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1 Inngangur 

Frá stofnun Evrópusambandsins hefur evrópuréttur verið í stöðugri þróun. Það sem hófst 

einungis sem hefðbundið milliríkjasamstarf er nú orðið að sambandi með yfirþjóðlega 

stjórnskipun sem er skýrlega greint frá hefðbundnu milliríkjasamstarfi.
1
 Hið sama á við um 

Evrópska efnahagssvæðið en því var frá upphafi ætlað að vera hefðbundið milliríkjasamstarf. 

Evrópska efnahagssvæðið hefur þróast í þá átt að líkjast Evrópusambandsrétti en gengur þó 

ekki jafn langt að vera orðið yfirþjóðlegs eðlis.
2
  

Það er markmið þessarar ritgerðar að skoða tvö sambærileg réttarúrræði innan þessara 

tveggja sambanda, þ.e. forúrskurða ESB-dómstólsins og ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins. Í 

267. gr. sáttmálans um framkvæmd Evrópusambandsins er fjallað um forúrskurði og er þar 

afar skýrt hvert hlutverk þeirra er og hvaða afleiðingar það hefur fyrir aðildarríki sambandsins 

að fara ekki eftir þeim. Í 34. gr. EFTA-samnings um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls er 

hins vegar fjallað um ráðgefandi álit og gefur orðalag þeirrar greinar til kynna að úrlausnirnar 

séu einungis ráðgefandi og það hafi engar afleiðingar fyrir aðildarríki sé þeim ekki fylgt. Um 

þetta hefur verið efast á seinni tíð þar sem samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið hefur 

verið í stöðugri þróun og halda fræðimenn því fram að ekki sé lengur einungis um hefðbundið 

milliríkjasamstarf að ræða heldur sé hann sui generis eða sérstaks eðlis. Hann sé því hvorki 

yfirþjóðlegur né  hefðbundinn milliríkjasamningur heldur einhvers staðar þar mitt á milli.
3
  

Markmið EES-samningsins var að rýmka innri markað Evrópusambandsins til 

yfirráðasvæðis EFTA-ríkjanna og koma á öflugu og einsleitu Evrópsku efnahagssvæði. Þetta 

markmið má finna í 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins. Í 3. gr. samningsins felst síðan 

hollustuskylda aðildarríkjanna sem hefur mikla þýðingu fyrir markmiðið um einsleitni. 

Samkvæmt henni skulu samningsaðilar gera allar ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að 

staðið verði við skuldbindingar sem af samningnum leiðir. Skipta þessar meginreglur 

höfuðmáli þegar afleiðingar ráðgefandi álita og forúrskurða eru skoðaðar. 

Hér verður leitast við að skoða hver raunveruleg áhrif ráðgefandi álita eru fyrir aðildarríki 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið og hvaða afleiðingar það hefði að virða þau að 

vettugi. Þetta verður kannað með hliðsjón af forúrskurðum ESB-dómstólsins og þessi 

sambærilegu réttarúrræði borin saman.  

 

                                                 
1
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 24. 

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

115. 
3
 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 28.  
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2 Evrópska Efnahagssvæðið 

2.1 Stofnun Evrópska Efnahagssvæðisins 

Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, voru stofnuð þann 3. maí árið 1960 og gekk Ísland í 

samtökin árið 1970. Markmið EFTA voru frá upphafi takmörkuð við fríverslun á grundvelli 

hefðbundins milliríkjasamstarfs og var stofnun þeirra í raun viðbrögð nokkurra ríkja Evrópu 

við stofnun Efnahagsbandalags Evrópu tveimur árum áður.
4
 

Árið 1989 hófust viðræður á milli bandalaganna tveggja um sameiginlegan innri markað 

án þess að fela í sér fulla aðild að bandalögunum. Viðræðunum lauk með samningnum um 

Evrópska Efnahagssvæðið (EES-samningurinn) í Óportó í Portúgal 2. maí 1992. Við 

undirritun samningsins voru aðilar að samningnum annars vegar Efnahagsbandalag Evrópu 

(EBE), Kola- og stálbandalag Evrópu (KSE) ásamt öllum þáverandi aðildarríkjum 

bandalaganna og hins vegar þáverandi aðildarríki EFTA. Nú hefur Evrópusambandið tekið 

við réttindum og skyldum bæði EBE og KSE samkvæmt EES-samningnum.
5
 

 

2.2 Meginmarkmið og eðli 

Það er meginmarkmið EES-samningsins að stuðla að einsleitni innan ríkja EFTA og ESB. 

Höfuðástæða EES-samningsins var að rýmka innri markað Evrópusambandsins (ESB) til 

yfirráðasvæðis EFTA-ríkjanna og felur sáttmálinn í sér frjálst flæði, vara, vinnuafls, þjónustu 

og fjármagns. Þessir fjórir þættir hafa verið nefndir fjórfrelsið. Einnig lúta fyrirtæki innan 

aðildarríkja ESB og EFTA sameiginlegum samkeppnisreglum.
6
 Þrátt fyrir að ESB hafi verið 

rýmkað til annarra sviða með margvíslegum breytingum er kjarni þess enn fjórfrelsið og 

sameiginlegar samkeppnisreglur.
7
 Einsleitnismarkmiðið kemur fram í 1. mgr. 1. gr. EES-

samningsins og í 2. mgr. 1. gr. samningsins kemur fram að því skuli náð með reglunum um 

fjórfrelsið og sameiginlegum samkeppnisreglum. 

 Einsleitnin felur í fyrsta lagi í sér að EES-samningurinn hefur að geyma nánast sömu 

ákvæði og í stofnsáttmálum ESB. Í öðru lagi vísar samningurinn til fjölda réttargerða ESB og 

á að uppfæra EES-samninginn í samræmi við breytingar innan ESB. Í þriðja lagi gerir 

samningurinn ráð fyrir að stofnanir þessa tveggja bandalaga vinni saman og stuðli að því að 

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

115. 
5
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

116-117. 
6
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

123. 
7
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 373. 
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reglur EES-samningsins fái sambærilega verkan og samsvarandi reglur ESB-réttar. Í fjórða 

lagi ber að taka tillit til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins við túlkun EES-reglna, sbr. 6. 

gr. EES-samningsins og 3. gr. EFTA-samnings um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls.
8
  

 Í 3. gr. EES-samningsins er að finna svonefnda trúnaðarreglu (einnig nefnd 

hollustuskyldan) sem hefur mikla þýðingu fyrir markmiðið um einsleitni. Í henni felast  bæði 

jákvæðar og neikvæðar skyldur aðildarríkjanna. Reglan er útfærsla á einni af 

grundvallarreglum þjóðarréttar og felur í raun í sér meginregluna um að samninga skuli halda 

(l. pacta sunt servanda). Jákvæða skyldan felst í því að samningsaðilar skuli gera allar 

ráðstafanir sem nauðsynlegar eru til að staðið verði við skuldbindingar sem af samningnum 

leiðir og neikvæða skyldan felst í seinni hluta ákvæðisins þar sem segir að aðildarríki skuli 

varast ráðstafanir sem teflt geta í tvísýnu að markmiðum samningsins verði náð.
9
 

 

2.3 Samningur sérstaks eðlis 

Evrópusambandið er yfirþjóðlegt samband þar sem réttarreglur þess ganga framar landsrétti ef 

ósamræmi er þar á milli. EFTA-ríkin urðu hluti af innri markaði ESB þegar EES-

samningurinn var undirritaður og er því ekki um algjörlega hefðbundinn milliríkjasamning að 

ræða þar sem ESB setur í raun reglurnar og EFTA-ríkin hafa lítið um þær að segja. EFTA-

ríkin vildu þó ekki framselja fullveldi sitt að fullu og voru staðráðin í að hafa sínar eigin 

stofnanir sem færu með eftirlit með túlkun og framkvæmd samningsins.
10

 

 EES-samningurinn er milliríkjasamningur en markmiðið um einsleitni kemur í veg fyrir 

að samningurinn sé sambærilegur hefðbundnum milliríkjasamningi þar sem hann þarf að vera 

í samræmi við rétt Evrópusambandsins. EES-réttur er því ekki nákvæmlega eins og ESB-

réttur en gengur þó nálægt því. Þess vegna hefur því verið haldið fram að samningurinn sé 

sérstaks eðli eða sui generis í þeim skilningi að hann gengur lengra en að vera hefðbundinn 

milliríkjasamningur en ekki svo langt að hann verði talinn yfirþjóðlegs eðlis.
11

 

 Má þessu til stuðnings vísa til dómaframkvæmdar EFTA-dómstólsins, einkum í máli Erlu 

Maríu Björnsdóttur (EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95) þar sem fjallað var um 

markmið EES-samningsins og hvernig ná skyldi þessum markmiðum. Þar segir: 

 

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

123-124. 
9
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 241-242. 

10
 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 29. 

11
 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 30. 
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„Með vísan til þess sem að framan greinir telur dómstóllinn að EES-samningurinn sé þjóðréttarsamningur 

sem er sérstaks eðlis (sui generis) og sem felur í sér sérstakt og sjálfstætt réttarkerfi. EES-samningurinn 

kemur ekki á fót tollabandalagi heldur þróuðu fríverslunarsvæði, sjá dóm í máli E-2/97 Maglite. Samruni 

sá sem EES-samningurinn mælir fyrir um gengur ekki eins langt og er ekki eins víðfeðmur og samruni sá 

sem Rómarsamningurinn stefnir að. Hins vegar ganga markmið EES-samningsins lengra og gildissvið 

hans er víðtækara en venjulegt er um þjóðréttarsamninga.“
12

 

 

Verður hér því fallist á að EES-samningurinn sé sui generis. 

 

3 Stofnanir EES og EFTA 

Það var megintilgangur EES að taka upp stóran hluta af regluverki ESB, þá einkum 

fjórfrelsið, í einn sameiginlegan samning og koma þannig á einsleitu efnahagssvæði. Í 

aðfararorðum EES-samningsins kemur fram: 

 

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

grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri framkvæmd, 

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

og skyldna samningsaðila.“ 

 

Af þessu leiðir að innan EFTA-ríkjanna skuli framkvæmd og fullnusta EES-reglna vera 

sambærileg og innan ESB. Það eru stofnanir ESB sem að gegna því lykilhlutverki að sjá um 

framkvæmd og fullnustu sáttmála ESB og að samræma beitingu sambandsréttar innan allra 

aðildarríkjanna. Það er því ljóst að innan EES þurfa að vera stofnanir sem fara með 

samsvarandi hlutverk og innan ESB.
13

  

EFTA-ríkin voru ekki tilbúin til að framselja stofnunum EES vald sitt líkt og aðildarríki 

ESB hafa gert. Niðurstaðan varð sú að koma á tveggja stoða kerfi, þ.e. sameiginlegum EES-

stofnunum sem að starfa fyrir allt efnahagssvæðið og sérstökum EFTA-stofnunum. Heimildir 

stofnana EES eru því að einhverju leyti ólíkar heimildum stofnana ESB. 

Þær sameiginlegu stofnanir EES sem skipta meginmáli eru EES-ráðið og Sameiginlega 

EES-nefndin. Helstu EES-stofnanir EFTA eru Fastanefnd EFTA, Eftirlitsstofnun EFTA og 

EFTA-dómstóllinn. Ekki þykir ástæða til að fjalla frekar um stofnanir þessar, fyrir utan 

EFTA-dómstólinn sem að vikið verður að í næsta kafla.
14

 

 

                                                 
12

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

126-127. 
13

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

147. 
14

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

150-153. 
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4 EFTA-dómstóllinn 

Í upphafi var gert ráð fyrir því að stofnaður yrði sameiginlegur dómstóll Evrópska 

efnahagssvæðisins en Evrópudómstóllinn (nú ESB-dómstóllinn) taldi að stofnun EES-

dómstóls væri ósamrýmanleg stofnsáttmálum ESB og varð niðurstaðan því sú að stofnaður 

var sérstakur EFTA-dómstóll. Gert er ráð fyrir stofnun dómstólsins í 2. mgr. 108. gr. EES-

samningsins og var hann stofnaður með sérstökum samningi EFTA-ríkjanna um stofnun 

eftirlitsstofnunar og dómstóls (EDS). Dómstóllinn setti sér sjálfur málsmeðferðarreglur og eru 

þær samhljóða reglum ESB-dómstólsins. Hlutverk EFTA-dómstólsins er að halda uppi lögum 

EES-samningsins á yfirráðasvæði EFTA-ríkjanna og er því lögsaga hans bundin við athafnir 

EFTA-ríkjanna sjálfra og lögskipti innan þeirra.  

 Mál sem höfðuð eru fyrir EFTA-dómstólnum eru í meginatriðum tvenns konar. Annars 

vegar mál sem höfðuð eru beint fyrir dómstólnum og hins vegar tilvísanamál sem lýkur með 

ráðgefandi áliti dómstólsins. Hér eru ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sérstaklega til 

umfjöllunar og verður því ekki fjallað nánar um aðrar tegundir mála.
15

 

 

5 Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 

5.1 34. gr. samnings um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls 

Um heimild EFTA-dómstólsins til þess að veita ráðgefandi álit er fjallað í 34. gr. samnings 

um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls (EDS). Greinin hljóðar svo: 

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

samningnum. Komi upp álitamál í þessu sambandi fyrir dómstóli í EFTA-ríki, getur sá dómstóll 

eða réttur, ef hann álítur það nauðsynlegt til að geta kveðið upp dóm, farið fram á að EFTA-

dómstóllinn gefi slíkt álit. EFTA-ríki getur í eigin löggjöf takmarkað rétt til að leita eftir slíku 

ráðgefandi áliti við dómstóla og rétti geti úrlausn þeirra ekki sætt málskoti samkvæmt 

landslögum.  

 

Ákvæðið er byggt á 267. gr. SFE (áður 177. gr. Rómarsáttmálans) þar sem ESB-

dómstólnum er fengið vald til þess að kveða upp forúrskurði varðandi túlkun sáttmála ESB og 

ákvæða sem af þeim leiða. Markmið ákvæðisins er að tryggja samræmda beitingu og túlkun 

ESB-reglna innan Evrópusambandsins. Ef túlkun og beiting væri ekki samræmd myndi það 

vinna gegn markmiðinu um einsleitni. Forúrskurðir hafa haft mikilvægt hlutverk við að móta 

ESB-réttinn og margar af grundvallarreglum hans hafa verið settar fram í slíkum úrskurðum.
16

  

                                                 
15

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

153-156. 
16

 Davíð Þór Björgvinsson: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins“, bls. 136-137. 
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 Tilgangur 34. gr. EDS er í raun sá sami og 267. gr. SFE. Ákvæðinu er ætlað að 

tryggja samræmda beitingu og túlkun EES-reglna í EFTA-ríkjunum og í raun á öllu Evrópska 

efnahagssvæðinu. Það er þó munur á, þar sem 34. gr. felur aðeins í sér heimild fyrir dómstól 

EFTA-ríkis til að leita eftir ráðgefandi áliti hjá EFTA-dómstólnum en 267. gr. gerir ráð fyrir 

að dómstól aðildarríkis sé skylt að leita forúrskurða ESB-dómstólsins. Einnig er sá munur á, 

að álit EFTA-dómstólsins eru einungis ráðgefandi fyrir dómstól EFTA-ríkis en forúrskurðir 

eru bindandi fyrir dómstól ESB-ríkis. Um þennan mismun á ákvæðunum hefur þó verið deilt 

og verður fjallað um það nánar síðar.
17

 

 

5.2 Málsmeðferð 

Í stuttu máli er málsmeðferðin fyrir EFTA-dómstólnum þannig að dómari í aðildarríki sendir 

dómstólnum beiðni um ráðgefandi álit og hefur hann engin frekari afskipti þar til álitið liggur 

fyrir, nema frekari skýringa sé óskað af hálfu EFTA-dómstólsins. Áætluð tímalengd 

meðferðar fyrir EFTA-dómstólnum eru 6 mánuðir og er það forseti réttarins sem ákveður 

hvaða dómari skuli undirbúa dómsatkvæðið. 

Beiðnin er síðan þýdd á ensku og send til aðila málsins, allra aðildarríkja EES-

samningsins, framkvæmdastjórnarinnar og Eftirlitsstofnunar EFTA og fá allir tveggja mánaða 

frest til þess að koma með skriflegar athugasemdir. Að loknum tveggja mánaða frestinum eru 

allar þær skriflegu greinargerðir sem dómstólnum hafa borist sendar málsaðilum, ríkjum og 

stofnunum sem hafa látið málið til sín taka. Dómstóllinn hefur heimild til að biðja bæði 

landsdómarann og aðila málsins um skýringar.  

Sá dómari, sem falið hefur verið að koma með drög að dómi í málinu, leggur fram skýrslu 

fyrir munnlegan málflutning þar sem dregin eru saman kröfur, málsatvik, málsástæður og 

lagarök allra þeirra sem hafa látið málið til sín taka. Við munnlegan málflutning fá aðilar 

málsins, stofnanir og ríki að tjá sig. Einnig er vert að minnast á að engin sératkvæði dómara 

eru leyfileg.
18

 

 

5.3 Skilyrði þess að leita ráðgefandi álits 

Það eru þrjú meginskilyrði sem verður að uppfylla til þess að hægt sé að leita eftir ráðgefandi 

áliti. Í fyrsta lagi verður að liggja nægjanlega vel fyrir að skýring ákvæða EES-samningsins 

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

                                                 
17

 Davíð Þór Björgvinsson: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins“, bls. 138. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins“, bls. 149-150. 
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nægjanlega skýrt fyrir og í þriðja lagi þarf réttlætanlegur vafi að vera fyrir hendi um túlkun 

þeirra EES-reglna sem við geta átt með hliðsjón af sakarefninu.
19

 Það er dómari viðkomandi 

dómstóls sem metur nauðsyn þess að leita ráðgefandi álits og tekur ákvörðun um það. Hann 

þarf fyrst og fremst að kanna hvort það reyni á EES-reglur við úrlausn málsins. Síðan tekur 

hann afstöðu til þess hvort hann telji sig geta leyst úr málinu sjálfur án þess að leita eftir 

ráðgefandi áliti.
20

  

 Dómur Hrd. 2005, bls. 2397 (212/2005) hefur að geyma ítarlegar leiðbeiningar um þessi 

skilyrði. Þar segir: 

 

„Að mati dómara liggur nægilega fyrir að skýring framangreindra ákvæða samningsins um Evrópska 

efnahagssvæðið hefur raunverulega þýðingu fyrir kröfu stefnanda og þar með úrslit málsins. Þá er það álit 

dómara að staðreyndir málsins liggi nægilega fyrir á þessu stigi málsins svo að til greina komi að óska 

eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins samkvæmt lögum nr. 21/1994. Af 34. gr. samnings milli EFTA-

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

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

hendi sé réttlætanlegur vafi um túlkun þessara reglna með hliðsjón af fyrirliggjandi sakarefni.“ 

 

 Í dóminum koma framangreind skilyrði afar skýrt fram og tók dómurinn einnig fram, 

hvað varðar þriðja skilyrðið, að þrátt fyrir að fordæmi EFTA- og ESB-dómstólsins liggi fyrir 

um túlkun umdeildu ákvæðanna þá væri það álit réttarins að fordæmin tækju ekki af tvímæli 

um skýringu ákvæðanna með hliðsjón af sakarefni málsins. Af þessu leiðir að Hæstiréttur 

telur nauðsynlegt að leita ráðgefandi álits þegar raunverulegur vafi er til staðar um túlkun 

ákvæða EES-samningsins og þá sérstaklega þegar það skiptir máli fyrir sakarefnið sem til 

úrlausnar er. Það er dómari landsdómstóls sem metur þessa nauðsyn sjálfur og gæti ESA því 

höfðað samningsbrotamál eða skaðabótamál á hendur aðildarríki ef dómari metur þessa 

nauðsyn á rangan hátt.
21

  

 

5.4 Heimild eða skylda til að leita ráðgefandi álits? 

Í 34. gr. EDS kemur fram að dómstóll EFTA-ríkis „geti“ ef hann telur það nauðsynlegt til að 

að geta kveðið upp dóm farið fram á að EFTA-dómstóllinn gefi ráðgefandi álit. Orðalag 

greinarinnar gefur til kynna að þetta feli einungis í sér heimild og að dómstólum sé í raun ekki 

skylt að leita slíks álits komi upp ágreiningur um túlkun EES-réttar, líkt og gildir um 

forúrskurði ESB-dómstólsins. Það er viðtekin skoðun fræðimanna að aldrei sé skylt að leita 

eftir slíku áliti en þetta hefur verið dregið í efa í seinni tíð. Vaknað hafa álitaefni um það hvort 

                                                 
19

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 362-363. 
20

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 368. 
21

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 362. 
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dómstólar EFTA-ríkjanna hafi fyllilega frjálst mat um það hvort þeir afli ráðgefandi álits eða 

ekki. Helsta röksemdin fyrir því að dómstólum ætti að vera skylt að leita ráðgefandi álits er að 

það samrýmist ekki hollustuskyldu dómstóla EFTA-ríkjanna að þeim sé frjálst að ákveða 

hvort þeir afli álitsins eða ekki.
22

  

 Í 3. mgr. 34. gr. EDS er raunar tekið fram að EFTA-ríki geti í löggjöf sinni takmarkað rétt 

til að leita eftir ráðgefandi áliti við dómstóla sem fara með endanlegt dómsvald í viðkomandi 

máli. Líkt og áður hefur komið fram er ákvæðið byggt á forúrskurðarákvæði SFE sem kveður 

á um ótvíræða skyldu til þess að afla forúrskurðar ef þess er þörf. Ekki er hægt að draga skýra 

línu um þetta álitaefni en þó verður að telja að dómstólar geti ekki alltaf haft fullt vald um það 

hvort þeir leiti ráðgefandi álits eða ekki. Það væri ekki í samræmi við hollustuskyldu 

aðildarríkjanna skv. 3. gr. EES-samningsins og myndi leiða til ósamrýmanlegrar túlkunar á 

EES-rétti.
23

 Í hollustuskyldunni felst að samningsaðilar skuli gera allar ráðstafanir sem 

nauðsynlegar eru til að staðið verði við skuldbindingar sem af samningnum leiðir og að varast 

skuli ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samningsins verði náð. Þegar 

raunverulegur vafi leikur á því hvernig skýra beri ákvæði EES-réttar sem skiptir máli við 

úrlausn máls hlýtur dómstól að vera skylt að leita ráðgefandi álits þar sem röng túlkun myndi 

leiða til þess að aðildarríki stæði ekki við skuldbindingar sínar samkvæmt samningnum.
24

 

Annað myndi leiða til ósamræmis í framkvæmd EES-samningsins og einkaaðilar nytu ekki 

réttinda sinna að EES-rétti í raun og veru.
25

 

5.4.1 Dómur EFTA-dómstólsins E-18/11 frá 28. desember 2012 

Framangreind afstaða kemur fram í dómi EFTA-dómstólsins Irish Bank Resolution 

Corporation Ltd gegn Kaupthingi Banka hf. (EFTAD, mál E-18/11, EFTACR 2012, bls. 594) 

en þar segir: 

 

„Í þessu tilliti verður að hafa í huga að þegar dómstóll eða réttur sem fer með endanlegt 

úrlausnarvald samkvæmt landsrétti hafnar umsókn um að vísa máli til annars dómstóls, er ekki 

hægt að útiloka að slík ákvörðun geti farið í bága við ákvæði 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála 

Evrópu [...]. Einkum getur þetta átt við í þeim tilvikum ef ákvörðunin um höfnun er ekki 

rökstudd og telst því geðþóttaákvörðun.“ 

 

 Dómstóllinn tekur fram að ákvæði EES-samningsins verði að túlka með hliðsjón af 

grundvallarréttindum og því ekki hægt að útiloka að slík ákvörðun geti brotið í bága við 1. 

                                                 
22

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 151.  
23

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES-

réttar“, bls. 15. 
24

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 233. 
25

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES-

réttar“, bls. 15.  
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mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu. Einnig kemur þar fram að einungis sé hægt að ná 

markmiðinu um myndun öflugs og einsleits Evrópsks efnahagssvæðis ef ríkisborgarar og 

aðilar í atvinnurekstri í EFTA- og ESB-ríkjunum njóta sömu réttinda innan EFTA- og ESB-

stoðarinnar. Þessi niðurstaða EFTA-dómstólsins gefur því til kynna að skylt sé að leita 

ráðgefandi álits komi upp ágreiningur um túlkun EES-réttar til þess að tryggja einsleitni innan 

Evrópska efnahagssvæðisins. 

5.4.2 Lagalegar afleiðingar 

Af framangreindu má ráða að heimild dómstóla EFTA-ríkjanna til þess að leita ráðgefandi 

álits, þegar öll skilyrðin eru uppfyllt, sé í raun ekki heimild heldur skylda. Þá vaknar 

spurningin um hvaða lagalegu afleiðingar það getur haft ef dómstólar aðildarríkjanna afla ekki 

ráðgefandi álits.  

Í fyrsta lagi getur ESA höfðað samningsbrotamál fyrir EFTA-dómstólnum, sbr. 31. gr. 

EDS-samningsins og í öðru lagi kunna EFTA-ríkin að verða skaðabótaskyld vegna brota 

æðstu dómstóla gegn EES-rétti. Um þessi úrræði verður fjallað í næsta kafla í umfjöllun um 

réttarúrræði þegar ráðgefandi álitum er ekki fylgt.
26

 

 

5.5 Ráðgefandi álitum ekki fylgt 

Hugtakið „ráðgefandi álit“ gefur til kynna að það sé ekki bindandi fyrir þann sem óskaði eftir 

því heldur sé um að ræða einhvers konar álitsgerð sérfræðinga í lögum.
27

 Ástæðuna fyrir 

þessu orðalagi má rekja til tregðu EFTA-ríkjanna til þess að framselja fullveldisréttindi sín til 

stofnana Evrópusambandsins. Mikil þróun hefur þó orðið á sambandsrétti frá undirritun EES-

samningsins og bendir nýleg réttarframkvæmd til þess að dómstólar hafi ekki lengur val um 

hvort þeir fylgi ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins. Afleiðing þess að fylgja ekki slíku áliti 

yrði sú, að viðkomandi ríki væri brotlegt við skuldbindingar sínar samkvæmt EES-

samningnum. Þegar ráðgefandi áliti er ekki fylgt er um tvö réttarúrræði að ræða. Annars vegar 

að farið sé í samningsbrotamál og hins vegar kann skaðabótaskylda að stofnast. Um þetta 

verður fjallað í næstu köflum.
28

 

5.5.1 Samningsbrotamál 

Á vettvangi Evrópusambandsins hefur verið staðfest að hægt sé að höfða samningsbrotamál 

vegna dóma sem samrýmast ekki ESB-rétti. Þetta var fyrst staðfest í máli 

                                                 
26

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 137-140. 
27

 Skúli Magnússon: „Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit?“, bls. 322-323. 
28

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 137. 
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Framkvæmdastjórnarinnar gegn Spáni (EBD, mál C-154/08, ECR 2009, bls. I-187) sem 

verður frekar fjallað um síðar.  

 Á sambærilegt álitaefni hefur reynt á vettvangi EES-réttar. Þá taldi Eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA) að Hæstiréttur hefði lagt ranga túlkun í 3. gr. tilskipunar nr. 2001/23/EB um vernd 

launamanna við aðilaskipti að fyrirtækjum o.fl. Greinin hafði verið innleidd í íslenskan rétt og 

varð að 3. gr. laga nr. 72/2002 um réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum. 

ESB-dómstóllinn hafði þegar túlkað ákvæðið og braut túlkun Hæstaréttar í bága við þá 

túlkun.
29

 

 Forsaga málsins var sú að í Hrd. 2005, bls. 787 (375/2004) höfðu orðið aðilaskipti á 

Fréttablaðinu. Upphaflegur útgefandi var Fréttablaðið ehf. en Frétt ehf. festi síðar kaup á 

rekstri blaðsins vegna mikilla rekstrarerfiðleika Fréttablaðsins ehf. B krafðist greiðslu 

vangoldinna launa fréttamannsins G en Hæstiréttur sýknaði Frétt ehf. af kröfu þeirri þar sem 

ákvæði laga nr. 72/2002 fjalla ekki um skuldir framseljanda og var því ekki hægt að byggja 

rétt til ógoldinna launa fyrir aðilaskiptin á lögunum. 

 ESA taldi þetta ekki rétta túlkun á EES-rétti og birti íslenska ríkinu rökstutt álit á 

grundvelli 31. gr. EDS en þar kemur fram að rökstutt álit sé undanfari samningsbrotamáls 

fyrir EFTA-dómstólnum. Í álitinu segir að það felist í 1. mgr. 3. gr. tilskipunar ráðsins nr. 

2001/23/EB að eftir aðilaskiptin sé framsalshafinn bundinn af öllum þeim skuldbindingum 

sem framseljandinn bar gagnvart fyrrverandi starfsmönnum sínum. Synjun ógoldinna launa 

braut því í bága við tilskipunina. ESA vísaði til máls Framkvæmdastjórnarinnar gegn Spáni 

og tók sérstaklega fram að allt ríkisvald, þ.á.m. dómsvaldið og löggjafarvaldið, væri bundið til 

þess að haga ákvörðunum sínum í samræmi við EES-rétt.
30

  

 Brotið mátti því ekki rekja til rangrar innleiðingar á tilskipuninni heldur var það túlkun 

Hæstaréttar á þeim ákvæðum sem innleiddu tilskipunina sem fól í sér brotið. Af álitinu má 

draga þá ályktun að ESA telur sér heimilt að höfða samningsbrotamál gegn aðildarríki EES-

samningsins vegna brota æðsta dómstóls aðildarríkis. Í þessu tilfelli kom þó ekki til þess að 

samningsbrotamál var höfðað þar sem íslenska ríkið greip til viðeigandi ráðstafana og gerði 

breytingar á lögunum til samræmis við athugasemdir stofnunarinnar og kom málið aldrei til 

kasta EFTA-dómstólsins.  

 Hér er augljóslega ekki um ráðgefandi álit að ræða en af þessu máli er þó unnt að draga 

ályktanir um afleiðingar þess að virða ekki niðurstöðu ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Ef 

íslenskir dómstólar óskuðu eftir ráðgefandi áliti en myndu síðan neita að hlýta niðurstöðunum 

                                                 
29

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 138. 
30

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 139. 
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myndi það leiða til þess að íslenska ríkið hefði vanefnt samningsskuldbindingar sínar á grundvelli 

EES-samningsins. Þegar um er að ræða ráðgefandi álit er það ekki háttsemin sem slík að virða 

álitið að vettugi sem felur í sér samningsbrotið heldur afleiðingin, þ.e. röng túlkun á EES-rétti. 

Verður að draga þá ályktun af framangreindu að de facto skipti þetta ekki máli þar sem afleiðingin 

af því að virða að vettugi ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins yrði að öllum líkindum sú, að 

íslenska ríkið hefði brotið gegn samningsskuldbindingum sínum á grundvelli EES-samningsins 

og þyrfti ESA að fylgja slíku máli eftir fyrir EFTA-dómstólnum.
31

 

5.5.2 Skaðabótaábyrgð 

ESB-dómstóllinn hefur staðfest að það sé mögulegt að aðildarríki ESB verði bótaskyld vegna 

brota æðstu dómstóla ríkisins gegn ESB-rétti. Var þetta staðfest í máli Köbler, EBD, máli C-

224/01, ECR 2003, bls. I-10239 sem fjallað verður nánar um síðar.
32

  

Á sambærilegt álitaefni reyndi í máli Þórs Kolbeinssonar gegn íslenska ríkinu. Í málinu 

vísaði EFTA-dómstóllinn til máls Köbler. Forsaga málsins var sú að í Hrd. 2005, bls. 5254 

(246/2005) var Í hf. sýknað af kröfu starfsmanns síns, Þ, um skaðabætur vegna tjóns sem 

hann varð fyrir við vinnu sína. Þ hélt því fram að tilskipanir nr. 89/391/EBE, 92/57/EBE og 

89/654/EBE hefðu ekki verið réttilega innleiddar í íslenskan rétt og höfðaði því skaðabótamál 

á hendur íslenska ríkinu. Hæstiréttur leitaði eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins á því 

hvort íslenska ríkið gæti orðið skaðabótaskylt vegna þess að ríkið hafi ekki staðið réttilega að 

innleiðingu tilskipananna í íslenskan rétt. Í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins (EFTAD, álit 

E-2/10, EFTACR 2009-2010, bls. 304) var tekið fram að svarið yrði að grundvallast á þeirri 

forsendu sem gengið er út frá í spurningunni. Í dóminum segir síðan: 

 
„Af þessu leiðir, að utan sviðs spurningarinnar fellur það álitaefni hvort íslenska ríkið hafi 

bakað sér skaðabótaábyrgð vegna rangrar beitingar landsdómstóla á EES-rétti, en sú er skoðun 

stefnanda. Í því sambandi tekur EFTA-dómstóllinn fram að til þess að ríki geti samkvæmt EES-

rétti talist bótaskylt vegna slíks brots þyrfti brotið, hvað sem öðru líður, að vera augljóst í eðli 

sínu, sjá til hliðsjónar mál Köbler sem vitnað er til hér að framan, 53. mgr.“ 

 

 Þrátt fyrir að EFTA-dómstóllinn hafi ekki verið spurður um þetta álitaefni lét hann 

tækifærið ekki fram hjá sér fara. Tilvísunin í mál Köbler bendir sterklega til þess að 

dómstóllinn telji svipuð sjónarmið eiga við í EES-rétti og ESB-rétti hvað varðar bótaábyrgð 

aðildarríkja vegna brota æðstu dómstóla aðildarríkjanna.  

 Af framangreindu er hægt að draga þá ályktun að virði íslenskur dómstóll ekki ráðgefandi 

álit EFTA-dómstólsins myndi það varða íslenska ríkið skaðabótaábyrgð. Það þyrfti þó talsvert 

                                                 
31

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 140-141. 
32

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 141. 
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mikið að koma til, samanber orðalagið „brotið þyrfti að vera augljóst í eðli sínu“. Sama á við 

um skaðabótaábyrgðina og samningsbrotamálin, að það er ekki sú háttsemi að virða ekki 

ráðgefandi álit, sem er grundvöllur skaðabótaábyrgðarinnar, heldur er það afleiðing, þ.e. 

háttsemin myndi leiða til þess að dómstóllinn hefði brotið í bága við EES-rétt.
33

 

 

5.6 Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti 

Af framangreindu má ráða að íslenskir dómstólar hafi í raun ekki val um það hvort þeir fari 

eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins og hafa íslenskir dómstólar verið tregir til að afla 

ráðgefandi álits að eigin frumkvæði. Nýlegir dómar Hæstaréttar benda þó til þess að þetta 

kunni að vera að breytast, sbr. Hrd. 14. nóvember 2013 (92/2013) þar sem Hæstiréttur var í 

vafa um það hvort beita ætti grein EES-samningsins eða tilskipun 2004/38/EB og leitaði því 

eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins að eigin frumkvæði.  

Í framkvæmd hafa íslenskir dómstólar ávallt fylgt ráðgefandi álitum. Má nefna þessu til 

stuðnings dóm Hæstaréttar Hrd. 1999, bls. 4429 (169/1998) Fagtún þar sem segir: 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

ákvæða EES-samningsins. Ekkert þykir fram komið, sem leitt getur til þess að vikið verði frá 

framangreindu ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins um efni ákvæða 11. gr. EES-samningsins.“ 

 

 Niðurstaðan gefur til kynna að Hæstarétti sé skylt að hlíta ráðgefandi álitum nema í 

réttlætanlegum undantekningartilfellum. Ekki er vikið nánar að því hverjar þessar 

undantekningar gætu verið. Það verður að telja að orðalagið „ráðgefandi álit“ hafi engin áhrif 

á íslenska dómstóla og þeir telji sig bundna af niðurstöðum þeirra þrátt fyrir að álitin séu ekki 

formlega bindandi.
34

 

 

6 ESB-dómstóllinn 

ESB-dómstóllinn gegnir afar mikilvægu hlutverki innan Evrópusambandsins. Hlutverk hans 

er að tryggja að farið sé að lögum við túlkun og beitingu sambandsréttar. Dómstóllinn hefur 

                                                 
33

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 143-145. 
34

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 146-150. 
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mótað helstu meginreglur ESB-réttar, þ.e. bæði regluna um beina réttarverkan og 

forgangsáhrif sambandsréttar. Ekki þykir þó ástæða til að fjalla hér frekar um þessar 

meginreglur.
35

 

 Hlutverk ESB-dómstólsins felst í því að leysa úr þrenns konar málum, sbr. 3. mgr. 19. gr. 

ESB-sáttmálans. Í fyrsta lagi mál sem aðildarríki, stofnanir eða einkaaðilar höfða beint fyrir 

dómstólnum, í öðru lagi mál sem dómstólar aðildarríkjanna vísa til dómstólsins til 

forúrskurðar og í þriðja lagi önnur mál. Um annað atriðið verður fjallað í næsta kafla.
36

 

 

7 Forúrskurðir ESB-dómstólsins 

7.1 267. gr. sáttmála um framkvæmd Evrópusambandsins 

Um skyldu dómstóla aðildarríkja Evrópusambandsins til þess að leita eftir forúrskurðum 

ESB-dómstólsins er fjallað í 267. gr. sáttmála um framkvæmd Evrópusambandsins (SFE) og 

þar segir: 

 

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

concerning: (a) the interpretation of the Treaties [...].“ 

 

Dómstólum aðildarríkjanna er skylt að vísa málum til dómstólsins sem varða túlkun ESB-

réttar sem eru til meðferðar á síðasta dómsstigi innan aðildarríkis. Dómstóllinn lætur þó 

einungis uppi afstöðu sína til þess hvernig eigi að túlka ákvæði með hliðsjón af spurningum 

sem dómstóll aðildarríkis hefur lagt fyrir og er því endanleg niðurstaða málsins í höndum 

dómstóls aðildarríkisins.
37

 

 

7.2 Skylda til þess að leita forúrskurðar 

Eins og að framan greinir þá eru dómstólar aðildarríkja Evrópusambandsins í ákveðnum 

tilvikum skyldugir til þess að leita eftir forúrskurði ESB-dómstólsins. 267. gr. SFE gerir 

dómstólum kleift að leita eftir forúrskurði ef það þykir nauðsynlegt fyrir rétta túlkun á ESB-

rétti.
38

 Þegar raunverulegur vafi vaknar um það hvernig beri að skýra ESB-rétt er dómstól 

aðildarríkis ávallt nauðsynlegt að leita forúrskurðar ESB-dómstólsins, nema þegar um acte 

clair er að ræða. Í kenningunni um acte clair felst að ef ákvæði er ótvírætt þá er engin þörf á 

að túlka það. Í ESB-rétti þýðir þetta að mál sem snúast um ákvæði með nokkuð augljósa 

                                                 
35

 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 17.  
36

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 105. 
37

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 107. 
38

 Anthony Arnull: The European Union and its Court of Justice, bls. 104. 
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túlkun þá er ekki þörf á því að vísa spurningum til ESB-dómstólsins og fá forúrskurð. 

Dómstóllinn hefur sjálfur sagt að ef hann hefur þegar fjallað um túlkun sama ákvæðis án tillits 

til eðlis málsins, þá þarf ekki að vísa spurningunni til forúrskurðar, jafnvel þó að málin séu 

ekki strangt til tekið eins. Þetta gefur því dómstólum aðildarríkjanna heimild til að skoða 

fordæmi ESB-dómstólsins og ákvarða hvort að dómstóllinn hafi þegar kveðið upp forúrskurð 

um sama álitaefni. Það er því dómari viðkomandi dómstóls sem metur sjálfur hvenær 

nauðsynlegt er að leita eftir forúrskurði, líkt og gildir um ráðgefandi álit. Hið sama gildir þó 

að sjálfsögðu um afleiðingarnar, að rangt mat myndi leiða til þess að höfðað yrði 

samningsbrotamál eða ríkið talið skaðabótaskylt.
39

 

Dómstólar Evrópusambandsins gegna ekki einungis því tæknilega hlutverki að aðstoða 

dómstóla aðildarríkjanna við túlkun á ESB-rétti heldur eiga þeir einnig að tryggja samræmda 

túlkun og framkvæmd bandalagsréttar. Einkaaðilar eiga því að hafa rétt til aðgangs að þeim 

dómstól sem fer með endanlegt úrskurðarvald um efni bandalagsréttar í gegnum dómstóla 

aðildarríkjanna og málsmeðferð þeirra.
40

 

Í 267. gr. SFE felst í raun bæði heimild og skylda til þess að leita eftir forúrskurði ESB-

dómstólsins. Þegar ekki er hægt að áfrýja ákvörðun dómstóls er honum þó skylt að leita eftir 

forúrskurði, þ.e. dómstólar á æðsta dómsstigi. Því hefur verið haldið fram að skyldan ætti að 

gilda um öll dómsstig þar sem ekki er öllum ákvörðunum áfrýjað sem gæti leitt til þess að 

ESB-réttur hafi verið ranglega túlkaður. Afkastageta ESB-dómstólsins er þó af skornum 

skammti og hefur dómstóllinn því hvatt dómstóla aðildarríkjanna til að taka á sig meiri 

ábyrgð og reyna að svara spurningum ESB-réttar sjálfir.
41

 

 

7.3 Forúrskurði ekki fylgt 

Það hefur verið staðfest á vettvangi Evrópusambandsins að bæði er hægt að höfða 

samningsbrotamál á hendur aðildarríki ESB og að þau geti orðið skaðabótaskyld vegna brots 

æðsta dómstóls aðildarríkis gegn ESB-rétti. 

 Fyrsta samningsbrotamálið sem Framkvæmdastjórnin höfðaði var mál 

Framkvæmdastjórnarinnar gegn Spáni (EBD, mál C-154/08, ECR 2009, bls. I-187) þar sem 

því var einfaldlega haldið fram að dómur æðsta dómstóls ríkisins væri rangur. ESB-

dómstóllinn féllst á að Hæstiréttur Spánar hefði túlkað virðisaukaskattstilskipun á rangan 

                                                 
39

 Anthony Arnull: The European Union and its Court of Justice, bls. 121-122. 
40

 Skúli Magnússon: „Málskot ákvarðana um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES-

réttar“, bls. 7.  
41

 Anthony Arnull: The European Union and its Court of Justice, bls. 119-120. 
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máta. Niðurstaðan varð því sú að spænska ríkið hefði framið samningsbrot og var þar með 

allri óvissu eytt um að aðildarríki Evrópusambandsins geti talist hafa vanefnt 

samningsskyldur sínar vegna brota æðstu dómstóla á sambandsrétti.
42

 

 Það var í máli Köbler (EBD, mál C-224/01, ECR 2003, bls. I-10239) sem ESB-

dómstóllinn staðfesti að aðildarríki ESB geti verið skaðabótaskyld vegna brota æðstu 

dómstóla gegn ESB-rétti. Málsatvik voru þau að samkvæmt austurrískum lögum áttu 

prófessorar sem höfðu starfað í austurrískum háskólum í a.m.k. 15 ár rétt á sérstökum 

kaupauka. Köbler hafði starfað sem prófessor í yfir 15 ár en ekki einungis í Austurríki heldur 

einnig í öðrum aðildarríkjum ESB. Hann átti því ekki rétt til kaupaukans og taldi hann þessa 

niðustöðu brjóta í bága við ákvæði sambandsréttar um frelsi launþega til flutninga. Óskað var 

forúrskurðar en beiðnin síðan dregin til baka í ljósi nýs dóms þar sem reynt hafði á 

sambærilegt álitaefni. Niðurstaða austurríska dómstólsins varð þó ekki í samræmi við 

áðurnefndan forúrskurð. Dómstóllinn virti því ekki að vettugi forúrskurð með beinum hætti en 

ljóst er að hann rangtúlkaði hinn forúrskurðinn. Köbler höfðaði skaðabótamál og féllst ESB-

dómstóllinn á það að brot æðsta dómstóls aðildarríkis ESB gegn sambandsrétti gæti leitt til 

skaðabótaskyldu aðildarríkisins en hér var þó brotið ekki talið nægjanlega alvarlegt til þess að 

geta varðað bótaábyrgð.
43

 

 Aldrei hafa komið til kasta ESB-dómstólsins mál þar sem dómstólar aðildarríkja hafa með 

beinum hætti kveðið upp úrskurð sem samræmist ekki forúrskurði. Það má þó leiða af 

framangreindum dómum að aðildarríki myndi teljast hafa brotið í bága við ESB-rétt ef það 

virti að vettugi forúrskurð ESB-dómstólsins. Yrði því annað hvort höfðað samningsbrotamál 

eða það myndi varða skaðabótaskyldu ríkisins.
44

  

 

8 Samanburður á ráðgefandi álitum og forúrskurðum  

Af framangreindu má ráða að í raun sé ekki margt ólíkt með þessum tveimur réttarúrræðum. Í 

næsta kafla verður því dregið saman hver fræðilegi munurinn er og síðan hvaða raunverulegu 

áhrif þessi tvö úrræði hafa. 

 

                                                 
42

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 138. 
43

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 142. 
44

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 145. 
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8.1 Fræðilegur munur 

Í fyrsta lagi er helsti fræðilegi munurinn á ráðgefandi álitum og forúrskurðum orðalag 

greinanna sem þessi úrræði eru byggð á. Í 34. gr. EDS kemur fram að álit EFTA-dómstólsins 

eru einungis ráðgefandi og því ekki bindandi fyrir viðkomandi dómstól sem leitar eftir því. 

Þetta orðalag byggðist á þeirri tregðu aðildarríkja EFTA til að framselja fullveldi sitt til 

alþjóðlegra stofnana.
45

 Í 267. gr. SFE kemur hins vegar skýrt fram að forúrskurðir ESB-

dómstólsins eru bindandi fyrir hlutaðeigandi dómstól. Ástæðan fyrir þessum mun er að eðli 

Evrópusambandsins er annað en eðli EES-samningsins, þ.e. ESB hefur yfirþjóðlegt vald og 

gengur því ESB-réttur framar rétti aðildarríkjanna (sé misræmi þar á milli).
46

 Þessi regla hefur 

verið kölluð reglan um forgangsáhrif ESB-réttar og var hún staðfest af ESB-dómstólnum í 

máli Costa (EBD, mál 6/64, ECR 1964, bls. 585) þar sem sérstaklega var vísað til mikilvægis 

þess að réttareining næðist um þau efni sem stofnsáttmálarnir taka til.
47

 Einnig felst í orðalagi 

34. gr. EDS að það er einungis fyrir hendi heimild dómstóls EFTA-ríkis til að leita eftir 

ráðgefandi áliti hjá EFTA-dómstólnum en 267. gr. SFE gerir ráð fyrir því að dómstól 

aðildarríkis sé skylt að leita forúrskurðar komi upp ágreiningur um túlkun ESB-réttar.  

Annað sem skilur fræðilega á milli er að í ESB-rétti er það háttsemin sem slík að biðja 

ekki um forúrskurð eða þá að virða hann að vettugi sem felur í sér samningsbrotið. Röng 

túlkun á ESB-rétti felur einnig í sér samningsbrot. Í EES-rétti er það hins vegar þannig að 

þegar um er að ræða ráðgefandi álit er það ekki háttsemin sem slík að biðja ekki um 

ráðgefandi álit sem felur í sér samningsbrotið heldur afleiðingin, þ.e. röng túlkun á EES-rétti.  

Tilgangur greinanna tveggja er þó í raun sá sami þar sem þeim er ætlað að tryggja 

samræmda beitingu og túlkun sambandsréttar með einsleitnismarkmiðið að leiðarljósi.  

 

8.2 Raunverulegar lagalegar afleiðingar 

Líkt og áður hefur komið fram hefur Evrópurétturinn þróast mikið á undanförnum árum og 

hefur því verið haldið fram að ráðgefandi álit séu í raun ekki ráðgefandi lengur.  

 Þar sem tilgangur réttarúrræðanna er sá sami verður að telja að raunverulegar afleiðingar 

þeirra geti ekki verið jafn ólíkar og ákvæðin sjálf gefa til kynna. Um þetta hefur verið fjallað 

að framan og má draga þá ályktun að 34. gr. EDS feli ekki einungis í sér heimild til þess að 

leita ráðgefandi álits heldur skyldu, líkt og gildir um forúrskurði. Það væri hreinlega ekki í 

samræmi við hollustuskyldu dómstóla EFTA-ríkjanna að þeim væri frjálst að ákveða hvort 

                                                 
45

 Margrét Einarsdóttir: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“, bls. 136. 
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 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 27. 
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 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 71. 
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þeir afli álitsins eða ekki, sbr. 3. gr. EES-samningsins. Frjálst mat dómstóla myndi leiða til 

ósamrýmanlegrar túlkunar á sambandsrétti og markmiðið um myndun öflugs og einsleits 

Evrópsks efnahagssvæðis myndi ekki nást.  

Einnig verður að telja að ráðgefandi álit séu ekki svo ráðgefandi lengur. Nýleg 

réttarframkvæmd bendir til þess að dómstólar hafi ekki lengur val um hvort þeir fylgi 

ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins sbr. mál Fréttablaðsins og Þórs Kolbeinssonar. Ef 

dómstóll aðildarríkis myndi neita að hlíta ráðgefandi áliti myndi það leiða til þess að ríkið 

hefði vanefnt samningsskuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. Dómstólum 

aðildarríkjanna er því skylt að fylgja ráðgefandi álitum þar sem annað myndi leiða til þess að 

höfðað yrði samningsbrotamál gegn ríkinu eða gerð krafa um skaðabætur. Ráðgefandi álit 

hafa því þróast í þá átt að vera bindandi líkt og á við um forúrskurði ESB-dómstólsins.  

Það er því mat höfundar að raunverulegar lagalegar afleiðingar þess að dómstóll aðildarríkis 

ESB kvæði upp dóm sem færi gegn forúrskurði ESB-dómstólsins eða aflaði ekki forúrskurðar eru 

þær sömu og raunverulegar lagalegar afleiðingar þess að dómstóll EFTA-ríkis kvæði upp dóm 

sem færi gegn ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins eða aflaði ekki slíks álits.  

 

9 Lokaorð 

Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið eru tvö bandalög með nokkuð mismunandi 

tilgang. Annað er yfirþjóðlegt samband en hitt liggur einhvers staðar á milli þess að vera 

hefðbundið milliríkjasamstarf og yfirþjóðlegs eðlis. Þrátt fyrir að aðildarríki EFTA hafi verið 

treg til þess að framselja fullveldi sitt verður að telja að þau hafi gert það að nokkru leyti með 

undirritun EES-samningsins. Til þess að samningurinn geti þjónað sínum tilgangi verða að 

vera virk réttarúrræði til staðar svo að aðildarríkin geti ekki túlkað samninginn eftir sínu 

höfði. Ósamrýmanleg túlkun á samningnum innan aðildarríkjanna myndi leiða til þess að 

hann væri einskis nýtur.  

 Hér hefur verið leitast við að skoða hver raunveruleg áhrif ráðgefandi álita séu á 

aðildarríki EES-samningsins og hvaða afleiðingar það hefur að virða þau að vettugi. 

Ráðgefandi álit hafa einnig verið borin saman við forúrskurði ESB-dómstólsins. Ítarlega hefur 

verið fjallað um þessi tvö réttarúrræði sem hafa sambærilegu hlutverki að gegna innan 

sambandanna tveggja. Er það niðurstaða höfundar að þrátt fyrir að mikill fræðilegur munur sé 

á þessum tveimur réttarúrræðum séu hinar raunverulegu afleiðingar ekki svo ólíkar. Af öllu 

framangreindu leiðir því, að ráðgefandi álit hljóti að vera bindandi fyrir aðildarríki EFTA og 

hafi hlutverk þeirra í raun orðið hið sama og hlutverk forúrskurða ESB-dómstólsins.   
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