorun EES-samningsins, það sem Carl Baudenbacher 

kallaði „squaring the circle“
67

. Hvernig er hægt að láta það sama ganga yfir EFTA-ríkin og 

ESB-ríkin, án þess að skerða fullveldi EFTA-ríkjanna? Svarið felst að hluta til í 

meginreglunum um einsleitni og trúnað.  

Bæði 1. gr. og 3. gr. EES-samningsins hafa verið lögfestar á Íslandi, og eru því dómarar 

skyldir til að fara eftir þeim í störfum sínum skv. 1. mgr. 61. gr. Stjórnarskrár Íslands 

(dómendur skulu í embættisstörfum sínum einungis fara eftir lögunum).  

Dómarar eru skyldugir skv. 2. mgr. 3. gr. EES-samningsins (trúnaðarreglunni) til þess að 

„varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa verði náð“. Ef 

dómstóll dæmdi gegn ráðgefandi áliti mætti segja að hann hefði teflt því í tvísýnu að 

markmiðum samningsins verði náð. Hinsvegar er orðið „varast“ ekki afdráttarlaust bann við 

að gera eitthvað. 2. mgr. 3. gr. EES er túlkuð með hliðsjón af meginreglunni um einsleitni, þ.e 

hún er túlkuð til samræmis við trúnaðarreglu SSES
68

 sem leggur meiri skyldur á herðar 

dómstólum aðildarríkja sinna. Enn hefur íslenskur dómstóll ekki dæmt gegn ráðgefandi áliti 

og því ekki hægt að komast að endanlegri niðurstöðu um það hvernig meginreglurnar yrðu 

túlkaðar. Svo virðist sem dómstólar telji sér skylt að fara að ráðgefandi áliti, eða séu ef til vill 

bara ákveðnir í að láta þetta ganga upp með góðum vilja. 

 

6.3 Afleiðingar þess að fara ekki að ráðgefandi áliti 

Í 31. gr. SED segir í stuttu máli að telji eftirlitsstofnun EFTA að EFTA-ríki hafi ekki staðið 

við skuldbindingar sínar skv. EES-samningnum megi hún vísa málinu til EFTA-

dómstólsins.
69

 Þegar dómstóll EFTA-ríkis hefur dæmt gegn ráðgefandi áliti EFTA-

dómstólsins, sem sker úr um hvernig túlka skuli EES-rétt, hefur dómstóllinn í raun dæmt gegn 

EES-rétti. Því væri afar sennileg niðurstaða að höfðað yrði samningsbrotamál fyrir EFTA-

dómstólnum. EFTA-dómstóllinn stæði þá frammi fyrir því að kveða upp dóm í máli sem hann 

hafði þegar veitt álit sitt á. EFTA-dómstóllinn hefur sárasjaldan farið gegn ráðgefandi álitum 

                                                 
67

 Meðal annars í fyrirlestri sínum í Genf þann 10. desember 2009 af tilefni 50 ára afmæli EFTA og 15 ára 

afmæli EES. 
68

 Elvira Mendez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 40. 
69

 Eftir að hún hefur lagt til rökstutt álit. 
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sínum
70

 og því nokkuð ljóst hvernig sá dómur mundi falla. Afleiðingar þess að fara ekki eftir 

ráðgefandi áliti hafa sennilega töluverð áhrif á hvernig dómstóll aðildarríkis EFTA metur 

skyldu sína til að fara eftir því. 

 

7 Skylda dómstóla til að leita eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins 

7.1 Almennt 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvernig dómstólum EFTA-ríkja beri ekki skylda til að 

leita eftir ráðgefandi álitum eins og er til staðar í 3. mgr. 267. gr. SSES. Þótt að 3. mgr. 267. 

gr. virðist vera nokkuð afdráttarlaus er rétt að minnast aðeins á EBD, mál 283/81, ECR 1982, 

bls. 3415 (Cilfit). Í dóminum var deilt um það hvort í 3. mgr. 267. gr. fælist 

undantekningalaus skylda til að verða við ósk málsaðila um að vísa máli til forúrskurðar ef 

málið lægi fyrir dómstóli sem kvæði upp óáfrýanlega dóma. Í dóminum koma fram ákveðnar 

leiðbeiningar um hvernig ber að skilja 3. mgr. 267. gr. með tilliti til nauðsynjar forúrskurðar. Í 

fyrsta lagi er forúrskurðar ekki nauðsynlegur ef álitamálið er svo einfalt að ekki er nema ein 

möguleg niðurstaða. Í öðru lagi þarf ekki forúrskurð ef fyrir liggur svar í forúrskurði við 

efnislega eins spurningu(e. materially identical) í sambærilegu máli.
71

 Í þriðja lagi þarf ekki 

forúrskurð ef álitaefnið tengist ekki túlkun bandalagsréttar, þ.e ef svarið, hvernig sem það 

væri, hefði engin áhrif á niðurstöðu málsins.
72

 Í dóminum er þó tekið fram að ekki er ætlunin 

að takmarka rétt dómstóls til að biðja um forúrskurð, það er alltaf heimilt ef dómstólum finnst 

það viðeigandi.
73

 Það er dómstóll aðildarríkis sem metur hvort eitthvert þessara skilyrða sé 

uppfyllt en um það er deilt að hversu miklu leiti þetta skerðir rétt aðila dómsmála til að fá álit 

Evrópusdómstólsins. Skyldan sem kemur fram í 3. mgr. 267. gr. SSES er þó almennt til 

staðar, og afar sennileg afleiðing þess að brjóta hana væri samningsbrotamál.  

Í þessum kafla verður fjallað um nokkur sjónarmið varðandi skyldu dómstóls EFTA-

ríkis til að vísa álitamáli til ráðgefandi álits, önnur en þau sem leiða beint af ákvæðum SED.  

 

7.2 Hver metur „þörf“ fyrir beiðni um ráðgefandi álit 

Fyrsta sjónarmiðið sem vert er að skoða rækilega er hver ákveður hvort leita skuli eftir 

ráðgefandi áliti. 

                                                 
70

 EFTAD, sameinuð álit E-9/07 og E-10/07, EFTACR 2008, bls. 259, EFTA-dómstóllinn breytti áliti sínu til 

samræmis við niðurstöðu Evrópudómstólsins sem hafði komist að annari niðurstöðu um sambærilegt álitamál á 

mjög stuttum tíma. Vitnað var til meginreglunnar um einleitni á EES-svæðinu. 
71

 13. mgr. EBD, mál 283/81, ECR 1982, bls. 3415. 
72

 10. mgr. EBD, mál 283/81, ECR 1982, bls. 3415. 
73

 4. mgr. samantektar EBD, mál 283/81, ECR 1982, bls. 3415.  
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Sá sem metur hvort skilyrði séu til beiðni um ráðgefandi álit er dómstóllinn sem æskir þess. 

EFTA-dómstóllinn getur einnig að vissu marki metið hvort að skilyrðin séu til staðar.
74

 

Samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga um öflun ráðgefandi álits er það dómarinn sem metur hvort að 

þörf sé til að sækja um ráðgefandi álit hvort sem aðili máls krefst þess eða ekki. Þarna virðist 

því fara fram mat á aðstæðum og má sjá það af dómaframkvæmd. Besta dæmið er sennilega 

Hrd. 25. febrúar 2008 (60/2008) sem snerist um brot á reglum um áfengisauglýsingar. Þar 

sést þetta mat skýrlega og segir meðal annars: 
 

Þá liggur fyrir ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/04 frá 25. febrúar 2005 

varðandi sambærilegt ákvæði norskra laga um bann við áfengisauglýsingum. Verður ekki 

annað séð en að í álitinu sé fjallað um og komist að niðurstöðu um þau álitamál, sem 

varnaraðili hefur í beiðni sinni óskað svara við, að því marki sem EFTA-dómstóllinn taldi 

innan valdheimilda sinna.
75

 

 

Hér metur Hæstiréttur aðstæður þannig að fyrir sé fordæmisgefandi álit og því sé óþarfi að 

leita eftir ráðgefandi áliti í þessu máli. Einnig er í dóminum vísað til annars dóms Hæstaréttar 

því til stuðnings að ekki sé þörf á því að leita eftir ráðgefandi áliti. Í úrskurði héraðsdóms 

Hérd. Rvk. 30. janúar 2008 sem staðfestur var með Hrd. 25. febrúar 2008 (60/2008) sagði 

meðal annars: 

 

Úrlausnarefni í þessu máli snýst sem fyrr um gildi og skýringu á nefndri 20. gr. áfengislaga 

og hvort hún standist ákvæði stjórnarskrár, þar sem stjórnskipulega settum lögum verður 

ekki vikið til hliðar með öðrum hætti. EFTA dómstóllinn mun ekki fjalla um slíka 

lagaskýringu. Stoðar því ekki að leita ráðgefandi álits hans í þessu máli. 
76

 

 

Hér taldi héraðsdómur og síðan Hæstiréttur að um væri að ræða málefni sem félli ekki 

innan lögsögu EFTA-dómstólsins, það er rétthæð og gildi settra laga frá Alþingi gagnvart 

stjórnarskrá Íslands. Í málinu var því þó einnig borið við að 20. gr. áfengislaga væri andstæð 

EES-samningnum en sennilegt er að þörf hefði verið á ráðgefandi áliti til að komast að 

niðurstöðu í því. 

Af þessu má því þann dóm draga að það eru sannarlega dómstólar aðildarríkjanna sem 

leggja mat á það hvenær sé „þörf“
77

 á ráðgefandi áliti og að þeir séu hvergi bangnir við að 

hafna kröfum aðila um ráðgefandi álit telji þeir ekki þörf á því. 

Samkvæmt 3. mgr. 1. gr. laga um öflun ráðgefandi álits má kæra úrskurð héraðsdóms um 

ráðgefandi álit til Hæstaréttar. Hæstiréttur hefur ekki aðeins vald til að skera úr um gildi 

úrskurðar héraðsdóms, sbr. Hrd. 2002, bls. 2617 (291/2002) og Hrd. 2003, bls. 3355 

                                                 
74

 Í 13. og 14. mgr. EFTAD, álit E-5/96, EFTACR 1997, bls. 30 (Nille) metur dómstóllinn hvort að ákveðin 

spurning uppfylli skilyrði þess að veitt sé svar við henni í ráðgefandi álitinu. 
75

 Hrd. 25. febrúar 2008 (60/2008). 
76

 Hrd. 2006, bls. 2646 (274/2006). 
77

 „Þörf“ er orðið sem notað er í í 2. mgr. 1. gr. laga um öflun ráðgefandi álits. 
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(46/2003) heldur getur hann endurskoðað spurningarnar sem leggja á fyrir EFTA-dómstólinn, 

fellt niður einhverjar þeirra eða endurskoðað framsetningu þeirra.
78

 Þegar þessi orð eru rituð 

liggur hjá EFTA-dómstólnum EFTAD, álit E-18/11, (Kaupþing). Þar er meðal deilumála að 8. 

nóvember 2011 lagði héraðsdómur fram ákveðnar spurningar til EFTA-dómstólsins í beiðni 

um ráðgefandi álit. Þessi úrskurður var síðan kærður og umorðaði Hæstiréttur spurningarnar 

verulega. Skýrsla framsögumanns hefur verið birt á vefsetri EFTA-dómstólsins og þar segir 

að ekki hafi verið fullt samræmi milli þeirra sem skiluðu inn skriflegum greinagerðum í 

málinu varðandi hvort þeir svörðuðu upphaflegum spurningum héraðsdóms eða spurningum 

sem lagðar voru fram eftir umorðun Hæstaréttar.
79

 Það verður athyglisvert að sjá hvaða 

afleiðingar þessi ruglingur hefur á niðurstöðu málsins og mögulega þróun reglna um 

endurskoðunarvald Hæstaréttar á úrskurði héraðsdóms um álitsumleitan til EFTA-

dómstólsins. 

 

7.3 Skylda til álitsumleitunar leidd af meginreglum um einsleitni og trúnað 

Gagnstæðum sjónarmiðum hefur einnig verið haldið á lofti, þ.e að ef til vill beri dómstólar í 

ákveðnum tilvikum skyldu til þess að leita ráðgefandi álits. Í þeirri umræðu kemur helst fram 

að mögulega geti meginreglurnar um einsleitni og trúnað leitt það af sér að sú skylda sem felst 

í 3. mgr. 267. gr. SSES geti líka verið til staðar fyrir dómstóla EFTA-ríkjanna hvað varðar 

ráðgefandi álit.
80

 Þessi skylda er eins og áður segir ekki til staðar skv. orðum 34. gr. SED en 

hún gæti samt verið til staðar með óbeinum hætti.  

Í trúnaðarreglunni felst, eins og áður segir, neikvæð skylda. Samkvæmt 2. mgr. 3. gr. 

EES-samningsins er aðildarríkjum skylt að forðast ráðstafanir sem geta teflt því í tvísýnu að 

markmið samningsins nái fram að ganga. Það væri erfitt fyrir dómstól að afsaka það að hafa, 

eftir mat, tekið ákvörðun um að afla ekki ráðgefandi álits þótt vafi hafi verið um álitaefni sem 

félli annars undir 34. gr.  

Davíð Þór hefur sagt að 3. gr. EES-samningsins hafi áhrif þegar 34. gr. er beitt af 

dómstólum og ef hún væri skýrð með hliðsjón af reglunum um einsleitni og trúnað hljóti 

niðurstaðan að vera sú að „leitað sé slíks álits þegar raunhæfur ágreiningur eða vafi er um 

túlkun EES-reglna og skýringar EFTA-dómstólsins geta haft þýðingu fyrir úrslit máls“
81

. 

Davíð virðist því viðurkenna sterk áhrif meginreglnanna á ákvörðun dómstóla um að sækja 

um ráðgefandi álit. 
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Þegar komist er að niðurstöðu um skyldu dómara til að óska eftir ráðgefandi áliti er rétt að 

draga saman nokkra punkta. Beiðni um ráðgefandi álit kemur alltaf frá dómstólum og það er 

dómarinn sem metur þörf á því að sækja um ráðgefandi álit. Skyldu dómara til að óska eftir 

ráðgefandi áliti er ekki að finna í löggjöf, öðruvísi en að hún sé á einn eða annan hátt háð mati 

dómarans. Af þessu leiðir að skylda dómara til að óska eftir ráðgefandi áliti getur bara orðið 

til hjá dómaranum sjálfum, þ.e að hann sé þeirrar skoðunar sjálfur að sú skylda sé til staðar. 

Matið á því hvort leita beri álits hlýtur að vera ríkulega litað af trúnaðarreglunni og 

meginreglunni um einsleitni, en þær breyta því ekki að ákvörðunin um hvort að þörf sé á 

ráðgefandi áliti liggur hjá dómaranum sjálfum.  

Hugleiðingar um mögulega skyldu dómara til að sækja um ráðgefandi álit eru markleysa 

ef ákvörðunin hefur engar afleiðingar. Ef dómari hefur algerlega frjálst mat og ákvörðun hans 

um að sækja ekki um álit þrátt fyrir að augljóslega sé „þörf“ á því hefur engar afleiðingar 

aðrar en neikvæða gagnrýni er lítill tilgangur að fjalla um mögulega skyldu. Mögulegar 

afleiðingar ákvörðunar dómara eru því umfjöllunarefni komandi kafla. Til að setja 

afleiðingarnar í rétt samhengi verður þó vikið stuttlega að þróun skaðabótaábyrgðar ríkja í 

ESB- og EES-rétti þegar ríki vanefna skuldbindingar samninga. 

 

7.4 Þróun skaðabótaábyrgðar í ESB- og EES-rétti 

Áður en kafað er í mögulegar afleiðingar þess að hafna því að óska ráðgefandi álits er rétt að 

skoða sama álitamál í ESB-rétti og stikla á stóru yfir þróun skaðabótaábyrgðar ríkja þar. 

Í dómi Evrópudómstólsins sem kenndur hefur verið við EBD, sameinuð mál C-6/90 og C-

9/90, ECR 1991, bls. I-05357 (Francovich) var það fordæmi sett að ríki ESB bæru 

skaðabótaábyrgð á tjóni einstaklinga og lögaðila (að skilyrðum skaðabótaábyrgðar 

uppfylltum) sem hlytist af brotum á reglum bandalagsréttar, og að þessi skaðabótaábyrgð væri 

falin í eðli bandalagsréttarins: 

 

It follows that the principle whereby a State must be liable for loss and damage caused to 

individuals by breaches of Community law for which the State can be held responsible is 

inherent in the system of the Treaty.
82

 

 

Þegar Francovich dómurinn féll 1991 var þó ekki talið að þessi skaðabótaábyrgð næði 

lengra en til misræmis í innanlandsrétti og bandalagsrétti, ekki var talið að ákvarðanir 
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dómstóla kæmu einnig til greina sem brot á samningnum
83

. Í máli Evrópudómstólsins EBD, 

sameinuð mál C-46/93 og C-48/93, ECR 1996, bls. I-01029 (Brasserie du Pécheur) sem 

fjallaði um ólögmæt höft á flutning og sölu fransks bjórs til Þýskalands kom fyrst fram 

vísbending um skoðun dómstólsins á skaðabótaábyrgð vegna aðgerða dómsvalds aðildarríkis. 

Dómurinn fjallaði reyndar um ólögmæta löggjöf, en í honum kom einnig fram að: 

 

 It follows that that principle holds good for any case in which a Member State breaches 

Community law, whatever be the organ of the State
84

 whose act or omission was 

responsible for the breach.
85

 

 

Þessi regla var svo staðfest með dómi Evrópusambandsins EBD, mál C-224/01, ECR 

2003, bls. I-10239 (Köbler
86

) en þar var ríki fyrst dæmt skaðabótaskylt vegna aðgerða 

dómstóls sem kveður upp ákvarðanir sem ekki er hægt að áfryja á æðra dómsstig(e. Court 

adjucating at last instance). Fordæmisgildi dómsins er víðtækt en staðfestir það sem áður var 

komið fram í Brasserie du Péchur dómnum að ríki er skaðabótaskylt gagnvart aðgerðum 

dómstóla sem brjóta gegn bandalagsrétti, þar með talda þá ákvörðun að vísa ekki máli til 

forúrskurðar þegar rétt hefði verið að gera það
87

.  

Þessi þróun átti sér stað yfir árabil og var talið „óhugsandi“ að skaðabótaábyrgð mundi ná 

svo langt sem fram kemur í Köbler málinu þegar Francovich dómurinn féll.
88

 Þetta sýnir 

hversu fljótandi bandalagsréttur getur verið í þróun sinni og að hve miklu leiti hann mótast af 

álitum Evrópudómstólsins. 

EES-réttur er fljótandi á sama hátt og EFTA-dómstóllinn hefur í nokkrum tilfellum sett 

fordæmi sem breyta réttarumhverfinu. EES-réttur er í stöðugri þróun og geta reglurnar tekið 

nýja mynd fyrir túlkun EFTA-dómstólsins. 

Í máli EFTAD, álit E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María Sveinsdóttir) var deilt um 

það hvort að EFTA-ríki gæti orðið skaðabótaskylt vegna tjóns sem það veldur aðila vegna 

misræmis milli EES-samningsins og landslaga. Dómstóllinn rekur að ekki sé til að skipa 

reglum sem mæla fyrir um að slík ábyrgð sé fyrir hendi og því komi aðeins til álita að finna 

slíka ábyrgð í eðli EES-réttar á sama hátt og það var gert í Francovich-málinu. Í málsgreinum 
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59-63 kemur í grófum dráttum fram eftirfarandi röksemdafærsla. EES-samningurinn er 

þjóðaréttarsamningur sem nær lengra en venjulegir þjóðaréttarsamningar og er því sérstaks 

eðlis (sui generis). Í honum koma fram markmið um einsleitni innan alls EES-svæðisins svo 

greinilega að samningurinn hljóti að tryggja bætur fyrir tjón sem hlýst af því að landsréttur er 

ekki réttilega lagaður að samningnum á sama hátt og sú bótaskylda er talin leiða af ESB-rétti. 

Trúnaðarskyldan í 3. gr. EES-samningsins felur í sér skyldu samningsaðila til að gera allt sem 

mögulegt er svo að samningurinn nái markmiði sínu, og þessu markmiði verði ekki náð ef 

einstaklingar, lögaðilar og atvinnurekendur geti ekki fengið tjón sitt bætt.
89

 Af þessu hljóti að 

leiða að EES-réttur sé þess eðlis að ríki geti orðið skaðabótaskylt vegna tjóns sem leiðir af 

vanefndum ríkisins á skuldbindingum sem það gekkst undir með samningnum. Í Hrd. 1999, 

bls. 4916 (236/1999) (Erla María) var skaðabótaábyrgðinni sem kom fram í ráðgefandi álitinu 

fundinn staður í landsrétti svo að hún rúmaðist innan þessarar meginreglu um 

skaðabótaábyrgð leiddi af eðli EES-réttar. 

Þessari meginreglu um skaðabótaábyrgð var svo slegið fastri með dóminum EFTAD, álit 

E-4/01, EFTACR 2002, bls. 240 (Karl K. Karlsson) með þeirri viðbót að hún gæti staðið ein 

og væri ekki því háð að um leið væri viðurkennd meginreglan um bein réttaráhrif EES-

reglna.
90

  

 

7.5 Afleiðingar ólögmætrar höfnunar á álitsumleitan til EFTA-dómstólsins 

Þegar þróun EES- og ESB-réttar er borin saman má sjá svipaða stefnu. Þó er alltaf 

grundvallarmunur á yfirþjóðlegu eðli ESB og EFTA í því að ekki er bein skylda dómara til að 

vísa máli til ráðgefandi álits.  

Eins og rakið var í kafla 6.3 fellur það í skaut ESA að höfða samningsbrotamál gegn ríki 

sem vanefnt hefur skyldu samkvæmt EES-samningnum. Þar á meðal er trúnaðarreglan. Þegar 

mál um brot á skyldu til að afla ráðgefandi álits væri höfðað fyrir EFTA-dómstólnum myndi 

hann endurskoða mat héraðsdómstólsins á því hvort að „þörf“ hafi verið fyrir öflun álitsins. 

Afleiðingar þess að sækja ekki um ráðgefandi álit eru því ekki eins augljósar og afleiðingar 

þess að dæma gegn gefnu áliti, enda hefði EFTA-dómstóllinn verið búinn að gefa ráðgefandi 

álit á sama viðfangsefni ef um brot á skyldu til að dæma eftir áliti væri að ræða og hann fylgdi 

almennt fordæmum sínum.  
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EES-samningurinn er þess eðlis að honum er ætlað að tryggja rétt einstaklinga og 

atvinnufyrirtækja og því væri heimild dómstóls til að neita málsaðila um að sækja um 

ráðgefandi álit oftast túlkuð þröngt. 

 

7.6 Möguleg skaðabótaábyrgð 

Til að hægt væri að dæma ríki skaðabótaskylt vegna tjóns sem aðili varð fyrir vegna synjunar 

dómstóls á að leita ráðgefandi álits þyrfti tvennt að koma til. 

Annarsvegar þyrfti til ráðgefandi álit sem væri sambærilegt við Köbler málið, þ.e að því 

væri komið á hreint að skaðabótaábyrgð vegna brota gegn EES-sáttmálanum næði einnig til 

dómsvaldsins. Hinsvegar þyrfti EFTA-dómstóllinn að komast að niðurstöðu um að sannarlega 

hefði verið þörf á ráðgefandi áliti og þannig hefði dómstóll aðildarríkis brotið meginreglurnar 

um einsleitni og trúnað. Þar með væri dómstóllinn sekur um brot gegn EES-sáttmálanum og 

gæti ríkið því verið skaðabótaskylt. Þetta eru þó bara vangaveltur og mjög langsóttur 

möguleiki. 

  



25 

 

 

8 Lokaorð 

Markmið ritgerðarinnar var að skoða réttarúrræðið ráðgefandi álit og áhrif þess, bæði dulin og 

augljós. Til að gera það með fullnægjandi hætti þarf að skoða tilkomu Evrópusamstarfsins alls 

að einhverju leiti.  

Segja má með nokkurri vissu að þrátt fyrir að dómstólar EFTA-ríkjanna séu ekki jafn 

formlega bundnir af því að fylgja ráðgefandi áliti og dómstólar ESB sé takmarkaður munur á 

afleiðingum þess að brjóta gegn þeim. Því er varla tilviljun að enn hefur Íslenskur dómstóll 

ekki farið gegn ráðgefandi áliti. 

Erfiðara er að segja til um beina skyldu dómstóla til að leita ráðgefandi álits. Það sama má 

segja um það og bindandi áhrifin, enn hefur ekki komið upp verulegt vafaatriði þar sem 

dómstólar vísuðu málinu ekki til ráðgefandi álits. Ef til þess kæmi er þó auðvelt að gera sér í 

hugarlund að EFTA-dómstóllinn kæmist að niðurstöðu um að skyldan væri til staðar í 

einhverjum tilvikum og að sú skylda væri leidd af sérstöku eðli EES-réttar og meginreglunni 

um einsleitni. 
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