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Útdráttur 

Meginmarkmið og tilgangur ritgerðarinnar er að taka til skoðunar hvort Ísland hafi afsalað 

hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB og hvort ríkjandi sé lýðræðishalli í 

tengslum við aðild Íslands að EES-samningnum. Það er niðurstaða höfundar að ýmislegt 

bendi til þess að EES-samningurinn virki í raun sem yfirþjóðlegur samningur, þó að forminu 

til sé hann þjóðréttarsamningur.
 
Höfundur telur að íslenska ríkið hafi afsalað hluta af fullveldi 

sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB og stofnanna EFTA/EES. Einnig sé ríkjandi lýðræðishalli 

í tengslum við EES-samninginn, þar sem þjóðkjörnir fulltrúar Íslands koma ekki að 

ákvarðanatökunni um hvaða lög og reglur eru teknar upp í EES-samninginn. Almennur 

þjóðaréttur felur ekki í sér neina reglu um milliliðalaus áhrif þjóðaréttarreglna að landsrétti 

ríkja. Sú grundvallarregla gildir samkvæmt þjóðarétti að það sé í valdi hvers og eins ríkis að 

ákveða hvernig reglur þjóðréttar eru innleiddar inn í landsrétt. En að mati höfundar er 

raunveruleikinn varðandi EES-samninginn og framkvæmd hans ekki í samræmi við reglur 

þjóðréttar. Í fyrsta lagi hefur íslenska ríkið engan aðgang að ákvarðanatöku né atkvæðisrétt 

innan Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins, sem fara með löggjafarvald ESB og hefur 

takmarkaðan möguleika á því að hafa raunveruleg áhrif á mótun löggjafarinnar innan 

Framkvæmdarstjórnar ESB. Í öðru lagi er íslenska ríkinu formlega heimilt að neita að taka 

upp í landsrétt reglur sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn, en í samningnum er 

kveðið á um að slíkt hafi í för með sér uppsögn á þeim viðauka sem lögin falli undir, sem gæti 

síðan mögulega haft þær afleiðingar að grundvöllur samningsins bresti. Í þriðja lagi eru flest 

öll lög og reglur frá ESB lögfest inn í íslenskan rétt með stjórnvaldsfyrirmælum, án þess að fá 

formlega meðferð fyrir Alþingi. Í fjórða lagi ber íslenska ríkið skaðabótaábyrgð ef því 

misferst að innleiða reglur EES-samningsins inn í landsrétt eða gerir það á ófullnægjandi hátt. 

Í fimmta lagi ef reglur landsréttar eru andstæðar reglum EES-samningsins, þá hafa EES reglur 

forgang í íslensku réttarkerfi. Í sjötta lagi hafa lýðræðislega kjörnir fulltrúar íslenska ríkisins 

hvorki aðgang eða ákvörðunarrétt í Ráðherraráðinu né Evrópuþinginu sem fara með 

löggjafarvaldið innan ESB. Íslenskur almenningur kýs hvorki þá fulltrúa sem fara með 

löggjafarvaldið innan ESB, né þá sem starfa innan stofnanna EES/EFTA og fara með 

ákvörðunarvaldið þar. Þessi einkenni EES-samningsins benda að mati höfundar ótvírætt til 

þess að EES-samningur sé í raun síbreytilegur yfirþjóðlegur samningur þar sem íslenska ríkið 

hefur afsalað fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB og EES/EFTA og ríkjandi sé 

lýðræðishalli í tengslum við samninginn.  
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Abstract 

The aim of this thesis is to examine whether Iceland has surrendered part of its sovereignty to 

supranational EU institutions and whether the EEA Agreement constitutes a democratic 

deficit. The author concludes that there are indications that the EEA agreement actually works 

as supranational deal although formally it is an international treaty. The author believes that 

the Icelandic government has surrendered part of their sovereignty to supranational EU 

institutions and organizations of EFTA/EEA. Furthermore that there is a democratic deficit 

dominant in relation to the EEA Agreement, as elected representatives of Iceland are not 

involved in decisions about which laws and regulations are incorporated into the Agreement. 

General international law does not include any rule of direct effect of international law on 

domestic law. According to international law the principle applies that each state has the 

power to determine how international law is implemented into national law. It is the author‘s 

opinion that in reality the EEA Agreement and its implementation are not consistent with 

international law. Firstly, the Icelandic government has no access to decision-making nor has 

it a right to vote within the Council of Ministers and the European Parliament who hold the 

legislative power of EU and has a limited ability to have a real impact on the development of 

the legislation within The Commission. Second, the Icelandic government may officially 

refuse to implement into national law rules that have been incorporated into the EEA 

Agreement. But the agreement states that it will result in cancellation of the part which covers  

these particular law and that could potentially result in termination of the EEA Agreement. 

Thirdly , most of all rules and regulations of the EU are enacted into Icelandic law through 

administrative instructions, without receiving formal treatment in Alþingi. Fourth, the 

Icelandic government is liable for damages if it fails to implement the rules of the EEA 

Agreement into national law or does it inadequately. Fifth, if the national rules are contrary to 

the rules of the EEA Agreement, the EEA rules have priority in the Icelandic legal system. 

Sixth, democratically elected representatives of the Icelandic government do not have access 

or decision right within the Council of Ministers and the European Parliament which exercise 

EU´s legislative power. The Icelandic public does not elect the representatives who dominate 

the EU legislative power nor the officials who work within the organizations of  EEA/EFTA 

and have the decision-making authority. In the opinion of the author these features of the EEA 

agreement unequivocally suggest that the EEA is ever changing supranational deal and the 

Icelandic government has surrendered its sovereignty to supranational EU institutions and 

there is prevailing democratic deficit in relation to the EEA Agreement. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS eininga meistararitgerð í alþjóðasamskiptum við 

stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands. Ég útskrifaðist með meistarapróf í lögfræði frá Háskóla 

Íslands í febrúar 2011 og hóf nám við stjórnmálafræðideild Háskóla Íslands í 

alþjóðasamskiptum haustið 2011. Ég fékk hugmyndina að efni ritgerðarinnar vorið 2012 eftir 

að hafa setið nokkur námskeið um Evrópusambandið og alþjóðasamvinnu frá árinu 2011-

2012. Áhugi minn á þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum jókst jafnt og þétt og þá helst 

vangaveltur um fullveldi og lýðræðishalla í tengslum við samninginn um Evrópska 

Efnahagssvæðið. Eftir að hafa komist að niðurstöðu um að þetta væri álitaefni sem vert væri 

að taka til nánari athugunar setti ég mig í samband við Baldur Þórhallsson um að vera 

leiðbeinanda minn, en hann hefur aukið verulega áhuga minn á málefnum tengdum Íslandi og 

Evrópusamrunanum. Ég hóf að skrifa þessa ritgerð í apríl 2013 undir leiðsögn Baldurs 

Þórhallssonar og færi ég honum mínar bestu þakkir fyrir gott samstarf, gagnlegar ábendingar 

og veitta aðstoð við vinnslu ritgerðarinnar. Einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir þann 

ómetanlega stuðning sem þau hafa veitt mér í gegnum námið.  
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1 Inngangur 

Meginmarkmið og tilgangur ritgerðarinnar er að taka til skoðunar hvort Ísland hafi afsalað 

hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna Evrópusambandsins
1
 (ESB) og hvort ríkjandi 

sé lýðræðishalli í tengslum við samninginn um Evrópska efnahagssvæðið
2
 (EES-samninginn). 

Að mati höfundar er nauðsynlegt að framkvæma þessa rannsókn til að varpa betur ljósi á það 

hve sterk tengsl Íslands hefur nú þegar við ESB í gegnum EES-samninginn. Leitast verður við 

að sýna fram á að EES-samningurinn sé í raun yfirþjóðlegur samningur þó að forminu til sé 

hann þjóðréttarsamningur. Í umræðunni um mögulega aðild Íslands að ESB er það mat 

höfundar að það þurfi að koma skýrar fram hve mikil fullveldisskerðing hefur nú þegar átt sér 

stað með EES-samningnum og benda á þann lýðræðishalla sem ríkjandi er í tengslum við 

samninginn.  

      Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er „hefur átt sér stað fullveldisafsal með aðild Íslands 

að EES-samningnum og er ríkjandi lýðræðishalli innan hans“. Í rannsókninni verður lögð  

megináhersla á eftirfarandi atriði: Í fyrsta lagi að hve miklu marki íslensk stjórnvöld og 

þjóðkjörnir fulltrúar hafi möguleika á að hafa áhrif á pólitíska mótun og setningu löggjafar 

ESB, sem íslenska ríkið er skuldbundið til að taka upp í rétt sinn í gegnum EES-samninginn. 

EES/EFTA ríkin hafa formlega séð rétt til þátttöku í undirbúningsnefndum 

Framkvæmdarstjórnar ESB og taka þátt í mótun löggjafar á upphafsstigum hennar.
3
 En 

EES/EFTA ríkin hafa takmarkaða möguleika til að hafa raunveruleg áhrif á löggjöfina vegna 

þess að ákvörðunarvaldið hefur á undanförnum árum verið fært frá Framkvæmdastjórn ESB 

yfir til Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins, sem fara með löggjafarvaldið. Hlutverk 

Framkvæmdastjórnarinnar í lagasetningu innan ESB hefur því minnkað frá því að EES-

samningurinn tók gildi og tillögur hennar geta tekið breytingum í meðförum Ráðherraráðsins 

og Evrópuþingsins. EES/EFTA ríkin hafa engan aðgang eða atkvæðisrétt innan 

                                                           
1
 Evrópusambandið (ESB), e. European Union (EU). Framvegis skammstafað ESB. Skammstöfunin ESB vísar 

til þess að með Lissabonsáttmálanum árið 2009 var ESB og EB (áður stoð I) ásamt  samstarfi á sviði innanríkis 

og lögreglumála (áður II. stoð), sameinað undir heitinu ESB. En utanríkis- og öryggismálum (áður III. stoð) var 

haldið utan yfirþjóðlegs stofnanaverks ESB, þ.e. Framkvæmdarstjórnarinnar og ESB-dómstólsins. Sjá Sigurður 

Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 31. 
2
 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (Framvegis skammstafað EES-samningurinn) öðlaðist gildi 1. 

janúar 1994, sbr. lög um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993.  
3
 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 92-94 og Skýrsla Evrópunefndar, bls. 15 og 35 og 

Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls.16-18 og Baldur Þórhallsson: „Shacled by smallnes“, bls. 162-163 og 174-

176 og 180-181 og Eiríkur Bergmann: „Icleland´s Position in the EEA“, bls. 15-16 og Sigurður Líndal og Skúli 

Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 164 og Jóhanna Jónsdóttir: 

„Áhrif aðildar að Evrópusambandinu á fullveldi Íslands“, bls. 73-74 og Dóra Guðmundsdóttir: „Getur 

dómstólum borið skylda til ...?“, bls. 132-135 og Ministry of Foreign Affairs. Norway and the EEA Agreement.  



  

10 

Ráðherraráðsins né Evrópuþingsins og getur íslenska ríkið því ekki tekið þátt í 

ákvarðanatökunni um lagasetningu innan ESB, né haft raunveruleg áhrif á mótun hennar.
4
 

     Í öðru lagi verður tekið til skoðunar hvort íslenska ríkið hafi kost á því að neita að taka upp 

löggjöf sem hefur verið innleidd inn í EES-samninginn og hvaða afleiðingar slík ákvörðun 

muni hafa í för með sér. Ef Sameiginlega EES-nefndin innleiðir ekki löggjöf ESB inn í EES-

samninginn innan tiltekinna tímamarka getur Framkvæmdarstjórn ESB beitt 102. gr. EES-

samningsins um að allur viðaukinn sem löggjöfin fellur undir falli niður. Ef þjóðþing 

EES/EFTA ríkjanna hafna því að innleiða reglugerð eða tilskipun inn í rétt sinn hefur það 

sömu afleiðingar og ef þau hafna að taka ESB-reglu
5
 upp í EES-samninginn, sbr. 102. gr. 

EES-samningsins. EES/EFTA eru því í raun tilneydd til að innleiða löggjöf EES-samningsins 

inn í landsrétt vegna þess að ef Framkvæmdarstjórn ESB beitir 102. gr. EES-samningsins, þá 

mun það leiða til þess að viðaukinn muni falla niður og samningnum vera stefnt í hættu með 

ófyrirséðum afleiðingum. Af þessu er ljóst að Framkvæmdarstjórn ESB hefur í raun gífurlega 

mikið vald yfir því hvort EES/EFTA ríkin innleiða löggjöf ESB inn í EES-samninginn og 

síðar landsrétt sinn eða ekki.
6
   

      Í þriðja lagi verður tekið til skoðunar hvernig löggjöf EES-samningsins er innleidd inn í 

íslenskt réttarkerfi og að hve miklu marki hún fái formlega meðferð á Alþingi. Leitast verður 

við að kanna hve mikið hlutfall af þeirri löggjöf sem kemur frá ESB í gegnum EES-

samninginn er innleidd með reglugerðarheimild ráðherra og fái því ekki formlega meðferð 

þjóðkjörinna fulltrúa Alþingis. Flest öll lög og reglur sem innleiddar hafa verið inn í EES-

samninginn af Sameiginlegu EES-nefndinni eru lögfest inn í íslenskan rétt með 

stjórnvaldsfyrirmælum, þ.e. með reglugerðarheimild ráðherra sem á sér stoð í settum lögum 

frá Alþingi. Ef notast er við slíka innleiðingu þá streyma lögin í raun inn í íslenskt réttarkerfi 

án þess að fá formlega meðferð fyrir Alþingi.
7
 Ef löggjöf EES-samningsins þarfnast 

stjórnskipulegs fyrirvara í samræmi við 103. gr. EES-samningsins, sem þýðir að það þurfi að 

setja ný lög eða breyta lögum til að innleiða hana í landsrétt, þá fær hún formlega meðferð 

innan Alþingis. Á árinu 2012 tók Sameiginlega EES-nefndin ákvörðun um að 486 reglur ESB 

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

163-164 og Skýrsla Evrópunefndar, bls. 15 og Eiríkur Bergmann: „Icleland´s Position in the EEA“, bls. 15-16 og 

Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis 2013, bls. 17-18 og Skýrsla Sejersted nefndarinnar, bls. 6-7 og Dóra 
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féllu undir EES-samninginn, en Ísland setti aðeins stjórnskipulegan fyrirvara við 15 þeirra og 

var því 471 regla innleidd með reglugerð inn í landsrétt, án þess að fá formlega meðferð fyrir 

Alþingi.
8
 

      Í fjórða lagi er kannað hvort íslenska ríkið beri skaðabótaskyldu gagnvart einstaklingum 

eða lögaðilum ef ríkinu misferst að innleiða ESB löggjöf sem hefur verið tekin upp í EES-

samninginn eða gerir það með röngum hætti. Af niðurstöðum Hæstaréttar í Hrd. 1999, bls. 

4916 (Erla María Sveinbjörnsdóttir) má ráða að dómurinn hafi slegið því föstu að íslenska 

ríkið beri skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingi eða lögaðila ef hann hefur ekki notið réttinda 

sinna að landsrétti sem kveðið er á um í tilskipun ESB sem innleidd hafi verið í EES-

samninginn. Dómurinn er skýrt fordæmi um skaðabótaskyldu ríkisins ef það innleiðir ekki 

reglur EES-samningsins inn í landsrétt sinn eða gerir það með ófullnægjandi hætti.
9
   

      Í fimmta lagi verður tekið til skoðunar að hvaða marki löggjöf ESB sem innleidd er inn í 

EES-samninginn nýtur forgangs fram yfir íslenska löggjöf. Í bókun 35 við EES-samninginn er 

kveðið á um að í þeim tilfellum sem kemur til árekstra á milli EES-reglna og annarra laga 

skuldbindi EES/EFTA ríkin sig til að tryggja forgangsáhrif EES-reglna. Í 3. gr EES-

samningsins er síðan kveðið á um að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, 

til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.
10

 Ákvæði 3. gr. EES-

samningsins og bókun 35 hafa verið mótuð og túlkuð á undanförnum árum bæði af íslenskum 

dómstólum og EFTA dómstólnum. Íslenskir dómstólar hafa í samræmi við ráðgefandi álit 

EFTA dómstólsins og túlkun ákvæða EES-samningsins gengið langt í því að skýra reglur 

landsréttar til samræmis við EES-samninginn og veitt reglum hans forgang fram yfir reglur 

landsréttar. Dómstólar á Íslandi hafa því túlkað íslenskar lagareglur til samræmis við reglur 

EES-samningsins og ef reglur landsréttar eru andstæðar reglum EES-samningsins, þá eru EES 

reglurnar látnar hafa forgang. Reglan um forgangsáhrif EES-réttar fram yfir reglur landsréttar 

hefur verið viðurkennd af Hæstarétti Íslands, sbr. Hrd. 23. október 2001 (129/2001).
11

 

Dómurinn er skýrt dæmi um að íslenskir dómstólar skuli tryggja forgangsáhrif ESB-reglna 
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fram yfir reglur landsréttar ef þeim lýstur saman og með honum hefur reglan um 

forgangsáhrif EES-samningsins verið veitt réttaráhrif í íslensku réttarkerfi.
12

   

       Í sjötta lagi verða tekin til umfjöllunar álitaefni tengd lýðræðishalla og EES-samningnum 

sem lúta m.a. að því hvort þjóðkjörnir fulltrúar Íslands taki þátt í pólitískri mótun og 

ákvarðanatöku um það hvaða löggjöf er sett af ESB og ákvörðunartökunni innan EES/EFTA 

um hvort hún sé innleidd inn í EES-samninginn. Með setningu Amsterdam- og 

Lissabonsáttmála ESB var stefnt að því markmiði að minnka lýðræðishallann innan ESB með 

þeim hætti að auka völd Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins á kostnað 

Framkvæmdastjórnarinnar. Þessar breytingar á völdum stofnanna ESB hafa orðið til þess að 

auka lýðræðishalla EES-samningsins, þar sem kjörnir fulltrúar íslenska ríkisins hafa hvorki 

aðgang né ákvörðunarvald innan Ráðherraráðsins eða Evrópuþingsins, sem fara með 

löggjafarvaldið.
13

 Rökin á bak við þá fullyrðingu höfundar um að lýðræðishalli sé ríkjandi í 

tengslum við EES-samninginn sem hefur orðið til þess að veikja lýðræðið á Íslandi eru 

tvíþætt. Annarsvegar sú staðreynd að þjóðkjörnir fulltrúar Íslands hafa ekki aðgang að þeim 

stofnunum ESB sem fara með löggjafarvaldið, þ.e. Evrópuþinginu og Ráðherraráðinu, það eru 

því ekki lýðræðislega kjörnir fulltrúar íslenska ríkisins sem fara með löggjafarvaldið innan 

ESB.
14

 Hinsvegar eru ekki heldur lýðræðislega kjörnir fulltrúar íslenskra borgara sem starfa í 

stofnunum EES/EFTA og fara með ákvörðunarvaldið um það hvaða ESB reglur skuli teknar 

upp í EES-samninginn. En Sameiginlega EES-nefndin fer með ákvörðunarvaldið um það 

hvaða reglur eru teknar upp í samninginn og hún er skipuð embættismönnum frá EES/EFTA 

ríkjunum en ekki þjóðkjörnum fulltrúum ríkjanna.
15

 Þar sem borgarar íslenska ríkisins kjósa 

hvorki þá fulltrúa sem fara með löggjafarvaldið innan ESB eða ákvörðunarvaldið innan 

stofnann EES/EFTA með lýðræðislegum hætti geta þeir ekki látið þá bera pólitíska ábyrgð á 

gjörðum sínum, né haft áhrif á það hvaða hagsmunum þeir beita sér fyrir.
16

 Það er því í raun 

ríkjandi „tvöfaldur lýðræðishalli“ í tengslum við EES-samninginn, þar sem þær ákvarðanir 
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sem teknar eru innan ESB eru ekki taldar byggja á lýðræðislegum grunni og síðan þegar ESB-

reglurnar eru teknar upp EES-samninginn af Sameiginlegu EES-nefndinni þá eiga 

lýðræðislega kjörnir fulltrúar ríkisins enga aðkomu að ákvarðanatökunni og því sé 

lýðræðishallinn orðin tvöfaldur.
17

  

       Höfundur mun við rannsóknina taka til skoðunar kenningar í alþjóðasamskiptum, 

smáríkjakenningar og kenningar um þátttöku smáríkja í samrunaþróun Evrópu. Byrjað verður 

á almennri umfjöllun um kenningar í alþjóðasamskiptum og þær meðal annars skoðaðar í 

tengslum við hugtakið fullveldi og þróun þess á undanförnum áratugum. Í tengslum við 

umfjöllun höfundar um smáríkjakenningar verður annarsvegar leitast við að finna skýringar á 

því af hverju smáríki kjósi að taka þátt í alþjóðastofnunum og afsala þar með hluta af fullveldi 

sínu. Hinsvegar verður litið til kenninga fræðimanna um skýringu á því af hverju smáríki kjósi 

að taka þátt í Evrópusamrunanum og leitað skýringa á því hvers vegna Ísland hafi ekki tekið 

fullan þátt í honum líkt og önnur smáríki. Því næst tekur við umfjöllun um forsögu ESB og 

hvað teljist felast í yfirþjóðlegu valdi alþjóðastofnanna og vikið að aðildarumsókn Íslands að 

ESB. Greint verður frá helstu stofnunum ESB og hvaða hlutverki þær gegna í 

ákvarðantökuferli sambandsins og farið yfir þær réttarheimildir sem tilheyra réttarkerfi ESB. 

Umfjöllun um þátttöku Íslands í Evrópusamrunanum tekur því næst við þar sem greint verður 

frá því hvernig íslenska ríkið hefur nálgast alþjóðlega samvinnu innan Evrópu og fjallað um 

þær stofnanir og samninga sem íslenska ríkið hefur gerst aðili að í gegnum tíðina. Að lokum 

verða dregnar saman helstu niðurstöður fræðimanna um það af hverju íslensk stjórnvöld hafa 

verið tregari en önnur smáríki til að taka þátt í Evrópusamrunanum.  

      Þar sem EES-samningurinn er viðamesti þjóðréttarlegi samningurinn sem Ísland hefur 

gerst aðili að verður greint frá gildissviði samningsins og hvaða stofnanir tengjast EES-

samningnum ásamt því að fara yfir hvert sé hlutverk hverrar þeirra í ákvarðanatökum. Í 

framhaldi af þeirri umfjöllun verður greint frá því hvernig löggjöf ESB er innleidd inn í EES-

samninginn og áfram inn í íslenskan rétt og fjallað um þinglega meðferð EES mála. Tekið 

verður til skoðunar að hvaða marki íslensk stjórnvöld hafa heimild til að hafna því að taka upp 

ESB löggjöf sem innleidd hefur verið inn í EES-samninginn og hvaða afleiðingar slíkt myndi 

hafa í för með sér. 

      Leitast verður við að skilgreina hugtakið fullveldi með því að líta til uppruna hugtaksins 

og skoðað hvernig íslenska ríkið öðlaðist fullveldi og sjálfstæðisbarátta Íslendinga skoðuð í 

tengslum við það. Litið verður til þess hvernig hugtakið fullveldi hefur tekið breytingum frá 
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hinu hefðbundna Vestfalíska fullveldi í tengslum við aukna alþjóðavæðingu og samvinnu 

ríkja í heiminum. Stjórnskipun Íslands og meginreglur þjóðaréttar verða kannaðar með það að 

markmiði að greina hver sé lagalegur grundvöllur fullveldis Íslands og hver sé staða Íslands 

að þjóðarétti. Fjallað verður um sjálfsákvörðunarrétt íslenska ríkisins í tengslum við EES 

samninginn og hvaða möguleika íslenska ríkið hafi til að hafa áhrif á mótun ESB löggjafar. 

Farið verður yfir hvernig íslenskir embættismenn geta gætt hagsmuna Íslands innan ESB og 

að hvaða marki þeir nýti sér þær leiðir sem í boði eru og hvort þær séu líklegar til árangurs. 

Höfundur mun taka til skoðunar þá skyldu íslenska ríkisins að innleiða inn í rétt sinn þær 

reglur sem hafa verið leiddar inn í EES-samninginn og hvort íslenska ríkið geti orðið 

skaðabótaskylt ef misbrestur verður á því að innleiða ESB reglu eða gerir það ekki á 

fullnægjandi hátt. Reglan um forgangsáhrif EES réttar verður tekin til skoðunar en hún kveður 

á um að reglur EES réttar skuli hafa forgang fram yfir reglur landsréttar og ef þeim lýstur 

saman skuli EES réttur gilda. Því næst kemur umfjöllun um lýðræðishalla og hvernig 

fræðimenn hafa skilgreint hugtakið lýðræði. Greint verður frá því hvaða skilyrði teljist 

almennt þurfa að vera uppfyllt svo lýðræðiskerfi teljist vera virkt og teknar til skoðunar helstu 

kenningar fræðimanna um lýðræði. En umboðskenningin kveður á um að til þess að lýðræðið 

teljist vera virkt þá þurfi að vera gagnvirkni á milli kjósenda og fulltrúa þeirra og ljóst sé að 

valdhafarnir beri ábyrgð gagnvart kjósendum sínum. Eftirlitshlutverk kjósenda með fulltrúum 

felst í því að þeir geti afturkallað umboðið í kosningum með því að kjósa fulltrúana ekki 

aftur.
18

 Fjallað verður um þann lýðræðishalla sem talin er vera ríkjandi bæði innan ESB og 

innan stofnanna EFTA/EES þar sem þjóðkjörnir fulltrúar íslenska ríkisins hafa ekki 

ákvörðunarvald innan þeirra. Í lokaorðum mun höfundur síðan draga saman helstu 

niðurstöður þeirra rannsóknarspurninga sem lagt var upp með í ritgerðinni og leitast við að 

svara þeim eftir bestu getu með því að rökstyðja niðurstöður sínar með vísan til þess efnis sem 

tekið hefur verið til skoðunar í ritgerðinni. 

1.2 Aðferðafræði  

Höfundur mun beita tilviksrannsókn (e. case study), eigindlegri rannsóknaraðferð (e.  

qualitative research methods) með því að nota fyrirliggjandi gögn og skráðar heimildir svo 

sem fræðigreinar og bækur um efnið. Í tilviksrannsókn er ýmsum aðferðum beitt sem eiga það 

allar sameiginlegt að ákveðnir frumþættir þeirra eru sameiginlegir, byggt er á fjölbreyttum 
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gögnum, t.d. megindlegum, eigindlegum og fyrirliggjandi gögnum.
19

 Notast verður við 

empíríska rannsókn en gott er að notast við hana þegar verið er að rannsaka tiltekin 

samtímafyrirbæri. Empírískar rannsóknir eru góðar þegar rannsaka á samtíma fyrirbæri í sínu 

rétta umhverfi þar sem ákvarðanir eru alltaf teknar í ákveðnu félagslegu umhverfi. Þá er 

samhengið sem fyrirbærin verða til í skoðað, þ.e. hvernig mótaði umhverfið fyrirbærið og 

hvert er samhengið þar á milli.
20

 Í tilviksrannssókn er ekki bara verið að skoða sögulega 

viðburði heldur eru hlutir eða atburðir rannsakaðir í nútímanum og m.a. notast við skjöl og 

skriflegar heimildir.
21

 Ef rannsakandi notast við eigindlega rannsóknaraðferð eru mun meiri 

möguleikar á því að fá persónulegri og dýpri upplýsingar en hægt væri að fá fram með 

megindlegri aðferð.
22

 Raunhyggjan er ríkjandi þegar notast er við megindlegar aðferðir þar 

sem megináherslan er að leita að staðreyndum og orsökum sem hægt er að mæla. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir leggja hinsvegar meiri áherslu á að lesa í reynslu og aðstæður fólks til að 

skilja félagsleg fyrirbæri út frá sjónarhorni þátttakenda með því að skoða mannlega hegðun og 

það hvernig fólk skynjar og skilgreinir sinn reynsluheim.
23

 Meiri möguleiki er á sveigjanleika 

þegar um eigindlegar aðferðir er að ræða og því fara rannsakendur oft ekki af stað með 

fastmótaðar spurningar eða tilgátur þar sem rannsóknin er í mótun allt rannsóknarferlið. 

Rannsóknarspurningarnar geta því tekið breytingum í gegnum vinnslu ritgerðarinnar allt eftir 

því hvernig ferlið þróast.
24

  

      Þau gögn sem höfundur hyggst nota eru í formi heimilda, m.a. skýrslur, fræðigreinar, 

bækur, blaðagreinar og erindi á ráðstefnum. Heimildirnar mun höfundur nálgast á 

bókasöfnum, rafrænum gagnagrunnum, Alþingi og hjá utanríkisráðuneytinu. Þegar ákvarða á 

gæði rannsóknar þarf að meta hvort réttra gagna hafi verið aflað, nægilega margra og að 

gögnin spanni yfir víðfemt svið, þ.e. séu ekki of afmörkuð. Þegar höfundur velur þau gögn 

sem hann hyggst nota verður hann að gæta að því að láta valið ekki mótast af hans eigin 

skoðunum svo að niðurstaðan samræmist fyrirfram ákveðnum hugmyndum höfundar. 

Rannsakandi þarf að vera vakandi fyrir því að siðferðisleg álitamál geta átt við um 

rannsóknina sjálfa eða rannsakandann. Mikilvægt er að rannsakandi geri grein fyrir stöðu 

sinni gagnvart viðfangsefninu sem og ef hann hefur tiltekna afstöðu til málsins. Slíkt gerir 

lesandanum kleift að staðsetja rannsakandann og túlka niðurstöður rannsóknarinnar til 
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 Robert K. Yin: Case Study Research: Design and Methods, bls. 10-12 og Bruce L. Berg: Qualitative research  

   methods for the social sciences, bls. 317-319.  
22

 Robert K. Yin: Case Study Research: Design and Methods, bls. 102. 
23

 Steven J. Taylor og Robert Bogdan: Introduction to Qualitative Research Methods, bls. 3 og 7 og 9-10.   
24

 Robert C. Bogdan og Soari Knopp Biklen: Qualitative Research for Education, bls. 49.  
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samræmis við það.
25

 Höfundur telur að frekari siðferðisleg álitaefni eigi ekki við um 

rannsóknina, þar sem ritgerðin er að öðru leyti frekar innlegg inn í fræðilega umræðu um 

hugtökin fullveldi og lýðræðihalla í tengslum við aðild Íslands að EES-samningnum.
26

 

Höfundur mun leitast við að hafa þessi ráð að leiðarljósi við vinnslu ritgerðarinnar og gæta 

þess að afla heimilda með gagnrýnum hætti og leita fanga víða í þeim heimildum sem eru til 

um viðfangsefnið ásamt því að vega og meta ítarlega þau gögn sem til skoðunar koma. Hvað 

varðar siðferðisleg álitamál í tengslum við rannsóknina þá tel ég þau eingöngu vera pólitísks 

eðlis, þ.e. skoðanamunur bæði manna og stjórnmálaflokka varðandi EES-samninginn. En 

höfundur mun gæta þess bæði við gagnaöflun og úrvinnslu gagnanna að skoðanir beggja aðila 

komi fram.
27
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 Chris Hart: Doing your Masters Dissertation, bls. 278-279 og 395-396. 
26

 Chris Hart: Doing your Masters Dissertation, bls. 296-300. 
27

 Chris Hart: Doing your Masters Dissertation, bls. 324 og 331. 
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2 Kenningar 

Höfundur mun tengja umfjöllun sína við kenningar í alþjóðasamskiptum, smáríkjakenningar 

og kenningar um þátttöku smáríkja í samrunaþróun Evrópu. Einnig mun höfundur taka til 

skoðunar kenningar fræðimanna um lýðræði í kafla 9 í ritgerðinni þar sem fjallað verður um 

lýðræðishalla í tengslum við EES-samninginn. Byrjað verður á almennri umfjöllun um 

kenningar í alþjóðasamskiptum og þær meðal annars skoðaðar í tengslum við hugtakið 

fullveldi og þróun þess á undanförnum áratugum. Fjallað verður um smáríkjakenningar og 

teknar til skoðunar ástæður þess að smáríki kjósi að afsala hluta af fullveldi sínu til 

alþjóðastofnanna og deila því þar með öðrum ríkjum. Því næst verða teknar til skoðunar 

kenningar fræðimanna um þátttöku smáríkja í Evrópusamrunanum og af hverju smáríki kjósi 

að taka þátt í honum og leitast við að kanna hvaða skýringar sé að finna á því hvers vegna 

Ísland sé frábrugðið öðrum smáríkjum í þeim efnum. 

 

2.1 Kenningar í alþjóðasamskiptum 

2.1.1 Raunhyggja 

Kenningar raunhyggjunnar (e. realism) má rekja aftur til fornra grískra spekinga, en sá 

fræðimaður sem helst má rekja upphaf hennar til eins og hún er í nútímanum er Hans J. 

Morgenthau. Kenningarnar kveða á um að þróun í alþjóðakerfinu ráðist aðeins af ytri hegðun 

þeirra ríkja sem eru í kerfinu. Ef breytingar verða í alþjóðakerfinu þá eru þær vegna samskipta 

fullvalda ríkja en ekki vegna annarra gerenda í alþjóðasamfélaginu. Samkvæmt raunhyggjunni 

mótast alþjóðasamfélagið aðeins af hinum fullvalda ríkjum, þ.e. það eru þau sem móta 

alþjóðakerfið og þar sem ekkert vald sé æðra ríkjunum, sé alþjóðakerfið í raun stjórnlaust. 

Raunhyggjan leggur áherslu á að ríkin séu ávallt að berjast um völd í kerfinu og völd ríkja 

afmarkist af hernaðarlegri getu þeirra og möguleikum ríkja til að tryggja öryggi þeirra. Hin 

fullvalda ríki eru skynsamir gerendur sem leggja áherslu á að verja eigin hagsmuni og tryggja 

það að ríkin hafi fullveldi yfir afmörkuðu landsvæði. Ríkin leitast við að viðhalda og auka 

hlutfallsleg völd sín og áhrif í alþjóðakerfinu og gefa aldrei viljandi eftir völd sín í kerfinu 

vegna þess að þá væru þau hlutfallslega að styrkja stöðu annarra ríkja.
28

   

      Í kenningu Waltz um ný-raunhyggjuna
29

 (e. neo-realism) leggur hann áherslu á að 

uppbygging alþjóðakerfisins sé lykilþáttur í mótun hegðunar ríkja. Það þurfi að rannsaka 

                                                           
28

 Hans J. Morgenthau: The intellectual and Political Functions of Theory, (1970) og Eiríkur Bergmann: 

Evrópusamruninn og Ísland, bls. 29 og Eríkur Bergmann: Frá Eurovisjón til evru, bls. 228-229. 
29

 Ný-raunhyggjan (e. neo-realism) var sett fram af Kenneth N. Waltz árið 1979 í bókinni Theory of 

International Politics þegar kalda stríðið var ríkjandi sem mótsvar við þeirri gagnrýni sem raunhyggjan (e. 

realism) varð fyrir. 
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uppbyggingu kerfisins og hverja og einstaka einingu en ekki samskiptin á milli ríkjanna né 

heldur innri samfélagsgerð þeirra. Ný-raunhyggjan gerir ráð fyrir öðrum gerendum í kerfinu 

en ríkjum eins og félagasamtökum og alþjóðastofnunum en segir að þau skipti ekki máli því 

það séu hin fullvalda ríki sem séu alltaf í forgrunni þegar leitast er við að skýra breytingar í 

alþjóðakerfinu.
30

 Sú gagnrýni hefur verið sett fram á ný-raunhyggjunna að kenningin leggi of 

mikla áherslu á stjórnleysið í alþjóðakerfinu í stað þess að líta meira til efnahagslegs 

gagnhæðis. Að litið sé fram hjá þeim breytingum og þeirri getu sem ríkisstjórnir og 

ákvarðanir þeirra sem og áherslur leiðtoga geti haft á hlutverk alþjóðastofnanna í 

alþjóðakerfinu.
31

  

 

2.1.2 Ný-frjálslynd stofnanahyggja 

Samkvæmt kenningum frjálslyndisstefnunnar (e. liberalism) er farsælast að ríki heims gerist 

lýðræðisríki og stundi frjáls viðskipti til að koma í veg fyrir stríð og stuðla að friði í 

heiminum. Slíkt fyrirkomulag muni minnka líkurnar á stríði þar sem ríkin hafi sameiginlegra 

hagsmuna að gæta innan svæðisbundinna bandalaga í samvinnu um viðskipti og efnahagslega 

hagsæld sína. Grunnurinn að Evrópusambandinu liggur í þessum gildum þar sem aukin 

samvinna á efnahagslega sviðinu var talin minnka líkurnar á stríðum og markmiðið með 

stofnun sambandsins var að koma í veg fyrir að önnur heimstyrjöld myndi brjótast út á meðal 

ríkja í Evrópu.
32

 Þó frjálslyndisstefnan telji að einstaklingurinn skipti miklu máli, þá telur 

kenningin ríkin vera aðal gerendurna og skipta mestu máli, en að hagsmunir ríkja séu ekki 

eingöngu völd líkt og raunhyggjan telur, heldur séu þeir mismunandi eftir því hvaða markmið 

ríkin setja sér. Frjálslyndisstefnan telur að efnahagsleg samvinna milli ríkja sé möguleg og 

hún muni aukast með tímanum, vegna þess að ríkin læri og sjái að aukin samvinna sé þeim í 

hag og að líkurnar á friði, velferð og réttlæti í heiminum aukist við samvinnu ríkja. Kenningin 

telur að þó ríki afsali eða deili hluta af fullveldi sínu með öðrum ríkjum séu þau ekki að grafa 

undan fullveldi ríkisins, heldur í raun að auka það, af því með aukinni samvinnu geti ríki betur 

tekist á við áskoranir alþjóðavæðingarinnar. Samkvæmt kenningunni er réttur ríkja til að 

gerast aðilar að alþjóðlegum stofnunum og sáttmálum því hluti af ytra fullveldi ríkja.
33

  

                                                           
30

 Robert O. Keohane: “Realism, Neorealism and the Study of World Politics“, bls. 20-26 og Kenneth N. Waltz: 

„Reflections on Theory of International Politics“, bls. 14 og 21. 
31

 Kenneth N. Waltz: „Political Structures“, bls. 15 og 88 og Kenneth N. Waltz: Theory of International politics. 
32

 Scott Burchill og fl.: Theories of International Relations, bls. 58 og 62-64. 
33

 John J. Mearsheimier: „The False Promise of International Institutions“, bls. 66 og Karen A. Mingst og 

Margaret P. Karns: International Organizations, bls. 37. 
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     Ný-frjálslynd stofnanahyggja (e. neo-liberalism) er sú kenning sem Robert O. Keohane
34

 

aðhyllist og hefur hann leitast við að svara því af hverju ríki vilji leita lausna á tilteknum 

vandamálum með samvinnu, þrátt fyrir stjórnleysið sem ríkir í alþjóðakerfinu. Robert 

Keohane ræðir um mikilvægi alþjóðlegra stofnanna og samvinnu ríkja til að stuðla að friði í 

heiminum, þ.e. að aukin efnahagsleg samvinna ríkja geri ríkin háðari hvort öðru og þá minnki 

líkurnar á að ríki fari í stríð hvort við annað. Kenningin telur í grunninn að samvinna í 

alþjóðakerfinu orsakist af því að leiðir geranda í kerfinu skarist eða liggi endurtekið saman 

aftur. Því sé hægt að setja stofnanir á laggirnar sem hafa jákvæð áhrif á möguleika til 

samvinnu, en með þeim sé samt sem áður ekki tryggt að samvinna muni eiga sér stað. En þar 

sem nauðsynlegt sé að tryggja öryggi og frið í alþjóðakerfinu sé góður kostur að skapa 

stofnanir sem bjóði upp á fyrirfram skilgreindan ramma sem samskipti ríkjanna fara eftir. 

Með því móti séu ríkin að koma sér saman um leikreglur í alþjóðakerfinu og þar með 

einhversskonar stjórn í hinu stjórnlausa alþjóðakerfi.
35

 

   

2.1.3 Mótunarhyggja 

Bæði raunhyggjan og frjálslyndisstefnan líta á völd í alþjóðakerfinu sem efnisleg, þ.e. 

raunhyggjan lítur á hagsmunina sem völd en frjálslyndir sem efnahagslega samvinnu ríkja. En 

mótunarhyggjan (e. constructivism) bendir á að völd ríkja mótist bæði af hugmyndum, 

menningu og félagslegum samskiptum einstaklinga. Þessi félagslegu samskipti móta 

sjálfsmynd bæði einstaklinganna og ríkjanna og sjálfsmyndin mótar síðan hverjir hagsmunir 

ríkjanna eru. Kenningarleg nálgun mótunarhyggjunnar leggur áherslu á stöðu alþjóðlegra 

stofnanna sem og viðmiða (e. norms) í alþjóðakerfinu og að skoða þurfi söguna og gildi 

félagslegra samskipta einstaklinga, ríkja, stofnanna og annarra gerenda til að skilja 

alþjóðakerfið. Fræðimaðurinn Hedley Bull leggur áherslu á að alþjóðakerfið sé ekki eins 

stjórnlaust eins og raunhyggjan og frjálslyndisstefnan vill meina, heldur sé það meira í líkingu 

við mannlegt samfélag sem ríkir innan ríkjanna sjálfra og lúti tilteknum reglum.
36

  

      Mótunarhyggjan leggur áherslu á að skoða þurfi samskipti manna og ríkja og hvernig þau 

túlka hegðun hvors annars og út frá þessum samskiptum verði til ákveðin gildi í 

alþjóðakerfinu. Lögð er áhersla á sjálfsmynd og hvernig hún hefur áhrif á að móta hagsmuni 

                                                           
34

 Editor of Neorealism and Its Critics 1986. 
35

 David A. Baldwin: „Neoliberalism, Neorealism, and World Politics“, bls. 5-6 og 9 og Robert O. Keohane: 

“Realism, Neorealism and the Study of World Politics“, bls. 20-26 og Robert Jervis: „Realism, Neoliberalism, 

and Cooperation“, bls. 42. 
36

 Scott Burchill og fl.: Theories of International Relations, bls. 85-86 og Karen A. Mingst: Essentials of 

International Relations, bls. 75 og Mark A. Pollack: „Theorizing the EU-Policy-Making“, bls. 22-23 og Michelle 

Cini: European Union Politics, bls. 121-122. 
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ríkjanna og hvernig hagsmunir ríkjanna geti tekið breytingum eftir því hvernig sjálfsmynd 

ríkjanna breytist. Því sé hægt sé að breyta eða hafa áhrif á hverjir séu hagsmunir ríkja með því 

að breyta skoðun ríkja á því hvað séu mikilvægir hagsmunir. Það sé því mikilvægt að skoða 

hvernig samskipti einstaklinga móti sjálfsmynd og hagsmuni ríkja, en þetta er í andstöðu við 

skoðanir raunhyggjumanna, sem vilja ekki skoða inn í ríkin sjálf heldur halda því fram að 

hagsmunir ríkja séu ávallt að auka völd sín.
37

  

     Hvað varðar hugtakið fullveldi þá vill mótunarhyggjan ekki líta á fullveldi út frá hinni 

hefðbundnu Vestfalísku skilgreiningu líkt og raunhyggjan gerir um að fullveldið sé algert. 

Mótunarhyggjusinnar benda á þá staðreynd að ríki hafi í raun aldrei haft alger yfirráð yfir 

landsvæði sínu, þ.e. aðrar þjóðir hafa ráðist inn í ríkin og þar með brotið gegn fullveldinu. 

Hinu hefðbundna fullveldi er samkvæmt kenningunni ógnað af nýjum alþjóðlegum stofnunum 

og breyttum þörfum ríkja í hinum alþjóðavædda heimi þar sem áskoranirnar sem ríkin mæta 

hafa tekið breytingum frá því sem áður var.
38

 Jafnframt bendir kenningin á að hugtakið 

fullveldi sé mótað af þeim hugmyndum og gildum sem einstaklingarnir hafa gefið því og því 

er mikilvægt að skoða sögulega skýringu sem og félagsleg samskipti einstaklinga til að skilja 

af hverju fullveldi hefur þá merkingu sem við höfum gefið því. Fullveldi er félagslegt 

fyrirbæri sem er til vegna sameiginlegrar trúar á hugtakið, þ.e. það er huglægt atriði.
39

 

Fullveldishugtakið hefur tekið breytingum frá Vestfalíusamningunum bæði vegna túlkunar og 

skilnings ríkja, einstaklinga og alþjóðastofnanna á fullveldi. Mótunarhyggjusinnar líta á 

fullveldið út frá því sjónarmiði að hagsmunir þjóðar séu hvorki áþreifanlegir né gefnir, þeir 

eru hugmyndafræðilegir, síbreytanlegir og í þróun, bæði til að svara innanlandsþáttum og til 

að svara alþjóðlegum viðmiðum og hugmyndum.
40

 Mótunarhyggjan segir að það sé 

alþjóðasamfélagið sem skilgreini í raun hvað felist í fullveldi ríkja, þ.e. hvaða völd og skyldur 

ríkja felast í því og hvaða eiginleikum ríki teljast þurfa að búa yfir til að teljast fullvalda af 

alþjóðasamfélaginu.
41

 Það eru samskiptin á milli ríkjanna og alþjóðlegra stofnanna sem verða 

til þess að hugtakið tekur breytingum. Það eru því í raun ríkin sjálf með samskiptum sín á 

milli sem breyta hugmynd ríkjanna um hvað felist í fullveldi ríkja.
42
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40
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2.2 Kenningar um Evrópusamrunann 

2.2.1 Ný-virknihyggja 

Ný-virknihyggja (e. neo-functionalism) er samrunakenning sem kveður á um að samstarf ríkja 

sé tiltekin þróun, þ.e. ef efnahagsleg samvinna hefst á einu sviði þá getur sú samvinna orðið til 

þess að auka samvinnu á enn fleiri sviðum. Þegar samvinna ríkjanna þróast verður til 

víxlverkun (e. spillover affect), en það hugtak notar ný-virknihyggjan til að lýsa þeirri auknu 

samvinnu sem á sér stað í kjölfar þess sem samvinna ríkja þróast.
43

 Ný-virknihyggja á 

uppruna sinn að rekja til virknihyggju (e. functionalism) sem felur að meginstefnu í sér að 

markmið ríkja sé ekki yfirþjóðleg samrunaþróun í sjálfu sér, heldur sé samstarfið góður 

vettvangur til að takast á við tiltekin verkefni sem auðveldara er að takast á við innan 

yfirþjóðlegra stofnanna en í ríkjunum sjálfum.
44

 Kenningin hefur verið talin gagnleg til að 

skýra þá samrunaþróun sem hefur átt sér stað í Evrópusambandinu þar sem ríki koma sér 

saman um samstarf á ákveðnu sviði til að ná ákveðnu markmiði. Samkvæmt kenningunni 

leiðir samvinna bæði á efnahagslega- og pólitíska sviðinu til enn meiri samvinnu með 

víxlverkun. Ríki ákveða að hefja efnahagslega samvinnu á einu tilteknu sviði, sem leiðir svo 

til enn meiri samvinnu á fleiri sviðum, sem aftur verður til þess að samvinnan þróast enn 

frekar og eykst. Það séu síðan hinir ýmsu hagsmunaaðilar innanlands sem ýta á um frekari 

samvinnu milli ríkja yfir landamæri svo sem samtök atvinnulífsins, launþega og 

stjórnmálaflokkar. Kenningin skýrir þá samrunaþróun sem hefur átt sér stað innan 

Evrópusambandsins; fyrst var stofnað Kola- og stálbandalagið, sem síðar leiddi til stofnunar 

hins innri markaðar, sem leiddi til meiri samvinnu á hinu efnahagslega og pólitíska sviði, sem 

svo aftur leiddi til hinnar sameiginlegu myntar, evrunnar. Samkvæmt kenningunni var þörf á 

að stofna yfirþjóðlegar stofnanir til að leysa þau ýmsu vandamál sem aukin samruni hafði í för 

með sér og til að leysa úr þeim vandamálum sem upp kynnu að koma í samstarfi ríkjanna.
45

  

 

2.2.2 Milliríkjahyggja 

Milliríkjahyggja (e. intergovernmentalism) byggir á sjónarmiðum raunhyggjunnar og kom í 

raun fram sem andsvar við ný-virknihygjunni. En samkvæmt milliríkjahyggjunni stjórnast 
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 Ben Rosamond: Theories of european integration, bls. 52-62 og Gunnar Helgi Kristinsson og Baldur 

Þórhallsson: „The Euro-sceptical political elite“, bls. 149-150. 
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Evrópusamruninn í raun bara af hagsmunum ríkisstjórna aðildarríkjanna, þar sem 

meginhagsmunir ríkjanna séu að vernda fullveldi og landsvæði þess ásamt hlutfallslegum 

völdum þess í alþjóðakerfinu. En kenningin nær ekki að skýra þá þróun sem hefur átt sér stað 

í gegnum Evrópusamrunann, þ.e. af hverju ríki kjósi að deila fullveldi sínu með öðrum 

þjóðum og framselja vald sitt til yfirþjóðlegra stofnanna ESB.
46

  

 

2.2.3 Frjálslynd milliríkjahyggja 

Frjálslynd milliríkjahyggja (e. liberal intergovernmentalism) var sett fram af Andrew 

Moravcsik en hún er blanda af milliríkjahyggju og ný-virknihyggju. Samkvæmt kenningunni 

myndast eftirspurn frá hagsmunaraðilum innan ríkjanna sjálfra vegna viðskiptahagsmuna 

þeirra sem þrýsta síðan á stjórnvöld ríkjanna um að bregðast við þeim. Ríkisstjórnirnar eru því 

að bregaðast við kröfum hagsmunaaðilanna ásamt því að gæta að fullveldi ríkjanna. Þær 

ákvarðanir sem teknar eru um samrunaþróun innan Evrópu séu því teknar af ríkjunum sjálfum 

út frá þeirra eigin hagsmunum, en ekki af Evrópusambandinu sjálfu. Það séu því ríkin sjálf 

sem bæði sjái um að móta og stjórna samrunanum út frá sínum hagsmunum, en þau vinni svo 

saman að því að ná fram sínum eigin markmiðum á milliríkjagrundvelli.
47

   

2.3 Smáríkjakenningar 

2.3.1 Smáríki 

Fræðimenn eru almennt ekki sammála um hvernig skilgreina eigi smáríki en ein af 

skilgreiningum fræðimanna um smáríki kveður á um að smáríki sé ríki sem geti ekki náð fram 

pólitískum vilja sínum, eða varið hagsmuni sína, né hafi getuna til að tryggja eigið öryggi.
48

 

Almennt hafa fræðimenn þó leitast við að skilgreina smáríki út frá öðru en hinum hefðbundnu 

hlutlægu mælikvörðum sem almennt hefur verið stuðst við þegar meta á stærð ríkis, þ.e. eftir 

stærð landssvæðis, fólksfjölda, efnahagslegri stöðu landsins, landsframleiðslu (e. GDP) og 

hernaðarmætti.
49

 Fræðimaðurinn Peter J. Katzenstein heldur því fram að stærð ríkis hafi áhrif 

á það hvort það nái pólitískum árangri og vill líta á stærð ríkis sem breytu frekar en fasta 
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stærð. Katzenstein telur að stærð ríkis hafi bæði áhrif á það hve opin og viðkvæm ríkin eru 

efnahagslega og hvað einkenni stjórn þess.
50

 Baldur Þórhallsson telur einnig að það sé 

nauðsynlegt að líta til fleiri breyta en hlutlægra breyta þegar litið er til þess hvort ríki teljist 

vera smáríki. Baldur telur að í hinum alþjóðavædda heimi sé ekki lengur nægilegt að líta 

eingöngu til þess hvort ríki geti varið sig hernaðarlega og líta til þeirra hlutlægu mælikvarða 

sem almennt hefur verið stuðst við. Heldur sé nauðsynlegt að líta til mikilvægis 

efnahagslegrar samvinnu ríkja og til þess hve hæf stjórnsýslan sé, stærð hennar og hve mikil 

diplómatísk geta ríkisins sé. Einnig þurfi að líta til huglægra þátta svo sem þess hvað 

stjórnmálamenn í landinu hafa mikinn metnað fyrir árangri ríkisins á alþjóðavettvangi sem og 

hvort þeir telji sig geta haft þar áhrif.
51

 En óhætt er að segja að almennt séu fræðimenn 

sammála um að smáríki geti öðlast pólitískt skjól hjá öðrum ríkjum eða alþjóðastofnunum 

með beinum eða óbeinum diplómatískum eða hernaðarlegum stuðningi.
52

 

      Eitt af því sem talið er einkenna smáríki er að þau eru mun háðari erlendum mörkuðum 

sem þau selja útflutningsvörur sínar til af því þau eru oft með sérhæfðar útflutningsvörur. 

Einnig eru þau háðari erlendum mörkuðum hvað varðar innflutning á ýmsum vörum þar sem 

þau framleiða sjaldnast allar þær vörur sem nauðsynlegar eru íbúum ríkisins. Smáríki eru líka 

oft háð tilteknum erlendum mörkuðum þar sem þau hafa oft bara getu til að beina athygli 

sinni að ákveðnum afmörkuðum mörkuðum, t.d. flytur Ísland yfir 80% af 

sjávarútflutningsvörum
53

 sínum til markaða ESB. Katzenstein bendir á að vegna þeirra 

sérstöku einkenna sem efnahagur smáríkja hafi, þá séu þau viðkvæmari og háðari öðrum 

ríkjum og þá sérstaklega efnahag stærri ríkja vegna útflutnings síns.
54

 Smáríki eru talin vera 

mjög pólitískt og efnahagslega háð stærri ríkjum og viðkvæm fyrir breytingum á erlendum 

mörkuðum, efnahagslegur stöðugleiki stærri ríkja og í alþjóðakerfinu öllu hefur bein áhrif á 

stöðu smáríkjanna og hagkerfi þeirra.
55
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2.3.2 Smáríki og alþjóðlegar stofnanir 

Kenningar í alþjóðasamskiptum hafa mismunandi skoðanir á því af hverju ríki kjósi að taka 

þátt í alþjóðastofnunum. Raunhyggjan telur að stefna ríkisins sé ávallt sú að auka hagsmuni 

ríkisins en þeir eru skilgreindir sem völd. Raunhyggjan var mjög ráðandi kenning á tímum 

kalda stríðsins og einkenndust samskipti stórveldanna af því að þau kepptust við að auka völd 

sín til að tryggja eigin hagsmuni og öryggi. Eftir síðari heimstyrjöldina hallaðist Evrópa meira 

að frjálslyndri stofnanahyggju þar sem fræðimenn töldu að ef efnahagsleg samvinna ríkja 

myndi aukast þá yrðu ríkin svo víxlháð (e. interdependent) hvort öðru að þau myndu ekki fara 

í stríð, þar sem það þjónaði ekki hagsmunum þeirra að fara í stríð við viðskiptafélaga sína 

með þeim afleiðingum að minnka eigin efnahagslega hagsmuni. Í mótunarhyggjunni sem kom 

fram við lok kalda stríðsins er lögð megináhersla á áhrif félagsmótunar, umræðna í 

samfélaginu, gilda og viðmiða sem og sannfæringu og sjálfsmyndir. Mótunarhyggjan leggur 

áherslu á að skoða söguna til að skýra hegðun ríkja í alþjóðakerfinu sem og félagslega hegðun 

mannsins, slíkt sé mikilvægt til að skilja af hverju alþjóðakerfið er eins og það er. Það sé 

gagnkvæm virkni á milli ríkjanna og alþjóðlegra stofnanna og annarra gerenda í kerfinu og 

þau móti bæði hvort annað.
56

  

      Fræðimenn eru almennt sammála um að smáríki hafi betri samningsstöðu innan 

alþjóðlegra stofnanna heldur en í tvíhliða samningaviðræðum við stærri ríki. Staða 

smáríkjanna er talin betri innan alþjóðlegra stofnanna þar sem ríkja skýrar reglur um 

samskipti ríkjanna. Slíkt fyrirkomulag stuðlar að því að stærri ríki eiga erfiðara með að ná 

fram sínum eigin hagsmunum á grundvelli þess að hafa meiri getu og úrræði heldur en 

smáríkin. Smáríkin eru því að vissu leyti jafningjar innan þessara stofnanna þar sem þau hafa 

að öllu jöfnu sama rétt og stærri þjóðir til að hafa áhrif á ákvarðanatökuna. Alþjóðlegar 

stofnanir svo sem ESB, Alþjóðlega viðskiptastofnunin (WTO), Sameinuðu þjóðirnar (UN), 

Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn (IMF) og Atlandshafsbandalagið (NATO) eru því taldar veita 

smáríkjum pólitískt og efnahagslegt skjól. Ef slíkar stofnanir væru ekki til staðar myndu stóru 

ríkin setja leikreglurnar í alþjóðakerfinu og smáríkin þyrftu einfaldlega að fylgja þeim reglum, 

án þess að hafa nokkuð um efni þeirra né framkvæmd að segja. Smáríki fá pólitískan stuðning 

innan alþjóðastofnanna sem felst m.a. í þeim reglum og viðmiðum sem gilda um starfsemi 

stofnunarinnar og samskiptin milli þeirra ríkja sem eiga aðild að henni.
57

 Smáríki geta því 

tryggt vernd sína og öryggi með því að sækja sér skjól til alþjóðlegra stofnanna líkt og ESB til 
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að geta tekist betur á við þær ytri breytingar sem eiga sér stað í alþjóðakerfinu.
58

 Í tengslum 

við smáríkjakenningar og ástæður þess að smáríkji kjósi að deila fullveldi sínu með öðrum 

ríkjum innan alþjóðastofnanna verða nú teknar til skoðunar þær hugmyndir og kenningar sem 

fræðimenn hafa sett fram um nálgun smáríkja til Evrópusamrunans.       

2.4 Kenningar um nálgun Íslands í Evrópusamrunanum 

Kenningar Peter J. Katzensteins fjalla um að smáríki í Evrópu leitist eftir því að takmarka þær 

efnahagslegu og pólitísku þvinganir sem þau upplifa bæði frá alþjóðasamfélaginu og 

Evrópusamrunanum, með því að taka enn meira þátt í Evrópusamrunanum. En jafnvel þó 

Ísland sé smáríki sem er mjög háð bæði inn- og útflutningi hefur það samt sem áður verið 

tregt til að taka þátt í Evrópusamrunanum. Samkvæmt Katzenstein miðast stefna ríkja um það 

hve mikinn þátt þau taka í Evrópusamrunanum bæði af innlendum og alþjóðlegum ástæðum 

og því ríkari þátt sem smáríki taka í alþjóðlegri samvinnu og Evrópusamrunanum því minni 

þvinganir upplifi þau frá alþjóðakerfinu.
59

 En kenning Katzensteins nær ekki að skýra afstöðu 

Íslands til Evrópusamrunans sem hefur tekið varfærnisleg skref í átt að aukinni samvinnu ríkja 

í Evrópu. Ísland hefur þó ákveðið að taka þátt í samvinnunni þegar þvinganir samrunans hafa 

orðið of miklar og efnahagslegri velsæld landsins talin stafa hætta af því að standa fyrir utan 

samrunann. Það má glöggt sjá með þeirri ákvörðun Íslands að ganga í EFTA, gera 

fríverslunarsamning við ESB, gerast aðili að EES-samningnum, ganga í Schengen og að 

lokum sækja um aðild að ESB. Kenning Katzenstein skýrir þessa nálgun að nokkru leyti bæði 

þar sem þvinganirnar voru orðnar of miklar og að það séu ytri aðstæður í alþjóðakerfinu sem 

stjórni því hve mikinn þátt smáríki taki í alþjóðlegri samvinnu með öðrum ríkjum. En 

kenningin nær ekki að skýra af hverju Ísland hefur ekki kosið að gerast aðili að ESB, þ.e. 

afhverju ríkið hafi ekki upplifað of miklar þvinganir með því að standa fyrir utan ESB og 

kosið að ganga í sambandið til að minnka þær. Það er því nauðsynlegt að líta jafnframt til 

annarra kenninga um nálgun smáríkja til Evrópusamrunans til að skýra afstöðu Íslands til 

Evrópusamrunans.
60

 

      Fræðimaðurinn Christine Ingebritsen er sammála kenningum Katzensteins um að þær 

þvinganir sem aukinn Evrópusamruni leggi á smáríkin skýri að miklu leyti af hverju smáríki 

kjósi að taka aukinn þátt í samrunanum. En Ingebritsen vill skoða hvaða áhrif 
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aðalatvinnugreinar smáríkja hafi á nálgun þeirra til Evrópusamrunans og tekur því til 

skoðunar hvaða áhrif bæði sjávarútvegurinn og landbúnaðurinn hefur haft á stefnu Íslands í 

Evrópusamrunanum. Samkvæmt Ingebritsen eru það megin atvinnugreinar smáríkjanna sem 

hafa áhrif á hvar þau standi gagnvart Evrópusarmrunanum. Hún bendir á að í Svíþjóð hafi 

iðngreinarnar þrýst verulega á ríkisstjórnina um að taka aukinn þátt í Evrópusamrunanum og 

ganga í ESB til að minnka þær þvinganir sem aukinn samvinna innan ESB var að hafa á 

iðnaðinn. Hagkerfið og afkoma Íslands stjórnast að meginstefnu til af útflutningi sjávarafurða 

og því telur hún að afstaða þeirra afla sem stjórni sjávarútveginum og hagsmunaraðila þeirra á 

Íslandi sé ein af megin skýringunum á bak við tregðu Íslands til að ganga í ESB.
61

 

Sjávarútvegur er mikilvægasta atvinnugrein Íslendinga sem vegur þungt í hagkerfinu hvort 

sem litið er til útflutnings, þjóðarframleiðslu eða atvinnuþátttöku. Afkoma sjávarútvegsins er 

þar að auki nátengd mörgum öðrum sviðum atvinnulífsins, hvort heldur er vegna viðskipta 

eða eignatengsla. Þeir aðilar sem einna helst mæla gegn aðild að ESB bera iðulega fyrir sig  

að nauðsynlegt sé að vernda sjávarútveginn, þ.e. að fiskveiðistefna ESB hafi í för með sér of 

miklar þvinganir bæði fyrir íslenskan sjávarútveg og hagkerfið. Andstæðingarnir benda einnig 

á að ef við göngum í ESB muni erlend fiskiskip fá að veiða í íslenskri lögssögu og erlendir 

aðilar að fjárfesta í íslenskum sjávarútvegi. Einnig mæla þeir hart gegn því að ákvörðunarvald 

varðandi fiskveiðistjórnun Íslands flytjist til yfirþjóðlegra stofnanna ESB.
62

 Kenning 

Ingebritsen á því vel við um að skýra það hve mikil áhrif hagsmunaaðilar og megin 

atvinnugreinar smáríkja hafi á þátttöku smáríkja í Evrópusamrunanum. Niðurstaða rannsóknar 

sem framkvæmd var um það hve mikil áhrif hagsmunaaðilar tiltekinna atvinnugreina hafi haft 

á þingnefndir Alþingis var sú að möguleikar þingmanna til að hafa áhrif á stefnu þingsins 

voru verulegir. Í rannsókninni var tekið til skoðunar hvaða tengsl þeir þingmenn sem störfuðu 

í nefndum á Alþingi hefðu haft við tiltekna atvinnuvegi. Almennt var niðurstaðan sú að 

möguleikar sjávárútvegsins til að hafa áhrif á stefnu íslensku ríkisstjórnarinnar varðandi 

þátttöku ríkisins í Evrópusamrunanum voru nokkuð miklir umfram aðrar atvinnugreinar.
63

  

      Kenning Ingebritsen skýrir samt ekki til fullnustu tregðu íslenskra ráðamanna til 

Evrópusamrunans og gerir Ingebritsen sér sjálf grein fyrir takmörkunum kenningar sinnar og 

bendir á að það sé ekki nægjanlegt að skoða eingöngu efnahagslega hagsmuni smáríkis til að 

skýra þátttöku þess í Evrópusamrunanum, heldur þurfi einnig að líta til afstöðu 
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stjórnmálamanna og öryggis. Jafnframt þurfi að líta til fleiri þátta eins og ríkjandi 

þjóðernishyggju á Íslandi og þeirrar miklu áherslu sem þjóðin leggur á fullveldi og 

sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar sem má að nokkru leyti skýra með því hve stutt er síðan ríkið 

öðlaðist sjálfstæði og yfirráð yfir fiskimiðum sínum.
64

 Sieglinde Gstöhl er að mörgu leiti 

sammála kenningu Ingebritsen en bendir á nauðsyn þess að taka fleiri hluti til skoðunar til að 

útskýra afstöðu smáríkja til Evrópusamrunans. Gstöhl vill skoða kennimark ríkissins (e. 

national identity) og bendir á Noreg og afstöðu þeirra til Evrópusamrunans, en þeir hafa 

tvisvar hafnað því í þjóðaratkvæðagreiðslu að ganga í ESB. Noregur hafði góðar 

efnahagslegar ástæður fyrir því að ganga í ESB en áhrif þjóðernishyggjunnar og 

þjóðernisvitundar þar í landi voru miklar meðal annars frá bændum landsins.
65

 Iver Neumann 

gagnrýnir Ingebritsen líka og bendir á mátt kennimarksins og jafnvel sjálfsímyndarinnar og 

segir að það þurfi að líta meira til vægis pólitíkur í afstöðu smáríkja til Evrópusamrunans. 

Hann leggur áherslu á að nauðsynlegt sé að skoða þjóðvernisvitundina og orðræðuna í 

samfélaginu þegar nálgun smáríkja til samrunans í Evrópu er skoðuð. Íslenskir 

stjórnmálamenn og mikill hluti almennings á mjög erfitt með að hugsa sér að missa 

sjálfsákvörðunarrétt yfir auðlindum landsins, sjálfstæði og fullveldi landsins til yfirþjóðlegra 

stofananna ESB, vegna ríkrar þjóðerniskenndar. Neumann bendir á að ein af ástæðunum fyrir 

því að aðild að ESB hafi verið fellt í tvígang í Noregi sé sú að bændur hafi náð að tengja sig 

við goðsagnakennda ímynd þjóðarinnar og þar með fengið samkennd þjóðarinnar og hún 

sameinast um að kjósa gegn aðild að ESB.
66

 

      Guðmundur Hálfdanarson er einn af þeim fræðimönnum sem telur að þjóðerniskennd 

Íslendinga skipti verulega miklu máli þegar leitast er við að skýra tregðu Íslands við að taka 

þátt í Evrópusamrunanum. Íslensk orðræða einkennist mjög af þjóðernislegum undirtón sem 

birtist m.a. í því að íslenskir ráðamenn hafa ekki viljað viðurkenna framsal á fullveldi Íslands 

til yfirþjóðlegra stofnanna ESB í gegnum aðild sína að EES-samningnum og Schengen. 

Hugsunarháttur íslenskra stjórnmálamanna einkennist mjög af því að Íslendingar eigi einir að 

ráða yfir landi sínu og fiskimiðum og er þessi áhersla á sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar rakin 

til sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þessi ríkjandi hugsunarháttur og orðræðan öll um fullveldi og 

sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar hefur orðið til þess að íslenskir stjórnmálamenn forðast að 

benda á kosti ESB aðildar. Ef þeir gerðu það væru þeir í rauninni að styðja það að íslenska 
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ríkið skuli afsala fullveldi sínu og sjálfsákvörðunarrétti til yfirþjóðlegra stofnanna ESB. 

Stjórnmálamenn á Íslandi óttast að slík orðræða muni ekki falla í góðan farveg meðal 

kjósenda á Íslandi þar sem sá málatilbúnaður myndi fara gegn ríkjandi þjóðerniskennd og 

forðast þar með að benda á kosti þess að ganga í ESB. Guðmundur bendir á að hin mikla og 

ríka þjóðerniskennd sem einkenni orðræðuna á Íslandi markist meðal annars af landfræðilegri 

einangrun landsins, einsleitri íbúasamsetningu og efnahagslegri velsæld ríkisins.
67

  

2.5 Samantekt 

Samkvæmt raunhyggjunni þá er fullveldi ríkja algert og endanlegt og telur kenningin að ríkin 

leggi megináherslu á að verja hagsmuni sína og tryggja að þau haldi fullveldi sínu yfir 

afmörkuðu landsvæði og leitist sífellt við að auka völd sín í kerfinu. Raunhyggjan kveður á 

um að það séu alltaf ríkin sem séu aðalgerendurnir í alþjóðakerfinu og alþjóðlegar stofnanir 

skipti ekki máli heldur ríkin sjálf. Að vissu leyti má skýra hegðun íslenskra stjórnmálamanna 

fram til ársins 1970 með vísan til raunhyggjunnar þar sem þeir lögðu mesta áherslu á að gera 

tvíhliða samninga og eiga tvíhliða samskipti við önnur ríki í alþjóðakerfinu frekar en að taka 

þátt í Evópusamrunanum.
68

 Ef litið er til frjálslyndisstefnunnar þá kveður hún m.a. á um að 

farsælast sé fyrir ríki heims að gerast lýðræðisleg og starfa saman innan alþjóðlegra stofnanna 

með það að markmiði að eiga samvinnu um viðskipti og auka efnahagslega stöðu sína. 

Evrópusambandið var einmitt stofnað á grunni þessarar kenningar um að ef ríkin starfi saman 

sjái þau að aukin samvinna sé þeim í hag og friður, velferð og réttlæti í heiminum aukist og 

hægt sé að koma í veg fyrir stríð með efnahagslegri samvinnu ríkja. Ný-frjálslynd 

stofnanahyggja kveður á um að aukin efnahagsleg samvinna geri ríkin háðari hvort öðru og 

minnki líkurnar á því að þau fari í stríð. Alþjóðlegar stofnanir stuðli að öryggi og friði í 

alþjóðakerfinu og með þeim skapist ákveðnar leikreglur í hinu stjórnlausa alþjóðakerfi. Ef 

litið er til frjálslyndisstefnunnar þá tók íslenska ríkið þátt í Marshall aðstoðinni og 

alþjóðastofnunni OEEC til að vinna að efnahagslegri hagsæld ríkisins sem styður kenninguna 

að því leiti að ríki geti aukið hagsæld sína með efnahagslegri samvinnu innan alþjóðlegra 

stofnanna.
69

 Einnig má líta til þess að íslenskir stjórnmálamenn voru alvarlega að hugleiða 
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aðild eða aukaaðild að EB í kringum 1960 ásamt því að kanna möguleika íslenska ríkisins á 

því að gerast aðilar að EFTA til að tryggja efnahagslegt öryggi íslenska ríkisins og aðgang að 

erlendum mörkuðum.
70

 

      Ef litið er til raunhyggjunnar og frjálslyndisstefnunnar þá líta þær báðar á völd ríkja í 

alþjóðakerfinu sem efnisleg, þ.e. raunhyggjan að auka völd ríkja og fjálslyndisstefnan að ríki 

geti aukið völd sín með efnahagslegri samvinnu ríkja. Mótunarhyggjan leggur hinsvegar 

áherslu á að það eru ríkin sjálf sem ákvarði í raun hvað teljist vera völd í alþjóðakerfinu og 

merking hugtaksins vald ríkja mótist af hugmyndum, menningu og félagslegum samskiptum 

einstaklinga. Það verða til ákveðin gildi um t.d. hvað teljist vera völd og fullveldi ríkja í 

alþjóðakerfinu með samskiptum bæði manna og ríkja. Raunhyggjan lítur á fullveldi ríkja sem 

algert en mótunarhyggjan bendir á að ekkert ríki hafi í raun haft alger yfirráð yfir landsvæði 

sínu, þar sem önnur ríki hafi sífellt verið að ráðast inn í þau.
71

 Hugtakið fullveldi hefur þá 

merkingu sem einstaklingar hafa gefið því og eru því sögulegar ástæður og samskipti 

einstaklinga og ríkja sem móta merkingu þess hverju sinni. Fullveldi ríkja er því félagslegt 

fyrirbæri og huglægt atriði hverju sinni en ekki eitthvað fastmótað hugtak sem ekki getur 

tekið neinum breytingum frá upphaflegri merkingu þess. Þess vegna bendir mótunarkenningin 

á að fullveldishugtakið hafi tekið breytingum frá hinni hefðbundnu Vestfalísku skilgreiningu 

þar sem ríki eru farin að deila fullveldi sínu með öðrum ríkjum annað hvort með samningum 

eða innan alþjóðastofnanna. Það eru því samskiptin sem eiga sér stað á milli ríkjanna og 

alþjóðlegra stofnanna sem verða til þess að hugtakið fullveldi tekur breytingum í tímanna rás 

og sú þróun hefur verið að eiga sér stað með aukinni alþjóðavæðingu. Íslendingar hafa 

hinsvegar ekki fylgt þeirri þróun sem hefur orðið á alþjóðavettvangi varðandi túlkun á því 

hvað felist í hugtakinu fullveldi og lítur enn til hugtaksins eins og það var upphaflega, þ.e. 

algert og því sé ekki hægt að deila með öðrum ríkjum. En þá þröngu skilgreiningu sem 

Íslendingar leggja í hugtakið fullveldi má m.a. rekja til þess hve stutt er síðan íslenska ríkið 

fékk fullveldi, sjálfstæðisbaráttunnar og orðræðunnar í samfélaginu um mikilvægi 

sjálfsákvörðunarréttar þjóðarinnar. Íslenskir ráðamenn standa margir hverjir í þeirri trú að 

fullveldið hafi verið eitthvað sem Íslendingar sjálfir börðust fyrir að fá en hafi ekki hlotnast 
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þeim vegna þeirrar þróunnar sem var að eiga sér stað um alla Evrópu í kjölfar frönsku 

byltingarinnar.
72

 

      Ef litið er til kenninga um Evrópusamrunann þá skýrir ný-virknihyggjan sem er 

samrunakenning vel þá þróun sem hefur átt sér stað innan ESB. Kenningin kveður á um að 

eftir því sem samvinna ríkja þróist verði til ákveðin víxlverkun sem þýðir að samvinna á 

efnahagslega- og pólitíska sviðinu leiðir til enn meiri samvinnu á fleiri sviðum. Hægt er að 

nota kenninguna til að skoða nálgun Íslands til Evrópusamrunans. Eftir að íslenska ríkið 

gerðist aðili að EFTA gerði ríkið tvíhliða samning við EB um fríverslun með fisk og í 

framhaldinu var gerður samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið sem leiddi síðan til 

Schengen samstarfsins. Þarna má sjá að samvinna á einu sviði leiðir áfram með víxlverkun til 

samvinnu á enn frekari sviðum samanber kenningu ný-virknihyggjunnar.
73

 

    Ísland er smáríki ef litið er til þeirra skilgreininga sem fræðimenn miða almennt við þegar 

lagt er mat á því hvort ríki teljist vera smáríki. Stærð ríkis hefur m.a. áhrif á það hve opin og 

viðkvæm ríkin eru efnahagslega og hvað einkennir stjórn þess samkvæmt Katzenstein. Eitt af 

þeim einkennum sem íslenska ríkið hefur og talið er einkenna smáríki er það hve háð það er 

erlendum mörkuðum bæði hvað varðar inn- og útflutning. Smáríki eru líka oft háð tilteknum 

afmörkuðum erlendum mörkuðum sem þau selja útflutningsvörur sínar til og íslenska ríkið 

selur um 80% af öllum sínum vörum til markaða ESB. Smáríki eru því talin mjög pólitískt og 

efnahagslega háð stærri ríkjum og erlendum mörkuðum og hefur efnahagslegur stöðugleiki 

bæði erlendra ríkja og markaða áhrif á stöðu smáríkja og hagkerfi þeirra. Ef Ísland er skoðað í 

samhengi við þetta þá telst það vera smáríki þar sem alþjóðlega efnahagskreppan sem gekk 

yfir landið árið 2008 hafði gífurlega mikil áhrif á hagkerfi landsins. Útflutningur hefur dregist 

saman þar sem kreppan hefur haft áhrif á þeim mörkuðum sem Ísland selur vörur sínar til og 

verð á innfluttum vörum hefur hækkað gífurlega vegna veikingar íslensku krónunnar. 

Almennt eru fræðimenn sammála um að smáríki geti öðlast pólitískt skjól hjá öðrum ríkjum 

eða alþjóðlegum stofnunum. Ísland fékk efnahagslegt skjól hjá Alþjóðagjaldeyrissjóðinum í 
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kjölfar kreppunnar árið 2008 en í kjölfar hrunsins kom glögglega í ljós að smáríkið Ísland 

naut ekki pólitísks skjóls hjá ESB líkt og önnur smáríki innan þess sambands gerðu.
74

 

      Nálgun Íslands í Evrópusamrunanum hefur verið nokkuð hógvær miðað við mörg önnur 

smáríki og að sumu leiti í andstöðu við þær kenningar sem kveða á um af hverju smáríki velji 

að taka þátt í Evrópusamrunanum. Samkvæmt kenningu Katzensteins leitast smáríki í Evrópu 

eftir því að taka aukin þátt í samrunanum til að takmarka þær þvinganir sem þau upplifa bæði 

frá Evrópusamrunanum og aukinni samvinnu ríkja í alþjóðasamfélaginu. Ríkin taki því aukin 

þátt í samvinnunni til að minnka þvinganirnar. En Ísland hefur aftur á móti verið mjög tregt til 

að taka þátt í Evrópusamrunanum þrátt fyrir að vera smáríki sem er mjög háð inn- og 

útflutningi til aðildarríkja ESB. Ísland hefur þó ákveðið að taka þátt í samrunanum þegar 

efnahagslegri velsæld landsins hefur verið ógnað og nauðsynlegt hefur þótt að auka aðgengi 

sjávarútvegsvara til ríkja Evrópu. Það gerði Ísland með því að gerast aðili að EFTA og gera 

tvíhliða fríverslunarsamning um sjávarafurðir við EB og gerast síðan aðilar að EES-

samningnum og að lokum með því að taka síðar þátt í Schengen landamærasamstarfinu. 

Fræðimaðurinn Ingebritsen er sammála kenningum Katzensteins en vil skoða hvaða áhrif 

aðalatvinnugreinar smáríkja hafa á afstöðu þeirra til Evrópusamrunans. Hagkerfið á Íslandi 

stjórnast að miklu leyti af afkomu sjávarútvegsins og því hver aðgangur þeirra sé að erlendum 

mörkuðum og hefur nálgun Íslands til Evrópusamrunans markast mjög af þeirri atvinnugrein. 

Alltaf þegar ógn hefur steðjað að sjávarútveginum og aðgengi hans að erlendum mörkuðum 

hefur verið stigið skref í átt að aukinni Evrópusamvinnu. En það er líka nauðsynlegt að líta til 

ríkjandi þjóðernishyggju á Íslandi og áherslu íslenskra ráðamanna og almennings á fullveldi 

og sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar þegar leitast er við að skýra nálgun Íslands í samrunanum. 

Gstöhl vill skoða kennimark ríkisins í tengslum við afstöðu smáríkja til samrunans og bendir á 

að þjóðernisvitund og þjóðernishyggjan hafi þar mikil áhrif. Neumann er sömu skoðunar og 

telur að líta þurfi til vægis pólitíkur í afstöðu smáríkja til Evrópusamrunans og 

þjóðernisvitundar og almennrar orðræðu í samfélaginu. Rík þjóðerniskennd Íslendinga gerir 

þeim erfitt fyrir að hugsa sér að missa sjálfsákvörðunarrétt yfir auðlindum landsins, sjálfstæði 

og fullveldi landsins til stofnanna alþjóðlegra stofnanna. Guðmundur Hálfdanarson er 

sammála þeirri skoðun að líta þurfi til þjóðerniskenndar Íslendinga til að skýra tregðu 

íslenskra ráðamanna til að taka þátt í Evrópusamrunanum. En rík þjóðerniskennd Íslendinga 
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er talin markast m.a. af landfræðilegri einangrun landsins, einsleitri íbúasamsetningu og 

efnahagslegri velsæld ríkisins.
75

  

     En raunveruleikinn er hinsvegar sá að þrátt fyrir að orðræðan einkennist ávallt af því að 

vernda skuli fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt íslenska ríkisins í samræmi við ríka 

þjóðerniskennd Íslendinga og þau hugtök notuð óspart ásamt mikilvægi sjálfstæðis Íslands. Þá 

er staðreyndin sú að ef hagsmunum er lúta að efnahags- eða öryggismálum þjóðarinnar er 

ógnað þá velja íslensk stjórnvöld að taka þátt í Evrópusamrunanum þvert á það sem kveðið er 

á um í orðræðunni. Íslenskir stjórnmálamenn eru tilbúnir til að taka meiri þátt í 

Evrópusamrunanum og afsala ákvörðunarvaldi til yfirþjóðlegra stofnanna þegar viðskipta- og 

öryggishagsmunum landsins er ógnað.
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3 Evrópusambandið 

3.1 Forsaga Evrópusambandsins 

Hugsunin á bak við Evrópusambandið var sú að tryggja frið og framfarir í Evrópu eftir síðari 

heimstyrjöldina. Umræður ráðamanna snérust um að farsælast væri að ríkin myndu vinna 

saman í stað þess að halda áfram í stríði. Upphafið að Evrópusamstarfinu er rakið til 

yfirlýsingar sem lögð var fram þann 9. maí árið 1950 af Jean Monnet ráðgjafa frönsku 

ríkisstjórnarinnar og franska utanríkisráðherranum Robert Shumann. Markmið 

yfirlýsingarinnar var áætlun um að sameina frönsku og þýsku kol- og stálframleiðsluna sem 

síðar varð til þess að Kola- og stálbandalag Evrópu (KSE) (e. ECSC) var stofnað. 

Tilgangurinn með áætluninni var að koma í veg fyrir annað vígbúnaðarkapphlaup á milli 

Þýskalands og Frakklands með því að samræma iðnað sem var mikilvægur fyrir stríð.
77

 

Markmiðið var að mynda markaðssvæði þar sem allir tollar og styrkir yrðu afnumdir og 

komið í veg fyrir að aðildarríkin gætu verndað innlenda framleiðslu á nokkurn hátt. 

Hugmyndin á bak við áætlunina var sú að gera ríkin svo háð hvort öðru á efnahagslega 

sviðinu að ef þau myndu ráðast gegn hvort öðru þá væru þau í raun að ráðast gegn eigin 

hagsmunum.
78

  

      Samningur um að koma á stofn yfirþjóðlegri samvinnu í þungaiðnaði var undirritaður 

þann 18. apríl 1951 í París og tók hann gildi í júlí 1952, en til samningsins hefur síðar verið 

vísað til sem Parísarsáttmálans. Aðildarríkin að samningnum voru Frakkland, Vestur-

Þýskaland, Ítalía, Holland, Belgía og Lúxemborg. Markmiðið var að koma á 

markaðsbandalagi þar sem landamæri varðandi þessar framleiðslugreinar myndu hverfa og 

gera ríkin svo háð hvort öðru efnahagslega að minni líkur yrðu á vopnuðum átökum og 

framleiðnin yrði meiri.
79

 Með samningnum var iðnaður sem var mikilvægur ríkjum til að geta 

vígbúist, þ.e. kolavinnsla og þungaiðnaður settur undir sameiginlega stjórn ríkjanna. KSE var 

ekki hefðbundið milliríkjasamstarf vegna þess að hann fól ekki eingöngu í sér fríverslun 

heldur var með sáttmálanum komið á sameiginlegum markaði innan landamæra ríkjanna þar 

sem sameiginlegar reglur giltu um tilteknar iðnaðarvörur. Einnig voru settar á stofn 

yfirþjóðlegar stofnanir þar sem teknar voru ákvarðanir sem voru bindandi fyrir aðildarríkin. 

                                                           
77

 Auðunn Arnórsson: Ísland og Evrópusambandið, bls. 7 og Michelle Cini: European Union Politics, bls. 16-17 

og Sigurrós Þorgrímsdóttir: EES HANDBÓKIN, bls. 17-19 og Elizabeth Bomberg og fl.: The European Union: 

How Does it Work?, bls. 22. 
78

 Guðmundur Hálfdanarson: „Glatast fullveldið við inngöngu í Evrópusambandið?“, bls. 128-129 og Eiríkur 

Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 18-19 og 26 og Malcom Townsend: The Euro and Economic and 

Monetary Union, bls. 1-3 og Sigurrós Þorgrímsdóttir: EES HANDBÓKIN, bls. 17-18. 
79

 Ian Bache: Politics in the European Union, bls. 92-95 og Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 

18-19 og 26 og Malcom Townsend: The Euro and Economic and Monetary Union, bls. 1-3 og Sigurrós 

Þorgrímsdóttir: EES HANDBÓKIN, bls. 17-18. 



  

34 

Þar með höfðu ríkin afsalað hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna um málefni sem 

lutu m.a. að tollum, samkeppnisreglum, opinberum stuðningi og samningum við önnur ríki. 

Þær stofnanir sem settar voru á laggirnar með sáttmálanum voru, Framkvæmdarstjórn en 

hlutverk hennar var að sjá um daglega framkvæmd samningsins, Ráðherraráð þar sem 

ráðherrar aðildarríkjanna gátu haft eftirlit með Framkvæmdastjórninni, ráðgefandi þing sem 

var kosið af löggjafarþingum aðildarríkjanna og sjálfstæður dómstóll.
80

  

      Fljótlega upp frá stofnun Kola- og Stálbandalagsins var farið af stað með hugmyndir um 

sameiningu hermála (e. European defence community (EDC)), þ.e. að koma á fót evrópskum 

her sem væri undir samevrópskri stjórn, en andstaða Frakka kom í veg fyrir slíkar áætlanir 

árið 1954.
81

 Aðildarríki KSE héldu þó viðræðum áfram sem miðuðu að því að auka samstarf á 

efnahagslega sviðinu og voru í framhaldinu af því Rómarsamningarnir undirritaðir í Róm 25. 

mars 1957, en þeir kváðu á um stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EBE) og 

Kjarnorkubandlags Evrópu (KBE)
82

 og tóku gildi 1. janúar 1958.
83

 Samningurinn um EBE 

tók til allra framleiðsluþátta aðildarríkjanna og markmið hans var að koma á 

markaðsbandalagi og samræma efnahagskerfi aðildarríkjanna sem tók til tiltekinna 

framleiðsluþátta. Í fyrsta lagi skyldu allar vörur flæða frjálst yfir landamæri ríkjanna og voru 

því allir tollar og magntakmarkanir afnumdar og sameiginleg tollastefna sett upp gagnvart 

öðrum ríkjum. Í öðru lagi var aðildarríkjunum bannað að setja á innflutningstakmarkanir eða 

aðrar tæknilegar hindranir til að ýta undir eigin framleiðslu. Í þriðja lagi var stefnt markvisst 

að því að auka frelsi í flutningum fólks, þjónustu og fjármagns á milli aðildarríkjanna. En 

undanskilið var samræming á sviði almennrar efnahagsstefnu og öðrum sviðum þjóðmála 

ríkjanna. Evrópuþingið var áfram aðeins ráðgefandi en frá og með árinu 1978 var það kosið 

beinni hlutfallslegri kosningu af almenningi í aðildarríkjunum. Hið yfirþjóðlega vald var því 

með Rómarsáttmálanum í raun minnkað með því að ákvörðunarvald var fært frá 

Framkvæmdarstjórninni yfir til Ráðherraráðsins. En yfirþjóðlegt vald sambandsins birtist 

áfram í því að dómstóllinn hafði áfram úrskurðarvald yfir öllum sáttmálunum.
84
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      Bandalögin þrjú, þ.e. KSE, EBE og KBE voru öll byggð á sjálfstæðum samningum sem 

höfðu sjáfstætt gildi, en árið 1958 urðu þingið og dómstóllinn sameiginlegar stofnanir fyrir öll 

bandalögin. Árið 1965 voru Framkvæmdarstjórnin og Ráðið sameinað fyrir öll bandalögin og 

frá og með árinu 1978 hafa öll bandalögin þrjú verið nefnd Evrópubandalagið.
85

 Frá stofnun 

Evrópusambandsins (ESB)
86

 hefur sambandið vaxið á dýptina, þ.e. samvinna aðildarríkjanna 

orðið á sífellt fleiri sviðum og stofnanir ESB fengið aukið vald yfir fleiri málaflokkum. Til að 

ná því markmiði að koma á sameiginlegum innri markaði hefur ESB samræmt reglur og 

staðla, m.a. á sviði samkeppnisreglna ásamt því að víkja úr vegi hindrunum eins og 

landamæraeftirliti og tollheimtu.
87

 Jafnframt hefur ESB vaxið á víddina, þ.e. með sífelldri 

fjölgun aðildarríkja, en þess má geta að í grein 237 í Rómarsáttmálanum frá 1957 (nú grein 59 

í Lissabon-sáttmálanum) stendur: „Sérhvert Evrópuríki getur sótt um aðild að bandalaginu“.  

      Þau ríki sem gerðust aðilar að EB 1. janúar 1973 voru Danmörk, Bretland og Írland en 

Grikkland gekk í sambandið árið 1981 og Spánn og Portúgal fylgdu svo í kjölfarið árið 1986. 

Fyrrum EFTA ríkin Austurríki, Svíðþjóð og Finnland gengu síðan inn í EB árið 1995. 

Austurstækkunin svokallaða var svo árið 2004 þegar Eistland, Lettland, Litháen, Pólland, 

Tékkland, Slóvakía, Ungverjaland, Slóvenía, Malta, Kýpur og Rúmenía og Búlgaría bættist í 

hópinn árið 2007. Það eru fjögur ríki í formlegum aðildarviðræðum við ESB en þau eru 

Ísland
88

, Makedónía, Tyrkland og Serbía. Svartfjallaland, Bosnía og Albanía hafa jafnframt 

sótt um aðild að ESB og Króatía varð fullgildur aðili að ESB þann 1. júlí 2013.
89

  

      Evrópubandalagið hefur stuðlað að því að efla samstarf aðildarríkjanna og stigið var stórt 

skref í þá átt með Einingarlögunum (e. Single European Act) sem undirrituð voru þann 17. 

febrúar 1986. Yfirlýst markmið Einingarlaganna var að stuðla að aukinni samvinnu 

aðildarríkjanna með það að markmiði að þróa það í átt að sérstöku Evrópusambandi (e. 

European Union). Þessu markmiði átti að ná með því að efla stofnanir EB enn frekar og auka 

pólitíska samvinnu aðildarríkjanna í utanríkismálum. En mestu breytingarnar lutu að því að 
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Ráðherraráðinu var gert auðveldara um vik að taka ákvarðanir í sumum málaflokkum með 

auknum meirihluta sem áður kváðu á um samhljóða atkvæði. Áhrif Evrópuþingsins var aukið 

og komið á auknu samstarfi á sviði rannsókna og tækniþróunar og umhverfisvernd. Einnig var 

stefnt að því markmiði að koma að fullu á hinum innri markaði ESB fyrir árið 1993.
90

  

      Með Maastricht-sáttmálanum
91

 sem var undirritaður árið 1992 voru gerðar breytingar á 

stofnunum sambandsins til að gera þeim auðveldara um vik að takast á við hina svokölluðu 

Austurstækkun. Með sáttmálanum var heiti sambandsins breytt í Evrópusambandið (ESB) (e. 

European Union (EU)), en sáttmálarnir um EB, KSE og KBE voru samt áfram sjálfstæðir 

milliríkjasamningar.
92

 Í samningnum var kveðið á um þrjár stoðir sambandsins, innan fyrstu 

stoðarinnar voru samningarnir um Evrópubandalögin, í annarri samstarf um utanríkis- og 

öryggismál og í þeirri þriðju samstarf á sviði innnaríkis- og dómsmála. Innan fyrstu 

stoðarinnar þar sem mestur hluti af samstarfi aðildarríkjanna fór fram höfðu stofnanir 

sambandsins áfram verulegt yfirþjóðlegt vald, þar sem ríkin voru bundin af þeim ákvörðunum 

sem þar voru teknar. En hvað varðar þau málefni sem falla undir aðra og þriðju stoðina þá 

voru þau áfram grundvölluð á milliríkjagrundvelli, þar sem hvert og eitt ríki hafði 

neitunarvald. Breytingar voru gerðar á yfirþjóðlegu stofnunum sambandsins sem fóru með 

málefnin er lútu að fyrstu stoðinni, vald Ráðherraráðsins var aukið enn frekar og fækkað þeim 

málum þar sem ríkin gátu beitt neitunarvaldi sínu. Evrópuþingið fékk aukið hlutverk í 

lagasetningaferlinu og Evrópudómstóllinn fékk heimild til að beita ríki fésektum ef þau brutu 

gegn sáttmálum ESB eða dómum dómstólsins. Nálægðarreglan var sett í Maastricht 

sáttmálann, en hún kveður á um að ákvarðanir skuli teknar sem næst þeim sem ákvörðunin 

varðar, þ.e. ef hægt er að taka ákvörðun um málefni innanlands þá skuli leitast við að gera það 

áður en hún er tekin á vettvangi sambandsins.
93

 

      Með Maastricht sáttmálanum voru jafnframt tekin skref í átt að myndun Efnahags- og 

myntbandalags Evrópu (EMU) og koma á sameiginlegri peningamálastefnu og sameiginlegri 

mynt, evrunni. EMU var stofnað árið 1999 og Seðlabanka Evrópu (e. European Central Bank 

(ECB)) var komið á fót þann 1. júlí 1998. Í beinu framhaldi var evran tekin upp sem 
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sameiginlegur gjaldmiðill meðal tólf aðildarríkja ESB
94

 þann 1. janúar 2002.
95

 Markmiðið 

með því að koma á myntsamstarfi var að auka stöðugleika, hagvöxt og atvinnu í Evrópu og 

minnka kostnað við gjaldeyrisviðskipti milli ríkja. Ekki eru öll ríki ESB í myntsamstarfinu, 

Bretland og Svíþjóð eru utan myntsamstarfsins og Danmörk er ennþá með sína eigin mynt þó 

hún sé tengd við gengi evrunnar. Það eru tiltekin skilyrði
96

 sem ríki þurfa að uppfylla til að 

geta tekið upp evruna. Ríkin þurfa að hafa verið í ESB að minnsta kosti í tvö ár, ná tilteknum 

markmiðum um gengis- og verðstöðugleika og lága vexti ásamt því að sýna fram á jafnvægi í 

ríkisrekstri. Lettland mun verða átjanda ríki ESB til að taka upp evruna þann 1. janúar 2014.
97

 

      Í Amsterdamsáttmálanum (e. Treaty of Amsterdam) sem undirritaður var þann 18. júní 

1997 af leiðtogum aðildarríkjanna voru gerðar ýmsar breytingar á sáttmálum ESB. Helstu 

breytingarnar vörðuðu félagsmál, atvinnumál, mannréttindi, jafnrétti, öryggismál, 

umhverfismál og heilbrigðismál. Sett var regla um jafnrétti þar sem kveðið er á um að 

meginreglan skuli vera sú að fólk fái sömu laun fyrir sömu vinnu eða jafnverðmæt störf.
98

 

      Lissabonsáttmálinn tók gildi 1. desember 2009 og var ein meginbreytingin með honum sú 

að þriðja stoð ESB sem fjallar um innanríkis- og lögreglumál var færð undir yfirþjóðlegar 

stofnanir ESB. En önnur stoðin sem fjallar um utanríkis- og öryggismál er ennþá haldið að 

meginstefnu utan við yfirþjóðlegar stofnanir ESB og samstarf ríkjanna einkennist þar af 

milliríkjasambandi. Aukinn meirihluti var látinn ná yfir enn fleiri ákvarðanir Ráðherraráðsins 

og hlutverk þjóðþinga í ákvarðanatöku var aukið. Möguleiki þegna ESB til að hafa áhrif á 

lagasetningu ESB var aukin þar sem ein milljón þegna aðildarríkja ESB geta nú lagt fram 

beiðni fyrir Framkvæmdarstjórnina um að leggja fram tillögu að nýrri löggjöf. ESB hefur í 

dag einhver afskipti af mörgum málaflokkum en takmörkuð afskipti af m.a. atvinnustarfsemi, 

heilbrigðis-, menningar-, mennta-, félags- og ferðamálum aðildarríkjanna.
99

  

3.2 Yfirþjóðlegt vald ESB 

Fræðimaðurinn Peter Hay framkvæmdi greiningu á því hvað fælist í hugtakinu yfirþjóðlegt 

vald og hvernig mismunandi réttarkerfi í Evrópu túlkuðu hugtakið ásamt því að skoða hvað 
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einkenndi það. Niðurstaða hans var sú að framsal fullveldis og yfirþjóðlegt vald væru 

samhverf hugtök. Yfirþjóðlegt vald væri því stjórnmálafræðilega það sem framsal fullveldis 

er lögfræðilega. Þau einkenni sem hann benti á að ESB hefði sem gerði það að yfirþjóðlegu 

sambandi voru eftirfarandi; sjálfstæði ESB og stofnana þess, meirihlutaræði í stofnunum, bein 

réttaráhrif lagasetningar ESB, framsal fullveldis frá aðildarríkjunum til ESB og umfang þess 

ásamt þinginu og dómstólnum.
100

  

      Hugtakið yfirþjóðlegt vald hefur ekki verið skilgreint að fullu meðal fræðimanna, en þó 

hefur verið talað um að í því felist að alþjóðlegri stofnun sé veitt vald til að fara með málefni 

sem varða fullveldi og sjálfstæði ríkis eins og það er skilgreint að þjóðrétti. Er þá átt við að 

alþjóðastofnanir fari með hluta af löggjafarvaldi, dómsvaldi og framkvæmdarvaldi ríkis eða 

ríkja. Þau atriði eða einkenni sem talin eru benda til þess að alþjóðastofnun hafi yfirþjóðlegt 

vald yfir aðildarríki á grundvelli þjóðréttarsamnings eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi ef tiltekinni 

stofnun er komið á fót sem getur bundið hendur ríkisins án þess að þau hafi þar áhrif. Í öðru 

lagi ef aðildarríki er samkvæmt samningnum skylt að hlíta tiltekinni ákvörðun sem 

alþjóðastofnunin tekur jafnvel þó ríkið hafi greitt atkvæði á móti henni. Í þriðja lagi ef 

alþjóðastofnanir hafa heimild til að gefa út bindandi fyrirmæli sem hafi lagaáhrif eða bein 

réttaráhrif fyrir einstaklinga og lögaðila í aðildarríkjunum og hvort einstaklingar eða lögaðilar 

hafi heimild til að byggja rétt á þeim lögum fyrir dómstólum og stjórnvöldum í aðildarríki. Í 

fjórða lagi hvort alþjóðastofnunin hafi heimild til að gefa út tiltekin fyrirmæli sem binda 

aðildarríkið sjálft sem og einstaklinga og lögaðila í ríkinu. Af ofangreindum atriðum er ljóst 

að ESB er yfirþjóðleg stofnun þar sem aðildarríkin hafa framselt fullveldi sitt til í mun meira 

mæli en tíðkast hjá öðrum alþjóðlegum stofnunum. Hið yfirþjóðlega vald ESB birtist 

jafnframt í því að samstarfið innan sambandsins er ekki aðeins á efnahagslega sviðinu heldur 

einnig hinu pólitíska sem birtist meðal annars í því að þar er unnið að samræmingu utanríkis- 

og varnarmála og innanríkis- og dómsmála.
101

  

      ESB er ekki alþjóðastofnun sem starfar á hefðbundnum milliríkjagrunni heldur hafa 

aðildarríki ESB framselt hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna til að geta tekist 

saman á við sameiginlegar áskoranir. Stofnanakerfi ESB er yfirþjóðlegt sem þýðir að lög ESB 

ganga framar landsrétti aðildarríkjanna. ESB er með sjálfstætt réttarkerfi og yfirþjóðlegar 

stofnanir sem aðildarríkin hafa framselt ákvörðunarvald sitt til í afmörkuðum málum, bæði 
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löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald. Þetta yfirþjóðlega vald sem ríkin framselja til ESB 

birtist einna helst í valdi Evrópudómstólsins og Framkvæmdarstjórnarinnar.
102

  

      Samstarf aðildarríkja ESB er samstarf fullvalda ríkja og þjóðréttarleg staða ríkjanna er sú 

sama þó þau gangi í ESB vegna þess að það eru aðildarríkin sjálf sem stjórna því til hvaða 

sviða samstarfið nær og að hvaða marki þau framselja fullveldi sitt.
103

 Stofnanakerfi ESB er 

yfirþjóðlegt og á sér engan líkan í alþjóðakerfinu og lagakerfi þess gengur framar landsrétti 

aðildarríkjanna. Það hefur orðið til sjálfstætt réttarkerfi innan ESB þar sem aðildarríkin hafa 

framselt einhvern hluta af öllum sviðum ríkisvaldsins til stofnanna ESB. Aðildarríkin hafa 

framselt hluta af ákvörðunarrétti sínum í tilteknum afmörkuðum málefnum á sviði löggjafar-, 

framkvæmdar og dómsvalds til sameiginlegra yfirþjóðlegra stofnanna ESB. Ríkin stjórna því 

til hvaða sviða samstarfið tekur og hvernig það skuli vera og halda því enn sinni 

þjóðréttarlegri stöðu sem fullvalda ríki þrátt fyrir þetta framsal á valdi ríkisins. Það eru einna 

helst Framkvæmdarstjórnin og dómstóllinn sem hafa mest yfirþjóðlegt vald yfir 

aðildarríkjunum. En Ráðherraráðið þar sem ráðherrar ríkjanna sitja er valdamesta stofnunin 

og þar eru helstu ákvarðanirnar teknar og það fer með löggjafarvaldið ásamt Evrópuþinginu, 

en á þinginu sitja þingmenn sem hafa verið kosnir beinni kosningu af borgurum 

aðildarríkjanna.
104

  

      Upphaflega var ESB stofnað sem tollabandalag en hefur þróast mikið og tekið við 

mörgum af þeim hlutverkum sem þjóðríkin höfðu áður á sinni hendi. Aðildarríkin hafa 

framselt hluta af hinu hefðbundna Vestfalíska fullveldi sínu til ESB, en þar með er ekki 

endilega hægt að segja að þau hafi tapað fullveldi sínu heldur kannski frekar aukið það. Þá 

ályktun má draga af því að það megi ekki bara líta á þróun ESB þannig að því meira fullveldi 

sem ríkin afsali til ESB því meira séu þau að tapa því. Heldur ber að líta á þannig á að með 

því að deila fullveldi sínu innan ESB til að takast saman á við áskoranir nútímans, séu ríkin í 

raun að styrkja fullveldi sitt og því mun betur í stakk búin til að takast á við hinar síbreytilegu 

áskoranir sem aukin alþjóðavæðing hefur í för með sér.
105

  

3.3 Aðildarumsókn Íslands að ESB 

Alþingi Íslands samþykkti að ganga til viðræðna við ESB um inngöngu Íslands í sambandið 

þann 16. júlí árið 2009. Umræðurnar á Alþingi eftir að meirihluti utanríkismálanefndar 

Alþingis lagði fram nefndarálit um að sækja um aðild að ESB voru miklar. Við 

atkvæðagreiðsluna sögðu 33 þingmenn já, 28 þingmenn nei og 3 sátu hjá. Það var síðan 23. 
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júlí árið 2009 sem Ísland sótti formlega um aðild að Evrópusambandinu. Spurningarlisti var 

lagður fram fyrir Ísland þann 21. október 2010 af hálfu ESB sem er ákveðinn undirbúningur 

fyrir aðildarviðræðurnar. Í framhaldinu var skipuð samninganefnd af hálfu utanríkisráðherra 

Íslands þann 4. nóvember 2010, en fyrir nefndinni fer Stefán Haukur Jóhannesson.
106

  

      Á ríkjaráðstefnum milli aðildarríkja ESB og umsóknarríkis fara fram formlegar 

aðildarviðræður en þær eru haldnar fjórum sinnum á ári. Á þessum ríkjaráðstefnum skiptast 

aðilar á samningsafstöðu sinni til tiltekinna kafla og viðræðum er síðan lokið formlega fyrir 

hvern kafla fyrir sig. Ef viðræðum lýkur farsællega og samið hefur verið um alla 

samningskaflana þá liggur fyrir aðildarsamningur sem fer síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu um 

það hvort ríkið vilji gerast aðili að ESB. Nú þegar hefur verið lokið viðræðum um 11 

samningskafla og stóðu yfir viðræður um 16 kafla og samningsafstaða Íslands lá fyrir í 

tveimur öðrum köflum áður en viðræðurnar voru settar á bið af hálfu íslenskra stjórnvalda á 

vormánuðum 2013. Samningsafstaða Íslands liggur þó ekki fyrir í 4 köflum sem lúta að 

sjávarútvegi, landbúnaði og dreifbýlisþróun, frjálsum fjármagnsflutningum, staðfesturétti og 

þjónustufrelsi. Það að viðræðum sé lokið um tiltekin samningskafla þýðir að honum sé lokið 

til bráðabirgða (e. provisionally closed), en það þýðir að báðir aðilar áskilji sér rétt til að taka 

aftur upp viðræður um viðkomandi kafla ef eitthvað breytist varðandi þann málaflokk sem 

fellur undir þann kafla.
107

 Í Maastricht sáttmálanum frá árinu 1992 er kveðið á um hvernig 

aðildarferlinu skuli háttað þegar ný ríki sækja um aðild að ESB. Þau efnislegu skilyrði sem 

ríkin þurfa að uppfylla eru kölluð Kaupmannahafnarskilyrðin. Í fyrsta lagi er um að ræða 

pólitísk skilyrði; ríkin þurfa að búa yfir stöðugri stjórnskipan, réttarríki, reglum lýðræðis, laga 

og mannréttinda fylgt ásamt því að réttindi minnihlutahópa séu vernduð. Í öðru lagi þurfa þau 

að uppfylla tiltekin efnahagsleg skilyrði; hafa virkt markaðaskerfi sem sé samkeppnishæft við 

önnur ESB ríki og hinn innri markað. Í þriðja lagi verða lagaleg skilyrði að vera uppfyllt, þ.e. 

að ríkið geti innleitt gildandi lög og reglur ESB og ríki verður að vera tilbúið að lýsa því yfir 

að það aðhyllist pólitískan samruna og vilji taka þátt í efnahags- og myntbandalagi ESB 

(EMU).
108
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3.4 Stofnanir Evrópusambandsins 

3.4.1 Leiðtogaráðið 

Leiðtogaráðið (e. the Council) er æðsti vettvangur ákvarðanatöku og samninga innan ESB og 

er skipað þjóð- og ríkisstjórnarleiðtogum aðildarríkjanna ásamt forseta Ráðherraráðsins og 

Framkvæmdastjórnar. Í Leiðtogaráðinu sitja því beinkjörnir fulltrúar aðildarríkjanna og ráðið 

hittist tvisvar á ári og oftar ef þurfa þykir. Hlutverk þess er að móta pólitíska framtíðarstefnu 

ESB og þar eru mikilvægar pólitískar ákvarðanir varðandi ESB teknar og miðað að því að 

leysa viðkvæm mál. Leiðtogaráðið hefur jafnframt það hlutverk að marka stefnu sambandsins 

og knýja það áfram, en það hefur ekki lagasetningavald. Í Leiðtogaráðinu hefur hvert 

aðildarríki neitunarvald en allar ákvarðanir eru teknar með samhljóma atkvæðum 

aðildarríkjanna (einróma samþykki) og er það því sú stofnun innan ESB sem einkennist hvað 

mest af hefðbundu milliríkjasamstarfi. Forseti ráðsins er kosinn til tveggja og hálfs árs í senn 

með auknum meirihluta, hann stýrir störfum ráðsins og fer með fyrirsvar fyrir hönd ESB á 

alþjóðavettvangi. Ráðið fer einnig með utanríkis- og öryggismál ESB samfara því hlutverki 

sínu að móta almenna stefnu sambandsins.
109

  

3.4.2 Ráðherraráðið 

Ráðherraráðið (e. the Council) fer með lagasetningar- og fjárveitingarvald ásamt 

Evrópuþinginu og í því situr einn fulltrúi ríkisstjórnar frá hverju aðildarríki og ríkin skiptast á 

því að hafa formennsku í ráðinu á sex mánaða fresti. Ráðherraráðið er valdamesta stofnun 

ESB og er sá vettvangur þar sem ríkin gæta sinna eigin hagsmuna og ráðið kemst næst því að 

teljast vera sú stofnun innan ESB þar sem um hefðbundið milliríkjasamstarf milli 

aðildarríkjanna að ræða. Það er misjafnt eftir málaflokkum hvaða fulltrúi situr hverju sinni, 

þ.e. hvaða ráðherra. Það situr mismunandi fagráðherra eftir því hvaða málefnasvið er til 

umræðu hverju sinni, ef verið er að taka fyrir landbúnaðarmál er það landbúnaðarráðherra 

sem situr í ráðherraráðinu, en sjávarútvegsráðherra ef um sjávarútvegsmál er að ræða. Engin 

ný löggjöf frá ESB er sett nema Ráðherraráðið samþykki hana, ráðið getur þó ekki átt 

frumkvæði að lagasetningu en getur þó lagt fram tillögu um slíkt til 
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Framkvæmdarstjórnarinnar. Vægi þeirra atkvæða sem hvert aðildarríki hefur í ráðinu fer eftir 

íbúafjölda ríkisins.
110

  

      Flestar ákvarðanir Ráðsins m.a. þær sem lúta að hinum innri markaði eru í dag teknar með 

auknum meirihluta, en sumar ákvarðanir skulu enn teknar með einróma samþykki.
111

 Þegar 

ákvarðanir eru teknar með auknum meirihluta er dregið úr áhrifum einstakra ríkja þar sem 

ríkin hafa þá ekki neitunarvald. Með gildistöku Lissabonsáttmálans
112

 hafa verulegar 

breytingar orðið á ákvarðanatöku ráðsins þar sem mun fleiri ákvarðanir krefjast aðeins aukins 

meirihluta. Þessi þróun hefur orðið til þess að auka enn frekar völd bæði 

Framkvæmdastjórnarinnar og Evrópuþingsins. Aukinn meirihluti í dag telst vera þegar a.m.k. 

232 atkvæði hafa samþykkt hana eða um 71% atkvæða og þau ríki sem samþykkja 

ákvörðunina þurfa líka að hafa allavega 65% íbúa ESB að baki sér. En aukinn meirihluti 

samkvæmt Lissabonsáttmálanum er skilgreindur á þann hátt að það þurfi að minnsta kosti 

55% af fulltrúum í ráðinu að kjósa með ákvörðun, þó þannig að þeir mega samt ekki vera 

færri en 15 af aðildarríkjunum og að þessir fulltrúar standi fyrir hönd aðilarríkja sem hafa 

a.m.k. 65% af íbúafjölda ESB. Aðildarríkin hafa í dag mismunandi vægi atkvæða sem miðað 

er að nokkru leiti við íbúafjölda þeirra, en sum afar lítil ríki hafa t.d. hlutfallslega fleiri 

atkvæði miðað við íbúafjölda þeirra.
113

   

     COREPER (e. Committee of Permanent Represantiatives) eru nefndir fastafulltrúa sem 

starfa í Ráðherraráðinu og sjá um alla undirbúningsvinnuna fyrir fundi ráðsins og í gegnum 

þær fara allar ákvarðanir áður en þær eru teknar í ráðinu. Í vinnuhópum nefndanna sem eru 

nokkur hundruð fer í raun öll ákvarðanataka fram, þar sem tillögur frá 

Framkvæmdarstjórninni fara fyrst til þessara hópa. Það eru sérfræðingar og embættismenn frá 

aðildarríkjunum sem starfa í þessum hópum og þegar þeir hafa lokið sínum hluta vinnunnar 

fer málið áfram til fastanefndarinnar. Fastanefndin skiptist í COREPER I sem fjallar um mál 

sem hafa minni pólitíska þýðingu og COREPER II þar sem fjallað er um efnahags- og fjármál 

sem og erlend samskipti. Til marks um það hve mikilvægt starf fer fram innan fastanefndanna 
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þá er mál skilgreint sem A-mál ef það er líklegt að það verði samþykkt í ráðinu án umræðna, 

en sem B-mál ef það er líklegt að um það þurfi að fjalla frekar í ráðinu.
114

   

3.4.3 Framkvæmdastjórnin 

Framkvæmdastjórn ESB (e. the European Commission) starfar í 5 ár í senn og hefur hvert ríki 

einn fulltrúa eða stjórnarmann (e. Commissionairs) í henni. Aðsetur 

Framkvæmdastjórnarinnar er í Brussel en hún starfar einnig í Lúxemborg. 

Framkvæmdarstjórnin er sjálfstæð stofnun sem ber að starfa óháð aðildarríkjunum ólíkt 

Ráðherraráðinu og er hún því sú stofnun innan ESB sem ber hve sterkust yfirþjóðleg einkenni. 

Hlutverk hennar er að sjá til þess að sameiginlegi markaðurinn virki sem skyldi ásamt því að 

vernda almennt hagsmuni ESB og leggja fram tillögur að nýrri löggjöf. Framkvæmdastjórnin 

gerir samninga við önnur ríki og kemur fram fyrir hönd aðildaríkjanna gagnvart öðrum ríkjum 

og alþjóðastofnunum. Ef ágreiningur kemur upp á meðal aðildarríkjanna um túlkun á löggjöf 

ESB, þá sér stofnunin um að vinna að því að miðla málum og koma á sáttum.
115

 

Leiðtogaráðið gerir tillögu til Evrópuþingsins um Forseta Framkvæmdastjórnarinnar sem það 

þarf að samþykkja með fullkomnum meirihluta. Forseti Framkvæmdastjórnarinnar velur síðan 

með samþykki Ráðherraráðsins aðra stjórnarmenn í Framkvæmdastjórnina sem aðildarríkin 

hafa mælt með.
116

  

      Stjórnarmönnum Framkvæmdarstjórnarinnar ber að starfa algerlega óháðir 

aðildarríkjunum og bera almenna hagsmuni ESB fyrir brjósti og mega þeir ekki taka við 

fyrirmælum frá eigin ríkisstjórn eða öðrum. Í þessum starfsreglum stjórnarmannanna birtist 

hvað skýrast hið yfirþjóðlega vald sem Framkvæmdarstjórnin hefur yfir aðildarríkjum ESB.  

Framkvæmdarstjórnin ber sameiginlega ábyrgð á verkum sínum og tekur ákvarðanir með 

meirihluta stjórnarmanna, en Evrópuþingið getur lýst vantrausti á Framkvæmdarstjórnina og 

þá verður hún að segja af sér í heild. Það starfa gífurlega margir í Framkvæmdarstjórninni og 
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skiptist hún í nokkrar aðalskrifstofur (e. directorates-general (DG)) sem hver hefur sinn 

skrifstofustjóra (e. Director-General) og fer hver og ein skrifstofa með tiltekið málefnasvið.
117

 

      Meginverkefni Framkvæmdartjórnarinnar er að sjá um framkvæmd og fullnustu reglna 

ESB-réttar og á hún frumkvæði að setningu reglna ESB-réttar. Það er því 

Framkvæmdarstjórnin sem á frumkvæðið að því að setja reglur og koma þeim áfram til 

Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins sem hafa síðan það hlutverk að taka ákvarðanir um það 

hvort þær verði að lögum. Hvað varðar framkvæmdar- og eftirlitshlutverk 

Framkvæmdarstjórnarinnar þá getur hún höfðað svokallað samningsbrotamál gegn 

aðildarríkjum eða öðrum stofnunum ESB vegna brotar á reglum ESB. Í samkeppnismálum 

hefur Framkvæmdarstjórnin heimild til að rannsaka brotamál og beita hinum ýmsu 

þvingunaraðgerðum til að ná fram þeim markmiðum sínum.
118

  

3.4.4 Evrópuþingið 

Hlutverk Evrópuþingsins (e. the European Parliament) er að fara með löggjafar- og 

fjárveitingarvald,
119

 ásamt Ráðherraráðinu. Þingið fer með eftirlitsvald sem birtist í því að það 

samþykkir nýja Framkvæmdastjórn og kýs forseta hennar. Þingmenn eru kosnir beinni 

hlutfallskosningu
120

 í aðildarríkjunum á 5 ára fresti og er það eina fjölþjóðlega þingið sem 

kosið er með slíkum hætti í heiminum. Þingfundir skiptast á að fara fram í Brussel og í 

Strassborg. Fjöldi þingmanna er samtals 754 sem eru umbjóðendur hinna 500 milljóna íbúa 

þeirra 28 aðildarríkja sem eru aðilar að ESB og fjöldi þingmanna fyrir hvert aðildarríki miðast 

við íbúafjölda ríkisins. Þingið getur komið með breytingartillögu við tiltekin lög og þarf að 

komast að samkomulagi við Ráðherraráðið um lagasetninguna, þar sem bæði Evrópuþingið 

og Ráðherraráðið þurfa að samþykkja ný lög til að þau öðlist gildi innan ESB. En þingið getur 

ekki átt frumkvæði að lagasetningu þar sem það er hlutverk Framkvæmdarstjórnarinnar, en 

það getur óskað eftir því við Framkvæmdastjórnina að það leggi fram tiltekið frumvarp. 

Ákvarðanir innan þingsins eru teknar með einföldum meirihluta nema annað sé tekið fram. Á 

Evrópuþinginu starfa nokkrir stjórnmálaflokkar á evrópuvísu og hafa stærstu flokkarnir verið 
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Evrópski þjóðflokkurinn (e. European Peoples´Party) og Flokkur sósíalista og demókrata (e. 

Socialists and Democrats).
121

  

3.4.5 Evrópudómstóllinn 

Evrópudómstóllinn
122

 (e. the Court of Justice of the European Union) var stofnaður árið 1952. 

Meginhlutverk dómstólsins felst í því að tryggja að farið sé að lögum þegar verið er að túlka 

og beita ákvæðum sáttmála ESB. Í þessu hlutverki dómstólsins felst að hann á lokaorðið um 

það hvernig sambandsréttur
123

 (ESB-réttur) er túlkaður og hvernig reglum hans skuli beitt 

með það að markmiði að tryggja að allir séu jafnir fyrir lögum.
124

 Við ESB-dómstólinn starfa 

27 dómarar (e. judges), einn frá hverju aðildarríki og einnig 8 aðallögmenn (e. advocates 

general). Hlutverk aðallögmannanna er að leggja fyrir dóminn rökstutt álit á málavöxtum og 

skal það vera hlutlaust og lagt fram opinberlega. Hvert aðildarríki tilnefnir einn dómara frá 

sér, en öll aðildarríkin þurfa síðan að staðfesta dómarana og eru þeir tilnefndir til 6 ára í senn. 

ESB-dómstólinn hefur aðsetur í Lúxemborg og geta mál verið flutt á einhverju af þeim 

tungumálum sem viðurkennd eru í aðildarríkjunum, en tungumál dómstólsins er franska.
125

  

      Dómstóllinn hefur haft víðtæk áhrif á þá þróun sem hefur átt sér stað innan ESB 

undanfarna áratugi og hefur til þess beitt víðtækri eða dýnamískri túlkun við túlkun á 

sáttmálum ESB. Dómstóllinn hefur í dómum sínum vísað fremur til þeirra markmiða sem 

stefnt var að með sáttmálunum eða þeirri löggjöf sem sett var á grundvelli þeirra í stað þess að 

túlka ákvæðin samkvæmt orðanna hljóðan. Þeir úrskurðir sem dómstóllinn kveður upp eru 

bindandi fyrir málsaðila sem geta verið einstaklingar, lögaðilar eða stjórnvöld aðildarríkjanna. 

Dómstólinn er ein af þeim stofnunum innan ESB sem hefur ótvírætt yfirþjóðleg einkenni, þ.e. 

aðildarríkin eru bundin af dómum hans og forúrskurðum. Forúrskurðir (e. preliminary ruling) 

gefur dómstólinn þegar dómstólar aðildarríkjanna óska eftir slíku og er þeim það skylt þegar 

mál sem varða ESB-rétt eru á síðasta dómstigi innan aðildarríkjanna. Forúrskurðir eru þannig 

úr garði gerðir að ESB-dómstólinn lætur í ljós skoðun sína á því hvernig túlka beri ákveðin 
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ákvæði sáttmála ESB og hvort hann telji að landslög aðildarríkisins brjóti í bága við reglur 

ESB.
126

   

3.5 Réttarheimildir Evrópusambandsins 

Þær réttarheimildir sem réttarkerfi ESB grundvallast á eru byggðar á heimildum í þeim 

sáttmálum sem liggja til grundvallar sambandinu og þeim ákvörðunum og dómum sem ESB-

dómstóllinn hefur kveðið upp. 

3.5.1 Undirbúningur og ferli að setningu löggjafar 

Framkvæmdarstjórnin á ávallt frumkvæðisrétt að nýrri löggjöf innan ESB, en þó geta bæði 

Evrópuþingið og Ráðherraráðið lagt fram tillögu við Framkvæmdastjórnina um að leggja fram 

frumvarp að nýrri löggjöf. Framkvæmdarstjórnin sendir síðan tillögurnar áfram til 

Ráðherraráðsins sem tekur ákvörðun til samþykktar eða synjunar í flestum tilfellum með 

Evrópuþinginu.
127

 Þegar Framkvæmdarstjórnin hyggst setja ný lög þá verður slíkt ávallt að 

eiga sér stoð í einhverjum af sáttmálum ESB og í því ákvæði sem heimildin er sótt til er 

kveðið á um hver málsmeðferðin skuli vera varðandi setningu nýrrar löggjafar. Meginreglan 

er þó sú að fylgt er hinni almennu málsmeðferð við lagasetningu, þá sérstaklega í málefnum 

sem varða hinn innri markað ESB. 

3.5.2 Ákvarðanataka um setningu nýrrar löggjafar 

Þegar Framkvæmdarstjórnin hefur sinnt frumkvæðisskyldu sinni og lagt fram tillögu að nýrri 

löggjöf fyrir Ráðherraráðið og Evrópuþingið tekur oftast við hin almenna málsmeðferð. Sú 

málsmeðferð kallast samákvörðun (e. co-decision procedure) og þurfa þá bæði Ráðherraráðið 

og Evrópuþingið að samþykkja löggjöfina svo hún verði að lögum. Þingið byrjar á því að gefa 

afstöðu sína upp við Ráðherraráðið og ef ráðið samþykkir afstöðu þingsins þá verður tillagan 

að lögum.
128

  

      Ráðherraráðið verður að rökstyðja ákvörðun sína ef það samþykkir ekki afstöðu þingsins 

og ef þingið gerir enga athugasemd við tillögu Ráðherraráðsins innan þriggja mánaða verður 

tillagan að lögum. En ef þingið hafnar tillögu Ráðherraráðisins með meirihluta þingmanna er 

tillagan felld. Evrópuþingið getur samþykkt tillögu Ráðherraráðsins með breytingum með 

meirihluta atkvæða sem fer þá aftur til Ráðherraráðsins og Framkvæmdastjórnarinnar sem 

þarf að láta uppi álit sitt á breytingatillögunni. Ráðherraráðið getur fallist á breytingatillögu 
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þingsins eða hafnað henni með auknum meirihluta. Ef Framkvæmdastjórnin hefur hinsvegar 

ekki fallist á breytingatillögu þingsins, þá verður Ráðherraráðið að samþykkja breytinguna 

einróma.  

     Ef Ráðherraráðið hafnar breytingatillögu þingsins þá fer málið fyrir Sáttanefndina (e. the 

Conciliation Committee), en í henni sitja fulltrúar frá Ráðherraráðinu, Evrópuþinginu og 

Framkvæmdastjórninni. Nefndin verður að komast að samkomulagi innan sex vikna að öðrum 

kosti telst tillagan vera fallinn. Ef Sáttarnefndin kemst að samkomulagi innan sex vikna þá 

þarf Ráðherraráðið að samþykkja tillöguna með auknum meirihluta og þingið með meirihluta 

greiddra atkvæða svo hún öðlist gildi.
129

 

3.5.3 Reglugerðir 

Reglugerðir eru almennar reglur sem hafa almenna þýðingu, en eru ekki einstaklingsbundnar 

ákvarðanir. Þær eru eins og almenn lög og gilda milliliðalaust innan aðildarríkjanna og eru að 

öllu leyti bindandi.
130

 Reglugerðir sem settar eru af ESB gilda því beint í aðildarríkjunum án 

þess að það þurfi að innleiða þær sérstaklega inn í réttarkerfi þeirra. Svo að einstaklingar í 

aðildarríkjum geti byggt rétt á reglugerð gagnvart aðildarríki eða stofnunum ESB verður hún 

þó að vera nægilega skýr og afdráttarlaus, þ.e. svo hún hafi beina réttarverkan
131

 (e. direct 

affect). Reglugerð bindur aðildarríkin á þann hátt að þeim er óheimilt að setja lög sem ganga 

gegn henni, þ.e. reglugerðin er rétthærri en lög aðildarríkjanna. Aðildarríki geta þurft að setja 

tilteknar reglur um framkvæmd reglugerðarinnar, t.d. um ákveðnar bannreglur.
132

 

3.5.4 Tilskipanir 

Tilskipun (e. directive) gefur aðildarríkjunum val um með hvaða aðferðum þau ná fram 

markmiðum tilskipunarinnar. Tilskipun er ekki beint til þegna aðildarríkjanna heldur til 

ríkjanna sjálfra og eru þau skuldbundin til að framfylgja þeim markmiðum sem er lýst í henni. 

Aðildarríkin eru því skyldug til þess að sjá til þess að markmiðum tilskipunnar sé náð bæði 

með því að leiða reglur hennar í lög og setja reglur um viðurlög sem liggi við því ef ákvæðum 

hennar er ekki fylgt.
133
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3.5.5 Ákvarðanir, tilmæli og álit 

Ákvöð (e. decision) bindur þann sem ákvörðunin er beint til og getur henni verið beint bæði 

til einkaaðila eða aðildarríkis. Tilmæli og álit hafa ekki bindandi áhrif en þau geta þó verið 

undanfari lagasetningar.
134

  

3.6 Forgangsáhrif og bein réttarverkan ESB-réttar 

ESB-dómstóllinn hefur haft gífurlega mikil áhrif á þróun ESB-réttar bæði í gegnum dóma sína 

og forúrskurði. Dómstóllinn mótaði reglurnar um beina réttarverkan (e. direct affect) og 

forgangsáhrif ESB-réttar (e. supremacy) til að drífa samrunann áfram og tryggja virkni hins 

innri markaðar.
135

 Það kemur hinsvegar hvergi fram í ákvæðum Rómarsáttmálans að ákvæði 

hans skuli hafa bein lagaáhrif, forgang eða bein réttaráhrif. En ESB-dómstóllinn hefur með 

dómaframkvæmd sinni og dýnamískri túlkun á sáttmálum ESB mótað þessar reglur til að 

tryggja samræmda túlkun á löggjöf ESB.
136

 Stofnun hins innri markaðar leiddi til þess að 

nauðsynlegt var að setja grunnreglur sem tryggðu samræmda túlkun á reglum ESB-réttar á 

innri markaðinum og giltu framar lögum og reglum aðildarríkjanna.
137

 Í næstu köflum verður 

farið yfir þær meginreglur sem gilda um forgangsáhrif ESB-réttar gagnvart landsrétti 

aðildarríkja ESB til að varpa skýrara ljósi á yfirþjóðlegt vald ESB-dómstólsins. Einnig er 

nauðsynlegt að skýra frá þessum óskráðu reglum ESB-réttar í tengslum við umfjöllun 

höfundar um EFTA-dómstólinn og áhrif EES-samningsins á réttarkerfi Íslands í tengslum við 

umræðuna um afsal fullveldis Íslands í tengslum við EES-samningin. Nánari umfjöllun um 

milliliðalaus áhrif EES-réttar má lesa um í kafla 8.5 í ritgerðinni.   

3.6.1 Reglan um beina réttarverkan  

ESB-dómstólinn mótaði regluna um beina réttarverkan (e. direct effect) í máli Van Gend en 

Loos árið 1963.
138

 Reglan kveður á um að tilteknar reglur ESB-réttar hafi beina réttarverkan í 

aðildarríkjum ESB, þ.e. að þær hafi beint gildi að lögum án þess að ríkin þurfi að innleiða þær 

sérstaklega inn í sinn landrétt. Þessi regla á m.a. við um reglugerðir (e. regulations) sem settar 

eru af stofnunum ESB.
139
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      Í máli Van Gend en Loos vísaði hollensk úrskurðarnefnd máli til forúrskurðar ESB-

dómstólsins þar sem álitaefnið laut að því hvort hollenskum stjórnvöldum hefði verið heimilt 

að leggja á innflutningstolla.
140

  

 

Dómurinn fjallaði um það hvort það væri á valdi hollenskra dómstóla að úrskurða um hvort 

einstaklingur gæti byggt rétt á ákvæðum ESB-réttar gagnvart hollenskum dómstólum. En ESB-

dómstólinn vísað til þess að meginhlutverk hans væri að tryggja einsleita túlkun ESB-réttar og 

samkvæmt því hlutverki þá hefðu aðildarríkin takmarkað fullveldi sitt ekki bara hvað varðaði 

aðildarríkin sjálf, heldur líka rétt þegnanna“.
141

 

 

Samkvæmt dóminum hefur grunnreglan um beina réttarverkan verið túlkuð á þann hátt að hún 

eigi við um þær reglur ESB-réttar sem fela í sér skýrt og skilyrðislaust bann við tilteknum 

athöfnum og þær megi ekki vera háðar því að tilteknar reglur séu settar í aðildarríkjunum til 

að framfylgja banninu.
142

  

3.6.2 Reglan um forgangsáhrif ESB-réttar 

Reglan um forgangsáhrif (e. supremacy) ESB-réttar kveður á um að reglur ESB-réttar séu í 

öllum tilfellum rétthærri en lög og reglur aðildarríkjanna. Reglan var kveðin upp í forúrskurði 

ESB-dómstólsins í máli Costa v ENEL árið 1964.
143

 Í málinu vísaði ESB-dómstóllinn m.a. til 

sömu raka og í Van Gend en Loos málinu, en reglan um forgangsáhrif ESB-réttar felur í sér; 

 

Að allar gildar reglur ESB-réttar hvaða nafni sem þær nefnast, reglugerðir (e. regulations), 

tilskipanir (e. directive) eða aðrar lögmætar reglur ESB-réttar
144

 eru rétthærri reglum 

aðildarríkjanna og ganga þeim framar. Ef reglur landsréttar eru andstæðar reglum ESB-réttar 

þá skulu reglur ESB-réttar gilda. „By contrast with ordinary international treaties, the Treaty 

has created its own legal system of the Member States and which their courts are bound to 

apply.“
145

      

 

Af reglunni um forgangsáhrif má sjá að ESB-réttur telst ekki til almenns þjóðaréttar heldur er 

hann líkari sambandsrétti (e. federal law) sem gildir í sambandsríkjum (e. federal states). 

Reglan um forgangsáhrif kveður á um að reglur ESB-réttar hafi forgang fram yfir reglur 

landsréttar, þ.e. ef reglur landsréttar eru andstæðar reglum ESB-réttar þá víkja reglur 

landsréttar fyrir reglum ESB-réttar þar sem þær eru rétthærri.
146
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3.6.3 Reglan um skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna 

Í máli Francovich (1991)
147

 komst ESB-dómstólinn að þeirri niðurstöðu að aðildarríki væri 

skaðabótaskylt gagnvart einkaaðila þar sem það hafði vanrækt að innleiða tilskipun (e. 

directive) sem veitti einstaklingum aðildarríkisins tiltekin rétt inn í landsrétt. 

 

Í málinu hafði aðildarríki vanrækt að innleiða tilskipun inn í landsrétt sem átti að skapa 

einstaklingi tiltekin réttindi ef fyrirtæki varð gjaldþrota. ESB-dómstóllinn taldi að skilyrðunum 

um beina réttarverkan væri ekki fullnægt í málinu, en þar sem einstaklingurinn hafði orðið 

fyrir tjóni vegna vanrækslu ríkisins á að innleiða tilskipunina þá bæri aðildarríkið 

skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingnum.  

 

Í þessum dómi var ESB-dómstóllinn að tryggja forgangsáhrif ESB-réttar í þeim tilvikum  sem 

aðildarríki ríki brjóta gegn ESB-rétti. Brotið getur þá annarsvegar falist í því að tilskipun hafi 

ekki verið innleidd inn í réttarkerfi ríkisins. Hinsvegar ef ríkin innleiða tilskipunina á 

ófullnægjandi hátt inn í réttarkerfi sitt.
148

  

3.7 Samantekt 

Evrópusambandið á upphaf sitt að rekja til stofnunar Kola- og stálbandalags Evrópu sem sett 

var á fót með undirritun Parísarsáttmálans þann 18. apríl 1951. Frá stofnun sambandsins hefur 

það tekið miklum breytingum og þróast áfram í átt að frekari samvinnu ríkjanna með setningu 

nýrra sáttmála. Annarsvegar hefur ESB stækkað á víddina með aðild enn fleiri ríkja að 

sambandinu og hinsvegar hefur samstarfið dýpkað frá því sem það upphaflega var og nær nú 

til mun fleiri sviða en það áður gerði. Þessi þróun ESB má túlka til samræmis við kenningar 

ný-virknihyggjunnar um að samvinna ríkja á einu sviði leiði til víxlverkunar sem verði til þess 

að samvinnan færist yfir til fleiri sviða. Meginstofnanir ESB eru Leiðtogaráðið, 

Ráðherraráðið, Framkvæmdastjórnin, Evrópuþingið og Evrópudómstóllinn. Það er 

Framkvæmdastjórnin sem sér um að leggja fram tillögur að lagasetningu og sendir þær 

tillögur áfram til Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins sem hafa löggjafaravaldið í sínum 

höndum. Evrópuþingið er eina stofnun ESB sem kosin er lýðræðislegri kosningu af borgurum 

aðildarríkjanna en Framkvæmdastjórnin og Evrópudómstóllinn eru þær stofnanir sem hafa 

hvað mest yfirþjóðleg einkenni af stofnunum ESB, en Ráðherraráðið starfar í raun á 

milliríkjagrundvelli. Hið yfirþjóðlega vald sem einkennir Framkvæmdastjórnina felst 

annarsvegar í því að stjórnarmenn hennar eru skipaðir af stjórnvöldum aðildarríkjanna en ekki 
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lýðræðilega kjörnir og hinsvegar því að meginhlutverk stjórnarmanna er að vinna að 

hagsmunum ESB en ekki sinna eigin ríkja.
149

  

      Yfirþjóðlegt vald ESB birtist í því að aðildarríkin hafa framselt hluta af ákvörðunarrétti 

sínum í tilteknum afmörkuðum málum á sviði löggjafar-, framkvæmdar og dómsvald yfir til 

sameiginlegra yfirþjóðlegra stofnanna ESB. Það má einnig greina yfirþjóðleg einkenni ESB í 

sjálfstæði ESB og stofnunum þess, meirihlutaræði í stofnunum, beinum réttaráhrifum 

lagasetningar ESB, framsal fullveldis frá aðildarríkjunum til ESB og vald 

Framkvæmdarstjórnarinnar og Evrópudómstólsins í því að setja aðildarríkjunum og borgurum 

þeirra bindandi fyrirmæli. Það hefur orðið til sjálfstætt réttarkerfi innan ESB sem aðildarríkin 

þurfa að lúta, en eitt af megineinkennum þess er að lagakerfi ESB gengur framar landsrétti 

aðildarríkjanna.
150

  

      Evrópudómstóllinn hefur haft víðtæk áhrif á þá þróun sem hefur átt sér stað innan ESB 

með því að beita víðtækri eða dýnamískri túlkun við beitingu þeirra ákvæða sem kveðið er á 

um í sáttmálum ESB. Í dómaframkvæmd sinni hefur dómstóllinn mótað regluna um beina 

réttarverkan, forgangsáhrif ESB réttar fram yfir landsrétt aðildarríkjanna og regluna um 

skaðabótaskyldu aðildarríkjanna ef þeim misferst að innleiða tilskipanir inn í landsrétt eða 

gera það með ófullnægjandi hætti. En allar þessar reglur eiga sér ekki beina lagastoð í 

sáttmálum ESB heldur hefur Evrópudómstóllinn mótað þær með því að vísa fremur til þeirra 

markmiða sem stefnt var að með sáttmálum ESB í stað þess að túlka ákvæðin samkvæmt 

orðanna hljóðan og hefur dómstóllinn einnig vísað til þess að tilgangur þeirrar túlkunar sé að 

tryggja einsleitni innan ESB. Evrópudómstóllinn ber því sterk einkenni yfirþjóðlegs valds yfir 

aðildarríkjunum þar sem hann hefur heimild til að setja þeim bindandi fyrirmæli og dómar 

hans eru endanlegir, þ.e. þeim verður ekki áfrýjað til hærra dómstigs.
151
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4 Þátttaka Íslands í Evrópusamrunanum 

4.1 Ísland og Evrópusamruninn 

Íslenskir stjórnmálamenn hafa allt frá því lýðveldi var stofnað á Íslandi leitast við að tryggja 

landinu hagstæð viðskiptakjör á erlendum mörkuðum með tvíhliða samningum. Íslenskir 

ráðamenn hafa lagt ríka áherslu á sjálfsákvörðunarrétt Íslendinga í eigin málum og að þeir geti 

tekið ákvarðanir er lúta að hagsmunum Íslands án afskipta annarra. Hagsmunir þjóðarinnar 

hafa í gegnum tíðina verið tryggðir með tvíhliða samskiptum/samningum, m.a. við útfærslu 

fiskveiðilögsögunnar og í efnahags-, viðskipta- og varnarsamskiptum við Bandaríkin. Sá 

árangur sem íslensk stjórnvöld hafa náð í þessum tvíhliða samskiptum og samningum hefur 

orðið til þess að móta Evrópustefnu stjórnvalda. En hún hefur einkennst  af því að stjórnvöld 

hafa almennt frekar viljað gera tvíhliða samninga við einstök ríki í stað þess að taka þátt í 

samrunaþróun Evrópu
152

 og afsala hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB. 

Íslensk stjórnvöld hafa því að meginstefnu til ekki verið virkir þátttakendur í þeirri 

fjölþjóðasamvinnu sem fram fer innan alþjóðastofnanna
153

 til að tryggja hagsmuni 

þjóðarinnar.
154

 Einnig hafa samskipti Íslands við Norðurlöndin byggst á tvíhliða samningum 

líkt og samvinnan í Norðurlandaráði sem byggist á milliríkjasamstarfi.  

      Íslensk stjórnvöld hafa allt frá lýðveldistofnun náð að tryggja hagstæð viðskiptakjör á 

erlendum mörkuðum og þar með efnahagslega hagsmuni landsins og tryggt varnir landsins 

með tvíhliða samskiptum.
155

 Sú staðreynd að þeim hafi tekist þetta skýrir af hverju íslensk 

stjórnvöld hafa verið treg til að taka þátt í Evrópusamrunanum til að tryggja hagsmuni 

þjóðarinnnar.
156

 Ráðamenn hafa þó þurft að víkja frá þessari stefnu þegar ekki hefur verið 

hægt að tryggja markaðsaðgang fyrir sjávarafurðir á fullnægjandi hátt með tvíhliða 

samningum, sbr. innganga Íslands í EFTA og EES-samningurinn. Með aðild að þessum 

samningum hefur Ísland þurft að taka þátt í samrunaþróuninni í Evrópu til að tryggja 

hagsmuni þjóðarinnar.
157
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      Íslenskir ráðamenn hafa flestir staðið í þeirri trú að svo lítið ríki sem Ísland geti ekki látið 

til sín taka né haft áhrif að nokkru marki innan fjölþjóðastofnanna. En sú skoðun íslenskra 

ráðamanna um að þeir geti aðeins haft takmörkuð áhrif innan alþjóðastofnanna á ekki að öllu 

leyti við rök að styðjast. Samkvæmt rannsókn sem Diana Panke gerði á því hvaða áhrif 

smáríki geti haft á ákvarðanartöku innan ESB kemur fram að þau geti haft áhrif ef þau beiti 

réttum aðferðum. Þær aðferðir ganga út á það að smáríkin þurfa í fyrsta lagi að tryggja að 

skipulag í ráðuneytum heima fyrir sé gott og sérþekking til staðar á Evrópusambandinu og því 

hvernig starfsemi stofnana sambandsins virka. Í öðru lagi er mikilvægt fyrir smáríki að beita 

sér snemma í ferlinu ef þau vilja hafa áhrif og því meiri áhuga sem þau sýni málinu því meiri 

árangri muni þau ná.
158

 Í þriðja lagi að árangur í samningaviðræðum ráðist af því hve virk 

smáríkin séu og þar skipti helst máli hæfileikinn til að leysa vandamál. Smáríki eigi að leggja 

áherslu á að lesa aðstæðurnar rétt og beita mismunandi aðferðum eftir því hvaða málefni er 

við að etja hverju sinni og líta ekki bara til þess hvað henti sínu ríki best, heldur líka benda á 

af hverju það sé gott fyrir hin ríkin að tiltekinni niðurstöðu sé náð. Smáríki ná litlum árangri 

innan ESB ef þau hafa litla sérfræðikunnáttu, en ef þau hinsvegar hafa sérþekkingu og velja 

rétta samningaraðferð og nota aðferðir til að leysa vandamál
159

 ásamt því að beita 

„lobbyisma“ er mun líklegra að þau nái árangri.
160

  

4.1.1 Evrópusamruninn 

Endurreisn og uppbygging Evrópu upp úr rústum síðari heimstyrjaldarinnar hófst með því að 

Bandaríkjamenn buðu Evrópu upp á aðstoðarsamvinnu með hinni svokölluðu 

Marshallaðstoð.
161

 Aðstoðin var í raun upphaf efnahagslegrar samvinnu Evrópuþjóða eftir 

síðari heimstyrjöldina. Til að halda utan um bandarísku efnahagsaðstoðina sem ætluð var til 

að endurreisa ríki Vestur-Evrópu var sett á fót sérstök stofnun Efnahagsstofnun Evrópu OEEC 

(e. Committee on European Economic Cooperation) þann 16. apríl 1948 til að stuðla að 

frjálsum viðskiptum, auka milliríkjaverslun milli landa og útflutning meðal aðildarríkjanna.
162

 

Íslendingar gengu í OEEC þann 3. júlí 1948 m.a. með það að markmiði að auka aðgengi 
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fiskafurða að evrópskum mörkuðum. Aðildin var fyrsta skref Íslands í efnahagslegri 

samvinnu í tengslum við önnur Evrópuríki. Þegar Bandaríkin og Kanada gengur í OEEC árið 

1960 var nafni stofnunarinnar breytt í OECD (e. Organization for Economic Cooperation and 

Development).
163

  

      Er Rómarsáttmálinn tók gildi árið 1957 má segja að Evrópusamruninn hafi hafist fyrir 

alvöru þegar sex aðildarríki Efnahagsbandalagsins (EB)
164

 afnumdu tolla og höft á sínum 

markaðssvæðum. Innan OEEC var í framhaldinu gerð tilraun á árunum 1957-1959 til að gera 

öll lönd Vestur-Evrópu að einu fríverslunarsvæði með iðnaðarvörur. Markmiðið var að 

bregðast við því að EB var að afnema tolla og höft innan aðildarríkjanna og taka upp 

sameiginlega tollastefnu gagnvart öðrum ríkjum. Íslendingar tóku þátt í samningaviðræðunum 

en áætlun aðildarríkja OEEC mistókst.
165

 Bretland beitti sér síðan fyrir stofnun 

fríverslunarsamtaka EFTA (e. the European Free Trade Association)
166

 sem stofnuð voru 3. 

maí 1960. En þar sem Ísland átti í hatrömmum deilum við Breta varðandi landhelgina tók 

ríkið ekki þátt í þeim viðræðum.
167

  

      Viðreisnarstjórn Alþýðuflokksins og Sjálfstæðisflokksins sem var við völd frá 1959-1971 

eða í þrjú kjörtímabil stuðlaði markvisst að því að grípa til aðgerða til að bæta efnahag 

landsins. Markmið þeirra var m.a. að auka aðgengi sjávarútvegsafurða til Vestur-Evrópu með 

því að gera fríverslunarsamninga við ríki sem mest fluttu inn af fiskafurðum frá Íslandi.
168

 

Árið 1961 setti Viðreisnarstjórnin á fót nefnd
169

 sem hafði það hlutverk að skoða möguleikann 

á aðild Íslands að EFTA svo ríkinu væri gert kleift að ná betri viðskiptasamningi við EB um 

aðgengi sjávarafurða. Nefndin ráðlagði ríkisstjórninni að sækja um aðild að EFTA til þess að 

samkeppnisstaða Íslands myndi ekki versna verulega, en benti hinsvegar á að markaður með 

iðnaðarvörur innanlands væri mjög viðkvæmur og myndi eiga verulega erfitt með að takast á 

við samkeppni. Varðandi landbúnaðarvörur þá var aðild að samtökunum talin hafa skaðleg 

áhrif á landbúnað í landinu og ítrekaði nefndin að Ísland myndi þurfa mjög langan 

aðlögunartíma fyrir því að opna landið fyrir viðskiptum. Þau skilaboð fengust frá EFTA 
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skrifstofunni að það yrði mjög erfitt að fallast á allar þær undanþágur sem Ísland taldi sig 

þurfa ef það gerðist aðili að EFTA.
170

 Árið 1961 gerðu Bretland, Danmörk og Írland tilraun til 

að gerast aðili að Evrópska Efnahagsbandalaginu, en Bretlandi var synjað um inngöngu vegna 

andstöðu Frakklands og beitti Charles De Gaulle neitunarvaldi í tvígang gegn Bretum.
171

 

Íslendingar hugleiddu á árunum 1961-1963 að gera tvíhliða tollasamning eða semja um 

aukaaðild að EB þar sem EB hafði ákveðið að taka upp sameiginlega tolla á sjávarafurðir og 

hækka þá um allt að helming eða um 10% til 25%. Viðræður hófust á milli íslenskra 

stjórnvalda og EB, en þegar forseti Frakklands hafnaði því að stækka sambandið runnu þær 

viðræður út í sandinn. En það er líka alveg óvíst að sambandið hefði verið tilbúið til að 

gangast við öllum þeim undanþágum sem íslensk stjórnvöld töldu sig þurfa.
172

  

4.2 Ísland og EFTA 

Eftir að viðræðurnar við EB runnu út í sandinn lögðu íslensk stjórnvöld áherslu á að komast 

inn í fríverslunarsamtök EFTA og báru þær tilætlanir árangur árið 1970 þegar gerður var 

samningur um aðild Íslands að EFTA.
173

 Fríverslunarsamtökin EFTA voru stofnuð 3. maí árið 

1960 í Stokkhólmi og voru stofnríkin, Austurríki, Danmörk, Noregur, Portúgal, Svíþjóð, Sviss 

og Bretland.
174

 Markmiðið með stofnun EFTA var að bregðast við þeim vanda sem 

tollalækkanir innan EB frá og með 1. janúar 1959 myndu hafa í för með sér. Jafnframt var 

markmið samtakanna að auka hagvöxt, atvinnu og stuðla að batnandi lífskjörum í 

aðildarríkjum þess.
175

 Fríverslunarsvæði EFTA er svæði þar sem aðildarríkin afnema tolla, 

höft, verndartolla og viðskiptahöft á vöruflæði innan aðildarríkjanna, en hvert ríki fyrir sig 

ákveður tolla gagnvart öðrum löndum utan EFTA. En innan ESB er um tollabandalag að ræða 

sem þýðir að tekin er upp sameiginlegur ytri tollur gagnvart öðrum ríkjum og settur á 

sameiginlegur innri markaður þar sem viðskiptahindranir eru afnumdar bæði hvað varðar 

framleiðsluþætti og iðnaðarvörur.
176

  

      Aðildin að EFTA olli miklum umræðum og ólgu í íslensku samfélagi og þegar kosið var 

um aðildina á Alþingi þá samþykktu 34 þingmenn úr stjórnarflokkunum aðildina, 
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Framsóknarflokkurinn sat hjá en sjö þingmenn Alþýðubandalagsins kusu gegn aðildinni.
177

 Í 

framhaldi af aðild Íslands að EFTA gerðu hvert og eitt aðildarríki tvíhliða 

fríverslunarsamning við EB. Í fríverslunarsamningi (e. Free Trate Agreement (FTA)) Íslands 

við EB um sjávarafurðir sem gerður var árið 1972 var kveðið á um verulegar tollívilnanir fyrir 

iðnvarning og fiskafurðir sem fluttar voru frá Íslandi inn til EB.
178

 Það var síðan 1. janúar 

1972 sem Bretland, Danmörk og Írland gengu í EB, en Noregur hafnaði aðildarsamningi í 

þjóðaratkvæðagreiðslu. Í kjölfar aðildar Íslands að EFTA lækkuðu ýmsar innflutningsvörur í 

verði og greiðari aðgangur fékkst fyrir íslenskar vörur á Evrópumarkaði. Aðild Íslands að 

EFTA og síðar EES-samningnum hefur gert landinu kleift að taka virkan þátt í hinum 

alþjóðlega viðskiptamarkaði og þar með eflt efnahagslega stöðu Íslands verulega. Sérstaklega 

hefur Ísland notið góðs af þessum samningum þar sem þeir hafa veitt sjávarútvegsvörum 

tollfríðindi og aukin markaðsaðgang að mörkuðum ESB og annarra þriðju ríkja sem EFTA 

hefur gert fríverslunarsamning við.
179

 

      Núverandi aðildarríki að EFTA eru Ísland, Noregur, Lichtenstein og Sviss. 

Fríverslunarsamtök EFTA skiptast í tvær stoðir þar sem önnur stoðin sér um gerð 

fríverslunarsamninga
180

 við önnur ríki sem er staðsett í Genf, en hin stoðin sem sér um EES-

samninginn og er staðsett í Brussel. Meginhlutverk EFTA er að aðstoða aðildarríkin við að 

semja og viðhalda fríverslunarsamningum við önnur ríki ásamt því að aðstoða Ísland, Noreg 

og Lichtenstein við framkvæmd EES-samningsins.
181

   

4.3 Evrópskt efnahagssvæði 

Árið 1984 var að frumkvæði EFTA haldin sameiginlegur ráðherrafundur EFTA og EB í 

Lúxemborg og þar var samþykkt svokölluð Lúxemborgar yfirlýsing. Í henni kom fram að 

stefnt væri á að koma á enn frekari samstarfi með það að markmið að greiða fyrir frjálsum 

viðskiptum og efla samkeppni á Evrópska Efnahagssvæðinu. Í upphafi árs 1989 var EFTA 

ríkjunum boðið að gerast aðilar að hinum innri markaði EB þegar Jacques Delors forseti 
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Framkvæmdarstjórnar ESB hélt ræðu á Evrópuþinginu.
182

 Það er óhætt að segja að aðild 

Íslands að EFTA árið 1969 hafi skipt íslenska ríkið miklu máli, bæði vegna þess að það gerði 

Íslandi kleift að semja um fríverslun við EB og leiddi síðar til þess að Ísland varð aðili að 

EES-samningnum. Það voru þrjú ríki Austurríki, Svíðþjóð og Finnland sem ákváðu í kjölfarið 

af boði EB um aukna samvinnu að sækja um aðild að EB
183

 og gengu þau í sambandið árið 

1995, en Norðmenn höfnuðu aðildarsamningi við EB í þjóðaratkvæðagreiðslu. Sviss hafnaði 

síðan EES-samningnum í þjóðaratkvæðagreiðslu sem leiddi til þess að eftir stóðu Ísland, 

Noregur og Liechtenstein sem urðu aðilar að EES-samningnum.
184

  

      Formlegar samningaviðræður milli EFTA og EB um að koma á fót Evrópsku 

Efnahagssvæði hófust í júní 1990, en áður höfðu samböndin unnið saman að undirbúningi 

viðræðnanna.
185

 Í samningaviðræðunum um EES-samninginn lögðu íslensk stjórnvöld mikla 

áherslu á að ná fram sérákvæðum um tollívilnanir fyrir sjávarafurðir. Þessar kröfur Íslendinga 

ollu nokkrum vandræðum í samningaferlinu þar sem EB taldi að slík undanþága tengdist beint 

sameiginlegri sjávarútvegsstefnu EB. En Íslendingar tóku það ekki í mál að heimila veiðar 

innan landhelgi sinnar í staðinn fyrir bættan markaðsaðgang fyrir fiskafurðir. Niðurstaða 

samningaviðræðnanna varð mjög hagstæð fyrir Íslendinga þar sem tollfrelsi fékkst fyrir yfir 

90% af sjávarafurðum Íslendinga. Ísland barðist líka fyrir því að fá undanþágu varðandi 

innflutning á landbúnaðarvörum og að fjárfestingar erlendra aðila í sjávarútvegi og 

orkulindum yrðu takmarkaðar. Gengist var við þessum kröfum Íslendinga en ekki var 

samþykkt undanþága sem íslenska ríkið krafðist um að stjórnvöld gætu gripið til sérstakra 

öryggisráðstafana og takmarkað straum fólks til landsins á grundvelli frjáls atvinnu- og 

búseturéttar. Á Alþingi og í þjóðfélaginu öllu var tekist á um aðildina að EES-samningnum og 

mótaðist umræðan og öll orðræðan að mestu af því að verið væri að skerða fullveldi landsins 

með aðild að EES-samningnum.
186
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4.4 Schengen 

Samkomulagið um Schengen var undirritað árið 1985 á milli Þýskalands, Frakklands og 

Benelúxlandanna.
187

 Schengen samningurinn kveður á um afnám í áföngum á eftirliti á 

sameiginlegum landamærum ríkjanna, þ.e. landamærum á lofti, sjó og landi. Schengen 

samstarfið felst annarsvegar í því að afnema persónueftirlit á innri landamærum 

aðildarríkjanna og hinsvegar í því að tryggja öryggi borgaranna á Schengen svæðinu. Með 

Amsterdamsáttmálanum sem tók gildi árið 1999 var Schengen samstarfið flutt undir ESB og 

tekið fram að öll ríki sem óski eftir aðild að ESB beri skylda til að innleiða reglur 

Schengen.
188

 Samstarfið um Schengen
189

 fellur undir samvinnu ESB í dóms- og 

innanríkismálum og voru aðildarríki samningsins 26 á árinu 2012.
190

 

      Þegar Danir sóttu um aðild að Schengen árið 1994 setti það norræna vegabréfasambandið 

í uppnám, en þegar Svíþjóð og Finnland gengu í Schengen samfara aðild sinni að ESB árið 

1995 gerðust Ísland og Noregur aðilar með aukaaðild að Schengen. Öll norðurlöndin 

undirrituðu samninginn árið 1996 en hann gekk ekki í gildi á Íslandi fyrr en árið 2001. Er 

Ísland gerðist aðili að Schengen gekk það lengra en sum önnur ríki Evrópu í 

Evrópusamrunanum, þar á meðal Bretland og Írland sem ekki taka þátt í Schengen 

samstarfinu. Ástæða þess að Ísland ákvað að gerast aðili að samningnum var sú að aðrar 

Norðurlandaþjóðir gerðust aðilar að því og stefndi það Norræna vegabréfasamstarfið í hættu. 

Ísland tekur þátt í Schengen samstarfinu
191

 sem fellur undir dóms- og innanríkismál á 

grundvelli sérstaks samnings þar að lútandi og sýnilegasta hlið Schengen samstarfsins er sú að 

hægt er að ferðast á milli ríkjanna án þess að sýna vegabréf. Í staðinn kemur aukið eftirlit á 

ytri landamærum svæðisins sem öll aðildarríki taka þátt í að greiða fyrir. Í samningnum er 

einnig kveðið á um víðtækt réttar– og lögreglusamstarf sem nýtist íslenska ríkinu vel í 

baráttunni við skipulögð glæpasamtök, mansal, eitulyfjasölu, framsal afbrotamanna og í 

málefnum innflytjenda.
192

  

      Í byrjun fór það samstarf sem laut að Schengen fram utan stofnanna ESB og var byggt á 

milliríkjagrundvelli þar sem ákvarðanir voru teknar einróma af aðildarríkjunum. Sérstök 

nefnd samsetta nefndin (e. mixed committe) var stofnuð og fjallaði hún um þau mál sem 
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vörðuðu Schengen. Í nefndinni gátu fulltrúar frá Íslandi, Noregi og Sviss tekið þátt í 

umræðum en höfðu ekki heimild til að taka þátt í atkvæðagreiðslu eða ákvarðanatökum. Eftir 

að Schengen var flutt undir stofnanir ESB árið 1999 er Íslandi heimilt að taka þátt í umræðum 

um málefni Schengen, en formleg ákvarðanataka fer fram í Ráðherraráði ESB. Ef Ísland, 

Noregur eða Sviss neita að innleiða þær reglur sem settar eru á grundvelli Schengen þá getur 

það haft það í för með sér að samningurinn fellur úr gildi. Raunin er sú að þróunin hefur orðið 

þannig að ESB ríkin taka ákvörðun saman um málefni sem varða Schengen og svo þegar 

kemur að því að ræða málefnið í samsettu nefndinni, þá hafa hin þrjú ríkin lítið um málið að 

segja þegar til þess kemur.
193

 

4.5 Umsókn um aðild að ESB 

Alþingi Íslands samþykkti að ganga til viðræðna við ESB um inngöngu Íslands í sambandið 

þann 16. júlí árið 2009. Umræðurnar á Alþingi eftir að meirihluti utanríkismálanefndar 

Alþingis lagði fram nefndarálit um að sækja um aðild að ESB voru miklar. Við 

atkvæðagreiðsluna sögðu 33 þingmenn já, 28 þingmenn nei og 3 sátu hjá. Það var síðan 23. 

júlí árið 2009 sem Ísland sótti formlega um aðild að Evrópusambandinu. Nú hafa 

samningaviðræðurnar við ESB verið settar á bið/hlé eftir að núverandi ríkisstjórn Framsóknar- 

og Sjálfstæðisflokks tók við völdum. Óvíst er því um framhaldið, en mögulega mun verða 

haldin þjóðaratkvæðagreiðsla um það hvort Íslendingar vilji halda aðildarviðræðunum áfram, 

en ekkert hefur verið ákveðið um það. Utanríkisráðherra Íslands Gunnar Bragi Sveinsson 

hefur lýst því yfir að stefna ríkisistjórnarinnar sé að efla samstarf við Evrópu og þar með auka 

samvinnuna í gegnum EES-samninginn. Það sé því markvisst verið að vinna að því að skoða 

hvernig íslensk stjórnvöld geti aukið áhrif sín í gegnum EES-samninginn með því að auka 

fjölda embættismanna og taka virkari þátt í því nefndarstarfi sem Ísland hefur aðgang að 

innan ESB.
194

 Forsætisráðherra Íslands Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hefur greint 

opinberlega frá því að gerð verði skýrsla um þróun mála innan ESB og stöðu aðildarviðræðna 

sem verði lögð fram á Alþingi í september eða október á þessu ári (2013). Sigmundur lýsti 

eftirfarandi yfir: „Eins og ykkur er kunnugt hefur Ísland stöðvað viðræður um aðild að ESB, 

að sinni. Þetta mál verður rætt á Alþingi í haust eftir að þingið hefur fengið í hendur skýrslu 

um þróunina innan sambandsins og stöðu aðildarviðræðna fram að þessu. Að því búnu 

munum við taka ákvörðun um framhaldið. Við erum hins vegar staðráðin í að viðhalda 

sterkum tengslum við Evrópusambandið og aðildarlönd ESB“.
195
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4.6 Samantekt 

Íslenskum ráðamönnum tókst framan af síðustu öld að tryggja hagsmuni íslensku þjóðarinnar 

með tvíhliða samskiptum/samningum meðal annars í baráttunni um útfærslu 

fiskveiðilögsögunnar og í samskiptum sínum við Bandaríkin. Framan af tryggðu Bandaríkin 

okkur efnahags- og viðskiptalegt öryggi ásamt því að tryggja öryggisvarnir landsins. Ísland 

var það ríki sem fékk hlutfallslega mesta aðstoð í tengslum við Marshallaðstoðina og 

Bandaríkin sáu einnig til þess að aðgengi sjávarútvegsafurða að erlendum mörkuðum væri 

tryggt. En þegar hernaðarlegt mikilvægi Íslands fór að minnka fóru Bandríkin að minnka þá 

aðstoð sem þeir höfðu veitt íslenska ríkinu frá lokum síðari heimstyrjaldarinnar.
196

 Íslenskir 

ráðamenn brugðust við þeirri áskorun með því að gerast aðilar að EFTA árið 1970 til að 

tryggja efnahagslegt öryggi Íslands og aðgengi sjávarafurða að erlendum mörkuðum. Íslenskt 

efnahagslíf styrktist verulega með aðildinni að EFTA og aðlagaðist evrópskum mörkuðum. Í 

framhaldi af inngöngunni í EFTA árið 1970 gerði íslenska ríkið tvíhliða fríverslunarsamning 

við ESB um sjávarafurðir árið 1972 og tryggði þar með aðgengi sjávarafurða að mörkuðum 

ESB.
197

  

      Þegar sú þróun átti sér stað innan ESB að stefnt var að því að koma á hinum innri markaði 

með Einingarlögunum ákváðu EFTA ríkin eftir að hafa fengið boð um slíkt frá ESB að semja 

um aðild að hinum innri markaði til að tryggja aðgengi að markaðnum. Samingurinn um 

Evrópska efnahagssvæðið var afrakstur þeirra viðræðna og tók hann gildi þann 1. janúar 1994 

og náði íslenska ríkið að semja um undanþágur í tengslum við samninginn um að afnema tolla 

á um 90% af þeim sjávarafurðum sem þeir fluttu inn til ríkja ESB. EES-samningurinn hefur 

stuðlað að verulega mikilli efnahagslegri velsæld á Íslandi og gert ríkinu kleift að taka þátt í 

hinum alþjóðlega viðskiptamarkaði.
198

 Íslenska ríkið gerðist aðili að Schengen 

landamærasamstarfinu árið 2001 sem gerir íbúum þeirra ríkja sem eru aðilar að því kleift að 

ferðast óhindrað á milli landanna. Schengen samstarfið felst einnig í víðtæku réttar- og 
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lögreglusamstarfi sem nýtist ríkjunum vel í baráttunni við skipulögð glæpasamtök, mansal og 

fl. Ísland sótti um aðild að ESB þann 23. júlí 2009 en nú hafa samningaviðræðurnar við ESB 

verið settar á bið í samræmi við ákvæði stjórnarsáttmála nýrrar ríkisstjórnar sem tók til starfa 

á vormánuðum 2013.
199

  

      Ef litið er til nálgunar Íslands í Evrópusamrunanum þá skýrir kenning Katzenstein af 

hverju íslenska ríkið ákvað að taka aukinn þátt í samrunanum. Stofnun fríverslunarsamtaka 

EFTA varð til þess að íslenska ríkið hafði takmarkaðan aðgang að ríkjunum og lagðir voru 

tollar á þær vörur sem voru fluttar inn til ríkjanna. Með aðildinni minnkaði íslenska ríkið 

þessar þvinganir og jók þar með aðgengi útflutningsvara sinna og tryggði þannig efnahagslegt 

öryggi Íslands. Þegar ESB hóf undirbúning að stofnun hins innri markaðar með 

Einingarlögunum og ljóst var að aðgengi útflutningsvara ríkisins myndi minnka í kjölfarið 

setti það þvinganir á íslenska ríkið sem það brást við með því að gerast aðili að Evrópska 

efnahagssvæðinu. Þegar ljóst var að Schengen landamærasamstarfið myndi stofna Norræna 

vegabréfasamstarfinu í hættu var það sama upp á tengingnum þær þvinganir sem samstarfið 

setti á íslenska ríkið urðu til þess að ákvörðun var tekin um að minnka þvinganirnar með því 

að gerast aðili að samstarfinu. Að lokum var það svo aðildarumsóknin að ESB sem var lögð 

fram í kjölfar þess efnahagslega hruns sem varð á Íslandi árið 2008 en íslenskir ráðamenn 

höfðu gert sér það ljóst að smáríkið Ísland gat ekki staðið af sér slíka kreppu eitt og sér án 

utanaðkomandi aðstoðar. Ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að sækja um aðild að ESB 

byggði meðal annars á því að með aðildinni væri hægt að tryggja efnahagslegt öryggi íslenska 

ríkisins og minnka þær þvinganir sem alþjóðavæðing viðskiptalífsins leggur á smáríkið 

Ísland. Nú hafa aðildarviðræðurnar hinsvegar verið settar á bið í samræmi við stjórnarsáttmála 

núverandi ríkisstjórnar. Nálgun Íslands í Evrópusamrunanum samræmist kenningum 

Katzeinsteins um að smáríki sem standi fyrir utan samrunann upplifi þvinganir sem samvinna 

ríkjanna leiðir af sér og telji sig þar með knúin til að taka aukin þátt í samrunanum til að 

tryggja hagsmuni sína. En kenningin skýrir samt ekki þá varfærnislegu nálgun sem íslenska 

ríkið hefur farið í Evrópusamrunanum því samkvæmt kenningunni upplifa þau meiri 

þvinganir eftir því sem samruninn eykst og nær hún því ekki að skýra af hverju íslenskir 

ráðamenn hafi ekki sóst eftir aðild að ESB fyrr. Fræðimenn telja að skýringuna sé meðal 

annars að finna í því hver afstaða ráðandi atvinnugreinar í landinu sé til ESB. En 

forsvarsmenn sjávarútvegsins hafa barist fyrir því að Íslendingar eigi einir að ráða yfir landi 
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sínu og fiskimiðum. Íslendingar eigi að hafa sjálfsákvörðunarrétt yfir sínum málum og gæta 

að fullveldi ríkisins. Íslensk orðræða einkennist mjög af ríkri þjóðerniskennd og orðræðan öll 

í samfélaginu er í takt við hana um að vernda þurfi fullveldi ríkisins og sjálfsákvörðunarrétt 

þess en orðræðan á sterkar rætur í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og er í engum takti við þá 

þróun sem hefur verið að eiga sér stað í alþjóðasamfélaginu. En þessi orðræða hefur orðið til 

þess að nálgunin hefur verið varfærnisleg af ótta við að missa fullveldi íslenska ríkisins og 

sjálfsákvörðunarrétt ef skrefið yrði tekið til fulls og Ísland gerðist aðili að ESB. En sagan 

hefur sýnt að þegar efnahagslegir hagsmunir þjóðarinnar eru í húfi þá eru tekin skref í átt að 

auknum Evrópusamruna og orðræðan um fullveldi og sjálfsákvörðunarrétt þjóðarinnar hefur í 

þeim tilvikum ekki náð yfirtökum fram yfir efnahagslega hagsmuni íslenska ríkisins.
200
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5 Fullveldi 

5.1 Stjórnskipun Íslands 

Ísland er stjórnarskrárríki og sem slíkt eru megineinkenni stjórnarformsins, lýðræðisskipulag, 

þrískipting ríkisvalds og mannréttindi. Stjórnarformið temprar vald ríkissins og réttarríkið 

setur því ákveðnar skorður á þann hátt að valdheimildir ríkisvaldsins skuli vera byggðar á 

stjórnarskrá og almennum lögum.
201

 Það skipulag sem ríkið hvílir á er kallað stjórnskipun 

ríkisins sem kveður á um hverjir fari með æðstu stjórn þess, hver sé uppspretta ríkisvaldsins, 

reglur um meðferð þess svo og um hver séu mörk valdheimilda ríkisins gagnvart borgurunum. 

Stjórnskipun hvers ríkis kveður á um hvert innra skipulag ríkisins sé og hver sé afstaða þess 

gagnvart borgurunum. Helstu einkenni íslenskrar stjórnskipunar eru, sérstök stjórnarskrá, 

lýðveldisstjórnarform, þingræði, lýðræði, þrígreining ríkisvaldsins, sjálfsákvörðunarréttur 

þegnanna og rík mannréttindavernd.
202

 Kveðið er á um þær meginreglur sem stjórnskipunin 

hvílir á í stjórnarskrá (e. constitution) Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands frá 17. júní 1944, 

(stjórnskipunarlög nr. 33/1944) (stjskr.) og hvílir íslensk stjórnskipun á þrígreiningu 

ríkisvaldsins, sbr. 2. gr. stjskr., löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvaldinu. Stjórnarskráin 

kveður á um hver sé verkaskipting þessa þriggja handhafa ríkisvaldsins og réttarstaða þeirra, 

hvaða valdi ríkisvaldinu sé heimilt að beita borgarana sem og um hvernig leysa beri úr 

ágreiningi á milli ríkisvaldisins og borgaranna. Stjórnskipun Íslands veitir borgurum landsins 

ýmis lýðræðisleg réttindi ásamt mannréttindum. Borgarar landsins njóta kosningaréttar og 

kjörnir fulltrúar og stjórnvöld hafa aðeins heimild til að beita valdi sínu gagnvart borgurum 

landsins ef skýrt er kveðið á um slíka heimild í lögum.
203

     

      Upptök sérstakra stjórnarskráa í nútímamynd og stjórnmálaþróun ríkja má einna helst 

rekja til stjórnarskrár Bandaríkjanna frá 1787 og frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 26. 

ágúst 1789.
204

 Sú hugmyndafræði snérist um að færa ætti völdin frá einvöldum konungi til 

þjóðarinnar og að þjóðin ætti síðan að framselja vald sitt til fulltrúa sinna í lýðræðislegum 

kosningum.
205

 Fyrsta stjórnarskrá Íslands var „stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni 

Íslands“ frá 5. júní 1874 en með henni var Alþingi fært löggjafarvald í sérmálum Íslands, en 

konungur hafði neitunarvald og skipaði helming efri deildar þingsins. Íslendingar höfðu ekki 
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æðsta framkvæmdar- né dómsvald og stjórnuðu ekki utanríkismálum sínum sjálfir og danska 

ríkið var stjórnarskrárgjafinn. Íslendingar fengu heimastjórn árið 1903 og var stjórnarskránni 

breytt samhliða því þar sem ákvæðið um að íslensk mál skyldu borin upp fyrir konung í 

danska ríkisráðinu var fellt niður, konur fengu kosningarétt og í stað sex konungskjörinna 

þingmanna komu landskjörnir þingmenn. Ísland varð fullvalda ríki þann 1. desember 1918, 

þar með viðurkenndi Danmörk samkvæmt þjóðrétti fullveldi Íslands
206

 og fékk ríkið í 

kjölfarið nýja stjórnarskrá árið 1920 „stjórnarskrá konungsríkisins Íslands“. Að lokum er það 

síðan lýðveldisstjórnarskráin frá 17. júní 1944, en þær breytingar sem á henni hafa verið 

gerðar frá upphafi eða samtals sjö stjórnarfumvörp
207

 hafa m.a. lotið að kosningarétti
208

, 

kosningakerfinu, kjördæmaskipan, fjölda þingsæta og skipulagi þingsins. Árið 1995 voru 

síðan umfangsmiklar breytingar gerðar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, m.a. í kjölfar 

lögleiðingar Mannréttindasáttmála Evrópu frá árinu 1994. Þegar Ísland varð lýðveldi árið 

1944 fékk ríkið rétt til að setja sér þau stjórnlög og velja sér það stjórnarform sem það vildi og 

samkvæmt lýðræðisstjórnarformi þá sækir allt ríkisvald stoð sína til vilja þjóðarinnar.
209

 

5.2 Uppruni fullveldis 

Fullveldi vísar til uppsprettu þess valds sem er í samfélaginu og er þá sérstaklega verið að vísa 

til þeirra stofnanna sem búa yfir innra fullveldi og hafa réttinn til að setja og framfylgja lögum 

sem gilda innan umdæmis ríkisins. Fullveldið er talið vera bæði æðsta og endanlegasta 

ákvörðunarvaldið innan hvers samfélags. Í fullveldi ríkis felst óskoraður réttur til að ráða 

sínum innri málefnum, setja réttarreglur og framfylgja þeim á yfirráðarsvæði sínu og það vald 

sækir ríkið ekki til neinnar æðri stofnunnar. Jafnframt fylgir fullveldinu réttur ríkisins til að 

gangast undir alþjóðlegar skuldbindingar og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi ríkja.
210

  

      Hin hefðbundna skilgreining á fullveldi og hinu fullvalda ríki á rætur sínar að rekja til 

Vestfalíusaminganna í lok 30 ára stríðsins árið 1648. Friðargerðin í Vestfalíu sem gerð var 

árið 1648 batt enda á 30 ára stríðið í Evrópu. Í friðargerðinni var hugtakið fullveldi skilgreint 

sem svo; „að ríki heims hefðu yfirráð yfir eigin landsvæði og einkarétt til sjálfsstjórnar 
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innanlands“. En þetta fyrirkomulag þýðir að það ríkir í raun stjórnleysi í alþjóðasamfélaginu 

þar sem ekkert yfirvald er æðra hinu fullvalda ríki.
211

 Hugtakið fullveldi má rekja aftur til 

hugmynda Jean Bodin (1530-1596) á 16. öld um að handhafi ríkisvaldsins, einveldi konungs 

(e. absolute monarchy) fari með öll völd í ríkinu og hann sé fullvaldur (e. sovereign) og 

einvaldur um lagasetningu innan landamæra ríkisins og þegnar landsins hefðu engan rétt til að 

bylta því valdi. Raunverulegt fullveldi var talið fela í sér fulla og algilda stjórn innan ríkisins 

og fullvaldurinn fór með löggjafarvald, réttinn til að dæma sekt eða sýknu, lýsa yfir stríði, 

gefa út gjaldmiðil og ráða embættismenn. Fullveldið var talið koma frá Guði og upphaf 

samfélagsins lægi í valdi og ofbeldi ásamt því að náttúruríkið var talið í eðli sínu vera 

ófriðsælt. Thomas Hobbes (1588-1679) sem var uppi á 17. öld var ekki sammála hugmyndum 

Bodin um að fullvaldurinn hefði vald sitt frá Guði, né heldur kenningum hans um að 

samfélagið einkenndist af valdi og ofbeldi. Hobbes lagði áherslu á kenningar um 

samfélagssáttmála og var sammála Bodin um að handhafi ríkisvald yrði að vera fullvaldur svo 

markmiðum ríkisvaldsins yrði náð. Það væri samfélagsleg nauðsyn að valdið til að stjórna 

væri hjá einum aðila því annars myndi skapast hætta á stjórnleysi og átökum, meginskylda 

einvalda konungs væri að halda uppi reglu í samfélaginu og tryggja frið. Einnig var hann 

sammála Bodin um að fullveldið fæli í sér rétt til stjórnunar innanlands, þ.e. að setja lög og 

dæma í ágreiningi og að þegnar ríkisins hefðu ekki vald til að bylta því.
212

  

      John Locke (1632-1704) taldi að náttúruríkið væri friðsælt en ótraust og benti á að áður en 

samfélög urðu til hefðu menn lifað frjálsir í náttúrunni. En öryggisleysi manna varð til þess að 

menn gerðu með sér samfélagssáttmála um að koma á ríkisvaldi til að tryggja réttindi 

einstaklinga og vernda eignaréttinn. Hann taldi að valdið til að stjórna kæmi frá samfélaginu 

og aðskilnaður valds væri mikilvægur og best væri að ákvarðanir sem vörðuðu hagsmuni 

heildarinnar yrðu teknar með kosningu og vilja meirihlutans fylgt. Hann taldi að þing væri 

mikilvægur vettvangur þar sem fulltrúar borgaranna ættu að tala máli þeirra og taldi fullveldið 

grundvallast á almannavilja (e. popular sovereignty), en ekki vilja konungs eins og Hobbes og 

Bodin höfðu haldið fram. Locke taldi byltingu gegn einveldinu vera réttlætanlega til að koma 

frá slæmum valdhöfum sem brytu gegn náttúrulegum rétti manna og taldi að það ætti að koma 

á þingræði og lýðræði.
213

 Franski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau taldi að fullveldið 

væri sprottið frá einstaklingnum sjálfum en ekki Guði og því ættu einstaklingarnir sjálfir að 
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fara með valdið í samfélaginu. Rousseau taldi fullveldið felast í því að borgararnir ættu að fá 

aðkomu og hlutdeild í þeim ákvörðunum sem þeir þurftu sjálfir að lúta og því ætti að ríkja 

samkomulag milli þegnanna og valdhafanna. Hinn franski lagaspekingur Montesquie kom 

fram með kenninguna um þrískiptingu ríkisvaldsins í riti sínu De l´Esprit des lois árið 1748 

og átti hún að tryggja dreifingu og aðgreiningu ríkisvaldsins til að koma í veg fyrir of sterkt 

ríkisvald. Samkvæmt kenningu Montesquie um þrígreiningu ríkisvaldsins átti hver aðili að 

fara með sína grein ríkisvaldsins sem yrði til þess að hver þeirra gat takmarkað vald hins, slíkt 

sé nauðsynlegt því ef allt ríkisvaldið er á einni hendi er hætta á ofríki eða kúgun. Ef 

ríkisvaldinu er skipt á milli þriggja mismunandi valdhafa er hægt að koma í veg fyrir að 

nokkur þeirra geti svipt þegnana frelsi að eigin geðþótta eða beitt þá ofríki.
214

  

      Fullveldi varð merkingarbært hugtak í stjórnmálum eftir Vestfalíusamningana 1648 og 

samfélag Evrópuríkja varð til sem var byggt á grundvelli fullveldis. Ríki heims höfðu yfirráð 

yfir eigin landsvæði og einkarétt til sjálfstjórnar innanlands og ekkert yfirvald var æðra hinu 

fullvalda ríki. Slíkt fyrirkomulag þýddi að í raun ríkti stjórnleysi í alþjóðasamskiptum ríkjanna 

sem leiddi til þess að ágreiningur var leystur með samningum eða átökum. Franska byltingin 

þar sem lögð var áhersla á lýðræði og frelsi einstaklingsins riðlaði þessu valdajafnvægi og 

fram kom ný hugmyndafræði um uppruna fullveldis í Evrópu.
215

  

5.3 Skilgreining á fullveldi 

Ef miðað er við hina upphaflegu Vestfalísku skilgreiningu á fullveldi um að það sé „algert og 

sjálfstætt“ vald, þá er ekkert ríki í heiminum í raun fullvalda þar sem flest ríki eru aðilar að 

hinum ýmsu alþjóðasamningum og sáttmálum sem takmarka fullveldi þeirra að einhverju 

leyti. Ef litið er til undanfarinna áratuga má sjá að íslensk stjórnvöld hafa ýmist afsalað eða 

framselt hluta af fullveldi landsins til alþjóðastofnanna eða með fullgildingu alþjóðlegra 

sáttmála. Hin hefðbundna skilgreining á fullveldi kveður á um að í fullveldinu felist „full og 

óskoruð yfirráð ríkisins á eigin landsvæði og ríkisvaldið sé öllu valdi æðra innan 

ríkismarkanna“.
216

 

      Samkvæmt fræðimanninum Zygmunt Baumann hvílir fullveldið á þremur stoðum en þær 

eru að fullvalda ríki skuli í fyrsta lagi verja borgara sína gegn innlendri og utanaðkomandi 

ógn, í öðru lagi tryggja efnahagslegt sjálfstæði ríkisins og í þriðja lagi að standa vörð um 

menningarleg einkenni þjóðarinnar. Ef litið er til þeirra skilyrða sem koma fram í 
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skilgreiningu Baumanns með tilliti til Íslands þá kemur í ljós að íslenska ríkið hefur í raun 

aldrei verið algerlega fullvalda. Í fyrsta lagi naut ríkið herverndar frá Bandaríkjunum allt fram 

til ársins 2006 og hefur í dag enn ekki fundið fullnægjandi lausn á vörnum landsins. Í öðru 

lagi er efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar sífellt ógnað með auknu frjálsræði í 

alþjóðaviðskiptum, þar sem vald hverrar þjóðar til að stjórna regluverkinu fer sífellt 

minnkandi. Í þriðja lagi stendur menningarlegu fullveldi þjóðarinnar sífellt ógn af vaxandi 

flæði menningarlegs efnis út um allan heim.
217

  

      Fullveldi hefur verið skilgreint á eftirfarandi hátt af enska stjórnmálafræðingnum David 

Held „að í því felist að stjórnvöld fullvalda ríkja fari með æðsta vald innan landamæra þeirra, 

oftast í umboði þjóðarinnar, og eru þar með óháð afskiptum yfirvalda annarra fullvalda ríkja 

eða alþjóðastofnanna af innanríkismálum sínum“. Af skilgreiningunni má sjá að fullveldi og 

þjóðríki þýði að það séu engin ytri stjórnvöld sem ráða yfir ríkinu sjálfu og tekið skal fram að 

svæði teljast ekki vera orðið þjóðríki fyrr en þeim hefur hlotnast sjálfstæði.
218

 Litið er á 

fullveldi sem full yfirráð ríkissins, í krafti viðurkenningar annarra ríkja og aðila, til að stjórna 

málum innan eigin landamæra sem hafa áhrif á þegna þess, efnahag, öryggi og stjórnarfar.
219

  

      Þegar fullveldið er skilgreint er það talið hafa tvær hliðar og greint er á milli annarsvegar 

innra fullveldis; sem vísar til löggjafarvaldsins innan tiltekins landsvæðis þar sem 

landsréttur/stjórnskipunarréttur gildir innan fullvalda ríkja og hinsvegar ytra fullveldis; sem 

táknar alþjóðlega viðurkenningu á lögsagnarumdæmi fullveldisins og að ríkið hafi rétt til að 

taka þátt í ríkjasamstarfi á alþjóðavettvangi og þjóðaréttur gildir í samskiptum ríkja. Lagalegt 

fullveldi hefur verið skilgreint af lagaprófessorinum Guðmundi Alfreðssyni á eftirfarandi hátt; 

að ríki sé frjálst og fullvalda „þegar þjóðin sem þar býr, ræður yfir landsvæði og fer með 

stjórn sinna mála inn á við og út á við“.
220

 Davíð Þór Björgvinsson, lagaprófessor segir að 

fullveldi samkvæmt þjóðarétti felist í því að „ríki fari sjálft með æðstu stjórn eigin málefna 

óháð yfirvöldum annarra ríkja, eða eftir atvikum, alþjóðlegum stofnunum“.
221

  

      Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er ekki beinlínis kveðið á um að íslenska ríkið sé 

fullvalda ríki og hvergi kveðið á um það í íslenskum lögum en í sambandslagasamningnum 

við Dani er í 1. gr. kveðið á um að Ísland sé frjálst og fullvalda ríki. Í 2. gr. stjskr. birtist 

fullveldi ríkisins þar sem gefið er til kynna að handhafar þriggja þátta ríkisvaldisins séu æðstir 
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hver á sínu sviði og hefur ákvæðið almennt verið túlkað á þann hátt að samkvæmt því séu 

skorður settar við því að unnt sé að framselja ríkisvald til alþjóðastofnanna. Fullvalda ríki í 

skilningi þjóðaréttar og stjórnskipunarréttar vísar einkum til þess að ríki hafi stjórnskipulegt 

sjálfstæði, þ.e. fari sjálft með æðstu stjórn eigin málefna óháð yfirvöldum annarra ríkja eða, 

eftir atvikum, alþjóðlegum stofnunum. Ef litið er til 2. gr. stjskr. þá er þar skýrt kveðið á um 

að valdið sé hjá íslenskum stjórnvöldum og dómendum, yfirvöld í ríkinu eru því fullvalda, 

þ.e. þau deila ekki völdum sínum yfir ríkinu með öðrum aðilum nema þau ákveði slíkt sjálf og 

það með lögmætum hætti.
222

         

      Fræðimaðurinn Stephen D. Krasner bendir á að í skilgreiningunni á nútíma fullveldi felist 

ekki aðeins réttur ríkja til að ráða sér sjálf, heldur líka réttur þeirra til að gera alþjóðlega 

samninga við önnur ríki og alþjóðlega gerendur.
223

 Krasner dregur í efa að Vestfalíu 

fullveldið hafi nokkurn tíma verið til og bendir á að þegar fullveldi hafi verið iðkað í sinni 

hreinustu mynd hafi það leitt til styrjaldarátaka sem hafi þá verið óheft valdbeiting gagnvart 

öðru fullvalda ríki. Hann bendir jafnframt á að fullveldi sé í raun brotið ítrekað í hinum 

nútímaheimi þar sem ríki ráðist oft inn í önnur ríki og afsali hluta af fullveldi sínu til 

alþjóðlegra stofnanna eða með þátttöku í alþjóðlegum sáttmálum.
224

 Krasner bendir líka á að 

hið hefðbundna Vestfalíska fullveldi sé ekki endilega það ákjósanlegasta í hinum nútíma 

heimi heldur geti það verið ríkjum í hag að deila eða afsala hluta af fullveldi sínu til að stuðla 

að friði og stöðugleika í heiminum.
225

  

5.4 Sjálfstæðisbaráttan og fullveldi 

Árið 1874 fékk Ísland sérstaka stjórnarskrá þar sem Alþingi fékk löggjafarvald í málefnum 

Íslands, en konungur hafði reyndar formlega neitunarvald. Löggjafarvaldið var því að mestu 

leyti innlent en framkvæmdarvaldið var í höndum Íslandsráðuneytisins í Kaupmannahöfn. 

Heimastjórn komst á árið 1904 á Íslandi þegar framkvæmdarvaldið varð innlent og 

Íslendingar fengu sinn eigin ráðherra sem var með aðsetur í Reykjavík og bar ábyrgð gagnvart 

Alþingi. Við þessi tímamót má segja að Ísland hafi í raun verið búin að ná fram mikilvægustu 

áföngunum í sjálfstæðisbaráttunni. Frá 1904-1918 höfðu Danir ekki mikil afskipti af 

innlendum málefnum Íslands, þó að forminu til hafi íslenski ráðherrann verið hluti af dönsku 

ríkisstjórninni. Ísland varð síðan fullvalda ríki þann 1. desember 1918 þegar sambandslögin 

við Dani tóku gildi og var í þeim m.a. kveðið á um að Ísland hefði sameiginlegt konungsdæmi 
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með Danmörku og að Danir færu með utanríkismál Íslands í umboði íslenska ríkisins. Þann 

17. júní 1944 var konungssambandinu við Dani slitið og stofnað lýðveldi á Íslandi.
226

  

      Óttinn við að glata fullveldinu hefur verið áberandi í íslenskri stjórnmálaumræðu allt frá 

því Ísland fékk fullveldi þann 1. desember 1918. Sá ótti er að mestu upprunin frá þeirri trú að 

Ísland hafi eitt sinn verið fullvalda þjóð en hafi misst fullveldið í hendur norska kóngsins sem 

hafi leitt til þess að þjóðin hafi lifað í eymd og volæði næstu sex aldirnar. Íslendingar og 

jafnframt íslenskir stjórnmálamenn hafa ávallt haft þá sýn að mikilvægasta hlutverk þeirra sé 

að varðveita fullveldið og sjá til þess að frelsi íslenska ríkisins sé ekki ógnað af erlendum 

öflum. Það sé því brýnt að varðveita fullveldi Íslands eða „fjöregg þjóðarinnar“.
227

 Þennan 

mikla ótta Íslendinga við að glata fullveldi sínu má eflaust rekja til þess hvaða skilning 

Íslendingar leggja í hugtakið fullveldi. En margir hverjir telja þeir að fullveldi íslenska 

ríkisins sé hið sama og kveðið var á um í upphaflegu vestfalísku skilgreiningunni á fullveldi 

um að það sé „algert og sjálfstætt“ vald.
228

  

      Fullveldi íslensku þjóðarinnar og pólitísk vitund hennar er ekki frá Íslendingum sjálfum 

komin og hugmyndum þeirra líkt og margir telja, þ.e. að sjálfstæðisbarátta Íslendinga hafi 

fært þeim fullveldið. Á Íslandi hefur verið lögð áhersla á að fullveldið sé þjóðarinnar allrar en 

ekki frelsi einstaklingsins sem var einmitt meginatriðið í evrópsku frjálslyndisstefnunni og 

frönsku byltingunni.
229

 Fullveldið byggir á alþjóðlegum hugmyndum, reglum og pólitískum 

straumum sem ríkjandi voru í Evrópu á þeim tíma sem Íslendingar fengu fullveldið. Það er 

því röng túlkun Íslendinga að halda því fram að sjálfstæðisbarátta þeirra sé eina ástæða þess 

að Ísland fékk fullveldi frá Dönum. Sú þróun var að eiga sér stað allstaðar um Evrópu að 

þjóðríki voru að fá fullveldi og hugmyndir að vakna um þjóðríki og lýðræði þar sem valdið 

kæmi frá lýðnum eða borgurunum sjálfum.
230

  

5.5 Fullveldi og þjóðaréttur 

Skilgreining á ríki er mannlegt samfélag sem hefur varanleg yfirráð yfir tilteknu landsvæði, 

býr við lögbundið skipulag og lýtur stjórn er sækir vald sitt til samfélagsins sjálfs, en eigi til 
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annarra ríkja, enda fari sú stjórn með æðsta vald í landinu, óháð valdhöfum annarra ríkja að 

öðru en því sem leiðir af reglum þjóðaréttar.
231

 Samkvæmt þessari skilgreiningu eru það 

fjögur atriði sem þurfa að vera til staðar svo um ríki sé að ræða, fólk, land, lögbundið skipulag 

og stjórnarfarslegt sjálfstæði. Stjórnarfarslegt sjálfstæði ríkis eða fullveldi þess vísar til þess 

skilyrðis að samfélagið fari með æðstu stjórn eigin málefna og sæki það vald sitt ekki til 

neinna æðri stofnanna og handhafar ríkisvaldsins styðjist við réttarreglur sem settar eru af 

ríkinu sjálfu.
232

 Í stjórnskipun ríkis er jafnframt kveðið á um hvaða heimildir ríkisvaldið hafi 

til að gera samninga við önnur ríki eða svokallaðan þjóðarétt. En í þjóðarétti er fjallað um 

lögskipti á milli sjálfstæðra ríkja og annarra þjóðréttaraðila eins og alþjóðastofnanna og hvaða 

réttindi og skyldur þeir aðilar bera samkvæmt þjóðarétti. Samskipti Íslands við önnur ríki hafa 

aukist mjög mikið á undanförnum áratugum og áhrif alþjóðasamninga haft mikil áhrif á 

íslensk lög, sbr. EES-samningurinn og undirbúningur að lagasetningu fer mun oftar fram í 

samvinnu við önnur ríki eða alþjóðastofnanir en áður fyrr tíðkaðist.
233

 

      Þjóðréttur eru allar þær réttarreglur sem binda ríki og aðra þjóðaréttarlega aðila svo sem 

alþjóðastofnanir og alþjóðasamtök. Það er grunnregla þjóðréttar um fullveldi ríkja að þau 

ákveða sjálf hvernig þau uppfylla skyldur sínar að þjóðrétti og fer það eftir stjórnskipun hvers 

ríkis hvernig innleiðing þjóðréttarreglna er inn í landsrétt ríkja og hvort þær hafi forgang eða 

ekki. Um samspil lands- og þjóðréttar fjalla kenningar um eineðli (mónisma) og tvíeðli 

(dúalisma). Samkvæmt eineðliskenningunni þá eru lands- og þjóðaréttur hluti af sama 

réttarkerfinu og verður þjóðaréttur því sjálfkrafa hluti af landsrétti. En tvíðeðliskenningin 

kveður á um að um sitt hvort réttarkerfið sé að ræða, þ.e. til þess að reglur þjóðréttar verði 

hluti af landsrétti ríkis þá þarf að innleiða þær sérstaklega inn í réttarkerfi þess. En það að 

setja stjórnkerfi ríkja inn í aðra hvora kenninguna skýrir samt ekki endilega stöðu ríkissins 

gagnvart þjóðarétti, vegna þess að meginregla þjóðaréttar er sú að hann leggur almennt ekki 

þá skyldu á ríki að reglur hans fái sjálfkrafa gildi í landsrétti þeirra og forgang þeirra fram yfir 

reglur landsréttar.
234

 En í sumum þjóðréttarsamningum getur verið kveðið á um að ríkjum sé 

skylt að innleiða tilteknar reglur þjóðréttar inn í landsrétt sinn og hin almenna regla þjóðréttar 

kveður líka á um að ríki skuli almennt skýra lög sín og haga framkvæmd sinni með þeim hætti 

sem samrýmist þjóðarétti.
235
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      Í íslensku stjórnarskránni er ekki kveðið á um hvert sé samband lands- og þjóðaréttar en 

það er almennt viðurkennt í íslensku réttarkerfi að íslenskur réttur byggi á tvíeðliskenningunni 

líkt og danskur réttur. Í fullveldi íslenska ríkisins felst réttur þess til að ráða að meginstefnu til 

hvaða skuldbindingum það gengst við samkvæmt þjóðréttarsamningi. Í stjórnskipun Íslands er 

kveðið á um hvernig ríkið gerist aðili að þjóðréttarsamningi, þ.e. hvernig það fullgildir 

samninginn. Í 21. gr. stjskr. er kveðið á um eftirfarandi:  

 

„Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, 

ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef samningarnir horfa til 

breytinga á stjórnarhögum ríkisins“.  

 

Í framkvæmd er það þannig að ráðherra sér um sjálfa samningsgerðina og ráðherra ásamt 

forseta undirrita samninginn ásamt því að fullgilda hann, nema 21. gr. stjskr. eigi við. Síðan er 

í flestum tilvikum leitað eftir samþykkis Alþingis ef um alþjóðasamninga eða aðildarsamning 

að alþjóðlegum stofnunum er að ræða, en ef 21. gr. stjskr. er talin eiga við er það 

stjórnskipuleg skylda að leggja samninginn fyrir Alþingi. Það er því ekki nauðsynlegt að 

leggja alþjóðlegan samning undir Alþingi eftir að ráðherra og forseti hafi undirritað hann til 

að hann öðlist fullgildingu samkvæmt íslenskri stjórnskipan nema hann teljist ganga í berhögg 

við 21. gr. stjskr.
236

  

5.6 Fullveldi og alþjóðavæðing 

Íslenska ríkið er byggt á hugmyndum um þjóðríki sem er hugtak sem varð til í aðdraganda 

frönsku byltingarinnar í tengslum við þær hugmyndir manna um að hver þjóð eigi að ráða sér 

sjálf og hafi einhversskonar náttúrurétt til að mynda ríkisvald. Þjóðríki felur í sér að þjóðin 

hafi sameiginlegt landssvæði, sögu, menningu, tungumál, trúabrögð, kynþátt og svo 

framvegis.
237

 Þjóðríkið hefur hingað til verið talið æðsta pólitíska einingin í alþjóðakerfinu, en 

þar sem ríkin eru sífellt að verða háðari hvort öðru í málefnum er lúta m.a. að viðskiptum, 

pólitískum og hernaðarlegum stuðningi hefur sú hugmynd verið að taka breytingum. 

Alþjóðavæðingin hefur dregið undan stöðu þjóðríkisins sem hinn eina og rétta vettvang 

                                                                                                                                                                                     
sbr. 26. gr. Ísland hefur ekki staðfest samninginn en flest ákvæði hans eru talin vera bindandi þjóðréttarvenja. 

Ákvæði 26. gr. Vínarsamingsins kveður ekki á um hvernig eigi að innleiða alþjóðlegan samning inn í rétt 

aðildarríkja þar sem það fer eftir stjórnskipun hvers ríkis, en ákvæðið kveður á um skuldbindingargildi samninga 

eða „pacta sunt servanda“.  
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ríkisvaldsins þar sem samræmdar reglur á heimsmarkaði hafa takmarkað valdsvið einstakra 

ríkja til að setja reglur um hin ýmsu málefni. Fræðimenn hafa bent á að yfirþjóðlegar stofnanir 

eins og ESB séu svar þjóðríkja og manna gegn þeirri upplausn sem er að verða á ríkisvaldinu. 

Aukin samvinna ríkja sé svar ríkisvaldsins til að tryggja öryggi og réttindi borgara sinna og sú 

samvinna sé jafnframt tilraun ríkja til að endurheimta það vald sem þau hafa glatað í hinum 

alþjóðavædda heimi.
238

  

      Alþjóðavæðingin hefur orðið til þess að viðskipti, vörur, þjónusta, fólk og fjármagn flæða 

óhindrað á milli landa og sú þróun krefst þess að ríkin vinni saman þar sem þau ráða ekki við 

þau vandamál sem þessi þróun hefur skapað ein síns liðs. Settar hafa verið alþjóðlegar reglur 

sem setja skorður við svigrúmi einstakra ríkja til að setja reglur sem takmarka 

alþjóðaviðskipti. Þannig hefur alþjóðavæðingin á vissan hátt orðið til þess að færa ákvarðanir 

frá ríkjunum á þann hátt að í stað þess að þjóðþing setji reglur um flesta þætti þjóðfélagsins 

innan ramma þjóðríkisins, hefur aukið viðskiptafrelsi leitt til þess að löggjafarvaldi 

þjóðríkisins eru settar sífellt meiri skorður. Ríkin hafa gert sér grein fyrir því að þau 

viðfangsefni sem takast þarf á við í hinum alþjóðavædda heimi eru þess háttar að farsælast er 

að takast á við þau með samvinnu ríkja á alþjóðavettvangi. Svo ríkin geti náð tilætluðum 

árangri þurfa þau því að vinna náði saman að efnahagslegum þáttum eins og að stuðla að 

hagsæld, sameinast um viðskiptakjör, halda stöðugleika í peningamálum, auka velferð og 

tryggja matvælaöryggi.
239

  

      Nú ríkir gagnhæði (e. interdependence) í hinu alþjóðlega ríkjakerfi sem þýðir að ríki eru 

háðari hvert öðru og fullveldishugtakið hefur tekið breytingum til samræmis við þá þróun sem 

hefur átt sér stað í kjölfar aukinnar alþjóðavæðingar.
240

 Upp úr miðri 20. öld. breyttist 

skilningur alþjóðasamfélagsins á fullveldi ríkis, þá byggðist alþjóðasamfélagið áfram á 

fullveldi ríkisins, en það fékk tvær hliðar.
241

 Fullveldið er í því alþjóðasamfélagi sem ríkir í 

dag talið hafa tvær hliðar, í fyrsta lagi innra fullveldi (e. internal sovereignty) þá hlið sem snýr 

að innri málefnum ríkjanna, þ.e. stjórn innanlands og í öðru lagi ytra fullveldi (e. external 

sovereignty) þá hlið sem snýr út á við og lýtur að þeim samskiptum sem ríki eiga við önnur 

ríki í alþjóðasamfélaginu og rétt þeirra til að taka þátt í samstarfi ríkja á alþjóðavettvangi, þ.e. 
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samskipti ríkja á alþjóðavettvangi.
242

 Fullveldishugtakið hefur því breyst frá upphaflegri 

Vesfalískri skilgreiningu þess á þann hátt að samkvæmt þjóðarrétti geta fullvalda ríki framselt 

fullveldi sitt til alþjóðlegra stofnanna sem fá heimild frá ríkjunum til að taka ákvarðanir fyrir 

þeirra hönd í afmörkuðum málum.
243

 Hið lagalega fullveldishugtak hefur þróast með þeim 

hætti að það tekur nú tillit til aukinnar samvinnu ríkja, t.d. eru öll aðildarríki ESB fullvalda 

enda er fullveldi eitt af skilyrðum fyrir inngöngu í sambandið. Hin hefðbundna Vesfalíska 

skilgreining á fullveldi á ekki við í því alþjóðakerfi sem er við lýði í dag vegna þess að ríkin 

eru háð hvort öðru um svo margt sem tengist afkomu og velferð þeirra.
244

 Fullveldi margra 

ríkja nýtist betur með því að þau deili hluta af fullveldi sínu með öðrum ríkjum til að takast á 

við hinar ýmsu áskoranir og geta þannig haft meiri áhrif í alþjóðasamfélaginu og þar með í 

raun aukið fullveldi sitt. Þjóðaréttur og hin ytri hlið fullveldisins gerir ríkjum kleift að 

framselja hluta af fullveldi sínu til alþjóðastofnana ef þau ráða ekki við ákveðin verkefni ein 

og óstudd.
245

  

5.7 Samantekt 

Í stjórnarskrá lýðveldisins Íslands er ekki beinlínis kveðið á um að íslenska ríkið sé fullvalda 

ríki og hvergi kveðið á um það í íslenskum lögum. En í sambandslagasamningnum við Dani 

er í 1. gr. kveðið á um að Ísland sé frjálst og fullvalda ríki. Í 2. gr. stjskr. birtist fullveldi 

ríkisins þar sem gefið er til kynna að handhafar þriggja þátta ríkisvaldisins séu æðstir hver á 

sínu sviði og hefur ákvæðið almennt verið túlkað á þann hátt að samkvæmt því séu skorður 

settar við því að unnt sé að framselja ríkisvald til alþjóðastofnanna. Fullvalda ríki í skilningi 

þjóðaréttar og stjórnskipunarrétti vísar einkum til þess að ríki hafi stjórnskipulegt sjálfstæði, 

þ.e. fari sjálft með æðstu stjórn eigin málefna óháð yfirvöldum annarra ríkja eða, eftir 

atvikum, alþjóðlegum stofnunum. Ef litið er til 2. gr. stjskr. þá er þar skýrt kveðið á um að 

valdið sé hjá íslenskum stjórnvöldum og dómendum, yfirvöld í ríkinu eru því fullvalda, þ.e. 

þau deila ekki völdum sínum yfir ríkinu með öðrum aðilum nema þau ákveði slíkt sjálf og það 
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með lögmætum hætti.
246

 Það er því engum vafa undirorpið að Ísland er fullvalda ríki 

samkvæmt bæði stjórnskipunarlegri og þjóðréttarlegri skilgreiningu.
247

  

      Samkvæmt lagalegri skilgreiningu felst í fullveldi ríkis óskoraður réttur til að ráða sínum 

innri málefnum, setja réttarreglur og framfylgja þeim á yfirráðarsvæði sínu og það vald sækir 

ríkið ekki til neinnar æðri stofnunnar. Jafnframt fylgir fullveldinu réttur ríkisins til að gangast 

undir alþjóðlegar skuldbindingar og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi ríkja.
248

 Hugtakið 

fullveldi á uppruna sinn að rekja til Vestfalíusamningana 1648 en í kjölfar þeirra urðu til ríki 

innan Evrópu sem grundvölluðust á fullveldi ríkja. Merking hugtaksins fullveldi fólst í því að 

ríki heims höfðu yfirráð yfir eigin landsvæði og einkarétt til sjálfstjórnar innanlands og ekkert 

yfirvald var æðra hinu fullvalda ríki. En með frjálslyndisstefnunni og frönsku byltingunni 

breyttist merking hugtaksins þar sem megináhersla var lögð á lýðræði og frelsi einstaklingsins 

og að valdið kæmi frá borgurunum en ekki fullvaldinum.
249

  

      Í alþjóðasamfélagi nútímans er fullveldið talið hafa tvær hliðar, annarsvegar innra 

fullveldi þá hlið sem snýr að innri málefnum ríkjanna, þ.e. stjórn innanlands og hinsvegar ytra 

fullveldi þá hlið sem snýr út á við og lýtur að þeim samskiptum sem ríki eiga við önnur ríki í 

alþjóðasamfélaginu og rétt þeirra til að taka þátt í samstarfi ríkja á alþjóðavettvangi.
250

 

Fullveldishugtakið hefur því breyst á þann hátt að samkvæmt þjóðarrétti geta fullvalda ríki 

framselt fullveldi sitt til alþjóðlegra stofnanna sem fá heimild frá ríkjunum til að taka 

ákvarðanir fyrir þeirra hönd í afmörkuðum málum. Þrátt fyrir slíkt framsal teljast ríkin samt 

sem áður áfram vera fullvalda ríki.
251

  

      Í framsali ríkisvalds felst það að ríkið framselur einhverjar af þeim heimildum sem 

ríkisvaldið er eitt talið ráða yfir, þ.e. löggjafar-, framkvæmdar- eða dómsvaldið er fært yfir til 

annars aðila sem er þá oftast alþjóðastofnun líkt og ESB. Markmiðið með framsali ríkja á 

hluta af fullveldi sínu til alþjóðastofnanna er að ríkin geti betur tekist á við þær áskoranir sem 

alþjóðavæðingin hefur haft í för með sér heldur en að reyna að takast á við þær ein.
 
En 
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þjóðréttarleg staða ríkjanna breytist ekki við slíkt framsal á fullveldi vegna þess að það eru 

aðildarríkin sjálf sem ráða því til hvaða málefnasviða samstarfið nær og hvernig því skuli 

háttað. Slíkt framsal á hluta af fullveldinu felur að mati Baumanns ekki í sér endalok 

fullveldisins heldur sé það í raun tilraun ríkja til að endurheimta það vald sem ríkin hafa 

glatað í kjölfar þeirrar þróunar sem hefur fylgt aukinni alþjóðavæðingu.
252

  

      Það er grunnregla þjóðréttar um fullveldi ríkja að þau ákveða sjálf hvernig þau uppfylla 

skyldur sínar að þjóðrétti og fer það eftir stjórnskipun hvers ríkis hvernig innleiðing 

þjóðréttarreglna er inn í landsrétt ríkja og hvort þær hafi forgang eða ekki. Til að 

þjóðréttarregla sé gild að íslenskum rétti þarf hún samkvæmt íslenskri stjórnskipun að styðjast 

við tiltekin lög eða stjórnvaldsfyrirmæli sem sett eru með stoð í lögum. Það þarf sérstaklega 

að innleiða þjóðréttarreglu inn í íslenskan rétt svo hún öðlist lagalegt gildi í landsrétti. Að 

forminu til er EES-samningurinn því þjóðréttarsamningur þar sem að bókun 35 kveður á um 

að löggjöf ESB öðlist ekki gildi í landsrétti ríkjanna fyrr en þau hafi sjálf innleitt hana 

samkvæmt reglum sinnar stjórnskipunar. En í samræmi við umfjöllun höfundar í 6. kafla 

ritgerðarinnar um innleiðingu ESB-réttar inn í EES-samninginn og síðan hvernig EES löggjöf 

er innleidd inn í íslenskan rétt þá er ýmislegt sem bendir til að í rauninni sé EES-

samningurinn síbreytilegur yfirþjóðlegur samningur, en ekki hefðbundinn 

þjóðréttarsamningur.
253
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 Guðmundur Hálfdanarson: „Evrópusamruninn og þjóðríkin“, bls. 37 og Úlfar Hauksson: Gert út frá Brussel, 

bls. 19 og Guðmundur Hálfdanarson: „Glatast fullveldið við inngöngu í Evrópusambandið?“, bls. 131-132.  
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6 EES-samningurinn 

6.1 Gildissvið EES-samningsins 

Samningaviðræður um EES-samninginn hófust formlega 18. júní 1990 og markmið 

viðræðnanna var að stækka hinn innri markað EB á þann hátt að hann næði einnig til EFTA 

ríkjanna. Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningurinn var undirritaður í 

Portúgal árið 1992 og tók gildi hér á landi 1. janúar 1994.
254

 Í samningaviðræðunum lagði EB 

mikla áherslu á að EFTA ríkin myndu viðurkenna bein réttaráhrif EB réttar en EFTA ríkin 

vildu hafa samninginn þjóðréttarlegs eðlis til að koma í veg fyrir bein réttaráhrif EB löggjafar 

um hinn innri markað EB. Íslendingar ásamt Norðmönnum settu fram þrjú skilyrði fyrir því 

að samningar tækjust um aðild þeirra. Í fyrsta lagi að í samningnum fælist ekki framsal á 

löggjafarvaldi til stofnanna EB, í öðru lagi að samningurinn kræfist ekki breytingar á 

stjórnarskrám ríkjanna og í þriðja lagi að samningurinn hefði ekki áhrif á það hvernig 

ákvörðunum varðandi lagasetningu innan ríkjanna væri háttað.
255

 

      EES-samningurinn skiptist í meginmál
256

, 49 bókanir og 22 viðauka en þess ber að geta að 

bókanirnar og viðaukarnir hafa sömu réttarstöðu og meginmál samningsins.
257

 Meginmarkmið 

samningsins 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 Evrópsk efnahagssvæði“. Í 1. gr. samningsins er svo kveðið á um hvernig eigi 

að ná markmiðinu um að skapa einsleitni á Evrópska efnahagssvæðinu: 

 

„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.“ 

 

Í 1. mgr. 1. gr. samningsins er kveðið á um að samstarfið skuli byggjast á grundvelli lýðræðis 

og mannréttinda og í 5. mgr. að samstarf ríkjanna muni felast í hinu svokallaða fjórfrelsi á 

innri markaði ESB.
258

 Í EES-samningnum felst gagnkvæmur og óheftur aðgangur einstaklinga 
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 Sbr. lög nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið. 
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 Kristrún Heimisdóttir: „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 44-46. 
256

 Meginmál samningsins er í 129 greinum sem eru sambærilegar ákvæðum stofnsáttmála ESB eins og hann var 

árið 1991. 
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 Að auki fylgir 71 yfirlýsing með lokagerð við EES-samninginn, en þar er um að ræða 30 sameiginlegar 

yfirlýsingar, 2 yfirlýsingar allra samningsaðila og 39 yfirlýsingar eins eða fleiri samningsaðila. Yfirlýsingarnar 

hafa þýðingu við túlkun á ákvæðum samningsins, en eru ekki hluti af samningnum. Með lokagerðinni fylgja 

einnig samþykktir um túlkun eða nánari útfærslu á einstökum ákvæðum samningsins, en þessar samþykktir eru 

bindandi fyrir samningsaðila. 
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og fyrirtækja að innri markaði ESB á þeim sviðum sem falla undir samninginn. Sá aðgangur 

hefur verið Íslandi mjög mikilvægur þar sem ESB er mikilvægasti viðskiptaaðili Íslands og 

flytja íslenskir útflytjendur út um 80% af öllum sínum vörum til aðildarríkja ESB.
259

   

      Það er engum vafa undirorpið að EES-samningurinn er einn mikilvægasti og viðamesti 

þjóðréttarsamningur sem Ísland hefur gerst aðili að og hefur hann haft mikil áhrif á íslenskt 

efnahagslíf og réttarkerfi landsins.
260

 Áhrifin má að miklu leyti rekja til „fjórfrelsisins“ 

svokallaða og skuldbindinga íslenska ríkisins um að innleiða í rétt sinn þær reglur ESB sem 

lúta að þeim málaflokkum sem undir EES-samninginn falla.
261

 Þær reglur ESB-löggjafar sem 

lúta að hinum innri markaði
262

 og falla undir EES-samninginn eru um samkeppni
263

, 

ríkisaðstoð
264

 og hugverkaréttindi
265

, sbr. 7. gr. EES-samningsins.
266

 Í samningnum er einnig 

kveðið á um samvinnu á hinum ýmsum sviðum, m.a. rannsóknum, umhverfismálum, 

félagsmálum, menntamálum, ferðamálum, tölfræði og menningu.
267

 Viðamiklar breytingar 

áttu sér stað á Íslandi í kjölfar EES-samningsins sem hafa bæði verið neytendum og 

fyrirtækjum til hagsbóta. Breytingar hafa tengst aðgangi að hinum innri markaði ESB og 

reglum sem lúta m.a. að fjármálaviðskiptum, vinnurétti, samkeppnis-, jafnréttis- og 

neytendalöggjöf.
268

 ESB er tollabandalag sem þýðir að það eru engir tollar á þeim viðskiptum 

sem fara fram innan ESB og utanríkisviðskiptastefnan er sú sama gagnvart öllum öðrum 

ríkjum. En EES-samningurinn er ekki hluti af tollastefnu ESB, heldur er hann 

fríverslunarsamningur.
269
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 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 87-89 og Viðræður.is: Aðildaviðræður að ESB. 

Staðreyndablað. 
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 e. The Single Market. 
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 e. Competition.  
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 e. State aid. 
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 e. Intellectual property rights (IPR). 
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EES-samningnum“, bls. 27-28 og Jóhanna Jónsdóttir: „Áhrif aðildar að Evrópusambandinu á fullveldi Íslands“, 

bls. 71-72 og Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 

efnahagssvæðisins, bls. 147-148. 
267
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       Utan við EES-samninginn fellur sameiginleg stefna ESB í landbúnaðar- og 

sjávarútvegsmálum
270

, náttúruvernd, auðlindanýting, tollabandalag
271

, sameiginleg 

viðskiptastefna
272

, Efnahags- og myntbandalag Evrópu
273

 og sameiginleg utanríkis- og 

öryggisstefna
274

 sambandsins. Samvinna ESB á sviði dóms- og innanríkismála
275

 fellur einnig 

utan við EES-samninginn, en Ísland tekur hins vegar þátt í Schengen-samstarfinu, sem fellur 

undir dóms- og innanríkismál ESB, á grundvelli sérstaks samnings þar að lútandi.
276

 

 

6.2 Stofnanir EES og EFTA 

Í EES-samningnum er kveðið á um tveggja stoða kerfi stofnanna EFTA og ESB, auk 

sameiginlegra stofnanna. Þær stofnanir og nefndir sem settar voru á fót samhliða EES höfðu 

það að markmiði að tryggja þá sérstöðu EES-samningsins um að hann væri 

þjóðréttarsamningur en ekki yfirþjóðlegur samningur.
277

 Stofnanir EES og EFTA áttu því að 

tryggja formlegt fullveldi EES/EFTA-ríkjanna
278

 og að ESB hefði áfram sjálfstæði í sínum 

ákvarðanatökum. Þar sem EES/EFTA ríkin voru ekki tilbúin að lúta yfirþjóðlegu valdi 

stofnanna ESB þurfti að koma á sérstökum stofnunum EFTA, sem myndu hafa sambærilegu 

hlutverki að gegna gagnvart EES/EFTA ríkjunum eins og stofnanir ESB hafa gagnvart 

aðildarríkjum sínum.
279

 Þessar stofnanir eru Sameiginlega EES-nefndin, EFTA-dómstóllinn, 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), Fastanefnd EFTA, Þingmannanefnd EFTA og ráðgjafanefnd 

EFTA. Þessar stofnanir gegna sambærilegu hlutverki og Ráðherraráð og Evrópuþing ESB en 

þær tengjast síðan í gegnum sameiginlegar stofnanir EES sem eru EES-ráðið og Sameiginlega 

EES-þingmannanefndin.
280
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 e. Common Foreign and Security Policy. 
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Ísland, bls. 91. 



  

79 

6.2.1 EES-ráðið 

Í EES-ráðinu (e. the EEA Council) situr einn ráðherra frá hverju EES/EFTA ríki og aðilar úr 

Framkvæmdarstjórn ESB og Ráðherraráðinu. EES-ráðið er æðsta stofnun EES og þar fer fram 

pólitísk stefnumótun EES varðandi framkvæmd samningsins og ráðið setur starfsreglur fyrir 

Sameiginlegu EES-nefndina. Ákvarðanir varðandi breytingar á EES-samningnum eru teknar í 

ráðinu og þar er líka metin framkvæmd og þróun hans. Ákvarðanir eru teknar með 

samkomulagi og þurfa allir aðilar að vera samþykkir. EES/EFTA ríkin mæla einum rómi í 

ráðinu svo ef Ísland er ekki sammála hinum EES/EFTA ríkjunum, þá nær ákvörðunin ekki 

fram að ganga og má því segja að í þessu felist einskonar neitunarvald til handa hverju 

EES/EFTA ríki.
281

 

6.2.2 Fastanefnd EFTA 

Hlutverk Fastanefndar EFTA-ríkjanna (e. Standing Committee of the EFTA states) er að hafa 

yfirumsjón með undirbúningi EFTA-ríkjanna um framkvæmd EES-samningsins. Í nefndinni 

er einn fulltrúi
282

 frá hverju EES/EFTA ríki og tekur hún almennt ákvarðanir samhljóða. 

Hlutverk nefndarinnar er að samræma afstöðu EES/EFTA ríkjanna gagnvart ESB fyrir fundi 

með fulltrúum ESB í Sameiginlegu EES-nefndinni.
283

 Það starfa fimm undirnefndir
284

 (e. 

subcommittees) og 37 vinnuhópar (e. working groups) til aðstoðar fastanefndinni sem sjá um 

að undirbúa þau mál sem fara til fastanefndarinnar og EES-nefndarinnar. Það er síðan 

hlutverk EFTA skrifstofunnar í Brussel
285

 (e. EFTA Secretariat) að aðstoða EES/EFTA ríkin 

við að undirbúa mál sem tekin eru fyrir í þessum nefndum og vinnuhópum.
286

 

6.2.3 Sameiginlega EES-nefndin 

Sameiginlega EES-nefndin (e. the EEA Joint Committee) fer með framkvæmd og rekstur 

EES-samningsins. Hlutverk hennar er að tryggja að samningnum sé framfylgt og fer hún með 

formlega ákvarðanatöku innan EES. Í Sameiginlegu EES-nefndinni sitja fulltrúar 

samningsaðila, oftast háttsettir embættismenn frá EES/EFTA ríkjunum, sendiherrar 

EES/EFTA ríkjanna í Brussel og fulltrúar frá Framkvæmdarstjórn ESB. Nefndin kemur 

saman um tíu sinnum á ári og er hlutverk hennar að meginstefnu til þríþætt, í fyrsta lagi að 
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 Gunnar G. Schram: Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 80-81 og Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: 
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 Skýrsla Evrópunefndar, bls. 19. 
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samþykkja upptöku nýrra reglna í EES-samninginn eða breytingar á eldri reglum, í öðru lagi 

að sjá um úrlausn ágreiningsmála sem koma upp varðandi framkvæmd samningsins og í 

þriðja lagi að fjalla um öll önnur mál sem varðar samskipti aðila samningsins.
287

  

      Hlutverk nefndarinnar er að tryggja einsleitni innan innri markaðar ESB og framkvæmir 

hún það hlutverk með því að samþykkja upptöku nýrra reglna eða breytingar á eldri reglum á 

EES-samningnum til samræmis við ESB rétt. Það má því segja að vald nefndarinnar felist í 

raun í því að gera þjóðréttarsamninga fyrir hönd EES/EFTA ríkjanna, þó ákvarðanir hennar 

verði ekki bindandi samkvæmt þjóðarrétti fyrr en breytingarnar hafa verið leiddar inn í rétt 

EES/EFTA-ríkjanna. Það er í verkahring tveggja undirbúningsnefnda ásamt hinum ýmsu 

starfshópum að undirbúa fundi Sameiginlegu EES-nefndarinnar. Ákvarðanir í Sameiginlegu 

EES-nefndinni eru teknar með samkomulagi milli aðila og skulu vera samhljóma sem þýðir í 

raun að EES/EFTA ríkin þurfa að vera búin að komast að samkomulagi áður en ákvarðanir 

eru teknar í nefndinni.
288

 

6.2.4 Eftirlitsstofnun EFTA 

Meginhlutverk Eftirlitsstofnunar EFTA (e. EFTA Surveillance Authority) (ESA) er að hafa 

sjálfstætt eftirlit með fullnustu aðildarríkja EES/EFTA á EES-samningnum ásamt 

Framkvæmdarstjórn ESB. Stjórn ESA saman stendur af þremur fulltrúum, einum frá hverju 

aðildarríki. Stofnunin hefur eftirlit með því hvort ríki EES/EFTA uppfylli skuldbindingar 

sínar samkvæmt EES-samningnum og aðgerðir aðildaríkjanna á sviði samkeppni séu 

lögmætar. Sérhæft eftirlit ESA lýtur að samkeppnisreglum, ríkisstyrkjum og opinberum 

innkaupum.
289

 

      Almennt hlutverk ESA er að tryggja að framkvæmdin á EES-samningum sé í samræmi 

við skuldbindingar aðila og til að tryggja það hefur ESA heimild til að setja fram tilmæli, skila 

áliti og gefa út auglýsingar eða leiðbeiningar. ESA getur að eigin frumkvæði eða vegna 

kvörtunar frá einstaklingum eða aðildarríkjum EES/EFTA kannað hvort ríki sé að uppfylla 

skyldur sínar. Ef talið er að ríki sé að brjóta gegn ákvæðum samningsins eru teknar upp 

viðræður við ríkið um hvernig það ætli sér að bæta úr því. Valdsvið ESA felst í því að hún 

getur tekið íþyngjandi ákvarðanir sem beinast gegn EES/EFTA ríkjunum, einstaklingum og 

lögaðilum sem starfa innan ríkjanna og er ríkisstjórnum, yfirvöldum og fyrirtækjum skylt að 
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afhenda stofnuninni nauðsynlegar upplýsingar.
290

 Að vissu leyti er ESA yfirþjóðleg stofnun 

allavega í þeim tilvikum er hún kveður upp úrskurði um samkeppni, ríkisaðstoð og opinber 

innkaup vegna þess að þeir úrskurðir eru bindandi fyrir aðila. Til að fylgja úrskurðum sínum 

eftir hefur stofnunin heimild til að beita sektum og getur höfðað mál á hendur einstökum 

EES/EFTA ríkjum vegna brots á EES-samningnum fyrir EFTA dómstólnum.
291

  

6.2.5 EFTA-dómstóllinn    

Lögsaga EFTA-dómstólsins (e. the EFTA Court) er að dæma í ágreiningsmálum milli 

EES/EFTA ríkjanna og í málum sem varða eftirlit með framkvæmd EES-samningsins en 

valdsvið hans er því takmarkað við ágreiningsmál sem varða EES-reglur. Dómstóllinn hefur 

lögsögu í málum sem ESA höfðar gegn EES/EFTA ríki vegna brots á EES-samningnum, 

deilumálum milli EES/EFTA ríkjanna, málum sem EES/EFTA ríki höfðar gegn ESA, málum 

sem höfðað er gegn ESA vegna skaðabóta sem hún eða starfsmenn hennar valda eða málum 

sem varða viðurlög sem ESA hefur ákveðið. Einnig hefur EFTA-dómstóllinn heimild til að 

gefa út ráðgefandi álit varðandi túlkun á EES-samningnum.
292

  

      Í dóminum eru þrír dómarar, einn frá hverju EES/EFTA ríki og eru þeir skipaðir til sex ára 

í senn. Ekki er gert ráð fyrir að dómari geti skilað sératkvæði heldur þurfa allir dómarar að 

taka þátt í umfjöllun svo dómur teljist vera gildur. Dómstólum EES/EFTA ríkjanna er aldrei 

skylt að leita ráðgefandi álits (e. advisory opinion) hjá dómstólnum og álitið er ekki talið vera 

formlega bindandi sem er andstætt því sem gildir um ESB-dómstólinn. Þrátt fyrir að álitin 

teljist ekki vera formlega bindandi verður þó að líta til þess að álit EFTA-dómstólsins telst 

vera endanlegt mat hans á túlkun á efnislegu inntaki EES-samningsins. EFTA-dómstóllinn 

hefur ekki heimild til að krefjast sekta af EES/EFTA ríki ef það lætur ekki af broti sínu líkt og 

ESB-dómstóllinn getur gert við aðildarríki ESB.
293

  

      ESA hefur höfðað mál gegn íslenska ríkinu vegna brots á EES-samningnum þá oftast 

vegna þess að ríkið hefur ekki innleitt reglur EES-samningsins inn í réttarkerfi sitt innan 

tilskilins tíma.
294

 Frá apríl 2012 til febrúar 2013 hafa verið kveðnir upp fimm dómar hjá 
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EFTA-dómstólnum um málefni sem varða Ísland eða íslenska aðila. Fjögur af þessum málum 

voru beiðnir frá íslenskum dómstólum um ráðgefandi álit um skýringu og túlkun á ákvæðum 

EES-samningsins.
295

 Síðan var það málsókn ESA gegn Íslandi í IceSave málinu,
296

 þar sem 

málavextir voru í stuttu máli þeir að ESA taldi að Ísland hefði gerst brotlegt við EES-

samninginn, vegna þess að stjórnvöld höfðu ekki tryggt að innstæðueigendur hjá Landsbanka 

Íslands í útibúum í Bretlandi og Hollandi gætu gengið að lágmarkstryggingu samkvæmt 

tilskipun um innstæðutryggingar. Niðurstöður EFTA-dómstólsins þann 28. janúar 2013 voru 

þær að hafna öllum málsástæðum ESA og dæma ESA og Framkvæmdastjórn ESB til að 

greiða allan málskostnað. Ísland var sýknað af öllum kröfum ESA um að hafa gerst brotlegt 

við EES-samninginn og hafnaði dómstóllinn því að íslensk stjórnvöld hefðu brotið gegn 

tilskipum um innstæðutryggingar eða mismunað innstæðueigendum.
297

  

6.2.6 Aðrar stofnanir og nefndir  

Hlutverk ráðgjafanefndar EES er að stuðla að því að skipulegt samstarf sé á milli ESB og 

EES/EFTA ríkjanna og skulu aðilar úr efnahags- og félagsmálanefnd ESB og frá EES/EFTA 

ríkjunum sitja í nefndinni. Nefndin lætur í ljós álit sitt ýmist með skýrslum eða ályktunum.
298

   

Í sameiginlegu EES-þingmannanefndinni skulu sitja alls 66 þingmenn bæði frá þjóðþingum 

EES/EFTA ríkjanna og Evrópuþinginu
299

 og hlutverk hennar er að stuðla að betri skilningi á 

milli ESB og EFTA varðandi þá málaflokka sem EES-samningurinn nær yfir. Álit 

nefndarinnar er ráðgefandi og fundar hún tvisvar á ári og getur látið álit sitt í ljós með 

skýrslum eða ályktunum. Í þingmannanefnd EFTA eru gerðir fríverslunarsamningar og fjallað 

um málefni sem tengjast efnahags- og viðskiptamálum almennt. Hún heldur fundi fjórum til 

fimm sinnum á ári og í henni sitja um 20 þingmenn þar af fimm frá Íslandi.
300

       

6.3 Samantekt 

Það er engum vafa undirorpið að EES-samningurinn er einn mikilvægasti og viðamesti 

þjóðréttarsamningur sem Ísland hefur gerst aðili að og hefur hann haft mikil áhrif á íslenskt 
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efnahagslíf og réttarkerfi landsins.
301

 Áhrif samningsins eru tilkomin vegna fjórfrelsisins 

svokallaða, aðgengi Íslands að innri markaði ESB og skuldbindinga íslenska ríkisins um að 

innleiða í rétt sinn þær reglur ESB sem lúta að þeim málaflokkum sem undir EES-samninginn 

falla.
302

 

      Sameiginlega EES-nefndin hefur það hlutverk að tryggja einsleitni innan innri markaðar 

ESB og framkvæmir hún það hlutverk með því að samþykkja upptöku nýrra reglna eða 

breytingar á eldri reglum á EES-samningnum til samræmis við ESB rétt. Nefndin hefur því í 

raun vald til að gera þjóðréttarsamninga fyrir hönd EES/EFTA ríkjanna. En ákvarðanir hennar 

verða þó ekki bindandi fyrir EES/EFTA ríkin fyrr en þau hafa innleitt löggjöfina formlega inn 

í sitt réttarkerfi. En ákvarðanir nefndarinnar geta haft þær afleiðingar í för með sér að ef 

EES/EFTA ríkin innleiða ekki reglur EES-samningsins inn í rétt sinn eða gera það með 

ófullnægjandi hætti geta þau orðið skaðabótaskyld gagnvart einstaklingum eða lögaðilum. Sjá 

nánari umfjöllun um þetta álitaefni í kafla 8.5.3 um skaðabótaábyrgð EES/EFTA ríkjanna.
303

 

      Þegar ESA kveður upp úrskurði í málefnum sem lúta að samkeppni, ríkisaðstoð og 

opinberum innkaupum er vald hennar yfirþjóðlegt vegna þess að þeir úrskurðir eru bindandi 

fyrir aðila. Stofnunin hefur líka heimild til að beita sektum og getur höfðað mál á hendur 

einstökum EES/EFTA ríkjum vegna brots á EES-samningnum fyrir EFTA dómstólnum.
304

  

     EFTA dómstóllinn hefur lögsögu í málum sem varða EES-samninginn og gefur út 

ráðgefandi álit ef dómstólar EES/EFTA ríkjanna óska eftir slíku. Þó álit dómstólsins sé að 

forminu til ekki bindandi fyrir dómstóla aðildarríkjanna þá er það endanlegt mat hans á túlkun 

EES-samningsins. Í framkvæmd hafa íslenskir dómstólar fylgt álitum EFTA dómstólsins og 

meðal annars tryggt forgangsáhrif EES reglna fram yfir reglur landsréttar. Sjá nánari 

umfjöllun um álitaefnið í kafla 8.5.2 um regluna um forgangsáhrif EES réttar. Sú staðreynd að 

íslenskir dómstólar fylgi að meginstefnu til álitum EFTA dómstólsins og hafi meðal annars 

tryggt forgangsáhrif EES réttar fram yfir íslenskar lagareglur gefur til kynna yfirþjóðlegt vald 
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EFTA dómstólsins og EES samningsins.
305

 Yfirþjóðlegt einkenni EFTA dómstólsins er 

heimild hans til að dæma EES/EFTA ríkin til að greiða sektir ef þau hafa gerst brotleg gegn 

ákvæðum EES-samningsins um samkeppni, ríkisaðstoð og opinber innkaup. En ESA hefur 

heimild til að höfðað mál gegn íslenska ríkinu vegna brots á EES-samningnum.
306

 

      Með aðild sinni að EES-samningnum drógu íslensk stjórnvöld úr þeim þvingunum sem 

aukin Evrópusamvinna hafði á Ísland. Ákvörðun íslenskra stjórnvalda um að gerast aðilar að 

EES-samningnum samræmist kenningum Katzeinstein um að smáríki reyni að draga úr þeim 

efnahagslegu veikleikum sem þau stríða við vegna smæðar sinnar og gera þau svo háð stærri 

ríkjum með því að taka þátt í Evrópusamrunanum. Ef Ísland hefði kosið að standa fyrir utan 

EES-samninginn hefði það haft gífurlegar efnahagslegar afleiðingar fyrir íslenska ríkið þar 

sem aðgengi að hinum innri markaði ESB hefði minnkað sem hefði haft áhrif bæði á inn- og 

útflutning í landinu. Þó EES-samningurinn sé að forminu til þjóðréttarsamningur er ýmislegt 

sem bendir til þess að hann sé yfirþjóðlegur samningur þar sem sumar stofnanir EES/EFTA 

hafa ótvírætt yfirþjóðleg einkenni. Það er því ýmislegt sem bendir til þess að EES-

samningurinn sé í raun yfirþjóðlegur samningur og að íslenska ríkið hafi afsalað hluta af 

fullveldi sínu með aðild sinni að samningnum.
307
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7 Innleiðing ESB-réttar inn í íslenskan rétt 

7.1 Innleiðing ESB-réttar inn í EES-samninginn 

Það er hlutverk Framkvæmdarstjórnar ESB að eiga frumkvæði að og leggja fram tillögur um 

nýjar eða breyttar reglur ESB varðandi EES-samninginn. Framkvæmdarstjórninni ber skylda 

til að leggja slíkar tillögur óformleg undir sérfræðinga EES/EFTA ríkjana alveg eins og henni 

ber skylda til að leita ráða hjá sérfræðingum aðildarríkja ESB. Á þessu stigi málsins geta 

sérfræðingar EES/EFTA ríkjanna lagt fram tillögur að breytingum áður en tillagan er 

formlega lögð fram fyrir Ráðherraráðið og Evrópuþingið.
308

  

      Þegar Ráðherraráðið og Evrópuþingið hafa formlega samþykkt nýja löggjöf sem kemur 

frá Framkvæmdastjórninni fjallar Sameiginlega EES-nefndin um hvort reglurnar falli undir 

EES-samninginn. Í Sameiginlegu EES nefndinni geta EES/EFTA ríkin beðið um tilteknar 

undanþágur ef löggjöfin er óhagstæð fyrir aðstæður í einhverju EES/EFTA ríkjanna. En til 

þess að slíkar kröfur verði samþykktar þarf ríkið að sýna fram á að aðstæður þeirra séu 

verulega ólíkar því sem gengur og gerist hjá aðildarríkjum ESB.
309

 Í vinnuskjali 

Framkvæmdastjórnar ESB um framkvæmd EES-samningsins sem birt var í desember 2012 er 

tekið fram að mun erfiðara og nánast ómögulegt sé orðið fyrir EES/EFTA ríkin að semja um 

undanþágu eða aðlögunartíma varðandi þær ESB-reglur sem falli undir EES-samninginn. Það 

sé vegna þess að ESB-reglurnar séu afrakstur samningaviðræðna 28 aðildarríkja ESB og því 

erfitt að ætla að breyta þeim eftir að þær hafa verið samþykktar sem hluti af löggjöf ESB. Á 

undanförnum árum hefur íslenskum stjórnvöldum reynst erfiðara en ella að fá viðurkennda 

sérstöðu landsins í hinum ýmsu málum og hafa samskiptin á milli EES/EFTA ríkjanna og 

fulltrúa ESB orðið stífari og formlegri en þau voru áður. ESB hefur staðfastlega hafnað því að 

taka upp aðlögunartexta sem Ísland hefur lagt fram vegna tiltekinna ESB-reglna
310

 og hefur 

heldur ekki viljað viðhalda tilteknum undanþágum
311

 sem Ísland hefur haft fram til þessa.
312

 

7.2 Afsal löggjafarvalds EES/EFTA ríkjanna 

Í EES-samningnum er grundvallarregla sem kveður á um að með samningnum afsali 

aðildarríkin ekki löggjafarvaldi sínu. Í bókun 35 við EES-samninginn er kveðið á um; 

 

                                                           
308

 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 98-99 og Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 70-71. 
309

 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 102-104. 
310

 T.d. í tengslum við upptöku ESB-reglna um flutningna á vegum, reglugerð (ESB) nr. 1073/2009 um að 

svokölluð 12 daga regla um hvíldartíma ökumanna hópferðabifreiða skuli ekki gilda á Íslandi. 
311

 T.d. Reglugerð (EB) nr. 722/2007, varðandi forvarnir, eftirlit með og útrýmingu tiltekinna tegunda smitandi 

heilahrörnunar, frá skyldu til að fjarlægja og eyða mænu úr skrokkum nautgripa eftir slátrun. 
312

 Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis 2013, bls. 42. 



  

86 

 „að stefnt sé að einsleitu evrópsku efnahagssvæði sem byggist á sameiginlegum reglum, án 

þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnanna Evrópska 

efnahagssvæðisins.“  

 

Í bókuninni er jafnframt kveðið á um að ef árekstur verði á milli EES-reglna sem öðlast hafa 

lagagildi á Íslandi og íslenskra laga þá skuldbindi íslenska ríkið sig til að setja lagaákvæði 

sem kveður á um að EES-reglur hafi forgang í slíkum tilvikum. Í samræmi við 3. gr. EES-

samningsins er bókun 35 þó aðeins túlkuð þannig að skýra skuli íslensk lög til samræmis við 

EES-samninginn. Það er viðurkennd regla í íslenskum rétti að túlka skuli íslensk lög til 

samræmis við þjóðarrétt og þá alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að, sbr. 26. gr. 

Vínarsamningsins um milliríkjasamninga frá 23. maí 1969 (e. Vienna Convention on the Law 

of Treaties).
313

 Í bókun 35 við EES-samninginn er kveðið á um að EES-reglur skuli gilda ef 

þær ganga gegn reglum landsréttar, en tekið er fram að reglan gildi eingöngu um þær 

ESB/EES-reglur sem settar hafa verið fyrir gildistöku samningsins. Ef litið er til 3. gr. EES-

samningsins þá er þar kveðið á um að skýra skuli íslensk lög og reglur, að svo miklu leyti sem 

við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Íslenskir 

dómstólar hafa samt sem áður gengið nokkuð langt í því að skýra reglur landsréttar til 

samræmis við EES-reglur og hefur sú dómaframkvæmd leitt til þess að réttaráhrif EES-reglna 

eru umtalsverð jafnvel þó reglurnar hafi ekki verið lögfestar eða innleiddar sérstaklega inn í 

íslenskan rétt. Sjá nánari umfjöllun um forgangsáhrif og óbein réttaráhrif EES-reglna í kafla 

8.5.2 í ritgerðinni.
314

  

      Þau lög sem innleidd eru inn í EES-samninginn í Sameiginlegu EES-nefndinni öðlast ekki 

formlegt lagalegt gildi í landsrétti EES/EFTA ríkjanna fyrr en þau skilyrði sem lögð eru fram í 

stjórnarskrám þeirra eru uppfyllt, sbr. ákvæði bókunar 35 við EES-samninginn. Þær 

ákvarðanir sem EES-nefndin tekur eru því aðeins gildar að þjóðarétti en ekki í landsrétti 

EES/EFTA ríkjanna fyrr en þau hafa innleitt þær sérstaklega inn í réttarkerfi sín. Alþingi 

Íslands þarf að lögfesta ákvarðanir EES-nefndarinnar um nýjar eða breyttar reglur um EES-

samninginn svo þær öðlist lagagildi hér á landi. En í mörgum tilfellum er nægjanlegt að sett sé 

reglugerð af hálfu ráðherra svo reglurnar öðlist lagagildi á Íslandi. Tekið skal fram að hvorki 

Alþingi Íslands né ráðherra getur gert breytingar á löggjöfinni sem kemur frá ESB, heldur 

eingöngu samþykkt eða synjað henni óbreyttri.
315
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      Þrátt fyrir að upphaflegt markmið EES/EFTA ríkjanna með bókun 35 hafi verið að koma í 

veg fyrir framsal löggjafarvalds hefur þróunin orðið á annan veg. Íslenska ríkið hefur í raun 

afsalað löggjafaravaldi sínu til ESB þar sem það hefur í raun ekkert val um það hvaða reglur 

það tekur upp í íslenskan rétt. Verður í næstu köflum greint frekar frá því hvernig afsal 

löggjafavaldsins birtist í tengslum við EES-samninginn og 102. gr. samningsins og leitast við 

að sýna fram á hve takmörkuð áhrif íslensk stjórnvöld í raun hafa á mótun og ákvarðanatöku 

varðandi ESB-reglur innan ESB.    

7.3 Innleiðing EES-reglna í íslenskan rétt 

Þegar samþykkt hefur verið af Sameiginlegu EES-nefndinni að tilteknar ESB-reglur falli 

undir gildissvið EES-samningsins og þær verið felldar undir samninginn ber EES/EFTA 

ríkjunum skylda til að innleiða þær í réttarkerfi sín, sbr. 7. gr. EES-samningsins. Flestar af 

þeim ESB-reglum sem falla undir EES-samninginn eru ýmist reglugerðir (e. regulations) eða 

tilskipanir (e. directives) og það skiptir máli hvort er um að ræða þar sem mismunandi kröfur 

eru gerðar varðandi innleiðingu þeirra inn í landsrétt ríkjanna. Þegar um reglugerð er að ræða 

ber ríkjunum skylda til að innleiða reglugerðina orðrétt inn í landsrétt og er hún þá þýdd yfir á 

íslensku og síðan leidd í lög. Ef um tilskipun er að ræða þá hafa aðildarríkin val um hvernig 

þau innleiða tilskipunina svo lengi sem þau ná fram þeim markmiðum sem eru sett fram með 

henni. Bæði reglugerðir og tilskipanir eru ýmist leiddar inn í íslenskan rétt með setningu nýrra 

laga, lagabreytingum eða með stjórnvaldsfyrirmælum. Stjórnvaldsfyrirmæli eru þegar ESB 

reglur eru leiddar inn í íslenskan rétt með því að ráðherra setur reglugerð sem á sér stoð í 

settum lögum frá Alþingi.
316

  

      Lögð var fram fyrirspurn til utanríkisráðherra um innleiðingu EES-reglna á 131. 

löggjafarþingi Alþingis af alþingismanninum Sigurði Kára Kristjánssyni. Í fyrirspurninni var í 

fyrsta lagi spurt hve margar ESB-reglur hefðu verið samþykktar innan stofnanna ESB á 

árunum 1994-2005, í öðru lagi hve margar af þessum ESB-reglum hefðu verið teknar upp í 

EES-samninginn og innleiddar inn í íslenskan rétt og í þriðja lagi hve margar ESB-reglna sem 

teknar hefðu verið upp í EES-samninginn höfðu krafist lagabreytinga við innleiðingu hér á 

Íslandi. Í svari utanríkisráðherra kom fram að ESB hefði samþykkt 38.936 ESB-reglur á 

ofangreindu tímabili og fjöldi ESB-reglna sem teknar hafi verið upp í EES-samninginn hafi 

verið 2.527 eða um 6.5% af heildarfjölda ESB-reglna á tímabilinu. Fjöldi ESB-reglna á 
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ofangreindu tímabili sem þörfnuðust stjórnskipulegs fyrirvara á grundvelli 103. gr. EES-

samningsins, þ.e. kröfðust lagabreytinga var 101 ESB-regla.
317

 

      Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) framkvæmir á hverju ári frammistöðumat á því hvernig 

EFTA ríkjunum sem eru að aðilar að EES-samningnum gengur að innleiða EES-reglur inn í 

landsrétt.
318

 Á árinu 2011 var innleiðingarhalli Íslands á tilskipunum 0.5% en 1.8% á árinu 

2012 og hvað reglugerðir varðar þá átti Ísland eftir að innleiða 25 af þeim reglugerðum sem 

þeim bar að innleiða á árinu 2012, samanborið við 11 árið 2011.
319

 Í lok nóvember 2012 

stefndi ESA Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum í tveimur málum sem vörðuðu tilskipanir
320

 sem 

búið er að taka upp í EES-samninginn en höfðu ekki verið innleiddar inn í íslenskan rétt. 

Ísland skilaði málsvörn til EFTA-dómstólsins um bæði málin í febrúar 2013. Ástæðan fyrir 

því að þessar gerðir hafa ekki verið leiddar inn í íslenskan rétt er sú að frumvörp um 

innleiðingar á þessum tilskipunum hafa legið fyrir á Alþingi en ekki hlotið afgreiðslu.
321

 

      Í vinnuskjali Framkvæmdastjórnar ESB um framkvæmd EES-samningsins sem birt var í 

desember 2012 er tekið fram að frammistöðumat ESA hafi sýnt hve mikill fjöldi ESB-reglna 

hefur ekki enn tekið gildi í EES-ríkjum eða hreinlega ekki verið teknar upp í EES-

samninginn. Þegar Sameiginlega EES-nefndin hefur fengið senda til sín ESB-reglu sem talin 

er falla undir samninginn þá hefur hún formlega 180 daga til að innleiða hana inn í EES-

samninginn. En EES-nefndin hefur aftur á móti oft á tíðum tekið um 400 daga að innleiða 

regluna og þá sérstaklega ef talið er að um stjórnskipulegan fyrirvara EES/EFTA ríkjanna sé 

að ræða. Slíkur seinagangur vekur skiljanlega ekki mikla ánægju hjá ESB og stuðlar ekki að 

því að tilteknar undantekningar séu veittar til handa EFTA/EES ríkjunum varðandi ákveðnar 

undanþágur sem þau sækjast eftir á ESB-reglum.
322

 Það eru ýmsar ástæður fyrir því að það 

gengur svona seint að innleiða ESB-reglur inn í íslenskan rétt. Stjórnskipulegum fyrirvörum 

vegna ESB-reglna er aflétt með því að leggja fram þingsályktunartillögu sem Alþingi 

samþykkir. En töf getur orðið á því að þær séu teknar fyrir á Alþingi vegna annarra mála. 

Einnig geta tafirnar skýrst af því að vandkvæði eru bundin því að þýða ESB-reglurnar en 

unnið er markvisst að því innan utanríkisráðuneytisins að bæta úr því og í framtíðinni stefnt 
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að því markmiði að búið verði að þýða ESB-reglurnar áður en þær eru innleiddar inn í EES-

samninginn.
323

 

7.4 Þingleg meðferð EES-mála  

Forsætisnefnd Alþingis endurskoðaði reglur um þinglega meðferð EES-mála á Alþingi árið 

2010. Reglurnar voru settar með stoð í lögum um þingsköp Alþingis. Vinnuferlið í kringum 

þinglega meðferð EES-mála er mismunandi eftir því um hvaða ESB-reglu er að ræða hverju 

sinni. Ef talið er að EES-regla sem vinnuhópur EFTA er með til skoðunar muni kalla á 

lagabreytingu þá skal gerðin fara til umfjöllunar í utanríkismálanefnd Alþingis. Í framhaldinu 

skoða bæði utanríkismálanefnd og sú þingnefnd sem er á því málefnasviði sem ESB-reglan 

tekur til gerðina og kalla eftir fulltrúum frá utanríkisráðuneyti og fagráðuneytum til að kynna 

hana. Það voru 31 EES-reglur sem fengu þessa málsmeðferð innan þingsins á árinu 2012.
324

  

      En í framkvæmd er raunveruleikinn sá að oftast eru aðeins þær ESB-reglur sem krefjast 

lagabreytinga og hafa þegar verið teknar upp í EES-samninginn sem eru kynntar fyrir 

utanríkismálanefnd af hálfu utanríkisráðuneytisins. Mikill fjöldi ESB-reglna þurfa ekki 

lagabreytinga við og eru því innleiddar með stjórnvaldsaðgerðum inn í íslenskan rétt með 

reglugerð af hálfu ráðherra. Þær ESB-reglur sem eru innleiddar með reglugerð sem sækir stoð 

í settum lögum eru almennt ekki kynntar fyrir utanríkismálanefnd eða fastanefndum Alþingis, 

heldur streyma þær hreinlega inn í réttarkerfi Íslands án þess að málefnaleg umræða fari fram 

um þær á vettvangi Alþingis.
325

 

      Árið 2012 voru haldnir 8 fundir í Sameiginlegu EES-nefndinni þar sem teknar voru 233 

ákvarðanir um að innleiða samtals 486 ESB-reglur inn í EES-samninginn. Áður en 

Sameiginlega EES-nefndin kemur saman til að taka ESB-reglu upp í EES-samninginn er haft 

samráð við utanríkismálanefnd. Þá sendir utanríkisráðuneytið nefndinni lista yfir þær reglur 

sem fjalla á um á fundi Sameiginlegu EES-nefndarinnar og drög að þeim minnisblöðum sem 

send verða ríkisstjórn Íslands. Í framhaldinu koma fulltrúar utanríkisráðuneytis á fund 

utanríkismálanefndar til að fjalla um reglurnar.
326

  

7.4.1 Stjórnskipulegur fyrirvari EES-reglna 

Þegar Sameiginlega EES-nefndin hefur tekið ákvörðun um að regla ESB-réttar falli undir 

EES-samninginn, þá skuldbindur sú ákvörðun aðildarríkin að þjóðarétti nema eitthvað þeirra 

beiti fyrir sig 103. gr. EES-samningsins. Í 103. gr. er kveðið á um að aðildarríki sé heimilt að 
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setja fyrirvara um að ákvörðun geti ekki orðið bindandi í ríkinu vegna stjórnskipulegra 

skilyrða. Aðildarríkið hefur frá þeim tíma er ákvörðun er tekin um að taka ESB-reglu upp í 

EES-samninginn sex mánuði til að aflétta fyrirvaranum og innleiða regluna inn í rétt sinn. 

Ísland hefur aðeins beitt þessum fyrirvara þegar nauðsynlegt er að gera lagabreytingar vegna 

innleiðingar á ESB-reglu inn í íslenskan rétt, en slíkt telst vera eðlilegt þar sem það leiðir af 

21. gr. stjskr., að samþykki Alþingis þarf til breytinga á þjóðréttarsamningum.
327

  

      Af þeim 233 ákvörðunum sem Sameiginlega EES-nefndin tók árið 2012 um að 486 ESB-

reglur á árinu féllu undir EES-samninginn, setti Ísland stjórnskipulegan fyrirvara við 15 þeirra 

með vísan til 103. gr. EES-samningsins. Stjórnskipulegum fyrirvara er aflétt með 

þingsályktun á Alþingi sem utanríkisráðherra mælir fyrir og samtímis leggur sá fagráðherra 

sem reglan tekur til fram frumvarp á Alþingi um innleiðingu á reglunni inn í íslenskan rétt. Á 

síðasta löggjafarþingi
328

 lagði utanríkisráðherra fram 12 þingsályktunartillögur um afléttingar 

á stjórnskipulegum fyrirvara af ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar.
329

  

7.5 Neitunarvald EES/EFTA ríkja gagnvart EES-samningnum 

Ef sú staða skyldi koma upp að EES/EFTA ríkin myndu hafna því að innleiða tiltekna ESB-

reglu inn í EES-samninginn gæti það haft víðtækar afleiðingar í för með sér. Í 102. gr. EES-

samningsins er kveðið á um að ef EES/EFTA ríkin neiti að taka tiltekna ESB-reglu upp í 

samninginn þá falli allur viðaukinn sem ESB-reglan tekur til niður. Ef ríki ESS/EFTA beita 

þessu neitunarvaldi í Sameiginlegu EES-nefndinni myndi það stofna öllum EES-samningnum 

í hættu og þar með aðgengi ríkjanna að hinum innri markaði ESB.
330

 Þegar EFTA/EES-ríkin 

áttu að taka upp tilskipun ESB um frjálsa för fólks 2004/38/EC, þótti Íslandi og Liechtenstein 

tilskipunin ganga of langt í að veita borgurum utan Evrópska efnahagssvæðisins tiltekin 

réttindi. Mikið var deilt um tilskipunina innan Sameiginlegu EES-nefndarinnar og vísaði 

Framkvæmdarstjórn ESB til 102. gr. EES-samningsins af því ekki náðist samkomulag um að 

taka tilskipunina upp í samninginn innan tilsetts tíma. Það var ekki fyrr en ári síðar sem sátt 

náðist um að taka tilskipunina upp í samninginn. Það er því engum vafa undirorpið að 102. gr. 

EES-samningsins veitir Framkvæmdarstjórn ESB mikil völd og er öflugt tæki í höndum þeirra 

um að sjá til þess að tilteknar ESB-reglur séu teknar upp í EES-samninginn.
331
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       Margt bendir til þess að virkni EES-samningsins kunni að vera ógnað í náinni framtíð þar 

sem stofnanakerfi ESB og sáttmálarnir að baki sambandinu hafa tekið verulegum breytingum 

frá því að EES-samningurinn var gerður fyrir um tuttugu árum síðan. Hætta er á því að 

stjórnskipuleg álitaefni tengd EES-samningnum muni verða fleiri en færri varðandi upptöku 

ESB-reglna í íslenskan rétt. Að undanförnu hafa slíkar vangaveltur verið upp á borðinu 

varðandi ESB-reglur um hina nýju evrópsku eftirlitsstofnun á fjármálamarkaði. Álitaefni hafa 

verið uppi bæði á Íslandi og í Noregi um að ef reglurnar yrðu teknar upp í EES-samninginn og 

leiddar inn í landsrétt ríkjanna væri um víðtækara framsal til alþjóðastofnanna að ræða heldur 

en heimilt sé að framselja samkvæmt ákvæðum stjórnarskrár landanna.
332

 Í lögfræðiáliti 

Stefáns Más Stefánssonar og Bjargar Thorarenssen kemur eftirfarandi fram: 

 

„... Innleiðing reglna ESB, sem kveða á um heimildir þriggja evrópskra eftirlitsstofnana á 

fjármálamarkaði til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart íslenskum eftirlitsstofnunum og 

bindandi ákvarðanir sem hafa bein og íþyngjandi réttaráhrif gagnvart íslenskum 

fjármálafyrirtæjum, sé háð annmörkum með tilliti til íslensku stjórnarskrárinnar. Í þeim felist 

yfirþjóðlegt vald eftirlitsstofnanna þar sem þátttökuréttur Íslands í ákvörðunum sé ekki 

tryggður og ekki sé um gagnkvæmni að ræða varðandi réttindi og skyldur aðildarríkjanna eða 

aðila innan þeirra. Með innleiðingu gerðanna yrði stigið skrefi lengra í framsali 

framkvæmdarvalds og dómsvalds en áður hefur verið fallist á að rúmist innan 2. gr. 

stjórnarskrárinnar, enda samrýmist hugsanleg innleiðing gerðanna ekki fyrri viðmiðum um 

afmarkað framsal á ríkisvaldi á takmörkuðu sviði...“ 

 

EES/EFTA ríkin sendu Framkvæmdarstjórn ESB tillögu um að ríkin tækju fullan þátt í 

eftirlitskerfinu, en þó þannig að ákvarðanir evrópsku eftirlitsstofnananna væru ekki bindandi 

hvað varðar EES/EFTA ríkin og stofnanir og fyrirtæki þeirra. Framkvæmdarstjórn ESB 

hafnaði þessum tillögum í október 2012 og taldi þær ekki ásættanlegar.
333

 Ef Ísland mun ekki 

taka upp þær reglur sem kveða á um sameiginlegar eftirlitsstofnanir ESB á fjármálamarkaði 

ESB/EES ríkja þá mun það mögulega leiða til þess að fjármálaþjónusta á Íslandi verði ekki 

lengur hluti af innri markaði ESB. Slíkt myndi hafa viðamiklar afleiðingar í för með sér sem 

fælust meðal annars í því að íslensk fjármálafyrirtæki gætu ekki tekið þátt í hinu alþjóðlega 

fjármálakerfi að fullum krafti og að sama skapi myndi slík ákvörðun líka hafa áhrif á hin 

EES/EFTA ríkin. Ef ESS/EFTA ríkin ná ekki samkomulagi um upptöku ESB-reglna innan 6 

mánaða frá því að ESB hefur vísað málinu til Sameiginlegu EES-nefndarinnar er ESB heimilt 
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samkvæmt 102. gr. EES-samningsins að fresta til bráðabirgða þeim viðauka samningsins sem 

ESB löggjöfin tekur til.
334

 

7.6 Samantekt 

Eftir að Framkvæmdastjórn ESB hefur lagt fram tillögu að nýrri löggjöf fyrir Ráðherraráðið 

og Evrópuþingið tekið ákvörðun um að hún verði að lögum er hlutverk Sameiginlegu EES-

nefndarinnar að innleiða inn í EES-samninginn þá löggjöf ESB sem fellur undir EES-

samninginn. Eftir að löggjöfin hefur verið leidd inn í EES-samninginn er hún orðin 

skuldbindandi að þjóðarétti fyrir EES/EFTA ríkin. En formlega öðlast löggjöfin þó ekki 

lagagildi í EES/EFTA ríkjunum fyrr en þau hafa formlega leitt hana inn í réttarkerfi sitt. Þegar 

löggjöf er til umfjöllunar í nefndinni geta EES/EFTA ríkin óskað eftir því að fá undanþágur 

frá löggjöfinni en til þess að slíkt verði samþykkt verða öll aðildarríki ESB að samþykkja 

slíka undanþágu. Framkvæmdastjórn ESB hefur bent á að það sé orðið nær ómögulegt fyrir 

EES/EFTA ríkin að fá slíkar undanþágur þar sem löggjöf ESB sem afrakstur 

samningaviðræðna 28 aðildarríkja ESB. Íslenskum stjórnvöldum hefur reynst erfiðara en áður 

að fá undanþágur frá löggjöf ESB og samskipti EES/EFTA ríkjanna við fulltrúa ESB orðið 

stífari og erfiðari á undanförum árum en áður var.
335

 

      Í bókun 35 við EES-samninginn kemur fram sú grundvallarregla að með samningnum 

afsali aðildarríkin ekki löggjafarvaldi sínu. Þessi bókun var sérstaklega sett til að koma því 

skýrt á framfæri að EES/EFTA ríkin væru ekki að framselja löggjafarvald sitt til ESB með 

aðild að EES-samningnum. Í bókuninni er tekið fram að reglur EES-samningsins skuli ganga 

framar reglum landsréttar ef þeim lýstur saman og tekið fram að reglan eigi aðeins við um þær 

reglur ESB sem höfðu þegar tekið gildi áður en EES-samningurinn varð virkur. En í 3. gr. 

EES-samningsins er kveðið á um að skýra skuli íslensk lög, að svo miklu leyti sem við á til 

samræmis við reglur EES-samningsins. Upphaflegt markmið bókunar 35 var að koma í veg 

fyrir framsal á löggjafarvaldi EES/EFTA ríkjanna til yfirþjóðlegra stofnanna ESB en í 

framkvæmd hefur raunin orðið önnur að mati höfundar og virkar EES-samningurinn í raun 

eins og yfirþjóðlegur samningur þó að forminu til sé hann þjóðréttarsamningur.
336

   

Þá skoðun rökstyður höfundur í fyrsta lagi með því að í framkvæmd hefur regla 3. gr. EES-

samningsins og bókun 35 verið mótuð á undanförnum árum í dómaframkvæmd íslenskra 
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 Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 33-35 og Kristrún Heimisdóttir: „Stjórnarskrárbundið fullveldi 

Íslands“, bls. 52 og Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 103-107 og Róbert R. Spanó: 

„Hugleiðingar um umfang lagabreytinga í tilefni af skuldbindingum Íslands samkvæmt EES-samningnum“, bls. 

29-30 og Dóra Guðmundsdóttir: „Getur dómstólum borið skylda til ...?“, bls. 137-139. 



  

93 

dómstóla. Dómstólar hafa í samræmi við ráðgefandi álit EFTA dómstólsins og túlkun ákvæða 

EES-samningsins gengið langt í því að skýra reglur landsréttar til samræmis við EES-

samninginn og veitt reglum hans forgang fram yfir reglur landsréttar. Dómstólar á Íslandi hafa 

því túlkað íslenskar lagareglur til samræmis við reglur EES-samningsins og ef reglur 

landsréttar eru andstæðar reglum EES-samningsins, þá hafa EES reglurnar látnar hafa 

forgang.
337

  

      Í öðru lagi eru EES/EFTA ríkin í raun tilneydd til að taka upp í réttarkerfi sín þá löggjöf 

ESB sem fellur undir EES-samninginn. Ef Sameiginlega EES-nefndin innleiðir ekki löggjöf 

ESB inn í EES-samninginn innan tiltekinna tímamarka þá getur Framkvæmdarstjórn ESB 

beitt 102. gr. EES-samningsins um að allur viðaukinn sem löggjöfin fellur undir falli niður. Ef 

EES/EFTA ríkin munu neita að taka upp löggjöf ESB um hina nýju evrópsku eftirlitsstofnun á 

fjármálamarkaði þá mun viðaukinn um frjálsa för fjármagns falla niður og ógna 

fjármálastöðugleika í ríkjunum. Ef þjóðþing EES/EFTA ríkjanna hafna því að innleiða 

reglugerð eða tilskipun inn í rétt sinn hefur það sömu afleiðingar og ef þau hafna að taka ESB-

reglu upp í EES-samninginn, sbr. 102. gr. EES-samningsins, þ.e. þá fellur úr gildi allur 

viðaukinn sem ESB-reglan fellur og samningnum stefnt í hættu með ófyrirséðum afleiðingum. 

Af þessu er ljóst að Framkvæmdarstjórn ESB hefur í raun gífurlega mikið vald yfir því hvort 

EES/EFTA ríkin innleiða löggjöf ESB inn í EES-samninginn og síðar landsrétt sinn.
338

  

      Í þriðja lagi eru flest öll lög og reglur sem innleidd hafa verið inn í EES-samninginn af 

Sameiginlegu EES-nefndinni lögfest inn í íslenskan rétt með stjórnvaldsfyrirmælum. Ef notast 

er við slíka innleiðingu þá streyma í raun lögin inn í íslenskt réttarkerfi án þess að fá formlega 

meðferð fyrir Alþingi. Þessi háttur á innleiðingu er löglegur þar sem heimild ráðherra til að 

setja reglugerð á sér stoð í settum lögum, þ.e. löggjafarvaldið hefur sett lög sem heimila 

ráðherra að innleiða reglurnar með þessum hætti. En ef löggjöf EES-samningsins þarfnast 

stjórnskipulegs fyrirvara í samræmi við 103. gr. EES-samningsins sem þýðir að það þurfi að 

setja ný lög eða breyta lögum til að innleiða hana í landsrétt, þá fær hún formlega meðferð 

innan Alþingis. Stjórnskipulegum fyrirvara slíkra laga sem koma í gegnum EES-samninginn 

er aflétt með þingsályktun sem utanríkisráðherra mælir fyrir á Alþingi og fagráðherra leggur 

síðan fram frumvarp um innleiðingu löggjafarinnar. En árið 2012 tók Sameiginlega EES-

nefndin ákvörðun um að 486 reglur ESB féllu undir EES-samninginn, en Ísland setti aðeins 

                                                           
337

 Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 33-35 og Kristrún Heimisdóttir: „Stjórnarskrárbundið fullveldi 

Íslands“, bls. 52 og Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 103-107. 
338

 Jóhanna Jónsdóttir: „Getur Evrópusambandið tryggt að stefnumál þess séu framkvæmd á Íslandi?“, bls. 78-79 

og EFTA Bulletin: The European Economic Area and the Single Market, bls. 1-3  og Skýrsla utanríkisráðherra 

til Alþingis 2013, bls. 40-41 og 43-45. 



  

94 

stjórnskipulegan fyrirvara við 15 þeirra. Af þessu er ljóst að á árinu 2012 fór aðeins fram 

formleg meðferð innan Alþingis á 15 reglum af þeim 486 sem íslenska ríkið er skuldbundið til 

að innleiða inn í landsrétt sinn. Það voru því 471 regla sem innleidd var með reglugerð inn í 

landsrétt án þess að fá formlega meðferð fyrir Alþingi. Af þessum tölum er óhætt að mati 

höfundar að segja að mikill meirihluti þeirrar löggjafar sem kemur frá yfirþjóðlegum 

stofnunum ESB í gegnum EES-samninginn streymir inn í landsrétt án þess að þjóðkjörnir 

fulltrúar fjalli formlega um hana, né taki þátt í mótun hennar eða ákvörðuninni um að hún 

skuli verða að lögum. Þau atriði sem höfundur hefur bent á hér að ofan sýna þau yfirþjóðlegu 

einkenni sem EES-samningsins hefur um að EES/EFTA ríkin innleiði inn í rétt sinn nær 

skilyrðislaust mikinn hluta af löggjöf ESB í gegnum EES-samninginn þrátt fyrir að hafa ekki 

þjóðkjörna fulltrúa við ákvörðunarborðið. Einnig má álykta út frá þessu að EES/EFTA ríkin 

hafi því afsalað löggjafarvaldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB og þar með afsalað hluta 

af fullveldi sínu til bæði stofnanna ESB og EES/EFTA.
339

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
339

 Jóhanna Jónsdóttir: „Getur Evrópusambandið tryggt að stefnumál þess séu framkvæmd á Íslandi?“,  bls. 78-

81 og 113-116 og Gunnar G. Schram: Evrópska Efnahagssvæðið, bls. 85-88 og Sigurður Líndal: Um lög og -

lögfræði, bls. 85 og Hafsteinn Þór Hauksson: „Stjórnarskrárhyggja og stjórnarskrárígildi alþjóðlegra 

mannréttindasáttmála“, bls. 501 og Skýrsla utanríkisráðherra til Alþingis 2013, bls. 42-49 og Eiríkur Bergmann: 

„Icleland´s Position in the EEA“, bls. 13-14 og Christian Frommelt: „An Assessment of the Functioning of the 

EEA“, bls. 18-19 og EFTA Bulletin: The European Economic Area and the Single Market, bls. 1.   



  

95 

8 EES-samningurinn og fullveldi 

8.1 Forsaga fullveldisumræðunnar og EES-samningsins 

EES-samningurinn er víðtækasti þjóðréttarsamningur sem Ísland hefur gert. Lögfesting hans 

og löggjöfin sem af honum leiðir hefur haft veruleg áhrif á íslenska löggjöf og vekur upp 

margar spurningar um hver sé staða samningsins í íslensku réttarkerfi. Ein helsta forsendan 

fyrir virkni EES-samningsins er að túlkun og beiting þeirra reglna sem af honum leiða séu 

samræmdar á öllu EES-svæðinu, þ.e. bæði innan ESB og EES/EFTA ríkjanna. Þær alþjóðlegu 

skuldbindingar sem íslenska ríkið gekkst undir þegar það fullgilti samninginn töldust ekki 

ganga gegn stjórnarskránni og skerða fullveldi ríkisins. En í kjölfar mögulegrar aðildar Íslands 

að Evrópska efnahagssvæðinu árið 1992 vöknuðu samt upp áleitnar spurningar um fullveldi 

Íslands og mikil umræða skapaðist í samfélaginu.
340

 Þegar umræður stóðu sem hæst um það 

hvort Ísland ætti að gerast aðili að EES-samningnum setti utanríkisráðherra á fót nefnd
341

 til 

að fjalla um hvort Ísland myndi framselja löggjafarvald sitt til alþjóðlegrar stofnunar með 

aðild að EES-samningnum. Álit nefndar utanríkisráðherra,
342

 var skilað þann 6. júlí 1992 og 

er þar kveðið á um að Íslands sé frjálst og fullvalda ríki, sbr. 1. gr. stjskr. Í 2. gr. stjskr. er 

kveðið svo á um: 

 

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld 

samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. 

Dómendur fara með dómsvaldið. 

 

Í ákvæðinu er því kveðið á um að yfirvöld skuli vera innlend en frá þeirri meginreglu sé 

heimilt að víkja, sbr. ákvæði stjskr. um venju eða í samræmi við dómafordæmi Hæstaréttar 

Íslands. Hvað varðar löggjafarvaldið og reglur EES-samningsins um setningu nýrra reglna og 

hvernig þær eru teknar upp í landsrétt þá er vísað til 7. gr. EES-samningsins sem kveður á um 

að reglurnar skuli innleiddar samkvæmt þeim reglum sem gilda í hverju aðildarríki. Í álitinu er 

fjallað um hvort að innleiðing reglna EES-samningsins inn í íslenskan rétt feli í sér framsal 

löggjafarvalds til alþjóðlegrar stofnunnar í þessu tilviki Sameiginlegu EES-nefndarinnar. Í 

álitinu er eftirfarandi tekið fram: 

 

„...Um breytingar á ákvæðum samningsins fer formlega á sama hátt og um breytingar á 

öðrum þjóðréttarsamningum sem Ísland er aðili að. Ísland getur samþykkt viðkomandi 
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breytingu eða hafnað henni... ákvæði EES-samningsins um setningu reglna eru samrýmanleg 

2. gr. íslensku stjórnarskrárinnar. Það styður þessa niðurstöðu að EES-samningurinn fjallar um 

svið sem er skýrt afmarkað.“ 

 

Niðurstaða nefndarinnar var sú að framsalið með EES-samningnum væri „skýrt afmarkað, 

ekki umfangsmikið eða verulega íþyngjandi fyrir einstaklinga eða lögaðila“. Samkvæmt 

álitinu er byggt á þeirri forsendu að til sé réttarregla sem veiti íslenska ríkinu heimild til að 

framselja ríkisvald til alþjóðlegra stofnanna sem Ísland er aðili að, ef framsalið er skýrt 

afmarkað, ekki umfangsmikið og ekki verulega íþyngjandi fyrir einstaklinga eða lögaðila. 

Hvað varðar framsal á framkvæmdarvaldinu þá taldi nefndin að um ákveðið framsal væri að 

ræða þar sem Eftirlitsstofnun EFTA og Framkvæmdarstjórn ESB hefði vald til að taka 

ákvarðanir sem hafi bein áhrif á einstaklinga og lögaðila.
343

 Nefndin taldi þó að framsalið 

væri ekki það víðtækt að gera þyrfti breytingar á stjórnarskránni til að fullgilda og lögfesta 

EES-samninginn. Nefndin taldi sömu rök eiga við varðandi framsal á dómsvaldinu til bæði 

EFTA- og ESB dómstólsins.
344

 Um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins, sbr. 34. gr. EES-

samningsins taldi nefndin að það skapaði ekki stjórnskipuleg vandamál því álitin séu aðeins 

ráðgefandi en ekki bindandi. Hvað varðar 6. gr. EES-samningsins sem kveður á um að 

dómstólar skuli líta til dómafordæma ESB-dómstólsins varðandi túlkun á þeim ákvæðum 

ESB-réttar sem falla undir EES-samninginn, þá taldi nefndin að ekki væri um bindandi reglu 

að ræða heldur eingöngu leiðbeinandi túlkunarreglu sem dómstólar ættu að fylgja og því væri 

ekki um brot gegn ákvæðum stjskr. að ræða.
345

 Hinsvegar má benda á lögfræðiálit sem unnið 

var af lagaprófessornum Guðmundi Alfreðssyni um það hvort að í aðild að EES-samningum 

fælist framsal á fullveldi Íslands. Í álitinu kemur m.a. þetta fram: 

 

„Það er algjört einsdæmi í stofnanagrein þjóðaréttarins, að lagt sé til, að ríki skuli framselja 

yfirþjóðlegt framkvæmda- og dómsvald til alþjóðastofnunar, sem viðkomandi ríki er ekki aðili 

að.“
346

 

 

Af þessum orðum Guðmundar er augljóst að hann hafi talið að í aðild að EES-samningnum 

hefði falist tiltekið framsal á fullveldi íslenska ríkisins til yfirþjóðlegra stofnanna ESB. 
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      Þann 12. október 2012 var lögð fram hvítbók um EES-samninginn af hálfu ríkisstjórnar 

Noregs sem var byggð á skýrslu Sejersted-nefndarinnar. Í skýrslunni kom fram að bæði 

umfang og eðli EES-samningsins og samskipta Noregs við ESB væru miklu mun nánari og 

dýpri heldur en þegar EES-samningurinn var upphaflega gerður fyrir um 20 árum síðan.
347

 

Tengsl Noregs við ESB í gegnum EES-samninginn og Schengen varða bæði innan- og 

utanríkismál landsins. Þó upphaflegt markmið EES-samningsins hafi lotið nær eingöngu að 

hinum innri markaði ESB og samkeppnismálum hefur þróunin orðið sú að hann hefur nú áhrif 

á næstum alla þætti innan ríkisins.
348

   

8.2 Möguleg áhrif Íslands á mótun EES réttar 

Það er sendiráð Íslands í Brussel, einstök ráðuneyti og EFTA-skrifstofan í Brussel sem 

fylgjast með mótun, þróun og töku ákvarðanna innan ESB. Einnig eru hinir ýmsu 

hagsmunaaðilar sem fylgjast með, m.a. aðilar vinnumarkaðarins og sveitafélög.
349

 Sendiráðið 

í Brussel gegnir því mikilvæga hlutverki fyrir Íslands hönd að sjá um rekstur EES-

samningsins ásamt því að sjá um hagsmunagæslu fyrir hönd ríkisins. Það er mikilvægt að 

sendiráðið leggi sig fram við að sinna þessari hagsmunagæslu vel og meta hvar hagsmunir 

íslenska ríkisins liggja og veiti stjórnvöldum viðeigandi ráðgjöf í tengslum við það mat. Það 

er mikilvægt fyrir smáríki eins og Ísland að greina vel hvar hagsmunir þess liggja og einbeita 

sér að þeim málaflokkum sem skipta ríkið mestu máli. Slíkt er nauðsynlegt vegna þess að það 

er ógerningur fyrir hina litlu stjórnsýslu á Íslandi að hafa yfirsýn yfir alla þá málaflokka sem 

verið er að fjalla um hverju sinni innan stofnanna ESB.
350

  

      Í sendiráðinu í Brussel ganga fulltrúar ráðuneytanna allir til starfa með diplómatíska 

titilinn sendiráðunautur (e. counsellor). Frá sendiráðsnautunum fá ráðuneytin á Íslandi 

upplýsingar um þróun mála á vettvangi EES og ESB. Hlutverk sendiráðsnautanna felst einnig 

í því að mynda tengsl við helstu starfsmenn EFTA, ESA og ESB og fylgjast með því hvaða 

fundi æskilegt sé að fulltrúar Íslands sæki.
351

 EFTA-skrifstofan í Brussel aðstoðar EES/EFTA 

ríkin við að undirbúa mál til umfjöllunar í nefndum og vinnuhópum EFTA og þeir vinnuhópar 

eru skipaðir fulltrúum fagráðuneyta ríkjanna hver á sínu sviði. Vinnuhóparnir gegna 

mikilvægu hlutverki þar sem þeir fylgjast með undirbúningi og framvindu nýrra lagatillagna 
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hjá ESB. Hóparnir fara yfir lagatillögur Framkvæmdastjórnar ESB og meta hvort þær falli 

undir gildissvið EES-samningsins. Ef mat vinnuhópsins er að nauðsynlegt sé að koma að 

athugasemdum vegna ESB-reglu þá er þeim formlega komið á framfæri með því að gera 

umsögn (e. EEA EFTA Comment), sem er þá send viðeigandi stofnun ESB. Þessir 

vinnuhópar eiga einnig í óformlegum viðræðum og samskiptum við fagdeildir 

Framkvæmdastjórnar ESB og þar gefst þeim tækifæri til að koma á framfæri sjónarmiðum 

Íslands. Þegar ESB-regla hefur verið samþykkt innan ESB gera vinnuhóparnir tillögur til 

undirbúningsnefnda fastanefndar EFTA um það að hve miklu leyti þeir telji að reglan eigi við 

um ESS-samninginn og hvort hún falli undir gildissvið hans.
352

 

8.3 Þátttaka Íslands í nefndum Framkvæmdastjórnar ESB 

Framkvæmdarstjórn ESB er sú stofnun sem hefur frumkvæði að lagasetningu innan ESB sem 

sendir síðan tillögur sínar áfram til Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins sem taka ákvörðun um 

hvort tillagan verði að lögum. En EES/EFTA ríkin hafa engan aðgang eða ákvörðunarrétt 

innan Ráðherraráðsins eða Evrópuþingsins. Þegar Framkvæmdarstjórnin sendir tillögur sínar 

áfram til Ráðherraráðsins er henni skylt að senda afrit til EES/EFTA ríkjanna og þau geta 

síðan í framhaldinu komið skoðunum sínum á framfæri til Sameiginlegu EES nefndarinnar.
353

  

     Aðildarríki EES/EFTA hafa að forminu til aðgang að sérfræðinefndum (e. expert group) 

sem veita Framkvæmdarstjórninni ráðgjöf og aðstoð um nýjar tillögur að löggjöf  ESB, sbr. 

99. gr. EES-samningsins. Samkvæmt 100. gr. EES-samningsins hefur Ísland rétt til að starfa í 

svokölluðum samráðsnefndum (e. comitology committees) sem skipaðar eru fulltrúm 

aðildarríkjanna og stýrt af fulltrúa Framkvæmdastjórnarinnar. Þessar nefndir eiga að tryggja 

samráð við aðildarríkin og að tekið sé tillit til aðstæðna í hverju landi, eftir því sem tök eru á. 

Hlutverk sérfræðinefndanna er að undirbúa tillögurnar og veita ráðgjöf fyrir 

framkvæmdarstjóranna og skrifstofur þeirra sem taka svo bindandi ákvarðanir um tillögurnar. 

Það eru því framkvæmdarstjórarnir og starfsfólk þeirra sem í raun ákveða stefnumótunina og 

hvaða tillögur ná fram að ganga.
354

 Árið 2005 höfðu EES/EFTA ríkin aðgang að 108 

samráðsnefndum af þeim 250 sem voru starfandi innan ESB, en tóku aðeins þátt í 38 

nefndum. Jafnframt höfðu EES/EFTA ríkin aðgang að 418 sérfræðingahópum, en tóku aðeins 

þátt í starfi 184 þeirra.
355 
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      Í skýrslu Evrópunefndar frá árinu 2007 kemur fram að hagsmunum Íslands sé einna helst 

gætt í gegnum sendiráð Íslands í Brussel þar sem íslenskir embættismenn hafi tekið virkan 

þátt í um 200 nefndum og sérfræðihópum á vegum Framkvæmdarstjórnar ESB. En tekið er 

fram að nauðsynlegt sé að efla það starf enn frekar til þess að gera Íslandi kleift að hafa enn 

meiri áhrif á þá málaflokka sem skipta ríkið máli og gæta hagsmuna þess.
356

 Ríki EES/EFTA 

hafa aðgangsrétt að um 360 nefndum en staðreyndin er sú að Íslendingar taka ekki virkan þátt 

nema í um 82 af þessum nefndum og lítinn þátt í öðrum 105.
357

 En jafnvel þó EES/EFTA 

ríkin taki virkan þátt í nefndunum hafa þau í raun mjög takmörkuð áhrif vegna þess að tillögur 

sem sendar eru frá sérfræðinefndunum geta auðveldlega tekið verulegum breytingum í 

meðförum Framkvæmdarstjórnarinnar, Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins.
358

 Einnig hefur sú 

þróun átt sér stað innan ESB að Framkvæmdastjórnin hefur gleymt að tilkynna sérfræðingum 

EES/EFTA ríkjanna um undirbúning nýrrar lagasetningar sem fellur undir EES-

samninginn.
359

  

8.4 Forgangsáhrif og skaðabótaskylda EES-samningsins 

Þegar EES-samningurinn var gerður var unnið út frá því að EES/EFTA ríkin skyldu halda 

sjálfræði sínu til ákvarðanatöku og löggjafarvaldið skyldi áfram vera í höndum 

aðildarríkjanna sjálfra, sbr. bókun 35 við EES-samninginn.
360

 Annarsvegar litu menn svo á að 

það væri í raun um nýjan þjóðréttarsamning að ræða í hvert sinn sem nýjar reglur ESB væru 

teknar upp í EES-samninginn, þar sem þjóðþing EES/EFTA ríkjanna þyrftu að samþykkja 

regluna svo hún myndi öðlast gildi í landsrétti.
361

 Hinsvegar var litið til þess að EES/EFTA 

ríkin hefðu aðgang að sérfræðinefndum Framkvæmdastjórnar ESB sem gerði tillögu að 

löggjöf ESB og þar gæfist EES/EFTA ríkjunum tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á 

framfæri. En gífurlegar breytingar hafa átt sér stað á stofnanauppbyggingu ESB frá því EES-

samningurinn var gerður sem hafa haft veikt stöðu EES/EFTA ríkjanna og möguleika þeirra 

til að hafa áhrif á lagsetningu innan ESB.
362

  

      Samkvæmt réttarkerfi ESB gilda grunnreglurnar um beina réttarverkan, forgangsáhrif 

sambandsréttar og reglan um skaðabótaábyrgð aðildarríkja ESB að landsrétti aðildarríkjanna, 
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sjá nánari umfjöllun í kafla. 3.6 í ritgerðinni. Almennur þjóðaréttur felur þó ekki í sér neina 

reglu um milliliðalaus áhrif þjóðaréttarreglna að landsrétti ríkja eins og gildir í réttarkerfi 

ESB. Sú grundvallarregla gildir samkvæmt þjóðarétti að það sé í valdi hvers og eins ríkis að 

ákveða hvernig reglur þjóðréttar eru innleiddar inn í landsrétt. Það þýðir að einstaklingar geta 

ekki byggt rétt á reglum þjóðaréttar nema þær hafi verið sérstaklega innleiddar inn í réttarkerfi 

ríkisins. Það fer því eftir stjórnskipun hvers og eins ríkis hvaða gildi þjóðaréttarreglur hafi að 

landsrétti.
363

 Ef litið er til bókunar 35 við EES-samninginn þá er kveðið þar á um að 

EES/EFTA ríkjunum sé ekki skylt að framselja löggjafarvald sitt, en samkvæmt 7. gr. EES-

samningsins ber samningsríkjunum skylda til að taka upp í landsrétt sinn þau lög sem tekin 

eru upp í EES-samninginn. Í 3. gr. EES-samningsins er síðan kveðið á um að skýra skuli lög 

og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem 

á honum byggja. Er dómstólar á Íslandi beita og túlka ákvæði EES-samningsins ber þeim 

skylda til að túlka þau til samræmis við úrlausnir og dóma bæði ESB og EFTA 

dómstólsins.
364

 

8.4.1 Reglan um beina réttarverkan EES-réttar  

Ef litið er til 6. gr. EES-samningsins er það engum vafa undirorpið að honum hafi ekki verið 

ætlað að hafa beina réttarverkan eða forgangsáhrif eins og í tíðkast í ESB rétti. Í bókun 35 við 

samninginn er kveðið á um að markmiðum EES-samningsins eigi að ná án framsals 

lagasetningarvalds og í samræmi við réttarskipan aðildarríkja EES/EFTA. EFTA dómstólinn 

hefur ítrekað hafnað því að reglur EES-samningsins hafi beina réttarverkan að rétti 

EES/EFTA. Réttaráhrif EES reglna mótast af landsrétti aðildarríkja EES-samningsins og 

stjórnskipun þeirra í samræmi við almenn viðhorf þjóðaréttar. EES/EFTA ríkin þurfa að 

innleiða ESB/EES reglurnar sérstaklega inn í réttarkerfi sín svo þær öðlist réttaráhrif að 

innanlandsrétti.
365

  

      Ef reglan um beina réttarverkan myndi gilda samkvæmt EES-samningnum þá þýddi það 

að reglugerðir ESB hefðu fullt gildi gagnvart EES/EFTA ríkjunum óháð því hvort þau hefðu 

formlega leitt þær inn í rétt sinn. Þegar Sameiginlega-EES-nefndin hefur úrskurðað að tiltekin 

regla frá ESB skuli felld inn í EES-samninginn, þá ber aðildarríkjunum skylda skv. 7. gr. 

EES-samningsins að innleiða regluna inn í sinn landsrétt. En reglan öðlast þó ekki réttaráhrif í 

EES/EFTA ríkjunum fyrr en hún hefur verið formlega leidd inn í landsrétt þeirra. Reglan um 
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beina réttarverkan gildir því ekki í tengslum við EES-samninginn þar sem innleiða þarf 

regluna sérstaklega inn í réttarkerfi EES/EFTA ríkjanna svo hún öðlist réttaráhrif.
366

  

8.4.2 Reglan um forgangsáhrif EES-réttar 

Í bókun 35 er kveðið á um að í þeim tilfellum sem kemur til árekstra á milli EES-reglna og 

annarra laga skuldbindi EES/EFTA ríkin sig til að tryggja forgangsáhrif EES-reglna. í 3. gr 

EES-samningsins er síðan kveðið á um að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem 

við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja.
367

 Ákvæði 3. gr. 

EES-samningsins og bókun 35 hafa verið mótuð og túlkuð á undanförnum árum af bæði 

íslenskum dómstólum og EFTA dómstólnum. Íslenskir dómstólar hafa í samræmi við 

ráðgefandi álit EFTA dómstólsins og túlkun ákvæða EES-samningsins gengið langt í því að 

skýra reglur landsréttar til samræmis við EES-samninginn og veitt reglum hans forgang fram 

yfir reglur landsréttar. Dómstólar á Íslandi hafa því túlkað íslenskar lagareglur til samræmis 

við reglur EES-samningsins og ef reglur landsréttar eru andstæðar reglum EES-samningsins, 

þá eru EES reglurnar látnar hafa forgang. Einnig hefur Evrópudómstóllinn víðtæk áhrif á 

túlkun EES-reglna þar sem EFTA dómstólnum og Hæstarétti Íslands ber skylda til að líta til 

fordæma Evrópudómstólsins við túlkun EES-réttar. Reglan um forgangsáhrif EES-réttar fram 

yfir reglur landsréttar hefur verið viðurkennd af Hæstarétti Íslands, sbr. Hrd. 23. október 2001 

(129/2001).
368

 Dómurinn er skýrt dæmi um að íslenskir dómstólar skuli tryggja forgangsáhrif 

ESB-reglna fram yfir reglur landsréttar ef þeim lýstur saman og með honum hefur reglan um 

forgangsáhrif EES-samningsins verið veitt réttaráhrif.
369

  

8.4.3 Reglan um skaðabótaábyrgð EES/EFTA ríkjanna 

Í 7. gr. EES-samningsins er kveðið á um með hvaða hætti ESB-reglur skuli teknar upp í 

landsrétt aðildarríkjanna. Ef um reglugerð er að ræða þá skal hún tekin óbreytt í heild sinni 

upp í landsrétt EES/EFTA ríkjanna. En það þýðir að texti reglugerðarinnar er þýddur yfir á 

íslensku og lögfestur í heild inn í íslenskan rétt ýmist með lagabreytingu eða 

stjórnvaldsfyrirmælum. ESB-regla sem er tilskipun skal veita yfirvöldum í EES/EFTA 

ríkjunum svigrúm um hvaða form eða aðferð þeir nota við að innleiða tilskipuninna svo lengi 

sem markmiðum hennar er náð. Tilskipanir eru því bindandi fyrir ríkin hvað markmið þeirra 

varða, en stjórnvöld hafa val um hvernig þau innleiða hana inn í landsrétt. Ríkjum EES/EFTA 
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ber því að tryggja að ekki séu önnur ákvæði landsréttar sem eru andstæð ESB-rétti eða 

umræddri tilskipun.
370

 Lagaleg áhrif þess ef tilskipanir eða reglugerðir ESB-réttar eru ekki 

teknar með réttum hætti upp í landsrétt eða það gert með ófullnægjandi hætti geta verið 

víðtækar og orðið til þess að EES/EFTA ríkin verði dæmd skaðabótaskyld. Sjá dóm 

Hæstaréttar Hrd. 1999, bls. 4916 (Erla María Sveinbjörnsdóttir) þar sem málavextir voru 

eftirfarandi: 

 

E var gjaldkeri hjá hlutafélaginu V sem úrskurðað var gjaldþrota vorið 1995. Skiptastjóri 

þrotabússins hafnaði launakröfu E sem forgangskröfu í búið þar sem hún væri systir eins 

aðaleiganda V. Af þessum sökum synjaði Ábyrgðasjóður launa vegna gjaldþrota E um 

greiðslu úr sjóðnum og vísaði til 1. mgr. 5. gr. laga nr. 53/1993 um ábyrgðasjóð launa vegna 

gjaldþrota, þar sem áskilið var að launakrafa væri viðurkennd sem forgangskrafa svo að til 

ábyrgðar sjóðsins stofnaðist, en einnig til 6. gr. sömu laga. E krafðist skaðabóta úr hendi 

íslenska ríkisins þar sem það hefði ekki réttilega lagað löggjöf landsins að tilskipun nr. 

80/987/EBE um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vernd til handa launþegum verði 

vinnuveitandi gjaldþrota, eins og hún var tekin upp í 24. tl. XVII. viðauka við EES-

samninginn. 

 

Dómurinn vísaði m.a. til 3. gr. EES-samningsins þar sem samningsaðilar skuldbindi sig til 

þess að leitast við að gera allar viðeigandi almennar eða sértækar ráðstafanir til að tryggja að 

staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningnum leiðir. Sjá niðurstöður Hæstaréttar í 

Hrd. 1999, bls. 4916 (Erla María Sveinbjörnsdóttir): 

 

„...eðlilegt er að lögin sem lögfesta meginmál samningsins séu skýrð svo að einstaklingur eigi 

kröfu til þess að íslenskri löggjöf sé hagað til samræmis við EES-reglur. Takist það ekki leiði 

það af lögum nr. 2/1993 og meginreglum og markmiðum EES-samningsins að aðaláfrýjandi 

verði skaðabótaskyldur að íslenskum rétti...“  

 

Af niðurstöðum Hæstaréttar má ráða að dómurinn hafi slegið því föstu að íslenska ríkið beri 

skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingi eða lögaðila ef hann hefur ekki notið réttinda sinna að 

landsrétti sem kveðið er á um í tilskipun ESB sem innleidd hafi verið í EES-samninginn. 

Hæstiréttur beitir sömu túlkun og ESB-dómstóllinn hefur gert til að tryggja réttaráhrif ESB-

reglna sjá nánari umfjöllun í kafla 3.6.3 í ritgerðinni. Dómurinn er skýrt fordæmi um 

skaðabótaskyldu ríkisins ef það innleiðir ekki reglur EES-samningsins inn í landsrétt sinn eða 

gerir það með ófullnægjandi hætti.
371

 En tiltekin skilyrði þurfa þó að vera uppfyllt svo 
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EES/EFTA ríkin teljist vera skaðabótaskyld samkvæmd ofangreindri reglu,
372

 í fyrsta lagi að 

brotið sé á nægilega skilgreindum réttindum einkaaðila, í öðru lagi að brotið sé nægilega 

alvarlegt og í þriðja lagi að orsakasamband sé á milli tjóns og brots ríkis.
373

 

8.5 Samantekt 

Þó að EES-samningur kveði formlega ekki á um framsal á fullveldi EES/EFTA ríkjanna til 

ESB og EFTA/EES, má færa rök fyrir því að samningurinn sé ekki hefðbundinn 

þjóðréttarsamningur, heldur í raun síbreytilegur yfirþjóðlegur samningur. Íslenska ríkið hafi 

því afsalað hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB.
374

 Rökstuðningurinn að 

baki þeirri fullyrðingu felst í fyrsta lagi í því að íslenska ríkið hefur engan raunhæfan 

möguleika til þess að hafa áhrif á mótun ESB löggjafar. Í öðru lagi hefur íslenska ríkið engan 

ákvarðanatökurétt innan stofnanna ESB sem taka ákvarðanir um það hvaða reglur skuli gilda 

um hinn innri markað og þau svið sem EES-samningurinn tekur til.
375

 Í þriðja lagi ber 

íslenska ríkinu skyldu til að tryggja forgangsáhrif reglna EES-samningsins fram yfir reglur 

landsréttar. Í fjórða lagi ber íslenska ríkið skaðabótaábyrgð ef það innleiðir ekki reglu EES 

réttar inn í landsrétt sinn eða gerir það með ófullnægjandi hætti.
376

        

      Fræðimenn hafa haft uppi mismunandi skoðanir um það hvort að EES-samningurinn 

skerði fullveldi Íslands samkvæmt þröngri og lagalegri skilgreiningu, en fullveldi hefur 

víðtækari merkingu út frá sjónarmiði stjórnmálafræðinnar (de facto sovereignity) heldur en ef 

það er eingöngu skoðað út frá hinni lagalegu skilgreiningu (de jure sovereignity). Í skýrslu 

sem norska þingið lét gera um tengsl Noregs við ESB í gegnum EES-samninginn kom fram 

að helsta vandmálið við samband Noregs og ESB er að Noregur er í raun skuldbundinn til að 

taka upp stefnu og lagagerðir ESB í fjölmörgum málaflokkum án þess að hafa atkvæðisrétt 

eða fulltrúa ríkisins í ákvarðanatökuferlinu.
377

 EES/EFTA ríkin hafa formlega séð rétt til 

þátttöku í undirbúningsnefndum Framkvæmdarstjórnar ESB og taka þátt í mótun löggjafar á 
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upphafsstigum hennar.
378

 En EES/EFTA ríkin hafa takmarkaða möguleika til að hafa 

raunveruleg áhrif á löggjöfina vegna þess að ákvörðunarvaldið hefur á undanförnum árum 

verið fært frá Framkvæmdastjórninni yfir til Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins sem fara með 

löggjafarvaldið. Hlutverk Framkvæmdastjórnarinnar í lagasetningu innan ESB hefur því 

minnkað frá því að EES-samningurinn tók gildi og tillögur hennar geta tekið breytingum í 

meðförum Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins. EES/EFTA ríkin hafa engan aðgang né 

atkvæðisrétt innan Ráðherraráðsins né Evrópuþingsins og getur íslenska ríkið því ekki tekið 

þátt í ákvarðanatökunni um lagasetningu innan ESB, né haft raunveruleg áhrif á mótun 

hennar.
379
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9 Lýðræðishallinn og EES-samningurinn 

9.1 Lýðræði 

Upphaf lýðræðis er talið mega rekja allt aftur til Aþenu til áranna 461-311 fyrir Krist. Fyrstu 

lýðræðisríkin sem vitað er um urðu til í Grikklandi til forna þar sem talsverður hópur íbúanna 

bjó við hið pólitíska jafnrétti sem einkennir lýðræði en hinsvegar var mikið um þrælahald og 

konur nutu ekki pólitískra réttinda. Hugtakið lýðræði (g. demokratia), (e. democracy) er rakið 

til grísku og merkir að valdið eigi uppruna sinn hjá fólkinu eða lýðnum „stjórn fólksins“ í 

lýðræðinu. Grunnmerking hugtaksins lýðræði er því mjög skýr en það má sjá á upphaflegri 

samsetningu þess á grísku orðunum, demos (fólk eða lýður) og kratos (stjórn) eða að lýðurinn 

stjórnar. Hugsjón þeirra sem aðhyllast lýðræði í þjóðríkjum er því sú að skapa þjóðfélag þar 

sem völdin og áhrifin í samfélaginu komi frá fólkinu sjálfu. Lýðræðislegir stjórnarhættir 

grundvallast á jöfnum möguleika allra fullorðinna einstaklinga til að taka þátt í mótun 

samfélags og þeim ákvörðunum sem teknar eru innan þess. Ákvarðanirnar þurfa að eiga sér 

stað með opnum og sanngjörnum umræðum svo skilyrði lýðræðislegra stjórnarhátta teljist 

vera uppfyllt. Lýðræði er jafnréttisfyrirkomulag sem viðurkennir jafnan rétt allra til áhrifa en 

rétturinn er þó bundinn við þá sem náð hafa ákveðnum aldri og hafa fasta búsetu á tilteknu 

landsvæði.
380

  

      Beint lýðræði kallast það þegar borgararnir taka beint og milliliðalaust þátt í ákvörðunum 

um pólitísk málefni í stað þess að velja sér fulltrúa. Í nútíma lýðræðisþjóðfélögum er beinu 

lýðræði t.d. með því að halda þjóðaratkvæðagreiðslu beitt í takmörkuðum mæli þar sem flest 

ef ekki öll ríkin búa við fulltrúalýðræði. Talið er að beint lýðræði gagnist best í málefnum sem 

eru auðskilin og einföld þar sem almennt er talið að almenningur hafi hvorki tíma né áhuga á 

að setja sig inn í flókin málefni. Vandinn við beint lýðræði getur líka verið sá að vegna 

dræmrar þátttöku borgaranna í þjóðaratkvæðagreiðslunni þá sé það aðeins lítill hluti 

þjóðarinnar sem taki hina pólitísku ákvörðun en ekki meirihluti hennar.
381

 Í flestum 

lýðræðisríkjum nútímans þar með talið á Íslandi ríkir fulltrúalýðræði þar sem þingmenn eru 

kjörnir í almennum kosningum. Fulltrúalýðræði er stjórnarform þar sem allir borgarar 

samfélagsins sem fullnægja ákveðnum skilyrðum kjósa þá aðila sem fara með löggjafarvaldið 
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og æðsta framkvæmdarvaldið. Fólk kýs sér fulltrúa sem kemur óskum og hagsmunum 

borgaranna á framfæri í samræmi við vilja þeirra.
382

 

      Skilgreiningar á hugtakinu lýðræði geta verið mismunandi af því menn eru almennt ekki 

sammála um hvað felist í hugtakinu hvorki fræðimenn, stjórnmálamenn né almenningur. En 

þó kveða flestar kenningar um lýðræði á um að í lýðræðiskerfum sé valdið hjá fólkinu og það 

eigi að hafa einhverjar aðferðir til að geta haft áhrif á niðurstöður mála. Það er talið að tiltekin 

lágmarksskilyrði þurfi að vera uppfyllt svo ríki teljist vera lýðræðisríki með lýðræðislegt 

stjórnarfar þar sem fulltrúarlýðræði ríkir, en þau eru eftirfarandi: Kosnir stjórnarherrar, 

frjálsar, heiðarlegar og hæfilega tíðar kosningar, tjáningarfrelsi, aðgang að mismunandi 

upplýsingabrunnum, félagafrelsi og borgararéttindi fyrir alla fullorðna. Einnig þurfa 

borgararnir að hafa greiðan og lágmarks aðgang að hinum ýmsu upplýsingum um þau málefni 

sem varða hagsmuni þeirra og geta lesið úr þeim. Slíkt fyrirkomulag er nauðsynlegt svo 

borgararnir geti tekið upplýsta ákvörðun og mótað sér skoðun um þau málefni sem til 

umfjöllunar eru hverju sinni í samfélaginu. Jafnframt þurfa borgararnir að búa í samfélagi þar 

sem lög og reglur eru settar með stoð í stjórnarskrá ríkisins og virtur sé réttur íbúa til að 

lýðræðið teljist vera virkt.  Lýðræði er í raun pólitískt fyrirkomulag sem byggir lögmæti sitt á 

því að það eru borgararnir sem velja hverjir fari með opinbert vald og því sé valdið hjá 

borgurunum.
383

 Einnig þurfa þeir að hafa greiðan og lágmarks aðgang að hinum ýmsu 

upplýsingum og geta lesið úr þeim svo þeir geti tekið upplýsta ákvörðun og mótað sér skoðun 

um þau málefni sem hæst bera hverju sinni í samfélaginu. Jafnframt þurfa borgararnir að búa í 

samfélagi þar sem lög og reglar eru settar með stoð í stjórnarskrá ríkisins og virtur sé réttur 

íbúa til að lýðræðið teljist vera virkt.
384

  

      Lýðræði er síbreytilegt og í stöðugri þróun, þ.e. það er ekki fullskapað í eitt skipti fyrir öll  

áður fyrr birtist lýðræðið einna helst á löggjafarþingum, en hið pólitíska vald hefur samfara 
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aukinni alþjóðavæðingu verið að dreifast á þann hátt að þjóðríkin hafa verið að missa pólitískt 

vald sitt í auknum mæli til alþjóðlegra stofnanna, samtaka og dómstóla.
385

    

9.2 Lýðræðisstjórnarform á Íslandi 

Íslenska ríkið var þjóðveldi frá 930-1262, konungsdæmi frá 1262-1944, varð fullvalda frá 1. 

desember 1918 og hefur verið lýðveldi frá 17. júní 1944. Í 1. gr. stjskr. er kveðið á um að 

Ísland sé lýðveldi með þingbundinni stjórn og heiti stjórnarskrárinnar kveður á um að 

stjórnarformið á Íslandi sé lýðveldi. Í lýðveldi er æðsti maður ríkisins þjóðhöfðingi sem er 

kosin af þegnum sínum með beinum eða óbeinum kosningum og er kjörtími hans fyrirfram 

ákveðin. Stjórnskipun á Íslandi er lýðræðisleg sem þýðir að allir þegnar þjóðfélagsins sem 

fullnægja tilteknum almennum skilyrðum kjósa í leynilegum kosningum æðstu valdhafa 

ríkisins, þ.e. þá aðila sem fara með löggjafarvaldið og æðsta framkvæmdarvaldið. Þeim 

aðilum sem fara með æðsta valdið í ríkinu ber að fara að lögum og þegnunum eru tryggð 

tiltekin réttindi í stjórnarskránni og hafa rétt til að láta skoðanir sínar í ljós. Dómstólarnir eru 

sjálfstæðir og skulu eingöngu dæma eftir lögunum og ekki taka við fyrirmælum frá 

framkvæmdarvaldinu. Í lýðveldi kjósa þegnarnir sér þjóðþing sem fer með löggjafarvald og 

eru því aðalhandhafar ríkisvaldsins, þ.e. þeir sem fara með lagsetningarvaldið og æðsti 

handhafi framkvæmdarvaldsins eru kjörnir af borgurum landsins.
386

 Á Íslandi ríkir 

fulltrúalýðræði sem birtist í því að kjörnir fulltrúar almennings, þingmenn sitja á 

löggjafarþingi Íslendinga Alþingi, en það fer með löggjafarvaldið ásamt forseta Íslands.
387

  

9.3 Kenningar um lýðræði 

Það hafa nokkrar kenningar verið ríkjandi um lýðræði á síðustu áratugunum og allar hafa þær 

mismunandi sýn á það hver þátttaka borgaranna í lýðræðinu skuli vera og hvernig 

valddreifingunni skuli hagað í lýðræðiskerfinu. Kenningarnar fjalla m.a. um það hve mikil 

áhrif atkvæði einstaklings eigi að hafa á opinbera stefnumótun lýðræðisríkis. Hagfræðingurinn 

Joseph Schumpeter (1976) setti fram kjarnræðiskenninguna (e. elitism) sem felur í sér að 

samkeppni í kosningum sé nauðsynleg og fullnægjandi skilyrði fyrir lýðræði. Kenningin gerir 

ekki ráð fyrir að nauðsynlegt sé að borgararnir taki þátt í lýðræðinu að öðru leyti en því að 

kjósa milli ólíkra flokka í kjörklefanum. Kenningin telur að lýðræðið sé goðsögn og hafi í 
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raun aldrei verið til af því almenningur hafi aldrei ráðið. Kosningar til þjóðþinga séu bara til 

að blekkja einstaklingana og fá það til að finnast eins og þeir séu að taka þátt í 

ákvarðanatökunni og hafi hludeild í valdakerfinu. Schumpeter heldur því fram að lýðræðið 

felist í samkeppni á milli valdakjarna og að flokkarnir sjálfir þurfi ekki að vera með 

lýðræðislegu skipulagi heldur sé skilyrðum lýðræðisins uppfyllt með því að veita borgurunum 

val um að kjósa á milli flokka. Kenning Schumpeter heldur því fram að það þurfi í raun ekki 

að vera samræmi á milli opinberrar stefnumótunar og óska almennings heldur sé aðalatriðið 

að kjósendur geti losað sig við óhæfa stjórnmálamenn við kosningar og borgarinn hafi því 

ákveðið vald með atkvæði sínu.
388

  

      Kenning fræðimannsins Robert Dahl margræðiskenningin (e. pluralism) kveður á um að 

stjórnmál séu mun flóknari heldur en Schumpeter heldur fram og tengslin á milli stjórnvalda 

og borgararanna séu margþættari. Valdið dreifist á milli margra í samfélaginu og milli 

valdhafanna eru málamiðlanir, en ekki bein samkeppni eins og kveðið er á um í 

kjarnræðiskenningunni. Samfélagið er samsett af margvíslegum hópum og fólkið bindist 

samtökum til að hafa áhrif á löggjafann. Hóparnir eru óháðir hvor öðrum og hafa mismunandi 

hagsmuna að gæta en markmið þeirra allra er að hafa áhrif á ríkisvaldið til að koma sínum 

hagsmunum á framfæri. Dahl telur að valdið dreifist út til margra en ekki aðeins til fárra 

valdakjarna og þótt þátttaka borgaranna sé almennt lítil þá feli margræði það í sér að valdið 

dreifist í stað þess að safnast saman á fáa staði. Á milli valdakjarnanna sé síðan stöðug 

samkeppni og valdabarátta þar sem málamiðlanir og samningar eru gerðir sem eru 

einkennandi fyrir lýðræði. Kosningar hafi það hlutverk að tryggja að pólitískir fulltrúar þurfi 

að bregðast við kröfum eða óskum almennings. Margræðiskenningin felur í raun í sér að það 

þurfi að vera einhversskonar lágmarks samræmi á milli óska almennings og opinberrar 

stefnumótunar, en bendir jafnframt á að margræðið hafi þau áhrif að einstaklingarnir 

fjarlægist enn frekar beina ákvarðanatöku um þau málefni sem varða líf þeirra.
389

 

       Þátttökukenningin (e. participatory democracy) sem kennd er við fræðimenn 

þátttökuskólans, gagnrýna bæði kjarnræðiskenningu Schumpeters og margræðiskenningu 

Dahl og telja að þær uppfylli ekki þá lágmarkskröfu lýðræðis um að koma óskum og 

hagsmunum borgaranna á framfæri. Félagslegur ójöfnuður fólks hindri að allir hafi jafnan rétt 

til að taka þátt í lýðræðinu og því séu hagsmunir forréttindahópa í forgrunni á hinum pólitíska 
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vettvangi. Fulltrúar stjórnmálaflokkanna tilheyri sjálfir forréttindahópinum og ráða þar með 

hvaða málefni tekin eru fyrir og stýra almennt hinni pólitísku umræðu. Fræðimenn 

kenningarinnar telja að með þátttökulýðræði sé hægt að draga úr þessum mismun með því að 

gera stjórnmálaflokka, vinnustaði og sveitafélög lýðræðislegri og draga úr fulltrúalýðræði.
390

 

      Samkvæmt fræðimanninum Jürgen Habermas eru lágmarkskröfur lýðræðis kenndar við 

rökræðukenningu en það er sú aðferð sem hann telur að eigi að notast við til að lýðræðið virki 

sem skyldi. Í lýðræðiskerfum á að reyna að skapa aðstæður fyrir rökræður sem eiga helst að 

vera lausar við flokkshyggju, sérhagsmuni og ójafna valdarstöðu meðal fólks. Samræður á 

meðal borgaranna eiga að fara fram með þeim hætti að hver og einn einstaklingur fær að 

koma sínum skoðunum á framfæri svo lengi sem þær eru málefnalegar. Við slíkar umræður 

þroskast einstaklingurinn og einblínir ekki lengur bara á eigin hagsmuni heldur fer að horfa á 

hagsmuni heildarinnar. Þannig er rökræðan að stuðla að því að móta skoðanir borgaranna á 

þann hátt að þeir átti sig betur á því að þeirra eigin hagsmunir tengjast almannahag.
391

 

      Fræðimenn hafa líkt fulltrúalýðræði við umboðskeðju (e. chain of delegation) en þá er 

verið að ræða um að lýðræðislega umboðið fari frá hinum almenna borgara sem kjósi sér 

fulltrúa áfram til þeirra sem stjórna í stjórnkerfi ríkisins. Valdhafarnir beri síðan ábyrgð 

gagnvart umbjóðendum sínum og samskiptin á milli umbjóðanda og fulltrúa þurfi að vera 

gagnvirk.
392

  Lýðræðið hefur á undanförnum áratugum verið að taka þeim breytingum að það 

hefur verið að víkka út á þann hátt að þjóðríkin hafa verið að framselja vald sitt til alþjóðlegra 

stofnanna sem hafa völd til að taka bindandi ákvarðanir fyrir þjóðríkin. Þessi þróun hefur 

verið nefnd „post-modern democracy“ eða „multi-level governance“ og er ESB skýrt dæmi 

um slíka þróun þar sem innan stofnanna ESB eru teknar mikilvægar ákvarðanir. Hið 

yfirþjóðlega vald sem einkennir ESB hefur sætt gagnrýni meðal fræðimanna, 

stjórnmálamanna og almennings fyrir það að stofnanir sambandsins hafi ekki beint 

lýðræðislegt umboð, lögmæti og taumhald frá kjósendum. Af þessum sökum er ESB oft tekið 

sem dæmi um alþjóðlega stofnun þar sem ríki svokallaður lýðræðishalli. Fjarlægðin frá 

uppsprettu valdsins, þ.e. frá borgurunum sjálfum eða almenningi til þeirra fulltrúa sem fara 

með valdið er meðal annars kjarninn í umræðunni um lýðræðishalla innan ESB.
393

 Höfundur 

mun nú leitast við að skoða hinn meinta lýðræðishalla annarsvegar út frá kenningunni um 
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umbjóðendur og fulltrúa, umboðskenningunni (e. principal agent theory) og hinsvegar 

kenningunni um trúverðugleika, traust og lögmæti, lögmætiskenningunni (e. fiduciary 

principle).
394

  

      Umboðskenningin hefur verið notuð til að skýra sambandið á milli umbjóðenda (e. 

principal) og fulltrúa (e. agent) í fulltrúalýðræði. Þau álitamál sem helst geta komið upp 

varðandi fulltrúalýðræði lúta að ábyrgð eða fyrirsvari fulltrúa gagnvart umbjóðendum sínum. 

Kenningin leitast því við að skoða framsal valds, ábyrgð valdhafanna og hvert sé taumhald 

umbjóðendanna á fulltrúunum. Mikil áhersla er lögð á að til staðar séu gagnvirkni á milli 

umbjóðenda og fulltrúa þeirra og ljóst sé að valdhafarnir beri ábyrgð gagnvart umbjóðendum 

sínum. Eftirlitshlutverk umbjóðendanna og það taumhald sem þeir veita fulltrúum sínum felst 

í því að umbjóðendurnir geta afturkallað umboðið í kosningum með því að kjósa ekki 

fulltrúana aftur.  

      Þeir fræðimenn sem aðhyllast lögmætiskenninguna hafa bent á að það geti verið 

hagkvæmt að framselja pólitískt vald í lýðræðisþjóðfélögum. Í fyrsta lagi geti náðst fram 

sparnaður og skilvirkni með því þar sem ákvarðanir eru þá teknar af sérfræðingum, í öðru lagi 

að framsal til fagaðila geti aukið trúverðugleika pólitískra ákvarðanna. Samkvæmt 

kenningunni á að leggja áherslu á það hvort ákvörðun sé vel unninn og tekin á faglegum 

forsendum í stað þess að einblína á það hvort umboðskeðjan sé til staðar, þ.e. hvort 

fulltrúarnir séu í nægilega góðum tengslum við umbjóðendur sína og taumhaldið sem þeir hafi 

á fulltrúunum sé virkt. Margar alþjóðlegar stofnanir starfa í heiminum í dag sem taka bindandi 

ákvarðanir og hafa mikil áhrif á þjóðríkin án þess að þær lúti lýðræðislegu taumhaldi. Þessar 

alþjóðlegu stofnanir tryggja trúverðugleika sinn með því að beita faglegum vinnubrögðum og 

starfa innan þess lögmæta ramma sem þeim er veittur. Stofnanirnar þurfa þó að njóta 

lögmætis, þ.e. að ákvarðanir séu teknar með lögmætum hætti af stofnunum eða einstaklingum 

á grundvelli þeirra laga sem samþykkt hafa verið með lýðræðislegum hætti. Með 

lýðræðislegum hætti er þá átt við að lögin sem starfsemi stofnunarinnar grundvallast á eru 

ákveðin og mótuð af annað hvort beint af kjósendum sjálfum eða fulltrúum þeirra.
395

  

9.4 Lýðræðishalli og ESB 

Aðildarríki ESB framselja hluta af fullveldi sínu til stofnanna ESB og það framsal hefur vakið 

upp spurningar um hver sé staða lýðræðis innan ESB. Það eru margir sem telja stofnanir ESB 
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skorta þau skilyrði sem nauðsynlegt er talið að þurfi að vera til staðar svo að lýðræðiskerfi 

virki sem skyldi og því gæti lýðræðishalla (e. democratic deficit)
396

 innan ESB.
397

 Með 

lýðræðishalla er átt við að kjósendur hafi ekki nægileg áhrif á hverjir taka ákvarðanir fyrir 

þeirra hönd þar sem kjósendur missa ákvarðanatökuna frá þjóðþingum aðildarríkjanna yfir til 

stofnanna ESB. Jafnvel þó ESB byggi á grunni lýðræðiskerfis og fái umboð sitt frá 

aðildarríkjunum þá hefur slíkt umboð ekki þótt uppfylla þau skilyrði sem einkenni virkt 

lýðræðiskerfi. Þegar rætt er um lýðræðishalla í tengslum við ESB er helst átt við að 

stefnumótun og löggjöf ESB sé ekki nægilega lýðræðisleg, opin og gagnsæ.
398

 Í tengslum við 

hugtakið lýðræðishalla og ESB þá hefur hann almennt verið skilgreindur á þann hátt að í 

honum felist sú tilfærsla á löggjafarvaldi sem á sér stað frá löggjafarþingum aðildarríkjanna til 

stofnanna ESB. Fræðimenn eru almennt ekki sammála um það hver skilgreiningin á hugtakinu 

lýðræðishalli sé en í sögulegum skilningi kom hugtakið „democratic deficit“ í raun fyrst fram 

í byrjun sjötta áratugarins, þegar fræðimaðurinn David Marquand notaði hugtakið til að lýsa 

því hve veikt lýðræðið væri í stofnunum ESB. Hann lagði til að hafðar yrðu beinar kosningar 

til Evrópuþingsins og þegar það gerðist árið 1979 jókst umræðan um lýðræðishalla til muna 

og fékk enn meiri athygli vegna þess að Evrópuþingið var fyrsta alþjóðlega stofnuninn til að 

vera kosinn beinni hlutfallslegri kosningu og jók það þar með pólitískt vald sitt, þó að vald 

þess innan ESB hafi ekki verið aukið að neinu marki að sama skapi.
399

  

       Eitt af skilyrðum ESB fyrir aðild nýrra ríkja að Evrópusambandinu lúta að því að ríkin 

þurfa að uppfylla ákveðin pólitísk skilyrði, m.a. um að fylgja reglum lýðræðis, en innan ESB 

eru þau skilyrði og þær reglur sem almennt eru taldar nauðsynlegar til að ríki teljist vera 

lýðræðisríki ekki uppfylltar. Þó Evrópuþingið sé kosið með lýðræðislegum hætti, þ.e. með 

beinni kosningu af borgurum aðildarríkjanna hefur það samt sem áður ekki sömu 

lýðræðislegu ábyrgðina og þjóðþingin.
400
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      Þau megineinkenni sem talin eru felast í lýðræðishallanum innan ESB eru að meginstefnu 

til eftirfarandi, í fyrsta lagi innleiðir ESB inn í löggjöf sína mikið af reglum án þess að 

meirihluti íbúa Evrópu styðji stofnanir ESB og stundum eru aðildarríkin sjálf ekki heldur 

hlynnt löggjöfinni. Í öðru lagi jafvel þó Evrópuþingið sé kosið beinni kosningu innan 

aðildarríkjanna á fimm ára fresti hefur komið fram gagnrýni um að kjósendur séu í raun frekar 

að kjósa um málefni sem tengjast innanríkismálum frekar en málefni sem tengist ESB. Í 

þriðja lagi að ESB sé of fjarlægt kjósendunum og borgarar aðildarríkjana nái ekki að 

samsama sig sambandinu og geta því oft á tíðum ekki myndað sér skoðun varðandi málefni 

þess. Í fjórða lagi Evrópuþingið sem er eina lýðræðislega kosna stofnunin innan ESB er 

áhrifalítið og þarf að taka ákvarðanir um löggjöf ESB í samráði við Ráðherraráðið. Í fimmta 

lagi völd framkvæmdarvaldsins innan ESB eru gífurlega mikil á móti völdum þjóðþinga 

aðildarríkjanna.
401

 

      Í lýðræðisríkjum er miðað við að borgararnir stjórni sér sjálfir og kjörnir fulltrúar þeirra 

hafi frumkvæði að löggjöf, en innan ESB er það Framkvæmdarstjórnin sem ein hefur valdið 

til að leggja fram tillögu að nýrri löggjöf. Framkvæmdarstjórnin er yfirþjóðleg stofnun sem 

fer með framkvæmdarvaldið innan ESB og daglegan rekstur sambandsins. Fulltrúar 

Framkvæmdastjórnarinnar eru skipaðir af þjóðþingum aðildarríkjunum en ekki kosnir með 

lýðræðislegum hætti og meginhlutverk þeirra er að vinna að hagsmunum ESB, en ekki sinna 

eigin þjóðríkja.
402

 Löggjafarferlið innan ESB fer fram með þeim hætti að eftir að 

Framkvæmdastjórnin hefur lagt fram tillögu að nýrri löggjöf, fer hún fyrir Ráðherraráðið og 

Evrópuþingið, sem taka ákvörðun um hvort löggjöfin verði að lögum. Það eru því ekki 

þjóðkjörnir fulltrúar aðildarríkja ESB sem taka ákvarðanir um framlagningu nýrrar löggjafar 

eða gildistöku hennar.
403

 Í lýðræðisríki eru þeir fulltrúar sem sitja á þjóðþingunum og setja 

lögin ábyrgir gagnvart kjósendum sínum, en innan ESB er ekki um slíka ábyrgð að ræða og 

geta borgararnir ekki vikið ráðamönnum frá ef þeim líkar ekki við störf þeirra. Einnig ber að 

taka fram að starfsemin innan Framkvæmdastjórnarinnar og Ráðherraráðsins fer að mestu 

leyti fram bak við luktar dyr sem er í andstöðu við lýðræðislegar venjur.
404
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      Í Amsterdam- og Lissabonsáttmálanum voru sett ákvæði sem höfðu það að markmiði að 

vinna að lýðræðisumbótum innan ESB var markvisst stefnt að því að gera ESB enn 

lýðræðislegra og Evrópuþinginu færð aukin völd í gegnum samákvörðunarferli. Í því ferli 

hefur Evrópuþingið nú sama tækifæri og Ráðherraráðið til að móta nýja löggjöf ESB og hafa 

áhrif á hana og munu nú mun fleiri málaflokkar falla undir samákvörðunarferlið (e. co-

decision procedure) sem mun samfara því auka völd þingsins.
405

 Í Lissabonsáttmálanum var 

borgurum aðildarríkjanna veitt tækifæri til að hafa bein áhrif á ákvarðanatökuna ef uppfyllt 

eru skilyrði um tiltekin fjölda borgara innan ákveðins fjölda aðildarríkja. Með slíku 

frumkvæði borgara (e. citizens´initiative) aðildarríkjanna hefur í fyrsta sinn verið skapað 

yfirþjóðlegt þátttökulýðræði, en nú hafa borgararnir sömu heimild og Ráðherraráðið og 

Evrópuþingið um að óska formlega eftir því við Framkvæmdastjórnina að leggja fram 

frumvarp.
406

 Nálægðarreglan
407

 var jafnframt fest í sessi með Lissabonsáttmálanum en hún 

kveður á um að þjóðþingin fái aukið hlutverk sem eftirlitsaðilar að löggjafarferli ESB.
408

 

Einnig var atkvæðavægi
409

 innan Ráðherraráðsins breytt svo það endurspegli betur íbúafjölda 

aðildarríkjanna og mun nýja kerfið taka gildi árið 2014.
410

  

       Stofnanir ESB hafa ekki notið þess pólitíska stuðnings sem þær þurfa að hafa til að teljast 

lýðræðislegar og margir hafa haldið því fram að lausnin við lýðræðishallanum innan ESB sé 

að færa völdin frá Ráðherraráðinu yfir til Evrópuþingsins, en sú staðreynd stendur eftir að 

Evrópuþingið hefur ekki sambærilega stöðu og þjóðþing aðildarríkjanna og ber ekki sömu 
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lýðræðislegu ábyrgðina og þau.
411

 Valdamesta stofnunin eða sú eina sem hefur vald til að 

koma með tillögur að löggjöf innan ESB er Framkvæmdarstjórnin og í hana eru 

embættismenn skipaðir en ekki kosnir lýðræðislegri kosningu. Þrátt fyrir að ráðherrarnir í  

Ráðherraráðinu séu fulltrúar ríkisstjórna aðildarríkjanna þá hefur neitunarvald aðildarríkjanna 

sífellt verið að minnka, þar sem sífellt fleiri ákvarðanir eru teknar með meirihluta atkvæða, 

sem verður til þess ríki geta ekki beitt neitunarvaldi sínu. En neitunarvald einstakra 

aðildarríkja er einmitt eitt af því sem er talið vera það einkenni sem greinir einna helst á milli 

þess hvort að stofnun teljist starfa á milliríkjagrundvelli eða vera yfirþjóðleg stofnun.
412

     

      Fræðimenn sem og aðrir hafa bent á að íbúar aðildarríkja ESB samsami sig ekki með ESB 

heldur líti á sig sem íbúa síns eigin þjóðríkis en ekki sem „evrópubúa“ og það sé ekki til nein 

„evrópsk þjóð“. Umræða hefur skapast um að það skorti einskonar samevrópska samkennd (e. 

political community, a European public sphere) eða evrópuvitund innan ESB og það verði 

m.a. til þess að borgarar aðildarríkjanna setji sig ekki inn í málefni ESB og taki að sama skapi 

ekki þátt í kosningum til Evrópuþingsins. Það sé því ekki nóg að efla aðeins völd 

Evrópuþingsins til að sporna gegn lýðræðishallanum, heldur þurfi að skapast ákveðin 

evrópuvitund svo íbúar í aðildarríkjum ESB líti á sig sem pólitíska heild og þar með verði 

sambandið lýðræðislegra. Að sama skapi hafa fræðimenn bent á að umræða og upplýsingagjöf 

sem eru m.a. talin vera skilyrði fyrir því að um virkt lýðræðiskerfi sé að ræða skortir algerlega 

innan ESB. Umræða meðal íbúa sem og fjölmiðlaumfjöllun ásamt upplýsingagjöf einskorðast 

oftast við þjóðríkin og þau málefni sem snerta þau sjálf, en ekki Evrópu alla. Það fari því í 

raun ekki fram nein lýðræðisleg umræða um þau málefni sem hæst ber á góma hverju sinni 

innan ESB. Einnig hafa fræðimenn bent á þau vandkvæði sem fylgja því að töluð eru 

mismunandi tungumál í aðildarríkjunum sem verður til þess að íbúar aðildarríkja ESB tala 

saman innbyrðis, en ekki við hvor aðra um þau málefni sem brenna á þeim hverju sinni.
413 

9.5 Lýðræðishalli og EES-réttur 

Grundvöllur lýðræðishallans í tengslum við EES-samninginn er talin byggjast á því að það eru 

ekki hinir lýðræðislegu kjörnu fulltrúar Íslands sem taka hinar pólitísku ákvarðanir sem 

borgarar EES/EFTA ríkjanna þurfa að lúta. Hugtakið lýðræðishalli hefur verið skilgreint á 
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þann hátt að í honum felist sú tilfærsla á löggjafarvaldi sem á sér stað frá löggjafarþingum 

aðildarríkjanna til stofnanna ESB og EES/EFTA. Lýðræðishallinn vísar til þess að það sé of 

mikil sambandsleysi og fjarlægð á milli stjórnvalda og kjósendanna og því ríki ekki 

gagnvirkni þeirra á milli og spurningar vaknað um lögmæti slíks lýðræðislegs 

valdaframsals.
414

     

      Aðildarríki EES-samningsins hafa aðgang að undirbúningsnefndum Framkvæmdastjórnar 

ESB, sem sjá um að móta og leggja fram tillögur að nýrri löggjöf, þar gefst þeim kostur á að 

hafa áhrif á löggjöfina og koma á framfæri sínum sjónarmiðum. En þegar EES-samningurinn 

var undirritaður hafði Framkvæmdastjórnin mun meiri völd en hún gerir núna. Eftir að 

Framkvæmdastjórnin hafði sætt gagnrýni fyrir að vera ólýðræðisleg stofnun hafa völdin í 

auknum mæli verið færð yfir til Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins. EES/EFTA ríkin hafa 

aðeins takmarkaða aðkomu að sérfræðinefndum Framkvæmdarstjórnar, en engan aðgang að 

Ráðherraráðinu né Evrópuþinginu og hafa þar afleiðandi mjög takmarkaða aðkomu að 

pólitísku samráði um bæði efnisatriði og almenna þróun EES-samningsins.
415

 Stofnanir EES-

samningsins hafa ekki tekið neinum breytingum frá stofnun Evrópska efnahagssvæðisins og 

ekki hefur verið vilji innan ESB til að breyta því formi, þrátt fyrir viðleitni EES/EFTA 

ríkjanna til að fara fram á breytingar til að aðlagast betur þessari þróun. Markmið EES/EFTA 

ríkjanna við samningaviðræðurnar var að tryggja að meira jafnvægi myndi ríkja í samskiptum 

á milli ESB og EES/EFTA ríkjanna heldur en raunin hefur orðið.
416

  

      Sameiginlega EES-nefndin fer með framkvæmd og rekstur EES-samningsins. Hlutverk 

hennar er að tryggja að samningnum sé framfylgt og fer hún með formlega ákvarðanatöku 

innan EES. Í Sameiginlegu EES-nefndinni sitja fulltrúar samningsaðila, oftast háttsettir 

embættismenn frá EES/EFTA ríkjunum, sendiherrar EES/EFTA ríkjanna í Brussel og fulltrúar 

frá Framkvæmdarstjórn ESB. Nefndin kemur saman um tíu sinnum á ári og er meginhlutverk 

hennar að samþykkja upptöku nýrra reglna í EES-samninginn eða breytingar á eldri reglum.
417

  

      Hlutverk nefndarinnar er að tryggja einsleitni innan innri markaðar ESB og framkvæmir 

hún það hlutverk með því að samþykkja upptöku nýrra reglna eða breytingar á eldri reglum á 
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EES-samningnum til samræmis við ESB rétt. Eftir að Framkvæmdastjórn ESB hefur lagt fram 

tillögu að nýrri löggjöf fyrir Ráðherraráðið og Evrópuþingið tekið ákvörðun um að hún verði 

að lögum er hlutverk Sameiginlegu EES-nefndarinnar að innleiða inn í EES-samninginn þá 

löggjöf ESB, sem fellur undir EES-samninginn. Eftir að löggjöfin hefur verið leidd inn í EES-

samninginn er hún orðin skuldbindandi að þjóðarétti fyrir EES/EFTA ríkin. En löggjöfin 

öðlast þó ekki lagagildi í EES/EFTA ríkjunum fyrr en þau hafa formlega leitt hana inn í 

réttarkerfi sín. Það má því segja að vald nefndarinnar felist í raun í því að gera 

þjóðréttarsamninga fyrir hönd EES/EFTA ríkjanna. Ákvarðanir í Sameiginlegu EES-

nefndinni eru teknar með samkomulagi milli aðila og skulu vera samhljóma sem þýðir í raun 

að EES/EFTA ríkin þurfa að vera búin að komast að samkomulagi áður en ákvarðanir eru 

teknar í nefndinni. Það eru ekki þjóðkjörnir fulltrúar EES/EFTA ríkjanna sem starfa í 

Sameiginlegu EES-nefndinni og fara með ákvörðunarvaldið og er því ótvírætt um 

lýðræðishalla að ræða í tengslum við völd nefndarinnar um framkvæmd EES-samningsins.
418

 

      Þjóðþing EES/EFTA ríkjanna og þjóðkjörnir fulltrúar þeirra hafa ekki bein áhrif á þá 

löggjöf sem sett er af hálfu ESB, né heldur hafa þeir ákvörðunarrétt um það hvaða löggjöf 

ESB er innleidd inn í EES-samninginn. En um 80% af löggjöf ESB hefi verið innleidd inn í 

réttarkerfi Íslands ríkið er skuldbundið að þjóðarétti að leiða þær inn í landsrétt sinn, sbr. 7. 

gr. EES-samningsins. Innan stofnanna EES/EFTA hafa þjóðþing EES/EFTA ríkjanna ekki 

bein áhrif á þá löggjöf sem innleidd er og það eru ekki þjóðkjörnir fulltrúar ríkjanna sem fara 

með ákvörðunarvaldið innan stofnanna EES/EFTA. Alþingi hefur því ekki efnisleg áhrif á 

mótun þeirrar ESB-reglna sem íslenska ríkið er skuldbundið að leiða inn í landsrétt. Það er því 

ljóst að almenningur á Íslandi hefur lítil sem engin áhrif á þær reglur sem koma inn í 

réttarkerfi landsins í gegnum EES-samninginn og móta verulega daglegt líf þeirra og fer 

aðeins fjölgandi.
419

 Í norsku Sejersted skýrslunni sem var birt í janúar 2012 tekur nefndin 

fram að helsta vandamál Noregs í tengslum við EES-samninginn sé sá lýðræðishalli sem felist 

í samningnum. Lýðræðishallinn birtist í því að Noregur eins og Ísland er skuldbundið til að 

innleiða inn í rétt sinn reglur ESB-réttar sem leiddar hafa verið í EES-samninginn án þess að 

hafa sæti við ákvarðanatökuborðið. Um 30% af þeim 600 lögum sem eru í gildi í norskum 
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rétti eru ESB/EES reglur og norska ríkið hefur samþykkt 8.000 tilskipanir á 18 árum og tekið 

er fram í skýrslunni að rétturinn til að hafna tilskipunum sé óvirkur í reynd.
420

  

      Sú staðreynd að Ísland hefur skuldbundið sig með EES-samningnum að fylgja bæði stefnu 

ESB og leiða inn í rétt sinn gífurlega mikið magn af regluverki ESB, án þess að hafa aðild að 

ESB eða atkvæðisrétt innan þess, hefur vakið upp spurningar um lýðræðishalla. Einnig hefur 

verið varpað fram þeirri staðreynd að það eru ekki þjóðkjörnir fulltrúar íslenska ríkisins sem 

taka ákvarðanir um það hvaða ESB-reglur eru teknar upp í EES-samninginn og ríkið er 

skuldbundið að þjóðarétti og skylt að innleiða inn í rétt sinn sbr. 7. gr. EES-samningsins.
421

 Út 

frá lýðræðislegu sjónarmiði þá eru þær ákvarðanir sem teknar eru um hvaða ESB-reglur skuli 

gilda í íslenskum rétti ekki teknar af lýðræðislega kjörnum fulltrúum sem íslenskir borgarar 

kjósa og í kjölfarið fara ekki fram lýðræðislegar umræður í samfélaginu og lýðræðislega 

kjörnir fulltrúar hafa ekki heldur færi á að gæta hagsmuna borgaranna og ríkisins. En þetta er 

það verð sem EES/EFTA ríkin verða að greiða til að öðlast aðgang að hinum innri markaði og 

njóta þeirra kosta og efnahagslegs hagnaðar sem af samningnum leiðir fyrir borgara, lögaðila 

og hagkerfi ríkjanna.
422

  

      Í tengslum við umfjöllunina hér að ofan um ríkjandi lýðræðishalla innan ESB í tengslum 

við EES-samninginn þá er í raun um tvöfaldan lýðræðishalla að ræða í tengslum við aðild 

Íslands að EES-samningnum. Er þá annarsvegar átt við að það eru ekki lýðræðislega kjörnir 

fulltrúar frá EES/EFTA ríkjunum sem taka ákvarðanirnar varðandi lagasetningu innan ESB. 

Hinsvegar eru embættismenn Sameiginlegu EES-nefndarinnar sem taka ákvörðun um hvaða 

ESB lög skuli taka upp í EES-samninginn ekki heldur lýðræðislega kjörnir fulltrúar 

EES/EFTA ríkjanna.
423

 Íslenskir kjósendur hafa því í raun engar leiðir til að hafa áhrif á þá 

löggjöf sem sett er innan ESB og leidd inn í EES-samninginn og síðan áfram inn í íslenskt 

réttarkerfi. Þau skilyrði sem almennt eru sett fram um að þurfi að uppfylla svo lýðræðiskerfi 

teljist vera til staðar eru því ekki virt í tengslum við EES-samninginn, þ.e. borgararnir kjósa 

ekki þá fulltrúa sem veita þeim réttindi og leggja á þá skyldu. Borgararnir geta því ekki haft 

taumhald á þeim fulltrúum sem hafa löggjafarvaldið og látið þá bera ábyrgð með því að víkja 
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þeim frá völdum við reglulegar kosningar.
424

 Í ljósi þessarar þróunar er óhætt að fullyrða að 

möguleikar íslenska ríkisins til að hafa áhrif á innan ESB og stofnanna EES/EFTA fara sífellt 

minnkandi, sem varpar enn frekara ljósi á þá staðreynd að verulegur lýðræðishalli ríkir 

gagnvart íslenska ríkinu og þegnum þess í tengslum við aðild Íslands að EES-samningnum.
425

  

9.6 Samantekt 

Lýðræði í sinni einföldustu myndi merkir að borgararnir taki virkan þátt í stefnumótun og 

stjórnmálum samfélagsins og að meirihlutinn ráði. Megininntak lýðræðisins er að valdið komi 

frá fólkinu sjálfu en í flestum lýðræðisríkjum nútímans ríkir fulltrúarlýðræði þar sem 

borgararnir framselja umboð sitt áfram til fulltrúa sem fara með valdið. Lýðræðið hefur á 

undanförnum áratugum verið að taka breytingum og verið að víkka út á þann hátt að þjóðríkin 

hafa verið að framselja vald sitt til alþjóðlegra stofnanna sem hafa völd til að taka bindandi 

ákvarðanir fyrir þjóðríkin. Þar sem þjóðríkin eru í auknum mæli að framselja fullveldi sitt til 

alþjóðlegra stofnanna þá þarf að hugsa um hugtökin fullveldi og lýðræði innan þjóðríkis á 

nýjan hátt til samræmis við þróunina í alþjóðakerfinu. Huga þarf að því hvernig eigi að 

tryggja hinum fullvalda borgara sem býr innan þjóðríkisins áhrif í lýðræðiskerfum sem eru 

farin að ná langt út fyrir landamæri þjóðríkisins. Einnig er umhugsunarefni hvernig tryggja á  

það að umbjóðendur hafi taumhald á þeim fulltrúum sem þeir framselja pólitískt vald sitt 

áfram til í þessara nýju lýðræðiskerfa.
426

 

      Með Amsterdam- og Lissabonsáttmálanum var stefnt að því markmiði að minnka 

lýðræðishallann innan ESB með þeim hætti að auka völd Evrópuþingsins á kostnað 

Ráðherraráðsins og leggja meiri áherslu á nálægðarregluna og þar með auka áhrif þjóðþinga 

aðildaríkjanna til að hafa áhrif á löggjöf ESB. En þessar breytingar á völdum stofnanna ESB 

hafa orðið til þess að auka lýðræðishalla EES-samningsins þar sem íslenskir embættismenn 

eða fulltrúar hafa hvorki aðgang né ákvörðunarvald innan Ráðherraráðsins eða 

Evrópuþingsins sem fara með löggjafarvaldið. Þar sem Evrópuþingið er eina stofnunin innan 

ESB sem kosin er beinum kosningum af borgurum aðildarríkjanna er full ástæða til að auka 

völd þess til að vinna gegn lýðræðishallanum. Ef ESB er skoðað út frá lögmætiskenningunni 

þá eru þeir sáttmálar sem samþykktir hafa verið af löggjafarþingum aðildarríkjanna sá 

lögmæti grundvöllur sem stofnanir ESB starfa samkvæmt. Stofnanirnar hafa því afmarkað 
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ákvörðunarvald á tilteknum sviðum og þó stofnanirnar lúti ekki beint lýðræðislegu umboði og 

taumhaldi eins og kveðið er á um í umboðskenningunni þá njóta þær lögmætis. Ákvarðanir 

þeirra stofnanna eru því ekki ólögmætar ef þær eru skoðaðar út frá lögmætiskenningunni þar 

sem þær starfa á grundvelli sáttmála ESB sem löggjafarþing aðildarríkjanna hafa samþykkt. 

Lögmætiskenningin leggur áherslu á að ákvarðanir séu teknar faglega og af lögmætum aðila á 

meðan umboðskenningin leggur hinsvegar áherslu á að efla þurfi lýðræðilegt umboð og 

taumhald þeirra fulltrúa sem fara með valdið fyrir hönd umbjóðendanna. En þó hægt sé að 

halda því fram að stofnanir ESB njóti lögmætis þá verða þær líka að vera lýðræðislegar og 

uppfylla þau skilyrði sem lýðræðiskerfi eru talin þurfa að uppfylla. Það gerir ESB ekki þar 

sem Framkvæmdarstjórnin sem ekki er lýðræðislega kosin hefur ein heimild til að leggja fram 

tillögu að nýrri löggjöf. Ráðherraráðið er heldur ekki lýðræðislega kosið af borgurum 

aðildarríkjanna þó fulltrúarnir þar séu hluti af ríkisstjórn hvers lands og jafnvel þó 

Evrópuþingið sé kosið af borgurum aðildarríkjanna þá ber það ekki sömu ábyrgð gagnvart 

kjósendum sínum og þjóðþing aðildarríkjanna. Borgararnir eru ekki í nægilega nánum 

tengslum við embættismennina í ESB og hafa ekki það taumhald á þeim sem nauðsynlegt er 

talið að sé til staðar svo lýðræðið teljist vera virkt. Af þessu er ljóst að tiltekin lýðræðishalli er 

ríkjandi innan ESB sem nauðsynlegt er að vinna að því að bæta úr bæði með því að auka 

lýðræðið innan stofnanna ESB og efla pólitíska vitund borgara aðildarríkjanna varðandi 

ESB.
427

  

      Rökin á bak við þá fullyrðingu höfundar um að tiltekin lýðræðishalli sé ríkjandi í 

tengslum við EES-samninginn sem hefur orðið til þess að veikja lýðræðið á Íslandi eru 

tvíþætt. Annarsvegar sú staðreynd að íslensk stjórnvöld hafa ekki aðgang að þeim stofnunum 

ESB sem fara með löggjafarvaldið, þ.e. Evrópuþinginu og Ráðherraráðinu. Það eru því ekki 

lýðræðislega kjörnir fulltrúar íslenska ríkisins sem fara með löggjafarvaldið og geta 

borgararnir því ekki látið þá bera pólitíska ábyrgð á gjörðum sínum, né haft áhrif á það hvaða 

hagsmunum þeir beita sér fyrir.
428

 Hinsvegar eru ekki heldur lýðræðislega kjörnir fulltrúar 

íslenskra borgara sem starfa í stofnunum EES/EFTA og fara með ákvörðunarvaldið um hvaða 

reglur skuli teknar upp í EES-samninginn. En Sameiginlega EES-nefndin fer með 

ákvörðunarvaldið um það hvaða reglur eru teknar upp í samninginn og hún er skipuð 

embættismönnum frá EES/EFTA ríkjunum, en ekki þjóðkjörnum fulltrúum ríkjanna. Í 
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tengslum við umræðuna um lýðræðishalla innan ESB þá hafa fræðimenn bent á að í tengslum 

við EES-samninginn sé í raun ríkjandi „tvöfaldur lýðræðishalli“, þar sem þær ákvarðanir sem 

teknar eru innan ESB eru ekki taldar byggja á lýðræðislegum grunni og síðan þegar ESB-

reglurnar eru teknar upp EES-samninginn án þess að lýðræðislega kjörnir fulltrúar ríkisins 

eigi að því nokkra aðkomu, sé lýðræðishallinn orðin tvöfaldur.
429

 Að mati höfundar er því 

engum vafa undirorpið að það ríki lýðræðishalli í tengslum við EES-samninginn sem 

nauðsynlegt sé að vinna gegn til að tryggja lýðræðisleg réttindi íslenskra borgara á sem bestan 

hátt.
430
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10 Lokaorð 

Meginmarkmið og tilgangur ritgerðarinnar var að taka til skoðunar hvort Ísland hafi afsalað 

hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB og hvort ríkjandi sé lýðræðishalli í 

tengslum við EES-samninginn. Rannsóknarspurning ritgerðarinnar var „hefur átt sér stað 

fullveldisafsal með aðild Íslands að EES-samningnum og er ríkjandi lýðræðishalli innan 

hans“. Það er niðurstaða höfundar að ýmislegt bendi til þess að EES-samningurinn virki í 

raun sem yfirþjóðlegur samningur, þó að forminu til sé hann þjóðréttarsamningur.
431

 

Höfundur telur að íslenska ríkið hafi afsalað hluta af fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna 

ESB og það sé ríkjandi lýðræðishalli í tengslum við EES-samninginn þar sem þjóðkjörnir 

fulltrúar Íslands komi ekki að ákvarðanatökunni um hvaða lög og reglur eru teknar upp í 

samninginn.  

      Almennur þjóðaréttur felur ekki í sér neina reglu um milliliðalaus áhrif þjóðaréttarreglna 

að landsrétti ríkja. Sú grundvallarregla gildir samkvæmt þjóðarétti að það sé í valdi hvers og 

eins ríkis að ákveða hvernig reglur þjóðréttar eru innleiddar inn í landsrétt. En raunveruleikinn 

varðandi EES-samninginn og framkvæmd hans er ekki í samræmi við reglur þjóðréttar og 

margt sem bendir til þess að hann sé yfirþjóðlegur samningur en ekki þjóðréttarsamningur. Í 

fyrsta lagi hefur íslenska ríkið og fulltrúar hennar aðgang að undirbúningsnefndum 

Framkvæmdastjórnarinnar sem setur fram tillögu að löggjöf innan ESB. En sú tillaga sem 

lögð er fram af undirbúningsnefndunum getur tekið verulegum breytingum frá því hún er lögð 

fram fyrir Framkvæmdarstjórnina af nefndunum. Eftir að tillagan hefur verið send áfram til 

Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins getur hún einnig tekið breytingum þar sem stofnanirnar 

verða að komast að sameiginlegri ákvörðun um hvernig tillagan verður samþykkt og lögfest. 

Íslenska ríkið hefur því í raun takmarkaða möguleika til að hafa áhrif á löggjöfina innan ESB, 

annarsvegar þar sem það hefur aðeins aðgang að undirbúningsnefndum 

Framkvæmdarstjórnarinnar þar sem ríkið nær fram takmörkuðum áhrifum og tekur ekki þátt í 

öllum þeim nefndum sem það hefur aðgangsrétt að innan ESB. Hinsvegar hefur 

ákvörðunarvaldið innan ESB í auknum mæli verið fært frá Framkvæmdastjórninni yfir til 

Ráðherraráðsins og Evrópuþingsins, sem fara með löggjafarvaldið og fulltrúar íslenska ríkins 

hafa engan aðgang að þeim stofnunum.
432

 Vald Framkvæmdastjórarinnar hefur minnkað frá 

stofnun EES-samningsins en sú þróun hefur orðið til þess að auka lýðræðishalla EES-
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samningsins þar sem undirbúningsnefndir Framkvæmdastjórnarinnar er eini vettvangur 

íslenska ríkisins til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri.
433

 Í öðru lagi er íslenska ríkinu 

formlega heimilt að neita að taka upp í landsrétt reglur sem hafa verið teknar upp í EES-

samninginn, sbr. 102. gr. EES-samningsins. En þá fellur úr gildi allur viðaukinn sem ESB-

reglan fellur undir og afleiðingin gæti orðið sú að grundvöllur EES-samningsins falli. Það er 

því ljóst að ef íslenska ríkið beitir þessu neitunarvaldi sínu sbr. 102. gr., þá mun það leiða til 

þess að viðaukinn muni falla niður og mögulegar afleiðingar gætu verið að EES-samningnum 

væri stefnt í hættu með ófyrirséðum afleiðingum. Það sitja fulltrúar frá Framkvæmdastjórn 

ESB í Sameiginlegu EES-nefndinni sem hafa heimild til að beita þessu valdi sínu ef íslenska 

ríkið innleiðir ekki ESB reglur inn í landsrétt sem hefur verið lögfest inn í EES-samninginn. 

Af þessu er ljóst að Framkvæmdarstjórn ESB hefur í raun gífurlega mikið vald yfir því hvort 

íslenska ríkið innleiðir löggjöf ESB inn í EES-samninginn og síðar landsrétt sinn.
434

 Í þriðja 

lagi eru flest öll lög og reglur sem innleidd hafa verið inn í EES-samninginn af Sameiginlegu 

EES-nefndinni lögfest inn í íslenskan rétt með stjórnvaldsfyrirmælum án þess að fá formlega 

meðferð fyrir Alþingi. Þegar notast er við slíka innleiðingu þá streyma lögin í raun inn í 

íslenskt réttarkerfi án þess að fá formlega meðferð fyrir Alþingi.
435

 Ef löggjöf EES-

samningsins þarfnast stjórnskipulegs fyrirvara í samræmi við 103. gr. EES-samningsins, sem 

þýðir að það þurfi að setja ný lög eða breyta lögum til að innleiða hana í landsrétt, þá fær hún 

hinsvegar formlega meðferð innan Alþingis. Á árinu 2012 fengu 15 ESB reglur slíka meðferð 

en 471 regla var innleidd inn í íslenskan rétt án formlegrar meðferðar Alþingis. Af þessum 

tölum er óhætt að mati höfundar að segja að mikill meirihluti þeirrar löggjafar sem kemur frá 

yfirþjóðlegum stofnunum ESB í gegnum EES-samninginn streymir inn í landsrétt án þess að 

þjóðkjörnir fulltrúar fjalli formlega um hana, né taki þátt í mótun hennar eða ákvörðuninni um 

að hún skuli verða að lögum. Það er því ótvírætt um lýðræðishalla að ræða í tengslum við 

innleiðingu EES reglna inn í íslenskan rétt þar sem þjóðkjörnir fulltrúar koma hvorki að 

ákvarðanatöku um lögfestingu reglnanna né heldur mótun þeirra.
436

 Í fjórða lagi ber íslenska 
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ríkið skaðabótaábyrgð ef það innleiðir ekki tilskipun ESB sem leidd hefur verið inn í EES-

samninginn inn í landsrétt eða gerir það með ófullnægjandi hætti. Af niðurstöðum Hæstaréttar 

í Hrd. 1999, bls. 4916 (Erla María Sveinbjörnsdóttir) má ráða að dómurinn hafi slegið því 

föstu að íslenska ríkið beri skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingi eða lögaðila ef hann hefur 

ekki notið réttinda sinna að landsrétti sem kveðið er á um í tilskipun ESB sem innleidd hafi 

verið í EES-samninginn. Dómurinn er skýrt fordæmi um skaðabótaskyldu ríkisins ef það 

innleiðir ekki reglur EES-samningsins inn í landsrétt sinn eða gerir það með ófullnægjandi 

hætti. Reglan um skaðabótaskyldu íslenska ríkisins bendir til yfirþjóðlegs valds EES-

samningsins þar sem reglur sem hafa verið innleiddar í samninginn hafa eingöngu stöðu 

þjóðaréttar, hafa þær samt sem áður þau áhrif að ríkið verður skaðabótaskylt ef það innleiðir 

regluna ekki í rétt sinn eða gerir það með ófullnægjandi hætti.
437

 Í fimmta lagi hafa dómstólar 

á Íslandi túlkað íslenskar lagareglur til samræmis við reglur EES-samningsins og ef reglur 

landsréttar eru andstæðar reglum EES-samningsins, þá eru EES reglurnar látnar hafa forgang. 

Reglan um forgangsáhrif EES-réttar fram yfir reglur landsréttar hefur verið viðurkennd af 

Hæstarétti Íslands, sbr. Hrd. 23. október 2001 (129/2001).
438

 Íslenskir dómstólar tryggja því 

forgangsáhrif ESB-reglna fram yfir reglur landsréttar ef þeim lýstur saman og með 

dómaframkvæmd hefur reglan um forgangsáhrif EES-samningsins verið veitt réttaráhrif í 

íslensku réttarkerfi. Reglan hefur því sett skorður við dómsvaldi íslenskra dómsvalda þar sem 

þeim ber að skýra íslensk lög til samræmis við EES/ESB reglur og veita þeim forgang ef þeim 

lýstur saman.
439

 Í sjötta lagi kjósa íslenskir borgarar hvorki þá einstaklinga sem fara með 

löggjafarvaldið innan ESB, né þá sem starfa innan stofnanna EES/EFTA og fara með 

ákvörðunarvaldið þar. Sameiginlega EES-nefndin fer með ákvörðunarvaldið um það hvaða 

ESB reglur eru innleiddar inn í EES-samninginn og EES/EFTA ríkin eru skuldbundin að 

þjóðarétti til að taka reglurnar upp í sinn landsrétt. Í Sameiginlegu EES-nefndinni sitja oftast 

háttsettir embættismenn frá EES/EFTA ríkjunum, sendiherrar EES/EFTA ríkjanna í Brussel 
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og fulltrúar Framkvæmdastjórnar ESB, en ekki þjóðkjörnir fulltrúar íslenska ríkisins.
440

 En 

þeir einstaklingar sem sitja í Sameiginlegu EES-nefndinni hafa heimild til að taka ákvarðanir 

fyrir hönd íslenska ríkisins sem binda þau að þjóðarétti til að innleiða reglur EES-samningsins 

(ESB-reglur) inn í landsrétt sinn. Það eru því ekki lýðræðislega kjörnir fulltrúar íslenskra 

borgara sem taka ákvarðanir sem leggja skyldur á þá og veita þeim réttindi en það er í 

andstöðu við meginreglu lýðræðis um að valdið skuli koma frá borgurunum og því engum 

vafa undirorpið að lýðræðishalli sé til staðar í tengslum við EES-samninginn. 

       Niðurstaðan er sú að þjóðkjörnir fulltrúar Íslands taka ekki þátt í pólitískri mótun og 

ákvarðanatöku um það hvaða löggjöf er sett af ESB, né hvaða löggjöf er innleidd inn í EES-

samninginn. Það meginskilyrði sem talið er felast í lýðræði um að valdið skuli koma frá 

almenningi, þ.e. að almenningur fái að kjósa sér fulltrúa sem tekur ákvarðanir fyrir þeirra 

hönd, sem bæði veita þeim réttindi og leggja á þau skyldur, er ekki fullnægt í tengslum við 

EES-samninginn.
441

 Öll þau einkenni EES-samningsins sem hafa verið reifuð hér að ofan 

benda að mati höfundar ótvírætt til þess að EES-samningur sé ekki almennur 

þjóðréttarsamningur, heldur sé hann í raun yfirþjóðlegur samningur þar sem íslenska ríkið 

hefur afsalað fullveldi sínu til yfirþjóðlegra stofnanna ESB og ríkjandi sé lýðræðishalli í 

tengslum við EES-samninginn.  

      Í tengslum við umfjöllun höfundar um fullveldi þá leikur enginn vafi á því að íslenska 

ríkið er fullvalda ríki, sbr. 2. gr. stjskr. og hvílir íslensk stjórnskipun á þrígreiningu 

ríkisvaldsins, þ.e. löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvaldinu.
442

 Fullveldi vísar til uppsprettu 

þess valds sem er í samfélaginu og er þá sérstaklega verið að vísa til þeirra stofnanna sem búa 

yfir innra fullveldi og hafa réttinn til að setja og framfylgja lögum sem gilda innan umdæmis 

ríkisins. Fullveldið er talið vera bæði æðsta og endanlegasta ákvörðunarvaldið innan hvers 

samfélags. Í fullveldi ríkis felst óskoraður réttur til að ráða sínum innri málefnum, setja 

réttarreglur og framfylgja þeim á yfirráðarsvæði sínu og það vald sækir ríkið ekki til neinnar 

æðri stofnunnar. Jafnframt fylgir fullveldinu réttur ríkisins til að gangast undir alþjóðlegar 

skuldbindingar og taka þátt í alþjóðlegu samstarfi ríkja.
443

 Fullveldi varð merkingarbært 
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hugtak í stjórnmálum eftir Vestfalíusamningana 1648, en í kjölfar frjálslyndisstefnunnar og 

frönsku byltingarinnar þar sem lögð var áhersla á lýðræði og frelsi einstaklingsins kom fram 

ný hugmyndafræði um uppruna fullveldis í Evrópu, þ.e. að völdin kæmu frá borgurunum 

sjálfum.
444

 Nú ríkir gagnhæði í hinu alþjóðlega ríkjakerfi sem þýðir að ríki eru háðari hvert 

öðru í málefnum er lúta m.a. að viðskiptum, pólitískum og hernaðarlegum stuðningi og 

fullveldishugtakið hefur tekið breytingum til samræmis við þá þróun sem hefur átt sér stað í 

kjölfar aukinnar alþjóðavæðingar.
445

  

      Alþjóðavæðingin hefur dregið undan stöðu þjóðríkisins sem hinn eina og rétta vettvang 

ríkisvaldsins þar sem samræmdar reglur á heimsmarkaði hafa takmarkað valdsvið einstakra 

ríkja til að setja reglur um hin ýmsu málefni. Fullveldið í því alþjóðasamfélagi sem ríkir í dag 

er talið hafa tvær hliðar, annarsvegar innra fullveldi, þá hlið sem snýr að innri málefnum 

ríkjanna og stjórn innanlands og hinsvegar ytra fullveldi sem lýtur að þeim samskiptum sem 

ríki eiga við önnur ríki í alþjóðasamfélaginu og rétt þeirra til að taka þátt í samstarfi ríkja á 

alþjóðavettvangi.
446

 Fullveldishugtakið hefur því breyst frá upphaflegri Vestfalískri 

skilgreiningu þess og hið lagalega fullveldishugtak hefur þróast á þann hátt að samkvæmt 

þjóðarrétti geta fullvalda ríki framselt fullveldi sitt til alþjóðlegra stofnanna sem fá heimild frá 

ríkjunum til að taka ákvarðanir fyrir þeirra hönd í afmörkuðum málum.
447

 Íslenskir ráðamenn 

og almenningur þurfa að mati höfundar að gera sér grein fyrir því hvaða breytingum 

fullveldið hefur tekið í alþjóðasamfélaginu, þ.e. að fullveldi ríkis sé ekki lengur í samræmi við 

hina hefðbundu Vestfalísku skilgreiningu þess um að það sé algert og ekki megi afsala því á 

neinn átt til annarra ríkja eða alþjóðastofnanna. Þjóðaréttur og hin ytri hlið fullveldisins gerir 

ríkjum kleift að framselja hluta af fullveldi sínu til alþjóðastofnanna og ríkin halda þar með 

fullveldi sínu, en taka ákvörðun um að afsala hluta þess til alþjóðlegra stofnanna til að styrkja 

í raun fullveldi sitt, þar sem þau hafa misst völdin í svo mörgum málefnum sem áður voru 

aðeins á hendi þjóðríkjanna sjálfra.
448
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       Íslenska ríkið hefur að mati höfundar framselt hluta af fullveldi sínu í tengslum við EES-

samninginn, en afsalið þarf ekki að þýða að fullveldi ríkisins hafi verið skert, heldur 

mögulega aukið, þar sem EES-samningurinn hefur stuðlað að efnahagslegri velsæld íslenska 

ríkisins. Hinsvegar er nauðsynlegt að íslenskir ráðamenn og almenningur geri sér grein fyrir 

því fullveldisafsali sem hefur átt sér stað með EES-samningnum og ríkjandi lýðræðishalla í 

tengslum við hann. Nauðsynlegt er að auka tengsl Íslands við ESB og uppfæra EES-

samninginn til samræmis við þá þróun sem hefur verið að eiga sér stað innan ESB til að gera 

íslenska ríkinu kleift að hafa áhrif á þá lagasetningu sem ríkið er skuldbundið til að taka upp í 

rétt sinn. Íslenska ríkið getur líka aukið áhrif sín innan ESB með því að taka virkari þátt í 

undirbúningsnefndum Framkvæmdastjórnarinnar og beita „lobbyisma“ með ríkari hætti en 

áður hefur verið gert með því að auka fjölda starfsmanna í sendiráði Íslands í Brussel. Einnig 

er mikilvægt fyrir íslenska ríkið að velja vel þau hagsmunamál sem þau vilja beita sér fyrir og 

einbeita sér að þeim til að auka möguleika þess á að hafa áhrif á lagasetninguna.
449

 Íslenskir 

ráðamenn þurfa að líta til þess hver sé raunveruleg staða Íslands í tengslum við EES-

samninginn og afsal fullveldis og lýðræðishalla í tengslum við hann. Ákvarðanataka um 

framtíð íslenska ríkisins, þátttöku þess í Evrópusamrunanum og hvernig tengslum þess við 

Evrópu sé háttað þarf að taka mið af raunverulegri stöðu EES-samningsins. 
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