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1. Inngangur 

Almennt hefur verið talið að töluverður munur sé á þeim réttarúrræðum- sem felast í 

ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins og-  forúrskurðum dómstóls Evrópusambandsins. Hefur  

verið litið svo á að dómstólar á Íslandi hafi val um það hvort þeir leiti ráðgefandi álits hjá 

EFTA-dómstólnum og að slík álit séu ekki bindandi að íslenskum rétti. Á hinn bóginn er 

aðildarríkjum Evrópusambandsins í vissum tilvikum skylt að afla forúrskurðar 

Evrópudómstólsins auk þess sem forúrskurðir eru bindandi. Hafa þessi sjónarmið birtst í 

skrifum  fræðimanna sem og í dómaframkvæmd Hæstaréttar.  

 Skúli Magnússon, dósent við lagadeild Háskóla Íslands og ritari EFTA-dómstólsins, hefur 

í skrifum sínum dregið þá ályktun að ekki sé um raunverulegan efnislegan mun að ræða þegar 

kemur að þessum réttarúrræðum sér í lagi ef bornar eru saman afleiðingar þess að áliti EFTA-

dómstólsins eða forúrskurði Evrópudómstólsins er ekki fylgt af dómstólum samningsríkjanna. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um ofangreind réttarúrræði, þau borin saman auk þess sem  

leitast verður við að svara því hvort og þá hvaða munur sé á ráðgefandi álitum annars vegar 

og forúrskurðum hins vegar.  

 Í 2. kafla er fjallað um forúrskurði Evrópudómstólsins, m.a. skilyrði þess að leitað verði 

forúrskurðar auk þess sem fjallað er um réttaráhrif forúrskurðar. Í inngangi að þeirri umfjöllun 

er í stuttu máli farið yfir aðdraganda að stofnun Evrópusambandsins, helstu einkenni 

samstarfsins og hlutverk Evrópudómstólsins.  

Í 3. kafla er vikið að ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins, innleiðingu þess ákvæðis í 

íslenskan rétt og réttaráhrif. Er í upphafi kaflans fjallað um EES-samninginn, helstu markmið 

hans og hlutverk EFTA-dómstólsins.   

Í 4. kafla eru forúrskurðir Evrópudómstólsins og ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins borin 

saman og fjallað um mismunandi skoðanir fræðimanna um inntak þessara réttarúrræða. Að 

lokum er í 5. kafla stutt samantekt um helstu niðurstöður.    
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2. Forúrskurðir dómstóls Evrópusambandsins 

Með ákvæði 267. gr. Sáttmála um starfsemi Evrópusambandsins (áður 234. gr. 

Rómarsáttmálans og þar á undan 177. gr. sáttmálans), er Evrópudómstólnum fengið vald til að 

skera úr um viss álitaefni varðandi túlkun og gildi Evrópusambands-réttar.
1
 Áður en kemur að 

frekari umfjöllun um forúrskurði Evrópudómstólsins verður gerð stutt grein fyrir tilurð 

Evrópusambandsins og einkennum þess samstarfs.  

2.1. Aðdragandi Evrópusambandsins (ESB)  

Með stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) sem síðar var nefnt Evrópubandalagið (EB) 

og heitir í dag Evrópusambandið (ESB) var leitast við að tryggja varanlegan frið í Evrópu 

eftir seinni heimsstyrjöldina.
2
 Samningar tókust um að fella kola- og stálframleiðslu 

aðildarríkja samningsins undir eina samræmda stjórn og til varð Kola- og stálbandalag Evrópu 

(KSE) sem  sex Evrópuríki áttu aðild að.  

 Með stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) gengu aðildarríki KSE til samstarfs á sviði 

efnahags-og viðskiptamála. Einnig var efnt til samstarfs um hagnýtingu kjarnorkuframleiðslu 

með stofnun Kjarnorkubandalags Evrópu (KBE).
3
 

Þann 1. janúar 1958 tóku gildi samningar um Efnahagsbandalag Evrópu og 

Kjarnorkubandalag Evrópu sem almennt eru nefndir Rómarsamningarnir. Samningurinn um 

efnahagssamvinnuna er yfirleitt nefndur Rómarsáttmálinn en hann hefur tekið allmiklum 

breytingum frá því hann var samþykktur
4
, m.a. hefur heiti samningsins verið breytt nokkrum 

sinnum og nefnist hann nú Sáttmálinn um starfsemi Evrópusambandsins – hér eftir 

skammstafað STESB. 

Í stuttu máli má segja að meginefni Rómarsáttmálans hafi verið að koma á tolla- og 

markaðsbandalagi aðildarríkjanna eða sameiginlegum markaði eins og það heitir í 

sáttmálanum. Með sameiginlegu markaðsbandalagi lágu einkum til grundvallar reglur 

sáttmálans um fjórfrelsið, þ.e. „frjálst flæði vara, þjónustu, vinnuafls og fjármagns“ auk þess 

sem sameiginlegar samkeppnisreglur áttu að tryggja jafna samkeppnisstöðu evrópskra 

fyrirtækja á hinum sameiginlega markaði. Fjórfrelsið og sameiginlegar samkeppnisreglur eru 

enn kjarni ESB og var þessi kjarni tekinn upp í samningnum um Evrópska efnahagssvæðið.
5
  

                                                           
1
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1011. 

2
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 13. 

3
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 14-16. 

4
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 16. 

5
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 19. 
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Efnisákvæði Rómarsáttmálans voru almennt orðuð og með rúmt gildissvið en hugmyndin 

var að stofnanir EBE (nú ESB), m.a. Ráðherraráðið tækju ákvarðanir um framkvæmd 

sáttmálans og settu reglur til fyllingar honum. Af því varð hins vegar ekki þar sem ekki ríkti 

sátt um að meirihluti ráðsins hefði ákvörðunarvald. Sáttum varð síðar náð með svokölluðu 

Lúxemborgarsamkomulagi en í því fólst að meirihlutaákvörðunum samkvæmt 

Rómarsáttmálanum var ekki beitt í máli „ef aðildarríki taldi það varða verulega hagsmuni 

sína“.
6
  

Lúxemborgarsamkomulagið hafði töluverð áhrif og gætti ákveðinnar stöðnunar í starfsemi 

bandalagsins eða þar til ákvæðin um meirihlutaákvarðanir í Rómarsáttmálanum voru áréttuð 

með Einingarlögum Evrópu 1986 og Maastrichtsáttmálanum 1992.
7
 Þróun bandalagsins hélt 

áfram og í lok síðustu aldar voru enn gerðar breytingar á EB-sáttmálanum (áður 

Rómarsáttmála) með samþykkt Amsterdamsáttmálans sem tók gildi um mitt ár 1999.  

Með Lissabonsáttmálanum sem tók gildi 1. desember 2009 runnu ESB og EB saman undir 

heiti ESB. Var heiti EB-sáttmálans breytt í Sáttmálann um starfsemi Evrópusambandsins  

(e. Treaty on the Functioning of the European Union) en heiti ESB-sáttmálans hélst óbreytt.
8
 

2.2. Yfirþjóðleg einkenni ESB 

Hugtakið yfirþjóðlegt vald vísar til þess að samstarf ríkja gengur lengra en almennt gildir um 

hefðbundið milliríkjasamstarf.
9
 Í hefðbundnu milliríkjasamstarfi sem byggir á 

þjóðréttarsamningum milli ríkja og/eða alþjóðastofnanna er almennt gengið út frá því að 

samningurinn skapi rétt milli aðila, þ.e. aðildarríkja samningsins. Má segja að 

þjóðréttarsamningar „séu reistir á þeirri forsendu að landslög samningsríkis séu eða verði að 

vera í samræmi við þjóðréttarsamninginn“.
10

 Ef ósamræmi er á milli þeirra réttarreglna sem 

fram koma í þjóðréttarsamningum og landsrétti aðildarríkis gera reglur þjóðréttarsamninga 

almennt ekki kröfu um að þær hafi bein réttaráhrif þannig að þeim verði beitt í landsrétti eða 

hafi forgang fram yfir reglur landsréttar.  

Tvær meginkenningar eru uppi þegar kemur að sambandi þjóðréttar og landsréttar, annars 

vegar svokölluð eineðliskenning og hins vegar tvíeðliskenning. Í grófum dráttum má segja að 

í kenningunni um eineðli felist að þjóðaréttur gildi að landsrétti án þess að til þurfi sérstaka 

innleiðingu, en í tvíeðli felist að reglur þjóðréttar öðlist ekki gildi fyrr en þær hafa verið 

                                                           
6
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 22. 

7
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 23. 

8
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 32-33. 

9
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 45. 

10
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 73. 
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leiddar í landslög samkvæmt stjórnskipunarreglum þess ríkis. Eru til að mynda réttarkerfi 

Norðurlandanna, þar á meðal Íslands, kennd við tvíeðliskenninguna.
11

 

Einkenni yfirþjóðlegs milliríkjasamstarfs felst m.a. í því að komið er á fót „sjálfstæðum og 

óháðum stofnunum“ sem geta jafnvel tekið ákvarðanir sem fara gegn vilja aðildarríkis. 

Aðildarríkin hafa því ekki neitunarvald gagnvart ákvörðunum þessara stofnana eins og oft 

gildir um hefðbundið milliríkjasamstarf. Annað einkenni yfirþjóðlegs milliríkjasamstarfs er að 

reglur sem settar eru, jafnvel gegn vilja aðildarríkis, hafa beina réttarverkan.
12

   

Dómstóll Evrópusambandsins hefur skilgreint Evrópusambandið sem samstarf ríkja sem 

feli í sér nýja réttarskipan að þjóðarétti sem sé sérstaks eðlis (sui generis). Birtist einkenni 

þessa samstarfs m.a. í því að reglur sem settar eru á vettvangi samstarfsins hafa beina 

réttarverkan og í sumum tilvikum forgangsáhrif gagnvart landsrétti að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum.
13

 

2.3. Dómstóll Evrópusambandsins 

Meginstofnanir ESB eru taldar upp í 13. gr. Sáttmálans um starfsemi Evrópusambandsins 

(STESB). Vegna afmörkunar á efnistökum er hér einungis fjallað um Dómstól 

Evrópusambandsins (the Court of Justice of the European Union),  

Dómstóll Evrópusambandsins er samheiti yfir dómskerfi ESB þ.e. Dómstólinn, Almenna 

réttinn og sérdómstóla. Samkvæmt 1. mgr. 19. gr. STESB skal hann sjá til þess að túlkun og 

beiting sáttmálanna sé í samræmi við lög. Lykilhlutverk dómstólsins er „að tryggja réttarríki 

innan sambandsins“.
14

 Samkvæmt 3. mgr. 19. gr. STESB skal dómstóll Evrópusambandsins –  

í samræmi við Sáttmálann – a) dæma í málum sem aðildarríki, stofnanir, einstaklingar eða 

lögaðilar höfða, b) kveða upp forúrskurði, að beiðni dómstóla í aðildarríkjunum um túlkun 

laga Sambandsins eða lögmæti gerða sem stofnanirnar hafa samþykkt og c) dæma í öðrum 

málum sem kveðið er á um í sáttmálunum. 

Eins og fram hefur komið voru ákvæði Rómarsáttmálans mjög rúm og höfðu vítt 

gildissvið. Í ljósi tregðu aðildarríkjanna til að láta meirihlutaatkvæði gilda um ákvarðanir sem 

taka þurfti til fyllingar Rómarsáttmálanum kom það í hlut Evrópudómstólsins að skera úr um 

inntak Sáttmálans. Má segja að Evrópudómstóllinn hafi frá fyrstu tíð leitast við að „styrkja 

yfirþjóðleg einkenni sambandsins“.
15

  

                                                           
11

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 74-76. 
12

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 44. 
13

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 45. 
14

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 116. 
15

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 24. 
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Í dómum sínum hefur dómstólinn m.a. sett fram meginregluna um beina réttarverkan 

sambandsréttar og regluna um forgangsáhrif. Lagður var grundvöllur að meginreglunni um 

beina réttarverkan í máli Van Gend en Loos
16

 árið 1963, en í því máli fjallaði Dómstóllinn í 

fyrsta sinn um stöðu Rómarsáttamálans gagnvart landsrétti aðildarríkis. Fram kom í 

forsendum dómsins að Rómarsáttmálinn legði ekki aðeins skyldur á herðar aðildaríkjum 

heldur veitti Sáttmálinn einnig þegnum ríkjanna beinan rétt sem þeir gætu byggt á fyrir 

dómstólum aðildarríkjanna.
17

  

Grunnreglan um forgangsáhrif sambandsréttar kom fram í dómi dómstólsins í svokölluðu 

Costa-máli
18

 árið 1964 en þá kvað „dómstóllinn upp úr um að reglur sambandsréttar væru 

rétthærri en lög einstakra aðildarríkja sem kunna að vera þeim andstæð“. Voru röksemdir 

dómsins í meginatriðum þær sömu og fram komu í Van Gend en Loos málinu ári fyrr.
19

 

 Evrópudómstóllinn hefur í dómum sínum lagt fram fleiri meginreglur sem hafa haft áhrif á 

framkvæmd og skilvirkni STESB, jafnvel þó svo að umræddar meginreglur birtist ekki með 

beinum hætti í STESB (áður EB-sáttmálinn og Rómarsáttmálinn). Að nefndum meginreglum 

um forgangsáhrif sambandsréttar og meginregluna um beina réttarverkan, má einnig nefna 

regluna um bein lagaáhrif og regluna um óbein réttaráhrif sem hafa haft mikilvæga þýðingu 

fyrir virka framkvæmd Sáttmálans, sérstaklega um innri markað Evrópusambandsins.
20

   

 Jafnframt hefur Dómstóllinn mótað grunnregluna um skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna 

gagnvart einkaaðilum vegna brota aðildarríkjanna á sambandsrétti, að ákveðnum skilyrðum 

uppfylltum.
21

 Dómstóllinn lagði fram þá reglu í svokölluðu Francovich-máli
22

 árið 1991. 

2.4. Forúrskurðir Evrópudómstólsins  

Eins og fram hefur komið hefur dómstóll Evrópusambandsins „vald til þess að útkljá viss 

álitaefni varðandi túlkun og gildi“
23

  ESB-réttar sem upp kunna að koma við meðferð 

dómstóla aðildarríkjanna. Heimildina sækir dómstóllinn í 267. gr. STESB (áður 234. gr. 

Rómarsáttmálans og þar áður 177. gr. Rómarsáttmálans). Ákvæðið er nú svohljóðandi: 

 

The Court of Justice of the European Union shall have jurisdiction to give preliminary rulings 

concerning: 

                                                           
16

 EBD, mál C-26/62, ECR 1963, bls. 1. 
17

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 46. 
18

 EBD, mál C-6/64, ECR 1964, bls. 585. 
19

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 77. 
20

 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 17.  
21

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls. 78. 
22

 EBD, mál C-6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. 1-5357. 
23

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1011. 
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(a) the interpretation of the Treaties; 

(b) the validity and interpretation of acts of the institutions, bodies, offices or agencies of the 

Union; 

 

Where such a question is raised before any court or tribunal of a Member State, that court or 

tribunal may, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give 

judgment, request the Court to give a ruling thereon. 

 

Where any such question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State 

against whose decisions there is no judicial remedy under national law, that court or tribunal 

shall bring the matter before the Court. 

 

If such a question is raised in a case pending before a court or tribunal of a Member State with 

regard to a person in custody, the Court of Justice of the European Union shall act with the 

minimum of delay. 

 

Í þessu ákvæði felst annars vegar heimild fyrir dómstóla aðildarríkja til að leita 

forúrskurðar, sbr. 2. mgr. og hins vegar skylda ef úrlausn dómstóls aðildarríkis sætir ekki 

málskoti, sbr. 3. mgr. 

Tilgangurinn með ákvæðinu og þeirri málsmeðferð sem þar kemur fram er að einn og 

sami aðilinn túlki ákvæði STESB og afmarki gildi tiltekinna réttarheimilda sáttmálans. Með 

því er stuðlað að samræmdri skýringu sáttmálans sem annars væri hætta á að væri 

mismunandi ef dómstólum aðildarríkjanna, hverjum um sig, væri látið eftir það verk að túlka 

ESB-rétt.
24

 

 Þó svo að Evrópudómstóllinn hafi ofangreint hlutverk í forúrskurðarmálum „er hann 

hvorki áfrýjunarréttur né æðri réttur í neinum skilningi í samanburði við dómstóla í 

aðildarríkjunum“.
25

 Ákvörðun um að leita forúrskurðar er hjá dómstólum aðildarríkjanna og 

einkennist þessi málsmeðferð frekar af samvinnu dómstólanna á jafnréttisgrundvelli. 

Evrópudómstóllinn kveður ekki upp lokadóm í því máli sem er til skoðunar heldur túlkar hann 

og skýrir reglur ESB. Það heyrir til hlutverks viðkomandi dómstóls aðildarríkis að beita 

reglum ESB í því tiltekna máli þar sem óskað var forúrskurðar.
26

 

2.5. Skilyrði þess að leitað verði forúrskurðar 

Ákvæði 267. gr. STESB setur nokkur skilyrði fyrir því að dómstóll í aðildarríki geti beðið um 

forúrskurð  hjá Evrópudómstólnum. Í fyrsta lagi er það skilyrði  að  dómsmál sé til meðferðar 

í aðildarríkinu og að beiðni um forúrskurð tengist því máli. Aðeins dómstóll viðkomandi 

                                                           
24

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1011-1012. 
25

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1012. 
26

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1012. 



8 

aðildaríkis getur óskað forúrskurðar og geta til að mynda aðilar máls ekki lagt fram slíka 

beiðni.
27

 

 Í öðru lagi þarf raunverulegur réttarágreiningur að vera fyrir hendi. Þess eru dæmi að 

Evrópudómstóllinn hafi vísað frá málum í tilvikum þar sem ekki var um raunverulegan 

réttarágreining aðila að ræða, t.d. í Foglia-málinu,
28

 en þar komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að honum „væri ekki skylt að gefa svör við almennum álitaefnum (lögspurningum) 

sem ekki hefðu nægjanleg tengsl við eða ekki væri nauðsynleg til að leysa úr þeim ágreiningi 

sem til úrlausnar væri hjá viðkomandi dómstóli í aðildarríki“.
29

 

 Í þriðja lagi þarf forúrskurður í dómsmáli að vera nauðsynlegur fyrir málsúrslit að mati 

viðkomandi dómstóls aðildarríkis og þarf hann að rökstyðja það sérstaklega hvers vegna hann 

telur nauðsyn á forúrskurði.
30

 Að jafnaði endurmetur Evrópudómstóllinn ekki nauðsyn þess 

að fá forúrskurð og er það hlutverk dómstóls í aðildarríki sem er með málið til meðferðar að 

rökstyðja og leggja mat á nauðsyn forúrskurðar.
31

  

Af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, til dæmis í Costa-málinu,
32

 má ráða að 

dómstóllinn reynir að komast hjá því að tjá sig beint um það hvort að landslög aðildarríkis séu 

í ósamræmi við STESB, en kýs „heldur að gefa það í skyn með almennum hætti“
 33

. Aðeins á 

að óska forúrskurðar í máli ef óskað er eftir túlkun á gildi ESB-réttar, t.d. á því hvort ákvæði 

STESB skuli hafa bein réttaráhrif.
34

 

 Aðildarríkjum ESB er ekki heimilt að skerða rétt dómstóla til að leggja álitaefni til 

forúrskurðar hjá Evrópudómstólnum. Á þetta bæði við um almenna dómstóla og sérdómstóla. 

Dómstóllinn hefur jafnframt litið svo á að sumir úrskurðaraðilar á sviði stjórnsýslu geti einnig 

leitað forúrskurðar samkvæmt 267. gr. STESB. Í þeim tilvikum hefur dómstóllinn horft til 

skipulags og starfsemi úrskurðaraðila áður en tekin er afstaða til þess hvort hann hafi rétt til 

að leggja fram fyrirspurn. Þau skilyrði sem dómstóllinn hefur sett í þessu sambandi eru m.a. 

að úrskurðaraðila sé falið með lögum að leysa réttarágreining með bindandi hætti, að um 

starfsemi hans sé kveðið á um í lögum og að hann sé óvilhallur.
35

 

                                                           
27

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1015. 
28

 EBD, mál C-104/79, ECR 1980, bls. 745 og EBD, mál C-244/80, ECR 1981, bls. 3045. 
29

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1016. 
30

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1017. 
31

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1017. 
32

 EBD, mál C-6/64, ECR 1964, bls. 585. 
33

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1019. 
34

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1019. 
35

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1023-1024. 
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2.6. Skylda eða val um að leita forúrskurðar 

Eins og fram hefur komið er í 267. gr. STESB kveðið á um heimild eða skyldu dómstóla til að 

leita forúrskurðar hjá Evrópudómstólnum. Að jafnaði er það dómstóla aðildarríkjanna að meta 

hvort leitað verði forúrskurðar hjá Evrópudómstólnum. Meginreglan er því að dómstólum 

aðildarríkjanna er heimilt að leggja álitamál fyrir Evrópudómstólinn.
36

 Á hinn bóginn ber 

dómstólum sem „fara með endanlegt úrlausnarvald í viðkomandi máli“
37

 skylda til að leita 

forúrskurðar hjá Evrópudómstólnum, sbr. 3. mgr. 267. gr. STESB. 

 Ekki er alltaf skýrt hvað telst síðasta dómstig en það getur verið mismunandi eftir 

aðildarríkjum ESB. Að jafnaði eru þó flestir þeirrar skoðunar að skylt sé að leggja mál til 

forúrskurðar Evrópudómstólsins ef áfrýjun frá dómstóli aðildarríkis er útilokuð.
38

 

 Nokkur frávik eru þó frá þessari reglu og kemur t.d. ekki til kasta Evrópudómstólsins 

samkvæmt 267. gr. STESB „nema að áfrýjunardómstóll í aðildarríki skjóti úrlausnarefni til 

hans“
39

. Það er dómstóls aðildarríkis að meta hvort álitamálið snúist um beitingu ESB-réttar 

og hvort hún er nauðsynleg forsenda þess að mál verði leitt til lykta með dómi. Ef svo er ekki 

kemur málið ekki fyrir Evrópudómstólinn.
40

  

 Kenningin um svonefnd skýr tilvik (á frönsku: acte clair) setur nokkrar skorður við því að 

mál verði lagt fyrir dómstólinn til forúrskurðar. Samkvæmt kenningunni þarf ekki að leggja 

mál til forúrskurðar hjá Dómstólnum þegar túlkun á ESB-rétti er ljós. Evrópudómstóllinn 

hefur viðurkennt tilvist reglunnar um skýr tilvik í dómi sínum í CILFIT-málinu
41

 en þó með 

nokkuð ströngum skilyrðum. Málið laut að túlkun á 3. mgr. 177. gr. Rómarsáttmálans, nú 

267. gr. STESB. Fram kemur í forsendum dómsins að ákvæði 3. mgr. sé sett í þeim tilgangi 

að stuðla að samræmdri beitingu og túlkun ESB-réttar hjá aðildarríkjunum. Jafnframt er minnt 

á sérstakt eðli ESB-réttar og að öll tungumál séu jafnrétthá sem geti haft í för með sér 

erfiðleika við túlkun. Einnig er tekið fram að hugtök bandalagsréttar geti haft aðra merkingu 

en samsvarandi hugtök í landsrétti auk þess sem aðferðafræðin hjá Evrópudómstólnum kann 

að vera önnur en hjá dómstólum aðildarríkjanna. Þá kemur fram að EB-dómstóllinn (nú 

Evrópudómstóllinn) telji dómstólum aðildarríkjanna ekki skylt að leita forúrskurðar ef þegar 

                                                           
36

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1026. 
37

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES  réttar“, 

bls. 5. 
38

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1019. 
39

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1027. 
40

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1027. 
41

 EBD, mál C-283/81, ECR 1982, bls. 3415. 
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hefur verið dæmt um það atriði sem leitað er álits á í líku forúrskurðarmáli eða öðru máli sem 

hefur komið fyrir réttinn. Eigi dómstólar aðildarríkjanna mat um þetta.
42

 

Í niðurstöðu dómsins segir: 

The third paragraph of Article 177 of the EEC Treaty must be interpreted as meaning that a 

court or tribunal against whose decisions there is no judicial remedy under national law is 

required, where a question of Community law is raised before it, to comply with its obligation 

to bring the matter before the Court of Justice, unless it has established that the question raised 

is irrelevant or that the Community provision in question has already been interpreted by the 

Court of Justice or that the correct application of Community law is so obvious as to leave no 

scope for any reasonable doubt. The existence of such a possibility must be assessed in the light 

of the specific characteristics of Community law, the particular difficulties to which its 

interpretation gives rise and the risk of divergences in judicial decisions within the Community. 

 

 Eins og fram kemur hér ofar nefnir dómurinn þrjú frávik frá skyldunni til að leita 

forúrskurðar. Ef fyrir liggur að álitaefnið varðar ekki beitingu ESB-réttar, ef dómstóllinn 

hefur þegar túlkað það álitaefni sem um ræðir og ef umrætt álitaefni er svo augljóst að engin 

vafi er um skýringu þess, sbr. kenninguna um skýr tilvik. 

2.7. Réttaráhrif forúrskurðar 

„Forúrskurður er bindandi fyrir þann dómstól sem óskaði eftir honum“
43

 og honum ber að 

leggja hann til grundvallar dómi í því máli sem er til meðferðar. Aðildarríki getur ekki hafnað 

forúrskurði og sagt sig ósamþykkt honum, en slíkt gæti leitt til þess að samningsbrotamál yrði 

höfðað gegn viðkomandi ríki. Þá er forúrskurður óbeint bindandi fyrir aðila málsins sem vísað 

var til forúrskurðar. Ef um er að ræða forúrskurð um túlkun ESB-réttar er hann ekki bindandi 

fyrir aðra dómstóla í aðildarríkjunum en hann hefur fordæmisgildi. Því er ekki bein skylda að 

leggja forúrskurð til grundvallar í öðrum málum en óska má forúrskurðar ef vafi er og 

stundum er það skylt sbr. 3. mgr. 267. gr. STESB. Þá eru forúrskurðir bindandi fyrir stofnanir  

ESB og er þeim skylt að fara að niðurstöðum þeirra.
44

  

3. Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið 

Frá því samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir skammstafað EES-

samningurinn) gekk í gildi 1. janúar 1994 hafa flest EFTA-ríkin, sem upphaflega voru sjö, 

                                                           
42

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1028. 
43

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1029. 
44

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1030-1031. 
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gengið í Evrópusambandið (ESB).
45

 Núverandi EFTA-ríki sem eru aðilar að EES-

samningnum eru Ísland, Noregur og Lichtenstein.
46

  

Að baki EES-samningnum liggur sú grundvallarhugmynd að EFTA-ríkin sem eru aðilar 

að honum verði þátttakendur í sameiginlegum innri markaði Evrópusambandsins, þó með 

ákveðnum takmörkunum.
47

 

Markmið samningsins er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahags-

tengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum, með það fyrir 

augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði, sbr. 1. mgr. 1. gr. samningsins. Skal 

samstarfið fela í sér upptöku EFTA-ríkjanna á svonefndri fjórfrelsisreglu sambandsins sem 

felur í sér frjálsa vöruflutninga, frjálsa fólksflutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og frjálsa 

fjármagnsflutninga. Að auki skal komið á kerfi sem tryggir að samkeppni raskist ekki og að 

reglur þar að lútandi verði virtar að öllu.  

Í 3. gr. samningsins kemur fram svokölluð trúnaðarregla, en samkvæmt ákvæðinu skulu 

samningsaðilar gera allar viðeigandi eða sérstakar ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við 

þær skuldbindingar sem af samningum leiðir og varast ráðstafanir sem geta teflt í tvísýnu að 

markmiðum samningsins verði náð. Er þessi regla sambærileg 10. gr. STESB.
48

 

EFTA-ríkjunum ber að leiða í landsrétt þær gerðir sem teknar eru inn í EES-samninginn 

sbr. 7. gr. samningsins. Ákvæðið felur í sér að gerðir sem vísað er til eða er að finna í 

samningnum, eða ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila.  

Samkvæmt 4. gr. EES-samningsins er hvers konar mismunun á grundvelli ríkisfangs 

bönnuð á gildissviði samningsins nema að annað leiði af einstökum ákvæðum hans.  

3.1. Einsleitni  

Í 4. lið aðfararorða EES-samningsins kemur fram að samningsaðilar skuli hafa í huga það 

markmið að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á 

sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri framkvæmd, meðal annars 

                                                           
45

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls.  128-

132.  
46

 Sviss er EFTA-ríki en er ekki aðili að EES-samningnum. Þegar fjallað er um EFTA-ríkin hér neðar  er 

átt við þau EFTA-ríki sem eru aðilar að EES-samningnum.  
47

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 40. 
48 10. gr. STESB er svohljóðandi á ensku: „Member States shall take all appropriate measures, whether general or 

particular, to ensure fulfilment of the obligations arising out of this Treaty or resulting from action taken by the 

institutions of the Community. They shall facilitate the achievement of the Community's tasks. They shall abstain 

from any measure which could jeopardise the attainment of the objectives of this Treaty“.  
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fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna 

samningsaðila. 

Einsleitni (e. Homogeneity) er eitt af grundvallarhugtökum EES-samningsins. Hugtakið 

felur í fyrsta lagi í sér að samningurinn hefur að geyma ákvæði sem eru eins orðuð og 

stofnsáttmálar ESB voru við gerð samningsins. Einsleitni kemur í öðru lagi fram í því að 

EES-samningurinn vísar til fjölda réttargerða ESB, en gert var ráð fyrir því að samningurinn 

yrði uppfærður reglulega eftir því sem réttargerðirnar breyttust. Í þriðja lagi birtist einsleitni í 

því að samningurinn gerir ráð fyrir stofnunum og samvinnu stofnana sem tryggja eiga að 

reglur EES-samningsins fái sambærilega verkan og samsvarandi reglur sambandsréttar. 

Markmið um einsleitni verður ekki ákveðið í eitt skipti fyrir öll heldur er gert ráð fyrir að 

reglurnar breytist eða viðbætur komi við samninginn eftir því sem afleiddur bandalagsréttur 

þróast. EES-samningurinn er því dýnamískur samningur sem skapar honum sérstöðu meðal 

milliríkjasamninga.
49

  

Evrópubandalagið (nú Evrópusambandið) lagði á það áherslu við gerð EES-samningsins 

að EES-reglum yrðu tryggð forgangsáhrif fram yfir landsrétt EFTA-ríkjanna með sama hætti 

og ESB-reglur hafa forgangsáhrif gagnvart ákvæðum landsréttar aðildarríkja sem kunna að 

vera þeim ósamrýmanleg. Ljóst var að EES-reglur þyrftu að hafa sömu lagaáhrif og ESB-

reglur í aðildarríkjum, þó með þeim hætti að EFTA-ríkjunum yrði ekki gert að framselja 

löggjafarvald sitt. Niðurstaðan varð því sérstök bókun við EES-samninginn, bókun 35, sem 

felur í sér skyldu EFTA-ríkjanna til að tryggja að EES-reglur hafi meira vægi ef þær rekast á 

við önnur ákvæði að landsrétti.
50

 

Bókun 35 er svohljóðandi: 

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

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

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

málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig; 
 

Stök grein 

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

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

lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. 

 

Með bókun 35 er leitast við að markmið um einsleitni náist, án þess þó að 

samningsaðilum sé gert að framselja ríkisvald til sameiginlegra stofnana EES-samningsins og 

                                                           
49

 Sigurður Líndal, Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls.  136 

– 137.  
50

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101-102. 
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skiptir bókunin einungis máli fyrir þau aðildarríki sem byggja á meginreglunni um tvíeðli 

þjóðréttar og landsréttar.
51

  

Þrátt fyrir ofangreind markmið um einsleitni ber að hafa í huga að mikilvægir þættir í 

efnisþætti Evrópusambandsins ná ekki til Evrópska efnahagssvæðisins. Markmiðið um 

einsleitni lýtur því aðeins af þeim afmörkuðu þáttum í sambandsrétti sem EES- samningurinn 

fjallar um. Markmið EES-samningsins nær ekki eingöngu til þess að tryggja að reglur innan 

markaðarins verði virtar innan EES heldur er jafnframt stefnt að því að þær skapi sambærilegt 

réttarástand, þ.e. að réttindi einkaaðila að EES-rétti séu sambærileg í EFTA-ríkjunum  og í 

ESB-ríkjunum.
52

  

3.3. Helstu stofnanir EES-samningsins 

Með EES-samningum er komið á fót stofnunum og nefndum sem eiga m.a. þátt í því að 

marka sérstöðu hans sem þjóðréttarsamnings. Afmörkun á efnistökum hér er við EFTA-

dómstólinn.  

Samkvæmt 2. mgr. 108. gr. EES-samningsins skulu EFTA-ríkin koma á fót dómstól. 

Nánari ákvæði um stofnun hans, hlutverk og starfssemi, er að finna í ákvæðum samnings milli 

EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (hér eftir skammstafað ESE-

samningurinn) og bókun 5 við hann. Samkvæmt 2. mgr. 108. gr. EES-samningsins nær 

lögsaga dómstólsins til a) mála um tilhögun eftirlits er varða EFTA-ríkin, b) áfrýjanir á 

ákvörðunum Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) á sviði samkeppni og c) lausn deilumála milli 

tveggja eða fleiri EFTA-ríkja.  

Samkvæmt 34. gr. ESE hefur EFTA-dómstóllinn lögsögu til að gefa ráðgefandi álit 

varðandi túlkun á EES-samningum, sbr. 1. mgr. 34. gr. ESE.
53

 Afmarkast umfjöllunin við það 

hlutverk dómsins. 

3.4. Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 

Ákvæði 34. gr. ESE um ráðgefandi álit (e. advisory opinion) sækir fyrirmynd sína í 

forúrskurði ESB-dómstólsins sbr. 267. gr. STESB, (áður 234. gr. Rómarsáttmálans og þar á 

undan 177. gr. Rómarsáttmálans). „Megintilgangur ráðgefandi álita er að stuðla að 

einsleitni“.
54

 

                                                           
51

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 102. 
52

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins,  bls.  137 

– 138.  
53

 Davíð Þór Björgvinsson: EES- réttur og landsréttur, bls. 48. 
54

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 335. 
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Samkvæmt 107. gr. EES-samningsins er í bókun 34 ákvæði er gefa EFTA-ríkjum kost á 

að heimila dómstóli eða rétti að biðja dómstól Evrópusambandsins um að taka ákvörðun um 

túlkun á EES-reglu. Ekkert EFTA-ríkjanna hefur nýtt sér þá heimild.
55

  

34. gr. ESE felur í sér heimild EFTA-dómstólsins til að gefa ráðgefandi álit varðandi 

túlkun á EES-samningum. Ákvæðið er svohljóðandi: 

   
EFTA-dómstóllinn hefur lögsögu til að gefa ráðgefandi álit varðandi túlkun á EES-

samningnum.  

 

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, farið fram á að EFTA-dómstóllinn 

gefi slíkt álit. 

 

EFTA-ríki getur í eigin löggjöf takmarkað rétt til að leita eftir slíku ráðgefandi áliti við dómstóla 

og rétti geti úrlausn þeirra ekki sætt málskoti samkvæmt eigin lögum. 

 
Sbr. 177. gr. Rs.  

 

Ákvæði 1. mgr. 34. gr. ESE er ekki bundið við meginmál EES-samningsins. Af 119. gr. 

samningsins má leiða að ákvæðið tekur einnig til bókana, viðauka svo og gerða sem vísað er 

til í þeim og afleiddrar löggjafar sem vísað er til í samningum og ráðgert er að EFTA-ríkin 

leiði í landsrétt sbr. 7. gr. EES-samningsins.
56

   

Með 34. gr. ESE er stuðlað að því að eitt af höfuðmarkmiðum EES-samningsins,  

samræmd beiting og skýring EES-reglna, nái fram að ganga.
57

 Í upphafi var gert ráð fyrir því 

að álit EFTA-dómstólsins yrðu bindandi fyrir EFTA-ríkin í samræmi við það fyrirkomulag 

sem er á forúrskurðum ESB-dómstólsins. Frá því var hins vegar horfið þar sem talið var að 

slíkt fyrirkomulag gæti farið gegn stjórnarskrá einstakra EFTA-ríkja.
58

  

Eins og leiða má af ákvæði 34. gr. ESE er lögsaga EFTA-dómstólsins takmörkuð og 

dæmir dómurinn til að mynda „ekki um sönnunaratriði máls sem rekið er fyrir dómstól 

samningsríkis“
 59

. Jafnframt verður ekki leitað álits hjá dómstólnum um skýringu og beitingu  

landsréttar, sbr. Restamark-málið
60

, en í því máli kom fram að það væri ekki hlutverk 

dómstólsins „að skýra ákvæði landsréttar eða leggja mat á það hvort og að hvaða marki EES-

                                                           
55

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 336. 
56

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 342. 
57

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 339. 
58

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 339. 
59

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 343.  
60

 EFTAD, mál E-1/94, EFTACR 1994-1995, bls. 15. 
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reglur hafi verið felldar inn í landsrétt“.
61

 Ákvæði 2. mgr. 34. gr. ESE felur jafnframt í sér að 

„beiðni um ráðgefandi álit verður að tengjast úrlausn dómsmáls sem rekið er fyrir viðkomandi 

dómstól“
 62

 EFTA-ríkis. 

Samkvæmt 2. mgr. 34. gr. ESE getur sá dómstóll eða réttur í samningsríki farið fram á að 

EFTA-dómstóllinn gefi álit á túlkun EES-samningsins telji hann það nauðsynlegt til að hann 

geti kveðið upp dóm. Vaknar því sú spurning hver sá dómstóll er í þeim tilvikum sem 

Hæstiréttur hefur breytt orðalagi spurninga sem héraðsdómur hefur úrskurðað að verði leitað 

ráðgefandi álits á hjá EFTA-dómstólnum. Í Hrd. 16. desember 2011 (637/2011) staðfesti 

Hæstiréttur úrskurð héraðsdóms um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins en breytti 

jafnframt orðalagi þeirra spurninga sem héraðsdómur lagið fram. Málið
63

 er nú til meðferðar 

hjá EFTA-dómstólnum og hefur skýrsla framsögumanns verið birt. Í henni kemur fram að 

„ekki var fullt samræmi milli þeirra, sem skiluðu inn skriflegum greinargerðum í málinu, 

varðandi það hvort þeir svöruðu spurningum héraðsdóms, eins og þeim var breytt af 

Hæstarétti Íslands, eða upphaflegum spurningum úr úrskurði héraðsdóms“
64

. Þegar þetta er 

skrifað hefur ekki fallið dómur í málinu en áhugavert verður að sjá hvort EFTA-dómstóllinn 

hafi spurningar héraðsdómstóls til hliðsjónar í dómi sínum og þar af leiðandi þær 

greinargerðir sem fram koma í skýrslu framsögumanns eða spurningar Hæstaréttar. 

Við skýringu á dómstólahugtakinu í skilningi 2. mgr. 34.gr. hefur EFTA-dómstóllinn beitt 

svipuðu mati og Evrópudómstóllinn, þ.e. horft til þess hvernig viðkomandi úrskurðaraðili 

starfar, hvort honum sé falið með lögum að leysa réttarágreining með bindandi hætti, að um 

starfsemi hans sé kveðið á um í lögum og að hann sé óvilhallur. Áður nefnt Restamark-mál er 

gott dæmi um mat EFTA-dómstólsins á álitaefninu hvað telst dómstóll eða réttur í skilningi 

ákvæðisins. Í því máli taldi EFTA-dómstóllinn að hægt væri að líta svo á að áfrýjunarnefnd 

tollayfirvalda í Finnlandi gæti talist dómstóll eða réttur í skilningi 34. gr. ESE og að beiðni 

nefndarinnar um ráðgefandi álit væri tæk til efnismeðferðar.  

                                                           
61

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 344-345. 
62

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 353.  
63

 Skýrsla framsögumanns í mál -18/11, Irish Bank Resolution Corporation Ltd og Kaupþing hf. (Hefur ekki  verið 

birt) 
64

 Skýrsla framsögumanns í mál -18/11, Irish Bank Resolution Corporation Ltd og Kaupþing hf. (Hefur ekki  verið 

birt) 
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Í 3. mgr. 34. gr. er að finna heimild EFTA-ríkja til að setja í eigin löggjöf takmörkun á 

rétti til að leita eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. Hefur ekkert samningsríkjanna nýtt 

þessa heimild.
65

 

3.5. Lög nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins   

Lög nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins veita íslenskum dómstólum heimild til að 

leita ráðgefandi álits hjá EFTA-dómstólnum. Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. þeirra laga er 

héraðsdómara heimilt að kveða upp úrskurð um að leitað verði ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins í málum þar sem taka þarf afstöðu til skýringar á EES-samningum áður en málið 

er leitt til lykta. Héraðsdómari skal gefa aðilum máls tækifæri á að tjá sig áður en úrskurður er 

kveðinn upp hvort heldur er að aðili máls krefjist þess að leitað verði álits skv. 1. mgr. eða að 

dómari telji þess þörf án þess að krafa komi fram, sbr. 2. mgr. 1. gr.  

Ákvæði 1. gr. laga nr. 21/1994 felur ekki í sér skyldu til að leita ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins krefjist málsaðili þess, sbr. Hrd. 2002, bls. 2617 (291/2002) en í því máli staðfesti 

Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms um að synja beiðni málsaðila um að leitað yrði ráðgefandi 

álits EFTA-dómstólsins. Vísaði Hæstiréttur m.a. til þeirra röksemda að það væri mat réttarins 

að álit EFTA-dómstólsins hefði ekki mikla þýðingu fyrir niðurstöðu málsins.
66

  

Þær reglur sem settar eru í lögum nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um 

skýringu samnings um Evrópska efnahagssvæðið eiga sér ekki hliðstæðu í öðrum EFTA-

ríkjum.
67

 Í lögunum eru taldir upp þeir dómstólar sem geta leitað ráðgefandi álits en þeir eru 

héraðsdómstólar sbr. 1. gr., Hæstiréttur sbr. 3. gr. og Félagsdómur sbr. 2. gr. Með þessari 

takmörkun falla stofnanir sem ekki teljast til dómstóla samkvæmt íslenskum lögum utan 

greinarinnar, jafnvel þó svo að þær gætu uppfyllt þau skilyrði sem ESB-dómstóllinn og 

EFTA-dómstóllinn hafa sett í þessum efnum, sbr. Restamarkmálið.
68

 

Úrskurð héraðsdómara um hvort leitað verði ráðgefandi álits til EFTA-dómstólsins má 

kæra til Hæstaréttar sbr. 3. mgr. 1. gr. Fer um meðferð kærumáls samkvæmt almennum 

reglum laga um meðferð einkamála eða meðferð sakamála eftir því sem við á og frestar kæra 

frekari aðgerðum samkvæmt úrskurðinum.  

                                                           
65

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES- réttar“, 

bls. 16. 
66

 Hrd.2002, bls. 2617 (291/2002). 
67

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 360. 
68

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 361. 
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Endanleg ákvörðun um hvort leita skuli álits EFTA-dómstólsins er því hjá Hæstarétti. Í 

öðrum samningsríkjum er ekki að finna sambærilega kæruheimild.
69

  

Í grein Skúla Magnússonar „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins frá sjónarhóli EES-réttar“, fjallar hann um hvort og þá hvernig það samræmist 

reglum EES-réttar að heimilt sé að skjóta ákvörðun um að leita ráðgefandi álits til EFTA-

dómstólsins til æðra dómstóls.
70

 Í því sambandi vísar hann til dóms Evrópudómstólsins frá 

2006, forúrskurðarmál í svokölluðu Cartesio-máli.
71

 Þar kom til skoðunar ákvæði í 

ungverskum réttarfarslögum sem fól í sér heimild til að kæra ákvörðun undirréttar eða 

áfrýjunarréttar til Hæstaréttar en rekstri málsins hjá viðkomandi dómstóli engu að síður fram 

haldið. Í stuttu máli var það niðurstaða dómsins að þó svo að málsskotsréttur sé hluti af  

réttarúrræði landsréttar þá geti hann ekki takmarkað lögsögu dómstóls aðildarríkis til að vísa 

máli til Evrópudómstólsins „ef talið er að fyrirliggjandi mál gefi tilefni til spurninga um 

skýringu reglna bandalagsréttar sem geri úrskurð [Evrópu]dómstólsins nauðsynlegan“. Segir 

jafnframt í forsendum dómsins að „hin sjálfstæða lögsaga sem 234. gr. EB-sáttmálans [nú 

267. gr. STESB] færir dómstóli til að vísa máli til [Evrópu]dómstólsins væri í uppnámi ef – 

með því að breyta ákvörðun um tilvísun með því að fella hana úr gildi og leggja fyrir 

viðkomandi dómstól að framhalda efnislegri meðferð – áfrýjunardómstóll gæti hindrað 

viðkomandi dómstól við að nýta sér rétt sinn samkvæmt EB-sáttmálanum til að vísa máli til 

[Evrópu]dómstólsins.“
72

 

Út frá forsendum dómsins dregur Skúli Magnússon þá ályktun að „hvers kyns inngrip 

æðri dómstóls í mat undirréttar, á meðan meðferð málsins er ólokið, sé ósamrýmanleg 234. gr. 

EB-sáttmálans [nú 267. gr. STESB]“.
73

 Jafnframt rekur hann að ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins eigi að þjóna sama hlutverki og forúrskurðir Evrópudómstólsins. 34. gr. ESE  

sæki fyrirmynd sína í 234. gr. EB-sáttmálans (nú  267. gr. STESB) auk þess sem ákvæðið hafi 

verið túlkað til samræmis við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í forúrskurðarmálum. 

Telur Skúli að það myndi ekki samrýmast trúnaðarskyldu dómstóla EFTA-ríkjanna ef lagt 

væri til grundvallar að þessir dómstólar hefðu um það frjálst mat hvort þeir öfluðu ráðgefandi 

                                                           
69

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðið, bls.178. 
70

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES- réttar“, 

bls. 6. 
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 EBD, mál C-210/06, ECR 2008, bls. I-09641.  
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 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES- réttar“, 

bls. 10. 
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 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES- réttar“, 

bls. 11. 
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álits.
74

 Þó svo að Cartesio-málið falli ekki undir efnisreglur EES-réttar þá þýðir það ekki að 

dómur Evrópudómstólsins í málinu hafi ekki þýðingu fyrir túlkun EES-reglna.
75

 Ákveðið 

jafnvægi verður að ríkja um beitingu  reglna í EFTA-ríkjum og aðildarríkjum ESB. Þessi 

túlkun hafi m.a. verið staðfest af EFTA-dómstólnum í málum er varða skaðabótaábyrgð 

EFTA-ríkjanna, einkum í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur.
76

 Þannig mæli markmið EES-

samningsins almennt með því að tekið sé tillit til dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins 

þegar reglur EES-samningsins eru túlkaðar þannig að réttindi einkaaðila innan EES verði sem 

sambærilegust því sem gerist innan bandalagsstoðar EES.
 77

  

Það samræmist ekki markmiðum EES-samningsins að aðgangur dómstóla í EFTA-

ríkjunum sé allt annar og lakari en aðgangur dómstóla ríkja innan bandalagsstoðar EES.  Ef 

dómur Evrópudómstólsins í máli Cartesio á ekki við um EFTA-stoð EES-réttar verður 

ákveðið ójafnvægi á milli ríkja sem tilheyra EFTA-stoðinni annars vegar og 

bandalagsstoðinni hins vegar með tilliti til aðgangs að dómstólum og dómstólaverndar. Þótt 

ekki verði fullyrt um endalega niðurstöðu þá liggi veigamikil rök til þess „að EFTA-ríkjunum 

sé óheimilt að leyfa málskot ákvarðana dómstóls um að leita ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins“.
78

 

3.6. Skilyrði þess að leitað verði ráðgefandi álits skv. 34. gr. ESE 

Ef leita á ráðgefandi álits til EFTA-dómstólsins skv. 34. gr. ESE verður fyrirspurnin að 

tengjast raunverulegum réttarágreiningi sem á reynir fyrir dómstólum samningsríkjanna.
79

 

Eins og fram hefur komið verður álitaefnið auk þess að falla innan EES-samningsins og 

verður dómstóllinn ekki spurður um túlkun landsréttar sbr. Restamarkmálið.  

 Dómaframkvæmd Hæstaréttar er einnig til leiðsagnar um hvaða skilyrði eru lögð til 

grundvallar við mat á því hvort leita skuli ráðgefandi álits hjá EFTA-dómstólnum. Í Hrd. 

2005, bls. 2397 (212/2005) eru nokkrar ítarlegar leiðbeiningar er varða þetta efni en 

Hæstiréttur staðfesti héraðsdóm með vísan til forsendna hans en þar segir m.a.:   
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Málatilbúnaður stefnanda í máli þessu er að verulegu leyti reistur á því að stefndu hafi brotið 

gegn ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, sbr. samnefnd lög nr. 2/1993. Nánar 

tiltekið telur stefnandi annars vegar að þær reglur ÁTVR, sem áður greinir, feli í sér ráðstafanir 

sambærilegar við magntakmarkanir í skilningi 11. gr. samningsins og verði þessar takmarkanir 

hvorki réttlættar með vísan til hlutrænna sjónarmiða né þeirra ástæðna sem greinir í 13. gr. 

samningsins. Leiði af þessu að viðskiptahættir ÁTVR, sem ríkiseinkasölu, séu andstæðir 16. gr. 

samningsins. Stefnandi telur einnig að umræddar reglur ÁTVR feli í sér brot á ákvæðum 53. og 

54. gr. samningsins, sbr. 59. gr. samningsins. Að mati dómara liggur nægilega fyrir að skýring 

framangreindra ákvæða samningsins um Evrópska efnahagssvæðið hefur raunverulega þýðingu 

fyrir kröfu stefnanda og þar með úrslit málsins. Þá er það álit dómara að staðreyndir málsins 

liggi nægilega fyrir á þessu stigi málsins svo að til greina komi að óska eftir ráðgefandi áliti 

EFTA-dómstólsins samkvæmt lögum nr. 21/1994. Af 34. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls, svo og EES-samningnum í heild, verður dregin sú 

ályktun að dómari aðildarríkis skuli ekki óska eftir ráðgefandi áliti um skýringu EES-reglna 

nema fyrir hendi sé réttlætanlegur vafi um túlkun þessara reglna með hliðsjón af fyrirliggjandi 

sakarefni. Þótt dómara sé ljóst að fyrir hendi séu fordæmi EFTA-dómstólsins um skýringu 

þeirra ákvæða sem að framan greinir, svo og fjölmörg fordæmi Evrópudómstólsins sem taka ber 

tillit til samkvæmt 6. gr. EES-samningsins, er það álit hans að þessi fordæmisréttur taki ekki af 

tvímæli um skýringu umræddra ákvæða með hliðsjón af sakarefni málsins. Samkvæmt 

framangreindu telur dómari nægilegt tilefni til þess að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins 

með þeim hætti sem nánar greinir í úrskurðarorði. 

Í ofangreindum forsendum dómsins koma fram þau skilyrði sem uppfylla þarf til að leitað 

verði álits hjá EFTA-dómstólnum. Í fyrsta lagi þarf að liggja fyrir að skýring EES-reglna 

„hafi raunverulega þýðingu fyrir úrslit máls“. Í öðru lagi þurfa staðreyndir málsins að liggja 

„nægilega skýrt fyrir til þess að það komi til greina að leita álits“. Í þriðja lagi eru ákvæði 34. 

gr. ESE skýrð með þeim hætti að „fyrir hendi þurfi að vera réttlætanlegur vafi um túlkun 

þeirra EES-reglna sem við getur átt með hliðsjón af sakarefninu“.
80

  

Hæstiréttur hefur talið sér heimilt að breyta spurningum þegar fallist hefur verið á í 

héraðsdómi að leita ráðgefandi álits og sá úrskurður verið kærður til Hæstaréttar  sbr. mál 

réttarins frá 16. desember 2011 (637/2011) þar sem niðurstaða héraðsdóms um að leita 

ráðgefandi álits hjá EFTA-dómstólnum var staðfest en orðalagi spurninganna breytt. 

Með vísan til þess að kæruheimild í 3. mgr. 1. gr. laga nr. 21/1994 tekur jafnt til úrskurða 

héraðsdóms þar sem fallist er á að leitað sé álits eða því synjað „er eðlilegt að líta svo á að 

Hæstiréttur hafi ekki eingöngu heimild til að taka endanlega ákvörðun um það hvort álits skuli 

leitað, heldur hafi hann einnig heimild til að móta þær spurningar sem að lokum eru sendar til 

EFTA-dómstólsins, breyta þeim eða eftir atvikum fella niður ef því er að skipta“.  
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4. Samanburður á ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins og forúrskurði 

Evrópudómstólsins  

Eins og fram er komið sækir 34. gr. ESE um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins fyrirmynd 

sína í 267. gr. STESB um forúrskurði Evrópudómstólsins. Megintilgangur ráðgefandi álita er 

að stuðla að einsleitni og samræmdri túlkun rétt eins og meginmarkmið forúrskurða er að 

tryggja samræmda túlkun á ESB-rétti. Þau markmið sem að er stefnt með  267. gr. STESB og 

34. gr. ESE eru því áþekk og bæði ákvæðin sett í þeim tilgangi að stuðla að samræmdri túlkun 

og beitingu samningana.
81

 Þessi úrræði hafa verið talin ólík í veigamiklum atriðum en þó hafa 

komið fram sjónarmið þess efnis að í raun sé lítill efnislegur munur á þessum ákvæðum.  

 Samkvæmt 267. gr. STESB er aðildarríkjum annars vegar heimilt að leita forúrskurðar, 

sbr. 2. mgr. ákvæðisins eða skylt skv. 3. mgr. ákvæðisins. Orðalag 34. gr. ESE ber hins vegar 

með sér að um sé að ræða heimild dómstóla eða réttar til að leita álits hjá EFTA-dómstólnum, 

en ekki kemur fram beinum orðum að dómstólum samningsríkjanna sé skylt að leita álits, sbr. 

3. mgr. 267. gr. STESB.  

 Davíð Þór Björgvinsson
82

 og Stefán Már Stefánsson
83

  telja að dómstólum EFTA-ríkjanna 

sé aldrei skylt að leita ráðgefandi álits. Skúli Magnússon hefur á hinn bóginn fært fyrir því rök 

að það myndi „fráleitt samrýmast hollustuskyldu dómstóla EFTA-ríkjanna ef lagt væri til 

grundvallar að þessir dómstólar ættu alltaf um það fyllilega frjálst mat hvort þeir öfluðu 

ráðgefandi álits eða ekki“. Vísar Skúli m.a. til þess „að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 

þjóni sama hlutverki og forúrskurðarkerfi bandalagsins“. Orðalag 34. gr. ESE sé ekki 

eingöngu sniðið eftir 234. gr. EB-sáttmálans (nú 267. gr. STESB) heldur hafi ákvæðið einnig 

„verið túlkað til samræmis við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins um forúrskurði af hálfu 

EFTA-dómstólsins“. Jafnframt bendir Skúli á skyldu dómstóla aðildarríkja EFTA-ríkjanna 

samkvæmt 3. gr. EES-samningsins. Þá telur hann að ef dómstólar EFTA-ríkjanna hefðu  um 

það frjálst mat hvort þeir leituðu ráðgefandi álits eða ekki gæti það fræðilega leitt til þess að 

„spurningum um skýringu EES-reglna væri aldrei vísað til EFTA-dómstólsins af dómstólum 

ríkis eða ríkja með þeim afleiðingum að ósamræmi skapaðist um framkvæmd EES-

samningsins milli ríkja og að einkaaðilar nytu ekki réttinda sinna að EES-rétti nema í orði 
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kveðnu. Við þessar aðstæður væri framkvæmd EES-reglna og fullnusta réttinda innan EFTA-

stoðarinnar allt önnur og lakari en gerðist að bandalagsrétti“.
84

 

 Eins og fram er komið var íslenskum dómstólum fengin heimild til að leita ráðgefandi 

álits hjá EFTA-dómstólnum með lögum nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins. 

Hæstiréttur hefur  skýrt ákvæði 1. gr. þeirra laga á þá leið að í því felist ekki skylda til að leita 

ráðgefandi álits að kröfu aðila dómsmáls.
85

 Hvort túlkunin yrði sú sama ef um væri að ræða 

tilvik þar sem frumkvæði um að leita álits kemur frá héraðsdómara verður ekki fullyrt hér.  

4.1. Réttaráhrif ráðgefandi álita og forúrskurða 

Annar veigamikill munur sem talin er vera á ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins og 

forúrskurðum Evrópudómstólsins er að forúrskurðir Evrópudómstólsins eru talin bindandi 

hvort heldur er um að ræða forúrskurð sem beðið er um á grundvelli 2. mgr. eða 3. mgr. 267. 

gr. STESB.  

Davíð Þór Björgvinsson
86

 og Stefán Már Stefánsson
87

 telja að ráðgefandi álit samkvæmt 

34. gr. ESE séu ráðgefandi en ekki bindandi með sama hætti og forúrskurðir 

Evrópudómstólsins. 

Skúli Magnússon hefur á hinn bóginn velt upp þeirri spurningu hvort sú aðgreining sem 

almennt er gerð á ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins og forúrskurðum Evrópudómstólsins  

standist og „þá hver ráðgefandi staða álita sé að þessu leyti“.
88

 Í þessu sambandi hefur hann 

spurt hvað gerist ef ráðgefandi áliti er ekki fylgt og borið saman við afleiðingar þess að 

dómstólar ESB-ríkja virði að vettugi forúrskurð dómstólsins. Í báðum tilvikum er líklegt að 

höfðað yrði samningsbrotamál sem annars vegar EFTA-dómstóllinn dæmir í og hins vegar 

Evrópudómstóllinn. Með hliðsjón af dómsframkvæmd Evrópudómstólsins er „lítill vafi á því 

að dómstóllinn kæmist að sömu niðurstöðu um inntak bandalagsréttar í slíku dómsmáli og 

gert hefði verið í forúrskurðarmáli“. Það sama eigi við um dómaframkvæmd EFTA-

dómstólsins og því líkur á því að dómurinn myndi fylgja fyrri niðurstöðu sínum, „nema að 

sérstakar aðstæður leiði til annars“.
89

 Þegar að öllu sé á botninn hvolft þá sé ekki greinanlegur 

munur á ráðgefandi álitum og forúrskurðum „ef litið er til þeirra afleiðinga sem það kann að 

hafa í för með sér ef þessar úrlausnir eru virtar að vettugi. Munurinn á ráðgefandi álitum og 

                                                           
84

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES-réttar“, 

bls. 15. 
85

 Hrd.2002, bls. 2617 (291/2002). 
86

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 341. 
87

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 1033. 
88

 Skúli Magnússon: „Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins?“, bls. 318. 
89

 Skúli Magnússon: „Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins?“, bls. 323-324. 



22 

forúrskurðum er þannig fyrst og fremst merkingarfræðilegur („semantískur“) en ekki 

efnislegur, þ.e. um er að ræða sambærileg réttaráhrif þrátt fyrir mismunandi heiti“.
90

 

 Jafnframt bendir hann á að frávik frá ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins feli ekki aðeins í 

sér möguleika á því að höfðað yrði samningsbrotamál heldur gangi slíkt frávik gegn 

„hollustuskyldu aðildarríkjanna skv. 3. gr. EES-samningsins með því að brjóta gegn 

meginmarkmiðum samningsins. Það sé því erfitt að komast hjá þeirri niðurstöðu að 

dómstólum aðildarríkjanna beri lagaleg skylda til að fara að ráðgefandi áliti sem EFTA-

dómstólinn hefur látið uppi um túlkun EES-reglna“.
91

  Hvað varðar boðvald ráðgefandi álita 

kemst hann að þeirri meginniðurstöðu að enginn munur sé á boðvaldi ráðgefandi álita EFTA-

dómstólsins og forúrskurða Evrópudómstólsins, ef gengið er út frá því að þessi tvö 

réttarúrræði eiga að þjóna sama hlutverkinu.
92

  

Í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-

dómstólsins um skýringu samnings um Evrópska efnahagssvæðið segir m.a. í athugasemdum 

við 1. gr. að undir þeim kringumstæðum þegar vafi er um skýringu á samningi um Evrópska 

efnahagssvæðið er héraðsdómara „heimilað að leita álits EFTA-dómstólsins og verður í því 

sambandi að gefa því gætur að hér er aðeins rætt um heimild í þessum efnum en ekki skyldu. 

Álitið á aðeins að vera ráðgefandi eins og segir í 1. mgr. 1. gr. og bindur það því ekki 

héraðsdómara við úrlausn máls þótt vissulega verði að telja að eftir því yrði að öðru jöfnu 

farið að því leyti sem úrlausnin veltur á álitaefninu“.
93

 

Í Hrd. 1998, bls. 2608 (169/1998) fjallar dómurinn um ráðgefandi álit. Þar segir m.a.:    

Álit EFTA-dómstólsins eru ekki bindandi að íslenskum rétti, sbr. 1. gr. laga nr. 21/1994, en 

heimildir íslenskra dómstóla til að leita slíks álits eru til þess veittar að stuðla að samkvæmni og 

einsleitni í skýringum á ákvæðum EES-samningsins og þar með á samræmdri framkvæmd 

samningsins á öllu hinu Evrópska efnahagssvæði, en það er eitt af markmiðum samningsins, 

eins og meðal annars kemur fram í 4. mgr. aðfararorða hans og nánar er kveðið á um í 1. þætti 

3. kafla hans. Hafa Íslendingar skuldbundið sig til að gera allar viðeigandi ráðstafanir til að 

stuðla að þessum markmiðum, sbr. 3. gr. EES-samningsins. Af þessu leiðir að íslenskir 

dómstólar eiga að hafa hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins við skýringar á efni 

ákvæða EES-samningsins. 

 

Hér vísar Hæstiréttur til trúnaðarreglu EES-samningsins og þá skyldu sem í henni felst þ.e. að 

stuðla að samkvæmni og einsleitni í túlkun á ákvæðum EES-samningsins.  

Ljóst var við gerð EES-samninganna að EES-reglur þyrftu að hafa sömu lagaáhrif og 

ESB-reglur í aðildarríkjunum án þess þó að EFTA-ríkjum yrði gert að framselja löggjafarvald 

sitt. Niðurstaðan var því bókun 35 en með henni var leitast við að tryggja að EES-reglur hafi 
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meira vægi ef þær rekast á við önnur ákvæði að landsrétti.
94

 Reynt hefur á túlkun EFTA-

dómstólsins á bókun 35, m.a. í máli Harðar Einarssonar
95

 en í því máli óskaði Héraðsdómur 

Reykjavíkur eftir ráðgefandi áliti á því hvort ákvæði í íslenskum lögum sem heimiluðu hærri 

viriðsaukaskatt á bækur á erlendu tungumáli heldur en á bækur á íslensku, færi gegn 

ákvæðum EES-samningsins. Komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að mismunandi 

virðisaukaskattþrep fælu í sér óbeina vernd innlendrar framleiðslu. Í 36. lið dómssins segir:  

 Niðurstaða dómstólsins er því sú að regla í landslögum EES-ríkis, sem mælir svo fyrir að 

 virðisaukaskattur á bækur á tungu þess ríkis sé lægri en á bækur á erlendum tungum, sé 

 andstæð 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins.
 
 

 

Héraðsdómur hafði jafnframt beint þeirri spurningu til EFTA-dómstólsins hvernig bregðast 

ætti við ef ósamræmi er milli EES-reglna og reglna landsréttar. Í 51. lið dómsins segir:  

Bókun 35 með EES-samningnum er til leiðsagnar um hvernig beri að leysa úr ósamræmi milli 

reglna EES-réttar og reglna landsréttar. Með samþykkt þeirrar bókunar hafa EES-ríkin 

skuldbundið sig til að setja, ef nauðsyn krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi ef til 

árekstra kemur milli EES-reglna sem settar hafa verið í landslög og annarra reglna landslaga. 

Að skilningi dómstólsins hefur 3. gr. EES-laganna verið sett til að uppfylla þá skuldbindingu. Í 

rekstri þessa máls fyrir dóminum hefur stefnandi borið brigður á að 3. gr. EES-laga sé 

fullnægjandi að þessu leyti. Í samræmi við það sem fram var tekið í 48. lið hér að ofan kemur 

það í hlut dómstóls aðildarríkisins að fjalla um það ákvæði og túlka það. 

 

 Samkvæmt ofangreindum dómi EFTA-dómstólsins má ráða að ákvæði bókunar 35 felur í 

sér skyldu að EFTA-ríkja til að tryggja EES-reglum forgang gagnvart öðrum ákvæðum 

landsréttar sem ekki eru samrýmanleg þeim. Er bókun 35 dæmi um það hvernig reynt er að 

stuðla að einsleitni og samræmdi skýringu EES-samningsins sem hefur sama tilgang og 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins, þ.e. að tryggja sambærilega réttarstöðu.  

3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið er ætlað að fullnægja bókun 35.
96

 

Skiptar  skoðanir hafa verið meðal fræðimanna á því hvort ákvæðið uppfylli þá skuldbindingu 

sem felst í bókun 35. Hefur Hæstiréttur ekki í neinum dómi tekið afdráttarlaust á því hvað 

felist í 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið eða bókun 35.
97

  

Hér ofar er vísað í dóm Hrd. 1998, bls. 2608 (169/1998) þar sem fram kemur að rétturinn 

telji álit EFTA-dómstólsins ekki bindandi að íslenskum rétti en að hafa beri þau til hliðsjónar 

við skýringu á efni ákvæða EES-samningsins. Hingað til hafa þó dómstólar samningsríkjanna, 

þar með talið íslenskir dómstólar, farið að álitum EFTA-dómstólsins og lagt þau til 

grundvallar dómum sínum.
98
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5. Samantekt 

Hér hefur verið farið yfir einkenni og réttaráhrif forúrskurða ESB-dómstólsins samkvæmt 

ákvæði 267. gr. STESB og ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins samkvæmt 34. gr. ESE. Af 

orðalagi 34. gr. ESE verður ekki annað ráðið en að um sé að ræða álit sem sé ráðgefandi en 

ekki bindandi. Er þessi skilningur ítrekaður í greinargerð með frumvarpi því er varð að lögum 

nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins. Þó er tekið fram í sömu greinargerð að telja 

verði að eftir álitinu yrði að öðru jöfnu farið að því leyti sem úrlausnin veltur á álitaefninu. 

 Hæstiréttur telur álit EFTA-dómstólsins  ekki bindandi að íslenskum rétti en að hafa beri 

álit dómstólsins til hliðsjónar við skýringu ákvæða EES-samningsins, m.a. í ljósi þess að 

Íslendingar hafa skuldbundið sig til að stuðla að samræmdri framkvæmd samningsins á 

Evrópska efnahagssvæðinu.  

 Leiða má að því rök að umrædd réttarúrræði séu að vissu marki áþekk enda sækir 34. gr. 

ESE fyrirmynd sína í 267. gr. STESB. Til að mynda eru skilyrðin fyrir því að leitað verði 

forúrskurðar að mörgu leyti lík skilyrðum fyrir leit eftir ráðgefandi áliti, ef frá er talin sú 

skylda sem hvílir á dómstólum ESB-réttar að leita forúrskurðar ef álitamálinu verður ekki 

skotið til æðri dómstóls. Þá þarf álitaefnið í báðum tilvikum að tengjast raunverulegum 

réttarágreiningi auk þess sem skýring á ákvæði EES-réttar eða ákvæði ESB-réttar þarf að vera 

nauðsynleg fyrir úrslit máls.  

 Hvað varðar réttaráhrif ráðgefandi álita annars vegar og forúrskurða hins vegar eru flestir 

sammála um að ráðgefandi álit séu ekki bindandi með sama hætti og forúrskurðir. Hefur þessi 

afstaða m.a. birst hjá fræðimönnum sem og í dómum Hæstaréttar, sbr. umfjöllun hér framar. 

Á hinn bóginn hefur Hæstiréttur og aðrir dómstólar aðildarríkja EES-samningsins hingað til 

farið eftir þeim álitum sem aflað hefur verið hjá EFTA-dómstólnum. Hefur þetta verið gert 

jafnvel þó svo að EFTA-dómstóllinn hafi verið nokkuð byltingarkenndur í álitum sínu, sbr. 

t.d. mál Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur um almenna skaðabótaskyldu aðildarríkjanna vegna 

brota þeirra gegn EES-reglum.  

Skúli Magnússon hefur á það bent á að í raun sé  ekki efnislegur munur á ráðgefandi 

álitum og forúrskurðum ESB-réttar að teknu tilliti til þess hverjar afleiðingarnar eru ef ekki er 

farið að ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins annars vegar og forúrskurði Evrópudómstólsins 

hins vegar. Í báðum tilvikum myndi það ríki sem ekki fer að forúrskurði eða ráðgefandi áliti 

teljast hafa brotið gegn skyldum sínum og hætta er á málsókn vegna samningsbrota. Hinn 

raunverulegi munur á ráðgefandi áliti og forúrskurði virðist því ekki mikill heldur sé hér 
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„fyrst og fremst um að ræða tvo málsfarlega merkimiða á úrlausnum með sambærilega 

efnislega þýðingu“.
99

 

  Sú ályktun verður ekki dregin af þessari umfjöllun að engin munur sé á ráðgefandi áliti 

EFTA-dómstólsins og forúrskurðum Evrópudómstólsins. Ákvæði laga nr. 21/1994 kveður á 

um ráðgefandi álit og ekki kemur fram beinum orðum að álitið sé bindandi. Er það einnig 

afstaða Hæstaréttar við túlkun laga nr. 2/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins að um sé að 

ræða ráðgefandi álit sem ekki eru bindandi að íslenskum rétti. Á hinn bóginn er að vissu 

marki tekið undir þau sjónarmið sem fram koma hjá Skúla Magnússyni um að efnislegur 

munur á réttaráhrifum þessara úrræða sé lítill sem engin en í báðum tilvikum liggja rök að því 

að um samningsbrot væri að ræða ef dómstólar aðildarríkjanna færu gegn forúrskurði 

Evrópudómstólsins eða ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. 

 

  

                                                           
99

 Skúli Magnússon: „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins. Nokkur orð um dóm Hæstaréttar 25. október 

2001. Úlfljótur, 2. tbl. 2002, bls. 202. 
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