
 

 

Forgangsáhrif Evrópuréttar 

Brynja Björg Halldórsdóttir 

Lokaverkefni til meistaragráðu í lögfræði 

 

Félagsvísindasvið 

 

 

Brynja Björg Halldórsdóttir 

 

 

 

 

 

 



 

Brynja Björg Halldórsdóttir 

 

 

 

 

Forgangsáhrif Evrópuréttar 

 

 

 

 

- Meistararitgerð í lögfræði -  

 

 

 

 

Umsjónarkennari: Stefán Már Stefánsson 

Lagadeild Háskóla Íslands 

Maí 2014 

 



 

 

 



 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaragráðu í lögfræði og er óheimilt að 

afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi rétthafa. 

© Brynja Björg Halldórsdóttir 2014 

 

 

Reykjavík, Ísland 2014



5 

 

 

Efnisyfirlit 

Inngangur ................................................................................................................................... 7 

1. Almennt um samband landsréttar og þjóðaréttar ................................................................ 7 

1.1. Eineðli og tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar ................................................................ 7 

1.2. Yfirþjóðlegt eðli sambandsréttar og hið sérstaka eðli hans ......................................... 9 

2. Meginreglurnar um afstöðu ESB réttar til landsréttar ....................................................... 11 

2.1. Reglan um beina réttarverkan (bein réttaráhrif) ........................................................ 13 

2.2. Reglan um forgangsráhrif .......................................................................................... 15 

2.3. Reglan um óbein réttaráhrif ....................................................................................... 17 

2.4. Reglan um bein lagaáhrif ........................................................................................... 18 

2.5. Reglan um skaðabótaábyrgð ríkja ............................................................................. 20 

3. Réttargrundvöllur forgangsáhrifa ...................................................................................... 23 

3.1. Forgangsáhrif óskráð meginregla .............................................................................. 23 

3.2. Yfirlýsing 17 .............................................................................................................. 23 

3.3. Samstarf af heilindum (Trúnaðarreglan) ................................................................... 25 

3.4. Gildi frumréttar og afleiddra gerða ............................................................................ 28 

3.5. Bann við mismunun ................................................................................................... 29 

4. Tilurð og þróun forgangsáhrifa ......................................................................................... 30 

4.1. Tilurð forgangsáhrifa ................................................................................................. 30 

4.1.1. Forgangsáhrif í Evrópusambandinu fyrir 1964 .................................................. 30 

4.1.2. Costa gegn Enel – „hin nýja réttarskipan“ ......................................................... 31 

4.2. Þróun gildissviðs forgangsáhrifa; frá bandalagsrétti til sambandsréttar .................... 33 

4.2.1. Stoðirnar þrjár .................................................................................................... 33 

4.2.2. Pupino málið– forgangsáhrif í þriðju stoðinni ................................................... 34 

4.3. Álitamál um lögfestingu meginreglunnar um forgangsáhrif; frá stjórnarskrá ESB til 

Lissabon sáttmálans .............................................................................................................. 37 

5. Eðli og gildissvið forgangsáhrifa ...................................................................................... 39 

5.1. Skylda til að beita ekki landsrétti sem skarast á við ESB rétt ................................... 39 

5.2. Forgangur yfir hvers konar landsrétti ........................................................................ 41 

5.3. Réttarfarsleg forgangsáhrif ........................................................................................ 42 

5.4. Forgangsáhrif sem lagaskilaregla .............................................................................. 44 

6. Forgangsáhrif frá sjónarhóli dómstóls ESB ...................................................................... 45 



6 

 

6.1. Forgangsáhrif og stjórnskipunarlög aðildarríkjanna .................................................. 45 

6.2. Forgangsáhrif og þjóðaréttur ..................................................................................... 48 

6.3. Stjórnskipuleg fjölhyggja (plúralismi) ....................................................................... 51 

7. Forgangsráhrif frá sjónarhorni aðildarríkjanna ................................................................. 57 

7.1. Forgangsáhrif í gegnum „fræðilegar samningaviðræður“ ......................................... 57 

7.2. Viðbrögð aðildarríkjanna við forgangsáhrifum Evrópuréttar .................................... 59 

7.2.1. Almennt .............................................................................................................. 59 

7.2.2. Bretland .............................................................................................................. 59 

7.2.3. Belgía ................................................................................................................. 62 

7.2.4. Ítalía .................................................................................................................... 63 

7.2.5. Frakkland ............................................................................................................ 65 

7.2.6. Danmörk ............................................................................................................. 68 

7.2.7. Írland .................................................................................................................. 71 

7.2.8. Pólland ................................................................................................................ 73 

7.2.9. Spánn .................................................................................................................. 74 

7.2.10.    Austurríki ............................................................................................................ 75 

7.2.11.    Tékkland ............................................................................................................. 75 

7.2.12.     Þýskaland ........................................................................................................... 78 

8. Helstu niðurstöður og lokaorð .......................................................................................... 90 

Heimildaskrá ............................................................................................................................ 93 

Dómaskrá ................................................................................................................................. 98 

 

 

  



7 

 

Inngangur 

Ritgerð þessari er ætlað að veita lesandanum heildarmynd af forgangsáhrifum Evrópuréttar 

gagnvart landsrétti. Henni er skipt upp í átta kafla þar sem leitast er við að kynna 

hugmyndafræðilegan og sögulegan bakgrunn reglunnar, þróun hennar, eðli og takmarkanir. 

Þá verða reifaðir fjölmargir dómar frá landsdómstólum aðildarríkjanna sem og dómstóls ESB 

þar sem reynt hefur á forgangsáhrif og mörk þeirra. Í fyrsta kafla er fjallað um samband 

landsréttar og þjóðaréttar og sérstakt eðli sambandsréttar. Í öðrum kafla er lítillega fjallað um 

meginreglurnar um beina réttarverkan, óbeina réttarverkan, bein lagaáhrif og skaðabótaábyrgð 

ríkja en mest áhersla verður lögð á meginregluna um forgangsáhrif sem er umfjöllunarefni 

ritgerðar þessarar. Í þriðja kafla er fjallað um réttargrundvöll forgangsáhrifa. Í fjórða kafla er 

fjallað um tilurð og þróun forgangsáhrifa frá bandalagsrétti til sambandsréttar, frá stjórnarskrá 

ESB til Lissabon sáttmálans. Í fimmta kafla er fjallað um eðli og gildissvið forgangsáhrifa. Í 

sjötta kafla er fjallað um forgangsáhrif frá sjónarhóli dómstóls ESB, bæði með hliðsjón af 

stjórnskipunarlögum aðildarríkjanna og þjóðarétti. Þá er finna ítarlega umfjöllun um 

stjórnskipulega fjölhyggju í kaflanum. Í sjöunda kafla er fjallað um forgangsáhrif frá 

sjónarhóli aðildarríkjanna og viðbrögð þeirra við forgangsáhrifum Evrópuréttar. Í kaflanum er 

að finna umfjöllun um fjölmörg dómafordæmi frá tólf aðildarríkjum þar sem reynt hefur á 

forgangsáhrif. Í áttunda og lokakaflanum er að finna samantekt og helstu niðurstöður.  

1. Almennt um samband landsréttar og þjóðaréttar 

1.1. Eineðli og tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar 

Nútíma þjóðaréttur varðar lög og reglur sem gilda um háttsemi ríkja og annarra aðila sem eru 

gæddir alþjóðlegum eiginleikum s.s. alþjóðastofnanir og, upp að vissu marki, einstaklinga, í 

samskiptum þeirra á milli. Þó svo að ríki séu enn aðalviðfangsefni þjóðaréttar eru þau alls 

ekki einu viðfangsefnin. Áður fyrr fjallaði þjóðaréttur aðeins um samskipti ríkja en nú er öldin 

önnur.
1
 

Alþjóðleg lagasetning sem slík er ekki til. Þjóðréttarreglur verða annars vegar til með 

venjubundinni hegðun ríkja eða með skriflegum sáttmálum. Þjóðréttarreglum verður þannig 

ekki þröngvað upp á fullvalda ríki.
2
 Ríkin þurfa t.a.m. að undirgangast þjóðréttarreglu með 

því að fylgja ákveðinni venju eða undirrita alþjóðasamninga til að verða bundin af reglunni. 1. 

mgr. 38. gr. Samþykktar fyrir Alþjóðadómstólinn í Haag felur í sér lýsingar á helstu 

réttarheimildum þjóðaréttar. Er í ákvæðinu í fyrsta lagi getið um þjóðréttarsamninga sem 

                                                 
1
 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 2.  

2
 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 4. 
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gilda samkvæmt efni sínu um lögskipti samningsaðila sem réttarheimild, í öðru lagi er getið 

um þjóðréttarvenjur en þessar tvær réttarheimildir eru þær rétthæstu innan réttarkerfis 

þjóðaréttarins. Í þriðja lagi er um meginreglur þjóðaréttar að ræða, sem eru tveimur 

fyrstnefndu réttarheimildinum til fyllingar. Í fjórða og fimmta lagi er í ákvæðinu getið um 

dómsúrlausnir sem fjalla um þjóðarétt og fræðaskrif um þjóðarétt en þessar síðastnefndu 

réttarheimildir geta gefið vísbendingar um inntak þjóðaréttar fremur en að vera eiginleg 

uppspretta efnisreglna.
3
 

Sumar meginreglur þjóðaréttar geta verið skilyrðislausar þannig að öll ríki eru bundin af 

þeim
4
 nema að önnur jafngild regla gildi í staðinn.

5
 Alþjóðlegur sáttmáli sem fer gegn 

skilyrðislausri reglu er ógildur að þjóðarétti. Skilyrðislausar reglur eru skilgreindar í 

Vínarsáttmálanum frá 1969
6
 sem „samþykktar og viðurkenndar af alþjóðasamfélagi ríkja sem 

heild.“
7
 Dæmi um skilyrðislausar reglur af þessu tagi eru bann við pyndingum, þjóðarmorð og 

bann við valdbeitingu eins og því er lýst í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna.
8
  

Mismunandi afstaða landsréttar ríkja til þjóðaréttar skýrist af því að ríki aðhyllast ýmist 

eineðliskenningu
9
 þjóðaréttar og landsréttar eða tvíeðliskenningu

10
 en munurinn á þessum 

kenningum felst í uppruna þjóðaréttarins, aðild að honum og innihaldi hans.
11

 Kenningar um 

tvíeðli ganga út á að þjóðaréttur og landsréttur séu tvö aðskilin réttarkerfi sem gilda sitt á 

hvoru réttarsviðinu, þannig að þjóðaréttur er sagður gilda á milli ríkja en landsréttur er sagður 

gilda í tilteknu ríki. Rót þeirra sé því ólík. Af þessu er dregin sú ályktun að veita verði 

þjóðarétti lagagildi með sérstökum stjórnskipulegum aðgerðum áður en hann getur talist til 

landsréttar.
12

 Þannig verður þjóðréttarregla ekki gildandi að landsrétti fyrr en hún hefur verið 

lögfest á þann hátt sem viðkomandi landsréttur gerir ráð fyrir.
13

 Samkvæmt 

tvíeðliskenningum eru ríki eða alþjóðastofnanir aðilar að þjóðarétti en menn og lögpersónur 

                                                 
3
 Pétur Dam Leifsson: Um réttarheimildir þjóðaréttarins, bls. 183.  

4
 Svokallaðar ius cogens reglur eða e. peremptory norms.  

5
 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 35.  

6
 e. The Vienna Convention on the Law of Treaties frá 1969 .  

7
 Skilgreining í 53. gr. Vínarsáttmálans á peremptory norms: „accepted and recognised by the international 

community of States as a whole.“  
8
 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 35 

9
 e. monism 

10
 e. dualism 

11
 Stefán Már Stefánsson „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“. Skýrsla Umboðsmanns Alþingis árið 

1988, bls. 2. 
12

 Sama.  
13

Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 38. 
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að landsrétti. Samkvæmt kenningum um eineðli er þessi mismunandi aðild ekki talin hafa 

lagalega merkingu.
14

 

Í þeim ríkjum sem byggja afstöðu sína til þjóðaréttar á eineðliskenningunni verður 

þjóðréttarregla hluti af landsrétti þeirra án sérstakrar lögfestingar. Landsréttur og þjóðaréttur 

tilheyra sama réttarkerfi,
15

 rót þeirra er í raun sú sama og þjóðarétturinn telst samkvæmt því 

hluti af landsrétti án þess að til sérstakra aðgerða þurfi að koma, svo sem lagasetningar.
16

 

Kenningar um eineðli fela það oft í sér að þjóðaréttur sé talinn rétthærri en landslög. Gildir 

þetta fyrst og fremst um þau landslög sem voru í gildi þegar þjóðarétturinn tók gildi en jafnvel 

einnig um lög sem eru síðar tilkomin en viðkomandi þjóðaréttarheimild.
17

  

1.2. Yfirþjóðlegt eðli sambandsréttar og hið sérstaka eðli hans18 

Þjóðréttarsamningur er „samningur á milli tveggja eða fleiri ríkja innbyrðis eða milli ríkja og 

alþjóðastofnana sem ætlað er að stofna réttindi og skyldur milli aðila. Hugtakið tekur einnig 

til samninga sem alþjóðastofnanir gera sín á milli“.
19

 Aðild að Evrópusambandinu felur ekki í 

sér aðild að hefðbundnum þjóðréttarsamningi, heldur einhverju öðru og meira, sem felur í sér 

mun nánari samvinnu en flestir hefðbundnir þjóðréttarsamningar gera ráð fyrir. 

Evrópusambandið tók við af Evrópubandalaginu með gildistöku Maastricht sáttmálans þann 

1. nóvember 1993. Hugmyndir um sérstakt Evrópusamband og sérstaka stjórnarskrá, sem 

vikið verður að síðar, fela í sér stefnu í átt að nánari samvinnu milli aðildarríkja Sambandsins 

á fleiri sviðum og með víðtækara skuldbindingargildi en tíðkaðist á tímum 

Evrópubandalagsins.
20

 

Ekkert er því til fyrirstöðu að eitt eða fleiri sjálfstæð ríki ákveði með samningum sín á 

milli að ganga inn í eða verða hluti af sambandsríki og afsala sér þar með rétti sínum til að 

vera sjálfstæður þjóðréttaraðili.
21

 Geta þessi ríki þannig ákveðið að stofna eða taka þátt í 

sambandsríki sem samanstendur af fleiri ríkjum. Sambandsríki er tiltekið form ríkis sem 

byggir á samvinnu tveggja eða fleiri þjóðríkja. Einkenni sambandsríkis eru þau að einstök ríki 

innan þess hafa meiri eða minni sjálfstjórn en þau eru þrátt fyrir það bundin af sameiginlegri 

                                                 
14

 Stefán Már Stefánsson „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“. Skýrsla Umboðsmanns Alþingis árið 

1988, bls. 2. 
15

 Rebecca M.M. Wallace og Olga Martin-Ortega: International Law, bls. 38.  
16

 Stefán Már Stefánsson "Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga". Skýrsla Umboðsmanns Alþingis árið 

1988, bls. 2. 
17

 Sama. 
18

 lat. sui generis 
19

 Stefán Már Stefánsson „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 1.  
20

 Stefán Már Stefánsson: „Er Evrópusambandið ríki?“, bls. 471.  
21

 Stefán Már Stefánsson: Er Evrópusambandið ríki?“, bls. 473.  
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stjórnarskrá og ríkisvaldi sem tekur ákvarðanir sem eru bindandi fyrir einstök ríki og borgara 

þeirra.
22

  

Þrátt fyrir að stjórnarskrá Evrópusambandsins hafi ekki orðið að veruleika hefur ESB 

fjölmörg einkenni sem, fljótt á litið, virðast einkenna sambandsríki. Þannig hefur löggjöf ESB 

forgangsáhrif gagnvart rétti aðildarríkjanna, löggjöf ESB getur haft bein réttaráhrif þannig að 

hún gildir beint og milliliðalaust gagnvart borgurum og fyrirtækjum innan Sambandsins. 

Stofnanir ESB fara með víðtækt framkvæmdarvald, löggjafarvald og dómsvald. ESB hefur 

sérstakan evrópskan seðlabanka og sameiginlegan gjaldmiðil.
23

 Þá bættust við tvö valdamikil 

embætti með gildistöku Lissabon sáttmálans: Forseti leiðtogaráðsins situr í forsæti og leiðir 

starf leiðtogaráðsins, tryggir samfellu í starfi Ráðsins, leitast við að stuðla að samheldni innan 

Ráðsins og tryggir fyrirsvar ESB gagnvart ríkjum utan þess þegar um er að ræða málefni er 

varða sameiginlega stefnu í utanríkis- og öryggismálum.
24

 Æðsti talsmaður stefnu ESB í 

utanríkis- og öryggismálum tekur einnig virkan þátt í starfi leiðtogaráðsins
25

 og situr í 

Framkvæmdastjórn ESB.
26

 Hann veitir utanríkismálaráðinu forstöðu
27

 og er einn af 

varaforsetum Framkvæmdastjórnarinnar.
28

  

Ekkert af þessum atriðum ræður eitt og sér úrslitum um hvort Evrópusambandið er ríki, 

sambandsríki eða eitthvað annað. Til að geta svarað því, þyrfti að bera saman 

grundvallarreglur ESB og stjórnarskrárreglur sambandsríkja, svo sem Bandaríkjanna, 

Þýskalands og Sviss. Þó er víst að löggjöf ESB á sér enga fyrirmynd annars staðar frá. Af 

þeim sökum er freistandi að líta svo á að réttarkerfi ESB sé réttarkerfi sérstaks eðlis.
29

 

Samstarf aðildarríkja ESB er sérstakt vegna þess að samstarfið er hvorki upprunnið í 

aðildarríkjunum sjálfum né háð ákvörðunum þeirra.
30

 ESB er talið samband fullvalda ríkja 

sem er sérstaks eðlis sem verður aðeins skilgreint út frá forsendum þess sjálfs.
31

 

Lengi vel hefur verið litið svo á að meginreglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif 

séu til marks um þetta sérstaka eðli sambandsréttar en þessar meginreglur stuðla að ákveðnu 

samspili milli sambandsréttarins og landsréttar aðildarríkjanna. Þær eru tvær aðskildar reglur 

en tengjast engu að síður mjög sterkum böndum. Þær eiga það sameiginlegt að koma til 

                                                 
22

 Sama  
23

 Stefán Már Stefánsson: „Er Evrópusambandið ríki?“, bls. 478-479.  
24

 Sjá 6. mgr. 15. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið, sem er fyrri hluti Lissabon sáttmálans.  
25

 Sjá 2. mgr. 15. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið. 
26

 Sjá 4. mgr. 17. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið. 
27

 Sjá 3. mgr. 18. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið. 
28

 Sjá 4. mgr. 18. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið. 
29

 lat. Sui generis 
30

 Stefán Már Stefánsson: „Er Evrópusambandið ríki?“, bls. 480.  
31

 Stefán Már Stefánsson: „Er Evrópusambandið ríki?“, bls. 487. 
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sögunnar af þeim sökum að aðildarríki ESB hafa takmarkað fullveldi sitt á ákveðnum sviðum, 

til þess að eigin landsréttur víki fyrir réttarskipan Evrópusambandsins og réttarreglum þess. 

Hefur því oft verið hreyft að ESB hafi yfirþjóðleg
32

 einkenni. 

Þegar Evrópubandalagið var stofnað á sjöunda áratug síðustu aldar var það gert með það í 

huga að til þess að ná tilskildum markmiðum þyrftu aðildarríkin að framselja hluta af fullveldi 

sínu til Evrópubandalagsins og stofnana þess, til þess að þau gætu virkað með fullnægjandi 

hætti. Þessu var svo slegið föstu í dómi dómstóls ESB í máli Van Gend en Loos
33

 sem fjallað 

verður um síðar. Eins og áður hefur verið tæpt á er sambandsréttur dæmi um einstakt 

réttarkerfi þar sem Sambandið hefur ýmis yfirþjóðleg einkenni en þó án þess að vera formlegt 

ríki.  

 

2. Meginreglurnar um afstöðu ESB réttar til landsréttar 

Í sambandsrétti er hugtakið meginreglur almennt notað um þýðingarmiklar almennar reglur 

sem dómstóll ESB hefur mótað án þess að bein heimild hafi verið til þess í lögum 

Sambandsins.
34

 Þær hafa meðal annars verið skapaðar með hliðsjón af markmiðstúlkun,
35

 eða 

framsækinni túlkun dómstóls ESB, en þess konar lagatúlkun tekur mið af markmiðum þeirra 

samninga sem liggja að baki ESB, einkum markmiðinu um aukinn samruna.
36

 

Meginreglur ESB réttar eru ekki aðeins til þess að fylla inn í eyður sambandsréttarins 

sjálfs eða skýra óskýrar réttarreglur. Hlutverk þeirra er mun víðara en svo. Með vaxandi 

samruna og þróun Evrópubandalags til Evrópusambands verður að vera unnt að sýna fram á 

að ESB sé sjálfstætt réttarkerfi sem hafi að geyma meginreglur sem taki til mjög mikilvægra 

reglna sem oft eru til umfjöllunar í stjórnarskrám aðildarríkjanna. Á þetta meðal annars við 

um ýmis grundvallarmannréttindi svo og meginregluna um forgangsáhrif ESB réttar.
37

  

Þannig má segja að hlutverk meginreglna í sambandsrétti sé þríþætt: 

1) Túlkunarhlutverk. Meginreglum sambandsréttar er beitt hvenær sem þörf er á að túlka 

tiltekið ákvæði, hvort sem það er í einum af grundvallarsáttmálum Sambandsins eða í 

afleiddum gerðum.
38

 Þannig reyndi í dómi dómstóls ESB í Hoechst málunum 

                                                 
32

 e. Supranational.  
33

 Nigel Foster: Foster on EU Law, bls. 70. Sjá einnig: ESBD, mál 26/62 ECR 1963, bls. I-1, 3. efnisgrein: „The 

European Economic Community constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the 

states have limted their sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprice not only 

the member states but also their nationals.“ 
34

 Davíð Þór Björgvinsson: „Um tengsl EES réttar og landsréttar“, bls. 140-141. Sjá einnig: Stefán Már 

Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 173.  
35

 e. Teleological interpretation 
36

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 173.  
37

 Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og EES-rétti“, bls. 536.  
38

 Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og EES-rétti“, bls. 542. 
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svokölluðu nr. 46/87 og 227/88 á meginreglu sem dómstóllinn taldi meginreglu 

bandalagsréttar sem sótti stoð í réttarkerfi aðildarríkjanna. Meginreglan var sú, að þær 

rannsóknarheimildir sem beitt var samkvæmt 14. gr. reglugerðar nr. 17/62 vegna gruns 

um samkeppnisbrot, yrðu að hafa lagastoð og að vera rökstuddar til þess að geta veitt 

vernd gegn handahófskenndum og óhóflegum aðgerðum. Beiting reglunnar gæti 

þannig ekki leitt til túlkunar sem er ósamrýmanleg almennum meginreglum 

bandalagsréttar, sér í lagi grundvallarmannréttindum, sbr. efnisgrein 12 í máli 46/86.
39

 

2) Ógildingarhlutverk. Ef túlkun gerða eða ákvarðana sambandsréttar leiðir til niðurstöðu 

sem er andstæð meginreglum sambandsréttar, getur komið til ógildingar þeirra,
40

 

ýmist með ógildingarmáli samkvæmt 264. gr. Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandins eða í forúrskurðarmáli samkvæmt 267. gr. Sáttmálans.
41

 Ástæða 

þess að gerðir Sambandsins sem ekki standast meginreglur þess, geti verið ógiltar er 

sú að meginreglur sambandsréttar eru taldar rétthærri en afleidd löggjöf. Þess ber þó 

að geta að ekki er nauðsynlegt að kveða á um ógildi afleiddrar löggjafar ef unnt er að 

túlka hana til samræmis við meginreglurnar.
42

 Má í því samhengi vísa til Weiser 

málsins
43

 sem varðaði jafnan rétt launamanna og sjálfstætt starfandi manna til 

eftirlauna en um forúrskurðarmál var að ræða. Kemur fram í dóminum, að tiltekið 

ákvæði afleiddrar löggjafar verði ógilt, séu viss skilyrði fyrir hendi.
44

 

3) Skaðabótahlutverk. Í Francovich málunum
45

 segir að það sé meginregla 

sambandsréttar að aðildarríkjum Sambandsins sé skylt að bæta fyrir tjón sem 

einstaklingar verða fyrir vegna brota á sambandsrétti sem aðildarríkin geta borið 

ábyrgð á.
46

 Francovich málið varðaði tilskipun sem kvað á um að öll aðildarríkin 

skyldu veita launþegum lágmarks réttarvernd vegna ógreiddra launakrafna á hendur 

                                                 
39

 ESBD, mál nr. 46/87 og 227/88, ECR 1989, bls. I-2859. Hoechst hafði neitað að hleypa rannsóknarlögreglu 

inn í starfsstöð sína án formlegrar leitarheimildar. Hennar var aflað síðar en Hoechst var gert að greiða sekt fyrir 

að hafa óhlýðnast ákvörðun lögreglu. Hoechst leitaðist við að ógilda þann úrskurð fyrir dómi. Sjá umfjöllun um 

málið í Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og EES-rétti“, bls. 542. 
40

 Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og EES-rétti“, bls. 542 
41

 Sáttmálinn um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) er seinni hluti Lissabon sáttmálans.  
42

 Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og EES-rétti“, bls. 543.  
43

 ESBD, mál nr. C-37/89, ECR 1990, bls. I-2395.  
44

 ESBD, mál nr. C-37/89, ECR 1990, bls. I-2395. Samkvæmt dóminum stóðst flutningur lífeyrisréttinda úr 

landsrétti í bandalagsrétt samkvæmt starfsmannareglugerð ekki að því leyti að hann fæli í sér mismunandi reglur 

fyrir sjálfstætt starfandi aðila og starfsmenn ríkisins. Sjá fyrst og fremt efnisgrein 17. „17[...] Article 11(2) [...] is 

invalid so far as it provides for a difference in treatment, as regards the transfer of pension rights from a national 

scheme to the Community scheme, between officials who acquired such rights as employed persons and officials 

who acquired them as self-employed persons. It is for the Community legislature to draw the necessary 

conclusions from that situation.“ Sjá einnig: Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og 

EES-rétti“, bls. 543 
45

 ESBD, mál nr. C-106/77 ECR 1978, bls. I-629. 
46

 ESBD, mál nr. C-106/77 ECR 1978, bls. I-629, sjá efnisgr. 37.  
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gjaldþrota atvinnurekendum. Þar sem Ítalía aðlagaði ekki landsrétt sinn að ákvæðum 

tilskipunarinnar, naut Francovich ekki þeirra réttinda sem hann átti rétt á samkvæmt 

tilskipuninni. Hann höfðaði því mál gegn ítalska ríkinu fyrir ítölskum dómstólum sem 

óskaði svo forúrskurðar dómstóls
47

 ESB. Dómstóllinn vísaði svo til þessa 

skaðabótahlutverks
48

 í Factortame III
49

 og í sameinuðu málunum Brasserie du 

Pecheur.
50

 Hvað Brasserie hluta málsins varðar taldi dómstóllinn skaðabótaskyldu 

hafa myndast sökum vanrækslu aðildarríkis við að nema úr lögum ákvæði landsréttar 

sem braut í bága við sambandsrétt. Í Factortame hlutanum var niðurstaðan sú, að 

skaðabótaskylda hefði myndast við að aðildaríki lögleiddi ákvæði sem braut í bága við 

sambandsrétt, sem var til þess fallið að takmarka eignarhald erlendra aðila á 

aflaheimildum. Í sameinuðu málunum taldi dómstóllinn að þar sem bandalagsrétturinn 

hefði ekki að geyma nein bein bótaskylduákvæði vegna brota aðildarríkjanna gegn 

bandalagsrétti, færi dómstóllinn með dómsvald í málinu á grundvelli 164. gr. 

Rómarsamningsins
51

 í samræmi við viðurkenndar túlkunaraðferðir, sér í lagi með 

vísan til grunnreglna bandalagsréttar og, þar sem þess gerðist þörf, með vísan til 

meginreglna sem eru sameiginlegar í réttarkerfum aðildarríkjanna.
52

  

Má því ganga út frá því að aðildarríki ESB geti orðið skaðabótaábyrg, gæti þau ekki 

meginreglna sambandsréttar þegar þau beita sambandsrétti innan sinnar lögsögu eða þegar 

þau grípa til aðgerða á þeim sviðum sem sambandsréttur gerir ráð fyrir. Sama gildir 

væntanlega um ólögmætt athafnarleysi, að því gefnu að venjuleg skilyrði skaðabótaábyrgðar 

séu uppfyllt.
53

 

2.1. Reglan um beina réttarverkan (bein réttaráhrif) 

Meginreglan um beina réttarverkan stendur við hlið meginreglunnar um forgangsáhrif sem 

einn mikilvægasti þátturinn í stjórnskipulegu, sérstöku eðli
54

 sambandsréttar.
55

 Reglan gerir 

                                                 
47

 ESBD, mál nr. C-106/77 ECR 1978, bls. I-629. Sjá forsendur dómsins í efnisgreinum 1-20.  
48

ESBD mál nr. C-46/93 og C-48/93, ECR 1996, bls. I-1029. „17. In Joined Cases C-6/90 and C-9/90 Francovich 

and Others [...] the Court held that it is a principle of Community law that Member States are obliged to make 

good loss and damage caused to individuals by breaches of Community law for which they can be held 

responsible.“  
49

 Sama 
50

 ESBD, mál nr. C-46/93, ECR 1996, bls. I-1029.  
51

 164. gr. Rómarsáttmálans er nú 19. grein Sáttmálans um Evrópusambandið í Lissabon sáttmálanum.  
52

 ESBD mál nr. C-46/93 og C-48/93, ECR 1996, bls. I-1029. sjá 2 og 27. efnisgrein: „27 Since the Treaty 

contains no provision expressly and specifically governing the consequences of breaches of Community law by 

Member States, it is for the Court, in pursuance of the task conferred on it by Article 164 of the Treaty of 

ensuring that in the interpretation and application of the Treaty the law is observed, to rule on such a question in 

accordance with generally accepted methods of interpretation, [...] by reference to the fundamental principles of 

the Community legal system and, [...] general principles common to the legal systems of the Member States.“ 
53

 Stefán Már Stefánsson: „Þýðing meginreglna í bandalagsrétti og EES-rétti“, bls. 544.  
54

 lat. sui generis 
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ráð fyrir því að einstaklingar geti byggt rétt sinn á réttarreglum sambandsréttar fyrir 

dómstólum aðildarríkjanna sem og dómstól ESB. Með þessu móti verður sambandsréttur eins 

konar hluti af landsrétti, sem stuðlar að skilvirkni sambandsréttar.
56

 Þó eru gerð þau skilyrði 

að sú réttarregla sem rétturinn er byggður á sé nægilega skýr, nákvæm og óskilyrt til að hægt 

sé að byggja á henni rétt.
57

  

Þegar sagt er að tiltekinn texti eða réttarregla hafi beina réttarverkan er átt við að textinn 

eða reglan geti breytt réttarstöðu tiltekins aðila, ýmist með því að veita honum ákveðin 

réttindi eða leggja á hann tilteknar skyldur. Bein réttarverkan verður þannig virk þegar 

einstaklingar eða lögaðilar geta borið slík ákvæði fyrir sig til sóknar eða varnar
58

 vegna þess 

að lagaákvæðið fjallar ekki um skyldur þeirra eða réttindi.  

Reglan varð til í réttarframkvæmd dómstóls ESB, með dómi hans í máli Van Gend en 

Loos árið 1963.
59

 Sá dómur er einn allra mikilvægasti dómur dómstólsins í þróun 

réttarskipunar sambandsréttar þar sem dómstóllinn tók fram í forsendum dómsins að 

Evrópubandalagið, fyrirrennari Evrópusambandsins, feli í sér nýja réttarskipun að þjóðarétti 

sem aðildarríkin hafi framselt fullveldi sitt til, auk þess sem að réttarkerfið samanstandi ekki 

aðeins af aðildarríkjunum heldur einnig þegnum þeirra ríkja.
60

 Í samræmi við þetta legði 

Rómarsáttmálinn ekki aðeins skyldur á herðar þegnum ríkjanna heldur veitti hann þeim 

ákveðin réttindi sem þeir gætu byggt á fyrir dómstólum aðildarríkjanna. Þessi réttindi væru 

ekki aðeins til staðar í tilvikum þar sem ákvæði Rómarsáttmálans nefndu það sérstaklega, 

heldur styddust þau einnig við ákvæði sem legðu skýrt afmarkaðar skyldur á herðar 

einstaklingum, aðildarríkjum og stofnunum Bandalagsins. Með þessum rökstuðningi var 

lagður grunnur að grunnreglunni um beina réttarverkan.
61

 

                                                                                                                                                         
55

 Maria Elvira Mendez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 57.  
56

 Sama. 
57

 ESBD, mál 26/62 ECR 1963, bls. I-1. Sjá B-hluta 2. kafla í forsendum dómsins.„The wording of Article 12 

contains a clear and unconditional prohibition which is not a positive but a negative obligation“. 
58

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur – Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 36. 
59

 ESBD, mál 26/62 ECR 1963, bls. I-1.  
60

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

og 73-4. Sjá einnig: ESBD, mál 26/62 ECR 1963, bls. I-1, 3. efnisgr.: „The European Economic Community 

constitutes a new legal order of international law for the benefit of which the states have limted their 

sovereign rights, albeit within limited fields, and the subjects of which comprice not only the member states 

but also their nationals.“ 
61

 ESBD, mál 26/62 ECR 1963, bls. I-1, 3. efnisgr. „These rights arise not only where they are expressly granted 

by the Treaty but also by reason of obligations which the Treaty imposes in a clearly defined way upon 

individuals as wel las upon the Member States and upon the institutions of the Community“. Sjá einnig: Wyatt 

og Dashwood: European Community Law, bls. 60.  
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2.2. Reglan um forgangsráhrif  

Meginreglan um forgangsáhrif, viðfangsefni ritgerðar þessarar, felur í stuttu máli í sér að 

réttarreglur sambandsréttar eru rétthærri en réttarreglur einstakra aðildarríkja. Séu réttarreglur 

landsréttar þannig andstæðar réttarreglum sambandsréttar, ber dómstólum aðildarríkjanna 

skylda til þess að leggja þær til hliðar eða láta þær fyrri víkja fyrir þeim seinni.
62

 

Reglan um forgangsáhrif varð til fyrir tilstuðlan dómstóls ESB með dómi hans í máli 

Costa gegn Enel
63

 frá árinu 1964 en sá dómur verður skýrður betur á seinni stigum í 

ritgerðinni. Málsatvik voru í stuttu máli þau að Flavio Costa neitaði að greiða 

rafmagnsreikning upp á 1925 lírur sem ríkisrekna raforkufyrirtækið ENEL gaf út. Costa taldi 

að ítölsku lögin sem kváðu á um þjóðnýtingu ENEL hefðu verið andstæð ákvæðum 

Rómarsáttmálans. Var því deilt um hvort réttarreglur sáttmála ESB skyldu ganga framar 

ítölskum lögum, sem kváðu á um þjóðnýtingu félagsins. Dómstóllinn lagði áherslu á sérstöðu 

ESB réttarins gagnvart öðrum þjóðréttarsamningum og taldi að aðildarríkin yrðu að beita 

sáttmála Bandalagsins sem hluta af réttarkerfi þeirra. Þannig gæti aðildarríki ekki lögfest 

reglur sem væru andstæðar ákvæðum Sáttmálans.
64

 

Dómstóll ESB sló því föstu í Simmenthal málinu
65

 að Evrópubandalagið fæli í sér 

réttarskipan þar sem reglur þess hefðu forgang og að allan ágreining milli sambandsréttar og 

landsréttar bæri að leysa þannig að landsrétturinn víki enda væru réttarreglur sambandsréttar 

óaðskiljanlegur hluti af, og hefðu forgang, í réttarskipan hvers aðildarríkis.
66

  

Þá fjallaði dómstóll ESB um mikilvægi þess að bandalagsréttur hefði forgang gagnvart 

andstæðum réttarreglum landsréttar aðildarríkjanna í áliti sínu um Samninginn um stofnun 

Evrópska efnahagssvæðisins árið 1991.
67

 Í álitinu segir dómstóllinn að, eins og hann hafi 

ítrekað staðhæft, þá hafi sáttmálar Bandalagsins komið á fót nýrri réttarskipan þar sem 

aðildarríkin hafi takmarkað fullveldi sitt á æ fleiri sviðum og að bandalagsréttur bindi ekki 

aðeins aðildarríkin, heldur einnig borgara þeirra. Hin nauðsynlegu einkenni réttarskipunar 

                                                 
62

 Bruno De Witte: „Direct effect, Primacy and the nature of the legal order“, bls. 341.  
63

 ESBD mál nr. 6/64, ECR 1964, bls. I-585.  
64

 ESBD, mál nr. 6/64, ECR 1964, bls. I-585. Sjá m.a. í forsendum dómsins: „By contrast with ordinary 

international treaties, the EEC Treaty has created its own legal system which, on the entry into force of the 

Treaty, became an integral part of the legal systems of the Member States and which their courts are bound to 

apply.“ 
65

 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629. 
66

 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629. Sjá efnisgr. 17.: „.in accordance with the principle of precedence 

of community law, the relationship between provisions of the treaty and directly applicable measures of the 

institutions on the one hand and the national law of the members states on the other is such that those provisions 

and measures [...] render automatically inapplicable any conflicting provision of the current national law but – in 

so far as they are an integral part of, and take precedence in the legal order applicable in the territory of each of 

the member states – also preclude the valid adoption of new national legislative measures to the extent to which 

they would be incompatible with community provisions.“ 
67

 Álit 1/91 um Samninginn um stofnun Evrópska efnahagssvæðið árið 1991. ESBD álit, ECR 1991, bls. I-6079.  



16 

 

Bandalagsins séu sérstaklega forgangur hennar yfir lögum aðildarríkjanna og bein réttaráhrif 

ýmissa ákvæða sem eru bindandi gagnvart borgurum og aðildarríkjum þess.
68

 

Þá hafa fræðimenn haldið því fram að meginreglan um forgangsáhrif sé Sambandinu 

nauðsynleg til þess að það geti virkað með fullnægjandi hætti.
69

 Án hennar myndu reglur ESB 

þurfa að víkja fyrir yngri lögum aðildarríkjanna á grundvelli lex posterior reglunnar.
70

 

Aðalleiðsögumaður Lagrange sagði, í áðurnefndu máli Costa gegn Enel, að það myndi hafa 

„skelfilegar afleiðingar“ í för með sér ef farið yrði að því fordæmi ítalskra dómstóla beita 

lögum aðildarríkis sem eru andstæð bandalagsrétti og að það myndi stefna í voða kerfi þeirra 

stofnana sem komið var á fót með Rómarsáttmálanum og í kjölfarið framtíð sameiginlega 

markaðarins.
71

  

Í þessu sambandi ber að líta á forsendur dómsins í títtnefndu máli Costa gegn Enel, þar 

sem segir að lögin, sem leidd væru af Rómarsáttmálanum væru sjálfstæð réttarheimild og 

gætu ekki, vegna einstaks og frumlegs eðlis síns, vikið fyrir landsrétti aðildarríkjanna, í hvaða 

formi sem er, án þess að missa einkenni sín sem bandalagsréttur og án þess að efast væri um 

réttargrundvöll Bandalagsins. Þá hefðu aðildarríkin flutt þau réttindi og skyldur sem 

Rómarsáttmálinn kvæði á um, frá réttarkerfum landsréttar, til réttarkerfis Bandalagsins, 

þannig að þau afsali sér varanlega hluta af fullveldi sínu.
72

 Grunnreglan um forgangsáhrif 

Evrópuréttar varð til í máli Costa gegn Enel en reglan hefur þróast í meðförum dómstóls ESB 

og dómstóla aðildarríkjanna á síðastliðnum fimmtíu árum. Um þá þróun verður fjallað á síðari 

stigum í ritgerðinni. 

                                                 
68

 ESBD álit, ECR 1991, bls. I-6079. Sjá efnisgrein 21: „the Community treaties established a new legal order for 

the benefit of which the States have limited their sovereign rights, in ever wider fields, and the subjects of which 

comprise not only Member States but also their nationals .The essential characteristics of the Community legal 

order which has thus been established are [...] its primacy over the law of the Member States and the direct effect 

of [...] provisions which are applicable to their nationals and to the Member States themselves.“ 
69

 Jean Claude. Piris: The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis, bls. 80. Sjá einnig Nial Fennelly: „The 

European Court of Justice and the Doctrine of Supremacy: Van Gend en Loos; Costa v Enel; Simmenthal“, bls. 

39.  
70

 Allan Rosas og Lorna Armati: EU Constitutional Law, bls. 55.  
71

 Aðalleiðsögumaður Lagrange: „Skoðun aðalleiðsögumanns Lagrange frá 25. júní 1964.“, 

http://www.nadr.co.uk Á bls. 4 í álitinu segir aðalleiðsögumaðurinn: „It is patently not for me to criticize this 

judgment. I would merely point out [...] that the Italian Constitutional Court refers to the conflict between the 

law at issue and. the law of ratification, whereas the question relates to a conflict between the law and the 

Treaty.. But, what I would insist upon are the disastrous consequences..that such a precedent, if it is maintained, 

would risk having as regards the functioning of the system of institutions established by the Treaty and, as a 

consequence, the very future of the Common Market.“ (skoðað26. október 2013). 
72

ESBD mál nr. 6/64, ECR 1964, bls. I-585. „the law stemming from the treaty, an independant source of law, 

could not, because of its special and original nature, be overridden by domestic legal provisions, however 

framed, without the legal basis of the community ifselt being called into question. The transfer by the states from 

their domestic legal system to the Community legal system of the rights and obligations arising under the Treaty 

carries with it a permanent limitation of their sovereign rights, against which a subsequent unilateral act 

incompatible with the consept of the community cannot prevail. Consequently, Article 177 is to be applied 

regardless of any domestic law, whenever questions relating to the interpretation of the Treaty arise“.  

http://www.nadr.co.uk/
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2.3. Reglan um óbein réttaráhrif 

Reglan um óbein réttaráhrif
73

 kveður á skyldu aðildarríkjanna til að túlka landsrétt með 

hliðsjón af sambandsrétti.
74

 Reglan gerir það að verkum að tilskipanir sem ekki eru innleiddar 

eða eru innleiddar með röngum hætti geta haft áhrif á túlkun landsréttar. Aldrei má þó ganga 

svo langt í túlkuninni að brotið sé gagngert í bága við löggjöf aðildarríkisins. Dómstólar 

aðildarríkjanna verða að túlka landsrétt í samræmi við sambandsrétt.
75

 

Dómstóll ESB sló því föstu í máli Van Colson
76

 að dómstólum aðildarríkjanna beri 

lagaleg skylda til þess að túlka og beita landsrétti, sérstaklega lögum sem aðlöguð hefðu verið 

að ESB rétti í gegnum upptöku reglugerða, til samræmis við ESB rétt.
77

 Dómurinn kvað á um 

að jafnvel þótt viðkomandi ákvæði sambandsréttar hefðu ekki bein réttaráhrif gætu þau samt 

sem áður haft óbein réttaráhrif þannig að dómstólum aðildarríkjanna væri talið skylt að túlka 

landsréttinn í samræmi við þau. Dómstólar aðildarríkjanna ættu að sjá um að þessu markmiði 

yrði náð að því marki sem heimilt væri samkvæmt landslögum. Hins vegar er ljóst af 

dóminum að dómstóll ESB gekk ekki svo langt að leggja fyrir dómstóla aðildarríkjanna að 

túlka landsrétt í samræmi við tilskipunina hvernig sem á stæði.
78

 

Yngri dómar dómstóls ESB hafa svo leitt í ljós að skyldan til þess að túlka landsrétt til 

samræmis við ESB rétt er almennari en svo, skyldan á við sérhverja réttarreglu ESB réttar en 

ekki aðeins reglugerðir.
79

 Vísast í því samhengi til Van Munster
80

 málsins og Christian Dior
81

 

málanna. Í Van Munster málinu, sem varðaði jafnan rétt kynjanna til eftirlauna, taldi 

dómstóllinn að dómstólar aðildarríkjanna yrðu, við beitingu landsréttar, að túlka eigin löggjöf 

í ljósi markmiða viðkomandi ákvæða sáttmála ESB og „forðast eftir fremsta megni að túlka 

þau þannig að farandverkamenn hiki við að leita réttar síns til ferðafrelsis.“
82

 Niðurstaðan í 

                                                 
73

 e. Consistent interpretation.  
74

 Sacha Prechal: Evolving Constitution of the EU, bls. 38. 
75

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 76-

77.  
76

 ESBD mál nr. 14/83, ECR 1984, bls. I-1891. Málið varðaði jafnan rétt karla og kvenna til atvinnu. Von Colson 

sótti um stöðu fangavarðar en fékk ekki því karlmaður, sem ekki var jafnhæfur og hún, var tekinn fram fyrir 

hana. Var öryggisástæðum borið við. Konan höfðaði því mál fyrir félagsdómi í Þýskalandi og gerði m.a. kröfu 

um skaðabætur. Þýski dómstóllinn óskaði eftir forúrskurði frá dómstól ESB um hvort Þýskaland hefði gerst 

brotlegt við jafnréttisreglur Bandalagsins. Talið var að 6. gr. jafnréttistilskipunarinnar nr. 76/207, sem hún 

byggði rétt sinn á var talið það óljóst að það gæti ekki skapað bein réttaráhrif. Hins vegar hefði 6. gr. óbein 

réttaráhrif. 
77

 Sacha Prechal: Evolving Constitution of the EU, bls. 38 og ESBD mál nr. 14/83, ECR 1984, bls. I-1891.  
78

 Stefán Már Stefánsson: „Lögfesting tilskipana í ljósi viðurlagakrafna  

bandalagsréttar og EES réttar“, sér í lagi bls. 4-5, http://www.sa.is (skoðað 24.október 2013).  
79

 Sacha Prechal: Evolving Constitution of the EU, bls. 38 
80

 ESBD, mál nr. C-165/91 ECR 1994, bls. I-4661 
81

 ESBD mál nr. C-300/98 og C-392/98, ECR 2000, bls. I-11307.  
82

 ESBD, mál nr. C-165/91 ECR 1994, bls. I-4661. Sjá efnisgreinar 34-35 í forsendum dómsins: „34 When 

applying domestic law, the national court must [...] interpret it in a way which accords with the requirements of 

Community law..“ 35 „a national court [...] should interpret its own legislation in the light of the aims of Articles 

http://www.sa.is/
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Christian Dior málunum, sem varðaði meinta óheimila notkun vörumerkis, var sambærileg að 

þessu leyti.
83

 Í Pfeiffer
84

 málunum, sem vörðuðu öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustað, 

tengdi dómstóll ESB skylduna til að túlka landsrétt til samræmis við ESB rétt við ábyrgð 

dómstóla aðildarríkjanna á því að veita einstaklingum virka lagavernd og á því að 

sambandsréttur virki með fullnægjandi hætti.
85

 Þá sló dómstóll ESB því föstu í Marleasing
86

 

málinu, sem varðaði afskráningu hlutafélags, að einstaklingar gætu gert kröfur um að 

landsréttur verði túlkaður til samræmis við ólögfestan sambandsrétt.
87

 Þá var reglan skýrð enn 

frekar í Miret málinu
88

 þar sem fram kom að tilgangur löggjafans í aðildarríkjunum væri sá að 

fullnægja bandalagsrétti. Væri innlend lög svo ólík bandalagslögum að ekki væri hægt að 

túlka þau til samræmis við bandalagslögin, gæti viðkomandi aðildarríki orðið 

skaðabótaskylt.
89

 

Fræðimenn hafa bent á að óbein réttaráhrif eða skyldan til að túlka landsrétt til samræmis 

við sambandsrétt hjálpi dómstólum aðildarríkjanna að uppfylla markmið sitt um að vernda 

réttindi og að tryggja fullnægjandi virkni sambandsréttar og þ.a.l. líti dómstóll ESB á óbein 

réttaráhrif sem óaðskiljanlegan hluta af réttarkerfi grunnsáttmála ESB.
90

 

2.4. Reglan um bein lagaáhrif  

Reglan um bein lagaáhrif leiðir til þess að réttarreglur sambandsréttar verða hluti af löggjöf 

aðildarríkjanna um leið og þau eru samþykkt, án þess þær þurfi að innleiða sérstaklega og 

                                                                                                                                                         
48 to 51 of the Treaty and [...] prevent its interpretation from being such as to discourage a migrant worker from 

actually exercising his right to freedom of movement.“ 
83

 ESBD mál nr. C-300/98 og C-392/98, ECR 2000, bls. I-1307. Sjá efnisgreinar 6-10 í samantekt málsins, sér í 

lagi efnisgrein 6: „the Benelux Court of Justice must be [...] entitled to refer questions to the Court of Justice for 

a preliminary ruling. To allow such a court...interpreting Community rules in the performance of its function, to 

follow the procedure provided for by Article 177 of the Treaty serves the purpose of that provision, which is to 

ensure the uniform interpretation of Community law.“ 
84

 ESBD, mál nr. C-397/01 til C-403/01, ECR 2004, bls. I-8835. 
85

 ESBD, mál nr. C-397 til C-403/01, ECR 2004, bls. I-8835. Sjá efnisgreinar 109-111: „109. [...] even a clear, 

precise and unconditional provision of a directive seeking to confer rights or impose obligations on individuals 

cannot of itself apply in proceedings exclusively between private parties. 110[...] the Member States’ obligation 

arising from a directive to achieve the result [...] and their duty [...] to take all appropriate measures, [...] to 

ensure the fulfilment of that obligation is binding on all the authorities of Member States“ 11. It is the 

responsibility of the national courts [...] to provide the legal protection which individuals derive from the rules of 

Community law and to ensure that those rules are fully effective.“ 
86

 ESBD, mál nr C-106/89, ECR 1990, bls. I-4135.  
87

 ESBD, mál nr. C-106/89, ECR 1990, bls. I-4135. Sjá efnisgreinar 4 og 8 í forsendum dómsins: „4 [...] the 

Member States' obligation arising from a directive to achieve the result envisaged by the directive and their duty 

under Article 5 of the Treaty to take all appropriate measures, [...] to ensure the fulfilment of that obligation, is 

binding on all the authorities of Member States including, for matters within their jurisdiction, the courts [...] in 

applying national law, whether the provisions in question were adopted before or after the directive, the national 

court called upon to interpret it is required to do so [...] in the light of the wording and the purpose of the 

directive in order to achieve the result [...]and thereby comply with [...] Article 189 of the Treaty .“ 
88

 ESBD, mál nr. C-334/92, ECR 1993, bls. 6911. Málið varðaði réttindi launþega við gjaldþrot vinnuveitenda. 
89

 ESBD, mál nr. C-334/92, ECR 1993, bls. 6911. Sjá efnisgr.20-22.  
90

 Sacha Prechal: Evolving Constitution of the EU, bls. 39.  
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óháð því hvort nokkuð liggi fyrir um að einkaaðilar geti byggt rétt sinn á þeim eða ekki.
91

 Er 

dómstólum og stjórnvöldum til að mynda skylt að hlíta milliliðalaust ákvæðum 

þjóðréttarsamnings án þess að einstaklingar og lögaðilar geti byggt á slíkum ákvæðum. Er þá 

talað um að ákvæði þjóðréttarsamningsins hafi bein lagaáhrif.
92

 

Bein lagaáhrif eru víðtækara hugtak en bein réttarverkan og eru ávallt skilyrði þess að um 

beina réttarverkan sé að ræða.
93

 Regla getur haft lagaáhrif þó svo að hún hafi ekki beina 

réttarverkan,
94

 þ.e.a.s. lagaákvæði getur verið hluti af löggjöf viðkomandi aðildarríkis en 

einstaklingar eða lögaðilar þess ríkis geta ekki borið ákvæðið fyrir sig til sóknar eða varnar. 

Ef ástæða þess að ákvæðið hefur ekki beina réttarverkan er sú að viðkomandi aðildarríki 

innleiddi ekki ákvæðið með fullnægjandi hætti, og þar af leiðandi geta einstaklingar og 

lögaðilar ekki öðlast réttindi sem þeir eiga rétt á samkvæmt löggjöf ESB, gæti reynt á 

skaðabótaábyrgð þess ríkis. Nánar verður fjallað um skaðabótaábyrgð aðildarríkja í kafla 2.5.  

Meginreglan um bein lagaáhrif ESB réttar kom fyrst fram í dómi dómstóls ESB í máli 

Simmenthal
95

 Fyrrnefndur dómur dómstóls ESB í máli Costa gegn Enel dugði ekki til að 

sannfæra ítölsku ríkisstjórnina eða ítalska dómstóla um að bandalagsréttur hefði forgang yfir 

ítölskum lögum. Innflutningsfyrirtækið Simmenthal SpA höfðaði mál gegn fjármálaráðherra 

Ítalíu og taldi að reglur um matvælaeftirlit væru andstæðar ákvæðum Rómarsáttmálans um 

frjálst vöruflæði.
96

 Í málinu spurði ítalskur dómstóll, í beiðni til dómstóls ESB um forúrskurð, 

hvort honum væri skylt að beita sambandsrétti strax og á hann reyndi í dómsmáli eða hvort 

hann mætti bíða þar til lögleg yfirvöld hefðu úrskurðað um að andstæð landslög væru 

afnumin.
97

 Spurningin var með öðrum orðum, hverjar væru afleiðingar þess að tiltekin 

réttarregla sambandsréttar teldist hafa lagaáhrif, í tilvikum þar sem landsréttur er andstæður 

þeirri reglu?
98

 

Dómstóll ESB komst að þeirri niðurstöðu að í málum þar sem dómstóll aðildarríkis færi 

með dómsvald innan þess aðildarríkis bæri honum skylda til að beita ákvæðum 

sambandsréttar þannig að full virkni sambandsréttar væri tryggð, jafnvel með því að ákveða 

að eigin frumkvæði að beita ekki ákvæðum landsréttar.
99

 Með öðrum orðum, þá rými þær 

                                                 
91

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 76-77 
92

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur – Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 37.  
93

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur – Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 36.  
94

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur – Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 36. 
95

 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629.  
96

 Nial Fennelly: The European Court of Justice and the Doctrine of Supremacy: Van Gend en Loos; Costa v 

Enel; Simmenthal“, bls. 43.  
97

 Stephen Weatherill: Law and Integration in the European Union, bls 72-3 og einnig Wyatt og Dashwood: 

European Community Law, bls. 54 og 57.  
98

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur – Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 38.  
99

 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 162.  
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réttarreglur ESB sem hafa bein lagaáhrif, í sjálfkrafa burt þeim réttarreglum landsréttar sem 

kunna að vera andstæðar þeim. Dómstóllinn lagði þannig áherslu á að beita bæri 

sambandsrétti frá þeim tíma sem hann tók gildi og þar til hann félli úr gildi.
100

 

Með dóminum þróaði dómstóll ESB áfram þá hugmynd að Bandalagið fæli í sér 

réttarskipan þar sem reglur þess hefðu forgang og að allan ágreining milli sambandsréttar og 

landsréttar bæri að leysa þannig, að landsrétturinn víki enda væru réttarreglur sambandsréttar 

„óaðskiljanlegur hluti af, og hafa forgang“ í réttarskipan hvers aðildarríkis.
101

 

2.5. Reglan um skaðabótaábyrgð ríkja 

Reglan um skaðabótaábyrgð er grunnregla sem veitir ólögfestum reglum sambandsréttar beina 

réttarverkan, enda bera aðildarríkin ábyrgð á skaðabótaréttarlegum grunni á brotum sínum 

gegn sambandsrétti. Í reglunni um skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna vegna brota sinna á 

sambandsrétti felst að aðildarríkin geta orðið bótaskyld vegna tjóns sem orsakast af slíku 

broti. Regluna um skaðabótaábyrgð er ekki að finna í sáttmálum Sambandsins heldur mótaðist 

reglan hjá dómstól ESB.  

Í tilvikum þegar aðildarríki brýtur gegn samningsskuldbindingum sínum, svo sem með því 

að láta hjá líða að innleiða tilskipun eða ef ákvæði landsréttar er andstætt réttarreglu 

sambandsréttar, stendur einstaklingur sem verður fyrir tjóni vegna þess frammi fyrir tveimur 

kostum. Hann getur annars vegar byggt beinan rétt á sambandsreglum fyrir dómstól í 

einstökum aðildarríkjum sem þó þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði. Hins vegar getur hann, og 

raunar lögaðilar innan ESB líka, krafist skaðabóta úr hendi hins brotlega aðildarríkis vegna 

þess tjóns sem hann kann að hafa orðið fyrir.
102

 

Í Francovich málunum nr. C-6/90 og C-9/90
103

 varð til sú réttarregla að aðildarríki geta 

orðið skaðabótaskyld þegar einstaklingar verða fyrir tjóni af þeim sökum að tilskipun er ekki 

leidd inn í landsrétt aðildarríkis eða ekki innleidd með réttum hætti. Tjónið er fólgið í því að 

þegar aðildarríki bregst þeim skyldum að innleiða tilskipun í löggjöf sína, getur tilskipun ekki 

haft bein réttaráhrif og þá geta einstaklingar ekki byggt rétt sinn á tilskipuninni. Til þess að 

                                                 
100

 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur – Réttarreglur og stofnanir Efnahagsbandalagsins, bls. 38.  
101

 Allan Rosas og Lorna Armati: EU Constitutional Law, bls. 55. Sjá einnig ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, 

bls. I-629, efnisgrein 17: „[...] in accordance with the principle of precedence of community law, the relationship 

between provisions of the treaty and directly applicable measures of the institutions on the one hand and the 

national law of the members states on the other is such that those provisions and measures not only by their entry 

into force render automatically inapplicable any conflicting provision of the current national law but – in so far 

as they are an integral part of, and take precedence in the legal order applicable in the territory of each of the 

member states – also preclude the valid adoption of new national legislative measures to the extent to which they 

would be incompatible with community provisions.“  
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 Óttar Pálsson: Skaðabótaábyrgð aðildarríkja EES-samningsins gagnvart einstaklingum og lögaðilum, bls. 

127.  
103

 ESBD, mál nr. C- 6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. I-5157.  
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bótakrafa komi til álita þurfa ákveðin skilyrði, sem voru uppfyllt í Francovich málinu. Í fyrsta 

lagi þarf reglan sem við á, að veita einstaklingum réttindi. Hún verður þannig að vera 

nægilega skýr, nákvæm og óskilyrt. Í öðru lagi verður brot að vera nægilega alvarlegt og í 

þriðja lagi verða að vera orsakatengsl milli brots og tjóns.
104

 

Málsatvik í umræddu máli voru þau að ítalskir launþegar höfðuðu mál á hendur ítalska 

ríkinu í til að innheimta launakröfur í kjölfar gjaldþrots fyrrum vinnuveitenda síns. Rétt sinn 

byggðu þeir á tilskipun sem tryggði launþegum ýmis réttindi við gjaldþrot vinnuveitenda. 

Tilskipunin hafði ekki verið réttilega innleidd í ítalskan rétt á þessum tíma, og leiddi það til 

þess að launþegarnir höfðu ekki fengið þær greiðslur sem þeim þó bar samkvæmt 

tilskipuninni. Niðurstaða dómstóls ESB var að tilskipunin, eins og hún hafði verið innleidd í 

ítalskan rétt, væri svo skilyrt um skyldur ríkisins gagnvart launþegunum, að ekki var talið að 

hún gæti haft beina réttarverkan. Dómstóllinn taldi að sóknaraðilinn gæti ekki reist rétt sinn á 

tilskipuninni og því væri aðildarríkið skaðabótaskylt vegna tjóns sem hlaust af.
105

  

Í forsendum dómsins segir að réttarreglur bandalagsréttar myndu ekki ná tilskilinni virkni 

og vernd þeirra réttinda sem þær veita yrði veikari ef einstaklingar gætu ekki fengið úrbætur 

þegar brotið væri á réttindum þeirra með brotum á bandalagsrétti sem aðildarríki bæri ábyrgð 

á.
106

 Það leiddi til þess að meginregla þess efnis að aðildarríki beri skaðabótaábyrgð á tjóni 

einstaklinga vegna brota á bandalagsrétti sem aðildarríki bæri ábyrgð á, væri innbyggð í 

réttarskipanina samkvæmt sáttmálum Bandalagsins.
107

 Tók dómurinn þannig endanlega af 
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 ESBD, mál nr. C- 6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. I-5157. Sjá efnisgrein 4 í samantekt á dóminum: „4. 

Although the liability of the Member State to make good loss and damage caused to individuals by breaches of 
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 ESBD, mál nr. C- 6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. I-5157, Sjá efnisgrein 35: „35 It follows that the principle 

whereby a State must be liable for loss and damage caused to individuals as a result of breaches of Community 

law for which the State can be held responsible is inherent in the system of the Treaty“ 
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skarið með það að aðildarríki ESB sem brýtur gegn samningsskuldbindingum sínum kann að 

vera skylt að sambandsrétti til að greiða skaðabætur til þeirra sem verða fyrir tjóni.
108

 

Dómstóllinn víkkaði svo út regluna um skaðabótaábyrgð í dómi sínum í sameinuðu 

málunum Brasserie du Pécheur/Factortame.
109

 Í báðum tilvikum höfðu hlutaðeigandi 

aðildarríki lögfest reglur í landsrétt sinn sem voru andstæðar réttarreglum sambandsréttar. 

Skaðabótaskyldan í þessum málum var talin undir því komin hvort aðildarríki hefði sýnt af sér 

augljóst og gróft brot á bandalagsrétti. Reglan á því ekki lengur aðeins við um það þegar 

aðildarríki innleiðir ekki tilskipun, heldur á reglan við um hvers konar brot aðildarríkjanna á 

sambandsrétti.
110

 Eftir að dómur féll í Brasserie/Factortame málunum hefur dómstóll ESB 

haldið því fram að nægjanlegt sé að brotið sé gegn bandalagsrétti til þess að um 

skaðabótaábyrgð sé að ræða, sbr. Hedley Lomas málið
111

 en í þeim dómi kemur fram að 

aðildarríkjunum beri skylda til þess að bæta fyrir tjón sem valdið væri einstaklingi með því að 

neita að gefa út útflutningsleyfi ef viðkomandi reglu bandalagsréttar væri ætlað að veita 

einstaklingum tiltekin réttindi, brotið væri nægilega alvarlegt og að það væri beint 

orsakasamband milli brotsins og tjónsins.
112

 Þá var talið í máli British Telecom að skilyrðinu 

um grófleika brots væri ekki fullnægt þar sem ákvæði viðkomandi tilskipunar væru óljós og 

ekki við dómafordæmi að styðjast.
113

 Í sameinuðum málum um Denkavit
114

 taldi dómstóll 

ESB að viðkomandi brot væri nógu alvarlegt ef aðildarríki færi verulega út fyrir mörk 

                                                 
108

 Óttar Pálsson: Skaðabótaábyrgð aðildarríkja EES-samningsins gagnvart einstaklingum og lögaðilum, bls. 

127-128.  
109

 ESBD, mál nr. C-46/93, ECR 1996, bls. I-1029. Málavextir í Brasserie málinu voru þeir að franskt fyrirtæki 

þurfti að hætta við innflutning á bjór til Þýskalands, þar sem varan uppfyllti ekki kröfur þýskra laga. Þýsku lögin 

voru strangari en reglur bandalagsins og voru þar með að hefta frjálst flæði vara og þar með virkni innri 

markaðarins. Hvað Factortame hlutann varðar höfðu verið sett lög í Bretlandi sem settu ströng skilyrði fyrir 

skráningu breskra fiskiskipa. Lögin gerðu það að verkum að önnur ríki bandalagsins gátu ekki veitt innan bresku 

landhelginnar eins og þau áttu þó rétt á samkvæmt EB sáttmálanum.  
110

 ESBD, mál nr. C-46/93, ECR 1996, bls. I-1029. Sjá efnisgrein 3.: „The principle that Member States are 

obliged to make good loss or damage caused to individuals by breaches of Community law for which they can be 

held responsible is applicable where the national legislature was responsible for the breaches. That principle [...] 

holds good for any case in which a Member State breaches Community law [...] the obligation to make good 

damage enshrined in that principle cannot depend on domestic rules“ 
111

ESBD, mál 5/94, ECR 1996, bls. I-2553. Sjá efnisgrein 32.: „a Member State has an obligation to make 

reparation for the damage caused to an individual by a refusal to issue an export licence in breach of Article 34 

of the Treaty where the rule of Community law infringed is intended to confer rights on individuals, the breach is 

sufficiently serious and [...] a direct causal link between the breach and the damage sustained by the individuals“.  
112

 Sama  
113

 ESBD, mál nr. C-392/1993, ECR 1996, bls. I-1631. Sjá efnisgr. 43-45: 43. „[...] Article 8(1) is imprecisely 

worded [...] That interpretation [...] was not manifestly contrary to the wording of the directive or to the objective 

pursued by it.“ 44.„[...] no guidance was available...from case-law of the Court as to the interpretation of the 

provision..nor did the Commission raise the matter when the 1992 Regulations were adopted.“ 45. „[...] a 

Member State, when transposing the directive into national law... in breach of that provisions, cannot be 

regarded as sufficiently serious breach of Community law “ 
114

 ESBD, mál nr. C-283/94, C-291/1994, C-292/1994, ECR 1996, bls. I-5063.  
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matskenndra heimilda sinna við aðlögun tilskipunar. Við mat á því hvort svo væri þyrfti 

meðal annars að taka tillit til þess hversu skýr og nákvæm ákvæði tilskipunarinnar væru.
115

 

Reglan um skaðabótaábyrgð ríkja tengist meginreglunni um bein réttaráhrif að því leyti að 

reglan um skaðabótaáhrif veitir einstaklingum réttarúrræði til að fylgja eftir réttindunum sem 

reglan um bein réttaráhrif veitir þeim. Má þannig segja að reglan um skaðabótaábyrgð sé 

viðbót við reglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif.
116

 

3. Réttargrundvöllur forgangsáhrifa 

Þar sem reglan um forgangsáhrif er óskráð, verður að leita að réttargrundvelli hennar víðar en 

í sáttmálum Evrópusambandins. Í dómum dómstóls ESB er varða forgangsáhrif hefur oft 

verið vísað til ýmissa meginreglna sem renna stoðum undir regluna. Verður í þessum kafla 

gerð grein fyrir helstu röksemdum sem gefnar hafa verið fyrir beitingu reglunnar. 

3.1. Forgangsáhrif óskráð meginregla 

Eins og áður sagði er meginreglan um forgangsáhrif ekki skráð regla í settum rétti 

sambandsréttar heldur óskráð meginregla sem varð til í meðförum dómstóls ESB. Þrátt fyrir 

að dómstóllinn hafi slegið þessari meginreglu fastri fyrir hálfri öld síðan þá er hún enn þá 

óskáð. Tilvist annarra reglna og sjónarmiða hefur verið talin styrkja grundvöll hennar og 

hefur, í dómum er varða forgangsáhrif sambandsréttar, verið vísað til þeirra sem rökstuðnings. 

Auk þess má nú finna regluna í viðauka við Lissabon sáttmálann, sbr. kafli 3.2.  

3.2. Yfirlýsing 17 

Meginreglan um forgangsáhrif kom fram í Stjórnarskrá Evrópusambandsins
117

 en 

stjórnarskrárdrögin voru undirritað þann 29. október 2004.
118

 Var meginreglunni fundinn 

staður í grein I-6
119

 þar sem fram kom að Stjórnarskráin og lög sett af stofnunum 

Evrópussambandsins sem beittu valdheimildum sem þeim væru fengnar, skyldu njóta 

forgangs yfir lögum aðildarríkjanna.
120

 Eins og kunnugt er, felldu Holland og Frakkland 
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 ESBD, mál nr. C-283/94, ECR 1996, bls. I-5063. Sjá efnisgr. 50: „a breach is sufficiently serious if a 

Community institution or a Member State, in the exercise of its rule-making powers, manifestly and gravely 

disregards the limits on those powers [...] One of the factors that may be taken into consideration in this regard is 

the clarity and precision of the rule breached “ 
116

 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 78-

79.  
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 e. Constitutional Treaty. 
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 Stefán Már Stefánsson: „Er Evrópusambandið ríki?“, bls. 479.  
119

 „ARTICLE I-6 Union law: The Constitution and law adopted by the institutions of the Union in exercising 

competences conferred on it shall have primacy over the law of the Member States.“ Sjá bls. 12 í enskri útgáfu 

Stjórnarskrárinnar, sbr. nmgr. 118.  
120
„Treaty Establishing a Constitution for Europe, http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/ (skoðað 

25. október 2013).  

„The Constitution and law adopted by the institutions of the Union in exercising competences  

http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/Treaties/Treaty_Const.htm
http://www.proyectos.cchs.csic.es/euroconstitution/
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Stjórnarskrána í þjóðaratkvæðagreiðslum dagana 1. júní 2005 og 29. maí 2005.
121

 Brá 

Evrópusambandið þá á það ráð að leggja til Lissabon sáttmálann sem tók svo gildi 1. 

desember 2009 en Lissabon sáttmálinn samanstendur af Sáttmálanum um Evrópusambandið 

og Sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins.
122

 

Þó svo að meginregluna hafi verið að finna í grein I-6 í áðurnefndri stjórnarskrá, er hana 

ekki að finna í sjálfum Lissabon sáttmálanum. Þess í stað er hana að finna í Yfirlýsingu 17
123

 í 

viðauka við Sáttmálann. Segir í yfirlýsingunni að „í samræmi við viðtekna dómaframkvæmd 

Dómstóls Evrópusambandsins ganga sáttmálarnir og sú löggjöf, sem Sambandið hefur 

samþykkt á grundvelli sáttmálanna, framar lögum aðildarríkjanna samkvæmt þeim skilyrðum 

sem tilgreind eru í fyrrnefndri dómaframkvæmd“. Einnig fylgir með, sem viðauki, álit 

lögfræðiþjónustu ráðs ESB „um forgang laga Evrópubandalagsins, eins og það er sett fram í 

skjali 11197/07 (JUR 260)“. Segir í álitinu, sem er frá 22. júní 2007: 

Af dómaframkvæmd Dómstólsins leiðir að forgangur EB-löggjafar er 

grundvallarregla í Bandalagsrétti. Samkvæmt Dómstólnum er þessi meginregla 

óaðskiljanlegur þáttur í hinu sérstaka eðli Evrópubandalagsins. Þegar dómur var 

fyrst kveðinn upp samkvæmt þessari dómaframkvæmd (Costa gegn ENEL, 15. 

júlí 1964, mál 6/641 (1)) voru forgangsáhrif ekki nefnd í sáttmálanum. Þetta er 

óbreytt enn þann dag í dag. Enda þótt meginreglan um forgangsáhrif verði ekki 

felld inn í nýja sáttmálann breytir það hvorki því að meginreglan er fyrir hendi né 

gildandi dómaframkvæmd Dómstólsins
124

 

 

Þannig má leiða það af fordæmum dómstóls ESB að meginreglan um forgangsáhrif sé 

hornsteinn sambandsréttar og sú staðreynd að regluna sé ekki að finna í Lissabon 

sáttmálanum, breytir því engu um tilvist reglunnar og fordæmi dómstóls ESB.  

Gildi yfirlýsinga í viðaukum við sáttmála Evrópusambandsins sem réttarheimilda er 

takmarkað. Þær eru yfirlýsingar höfunda viðkomandi lagaákvæða um hvernig þeir ætluðu að 

greinarnar yrðu skildar. Þannig eru þær í raun lítið annað og meira en lögskýringargögn. 

Yfirlýsingar eru ekki bindandi en geta, ef þær eru undirritaðar af öllum aðildarríkjunum, verið 

vísbending um hvernig beri að túlka viðkomandi lagaákvæði. Í því samhengi má benda á 

                                                                                                                                                         
conferred on it shall have primacy over the law of the Member States“ Sjá einnig: Allan Rosas og Lorna Armati: 

EU Constitutional Law, bls. 57.  
121

 „EU constitution: Where member states stand“, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3954327.stm (skoðað 25. 

október 2013).  
122

 „Samsteyptar útgáfur Sáttmálans um Evrópusambandsins og Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“, 

http://www.evropustofa.is/ (skoðað 20. október 2013). 
123

 e. Declaration 17 
124

 Yfirlýsing 17 er á bls. 344 í viðauka við Lissabon sáttmálann. Sjá Samsteyptar útgáfur Sáttmálans um 

Evrópusambandsins og Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“, http://www.evropustofa.is/ (skoðað 20. 

október 2013). 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3954327.stm
http://www.evropustofa.is/
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KappAhl málið
125

 sem varðaði frjálst flæði vara. Máli sínu til stuðnings vísaði annar málsaðila 

til sameiginlegrar yfirlýsingar aðildarríkjanna.
126

 Yfirlýsingar sem gerðar eru einhliða af einu 

eða örfáum ríkjum eru almennt pólítískar og eru því til lítils gagns þegar kemur að túlkun, þar 

sem þær endurspegla aðeins skoðun þess aðildarríkis sem stendur að yfirlýsingunni.
127

 

3.3. Samstarf af heilindum (Trúnaðarreglan) 

Reglan um samstarf af heilindum,
128

 átti sér lagastoð í 3. mgr. 4. gr. Sáttmálans um 

Evrópubandalagið, sem nú er 3. mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið.
129

 Í 10. gr. 

Rómarsáttmálans var að finna sambærilega reglu en það ákvæði var síðar fellt niður og 3. 

mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið kom í staðinn að því er varðar meginatriði
.130

 

Reglan felur í sér þá hugmynd að sambandsréttur skuli veita borgurum innan 

Evrópusambandsins réttindi og viðeigandi réttarúrræði til þess að þeir geti notið þeirra 

réttinda í reynd.
131

 Ákvæðið í heild sinni er svohljóðandi:  

 
Í samræmi við meginregluna um samstarf af heilindum skulu Sambandið og aðildarríkin 

aðstoða hvert annað við að leysa af hendi þau verkefni, sem sáttmálarnir kveða á um, á 

grundvelli fullrar gagnkvæmrar virðingar.  

 

Aðildarríkin skulu gera hvers konar ráðstafanir, almennar eða sértækar, sem þykja 

viðeigandi til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem leiðir af 

sáttmálunum eða gerðum sem stofnanir Sambandsins samþykkja.  

 

Aðildarríkin skulu greiða fyrir því að Sambandið geti leyst verkefni sín af hendi og ekki 

gera neinar þær ráðstafanir sem gætu stofnað markmiðum þess í hættu.
132

 

 

Gerir reglan þá kröfu til aðildarríkjanna að þau aðstoði hvert annað við að fullnægja 

skyldum sínum samkvæmt sáttmálunum á grundvelli gagnkvæmrar virðingar. Þeim sé 

jafnframt skylt að gera allar viðeigandi ráðstafanir, almennar eða sértækar, til að standast 
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 ESBD, mál 233/97, ECR 1998, bls. I-8068. Málsatvik voru þau að Finnland lagði innflutningstolla á vörur 

sem fluttar voru inn frá öðrum aðildaríkjum. Dómstóll ESB taldi Finnlandi þetta óheimilt og andstætt reglum 
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 Allan Rosas og Lorna Armati: EU constitutional Law, bls. 46. 
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 e. principle of sincere cooperation 
129

 e. Treaty of the European Union (TFEU), sem er annar hluti Lissabon sáttmálans, 
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 „Samsteyptar útgáfur Sáttmálans um Evrópusambandið og Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“, 
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um Evrópusambandið á bls. 367, nmgr. 31.  
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 Stephen Weatherill: Law and Integration in the European Union, bls. 116.  
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skuldbindingar sínar samkvæmt Sáttmálanum eða almennum rétti. Þau skuli greiða fyrir því 

að Sambandið nái markmiðum sínum og er þeim bannað að gera nokkuð sem gæti stefnt í 

voða að þeim markmiðum sé náð.
133

  

Þetta þýðir í framkvæmd að réttarfarsreglur aðildarríkjanna verða að virða meginregluna 

um meðalhóf: þær eru lögmætar svo lengi sem þær hindra ekki beitingu sambandsréttar að 

svo miklu leyti að þær verði ekki réttlættar. Landsréttur verður að tryggja fulla virkni 

sambandsréttar. Ljóst er að reglan um samstarf af heilindum getur haft gríðarleg áhrif á 

flestum réttarsviðum landsréttar aðildarríkjanna. Reglan felur í sér lágmarksstaðla eða skilyrði 

sem landsréttur verður að uppfylla til þess að að geta verndað réttindi samkvæmt 

sambandsrétti.
134

 

Segja má, að í skyldu aðildarríkjanna til að „standast skuldbindingar sínar“ felist skyldan 

til að veita réttarreglum sambandsréttar forgang þegar þeim lýstur saman við réttarreglur 

landsréttar. Þá er aðildarríkjunum bannað að „gera nokkuð sem gæti stefnt í voða að þeim 

markmiðum sé náð“ en það að veita réttarreglum sambandsréttar ekki forgang þegar þeim 

lýstur saman við réttarreglur sambandsréttar, gæti einmitt stefnt í voða að markmiðum ESB sé 

náð. Að þessu leyti skýtur meginreglan um samstarf af heilindum frekari stoðum undir 

meginregluna um forgangsáhrif.
135

 Í því samhengi er vísað til meginreglunnar um samstarf af 

heilindum í 36. efnisgrein Francovich
136

 dómsins þar sem segir að aðildarríkjunum beri 

skylda til þess að grípa til allra viðeigandi ráðstafana, almennra eða sérstakra, til að sjá til þess 

að þau uppfylli skyldur sínar samkvæmt lögum Sambandsins. Meðal þessara skyldna er 

skyldan til þess að ógilda ólögmætar afleiðingar brota á sambandsrétti.
137

 

Í áðurnefndum dómi dómstóls ESB í máli 106/77 Simmenthal
138

 kom fram að í málum þar 

sem dómstóll aðildarríkis hefði dómsvald bæri innlendum dómstól skylda til að beita 

ákvæðum sambandsréttar þannig að full virkni sambandsréttar væri tryggð, jafnvel með því 
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 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 92-

93.  
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 Denis Edwards: „The Impact of the EU law principle of effectiveness“, http://www.solicitorsjournal.com 

(skoðað 25. október 2013).  
135

 Sjá m.a. augljósa vísun til meginreglunnar í 36. efnisgrein Francovich sbr. ESBD, mál nr. 106/77 ECR 

1978, bls. I-629.  
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 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629. 
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að ákveða að eigin frumkvæði að beita ekki ákvæðum landsréttar.
139

 Þá taldi dómstóllinn að 

ef réttarreglum landsréttar sem væru andstæðar réttarreglum sambandsréttar væri beitt, myndi 

það gera það að verkum að skyldur þær sem aðildarríkin hafa undirgengist skilyrðislaust og 

með óafturkræfum hætti gætu ekki virkað sem skyldi. Slíkt myndi stofna grunnstoðum 

Evrópubandalagsins í hættu.
140

 Dómurinn bendir jafnframt á að sömu ályktun megi draga af 

ákvæðum Rómarsáttmálans um rétt dómstóla aðildarríkjanna til að óska eftir forúrskurði 

dómstóls ESB
141

 og að virkni þess ákvæðis væri takmörkuð ef dómstólar aðildarríkjanna gætu 

ekki beitt réttarreglum Evrópubandalagsins í samræmi við ákvörðun eða fordæmi 

dómstólsins.
142

  

Þá leggi meginreglan um forgangsáhrif þá skyldur á herðar öllum dómstólum 

aðildarríkjanna að þeir verði, í málum sem eru innan lögsögu þeirra, að beita bandalagsrétti í 

heild sinni og að vernda þau réttindi sem bandalagsréttur veitir einstaklingum. Í samræmi við 

það verði dómstólarnir að leggja til hliðar allar lagareglur landsréttar sem gætu brotið í bága 

við bandalagsrétt hvort sem lagareglurnar eru eldri eða yngri en andstæðar réttarreglur 

bandalagsréttar. Dómstólunum beri skylda, frá því að reglu sambandsréttar er beitt, til að gera 

allt sem í þeirra valdi stendur til að leggja til hliðar þær réttareglur landsréttar sem gætu 

dregið úr styrk og virkni sambandsréttar.
143

  

Í ljósi ofangreinds fer ekki á milli mála að dómstólum aðildarríkjanna ber að beita 

réttarreglum sambandsréttar í stað landsréttar, eða að minnsta kosti að leggja réttarreglur 

landsréttar til hliðar, ef réttarreglur þess fyrrnefnda eru andstæðar eða fá ekki samræmst 

réttarreglum þess síðarnefnda. Sé það ekki gert, getur sambandsrétturinn ekki virkað eins og 

honum var ætlað.  

Í Lissabon sáttmálanum má finna tvö ákvæði sem svipar til meginreglunnar um samstarf 

af heilindum. Annað þeirra er í 3. mgr. 24. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið og kveður á 

um skyldu aðildarríkjanna til að „styðja stefnu Sambandsins í utanríkis- og öryggismálum á 

virkan og afdráttarlausan hátt, í anda heilinda og gagnkvæmrar samstöðu“. Þá skulu þau „hlíta 
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 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629 og Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska 

efnahagssvæðið, bls. 162. 
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 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629. Sjá efnisgr. 18: „18 Indeed any recognition that national 

legislative measures which encroach upon the field within which the Community exercises its legislative power 

or which are otherwise incompatible with the provisions of Community law had any legal effect would amount 

to a corresponding denial of the effectiveness of obligations undertaken unconditionally and irrevocably by 

Member States pursuant to the Treaty and would thus imperil the very foundations of the Community“ 
141

 Kveðið er á um þennan rétt aðildarríkjanna í 267. gr. Sáttmálans um Starfshætti Evrópusambandsins.  
142

 ESBD, mál nr. 106/77 ECR 1978, bls. I-629. Sjá efnisgreinar 19-20.  
143

 Accordingly any provision of a national legal system [...] which might impair the effectiveness of Community 

law by withholding from the national court having jurisdiction to apply such law the power to do everything 

necessary [...] to set aside national legislative provisions which might prevent Community rules from having full 

force and effect are incompatible with those requirements which are the very essence of Community law.“ 
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aðgerðum Sambandsins á þessu sviði.“
144

 Hitt ákvæðið er í 80. gr. Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins og mælir svo fyrir að stefnur ESB í kaflanum um „Landamæraeftirlit, 

hælisveitingar og innflytjendur“ og framkvæmd þeirra falli undir „meginregluna um samstöðu 

og sanngjarna skiptingu“.
145

 

Þá hafa fræðimenn bent á að meginreglan um samstarf af heilindum kunni að ganga gegn 

þeirri fullyrðingu að það sé alfarið á færi stjórnskipunardómstóla aðildarríkjanna að ákveða 

merkingu og áhrif 2. mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið. Þar sem 2. mgr. 4. gr. 

kveði á um skyldu ESB til að „virða jafna stöðu aðildarríkjanna gagnvart sáttmálunum og 

sjálfsmynd þjóða þeirra“
146

 sé ljóst af orðalagi ákvæðisins að aðildarríkjunum sé ekki í 

sjálfsvald sett að meta hverjar skyldur þeirra eru. Ákvæðið sé þannig háð túlkun og stjórn 

dómstóls ESB samkvæmt 1. mgr. 19. gr. Sáttmálans
147

 sem segir m.a. að dómstóll ESB skuli 

„sjá til þess að túlkun og beiting sáttmálanna sé í samræmi við lög“.
148

 

3.4. Gildi frumréttar og afleiddra gerða149  

Í dómi dómstóls ESB nr. 6/1964, Costa gegn Enel, segir m.a. að ákvæði 2. mgr. 249. gr. 

Rómarsáttmálans,
150

 svo og tilgangur þess verði ekki skýrður á annan hátt en svo að 

aðildarríkin hafi með þátttöku sinni í Evrópubandalaginu framselt visst vald í hendur 

Evrópubandalaginu sem þau geti ekki síðar með einhliða aðgerðum tekið til sín aftur. Að 

öðrum kosti næði hlutaðeigandi ákvæði um að reglugerðir „gildi beint í aðildarríkjunum“ ekki 

tilgangi sínum.
151

 Það vald sem hefur verið framselt felst í frumrétti ESB en hann 

samanstendur af þeim sáttmálum sem Sambandið byggist á og aðildarsamningar hvers og eins 
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 Ákvæðið í heild sinni hljóðar svo: „3.mgr. 24.: „Aðildarríkin skulu styðja stefnu Sambandsins í utanríkis- og 

öryggismálum á virkan og afdráttarlausan hátt, í anda heilinda og gagnkvæmrar samstöðu og skulu hlíta 

aðgerðum Sambandsins á þessu sviði. Aðildarríkin skulu vinna saman að því að efla og þróa gagnkvæma 

pólítíska samheldni sín á milli. Þau skulu forðast að gera nokkuð það sem vinnur gegn hagsmunum Sambandsins 

eða kynni að skaða áhrif þess afls í þágu samheldni í alþjóðasamskiptum“ 
145

 Ákvæðið í heild sinni hljóðar svo: 80.gr.: „Stefnur Sambandsins, sem fjallað er um í þessum kafla, og 

framkvæmd þeirra falla undir meginregluna um samstöðu og sanngjarna skiptingu ábyrgðar, þ.m.t. kostnaðar, 

milli aðildarríkjanna. Þegar þörf krefur skulu gerðir Sambandsins sem samþykktar eru samkvæmt þessum kafla, 

fela í sér viðeigandi ráðstafanir til að koma þessari meginreglu til framkvæmda“.  
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 Ákvæðið í heild sinni hljóðar svo: „Sambandið skal virða jafna stöðu aðildarríkjanna gagnvart sáttmálunum 

og sjálfsmynd þjóða þeirra, sem samofin er pólítískum og stjórnskipulegum innviðum ríkjanna, m.a. að því er 

varðar sjálfsstjórn svæða og sveitarfélaga. Það skal virða grundvallarhlutverk ríkja, sem m.a. felst í þvi að 

tryggja friðhelgi eigin yfirráðasvæðis, að viðhalda lögum og reglu og standa vörð um þjóðaröryggi. Einkum er 

þjóðaröryggi alfarið á ábyrgð hvers aðildarríkis fyrir sig.“ 
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Armin Von Bogdandy og S. Shill: „Overcoming Absolute Primacy“, bls. 1419-20.  
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 Ákvæðið í heild sinni hljóðar svo: „Dómstóll Evrópusambandsins skal samanstanda af Evrópudómstólnum, 

Almenna dómstólnum og sérdómstólunum. Hann skal sjá til þess að túlkun og beiting sáttmálanna sé í samræmi 

við lög. Aðildarríkin skulu leggja til fullnægjandi úrræði til að tryggja skilvirka réttarvernd á þeim sviðum sem 

falla undir lög Sambandsins“.  
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 Hliðsjón er höfð af 267.gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins sem er fyrsta ákvæðið í 1. þætti 2. 

kafla, sem ber heitið Réttarheimildir Sambandsins“.  
150

 Í dag er sambærilegt ákvæði í 288. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.  
151

 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 161.  
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aðildarríkis, svo og afleiddar gerðir sem settar eru með heimild í frumréttinum. Þessar 

afleiddu gerðir eru tilgreindar i Sáttmálanum um starfshætti ESB:  

 
Við beitingu valdheimilda Sambandsins skulu stofnanir samþykkja reglugerðir, 

tilskipanir, ákvarðanir og álit.  

 

Reglugerð skal hafa almennt gildi. Hún er bindandi í heild sinni og gildir í öllum 

aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.  

 

Tilskipun skal vera bindandi fyrir sérhvert aðildarríki sem henni er beint til, að því er 

markmið hennar varðar, en yfirvöldum í hverju ríki skal í sjálfsvald sett á hvern hátt og 

með hvaða leiðum þeim markmiðum verður náð.  

 

Ákvörðun skal vera bindandi í heild sinni. Þegar tilgreint er í ákvörðun til hverra henni er 

beint skal hún einungis binda viðkomandi. 

 

Tilmæli og álit skulu ekki vera bindandi.
152

 

 

Þetta kemur fram í 288. gr. Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Af ákvæðinu að 

dæma hafa afleiddar gerðir mismunandi þýðingu og réttarverkan. Þannig hafa reglugerðir 

t.a.m. alltaf beina réttarverkan. Tilskipanir eru bindandi samkvæmt markmiðum sínum og 

aðildarríkin eru skyldug til að setja reglur sem svara til þeirra, en þau ráða því hvernig það er 

gert. Þó hafa ríkin alltaf ákveðinn tímaramma til að gera viðeigandi ráðstafanir. Tilskipanirnar 

eru einnig bindandi á þann hátt að réttarreglur landsréttar aðildarríkjanna víkja fyrir 

tilskipunum sambandsréttar ef þessum tveimur réttarheimildum lýstur saman. Tilskipanirnar 

hafa þannig forgang gagnvart ósamrýmanlegum réttarreglum landsréttar.  

3.5. Bann við mismunun 

18. gr. Sáttmálans um starfshætti ESB kveður á um að hvers konar mismunun á grundvelli 

ríkisfangs sé bönnuð innan gildissviðs sáttmálanna nema annað leiði af einstökum ákvæðum 

þeirra. Leiða má líkur að því, að ef dómstólar tiltekins aðildarríkis telja sig valdbæra til þess 

að hafna forgangsáhrifum Evrópuréttar, til dæmis á þeirri forsendu að tiltekin réttarregla 

Evrópuréttar brjóti gegn stjórnarskrá viðkomandi aðildarríkis, myndi slíkt bæði grafa undan 

meginreglunni um forgangsáhrif Evrópuréttar
153

 sem og skapa mismunun á milli aðildarríkja 

Sambandsins. Ef sum aðildarríki telja sig ekki þurfa að hlíta reglum Evrópuréttar, á meðan 
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 Ákvæðið er að finna í 288. gr. Sáttmálans um Starfshætti Evrópusambandsins. Sjá „Samsteyptar útgáfur 

Sáttmálans um Evrópusambandsins og Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“, 

http://www.evropustofa.is (skoðað 25. október 2013).  
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 Eight General Report on the Activities of the European Communities 1974, bls. 270. Dómstóll ESB lýsti því 

yfir að Solange I dómur þýska stjórnlagadómstólsins fæli í sér „ögrun við sjálfstæði Evrópuréttarins og 

forgangsáhrif hans fram yfir rétt einstakra aðildarríkja“  

http://www.evropustofa.is/
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önnur ríki hlíta þeim, má hæglega rökstyðja að um mismunun á grundvelli ríkisfangs sé að 

ræða, í skilningi 18. gr. Sáttmálans um starfshætti ESB.  

4. Tilurð og þróun forgangsáhrifa  

4.1. Tilurð forgangsáhrifa  

Rétt þykir, áður en fjallað verður ítarlegar um regluna um forgangsáhrif, að fjalla stuttlega um 

þann jarðveg sem meginreglan spratt úr, fyrir hálfri öld. Í kjölfar þeirrar umfjöllunar verður 

svo fjallað um þróun reglunnar frá því að hún kom fyrst fram í tímamótadómi dómstóls ESB í 

máli Costa gegn Enel
154

 og fram til dagsins í dag. Þá verður meðal annars tæpt á viðbrögðum 

dómstóla aðildarríkjanna við forgangsáhrifum, þar á meðal tregðu sumra aðildarríkjanna til að 

samþykkja forgangsáhrif með öllu, svo sem með ýmis konar fyrirvörum en dómum sem reynt 

hefur á slíkt verður gerð betri skil í umfjöllun í kafla 7.4.  

4.1.1. Forgangsáhrif í Evrópusambandinu fyrir 1964 

Áður en dómar féllu í áðurnefndum málum dómstóls ESB Van Gend en Loos og Costa gegn 

Enel árin 1963 og 1964, voru bein réttaráhrif og forgangsáhrif ekki talin nauðsynleg einkenni 

bandalagsréttar. Hvergi var minnst á meginreglurnar í þeim sáttmálum sem voru í gildi á þeim 

tíma og fræðimenn lögðu litla sem enga áherslu á þær. Þegar Efnahagsbandalag Evrópu leit 

dagsins ljós var almennt talið að staða þjóðaréttarreglna innan réttarkerfis hvers ríkis færi eftir 

stjórnskipunarreglum hvers og eins ríkis.
155

 Meginreglan um að samninga skuli halda
156

 var 

að sjálfsögðu rótgróin meginregla á þeim tíma þannig að ríkjum var, og er enn, talið skylt að 

standa við þjóðréttarskuldbindingar sínar. Hins vegar þá felur sú meginregla aðeins í sér að 

ríki geti ekki réttlætt vanrækslu þjóðréttarlegra skyldna gagnvart öðrum samningsaðilum, með 

vísan til réttarreglna landsréttar. Ríkjum innan ESB var þannig gert að gera eigin viðeigandi 

lagalegar ráðstafanir til þess að standa við þjóðréttarlegar skuldbindingar.
157

 Aðildarríkin báru 

sjálf ábyrgð á því að ákveða innri forgangsáhrif
158

 alþjóðasáttmála þ.e. að ákveða 

réttarheimildarlega stöðu alþjóðasáttmála innan réttarkerfis landsréttar viðkomandi 

aðildarríkis, í samræmi við stjórnskipunarreglur þess ríkis.
159

 

Við samanburð á afstöðu ríkja til þjóðaréttar innan stjórnskipunar þeirra, kemur í ljós 

hversu ólíkar kenningar eineðliskenning og tvíeðliskenning eru.
160

 Um muninn á 
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 ESBD mál nr. 6/64, ECR 1965, bls. I-585.  
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 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 324. 
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 lat. Pacta sunt servanda 
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 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 324. 
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 e. Internal primacy  
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 Guilano Amato: The European Constitution: Cases and Materials in EU and Member States‘ Law, bls. 94.  
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 Sama. Sjá einnig: Stefán Már Stefánsson: „Um þörf á lögfestingu þjóðréttarsamninga“, bls. 2.  
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eineðliskenningu og tvíeðliskenningu hefur áður verið rætt og vísast til þeirrar umfjöllunar.
161

 

Tvíeðlisríki líta svo á að reglum þjóðaréttarsamninga sé ekki skylt að beita sem þjóðarétti, 

heldur gæti verið hægt að beita þeim sem landsrétti eftir að þær hafa verið innleiddar í 

landsrétt. Þegar Sáttmálinn um Efnahagsbandalag Evrópu
162

 hafði verið innleiddur í landsrétt 

tvíeðlisríkja innan Bandalagsins, var ekkert sem stóð í vegi fyrir því að landsdómstólar þeirra 

ríkja beittu reglum Sáttmálans í einstökum málum sem komu inn á þeirra borð
163

 enda var 

Sáttmálinn réttilega orðinn hluti af landsrétti þeirra ríkja. Raunar þá beitti ítalska ríkisráðið
164

 

ákvæði sem var að finna í Sáttmálanum, árið 1962 í máli er varðaði fyrirkomulag 

sveitarstjórnarkosninga,
165

 það er að segja áður en dómur féll í máli Van Gend en Loos.  

Í ljósi dóma landsdómstóla ýmissa aðildarríkja ESB, sem verða reifaðir nánar í kafla 7 í 

ritgerð þessari, má segja, að tvíeðlisríki Sambandsins hafi síður verið hlynnt forgangsáhrifum 

sambandsréttar heldur eineðlisríkin. Þegar Sáttmálinn um Efnahagsbandalag Evrópu var 

undirritaður árið 1957 voru einu tvíeðlisríki bandalagsins Þýskaland og Ítalía. Hin fjögur 

ríkin; Frakkland, Lúxemborg, Holland og Belgía voru eineðlisríki. Þá var það löngu 

viðurkennd framkvæmd i Hollandi og Lúxemborg að þjóðréttarreglur skyldu hafa forgang yfir 

réttarreglum landsréttar.
166

 

4.1.2. Costa gegn Enel – „hin nýja réttarskipan“ 

Málsatvik í hinu kunna máli Costa gegn Enel voru, eins og lítillega hefur verið tæpt á í 

umfjöllun hér að ofan, tiltölulega hversdagleg og fáa hefði grunað að málið myndi hafa 

jafnbyltingarkennd áhrif á þróun bandalagsréttar. Lögfræðingurinn Flaminio Costa, sem var 

hluthafi í einu af þeim raforkufyrirtækjum sem ítalska ríkið hafið þjóðnýtt, neitaði að greiða 

rafmagnsreikning sem hin nýstofnaða opinbera rafveita Enel hafði sent honum. Hann hélt því 

fram að ítölsk lög, sem sett höfðu verið árið 1962 og kváðu á um þjóðnýtingu 

raforkufyrirtækja, væru andstæð ákvæðum Sáttmálans um Evrópska efnahagsbandalagið.
167

 Í 

deilumáli þessara aðila, ákvað dómstóllinn í Mílanó
168

 að beina spurningum um 
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 Sjá kafla 1.1. í ritgerð þessari.  
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 e. Treaty establishing the European Economic Community, EEC Treaty 
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 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 325 
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 it. Consiglio di Stato. Ríkisráðið er ráðgefandi stjórnsýslunefnd sem tryggir lögmæti stjórnsýsluathafna á 

Ítalíu.  
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 Ákvörðun Consiglio di Stato dags. 7. nóvember 1962. Birtur í 1963-III, Foro Italiano 143.  
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 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 326.  
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Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 161.  
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 Giudice conciliatore di Milano dómur sáttadómstóls Mílanó dags. 16. janúar til 21. janúar 1964. (RG 

1907/63). Birtur í Il Foro italiano 1964 I bls .460-464 Giudice conciliatore heitir í dag Giudice di Pace, eda 

Friðardómstóllinn.  
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stjórnskipulegt gildi þjóðnýtingarlaganna til stjórnlagadómstóls Ítalíu og til dómstóls ESB.
169

 

Dómur ítalska stjórnlagadómstólsins
170

 frá 24. febrúar 1964 var á þá leið, að 11. gr. ítölsku 

stjórnarskrárinnar heimilaði takmarkanir á fullveldi, alþjóðastofnunum á borð við Evrópska 

efnahagsbandalagið í hag, en taldi jafnframt að það ákvæði hefði ekki áhrif á stöðu Sáttmála 

Efnahagsbandalagsins eða reglna sem settar væru af stofnunum Bandalagsins, innan 

landsréttar.
171

 Dómurinn taldi einnig að reglum um virkni alþjóðaskuldbindinga skyldi beita í 

öllum tvíeðlisríkjum, svo að Sáttmálinn um Evrópska efnahagsbandalagið, sem hafði þá verið 

tekinn upp í ítalskan landsrétt árið 1957, gæti ekki haft forgang gagnvart 

þjóðnýtingarlögunum frá 1962, sem voru sett fimm árum síðar.
172

  

Hvað meðferð málsins fyrir dómstól ESB varðar kom ítalska ríkisstjórnin fyrir dóminn og 

hélt því fram að krafan væri „fullkomlega ódómtæk“ þar sem dómstóllinn í Mílanó hefði 

ekkert vald, samkvæmt ítölskum lögum, til þess að leggja ítölsku þjóðnýtingarlögin til hliðar 

á grundvelli brota á bandalagsrétti.
173

 Því gætu spurningar dómstólsins ekki þjónað lögmætum 

tilgangi.
174

 Dómstóll ESB hafnaði þessum röksemdum og komst að þeirri niðurstöðu að 

aðildarríkin hefðu með þátttöku sinni í EB framselt visst vald í hendur EB sem þau geti ekki 

síðar með einhliða aðgerðum tekið aftur til sín. Að öðrum kosti gætu reglugerðir ekki haft 

beina réttarverkan. Réttarregla landsréttar gæti því ekki haft forgang gagnvart bandalagsrétti 

án þess að sjálfur grundvöllur EB yrði þar með skeinuhætt. Þá skiptir ekki máli hvort um er að 

ræða landslög sem eru eldri eða yngri en andstæður Evrópuréttur.
175
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each member state of provisions which derive from the Community and [...] the terms and the spirit og the treaty, 

make it impossible for the states [...] to accord precedence to a unilateral and subsequent measure over a legal 

system accepted by them on the basis of reprocity. Such a measure cannot [...] be inconsistent with that legal 

system [...] The law stemming from the treaty, an independent source of law, could not, because of ts special and 

original nature, be overridden by domestic legal provisions, however framed, without being deprived if its 

character as Community law and without the legal bass of the Community itself being called into question, The 

transfer by the states from their domestic legal system to the Community legal system of the rights and 

obligations arising under the treaty carries it with a permanent limitation of their sovereign rights.“  
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Costa gegn Enel varðaði innri forgangsáhrif bandalagsréttar, það er að segja, 

landsdómstólum bar aðeins skylda til að beita bandalagsreglum þegar þær voru andstæðar 

réttarreglum landsréttar. Slík skylda hafði aldrei verið talin hluti af þjóðarétti, þó svo að 

vanræksla landsdómstólanna á því að beita reglum í sáttmálum Bandalagsins hefðu getað haft 

áhrif á mögulega skaðabótaábyrgð ríkisins á grundvelli þjóðaréttar.
176

 Heimildir dómstóls EB 

til að veita forúrskurði gerðu honum kleift að „stöðva tímann“ í títtnefndum dómi um Costa. 

Þannig gat dómstóllinn skipað dómstólum aðildarríkjanna að brjóta ekki löggjöf Bandalagsins 

og veita henni forgang gagnvart andstæðum réttarreglum landsréttar, í stað þess að bíða þess 

að bandalagslöggjöfin yrði brotin og sekta svo viðkomandi aðildarríki fyrir samningsbrot.
177

 

4.2. Þróun gildissviðs forgangsáhrifa; frá bandalagsrétti til sambandsréttar 

4.2.1. Stoðirnar þrjár  

Í desember 1991, þegar Maastricht sáttmálinn, stundum nefndur samningarnir um 

Evrópusambandið tók gildi, varð Evrópska efnahagsbandalagið að Evrópubandalaginu. Þá 

tóku gildi Sáttmálinn um Evrópubandalagið og Sáttmálinn um Evrópusambandið. Á sama 

tíma varð Evrópusambandið til og var þá kynnt til sögunnar svokallað þriggja stoða kerfi.
178

 

Samvinnan á milli allra stoðanna var hnýtt saman með aðfararorðum, sameiginlegum 

ákvæðum og lokaákvæðum. Fyrsta stoðin var hugsuð til að breyta og auka við þá samninga 

sem í gildi voru áður en Sáttmálinn um Evrópusambandið gekk í gildi. Önnur stoðin fjallaði 

um utanríkis- og öryggismál og þriðja stoðin fjallaði um lögreglusamvinnu og lagalega 

samvinnu í refsimálum. Önnur og þriðja stoðin höfðu sjálfstæða tilveru gagnvart 

bandalagsrétti og voru honum til fyllingar og stuðnings. Þær töldust hins vegar ekki hluti af 

honum.
179

 Fyrsta stoðin er oft nefnd bandalagsstoðin. Með gildistöku Lissabon sáttmálans 

þann 1. desember 2009, leið Evrópubandalagið undir lok og Evrópusambandið varð að 

lögpersónu. Á sama tíma sameinuðust allar þrjár stoðirnir í eina.
180

 

Þegar Evrópusambandið varð til árið 1993, var óvíst hvort meginreglan um forgangsáhrif, 

sem dómstóll ESB hafði þróað út frá bandalagsrétti, ætti einnig við í hinum nýja 

sambandsrétti.
181

 Í Costa gegn Enel lagði dómstóll Bandalagsins þunga áherslu á sérstök 

einkenni Sáttmálans um Evrópska efnahagsbandalagið og þörfina fyrir forgang ákvæða hans 
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 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 330. 
177

 Sama. 
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 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Löggjöf Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 90-

91.  
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 Stefán Már Stefánsson: „Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið“, bls. 91.  
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 „3.1. From European Community to European Union“, http://europedia.moussis.eu (Skoðað 20. nóvember 
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 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 344. 
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gagnvart landsrétti. Þegar hér var komið við sögu höfðu forgangsáhrif verið hluti af 

bandalagsréttinum í þrjá áratugi en óvíst var hvort það sama gilti um hinar tvær stoðirnar.  

Önnur
182

 og þriðja
183

 stoð Sáttmálans um Evrópusambandið höfðu ekki sömu yfirþjóðlegu 

einkenni og Evrópubandalagið, hvað ákvarðanatöku og réttarheimildir varðar. Af þeim sökum 

var ástæða til að efast um hvort dómstólar aðildarríkjanna skyldu viðurkenna forgang 

sambandsréttar gagnvart landsrétti. Þegar Lissabon sáttmálinn tók svo gildi árið 2009, hvarf 

bandalagsréttur með öllu og varð hluti af sambandsrétti, þannig að nýju ljósi var varpað á 

spurninguna um gildissvið forgangsáhrifa.
184

  

4.2.2. Pupino málið– forgangsáhrif í þriðju stoðinni  

Í forúrskurði dómstóls ESB frá árinu 2005 í máli Pupino
185

 komst dómstóllinn að þeirri 

niðurstöðu að skyldan til að túlka landsrétt til samræmis við sambandsrétt ætti við í tengslum 

við ákvörðun að sambandsrétti sem félli undir þriðju stoð Sambandsins. Málsatvik voru þau 

að leikskólakennarinn frú Pupino var ákærð fyrir að beita börn undir fimm ára aldri harðræði 

með því að leggja á þau hendur, slá og setja plástra fyrir munninn á þeim. Saksóknarinn sem 

rak málið fyrir hönd ítalska ákæruvaldsins óskaði eftir því við dómarann að fá að leiða fram 

fjölda barna sem vitni í málinu en vildi að þau fengju að bera vitni við hagfelldari aðstæður en 

fyrir dómi. Yrðu aðstæður þá með þeim hætti að börnin væru tekin i viðtal við þægilegar 

aðstæður,
186

 í stað þess að vera yfirheyrð af lögmönnum leikskólakennarans.
187

 

Vandinn við þessa kröfu saksóknarans var sá, að samkvæmt ítölskum lögum um 

réttarfarshagræði handa vitnum, átti umrætt réttarfarshagsræði ekki við um brot það sem frú 

Pupino var ákærð fyrir. Samkvæmt ítölskum lögum hefði dómarinn átt að vísa kröfunni frá 

dómi en þar sem dómarinn hafði efasemdir um að umrætt ákvæði ítalskra laga væri 

samrýmanlegt rammaákvörðun Sambandsins um stöðu fórnarlamba í sakamálum
188

 frá árinu 

2002, féllst hann á kröfu saksóknarans. Umrædd ákvörðun veitir fórnarlömbum refsiverðrar 

háttsemi tiltekin réttarfarshagræði við öflun sönnunargagna frá þeim, sérstaklega ef 

fórnarlömbin eru í viðkvæmri stöðu. Af þeim sökum óskaði dómarinn eftir forúrskurði um 

gildissvið umræddrar ákvörðunar.
189

 Forúrskurður dómstóls ESB varðaði ekki refsiábyrgð 

sakborningsins heldur framkvæmd málflutningsins, öflun sönnunargagna og sér í lagi að 
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fórnarlömbum í viðkvæmri stöðu sé hlíft við því að bera vitni í opnu þinghaldi.
190

 Þannig tók 

dómstóllinn ekki afstöðu til sektar eða sakleysis sakborningsins. 

Skyldan til að túlka landsrétt til samræmis við sambandsrétt náði ekki til mats á því hvort 

tiltekin háttsemi væri refsiverð eða ekki eða hvaða refsing væri hæfileg fyrir brot af þessu 

tagi. Þar af leiðandi gat ítalski dómstóllinn ekki haldið áfram með samræmistúlkun 

réttarfarreglna. Samræmistúlkun takmarkaðist að þessu leyti af rétti sakborningsins. Í 

dóminum segir að sé gert ráð fyrir að sérstakt réttarfarshagræði í tengslum við vitnaleiðslur sé 

heimilt samkvæmt ítölskum lögum í máli þessu, hafi landsdómstólnum borið að hafa 

skylduna til þess að túlka landsrétt í samræmi við sambandsrétt í huga. Þá sé ólíklegt að 

beiting þessa úrræðis geri málsmeðferðina í heild sinni óréttláta í skilningi 6. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, eins og Mannréttindadómstóll Evrópu hefur túlkað 6. gr.
191

  

Dómstóll ESB byggði niðurstöðu sína um að skyldan til að túlka landsrétt til samræmis við 

umrædda ákvörðun á tvenns konar röksemdum. Í fyrsta lagi þá væri umrædd ákvörðun 

bindandi í eðli sínu samkvæmt b-lið 2. mgr. 34. gr. þágildandi Sáttmálans um 

Evrópusambandið,
192

 á sama hátt og tilskipanir væru bindandi samkvæmt 249. gr.
193

 

Stofnsáttmálans um Evrópubandalagið.
194

 Eins og áður hefur komið fram, er núgildandi reglu 

um gildi afleiddra réttarheimilda sambandsréttar að finna í 288. gr. Sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. Segir í 4. mgr. þeirrar lagagreinar að ákvörðun skuli vera bindandi í 

heild sinni. Þegar tilgreint sé í ákvörðun til hverra henni er beint, skuli hún aðeins binda þá 

aðila.
195

 Í öðru lagi vísaði dómstóll ESB til meginreglunnar um samstarf af heilindum.
196

 

Dómstóllinn komst svo að orði að það væri erfitt fyrir Sambandið að inna skyldu sína af 

hendi með fullnægjandi hætti ef skyldan til hollustu í samstarfi, sérstaklega í ljósi þeirrar 

kröfu sem gerð er til aðildarríkjanna að grípa til allra viðeigandi ráðstafana, hvort heldur 

                                                 
190

 Sama.  
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 ESBD mál nr. C-105/03, ECR 2005, bls. I-5285 (Pupino). Sjá efnisgrein. 60.: „the national court has to ensure 

[...] assuming use of the Special Inquiry and of the special arrangements for the hearing of testimony under 
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the European Court of Human Rights“.  
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 Sú grein var felld niður og á sér ekki stað í núgildandi Sáttmála um Evrópusambandið sbr. „Samsteyptar 

útgáfur Sáttmálans um Evrópusambandsins og Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins“, bls. 365. 

http://www.evropustofa.is/ (skoðað 25. október 2013).  
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Evrópusambandsins“, http://www.evropustofa.is/ (skoðað 25. október 2013).  
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 Maastricht sáttmálarnir samanstanda af Sáttmálanum um Evrópusambandið og Sáttmálanum um 
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 ESBD mál nr. C-105/03, ECR 2005, bls. I-5285. Sjá efnisgrein. 42.  
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almennra eða sérstakra, til þess að tryggja að þau uppfylli skyldur sínar samkvæmt 

sambandsrétti, væri ekki bindandi þegar um er að ræða samvinnu löggæsluyfirvalda og 

dómstóla í sakamálum, sem væri fullkomlega byggð á samvinnu milli aðildarríkjanna og 

stofnana ESB.
197

 Þá taldi dómstóll ESB að lögsaga dómstólsins til þess að veita forúrskurði 

myndi missa megnið af áhrifum sínum ef einstaklingar gætu ekki byggt rétt sinn á 

ákvörðunum Evrópusambandsins til þess að ná fram samræmdri túlkun landsréttar fyrir 

landsdómstólum aðildarríkjanna.
198

 

Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að rammaákvörðun Ráðsins um skýrslutöku 

brotaþola í sakamálum stefndi að því að tryggja að sérlega viðkvæmir brotaþolar fái sérstaka 

meðferð sem best hæfði aðstæðum þeirra. Viðkomandi ákvæði rammaákvörðunarinnar verði 

að túlka á þann hátt að viðkomandi landsdómstól sé heimilt að leyfa ungum börnum, sem 

segjast hafa orðið fyrir illri meðferð, að gefa skýrslu í samræmi við ráðstafanir sem tryggja 

þeim börnum tilskilda vernd, til dæmis utan réttar og áður en málflutningur fer fram. Þær 

ráðstafanir sem gerðar eru vegna skýrslutökunnar megi hvorki vera ósamræmanlegar 

grundvallarreglum viðkomandi aðildarríkis né 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
199

  

Af þessum orðum að dæma, virðist dómstóll ESB gera þá kröfu til ítalskra stjórnvalda að 

ungum brotaþolum verði gert heimilt að gefa skýrslu við hagfelldari aðstæður en eldri 

brotaþolar, svo lengi sem það fyrirkomulag er ekki andstætt ákvæðum Mannréttindasáttmála 

Evrópu um réttláta málsmeðferð eða þá grunnreglum ítalsks réttar. Ítalskir dómstólar hafa 

ítrekað nýtt þessa heimild eftir að dómur féll í Pupino málinu, s.s. í tilvikum þar sem börn 

hafa verið kynferðislega misnotuð.
200

 Þetta er í samræmi við þá afstöðu íslenskra dómstóla að 

það fyrirkomulag að ákæranda, ákærða og verjanda hans sé vikið úr réttarsal á meðan ungur 
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brotaþoli gefur skýrslu, sbr. 2. mgr. 123. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88, 2008, brjóti 

ekki gegn 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.
201

  

Fræðikonan Sacha Prechal telur að með umræddum dómi í máli Mariu Pupino hafi 

dómstóll ESB breytt meginreglunni um samstarf af heilindum sem varðar samstarf milli 

aðildarríkjanna annars vegar og stofnana ESB hins vegar í meginreglu um hollustu í samstarfi 

á vegum ESB
202

 sem varðar samstarf á milli aðildarríkjanna sjálfra.
203

 Þannig virki 

meginreglan um samstarf af heilindum, sem finna má í 3. mgr. 4. gr. Sáttmálans um 

Evrópusambandið með lóðréttum hætti en hin nýja óskráða meginregla um hollustu í 

samstarfi á vegum ESB virki með láréttum hætti.
204

 Hún telur jafnframt að reglan sem varð til 

í meðförum dómstóls ESB í máli Mariu Pupino gæti haft þær afleiðingar í för með sér að 

stjórnvaldsákvarðanir eða ráðstafanir sem gerðar eru í andstöðu við sambandsrétt skuli 

afturkallaðar eða ógiltar. Að sama skapi gætu aðildarríki ESB bakað sér skaðabótaábyrgð með 

því að brjóta gegn lögum sem undir þriðju stoðina falla, með vísan til hollustureglunnar.
205

 Þá 

telur hún að í ljósi þess að dómstóll ESB leggur áherslu á fullnægjandi virkni sambandsréttar 

og sérstaklega virkni laga sem falla undir þriðju stoðina, eigi meginreglan um forgangsáhrif 

að teljast til grundvallareinkenna þriðju stoðarinnar. Þá hafi í Pupino málinu verið farið út 

fyrir mörk samræmistúlkunar og að í reynd hafi reynt á forgangsáhrif ESB réttar. Því til 

stuðnings bendir hún á að aðildarríki ESB geti ekki ákveðið einhliða með landslögum sínum 

að breyta skuldbindingum sínum gagnvart ESB. Ef þau geri það, skuli viðkomandi ákvæði 

landslaga víkja fyrir sambandsréttinum.
206

 

Pupino málið er áhugavert fyrir þær sakir að það virðist benda til þess að meginreglan um 

forgangsáhrif geti teygt anga sína yfir í sakamálaréttarfarslöggjöf aðildarríkjanna í gegnum 

þriðju stoð ESB með vísan til skyldu aðildarríkjanna til að sýna hverju öðru hollustu í 

samstarfi sín á milli á vettvangi ESB. 

4.3. Álitamál um lögfestingu meginreglunnar um forgangsáhrif; frá stjórnarskrá ESB 

til Lissabon sáttmálans  

Í tengslum við Samninginn um framtíð Evrópusambandsins,
207

 sem var unninn árin 2002 og 

2003, myndaðist samstaða tiltölulega fljótlega um að lögfesta meginregluna um forgangsáhrif 

í sáttmála Sambandsins en hluti af verkefni samráðshópsins var að einfalda löggjöf 

                                                 
201

 Eiríkur Tómasson: „Meginreglur sakamálaréttarfars“, bls. 16.  
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 Sama.  
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Sambandsins með því að efla sýnileika grundvallarreglna Sambandsins gagnvart borgurum 

þess.
208

 Stjórnarskrá ESB var undirrituð árið 2004 af 25 aðildarríkjum ESB, staðfest í 18 

aðildarríkjum en samningaferlið endaði þegar henni var synjað í þjóðaratkvæðagreiðslum ó 

Frakklandi og Hollandi árið 2005.
209

 Eins og áður hefur komið fram, var meginreglunni 

fundinn staður í grein I-6 í Stjórnarskrá Evrópusambandsins en Stjórnarskráin sjálf tók aldrei 

gildi. 

Ráð ESB ákvað, árið 2007, að breyta Stjórnarskrá ESB í Sáttmálann um endurbætur
210

 sem 

hafði þó ekki stöðu stjórnarskrár. Meginreglan um forgangsáhrif var þá tekin aftur út úr texta 

stofnsáttmálanna og í staðinn, eins og áður hefur komið fram, var henni fundinn staður í 

yfirlýsingu í viðauka við Lissabon sáttmálann. Samkvæmt áðurnefndri Yfirlýsingu 17 breytir 

gildistaka Lissabon sáttmálans engu um stöðu forgangsáhrifa innan sambandsréttarins.
211

 

Lissabon sáttmálinn var undirritaður þann 13. desember 2007 en tók gildi 1. desember 2009. 

Þá höfðu Írar fellt hann árið 2008 en samþykkt hann eftir breytingar.
212

 

Fræðimaðurinn Bruno De Witte telur, að sú fullyrðing að gildistaka Lissabon sáttmálans 

breyti engu um stöðu forgangsáhrifa, sé ekki trúverðug. Vísar hann til tveggja atriða því til 

stuðnings. Í fyrsta lagi telur hann það erfiðleikum háð að láta sem „ekkert hafi gerst“ og vísar 

hann þá til atburðarrásar frá 2004 til 2007 þar sem tekist var á um hvort meginreglan um 

forgangsáhrif skyldi vera hluti af stofnsáttmálum ESB eða ekki. Vel megi velta því fyrir sér 

hvort afnám ákvæðisins um forgangsáhrif myndi veikja stöðu sambandslöggjafar og þá 

sérstaklega hvort slíkt myndi hvetja dómstóla aðildarríkjanna til þess að styrkja þá fyrirvara 

sem þeir hafa gert gagnvart forgangsáhrifum.  

Í öðru lagi bendir hann á að áðurnefnt álit lögfræðiþjónustu Ráðs ESB „um forgang laga 

Evrópubandalagsins“ frá 22. júní 2007
213

 vísi til bandalagaréttar þar sem væri engin 

fastmótuð dómaframkvæmd um sambandslöggjöfina í heild sinni, þvert á það sem segir í 

Yfirlýsingu 17. Innlimun bandalagsréttar í hinn nýja sambandsrétt með tilkomu Lissabon 

sáttmálans felur sér viðtækari réttarskipan og mun knýja fram nýjar spurningar um gildissvið 

meginreglunnar um forgangsáhrif. Þá verði engin réttmæt ástæða til þess að neita forgangi 

sérhvers hluta ESB réttar, þó svo að sterkar takmarkanir á lögsögu dómstóls ESB er varða lög 
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um utanríkis- og varnarmál gætu leitt til þess að dómstóll ESB geti ekki víkkað út 

meginregluna um forgangsáhrif í þá átt.
214

  

Óumdeilt er að mikilsverðar breytingar urðu á ESB með gildistöku Lissabon sáttmálans. 

ESB varð í fyrsta skipti að sjálfstæðri lögpersónu, sbr. 1. og 47. gr. Sáttmálans um ESB. Þá 

fékk ESB auknar valdheimildir til þess að setja lög í refsimálum, dóms- og innanríkismálum 

sem og utanríkis- og varnarmálum aðildarríkjanna, sem ESB hafði ekki fyrir gildistöku 

Lissabon sáttmálans. Ríkisborgarar aðildarríkjanna urðu að borgurum Sambandsins með 20. 

gr. Sáttmálans um ESB. Ríkisborgarar aðildarríkjanna fá nú svokallaðan 

Sambandsborgararétt, til viðbótar við sinn upprunalega ríkisborgararétt. Þar með urðu 

þingmenn Evrópuþingsins, sem höfðu verið fulltrúar aðildarríkjanna samkvæmt 189. gr. 

Sáttmálans um Evrópubandalögin, að fulltrúum borgara Sambandsins, samkvæmt 14. gr. 

Sáttmálans um ESB. Síðastnefnda breytingin er sérlega áhugaverð í ljósi þeirra álitamála, sem 

kviknað geta, þegar sá hinn sami ber andstæðar skyldur eða réttindi samkvæmt 

ríkisborgararétti sínum annars vegar og Sambandsborgararétti sínum hins vegar. Verður að 

telja líklegustu niðurstöðuna, í ljósi alls ofangreinds, að réttindi og skyldur einstaklings á 

grundvelli reglna landsréttar um ríkisborgararétt, yrði að víkja fyrir andstæðum reglum ESB 

réttar um réttindi og skyldur þess einstaklings um Sambandsborgararétt.
215

 

5. Eðli og gildissvið forgangsáhrifa 

Nú þegar hefur verið fjallað um skilgreiningu á forgangsáhrifum, tilurð þeirra, þróun og 

réttargrundvöll. Verður í þessum kafla fjallað nánar um eðli þeirra og gildissvið og þannig 

kafað dýpra í hvað reglan um forgangsáhrif felur raunverulega í sér, þ.e. hvaða skyldur reglan 

leggur á aðildarríki ESB og til hvaða sviða reglan nær. 

5.1. Skylda til að beita ekki landsrétti sem skarast á við ESB rétt  

Meginreglan um forgangsáhrif leggur ýmsar skyldur á herðar aðildarríkjanna. Löggjafinn í 

aðildarríkjum má ekki setja lög sem brjóta gegn sambandsrétti og ekki breyta lögum þannig 

að að þau brjóti í bága við sambandsréttinn. Innlendir dómstólar verða að leggja til hliðar 

sérhverja réttarreglu landsréttar sem er andstæð sambandsrétti. Þetta er stundum nefnt 

„skyldan til að beita ekki
216

 réttarreglu“. Meginreglan kom skýrt fram í áðurnefndum dómi 

dómstóls ESB í máli Simmenthal þar sem dómstóllinn komst svo að orði að sé dómstól 

aðildarríkis gert, innan lögsögu sinnar, að beita ákvæðum bandalagsréttar, beri hann skyldu til 
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þess að veita þeim ákvæðum fullnægjandi réttaráhrif
217

 ef það er nauðsynlegt, með því að 

beita ekki, að eigin frumkvæði, neinu andstæðu ákvæði landsréttar og dómstóllinn þarf ekki 

nauðsynlega að óska eftir eða bíða þess að ákvæðið sé lagt til hliðar með lagasetningu eða 

öðrum stjórnskipulegum leiðum.
218

 

Í þessu samhengi er nauðsynlegt að greina annars vegar á milli þess að hafa óskorað 

vald
219

 og hins vegar forgangsáhrif.
220

 Sé þessi greinarmunur gerður er sambandsréttur strangt 

til tekið ekki æðri landsrétti eins í stigveldi. Þó svo að réttlægri réttarheimild sambandsréttar 

sé talin ógild af dómstól ESB vegna þess að hún samrýmist ekki rétthærri réttarheimild 

sambandsréttar, er staðan ekki alveg sú sama og þegar réttarregla landsréttar stangast á við 

réttarreglu sambandsréttar. Þegar um óskorað vald er að ræða, verður þeirri reglu sem látin er 

víkja ekki beitt, hvorki innan landsréttar né annars réttarkerfis. Þegar um forgangsáhrif er að 

ræða, er réttlægri ósamrýmanleg regla látin víkja fyrir rétthærri en hún er ekki fullkomlega 

ógild. Þannig verður réttarregla landsréttar ekki talin ógild ef hún stangast á við réttarreglu 

sambandsréttar, heldur verður dómstólum aðildarríkjanna eða stjórnvöldum gert að beita 

henni ekki í viðkomandi tilviki.  

Reglan er lögð til hliðar en hún heldur að öðru leyti enn þá gildi sínu.
221

 Þessi fullyrðing er 

vissulega ruglingsleg, en gengur gengur upp rökfræðilega í ljósi þess að ákveðinn munur er á 

því að ógilda lög annars vegar og sleppa því að beita hins vegar og dómstóll ESB gerir þá 

kröfu til aðildarríkjanna að þau beiti ekki landslögum sem brjóta í bága við lög Sambandsins. 

Sjá má í því samhengi Filipiak-málið, sér í lagi efnisgrein 82 sem segir að samkvæmt 

meginreglunni um forgangsáhrif, eigi hvert og eitt aðildarríki að meta hvort nauðsynlegt sé að 

beita ekki þeirri réttarreglu landsréttar sem brýtur í bága við réttarreglu sambandsréttar en 

ekki með því að lýsa því yfir að sú réttarregla landsréttar sé ógild.
222

 Þó ber að nefna að sumir 

höfundar gera ekki greinarmun á milli forgangsáhrifa og óskoraðs valds.
223
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Réttarreglu landsréttar sem lögð er til hliðar fyrir að vera andstæð sambandsrétti, er ekki 

hægt að beita en aðeins að því marki sem hún er andstæð sambandsrétti. Reglunni mætti því 

beita áfram í málum þar sem hún er ekki andstæð sambandsrétti eða í málaflokkum sem 

sambandslöggjöf gildir ekki um.
224

 Auk þess má beita umræddri reglu að fullu ef viðkomandi 

réttarregla sambandsréttar er felld úr gildi. Skyldan til að beita ekki réttarreglu er þó aðeins 

lágmarkskrafa. Landsréttur og eðli hvers og eins máls ræður því hvort landsdómstólar geta og 

verða að ganga lengra. Þar af leiðandi myndu landsdómstólar almennt ógilda 

stjórnvaldsákvarðanir sem byggjast á landslögum eða reglugerðum sem brjóta í bága við 

sambandsrétt, þó svo að landslögin sjálf séu ekki ógilt.
225

  

5.2. Forgangur yfir hvers konar landsrétti  

Meginreglan um forgangsáhrif eru algild. Slíkt felur það í sér að „jafnvel minnsti hluti 

tæknilegrar sambandslöggjafar sé rétthærri en [...] stjórnskipunarregla.“
226

 Þegar í Costa gegn 

Enel komst dómstóll ESB að þeirri niðurstöðu að bandalagsréttur gæti, sem sjálfstæð 

réttarheimild, vegna einstaks og sérstaks eðli síns, ekki vikið fyrir réttarreglum landsréttar í 

hvaða formi sem er, án þess að missa sérkenni sín sem bandalagsréttur og án þess að efast 

yrði um réttargrundvöll Bandalagsins sjálfs.
227

  

Dómstóllinn hefur í fjölmörgum dómum skýrt nánar í hverju skyldan til að beita ekki 

landsrétti felst. Þannig hefur dómurinn slegið því föstu að meginreglan um forgangsáhrif felur 

í sér forgang sambandsréttar yfir hvers konar landsrétti í hvaða formi sem er, þ.e.a.s. 

stjórnarskrám aðildarríkjanna,
228 settum lögum aðildarríkjanna,

229
 dómafordæmum 

aðildarríkjanna
230 og stjórnvaldsákvörðunum aðildarríkjanna

231 

Af dómi dómstóls ESB í máli Internationale Handelsgesellschaft
232

 að ráða, er ljóst að 

sambandslöggjöf gengur framar stjórnarskrárákvæðum einstakra ríkja. Í dóminum segir að lög 

sem dregin eru af stofnsáttmálum Sambandsins geti ekki, eðli síns vegna, vikið fyrir 

réttarreglum landsréttar, í hvaða formi sem er, án þess að vera svipt einkennum sínum sem 
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sambandslöggjöf og án þess að efast sé um grundvöll Sambandsins sjálfs.
233

 Aðalástæða 

þessa er að samheldni og virkni bandalagsréttar myndi líða fyrir það ef leyft yrði að 

endurskoða lagagildi hans á grundvelli skilyrða af hálfu landsréttar.
234

 

Bæði frumréttur sambandsréttar og afleiddur réttur sambandsréttar hafa forgang gagnvart 

ofangreindum réttarheimildum landsréttar. Hvað afleidda réttinn varðar þá getur hann ekki 

haft forgangsáhrif nema hann sé tekinn upp í löggjöf ESB þannig að hann hafi stöðu laga. Þá 

gefur auga leið að löggjöf sem sett er án lagastoðar getur ekki haft forgang gagnvart 

landsrétti. Dómstólar landsréttar eiga rétt á því að tjá efasemdir sínar sem lúta að því hvort 

tiltekin ESB löggjöf hefur lagagildi eður ei og hvort hún geti haft forgang gagnvart andstæðri 

réttarreglu landsréttar.
235

  

Eins og áður hefur verið minnst á, myndi sambandsréttur ekki virka sem skyldi, ef 

aðildarríkin gætu sett lög sem stangast á við réttarreglur Sambandsins og beitt svo reglum 

landsréttar á þeim grundvelli að þær síðarnefndu séu yngri.
236

 Þar af leiðandi gefur auga leið, 

að aðildarríkin geta ekki komið sér undan skuldbindingum sínum samkvæmt sambandsrétti 

með því að innleiða lög sem brjóta gegn sambandsréttinum og bera fyrir sig að beita skuli 

viðkomandi réttarreglu landsréttar á þeim grundvelli að hún sé yngri.  

5.3. Réttarfarsleg forgangsáhrif
237

 

Skyldan til að beita ekki andstæðum réttarreglum landsréttar gildir á fjölmörgum sviðum. Í 

dómi dómstóls ESB í Factortame I málinu
238

 kom fram að dómstólar aðildarríkjanna geti 

einfaldlega lagt til hliðar stjórnskipunarreglur sem skilgreina lögsögu eða völd þeirra í 

tengslum við yfirvöld annarra ríkja.
239

 Í því máli bauðst breskum dómstólum að taka sér ný 

lögsöguleg
240

 völd og skapa þannig ný lög frekar en að bara velja milli beitingar tveggja 
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réttarreglna
241

 þar sem dómstóll ESB gerir ráð fyrir að þeir grípi til sérhverra nauðsynlegra 

ráðstafana til þess að tryggja fulla virkni Evrópuréttar.
242

 

Þessi niðurstaða var svo styrkt í þeim dómum dómstóls ESB sem varða skaðabótaábyrgð 

aðildarríkja, sér í lagi í Brasserie du Pêcheur/Factortame málinu þar sem dómstóllinn taldi að 

það ætti að vera lagaregla um skaðabótaábyrgð ríkja einnig í þeim tilvikum þegar löggjafinn í 

aðildarríkjunum er ábyrgur fyrir broti á sambandsrétti, þar sem skaðabótaábyrgð á grundvelli 

lagasetningar þekktist ekki í mörgum réttarkerfum landsréttar.
243

 Í þessum dómum hefur því 

verið slegið föstu að samþætting þeirra réttarúrræða, sem dómstóll ESB leggur til, hefur 

krafist þess af dómstólum aðildarríkjanna að þeir geri meira en aðeins að „leggja til hliðar“ 

réttarreglur landsréttar.  

Hvernig á þá að túlka þessa þróun í átt að sameiginlegum Evrópusambands „staðli“ hvað 

réttarúrræði varðar? Bendir hún til þess að nýr angi meginreglunnar um forgangsáhrif hafi 

orðið til, svokölluð réttarfarsleg forgangsáhrif?
244

 Væri ef til vill réttara að líta svo á að 

dómstóll ESB hafi með tímanum þróað nýja trúnaðarreglu, til hliðar við meginreglurnar um 

beina réttarverkan og forgangsáhrif,
245

 en eins og að ofan greinir, felur trúnaðarreglan það í 

sér að sambandsréttur skuli veita borgurum Evrópusambandsins tiltekin réttindi og 

réttarfarsúrræði sem gera þeim kleift að njóta þeirra réttinda. Má jafnvel halda því fram að 

nýja reglan feli í sér beina réttarverkan eða forgangsáhrif
246

 Þannig hefur því verið haldið 

fram að meginreglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif hafi orðið hluti af djarfari og 

metnaðarfyllri hugmynd um virkni sambandsréttar.
247

  

Ekki hefur endanlega verið skorið úr um hvað dómstóll ESB eigi við með þróun sinni í átt 

að sameiginlegum Evrópusambands „staðli“ á sviði réttarúrræða. Engu að síður virðist 

orðalag dómstólsins benda til þess að um einhvers konar forgangsréttarreglu sé að ræða. 

Dómstóllinn hefur slegið því föstu að ESB réttur geti girt fyrir beitingu réttarreglna landsréttar 

um skaðabótakröfur eða um réttarrúrræði, þegar þær reglur bjóða ekki virk og sambærileg 

réttarúrræði vegna brota á ESB rétti. Í Luccini málinu
248

 taldi dómstóll ESB að 

                                                 
241

 Bruno de Witte: „Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 342.  
242

 ESBD, mál nr. C-213/89, ECR 1990, bls. I-2433, 2474 (Factortame I). Sjá 2. efnisgrein í samantekt á 

dóminum, sbr. 20. efnigrein í forsendum dómsins.  
243

 ESBD, mál nr. C-46/93 og C-48/93, ECR 1996 bls. I-1029 (Brasserie du Pêcheur og Factortame).  
244

 Bruno de Witte: Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order, bls. 342.  
245

 Bruno de Witte: Direct effect, Primacy and the Nature of the Legal Order, bls. 342 
246

 Stephen Weatherill: Law and Integration in the European Union,bls. 116 og Bruno de Witte: „Direct effect, 

Primacy and the Nature of the Legal Order“, bls. 342.  
247

 S Weatherill: Law and Integration in the European Union, bls. 116. 
248

 ESBD mál nr. C-119/05, ECR 2007 bls. I-6188. 



44 

 

bandalagsréttur girti fyrir beitingu ítalskra laga að svo miklu leyti sem þau koma í veg fyrir 

endurgreiðslu ríkisaðstoðar sem greidd var í trássi við bandalagsrétt.
249

  

5.4. Forgangsáhrif sem lagaskilaregla  

Þegar vafi leikur á um, hvaða lögum skuli beita, reynir annars vegar á sértækar efnisreglur
250

 

og hins vegar á lagaskilareglur.
251

 Sértæku efnisreglurnar segja til um, með beinum hætti, 

hvaða reglu skuli beita. Lagaskilareglurnar benda svo á hvar lausn á vandamálinu sé að finna. 

Þær fyrrnefndu t.a.m. er að finna í Alþjóðasáttmála um alþjóðleg lausafjárkaup
252

 en þær 

síðarnefndu í Róm I reglugerðinni, sem fjallar um hvaða lög gilda í málum er varða skyldur 

samkvæmt samningum,
253

 sem innihalda reglur um hvaða réttarreglum beri að beita hverju 

sinni þegar málefni varðar sambandsrétt.
254

 

Sé litið á meginregluna um forgangsáhrif sem lagaskilareglu hefur það í för með sér að 

meginreglurnar um bein réttarverkan og forgangsáhrif eru oft paraðar saman, bæði í 

fræðaskrifum og fyrir dómstól ESB og dómstólum aðildarríkjanna. Ástæða þess er sú, að 

forgangsáhrif verða á vegi dómstóla aðildarríkjanna í hvert skipti sem einstaklingur byggir á 

réttarreglu sambandsréttar sem hefur beina réttarverkan, í því augnamiði að víkja réttarreglu 

landsréttar til hliðar og beita réttarreglu sambandsréttar í staðinn. Af þessu leiðir að 

forgangsáhrif og bein réttarverkan eru taldar hliðstæður.
255

 

Sacha Prechal er þeirrar skoðunar að forgangsráhrif gangi mun lengra en að vera aðeins 

lagaskilaregla í þeim tilvikum þegar landsréttur stangast á við sambandsrétt. Þannig feli 

meginreglan um forgangsáhrif það í sér að dómstólar aðildarríkjanna megi ekki endurskoða 

gildi réttarreglna sambandsréttar í ljósi réttarreglna í landsrétti, svo sem kom fram í 

Internationale Handelsgeselleschaft.
256

 Í tilvikum þegar reynir á gildi sambandsréttar sem 

stangast á við landsrétt, byggir einstaklingurinn ekki á réttarreglum sambandsréttar á sama 

hátt og í dæmigerðum málum er varða forgangsáhrif. Þvert á móti, þá heldur einstaklingurinn 

því fram að viðkomandi regla sambandsréttar sé ógild, til dæmis vegna þess að hún brýtur 
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gegn stjórnarskrárvörðum réttindum hans samkvæmt landsrétti.
257

 Forgangsáhrif felur, eins og 

áður hefur verið nefnt, í sér skylduna til þess að beita ekki
258

 réttarreglum sem eru andstæðar 

sambandsrétti. Af þeim sökum má líta á regluna sem lagaskilareglu, að minnsta kosti frá 

sjónarhorni dómstóla og stjórnsýslu aðildarríkjanna.
259

 

6. Forgangsáhrif frá sjónarhóli dómstóls ESB 

Dómstóll ESB hefur í vissum skilningi hlutverk stjórnlagadómstóls innan ESB sem dæmir í 

ágreiningsmálum, bæði á milli aðildarríkja sambandsins annars vegar og stofnana ESB hins 

vegar, svo og í ágreiningsmálum á milli aðildarríkjanna og stofnana ESB. Þar sem ekki voru 

til staðar neinar reglur um forgangsáhrif sambandsréttar, tók dómstóllinn af skarið og bjó til 

grundvallar stjórnskipunarreglur sem hin nýja réttarskipan Sambandsins var byggð á. Í ljósi 

fordæma dómstólsins, er nú ljóst að dómstóllinn lítur á bandalagsrétt, og nú sambandsrétt sem 

sjálfstætt réttarkerfi sem tengist þjóðarétti og landsrétti en er engu að síður af öðrum meiði og 

er þar af leiðandi háð eigin lögmálum í tengslum við forgang yfir lögum aðildarríkjanna.
260

 

6.1. Forgangsáhrif og stjórnskipunarlög aðildarríkjanna 

Dómstóll ESB dæmir ekki á grundvelli landsréttar. Hlutverk hans er að tryggja, að við túlkun 

og beitingu sáttmála Sambandsins, og þeirra reglna sem af þeim leiða, sé farið að lögum 

ESB.
261

 Þessi afstaða kom skýrt fram í dómi dómstólsins árið 1959, í Stork málinu 

svokallaða.
262

 Málið var höfðað gegn framkvæmdanefnd Kola- og stálbandalags Evrópu og í 

því reyndi á hvort nefndin hefði með aðgerðum sínum brotið gegn tilteknum ákvæðum þýsku 

stjórnarskrárinnar. Í ljósi ofangreindra atriða, taldi dómstóllinn að framkvæmdanefndin hefði 

ekki neinn lagagrundvöll til þess að fjalla um kæru sem reist væri á staðhæfingum um að 

ákvörðun nefndarinnar væri andstæð stjórnarskrá aðildarríkis.
263

 Samkvæmt þessum dómi, og 

dómi dómstólsins í Geitling málinu,
264

 sem féll ári síðar, taldi dómstóllinn það ekki hlutverk 

sitt að dæma um það hvort einstakar reglur Evrópuréttar og framkvæmd þeirra samrýmdust 

réttindum sem tryggð væru í stjórnarskrám einstakra aðildarríkja.
265
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Þessi afstaða dómstólsins vakti upp þá rökréttu spurningu hvort það kæmi þá í hlut 

dómstóla aðildarríkjanna að dæma um hvort reglur Bandalagsins og framkvæmd þeirra reglna 

í einstökum ríkjum væri samrýmanlegt stjórnarskrá í þeim ríkjum. Þýskir dómstólar tóku í 

kjölfarið þá afstöðu, að framsal valds til stofnana Bandalagsins gæti ekki svipt borgarana 

réttindum sem þeim væru tryggð í stjórnarskrá og að réttarreglur Evrópuréttar sem væru 

andstæð slíkum réttindum, kynnu að vera lýst ógild. Samkvæmt þessu myndu dómstólar 

aðildarríkja Bandalagsins eiga síðasta orðið um túlkun og framkvæmd Evrópuréttar, sem var 

augljós ögrun við sjálfstæði Evrópuréttar.
266

 Um þessi málefni verður fjallað nánar í 7. kafla.  

Aðeins tíu árum eftir að dómstóll ESB hafði neitað að endurskoða lagareglur í ljósi 

mannréttindareglna, breytti hann afstöðu sinni í Stauder málinu.
267

 Aðspurður hvort skráning 

nafna smjörkaupenda bryti gegn grundvallarreglum Evrópuréttar, svaraði dómstóll ESB því 

til, að fyrirkomulagið væri ekki ósamrýmanlegt þeim grundvallarréttindum samkvæmt 

Evrópurétti, sem dómstóllinn stæði vörð um.
268

 

Í áðurnefndum dómi dómstóls ESB í Internationale Handelsgesellschaft
269

 reyndi á hvort 

tiltekin skylda sem bandalagssréttur lagði á aðildarríkin væru andstæð þýsku 

stjórnarskránni
270

 og þar af leiðandi ógild að því leyti sem skyldan væri andstæð 

stjórnarskránni. Í forúrskurði sínum hafnaði dómstóllinn því að hann gæti dæmt um hvort 

bandalagsréttur samræmdist grundvallarréttindum sem vernduð væru af stjórnarskrá 

aðildarríkis.
271

 Hins vegar gæti dómstóllinn metið hvort tilteknar réttarreglur bandalagsréttar 

væru samrýmanlegar grundvallarréttindum sem væru hluti af Evrópurétti.
272

 Dómstóllinn 
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komst að þeirri niðurstöðu að dómstólar aðildarríkjanna hefðu ekki valdheimildir til þess að 

endurskoða gildi bandalagsréttar.
273

  

Simmenthal málið
274

 varðaði, eins og áður hefur komið fram, ágreining á milli ítölsku 

stjórnarskrárinnar og bandalagsréttar. Á Ítalíu var til stjórnskipunarvenja þess efnis að aðeins 

ítalski stjórnskipunardómstóllinn hafði vald til þess að virða að vettugi eða ógilda ákvæði 

landsréttar. Í Simmenthal þurfi undirréttur að taka afstöðu til tiltekins ákvæðis ítalskra laga 

sem var andstætt bandalagsrétti. Með því að vísa málinu til ítalska stjórnskipunardómstólsins 

yrði bandalagsréttur yfirfærður inn í landsrétt, sem myndi brjóta í bága við fordæmi dómstóls 

ESB, s.s. Costa gegn Enel. Á hinn bóginn væri það andstætt ítölskum stjórnskipunarreglum 

að virða ítalskan landsrétt að vettugi. Dómarinn ákvað að beina málinu til beggja dómstólanna 

en spurði dómstól EB hvort virða ætti að vettugi yngri reglur landsréttar sem brytu í bága við 

bandalagsrétt án þess að bíða þar til þær reglur yrði lagðar til hliðar með lögum eða 

stjórnskipulegum leiðum.
275

 Eins og áður hefur verið reifað í kafla 5.1., taldi dómstóllinn að 

dómstólum aðildarríkjanna bæri skylda til þess að veita ákvæðum bandalagsréttar 

fullnægjandi réttaráhrif og að dómstóll aðildarríkis þurfi því ekki nauðsynlega að óska eftir 

eða bíða þess að ákvæðið sé lagt til hliðar.
276

 Meginreglan sem draga má af Simmenthal 

málinu er sú að ef réttarregla landsréttar sem er andstæð sambandsrétti yrði engu að síður talin 

gild að landsrétti, myndi slíkt, að mati dómstóls ESB, koma í veg fyrir að þeim skyldum sem 

aðildarríkin hafa tekið sér á herðar sé sinnt með fullnægjandi hætti og brjóta gegn 

meginreglunni um samstarf af heilindum, og þar af leiðandi stefna grunnstoðum Sambandsins 

í hættu.
277

  

Í Factortame I
278

 sló dómstóllinn því svo endanlega föstu að stjórnskipunarreglur eða 

stjórnskipunarvenjur, megi ekki standa í vegi fyrir beitingu sambandsréttar. Samkvæmt 

stjórnskipunarvenju bresks réttar um sjálfstæði breska þingins, gátu breskir dómstólar ekki 

lagt til hliðar eða sleppt því að beita lögum sem sett höfðu verið af breska þinginu. Dómstóll 
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ESB taldi að þó svo að tiltekin réttarregla bandalagsréttar væri umdeild, ætti að breyta 

landsrétti á þann veg að ekki yrði girt fyrir fullnægjandi virkni bandalagsréttar.
279

 

Afstaða dómstóls ESB er í stuttu máli sú, að vegna einstaks eðlis síns, banni 

sambandsréttur aðildarríkjunum að leysa lögfræðileg ágreiningsefni með vísan til þeirra eigin 

laga eða stjórnskipunarreglna. Sambandsréttur hefur forgang vegna valda- og 

fullveldisframsals aðildarríkja þess til Sambandsins á þeim sviðum sem aðildarríkin hafa 

samþykkt framsal. Aðildarríkin hafa veitt Sambandinu löggjafarvald til þess að gera því kleift 

að sinna verkefnum sínum. Umrætt framsal væri marklaust ef aðildarríkin gætu ógilt eða 

frestað réttaráhrifum sambandsréttar með því að setja nýrri landslög eða með nýjum 

stjórnarskrárákvæðum. Ef aðildarríkjunum væri það heimilt, væri tilveru réttarkerfis ESB og 

virkni þess skeinuhætt. Samræmd túlkun og beiting sambandsréttar í öllum aðildarríkjum þess 

er frumforsenda þess að Sambandið geti verið til og virkað með fullnægjandi hætti. 

Sambandið getur aðeins náð slíkum árangri með því að hafa forgang yfir landsrétti 

aðildarríkjanna. Af þeim sökum verður sérhver réttarregla landsréttar sem er andstæð 

sambandsrétti, óháð aldri og réttarheimildalegri stöðu, að víkja fyrir sambandsrétti.
280

 

6.2. Forgangsáhrif og þjóðaréttur 

Dómstóll ESB hefur einnig tekið afstöðu til sambands sambandsréttar og þjóðaréttar, t.a.m. 

Racke málinu
281

 sem varðaði innflutning fyrirtækisins Racke á vínum frá Kósóvo til 

Þýskalands
282

 en tollstjórinn í Mainz krafði Racke um mismun á milli þess sem fyrirtækið 

greiddi í innflutningstolla vegna þess innflutnings og þess sem fyrirtækið hefði greitt ef 

samstarfssamnings á milli EB og Júgóslavíu hefði ekki notið við. Racke undi ekki við þessa 

gjaldheimtu og bar fyrir sig m.a. 62. gr. Vínarsáttmálans frá 1969 um breyttar forsendur.
283
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Í forúrskurði dómstóls ESB um málið, komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu, að 

einstaklingur megi láta reyna á gildi samnings á grundvelli reglna þjóðaréttar um riftun 

samninga. Þá tók dómstóllinn fram að ef bandalagsreglugerð, sem gerði ráð fyrir riftun 

alþjóðlegs samnings, yrði dæmd ógild af þeim sökum að hún væri andstæð þjóðarétti, myndu 

þau viðskiptalegu fríðindi sem samningurinn kvæði á um, vera gild samkvæmt bandalagsrétti 

þar til Bandalagið myndi rifta þeim samningi, í samræmi við reglur þjóðaréttar þar um.
284

  

Þá hefur dómstóll ESB tekið afstöðu til þess hvort forgangsáhrif ESB réttar gildi einnig á 

sviði þjóðaréttar, það er að segja, hvernig leysa beri ágreining á milli þjóðaréttar og 

sambandsréttar. Í dómi dómstóls ESB í sameinuðum málum P Kadi og Al Baarakaat
285

 sem 

varðaði þýðingu á ályktun Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna um aðgerðir gegn einstaklingum 

og samtökum í samstarfi við Osama bin Laden og tiltekin hryðjuverkasamtök, nánar tiltekið 

um kyrrsetningu eigna einstaklinga sem Sameinuðu þjóðirnar grunaði um þátttöku í 

hryðjuverkastarfsemi. Sóknaraðilar málsins, þeir Kadi og Al Baarakat gátu að sjálfsögðu ekki 

borið fyrir sig ógildingu ályktunar Öryggisráðsins og ályktunin var ekki háð endurskoðun 

dómstóls ESB. Engu að síður létu þeir reyna á gildi þeirrar reglugerðar sem veitti ályktuninni 

lagagildi og var afleiðing meintra mannréttindabrota fyrir dómstól ESB, þar á meðal brota 

gegn réttinum til að skjóta máli sínu fyrir dóm og réttinum til réttlátrar málsmeðferðar. Þá 

héldu þeir því fram að ESB hefði ekki valdheimildir til þess að innleiða slíka reglugerð.
286

 

Aðalálitaefnið í málinu var, hvort dómstóll ESB gæti endurskoðað reglugerð sem ætlað væri 

að veita ályktun á sviði Sameinuðu þjóðanna gildi, sem er í raun bannað samkvæmt 1. mgr. 

105. gr. Stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna frá 1945.
287 

Dómstóll ESB komst að þeirri niðurstöðu að bandalagsréttur væri grundvallaður á 

réttarríkinu og þ.a.l. væru aðgerðir innan Bandalagsins háðar endurskoðun, rétt eins og 

aðgerðir aðildarríkja og stofnana þess. Með endurskoðun er átt við mat á því hvort tilteknar 

aðgerðir samræmist stofnsáttmálum Sambandsins. Þá taldi dómstóllinn að alþjóðlegur 
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sáttmáli gæti ekki haft áhrif á valdheimildir sem stofnsáttmálarnir veita og þar af leiðandi ekki 

á sjálfstæði réttarkerfis Bandalagsins.
288

 Dómstóllinn taldi enn fremur að samkvæmt 

rótgrónum fordæmum, mynduðu grundvallarréttindi óaðskiljanlegan hluta þeirra meginreglna 

sem dómstóll ESB tryggir. Til að ná því markmiði, sækti dómstóllinn innblástur í 

sameiginlegar stjórnskipunarvenjur aðildarríkjanna og í leiðbeiningar í 

alþjóðamannréttindasáttmálum sem aðildarríkin eiga aðild að eða hafa undirritað. Þá skipi 

Mannréttindasáttmáli Evrópu sérstakan sess í þessu sambandi.
289

 Þá sé það einnig ljóst í ljósi 

fordæma, að aðgerðir sem samræmast ekki virðingu fyrir mannréttindum líðast ekki innan 

Bandalagsins.
290

 Einnig kemur fram, að Bandalaginu beri, við innleiðingu skuldbindinga 

vegna alþjóðlegra mannréttindasáttmála, skylda samkvæmt stofnsáttmálum Bandalagsins, til 

þess að grípa til ráðstafana sem eru nauðsynlegar samkvæmt viðkomandi skuldbindingu. Þar 

af leiðandi verði Bandalagið, við innleiðingu ályktunar Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 

samkvæmt áttunda kafla Stofnsáttmála Sameinuðu þjóðanna, að taka tillit til skilyrða og 

markmiða ályktunarinnar sem og skyldna sem gerðar eru til innleiðingar í Stofnsáttmála 

Sameinuðu þjóðanna.
291

  

Endurskoðun dómstóls ESB á gildi sérhverra aðgerða á sviði ESB verður að taka mið af 

grundvallarmannréttindum, þar sem ESB byggist á réttarríki, sem er leitt af stofnsáttmálum 

Bandalagsins sem sjálfstæðu réttarkerfi sem á ekki að vera fyrirfram litað af alþjóðlegum 

sáttmálum.
292

 Þar af leiðandi gat dómstóll ESB endurskoðað aðgerðir Sameinuðu þjóðanna og 

þar með, með óbeinum hætti, ályktanir Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna einnig. Ályktunin 

og þ.a.l. reglugerðin voru talin brjóta gegn rétti manna til að réttlátrar málsmeðferðar með því 
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að setja nöfn þeirra á umræddan lista yfir grunaða án möguleika á endurskoðun dómstóla. 

Dómstóll ESB viðurkenndi að öryggishagsmunir gætu réttlætt leynd yfir umræddum lista en 

gætu þó ekki útilokað endurskoðun dómstóla á lögmæti hans eftir að hann væri birtur. Þar af 

leiðandi var reglugerðin ógild að því marki sem hún varðaði sóknaraðilana. 

Í ljósi ofangreinds virðist niðurstaðan vera sú, að sambandsréttur hafi forgang gagnvart 

andstæðum ákvæðum þjóðaréttar, þó svo að þjóðréttarákvæðin séu eldri, svo sem 

Stofnsáttmáli Sameinuðu þjóðanna.
293

 

6.3. Stjórnskipuleg fjölhyggja (plúralismi) 

Stjórnskipuleg fjölhyggja eða plúralismi er kenning um samband ólíkra 

stjórnskipunarreglna.
294

 Kenningin felur í sér þá meginhugmynd að samband ólíkra 

stjórnskipunarreglna sé ekki endilega lýst sem stigveldi
295

 eða réttarheimildapýramída, heldur 

frekar sem samliggjandi
296

 mynstri þar sem ólíkar stjórnskipunarreglur mismunandi 

réttarkerfa eru til samtímis en án þess að ein regla víki sjálfkrafa fyrir annarri.
297

 Því hefur 

verið haldið fram að kenningin viðurkenni að hið evrópska réttarkerfi sem komið var á með 

Rómarsáttmálanum hafi þróast umfram hefðbundnar takmarkanir þjóðaréttar og að 

réttarkerfið geri nú sínar eigin sjálfstæðu stjórnskipulegu kröfur
298

 og að þessar kröfur eigi sér 

tilvist til hliðar við kröfur þjóðríkja. Sambandið á milli þessara réttarkerfa sé nú lárétt frekar 

en lóðrétt, samliggjandi frekar en stigveldi.
299

 

Stjórnskipuleg fjölhyggja er tilraun til að útskýra fjölbreytileika réttarheimilda 

stjórnskipunarréttar og krafna um æðsta úrskurðarvald
300

 sem skapar samhengi fyrir 

mögulegan ágreining milli stjórnskipunarreglna sem stjórnast ekki af stigveldisreglum.
301

 

Ágreiningur um hvernig eigi að leysa eða koma á reglum um ágreining milli 

stjórnskipunarreglna um hvaða regla skuli hafa forgang, felur óhjákvæmilega í sér umræður 

um eðli og lögmæti krafna stjórnskipunareglnanna um æðsta úrskurðarvald.
302

 Markmið 

kenninga um stjórnskipulega fjölhyggju er að sýna fram á að mismunandi 

stjórnskipunarreglur geti gilt í sameiningu og á sama tíma án þess að tiltekið réttarkerfi hafi 
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sjálfkrafa æðsta yfirvald á grundvelli fyrir fram ákveðins stigveldis eða 

réttarheimildarstiga.
303

  

Því hefur reglulega verið haldið fram að Maastrict dómur þýska stjórnlagadómstólsins hafi 

verið upphaf stjórnskipulegrar fjölhyggju. Fræðimaðurinn Neil Walker telur t.a.m. að 

dómurinn hafi markað upphaf kenningarinnar. Hann hafi vakið menn til umhugsunar um að 

við lifum ekki í hliðstæðum réttarkerfum, heldur í einhvers konar hugmynd um 

stjórnskipulega fjölhyggju.
304

 Julio Baquero Cruz telur kenninguna m.a. vera tilraun til þess 

að réttlæta þá afstöðu þýska stjórnlagadómstólsins, sem fram kom í Maastrict dóminum, að 

forgangsáhrif Evrópuréttar séu afstæð.
305

 Miriam Aziz komst þannig að orði, að lexían frá 

þýska stjórnlagadómstólnum í kjölfar Maastricht dóms þess sé að áskorunin sé fólgin í því að 

hve miklu leyti lögfræðilegur ágreiningur geti verið straumlínulagaður, þannig að hann geti 

viðurkennt mörg mismunandi viðhorf en á sama tíma viðurkennt mótsagnakennt eðli og innri 

togstreitu Evrópusamrunans.
306

  

Neil MacCormick kynnti kenninguna til sögunnar í grein árið 1995.
307

 Tveimur árum áður, 

eða árið 1993 skrifaði hann um
308

 að hugmyndin um fullveldi þjóðríkja væri í raun úrelt og að 

tími væri kominn til að líta á stjórnarskrárhyggju öðrum augum. Benti hann á að lögsaga 

mismunandi réttarkerfa rekist á og ekki þyrfti nauðsynlega að leysa ágreining á milli þeirra 

með stigveldisreglum.
309

 Greinin sem hann skrifaði árið 1995, skömmu eftir að dómur féll í 

Maastrict máli þýska stjórnlagadómstólsins, varð til þess að hann hefur jafnan verið nefndur 

„faðir“ kenningarinnar um stjórnskipulega fjölhyggju.
310

 Hann leit á þann dóm sem 

staðfestingu á kenningu sinni um samliggjandi réttarkerfi en að ágreiningur á milli þeirra yrði 

ekki leystur með stigveldisreglum. Hann telur að besta greiningin á sambandinu á milli 

réttarkerfanna væri í anda fjölhyggju, frekar en eineðlis og „gagnvirk, frekar en stigveldisleg“. 

Þá telur hann túlkunarvald þeirra yfirvalda sem færu með æðsta úrskurðarvald í hinum ólíku 

réttarkerfum yrði, í hverju og einu réttarkerfi, að vera endanlegt. Þar af leiðandi yrði 

stjórnlagadómstóll aðildarríkis að hafna því að valdheimildir hans til þess að túlka 
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stjórnarskrá sem kvæði á um stofnun hans, geti verið takmarkaðar af dómum annarra 

dómstóla, utan við viðkomandi réttarkerfi. Að sama skapi yrði dómstóll ESB að hafna því að 

valdheimildir hans til að túlka eigin stjórnskipunarsáttmála geti verið takmarkaðar af dómum 

dómstóla aðildarríkjanna. Af þessum ástæðum taldi hann gagnrýni á Maastrich dóm þýska 

stjórnlagadómstólsins of harkalega og að þýski dómstóllinn hefði komist að rökréttri 

niðurstöðu, í ljósi fjölhyggjukenningar sinnar.
311

 

Miguel Maduro, einn helsti forvígismaður stefnunnar í dag, telur að stjórnskipuleg 

fjölhyggja sé, ef til vill, farsælasta tilraunin til þess að búa til kenningu utan um evrópskan 

stjórnskipunarrétt. Hins vegar þá hafi stjórnskipuleg fjölhyggja ekki búið til kenningu utan um 

stjórnskipunarrétt á sviði ESB. Með öðrum orðum, þá tilgreini stjórnskipuleg fjölhyggja ekki 

sérkenni evrópsks stjórnskipunarréttar, heldur útskýri hún eðli sambandsins á milli evrópsks 

stjórnskipunarréttar og annarra stjórnskipunarreglna. Hann lítur ekki aðeins á stjórnskipulega 

fjölhyggju sem leið til að leysa úr ágreiningi á milli ósamrýmanlegra stjórnskipunarreglna um 

hvor skuli hafa forgang, heldur einnig sem kenningu sem geti með sem bestu móti falið í sér 

og sett reglur um eðli Evrópusambandsins.
312

 Maduro telur að stjórnskipuleg fjölhyggja lýsi 

best núverandi lagalegum raunveruleika krafna stjórnskipunarreglna innan sama réttarkerfis 

um æðsta yfirvald og lagalegum tilraunum til ná höndum yfir þær.
313

 Þá sé spursmál hvort líta 

ætti á stjórnskipulega fjölhyggju innan ESB sem fjölhyggju ólíkra réttarkerfa þ.e. milli ESB 

og aðildarríkjanna, eða sem fjölhyggju stjórnskipulegra krafna um æðsta yfirvald innan sama 

réttarkerfis, þannig að réttarkerfi aðildarríkjanna séu hluti af samevrópsku réttarkerfi. Sé 

gerður greinarmunur á réttarskipan
314

 annars vegar og réttarkerfi
315

 hins vegar, þá sé hægt að 

líta svo á að ESB og réttarkerfi aðildarríkjanna séu hluti af sama evrópska réttarkerfinu.
316

 

Neil Walker gengur lengra en Maduro í kenningum sínum. Hann tengir nýlega þróun 

Evrópusamrunans við hnignun hugmyndarinnar um fullveldi þjóða,
317

 auk nýrra áskoranna 

sem mæta stjórnarskrárhyggju sem ætlað var að veita svör við brotakenndum, fjölþrepa og 

flóknum heimi félagslegra málefna. Kenning hans um svokallaða þekkingarfræðilega 

frumstjórnarskrárhyggju
318

 tekur á þessum málefnum. Hann heldur því jafnramt fram að á 
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meðan tilvist fjölbreytilegra réttarkerfa, sem eru ólík þekkingarfræðileg svæði, setji mark sitt 

á lagalegan raunveruleika Evrópusamrunans, sé hægt að tengja þessi atriði saman í gegnum 

það hjálparmál sem stjórnskipunarrétturinn veitir.
319

 Hann bendir á að stjórnskipunarleg 

fjölhyggja fjalli ekki um ágreining, heldur sé hún um viðurkenningu á tilvist mismunandi 

réttarkerfa sem verða að gera málamiðlanir sín á milli.
320

 Sá sem trúir á stjórnskipulega 

fjölhyggju, verði að vera mótfallinn hugmyndum um stjórnskipulegan óskeikulleika. 

Viðkomandi verði að sætta sig við að það sé og verði ágreiningur á milli mismunandi 

yfirvalda, að ekkert endanlegt úrslitavald geti leyst úr því og sérhver úrlausn slíks ágreinings 

verði óviss.
321

 

Kenningar fræðimannsins Armin Von Bogdandy fela í sér að 2. mgr. 4. gr. Sáttmálans um 

Evrópusambandið sem kveður á um skyldu Sambandsins til að virða stöðu aðildarríkjanna 

gagnvart sáttmálunum og sjálfsmynd þeirra, feli í sér þá hugmynd að sambandsréttur hafi ekki 

fullkominn forgang yfir réttarreglum aðildarríkjanna og að sambandið milli sambandsréttar og 

landsréttar aðildarríkjanna sé ekki endilega af stigveldislegum toga, þar sem ákvæðið feli í sér 

fjölhyggjulega sýn á sambandið milli sambandsréttar og stjórnskipunarréttar 

aðildarríkjanna.
322

  

Von Bogdandy lítur á efni 2. mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið sem yfirlýsingu 

um einhvers konar samevrópska stjórnskipulega fjölhyggju þar sem sambandsréttur og 

stjórnskipunarréttur landsréttar aðildarríkja Sambandsins skilgreina í sameiningu ákvæðið, 

sem jafnan er nefnt ákvæðið um þjóðareinkenni.
323

 Hann telur einnig að meginreglur 

stjórnskipunarréttar sem verndaðar eru af stjórnskipunardómstólum aðildarríkjanna gegn 

forgangsáhrifum sambandsréttar séu fyrirmynd í skýringu þjóðareinkenna. Þjóðareinkenni 

njóti ekki fullkominnar verndar í sambandsrétti og þau þurfi að styrkja gegn meginreglunni 

um samræmda beitingu sambandsréttar; innleiðing þeirrar skyldu sé verkefni fyrir bæði 

dómstól ESB og stjórnskipunardómstóla aðildarríkjanna sem hluti af samsettu kerfi dómsmála 

á sviði stjórnskipunarréttar. Þetta samspil milli dómstóls ESB og stjórnskipunardómstóla 

aðildarríkja, sem og möguleikar á ágreiningi, ætti að skilja sem kraftmikið og kærkomið tæki 

til valdaaðgreiningar
324

 en hann telur 2. mgr. 4. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið geta 

dugað til þess að aðildarríki víki frá tilteknum réttarreglum ESB réttar með vísan til verndunar 
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þjóðareinkenna sinna.
325

 Þannig lítur hann á 2. mgr. 4.gr. Sáttmálans um Evrópusambandið 

sem leið til að aðlaga dómafordæmi stjórnskipunardómstóla aðildarríkjanna um sambandið 

milli sambandsréttar og stjórnskipunarréttar aðildarríkjanna. Hann segir að ákvæðið um 

þjóðareinkenni krefjist ekki aðeins þess að að virðing sé borin fyrir sérkennum 

stjórnskipunarréttar hvers aðildarríkis, heldur megi einnig skilja ákvæðið sem svo að 

dómstólar aðildarríkjanna megi, undir vissum kringumstæðum, kalla fram stjórnskipulegar 

takmarkanir á forgangsáhrifum sambandsréttar. 2. mgr. 4. gr. feli í sér þessar stjórnskipulegu 

takmarkanir í stofnunarlegu og réttarfarslegu samhengi sem stjórnskipunardómstólar 

aðildarríkjanna og dómstóll ESB vinna náið saman í sem hluti af samsettu réttarkerfi á sviði 

stjórnskipulegra dómsmála. Þetta sjónarmið stefni að því að tryggja virðingu fyrir bæði ESB 

rétti og stjórnskipulegum sérkennum aðildarríkjanna.
326

 Von Bogdandy telur einnig mikilvægt 

að skoða þann þátt 2. mgr. 4.gr. Sáttmálans um Evrópusambandið sem snýr að jafnrétti 

aðildarríkjanna, til þess að skilja merkingu ákvæðisins um þjóðareinkenni í ljósi 

stjórnskipulegrar fjölhyggju. Jafnræðisþáttur ákvæðisins sé merki um evrópska 

stjórnskipulega fjölhyggju, sem tekur tillit til fjölbreytileika stjórnskipulagsreglna 

aðildarríkjanna.
327

 Þá kemst hann að þeirri áhugaverðu niðurstöðu, að það sé megineinkenni 

evrópskrar stjórnskipulegrar fjölhyggju, að dómur dómstóls ESB um þjóðareinkenni sé ekki 

endanleg niðurstaða.
328

  

Þá hafa nokkrir fræðimenn gagnrýnt hugmyndina um stjórnskipulega fjölhyggju. Einn 

þeirra er fræðimaðurinn Alexander Somek. Hann segir ekkert nýtt við kenninguna. Í raun sé 

um að ræða ákveðna tegund eineðliskenningar innan landsréttar. Hann segir að ef dómstólar 

aðildarríkjanna myndu alltaf láta ESB rétt trompa stjórnskipunarrétt sinn, myndu þeir hegða 

sér eins og fulltrúar yfirþjóðlegs kerfis og þar með slíta sig frá réttarkerfi landsréttar.
329

 Hann 

segir að sambandsréttur meini dómstólum aðildarríkjanna ekki að taka ákvarðanir sem brjóta í 

bága við sambandsrétt þar sem ákvarðanirnar verði ekki ógildar og eina afleiðingin sé 

skaðabótaábyrgð ríkisins. Hann segir það rökrétt að líta svo á að aðildarríkin hafi vald til þess 

að leyfa dómurunum sínum að taka „falskar“ ákvarðanir, svo lengi sem ríkin eru tilbúin að 
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borga fyrir það.
330

 Hann kemst að þeirri niðurstöðu að aðeins hið ráðandi
331

 réttarkerfi hafi 

völd til þess að dæma í ágreiningsmálum um forgangsáhrif.
332

 

Annar gagnrýnandi stjórnskipulegrar fjölhyggju er Julio Baquero Cruz. Hann hefur bent á 

að stjórnskipuleg fjölhyggja, sér í lagi róttæk stjórnskipuleg fjölhyggja, geti staðið í vegi fyrir 

frekari Evrópusamruna.
333

 Hann lýsir stjórnskipulegri fjölhyggju, eins og áður hefur komið 

fram, sem tilraun til þess að réttlæta þá afstöðu þýska stjórnlagadómstólsins, sem fram kom í 

Maastrict dóminum, að forgangsáhrif Evrópuréttar séu afstæð.
334

 Hann gerir sérstaklega 

athugasemdir við róttæka stjórnskipulega fjölhyggju og nefnir nokkrar ástæður því til í 

stuðnings. Í fyrsta lagi gæti verndun mannréttinda innan ESB verið stofnað í hættu vegna 

skorts á skýrri tengingu á milli dómstóla. Samskipti dómstóla í anda stjórnskipulegrar 

fjölhyggju gætu leitt til ógildingar á mikilvægum stefnumótunaraðgerðum ESB, sem hann 

telur að eigi að breyta á formlegan hátt en ekki óformlega, með einhliða yfirlýsingum. Í öðru 

lagi sé endurskoðun dómstólanna einhliða. Einn dómstóll aðildarríkjanna gæti tekið ákvörðun 

sem myndi ganga yfir alla aðra. Lögsaga dómstóls ESB yrði virt að vettugi; hollusta og traust 

við dómstólinn myndu hverfa, sem myndi svo leiða til stjórnleysis. Í þriðja lagi þá sé 

ákvarðanatökuferli ESB nógu viðkvæmt fyrir, ekki þurfi að bæta við frekari hindrunum á 

beitingu þess. Möguleikinn á að beita ekki Evrópurétti gæti aukið vantraust og stefnt 

ákvörðunartökuferli ESB í hættu. Í fjórða lagi þá verði að gilda stigveldisreglur um beitingu 

stjórnarskráa og landslaga aðildarríkjanna, þegar til ágreinings kemur. Ágreiningur um 

beitingu reglna verði leystur, annað hvort með því að beita annarri reglu í stað hinnar, sem er 

lögð til hliðar en heldur áfram að vera til, eða þá með því að lýsa yfir ógildi annarrar þeirrar, 

sem hættir þá að vera til. Í fimmta lagi telur Cruz, að verði Evrópuréttur látinn víkja fyrir 

stjórnarskrá aðildarríkis, sé verið að vernda stjórnarskrána, en ekki lýðræði innan viðkomandi 

aðildarríkis. Sé viðurkennt að lýðræðishallinn innan ESB réttlæti forgang stjórnarskráa 

aðildarríkjanna, verði réttarríki ESB fórnað. Af þeim sökum er hann ósammála því sjónarmiði 

að réttlæta megi endurskoðun dómstóla aðildarríkjanna á ESB rétti, þegar nauðsyn þess að 

tryggja lýðræði og gildi innan viðkomandi aðildarríkis, vegi þyngra en nauðsyn þess að 

tryggja skilvirkni og einsleitni ESB réttar. Í sjötta lagi verði einhliða ákvörðun um að beita 

ekki ESB rétti í einstaka tilvikum í besta falli réttlætt sem óskráður endanlegur réttur til 

mótþróa ef og þegar réttarkerfi ESB myndi leggja á kvaðir sem væru bersýnilega andstæðar 
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grundvallargildum og meginreglum stjórnskipunar viðkomandi ríkis. Í sjöunda og síðasta lagi 

sé stjórnskipunarleg fjölhyggja stundum byggð á sjónarmiðum um sérstöðu og 

þjóðernishyggju að því leyti að menn taki ekki nógu alvarlega kerfið í heild sinni og geri sér 

ekki grein fyrir afleiðingum kenningarinnar á kerfið sem og hlutverki þeirra innan þess.
335

 

7. Forgangsráhrif frá sjónarhorni aðildarríkjanna 

7.1.  Forgangsáhrif í gegnum „fræðilegar samningaviðræður“ 

Í skýrslu sem dómstóll ESB gaf út í tilefni af milliríkjaráðstefnu um endurskoðun 

stofnsáttmálanna
336

 árið 1995 komst dómstóllinn svo að orði að „árangur bandalagsréttar við 

að taka sér svo kyrfilega bólfestu í lagalegu lífi aðildarríkjanna er eins mikill og raun ber vitni 

vegna þess að hann hefur fengið viðtökur, verið túlkaður og beitt af ríkisborgurum, 

stjórnvöldum og dómstólum aðildarríkjanna sem samræmdar reglur sem einstaklingar geta 

stuðst við fyrir landsdómstólum.“
337

 Komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að forsenda þess 

að sambandsréttur fengi forgangsáhrif, væri afstaða dómstóla og yfirvalda aðildarríkjanna.
338

 

Meginreglan um forgangsáhrif ESB réttar hefur haft gríðarleg áhrif á aðildarríki ESB. 

Aðildarríkin tóku meginreglunni misvel, eins og dómaframkvæmd innan aðildarríkjanna 

sjálfra og dómaframkvæmd dómstóls ESB hefur leitt í ljós. Engu að síður hafa ríkin að mestu 

samþykkt að reglan eigi rétt á sér, þó svo að mörg þeirra hafi gert einhverja fyrirvara. Með því 

að samþykkja forgangsáhrif Evrópuréttar þurftu aðildarríkin að breyta viðteknum 

túlkunarreglum og réttarframkvæmd landsréttar. Að mati fræðikonunnar Karen Alter höfðu 

dómstólar aðildarríkjanna þrjá valkosti í stöðunni:
339

 

a. Samþykkja þá staðhæfingu dómstóls ESB að með Rómarsáttmálanum hefði verið 

komið á „nýrri réttarskipan“ sem fæli í sér breytingar á lagalegum skyldum 

aðildarríkjanna. 

b. Treysta á að yngri lög hafi forgang gagnvart eldri lögum og beita þ.a.l. þeim lögum 

sem þingið hefði samþykkt síðar, í stað eldri laga. 

c. Breyta lögum landsréttar þannig að þau væru ekki lengur ósamrýmanleg 

forgangsáhrifum en á sama tíma hafna þeirri hugmynd að Rómarsáttmálinn fæli í sér 

nýjar lagalegar skyldur.  
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Fyrsti möguleikinn felur það í sér að ef Rómarsáttmálinn ætti að vera sérstakur, þá myndu 

þær hefðbundnu takmarkanir sem gilda um þjóðarétt, ekki gilda um bandalagsrétt. Þessi 

kostur hefði það einnig í för með sér að dómstóll ESB væri fengið æðsta úrskurðarvald til 

þess að skilgreina umfang skyldna aðildarríkjanna samkvæmt bandalagsrétti. Annar 

valkosturinn verndar fullveldi aðildarrikjanna í ríkari mæli og tryggir að aðeins reglur sem 

settar eru fyrir tilstuðlan þjóðþinga og ríkisstjórna aðildarríkjanna hafi gildi að lögum. Þessi 

niðurstaða stangast á við kröfu dómstóls ESB um forgangsáhrif og í framkvæmd yrði 

ríkisstjórnum aðildarríkjanna heimilað að virða lagalegar skuldbindingar þeirra samkvæmt 

bandalagsrétti að vettugi. Þriðji valkosturinn er oftast valinn af dómstólum aðildarríkjanna 

þannig að þeir túlka fyrri réttarframkvæmd landsréttar upp á nýtt á þann veg að 

réttarframkvæmdin brjóti ekki lengur í bága við forgangsáhrif bandalagsréttar.
340

 

Alter bendir á að dómstóll ESB, aðildarríkin og dómstólar þeirra hafi í tíðina valið 

mismunandi túlkunarkosti. Dómstóll ESB hafi kosið eigin túlkun þar sem hann vill stuðla að 

auknum Evrópusamruna og auka skilvirkni í beitingu bandalagsréttar með þvi að auka 

valdheimildir Evrópusambandsins og sínar eigin valdheimildir. Ríkisstjórnir aðildarríkjanna 

hafi verið hrifnari af öðrum valkostinum þar sem þær vildu viðhalda fullveldi eigin ríkis. 

Dómarar innan aðildarríkjanna séu svo líklegri til að velja þriðja kostinn. Þannig gátu þeir 

valið um mismunandi skýringarkosti. Dómarar aðildarríkjanna hafa í gegnum tíðina tekið 

mismunandi afstöðu til þess hvað sé „rétt“ túlkun á ákvæðum landsréttar og bandalagsréttar. 

341
 

Alter kallar ferlið þar sem dómstólar aðildarríkjanna og dómstóll ESB þróuðu áfram 

forgangsáhrif Evrópuréttar „fræðilegar samningaviðræður“. Hún telur „samningaviðræður“ 

eiga frekar við heldur en „samræður“, þar sem hlutaðeigandi aðilar sem hafa ólíkra hagsmuna 

að gæta hafa þurft að gera málamiðlanir sem taka mið af valdheimildum aðilanna, ólíkum 

hagsmunum aðilanna og mikilvægi hagsmunanna. Í þeim skilningi séu forgangsáhrif ESB 

niðurstaða samningaviðræðna. Þar sem dómstóll ESB, dómstólar aðildarríkjanna og 

aðildarríkin sjálf sammælast um að sú málamiðlun sé skárri en lagaleg upplausn, sætta allir 

aðilar sig við að þurfa að slá af ítrustu kröfum sínum. Dómstóll ESB hafi í raun sætt sig við 

dómarar aðildarríkjanna setji takmarkanir á forgangsáhrifum Evrópuréttar. Dómarar 

aðildarríkjanna hafi sætt sig við að breyta ríkjandi réttarframkvæmd samkvæmt hlutaðeigandi 

landsrétti og aðildarríkin hafi sætt sig við að takmarka fullveldi sitt að verulegu leyti.
342
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7.2. Viðbrögð aðildarríkjanna við forgangsáhrifum Evrópuréttar  

7.2.1. Almennt 

Viðbrögð aðildarríkja ESB við forgangsáhrifum Evrópuréttar yfir landsrétti hafa frá upphafi 

verið nokkuð mismunandi eftir löndum. Engu að síður má slá því föstu að grunnreglan um 

forgangsáhrif Evrópuréttar yfir almennum landslögum sé viðurkennd af öllum 

aðildarríkjunum.
343

 Þá hefur heldur meiri ágreiningur staðið um forgang Evrópuréttar yfir 

stjórnarskrám aðildarríkjanna.
344

 Mest hefur borið á fyrirvörum þýska stjórnlagadómstólsins 

en fjölmargir aðrir stjórnlagadómstólar, áfrýjunardómstólar og undirréttir í aðildarríkjum hafa 

einnig gert sambærilega fyrirvara eða jafnvel neitað að veita Evrópurétti forgang í vissum 

tilvikum. Eftirfarandi umfjöllun er ætlað að varpa ljósi á fjölbreytilega dómaframkvæmd 

dómstóla aðildarríkjanna um afstöðu þeirra til forgangsáhrifa Evrópuréttar.  

7.2.2. Bretland 

Innleiðing forgangsáhrifa í breskan rétt hefur ekki verið án vandkvæða. Helsta fyrirstaðan 

grundvallast á meginreglunni um fullveldi þingsins
345

 en samkvæmt þeirri meginreglu hefur 

þingið vald til að setja þau lög sem því sýnist, svo lengi sem þau binda ekki þingið til 

framtíðar. Þingið er talið, samkvæmt stjórnskipunarreglum, mega búa til eða afnema hvaða 

lög sem er og enginn einstaklingur eða stofnun hefur rétt til að ógilda eða leggja til hliðar lög 

sem sett eru af þinginu. Þar sem breska stjórnarskráin er að mestu leyti óskrifuð, er varla hægt 

að einfaldlega „breyta“ henni til samræmis við Evrópurétt.
346

 Þegar Bretar gengu í EB árið 

1973 var Sáttmálinn um Evrópubandalagið frá 1972 einfaldlega innleiddur inn í breskan rétt 

með lögum, en Bretland er tvíeðlisríki. Með þeirri lagasetningu voru forgangsáhrif 

Evrópuréttar í raun viðurkennd sem hluti af breskum rétti, bæði hvað þágildandi reglur og 

framtíðar reglur Evópuréttar varðar.
347

 Þá skylda lögin breska dómstóla til þess beina 

spurningum um túlkun og forgangsáhrif Evrópuréttar til dómstóls ESB, ef dómstólar í 

Bretlandi geta ekki leyst vandann sjálfir með vísan til eldri dómafordæma, auk þess sem 
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dómstólar eru skyldugir til að fara eftir dómum dómstóls ESB í öllum málum sem varða 

Evrópurétt.
348

 Þetta felur meðal annars í sér spurningar um forgangsáhrif.
349

  

Þegar bresk lög samrýmast ekki yngri Evrópurétti, heimila breskar réttarreglur forgang 

Evrópuréttar, sjá til dæmis Pigs Marketing Board (Norður Írland) gegn Redmont,
350

 frá árinu 

1979, þar sem reglur sameiginlegu landbúnaðarstefnunnar
351

 voru látin hafa forgang gagnvart 

landsrétti. Vandamál komu hins vegar upp þegar yngri bresk lög fengu ekki samrýmst eldri 

Evrópurétti. Fyrstu stóru árekstrarnir urðu í Macarthys gegn Smith
352

 og Garland gegn 

BREL
353

 þar sem bresku jafnréttislögin gengu í berhögg við 119. gr. Sáttmálans um 

Evrópubandalagið.
354

 Dómstóll ESB taldi í báðum tilvikum að um ólögmæta mismunun væri 

að ræða í skilningi bandalagsréttar og dæmdi kærendum skaðabætur.  

Factortame málaferlin
355

 komu til sögunnar vegna fiskveiðideilna milli Breta og 

Spánverja. Bresku lögin um vöruflutninga á sjó frá 1988 miðuðu að því að halda fiskikvóta 
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undir fiskveiðikerfi EB innan Bretlands með því að girða fyrir skráningu fiskiskipa í eigu 

annarra en Breta. Nokkrir Spánverjar létu reyna á lögin með þeim rökum að þau fælu í sér 

mismunun á grundvelli þjóðernis í skilningi EB sáttmálans. Breski dómstóllinn óskaði eftir 

forúrskurði dómstóls ESB og á meðan hans var beðið, veitti dómstóllinn lögbann gegn 

beitingu reglugerðar sem sett var með stoð í lögunum. Dómstóll ESB svaraði spurningunni 

um hvort aðgerðir Breta til varnar fiskveiðistjórnarkerfi sínu væru samrýmanlegar Evrópurétti 

með þeim hætti að aðildarríkjunum væri heimilt að ákveða, í samræmi við þjóðréttarreglur, 

þau skilyrði sem fiskiskip verði að uppfylla til þess að mega vera skráð í skrám þeirra og 

mega sigla undir fána þeirra en, við beitingu þess valds, verði aðildarríkin að fylgja reglum 

bandalagsréttar. Það væri andstætt bandalagsrétti að aðildarríki setji lög sem kveða á um 

skilyrði fyrir skráningu fiskiskipa á borð við að eigendur og starfsmenn skipins verði að vera 

af þjóðerni viðkomandi aðildarríkis eða fyrirtæki skráð í því landi og að minnsta kosti 75% 

hlutabréfa fyrirtækisins séu í eigu manna af því þjóðerni eða í eigu fyrirtækja sem uppfylla 

framangreind skilyrði og að 75% stjórnenda fyrirtækisins verði að vera af því þjóðerni. Hins 

vegar sé það ekki andstætt bandalagsrétti ef löggjöf aðildarríkis gerir það að skilyrði fyrir 

skráningu fiskiskips að það sé gert út og stýrt frá því aðildarríki.
356

 Factortame málaferlin 

sýna að málamiðlun hefur verið gerð á milli breskra dómstóla og dómstóls ESB um 

forgangsáhrif ESB réttar. Hins vegar þá líta breskir dómstólar svo á að skyldan sem lögð er á 

þá komi til vegna skýrs vilja breska þingsins en ekki beint frá sáttmálum ESB.
357

  

Árið 2002 skaut álitamál um forgangsáhrif aftur upp kollinum, þ.e. í Metric Martyrs
358

 

málinu, þar sem á reyndi hvort yngri bresk lög skyldu hafa forgang gagnvart Evrópurétti þar 

sem bresku staðlalögin frá 1985 hefðu gert Sáttmálann um Evrópubandalagið frá 1972 

úreltan. High Court hafnaði þessu viðhorfi og hélt því fram að Sáttmálinn um EB frá 1972 

hefði öðlast stöðu stjórnskipunarlaga
359

 sem gerði það að verkum að þau gætu ekki úrelst. 
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7.2.3. Belgía 

Belgískir dómstólar hafa gengið hvað lengst í að viðurkenna forgangsáhrif Evrópuréttar. 

Þegar í dómi Hæstaréttar Belgíu Cour de Cassation
360

 frá árinu 1971 í Franco-Suisse Le Ski 

málinu
361

 var reglum bandalagsréttar veittur forgangur. Þó svo að belgíska stjórnarskráin hafi 

á þeim tíma verið þögul um gildi þjóðréttarreglna eða bandalagsréttar gagnvart landsrétti, 

mótaði Cour de Cassation sömu meginreglu um forgangsáhrif eins og litið hafði dagsins ljós í 

Costa gegn Enel og byggði niðurstöðu sína á eðli þjóðaréttar og bandalagsréttar.
362

 Aðrir 

belgískir dómstólar voru örlítið tregari í taumi. Til að mynda taldi Cour d‘Arbitrage, belgíski 

stjórnlagadómstóllinn að stjórnarskrá Belgíu væri þjóðréttarsamningum rétthærri og gaf 

þannig í skyn að endanlegt ákvörðunarvald lægi hjá belgískum dómstólum, en ekki dómstól 

ESB.
363

 

Segja má að Cour de Cassation hafi, í Le Ski málinu, látið meginregluna um að eldri lög 

víki fyrir yngri lögum lönd og leið í því augnamiði að bandalagsréttur fengi forgang gagnvart 

belgískum lögum
364

 þar sem þjóðréttarsamningi var veittur forgangur gagnvart yngri 

belgískum lögum. Rökstuðningur dómstólsins var á þá leið, að þegar réttarregla landsréttar 

bryti í bága við réttarreglu þjóðaréttar sem hefði beina réttarverkan í réttarkerfi viðkomandi 

landsréttar, ætti reglan sem fram kæmi í Sáttmálanum að hafa forgang gagnvart viðkomandi 

réttarreglu landsréttar, forgangur Sáttmálans kæmi til vegna grunneðlis þjóðaréttar. Ástæðan 

væri sú að sáttmálar Bandalagsins fælu í sér nýja réttarskipan í og í þágu þeirrar réttarskipunar 

hefði aðildarríkin takmarkað fullveldi sitt á þeim sviðum sem ríkin sjálf ákvæðu.
365

 Sú regla 

sem fram kom í Le Ski málinu er enn talin standast því belgískir dómstólar hafa ekki breytt 

afstöðu sinni.
366

 Með því að viðurkenna takmörkun á beitingu fullveldis, sló Cour de 

Cassation því föstu að bæði frumréttur og afleiddar gerðir bandalagsréttar hefðu forgang 

gagnvart andstæðum landsrétti. Rökstuðningurinn ber óneitanlega keim af rökstuðningi 
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dómstóls ESB í máli Costa gegn Enel, nema hvað að Cour de Cassation vísaði til 

takmörkunar á beitingu fullveldis á meðan dómstóll ESB vísaði til greinilegra takmarkana á 

fullveldi.
367

 Cour de Cassation tók þó ekki afstöðu til þess hvort bandalagsréttur skyldi hafa 

forgang gagnvart ákvæðum belgísku stjórnarskrárinnar. 

Cour d‘Arbitrage sagði í skýrslu frá maí 1993, að í málum þar sem spurningar vakna um 

hvort landslög séu ósamrýmanleg Evrópurétti, sé ekki hægt að leysa slíkt vandamál án 

tilvísunar til 25. gr. stjórnarskrárinnar.
368

 Belgísku stjórnarskránni var breytt árið 2012 á þá 

leið, að 34. gr. hennar, sem áður var 25. gr., kveður nú á um að sérgreint valdaframsal í 

gegnum þjóðréttarsamning eða til alþjóðastofnana sé heimilt.
369

 

7.2.4. Ítalía 

Líkt og í Þýskalandi, hafa lengi vel verið mjög sterk mannréttindaákvæði í ítölsku 

stjórnarskránni enda urðu báðar til skömmu eftir seinni heimsstyrjöldina. Bæði ríkin hafa 

lengi leyft valdaframsal til alþjóðastofnana en ekki er kveðið á um áhrif valdaframsals á 

stjórnskipunarrétt. 11. gr. ítölsku stjórnarskrárinnar heimilar takmörkun fullveldis í þágu 

alþjóðasamstarfs til þess að tryggja frið og réttlæti á milli ríkja.
370

 Bæði Costa gegn Enel og 

Simmenthal, sem áður hefur verið fjallað um, eiga rætur sínar að rekja til Ítalíu, sem og 

Pupino, sem fjallað var um með ítarlegum hætti í kafla 4.2.2. Ítalskir dómstólar hafa almennt 

samþykkt forgangsáhrif sambandsréttar, bæði á grundvelli 11. gr. ítölsku stjórnarskrárinnar, 

sem heimilar valdaframsal til alþjóðastofnana og í ljósi fordæma dómstóls ESB en þeir eru 

ekki tilbúnir að viðurkenna að Evrópuréttur hafi forgangsáhrif gagnvart ítölsku 

stjórnarskránni og þeir halda æðsta úrskurðarvaldi til að meta hvort Evrópuréttur brýtur gegn 

grundvallarréttindum samkvæmt ítölsku stjórnarskránni.
371

 

Í Frontini
372

 málinu frá 1973 var gerður sá fyrirvari af hálfu ítalska stjórnlagadómstólsins, 

að takmarkanir á fullveldi ítalska ríkisins af hálfu EB, væru aðeins lögmætar á sviðum sem 
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heyrðu með beinum hætti undir Rómarsáttmálann. Þessi fyrirvari er jafnan nefndur Frontini 

fyrirvarinn. Dómurinn komst einnig að þeirri niðurstöðu að EB lög gætu neytt ítalska 

dómstóla til að leggja til hliðar landslög sem væru andstæð bandalagsrétti. Aftur á móti gæti 

slíkt ekki átt við um landslög sem varða grunnreglur ítölsku stjórnarskrárinnar.
373

 Með öðrum 

orðum, ef bandalagsréttur skyldi túlkaður á þann hátt, að hann bryti gegn 

grundvallarmannréttindum sem vernduð eru af ítölsku stjórnarskránni, myndi ítalski 

stjórnlagadómstóllinn meta hvort sáttmálar EB tryggðu sambærilega mannréttindavernd og þá 

sem tryggð er með ítölsku stjórnarskránni.
374

 

Um Simmenthal
375

 dóm dómstóls ESB frá árinu 1978 hefur verið fjallað áður en með 

honum var slegið föstu, að landsdómstólar yrðu að hafna beitingu sérhverrar réttarreglu 

landsréttar sem væri andstæð Evrópurétti, óháð því hvort viðkomandi landslög væru eldri eða 

yngri. Ítalski stjórnlagadómstóllinn hætti beitingu meginreglunnar um að eldri lög víki fyrir 

andstæðum yngri lögum þannig að yngri landsréttur gæti vikið fyrir eldri bandalagsrétti, með 

dómi sínum í máli Granital,
376

 árið 1984
377

 en á sama tíma ítrekaði dómstóllinn þá afstöðu 

sína að hann hefði úrslitavald um mat á öllu sem viðkæmi sambandinu á milli bandalagsréttar 

og landsréttar.
378

 Þá kom skýrt fram í Fragd
379

 málinu frá 1990 að ítalski 

stjórnlagadómstóllinn kunni að endurskoða bandalagsrétt í ljósi mannréttindaákvæða í ítölsku 

stjórnarskránni, ef hann lítur svo á að bandalagsréttur virði ekki þau réttindi.
380

 Þessi afstaða 

var ítrekuð í Amenta
381

 málinu frá 2006 þar sem ítalska ríkisráðið taldi að 

grundvallarmannréttindi sem vernduð væru af ítölsku stjórnarskránni gætu ekki verið 
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samkvæmt reglugerðinni hefði nú þegar verið dæmd ólögmæt í dómi dómstóls ESB frá 1985 í máli C-145-70. 
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endurskoðuð í ljósi bandalagsréttar og yrðu þ.a.l. aðeins endurskoðuð í ljósi ítölsku 

stjórnarskrárinnar.
382

 Afstaða ítalska stjórnlagadómstólsins er óbreytt að þessu leyti, þannig að 

sá möguleiki er fyrir hendi að ítalskir dómstólar hafni forgangsáhrifum sambandsréttar, telji 

þeir að ESB réttur fáist ekki samrýmst mannréttindaákvæðum ítölsku stjórnarskrárinnar.
383

  

7.2.5. Frakkland 

Þrátt fyrir að 55. gr. frönsku stjórnarskrárinnar frá 1958
384

 geri ráð fyrir forgangi 

alþjóðasáttmála gagnvart frönskum lögum
385

 tók það franska dómstóla langan tíma að 

samþykkja að nota mætti umrætt ákvæði sem lagaskilareglu í raunverulegum 

ágreiningsmálum um bandalagsrétt andspænis frönskum rétti, en það gerðist með dómi 

franska stjórnsýsluhæstaréttarins, Counseil Constitutionnel árið 1989 í Nicolo málinu.
386

 Þess 

ber að geta að í Frakklandi fara þrír dómstólar með æðsta dómsvald, eða Cour de Cassation, 

Counseil Constitutionnel og Conseil d‘État.  

Aðalálitamálið í Frakklandi, hvað forgangsáhrif varðar, var ekki hvort Evrópuréttur væri 

frönskum lögum rétthærri heldur hvort franskir dómarar hefðu valdið til að veita Evrópurétti 

forgang. 55. gr. frönsku stjórnarskrárinnar um forgang alþjóðasáttmála var lengi vel túlkuð á 

þann veg, að aðeins handhafar framkvæmdavalds hefðu valdið til að veita þennan forgang.
387

 

Fyrsta málið fyrir frönskum dómstólum þar sem reyndi á forgangsáhrif Evrópuréttar, var 

Semoules málið.
388

 Málið varðaði stefnu Frakklands í málefnum Alsír en reglugerð EB nr. 

19/62 gerði kröfu um að innflutningur frá löndum utan Bandalagsins hefðu sérstaka vottun 

auk þess sem komið var á samevrópskri tollastefnu. Nítján mánuðum síðar heimilaði franski 

landbúnaðarráðherrann einhliða innflutning á alsírsku semólínukorni,
389

 í trássi við nefnda 

reglugerð. Á þessum tíma var umdeilt hvort Alsír væri sjálfstætt ríki utan Bandalagsins. 

Franskir kornbændur vildu að sjálfsögðu að tollar yrði lagðir á erlendu vöruna og létu reyna á 

ákvörðun landbúnaðarráðherrans. Conseil d‘État komst að þeirri niðurstöðu að ákvörðun 
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ráðherrans hefði stöðu laga. Samkvæmt frönskum rétti máttu franskir dómstólar veita 

bandalagsrétti forgang gagnvart reglugerðum, tilskipunum og svo framvegis
390

 en ekki lögum. 

Dómstóllinn minnist ekki beinum orðum á forgangsáhrif en með því að taka það fram að 

dómstólinn skorti vald til að endurskoða landslög,
391

 virti Conseil d‘État Evrópurétt að 

vettugi.
392

 Dómurinn leit í raun svo á, að Conseil Constiutionnel væri rétti dómstóllinn til þess 

að beita og túlka 55. gr. frönsku stjórnarskrárinnar.
393

 

Í Ramel málinu
394

 frá árinu 1970, viðurkenndi Cour de Cassation forgang bandalagsréttar 

gagnvart yngri réttarreglu landsréttar. Þó svo að ljóst hafi verið að franska reglugerðin sem 

braut í bága við bandalagsrétt hafi ekki haft stöðu laga, var þetta í fyrsta skipti sem franskur 

dómstóll notaði meginregluna um forgangsáhrif bandalagsréttar til þess að víkja til hliðar 

landsrétti. Cour de Cassation reið á svo vaðið árið 1975 og var fyrstur franskra dómstóla til 

að viðurkenna forgang bandalagsréttar gagnvart lögum
395

 í dómi réttarins í máli Café Jacques 

Vabre.
396

 Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að um loi væri að ræða og að Evrópuréttur 

hefði forgang gagnvart frönskum lögum.
397

 Þegar hér var komið sögu, var Cour de Cassation 

eini hæstirétturinn af þremur sem taldi sig bæran til þess að veita Evrópurétti forgang 

gagnvart frönskum lögum. 

Árið 1986 fór Conseil Constitutionnel að fordæmi Cour de Cassation í máli Café Jacques 

Vabre
398

 með því að komast að þeirri niðurstöðu í máli er varðaði endursendingar útlendinga 

að það væri skylda stofnana franska ríkisins að tryggja beitingu alþjóðlegra sáttmála innan 
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valdmarka sinna
399

 en í þessu fólst áskorun til Conseil d‘État um að veita bandalagsrétti 

forgang.
400

  

Conseil d’État stóð fast á sínu og neitaði árið 1985 í máli
401

 sem varðaði franskar 

verðlagsreglur um tóbak eftir að Frakklandi hafði verið gert skylt af dómstól ESB árið 

1983,
402

 að veita Evrópurétti forgang gegn andstæðum réttarreglum landsréttar. Dómurinn 

komst að þeirri niðurstöðu, í beinni andstöðu við niðurstöðu dómstóls ESB í málinu frá 1983, 

að frönsk stjórnvöld hefðu beitt frönskum lögum með réttum hætti og ekki brotið gegn 

Evrópurétti.
403

  

Dómurinn viðurkenndi í raun ekki skyldu sína til að veita réttarreglum Evrópuréttar 

forgang gagnvart andstæðum réttarreglum landsréttar fyrr en árið 1989 í Nicolo málinu.
404

 Þá 

afnam dómstóllinn síðustu hindrun landsréttar gegn því að framfylgja þeirri meginreglu sem 

varð til í meðförum dómstóls ESB í Costa gegn Enel málinu
405

 og tók þannig sömu afstöðu og 

Cour de Cassation og Conseil Constitutionnel. Það þýddi þó ekki að dómstóllinn myndi 

samþykkja alla dóma dómstóls ESB. Dómstóll ESB og franskir dómstólar voru ekki fyllilega 

sammála um hvort Evrópuréttur hefði forgang gagnvart frönsku stjórnarskránni, hvort 

réttarskipan ESB væri „sérstaks eðlis“ og þar af leiðandi ólík hefðbundnum þjóðarétti og hver 

hefði æðsta úrskurðarvald um túlkun á því hver endimörk Evrópuréttar í Frakklandi eru.
406

 

Í Schengen málinu
407

 reyndi á hvort Schengen samkomulagið um sameiginlegt 

landamæraeftirlit fjölmargra Evrópuríkja, fæli í sér of víðtækt valdaframsal í andstöðu við 

frönsku stjórnarskrána. Conseil Constitutionnel komst að þeirri niðurstöðu að Frakkland gæti 

ekki verið bundið af skuldbindingum sem væru andstæðar frönsku stjórnarskránni. Þar af 
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leiðandi gæti franska þingið ekki fullgilt eða heimilað þjóðréttarlega skuldbindingu sem væri 

andstæð frönsku stjórnarskránni.
408

 Dómurinn leiðir það í ljós að franska stjórnarskráin sé, að 

mati Conseil Constitutionnel, rétthæri bandalagsrétti
409

 

Að lokum reyndi á stjórnskipulegt gildi Maastrict sáttmálans í þremur aðskildum 

málum.
410

 Það mikilvægasta er jafnan nefni Maastrict I.
411

 Í því máli mat Conseil 

Constitutionnel hvort Sáttmálinn um Evrópusambandið væri andstæður frönsku 

stjórnarskránni. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri hægt að fullgilda 

Sáttmálann fyrr en frönsku stjórnarskránni yrði breytt. Franska þingið brást við í kjölfarið og 

bætti við nýju ákvæði, 88. gr. sem heimilaði Frakklandi að framselja þær valdheimildir sem 

nauðsynlegt væri að framselja til þess að stofna efnahagslegt bandalag og myntbandalag og til 

þess að skapa mætti sameiginlegar reglur um landamæraeftirlit aðildarríkjanna. Þetta þýðir þó 

að Conseil Constitutionnel hefur heimild til að endurskoða frekara valdaframsal í 

framtíðinni.
412

 

Eins og ofangreind dæmi sýna er ljóst að forgangsáhrif Evrópuréttar hafa verið 

viðurkennd af frönskum dómstólum, þó svo að það hafi tekið dágóðan tíma. Engu að síður eru 

franskir dómstólar ekki skuldbundnir til þess að fylgja dómum dómstóls ESB þar sem 

dómstóllinn hefur farið yfir valdmörk sín.
413

 

7.2.6. Danmörk  

2. mgr. 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar heimilar valdaframsal til alþjóðastofnana með lögum 

sem samþykkt eru af fimm sjöttu hlutum danska þingsins, eða einfaldlega samþykkt í 

þjóðaratkvæðagreiðslu með einföldum meirihluta. Hæstiréttur Danmerkur hefur dæmt í 

tveimur málum sem vörðuðu innleiðingu nýrra ESB sáttmála í danskan rétt. Annars vegar í 

dómi réttarins þann 6. apríl 1998, sem jafnan er nefndur Maastricht dómurinn
414

 og hins vegar 

dómi réttarins dags. 20. febrúar 2013, sem jafnan er nefndur Lissabon dómurinn.
415

 

Hæstirétturinn sjálfur komst svo að orði í þeim síðarnefnda, að Maastrict dómurinn varðaði 

efri mörk 20. gr. stjórnarskrárinnar á meðan Lissabon dómurinn varðaði neðri mörk hennar, í 

þeim skilningi, að í Maastricht dóminum hefði reynt á hvort breytingar á sambandi 

                                                 
408

 Dómur Conseil Constitutionnel, mál nr. 91-294 DC þann 25. júlí 1991 (1991) Recueil des Décisions du 

Conseil Constitutionnel 91, (1991) R Fr. D. Admin. 173. 
409

 Karen Alter: Establishing the Supremacy of European Law, bls. 168. 
410

 Karen Alter Establishing the Supremacy of European Law, bls. 168. 
411

 Dómur Conseil Constitutionnel nr. 92-308 DC þann 9. apríl 1992 (Maastrict dómurinn I), (1992) Recueil des 

Décisions du Conseil Constitutionnel 55, (1992) RJC I-496, (1993) 3 CMLR 345.  
412

 Karen Alter: Establishing the Supremacy of European Law, bls. 169.  
413

 Karen Alter: Establishing the Supremacy of European Law, bls. 178.  
414

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur þann 6. apríl 1998, UfR 1998, 800 (Carlsen gegn Rasmussen). Almennt 

nefndur Maastricht-dómurinn  
415

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur þann 20. febrúar 2014. (Lissabon dómurinn). 



69 

 

Danmerkur og ESB vegna Maastrict sáttmálans hafi verið innan heimilda 20. gr. 

stjórnarskrárinnar. Aftur á mótu hefði á það hefði reynt í Lissabon dóminum hvort Lissabon 

sáttmálinn hefði í för með sér slíkrar breytingar á sambandi Danmerkur og ESB að 

málsmeðferð samkvæmt 20. gr. stjórnarskrárinnar hefði átt að vera beitt. 
416

  

Maastricht sáttmálanum hafði verið hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu í júní 1992.
417

 Í 

kjölfarið reyndi í Maastrich dóminum
418

 á stjórnskipulegt gildi dönsku laganna sem innleiddu 

Maastricht sáttmálann í dönsk lög. Hæstiréttur Danmerkur hafði áður, í dómi sínum þann 11. 

janúar 2011,
419

 að stefnendur, sem voru 30 óbreyttir borgarar, ættu lögvarða hagsmuni af 

úrlausn dómstóls um hvort fara hefði átt eftir réttarfarsreglum 20. gr. stjórnarskrárinnar þegar 

Lissabon sáttmálinn var innleiddur í dönsk lög, vegna almenns og víðtæks mikilvægis 

ágreiningsefnisins. 

Hæstiréttur Danmerkur komst að þeirri niðurstöðu í Maastricht dómi sínum, að innleiðing 

Stofnsáttmálans um Evrópusambandið bryti ekki gegn dönsku stjórnarskránni og að heimildin 

til valdaframsals í 20. gr. stjórnarskrárinnar væri nægilega rúm til þess að ESB gæti beitt sér 

með nauðsynlegum hætti, einnig þannig að ESB gæti beitt sér í samræmi við þær 

valdheimildir sem því eru veittar í núgildandi 352. gr. Sáttmálans um starfshætti ESB,
420

 áður 

308. gr. Stofnsáttmálans um ESB.
421

 Hæstiréttur taldi að umfang valdaframsal til ESB þyrfti 

ekki að vera nákvæmlega afmarkað í lögum og að ekki væri neitt svigrúm til mats.
422

 Aftur á 

móti, þá hefði áskilnaður 20. gr. dönsku stjórnarskrárinnar það í för með sér, að danskir 

dómstólar verði ekki sviptir réttinum til að meta hvort ESB réttarregla fari út fyrir takmörk 

leyfilegs framsals fullveldis samkvæmt lögunum um aðild Danmerkur að ESB frá 1972. Þar 

af leiðandi yrðu danskir dómstólar að dæma svo að ESB réttareglu verði ekki beitt í 

Danmörku ef sú ótrúlega aðstæða kæmi upp að ESB réttarregla sem dómstóll ESB hefur 

dæmt gilda, væri byggð á beitingu Sáttmálans um ESB sem væri utan leyfilegs valdaframsals 
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samkvæmt lögunum frá 1972. Að sama skapi, ætti þetta við um ESB reglur og meginreglur 

laga sem byggðar væru á dómaframkvæmd dómstóls ESB.
423

  

Tvær meginreglur eru leiddar af Maastrich dóminum: annars vegar, að valdið til þess að 

grípa til ráðstafana sem eru andstæðar dönsku stjórnarskránni má ekki framselja til 

alþjóðastofnana og hins vegar að danskir dómstólar hafa vald til þess að endurskoða 

sambandsrétt í þessu ljósi og til þess að dæma sambandsrétt ógildan þegar hann er andstæður 

dönskum lögum. Þessir fyrirvarar eru í raun sambærilegir þeim sem stjórnlagadómstólar 

Þýskalands og Ítalíu hafa gert.
424

 Má því segja að Hæstiréttur Danmerkur hafi slegið því föstu 

að danskir dómstólar fari með æðsta úrskurðarvald um valdmörk ESB innan dansks réttar. 

Hæstiréttur Danmerkur tók síðan afstöðu til þess hvort ástæða hefði verið til þess að halda 

þjóðaratkvæðagreiðslu um innleiðingu Lissabon sáttmálans inn í danskan rétt.
425

 Dómkröfur 

stefnenda lutu að annars vegar því að viðurkennt yrði að staðfestingarlögin væru andstæð 20. 

gr. stjórnarskránni þar sem lögin tóku gildi í andstöðu við fyrirmæli 20. gr. og hins vegar að 

viðurkennt yrði að staðfesting Danmerkur á lögunum hafi verið ógild. Hæstiréttur féllst ekki á 

þær kröfur, fyrst á fremst á þeim grundvelli að breytingar á ESB, vinnulagi þess, 

kosningareglum og  almennri stjórnsýslu teldust ekki grundvallarbreytingar í eðli sínu þannig 

að ESB hafi tekið upp nýtt sérkenni. Þá kveði lögin frá 1972 ekki á um vald sem framselt hafi 

verið þurfi að vera hjá sömu stofnunum eða að stofnanir Bandalagsins hefði þurft að vera þær 

sömu.
426

 Frá sjónarhorni stjórnskipunarréttar, hefðu engar frekari valdheimildir verið 

framseldar með gildistöku Lissabon sáttmálans.
427

 

Þrátt fyrir að Hæstiréttur hafi ekki fallist á kröfur stefnenda, tók hann fram að það yrði að 

fara eftir málsmeðferðinni samkvæmt 20. gr. stjórnarskrárinnar, ef breytingar á sáttmálunum 

myndu hafa þær afleiðingar að grundvallarbreytingar eru gerðar á stofnun á þann hátt að 

stofnunin fengi nýtt sérkenni. Slíkt væri sambærilegt því að framselja valdheimildir til 

annarrar alþjóðastofnunar. Þá gæti einnig þurft að boða til þjóðaratkvæðagreiðslu ef breyta 

ætti skipulagi áður framseldra valdheimilda í andstöðu við það sem áður var ákveðið með 

lögum sem talið var heimild að gefa gildi samkvæmt 20. gr. stjórnarskrárinnar.
428

 Þá ítrekaði 

Hæstiréttur gerðan fyrirvara með því að taka það fram að sú staðreynd að forgangsáhrifa ESB 

                                                 
423

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur þann 6. apríl 1998, UfR 1998, 800 (Maastricht-dómurinn). Sjá efnisgr. 9.6.  
424

 Nigel Foster: Foster on EU Law, bls. 154-155.  
425

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, dags. 20. febrúar 2013 (Lissabon dómurinn) 
426

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, dags. 20. febrúar 2013 (Lissabon dómurinn) Sjá kafla 2.c.  
427

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, dags. 20. febrúar 2013 (Lissabon dómurinn) Sjá kafla 3.  
428

 Dómur Hæstaréttar Danmerkur, dags. 20. febrúar 2013 (Lissabon dómurinn) Sjá kafla 2.a.  



71 

 

réttar sé getið í Yfirlýsingu 17 við Lissabonsáttmálann breytti ekki þeirri niðurstöðu 

Hæstaréttar að danskir dómstólar meti stjórnskipulegt gildi laga og ESB réttarreglna.
429

 

7.2.7. Írland 

Írsku stjórnarskránni var breytt árið 1999 til þess að Írland gæti gengið í Evrópubandalagið og 

síðar Evrópusambandið, sbr. 4. mgr. 29. gr. írsku stjórnarskrárinnar.
430

 Írskir dómstólar telja 

sig valdbæra til þess að úrskurða um gildi landslaga sem eru andstæð stjórnarskránni, en í 

stjórnarskránni er ekki tilgreint hvort að það sama gildi um ESB löggjöf, sbr. 2. tl. 4. mgr. 15. 

gr. írsku stjórnarskrárinnar.
431

 Aftur á móti, þá kveður stjórnarskráin á um að ekkert í 

stjórnarskránni sjálfri geti hindrað forgangsáhrif sambandsréttar, sbr. 10. tl. 4. mgr. 29. gr. 

stjórnarskárinnar,
432

 þannig að dómstólar geta í raun ekki endurskoðað forgangsáhrif ESB 

réttar gagnvart írskum rétti. 
433

 

Í dómi dómstóls ESB í máli Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. 

gegn Grogan
434

 reyndi á lögmæti auglýsingar fóstureyðingarþjónustu í öðru aðildarríki, á 

þeim grundvelli að fóstureyðingar væru ólögmætar í Írlandi en Hæstiréttur Írlands hafði talið 

að banna mætti auglýsinguna. Stefnendur í málinu héldu því fram að upplýsingarnar sem fram 

kæmu í auglýsingunni bentu til þess að um þjónustu væri að ræða í skilningi núgildandi 56. 

gr. Sáttmálans um ESB.
435

 Dómstóll ESB komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri um 

fjárhagslega starfsemi
436

 að ræða og þ.a.l. félli álitamálið utan bandalagsréttar. Hins væri það 

ekki andstætt bandalagsrétti, ef ríki sem bannar fóstureyðingar ákveður að banna auglýsingar 

um fóstureyðingarþjónustu.
437

 Í málinu var litið svo á að ekki væri um brot gegn írsku 
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stjórnarskránni að ræða.
438

 Í kjölfar þessa dóms var bókun 
439

 bætt við Sáttmálann um ESB og 

Sáttmálann um EB, þess efnis að ekkert í Sáttmálanum um ESB eða í sáttmálunum um 

Evrópubandalagið eða í sáttmálum eða í lögum sem breyta eða bæta við þá sáttmála, skuli 

hafa áhrif á beitingu 3. tl. 3. mgr. 40. gr. írsku stjórnarskrárinnar.
440

 Markmið bókunarinnar 

var að girða fyrir að þetta tiltekna ákvæði írsku stjórnarskrárinnar yrði látið víkja fyrir 

Evrópurétti.
441

 

Í Crotty gegn An Taoiseach
442

 málinu reyndi á fullgildingu Írlands á Einingarlögum 

Evrópu. Hæstiréttur Írlands komst að þeirri niðurstöðu, að írska stjórnarskráin myndi ekki 

heimila frekara framsal fullveldis og þar af leiðandi valdbeitingu ESB þar að lútandi, nema 

slíkt yrði heimilað með stjórnarskrárbreytingu.
443

 Af þeim sökum þarf írska þingið að 

samþykkja sérhvern nýjan sáttmála á sviði ESB með stjórnarskrárbreytingu en það er gert 

með undanfarandi samþykki í þjóðaratkvæðagreiðslu.
444

 Áður en dómur í máli Crotty gegn 

An Taoiseach féll, höfðu átt sér stað níu þjóðaratkvæðisgreiðslur. Dómurinn kom af stað 

bylgju og á næstu tuttugu árum eftir að hann féll, áttu sautján þjóðaratkvæðisgreiðslur sér 

stað.
445
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7.2.8. Pólland 

90. gr. pólsku stjórnarskrárinnar heimilar valdaframsal til alþjóðastofnana en tilgreinir ekki 

rétthæð slíkra valdheimilda eftir að þær hafa verið framseldar. Reynt hefur á hvort aðild 

Póllands að ESB brjóti gegn pólsku stjórnarskránni
.446

 Pólski stjórnlagadómstóllinn komst að 

þeirri niðurstöðu að aðild að ESB samrýmdist pólsku stjórnarskránni. Engu að síður gerði 

dómstóllinn athugasemdir við sjálfvirka viðurkenningu á forgangsáhrifum ESB réttar. 

Dómstóllinn taldi sig reiðubúinn að samþykkja túlkun á pólskum lögum til samræmis við 

sambandsrétt en ekki að því marki að kæmist yrði að niðurstöðu sem væri andstæð pólskum 

lögum, sérstaklega í tilviki mannréttinda og mannfrelsis sem vernduð væru í stjórnarskránni. 

Með öðrum orðum, þá myndi sambandsréttur víkja fyrir pólskum lögum ef til ágreinings 

kæmi um mannréttindi sem vernduð eru í pólsku stjórnarskránni. Einnig hefur reynt á 

Lissabon sáttmálann fyrir pólska stjórnlagadómstólnum
447

 þar sem forgangur pólskra laga 

gagnvart ósamrýmanlegum sambandsrétti var staðfestur.
448

 Dómstóllinn taldi að valdaframsal 

til ESB hefði ekki i för með sér varanlegar takmarkanir á pólsku fullveldi heldur 

birtingarmynd þess fullveldis á vettvangi ESB.
449

 Pólski dómstóllinn virðist hafa gengið hvað 

lengst í afneitun forgangsáhrifa.
450

 

Í máli Framkvæmdastjórnarinnar gegn Póllandi
451

 hélt pólska ríkisstjórnin því fram að 

það ákvæði pólskra laga sem bannaði sölu erfðabreyttra fræja á pólskum markaði fæli ekki í 

sér brot á ESB tilskipun um frjálsa dreifingu erfðabreyttra fræja, þar sem umrædd landslög 

stefndu að því að vernda siðferðileg og trúarleg gildi sem væru ríkjandi í Póllandi. Af þeim 

sökum væri frávik frá þeim skyldum sem á Pólland var lagt samkvæmt umræddri ESB 

tilskipun réttlætanlegt. Þó svo að dómstóll ESB tæki ekki afstöðu til þess hvort siðferðileg 

gildi gætu heimilað aðildarríki að víkja frá skuldbindingum samkvæmt afleiddri ESB löggjöf, 
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komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að það væri „nóg að komast að þeirri niðurstöðu að 

pólska lýðveldinu, sem ber sönnunarbyrði um slíkt, hafi mistekist að staðreyna að 

raunverulegur tilgangur umdeildra pólskra laga hafi verið að ná þeim trúarlegu og siðferðilegu 

markmiðum sem það ber fyrir sig.“
452

 Þetta bendir, að minnsta kosti, til þess að dómstóll ESB 

sé opinn fyrir því að íhuga möguleika aðildarríkjanna til þess að víkja frá ákvæðum afleiddrar 

ESB löggjafar ef það er gert í því augnamiði að vernda tilteknar grundvallarreglur sem 

viðkomandi afleidd ESB löggjöf tekur ekki afstöðu til en hefur áhrif á.
453

  

Armin Von Bogdandy telur að ef þau gildi sem Póllandi vísaði til hefðu verið hluti af 

þjóðareinkennum Póllands, þá hefði Póllandi verið heimilt, með vísan til 2. mgr. 4. gr. 

Sáttmálans um Evrópusambandið, að víkja frá ákvæðum umræddrar tilskipunar, svo lengi 

sem meðalhófs væri gætt í ljósi viðkomandi grundvallarreglna.
454

 Þessi dómur leiðir af sér ný 

álitamál um forgangsáhrif sambandsréttar. Svo virðist sem aðildarríki Sambandsins geti, í 

vissum tilvikum, hafnað því að veita ESB rétti forgang gagnvart eigin lögum, að því gefnu að 

slíkur forgangur myndi brjóta gegn grundvallargildum innan þess aðildarríkis.  

7.2.9. Spánn 

Þó svo að 93. gr. spænsku stjórnarskrárinnar heimili forgangsáhrif sambandsréttar,
455

 þurfti 

spænski stjórnlagadómstóllinn að taka afstöðu til álitamála um forgangsáhrif sambandsréttar í 

máli þar sem spænska ríkisstjórnin óskaði eftir áliti á því hvort stjórnarskrá ESB
456

 bryti gegn 

spænsku stjórnarskránni. Í málinu reyndi annars vegar á gr. I-6 í stjórnarskrá ESB sem kvað á 

um að sambandsréttur skyldi hafa forgang gagnvart landsrétti, og hins vegar á hvaða 

lagagrundvelli innleiðing verndunar mannréttinda hvíldi. Forsaga þessa máls var sú að 

þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram á Spáni um innleiðingu stjórnaskrár ESB. Dómurinn er 

sambærilegur Brünner málinu
457

 að því leyti að á meðan innleiðing og stjórnarskrá ESB, sem 

verður ekki innleidd, var talin heimil samkvæmt spænsku stjórnarskránni án breytinga, þá 

áskildi spænski stjórnlagadómstóllinn sér rétt til þess að dæma um sambandsrétt í ljósi eigin 

stjórnarskrár.
458
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Árið 2004 dæmdi spænski stjórnlagadómstóllinn í máli þar sem láðst hafði að óska eftir 

forúrskurði að slíkt fæli í sér brot á grundvallarréttinum til raunhæfrar verndar dómstóla.
459

 

Dómstóll ESB tók í máli C-118/08, Transportes Urbanos y Servicios Generales, máli er 

varðaði skatta á spilakassa, afstöðu til spænskrar réttarfarsreglu sem áskildi tæmingu 

innlendra kæruleiða áður en málsaðili gæti farið í skaðabótamál á hendur spænska ríkinu á 

grundvelli brota á sambandsrétti. Hins vegar var ekki gerður slíkur áskilnaður þegar höfðað 

var skaðabótamál á hendur ríkinu vegna brota á spænsku stjórnarskránni. Dómstóll ESB 

komst að þeirri niðurstöðu að þetta væri brot á jafnræðisreglu ESB réttar.
460

 

7.2.10. Austurríki 

Dómstól ESB hafnaði, í forúrskurði sínum í máli Ciola gegn Land Vorarlberg
461

 því viðhorfi 

austurrískra dómstóla, að aðeins skyldi fara eftir sambandsrétti ef slík réttindi hefðu greinilega 

verið sannreynd af austurrískum dómstól. Þó svo að austurríski dómstóllinn hefði viðurkennt 

forgang bandalagsréttar, af þeirri ástæðu að málsatvik hefðu átt sér stað fyrir aðild Austurríkis 

að EB, var afstaða landsdómstólsins sú, að undir vissum kringumstæðum, gæti landsréttur 

haft forgang gagnvart EB rétti. Dómstóll ESB var þessu ósammála.
462

  

7.2.11. Tékkland 

Í sykurkvótamálinu svokallaða
463

 ógilti tékkneski stjórnlagadómstóllinn álagningu sykurkvóta 

af hálfu tékkneskra stjórnvalda á þeim grundvelli að tékkneska ríkisstjórnin hefði ekki 

valdheimildir til þess að taka umræddar ákvarðanir, þar sem í þeim geira atvinnulífsins sem 

aðgerðirnar vörðuðu, hefðu viðkomandi valdheimildir verið framseldar til ESB. Aftur á móti, 

þá væri það valdaframsal heimilt þar sem ESB mætti beita umræddum valdheimildum að því 
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gefnu að ákvæðum tékknesku stjórnarskrárinnar væri fylgt sem og tékkneskum 

stjórnskipunarrétti.
464

 

Tékkneski stjórnlagadómstóllinn tók einnig afstöðu til þess hvort Lissabon sáttmálinn 

væri samrýmanlegur tékknesku stjórnarskránni í máli árið 2008.
465

 Dómurinn þykir bera vott 

um svipuð viðhorf og fram komu í dómi þýska stjórnlagadómstólsins í Lissabon dómi hans 

frá 30. júní 2009 þar sem dómurinn taldi það ekki andstætt markmiðinu um að vera opinn 

fyrir Evrópurétti ef stjórnlagadómstóllinn teldi, undir sérstökum og þröngum kringumstæðum, 

að ekki skuli beita sambandsrétti í landinu.
466

 Þó svo að dómstóllinn hefði svarað þeirri 

spurningu játandi, taldi hann einnig að þau völd sem væru framseld til ESB og aðgreining á 

milli valdheimilda innlendra valdhafa annars vegar og ESB hins vegar, hefði átt að skýra 

mun betur. Þá taldi dómstóllinn einnig, að almennt framsal valdheimilda
467

 fæli í sér brot á 

stjórnskipulegu fullveldi Lýðveldisins Tékklands. Í Lissabon II
468

 reyndi á frestun tékkneska 

forsetans Klaus á því að undirrita Lissabon sáttmálann. Dómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að ekki skyldu vera neinar ástæðulausar tafir á undirrituninni, nema aðeins ef 

Sáttmálinn væri andstæður tékknesku stjórnarskránni.
469

 Þá gæti aðeins tékkneska þingið 

tekið ákvörðun um allsherjar valdaframsal, en ekki tékkneskir dómstólar. Af þeim sökum væri 

sú frestun andstæð stjórnarskránni.
470

 

Tékkneski stjórnlagadómstóllinn lýsti því yfir í sjöunda dómi sínum um slóvesk 

eftirlaunaréttindi
471

 árið 2012, að dómstóll ESB í hefði Landtová málinu,
472

 sem einnig 

varðaði eftirlaunaréttindi þeirra sem höfðu starfað í fyrrum Tékkóslóvakíu, farið út fyrir 

valdmörk sín. Forsaga dómsins sem féll árið 2012 er sú, að þegar Tékkóslóvakía liðaðist í 

sundur árið 1992, gerðu Tékkland og Slóvakía samning um uppgjör eftirlaunaskuldbindinga 
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við fyrrum ríkisborgara Tékkóslóvakíu. 20. grein C-S samningsins svokallaða kvað á um að 

starfsstöð hvers starfsmanns við upplausn Tékkóslóvakíu myndi ráða því hvaða land bæri 

ábyrgð á að greiða honum eftirlaun. Þetta fyrirkomulag leiddi til þess, að þeir sem bjuggu í 

tékkneska hlutanum en unnu í slóveska hlutanum, fengu greidd eftirlaun frá slóveska ríkinu. 

Slóvesk eftirlaun voru allan tíunda áratug tuttugustu aldar mun lægri en tékknesk eftirlaun. Af 

þeim sökum var tékkneska ríkinu gert, eftir að dómur tékkneska stjórnlagadómstólsins féll í 

fyrsta slóveska eftirlaunamálinu
473

 að greiða þessum hópi sérstaka uppbót til þess að bæta upp 

fyrir að þeir fengu greidd lægri eftirlaun frá Slóvakíu en aðrir Tékkar. Æðsti 

stjórnsýsludómstóll Tékklands var ósammála þessari túlkun stjórnlagadómstólsins og óskaði 

eftir forúrskurði frá dómstól ESB vegna þessa.
474

 Sá forúrskurður var kveðinn upp þann 16. 

október 2009 og er áðurnefndur Landtová dómur.
475

 Dómstóll ESB komst að þeirri niðurstöðu 

í forúrskurðinum að þó svo að sérstaka uppbótin bryti ekki gegn samhæfingarreglugerðinni 

sem slíkri, sýndu málsgögnin engu að síður að dómur tékkneska stjórnlagadómstólsins 

mismunaði, á grundvelli þjóðernis, þeim sem voru af öðru þjóðerni en tékknesku.
476

 Þá taldi 

dómstóll ESB einnig að engin gögn hefði verið lögð fram sem réttlættu slíka mismunun.
477

 

Dómstóllinn taldi, að slík uppbót væri réttlætanleg, ef hún yrði greidd öllum ríkisborgurum 

ESB. Hann tók þó fram, að svo lengi sem almennar meginreglur Evrópuréttar eru virtar, girði 

ESB réttur ekki fyrir aðgerðir til þess að koma á jafnrétti, með því að draga úr fríðindum 

þeirra sem eru nú þegar í betri stöðu. Aftur á móti, þá væru engar réttarreglur í ESB rétti sem 

gerðu kröfu um, að áður en slíkar aðgerðir fari fram, að fólk sem nýtur nú þegar félagslegrar 

aðstoðar, eins í þessu máli, missi þau fríðindi.
478
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Eins og fram hefur komið, brást tékkneski stjórnlagadómstóllinn við Landtová málinu 

með því að úrskurða að dómstóll ESB hefði farið út fyrir valdmörk sín.
479

 Helstu röksemdir 

stjórnlagadómstólsins lutu að því, að dómstóll ESB hefði beitt samhæfingarreglugerðinni
480

 

um C-S samninginn. Að mati stjórnlagadómstólsins, var að finna í 3. viðauka við reglugerðina 

lista yfir lagaákvæði alþjóðlegra sáttmála um félagsleg réttindi sem halda gildi sínu, þrátt fyrir 

reglugerðina. Hann taldi að 20. gr. C-S samningsins væri þar á meðal og að reglugerðin sjálf 

heimilaði mismunandi meðferð einstaklinga. Þá væru ákvæði 3. viðauka reglugerðarinnar 

aðeins yfirlýsing af hálfu ESB en ekki bindandi. Að lokum komst hann að þeirri niðurstöðu að 

dómstóll ESB hefði farið út fyrir það vald sem honum hefði verið fengið með 10. gr. a. í 

tékknesku stjórnarskránni
481

 og því væri dómur hans í Landtová málinu ultra vires.
482

 

Skömmu eftir að sá dómur féll, eða þann 9. maí 2012 óskaði hann eftir forúrskurði dómstóls 

ESB þar sem hann spurðist fyrir um túlkun samhæfingarreglugerðarinnar og hvort 

Evrópuréttur girði fyrir að æðsti stjórnsýsludómstóllinn sé bundinn af niðurstöðu 

stjórnlagadómstólsins, ef hún reynist andstæð ESB rétti.
483

 Niðurstaða er ekki komin í 

málinu
484

 enn þá en hún verður eflaust forvitnileg, sem og viðbrögð tékkneskra dómstóla við 

henni.  

7.2.12. Þýskaland 

Þýskir dómstólar hafa í gegnum tíðina bæði verið dyggir stuðningsmenn og kröfuharðir 

gagnrýnendur á dómstól ESB. Þeir senda flestar beiðnir um forúrskurði af aðildarríkjunum
485

 

og þýski stjórnlagadómstóllinn var fyrsti hæstiréttur aðildarríkis til þess að viðurkenna 

forgangsáhrif Evrópuréttar gagnvart þýskum lögum, eða árið 1971.
486

 Engu að síður gerði 
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þýski stjórnlagadómstóllinn athugasemdir við aukinn Evrópusamruna og efaðist, þegar árið 

1974
487

 um óskorað vald dómstóls ESB til þess að meta lögmæti réttarreglna Evrópuréttar.
488

 

Greinar 24.-25. í þýsku stjórnarskránni
489

 kveða á um friðsamt samstarf Þýskalands við 

alþjóðastofnanir. 24. gr. heimilar valdaframsal til alþjóðastofnana sem Þýskaland tilheyrir og 

sú grein var talin heimila aðild Þýskalands að Evrópska efnahagsbandalaginu.
490

 Þó svo að 

25. gr. kveði á um forgang ákvæða þjóðréttarsamninga gagnvart landsrétti, kveður ákvæðið 

ekki sérstaklega um forgang gagnvart þýsku stjórnarskránni.
491

 Til að leysa 

framtíðarágreining um valdaframsal til ESB var nýrri grein bætt við stjórnarskrána, hinu 

svokallaða Evrópuákvæði
492

 í núgildandi 23. gr.,
493

 þar sem kveðið er á um að fullveldi megi 

framselja til ESB að því gefnu að báðar deildir þýska þingsins
494

 hafi samþykkt framsalið. 

Báðar deildir munu þurfa að samþykkja allar framtíðabreytingar á sáttmálum ESB sem hafa 

áhrif á þýsku stjórnarskrána.
495

 

Þýski stjórnlagadómstóllinn viðurkenndi forgang bandalagsréttar gagnvart þýskum rétti í 

dómi sínum árið 1971, sem varðaði svokallaðan jöfnunarskatt í Lütticke málinu
496

 en 

skatturinn var lagður, samkvæmt þýskum lögum, á innflutningsvörur til þess að jafna út 

álagða skatta á innlendar vörur. Málið varðaði jöfnunarskatt sem lagður hafði verið á innflutt 

mjólkurduft en enginn skattur var lagður á þýskt mjólkurduft, sem var í skýrri andstöðu við 

95. gr. Sáttmálans um Evrópska efnahagbandalagið um bann við mismunun í skattlagningu. 

Undirréttur óskaði eftir forúrskurði frá dómstól ESB sem leiddi í ljós að 95. gr. Sáttmálans 

hefði beina réttarverkan, skattlagning á innflutt mjólkurduft væri ólögmæt og að aðildarríki 

væru skyldug til þess að breyta sérhverri innlendri löggjöf sem væri andstæð Sáttmálanum, þó 
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svo að sameiginlegar skattareglur væru ekki fyrir hendi innan Bandalagsins.
497

 Þýski 

stjórnlagadómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að 24. gr. þýsku stjórnarskrárinnar bæri að 

túlka sem svo að fullveldisframsal það sem heimilt væri samkvæmt ákvæðinu væri ekki 

aðeins framsal til stofnana EB heldur fæli það einnig í sér skyldu til að viðurkenna dóma 

dómstóls EB.
498

 Þýski stjórnlagadómstóllinn varð þannig einn fyrsti evrópski hæstirétturinn til 

þess að breyta fyrri réttarframkvæmd sinni til þess að veita bandalagsrétti forgang gagnvart 

yngri landsrétti og til þess að kveða á um skyldu dómstóla aðildarríkja Bandalagsins til þess 

að beita EB-rétti.
499

  

Í upphafi áttunda áratugar tuttugustu aldar hafði þýski stjórnlagadómstóllinn bæði 

viðurkennt stjórnskipulegt gildi aðildar Þýskalands að Efnahagsbandalagi Evrópu og 

forgangaáhrif bandalagsréttar gagnvart almennum settum þýskum lögum. Þá vöknuðu 

óneitanlega spurningar um hversu langt forgangsáhrif gætu náð og hvort að bandalagsréttur 

hefði forgang gagnvart þýsku stjórnarskránni.
500

 Dómstóll ESB hafði í Internationale 

Handelsgesellschaft
501

 málinu fullyrt að bandalagsréttur hefði forgang gagnvart stjórnarskrám 

aðildarríkjanna. Þjóðverjar óttuðust því að aðild þeirra að Efnahagsbandalagi Evrópu gæti 

grafið undan grundvallarréttindum þeirra samkvæmt þýsku stjórnarskránni.
502

 

Stjórnsýsludómstóllinn í Frankfurt sem hafði óskað eftir forúrskurði dómstóls ESB í málinu 

neitaði að fara eftir niðurstöðu dómstóls ESB í Internationale Handelsgesellschaft
503

 og taldi 

hann brjóta í bága við þýsku stjórnarskrána. Hann vísaði málinu aftur til þýska 
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stjórnlagadómstólsins og lagði fyrir hann sömu spurningar og hann hafði lagt fyrir dómstól 

EB.
504

  

Í hinu víðfræga Solange I máli komst þýski stjórnlagadómstóllinn, þann 29. maí 2004 svo 

að þeirri niðurstöðu að túlka bæri 24. gr. þýsku stjórnarskrárinnar um heimild til að framselja 

vald til alþjóðlegra stofnana, þannig að sambandsréttur yrði að víkja fyrir ákvæðum þýskrar 

stjórnarskrár.
505

 Í dóminum segir m.a. að aðeins stjórnlagadómstóllinn sé valdbær, innan 

þeirra valdmarka sem honum eru veitt með þýsku stjórnarskránni, til þess að vernda þau 

grundvallarréttindi sem tryggð eru í stjórnarskránni. Enginn annar dómstóll geti tekið af 

honum þær skyldur sem á hann eru lagðar með stjórnarskránni.
506

 Þá gerði dómstóllinn þann 

mikilvæga fyrirvara að þótt ljóst væri, að stjórnlagadómstóllinn myndi aldrei kveða á um 

ógildi reglna Evrópuréttar, að þýskir dómstólar myndu aldrei beita þeim reglum sem taldar 

væru ósamrýmanlegar ákvæðum þýsku stjórnarskránnar, svo lengi sem Sambandið sjálft veitti 

ekki fullnægjandi vernd í því efni.
507

 Dómstóllinn taldi sig, með öðrum orðum, bæran til þess 

að endurskoða stjórnskipulegt gildi bandalagsréttar.
508

 Framkvæmdastjórn EB brást við 

þessum dómi þýska stjórnlagadómstólins með því að álykta að dómur stjórnlagadómstólsins 

væri andstæður lögum Bandalagsins. Sérstaklega fæli hann í sér ögrun við sjálfstæði 

Evrópuréttarins og forgangsáhrif hans fram yfir rétt einstakra aðildarríkja.
509

 

Í Solange II málinu tók þýski stjórnlagadómstóllinn ekki eins djúpt í árinni og í fyrra 

málinu. Í ljósi dóma dómstóls ESB sem fallið höfðu eftir að dómur féll í Solange I, mildaði 

þýski stjórnlagadómstóllinn afstöðu sínu og taldi að svo lengi sem bandalagsrétturinn veitti 

sjálfur grundvallarréttindum vernd, myndi hann ekki endurskoða dóma Bandalagsins.
510

 Þessa 

niðurstöðu ber þó ekki að skilja sem svo að dómstólinn hafi fyrirgert rétti sínum til þess að 

endurskoða afstöðu sína hvenær sem á þyrfti að halda, að verja grundvallaratriði þýsku 

stjórnarskrárinnar. Þvert á móti þá kemur fram í dóminum að bandalagsréttur fái lögmæti sitt 
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og forgangsáhrif í gegnum 24. gr. þýsku stjórnarskrárinnar, sem styrkir þá staðhæfingu sem 

kom fram í Solange I um að þýska stjórnarskráin sé bandalagsrétti rétthærri og að þýski 

stjórnlagadómstóllinn sé bær til þess að endurskoða stjórnskipulegt gildi bandalagsréttar.
511

 

Þess ber þó að geta að 24. gr. þýsku stjórnarskrárinnar hefur nú verið breytt í þá veru að 

meginatriði Solange II dómsins hafa verið efnislega lögfest.
512

 

Þýska réttarkerfið varð árið 1981 með dómi sínum í Kloppenburg málinu
513

 það eina í 

heiminum sem skyldaði landsdómstóla til þess að virða dóma dómstóls ESB.
514

 Málinu, sem 

var á sviði skattaréttar var skotið til æðsta skattaréttardómstóls Þýskalands. Stefnandi í málinu 

hélt því fram að hún hefði farið að EB tilskipun sem Þýskaland hefði átt að vera búið að 

innleiða í þýskan rétt þegar hún ákvað að leggja ekki virðisaukaskatt á vörur sem hún seldi 

viðskiptavinum sínum og þar af leiðandi væri hún ekki ábyrg fyrir neinum frekari 

skattgreiðslum. Þýsk stjórnvöld héldu því aftur á móti fram, að stefnandi hefði ekki farið að 

EB tilskipuninni, hún hefði í raun lagt virðisaukaskattinn á söluvörur sínar og að henni bæri 

því að standa skil á þeim virðisaukaskatti. Skattaréttardómstóllinn neitaði að fara að fordæmi 

dómstóls ESB í máli Van Duyin
515

 þar sem dómstóll ESB hafði komist að þeirri niðurstöðu að 

ekki aðeins reglugerðir, heldur einnig tilskipanir, hefðu beina réttarverkan
516

 og gætu þar af 

leiðandi einnig haft forgangsáhrif.  

Skattaréttardómstóllinn varð þannig fyrsti landsdómstóll aðildarríkis til þess að hreint og 

beint hafna fordæmi dómstóls ESB í því máli sem dómstóll ESB hafði veitt forúrskurð í. 

Dómstóllinn taldi dómstól ESB ekki hafa lögsögu til þess að skapa reglur sem hafa gildi innan 

landsréttar. Þess í stað væri það hlutverk dómstóls landsréttar að meta hvort ákvarðanir 

stofnana EB hafi gildi innan landsréttar.
517

 Þýski dómstóllinn taldi sig þess vegna bæran til 

þess að meta mörk lögsögu EB. Þessi túlkun leiðir til þess, að ef dómstólar landsréttar eru 

bærir til þess að túlka sáttmála EB sjálfir og tilskipanir hafa ekki beina réttarverkan, þá hefur 
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dómstóll ESB aðeins æðsta úrskurðarvald í málum sem varða reglugerðir. Jafnvel mætti 

ganga svo langt að segja að túlkunin leiði til þess að dómafordæmi dómstóls ESB í málum um 

beina réttarverkan, og þar af leiðandi forgangsáhrif, hafi ekki gildi innan landsréttar 

aðildarríkjanna.
518

 

Málinu var skotið til þýska stjórnlagadómstólsins sem hnekkti
519

 dómi 

skattaréttardómstólsins. Stjórnlagadómstóllinn lýsti því yfir að dómstóll ESB hefði æðsta 

úrskurðarvald í málinu með vísan til afleiddrar EB löggjafar. Það mesta sem landsdómstóll 

gæti gert, væri hann ósáttur við forúrskurð dómstóls ESB, væri að óska eftir öðrum 

forúrskurði. Stjórnlagadómstóllinn taldi að sú háttsemi skattaréttardómstólsins að hafna að 

fara eftir forúrskurði dómstóls ESB og neita svo að óska eftir öðrum forúrskurði hafi verið 

handahófskennd og brotið gegn stjórnskipulegum rétti stefnanda málsins til aðgangs að 

dómstólum.
520

 Þó svo að þýski stjórnlagadómstóllinn hefði fallist á það með dómstól ESB, að 

tilskipanir hefðu beina réttarverkan, þá taldi hann að vald dómstóls ESB til þess að þróa lögin 

væri takmörkunum háð.
521

 Sá þýski komst að þeirri niðurstöðu í Kloppenberg málinu, að 

dómstóllinn hefði ekki vald til þess að útvíkka lögsögu sína út í hið óendanlega og að undir 

regluverki almenns þjóðaréttar væru aðildarríkin á þeirri stundu, sem og ævinlega, meistarar 

sáttmálanna.
522

 

Í Maastricht málinu
523

 frá 1993, tók þýski stjórnlagadómstóllinn afstöðu til þess hvort 

innleiðing Maastricht sáttmálans í þýskan rétt samrýmdist ákvæðum þýsku stjórnarskrárinnar. 

Í þeim dómi kom fram harðasta gagnrýni sem staða dómstóls ESB innan hins alþjóðlega 

réttarkerfis hefur sætt af hálfu þýska stjórnlagadómstólsins.
524

 Dómstóllinn taldi þó að 

Sáttmálinn samrýmdist stjórnarskránni og að sambandsréttur hefði forgang með vissum 

skilyrðum. Skilyrðin eru eftirfarandi: 

1. að löggjafarþing hafi samþykkt viðkomandi lög  

                                                 
518

 Karen Alter: Establishing the Supremacy of European Law, bls. 101. 
519

Dómur þýska stjórnlagadómstólsins, BverfG, 2 BvR 687/85 þann 8. apríl 1987, BverfGE 75, (1988) 3 CMLR 

1.  
520

 Dómur þýska stjórnlagadómstólsins BverfG, 2 BvR 687/85 þann 8. apríl 1987, BverfGE 75, (1988) 3 CMLR 

1. Oft kallaður Brünner dómurinn. Málsatvik voru þau að fjórir þingmenn Evrópuþingsins, sem þar sátu fyrir 

hönd Græningjaflokksins auk háttsetts starfsmanns Framkvæmdastjórnarinnar höfðuðu mál fyrir dómstólnum, á 

þeim grundvelli að Maastricht sáttmálinn samrýmdist ekki þýsku stjórnarskránni. Dómstóllinn hafnaði öllum 

málsástæðum stefnanda nema þeirri sem varðaði 38. gr. þýsku stjórnarskrárinnar um stjórnarskrárvarinn rétt til 

að taka þátt í þingkosningum en stefnendur héldu því fram að Sáttmálinn um Evrópusambandið gengi svo á 

löggjafarvald þýska þingsins að hann bryti á stjórnarskrárvörðum rétti stefnanda til að kjósa fulltrúa til þess að 

stjórna landinu.  
521

 Karen Alter: Establishing the Supremacy of European Law, bls. 104. 
522

 Dómur BverfG, 2 BvR 687/85 þann 8. apríl 1987, BverfGE 75, (1988) 3 CMLR 1. Sjá bls. 18. (Frau 

Kloppenburg v. Finanzamt Leer) 
523

 Dómur þýska stjórnlagadómstólsins í málum nr. BvR 2134/92, 2 BvR 2159/92, dags. 12. október 1993.  
524

 Karen Alter: Establishing the Supremacy of European Law, bls. 104-105.  
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2. að þýskum dómstólum sé áskilið vald til að endurskoða sambandslöggjöf um það 

álitaefni hvort stofnanir Sambandsins hafi haldið sig innan valdmarka sinna 

3. að þýskir dómstólar hafi vald til að úrskurða hvort sambandslöggjöf brjóti i bága við 

grundvallarmannréttindi sem áskilin eru í þýsku stjórnarskránni.
525

 

Fyrsta skilyrðið um að stofnanir ESB haldi sig innan valdmarka sinna felur það í sér að 

samþykki þjóðþings yrði að vera bæði afturkallanlegt, enda væri ekki um sjálfstætt ríki að 

ræða og fyrirsjánlegt, enda væri annars ekki hægt að tala um raunverulegt samþykki 

löggjafarþings. Annað skilyrðið um samþykki löggjafarþings á sambandslöggjöf skírskotar til 

lýðræðishefðar og valdheimilda sem af henni leiðir. Stjórnlagadómstóllinn viðurkennir að 

með beinum þingkosningum til sérstaks þings innan Sambandsins og auknum völdum þess 

hafi talsvert áunnist. Dómstólinn telur þannig að ESB hafi ekki völd sín frá fólkinu í Evrópu 

heldur frá fólkinu í þeim ríkjum sem mynda ESB. Þetta skilyrði má skilja sem eins konar 

viðvörun hvað framtíðarþróun ESB, þ.e. ef ESB gengur lengra í framsalsheimildum en 

Maastricht sáttmálinn gerir ráð fyrir. Þriðja skilyrðið um grundvallarmannréttindi er augljós 

vísun í Solange II dóminn og slær fastri þeirri meginreglu sem þar kemur fram.
526

 

Í dóminum setur stjórnlagadómstóllinn fram kenningu um stjórnskipulegar takmarkanir á 

framsali fullveldis til ESB, á þeim grundvelli að þær gætu ekki brotið í bága við lýðræði 

Þjóðverja. Kenningin gengur út frá því að þýska þjóðin sé raunveruleg uppspretta fullveldis 

Þýskalands. Þjóðverjar eigi stjórnarskrárvarinn rétt til þess að láta stjórn eigin ríkis sig varða 

og þar af leiðandi fyrirskipi stjórnarskrá landsins að aðeins megi framselja ríkisvald í þeim 

tilvikum þar sem raunverulegt lýðræði ríki á sviði ESB. Þar til ESB uppfylli þau skilyrði sem 

stjórnlagadómstóllinn taldi nauðsynleg til þess að raunverulegt lýðræði ríkti, gæti 

lagasetningu aðeins verið komið á með lýðræðislegum hætti ef þjóðþingum aðildarríkjanna 

væru fengið mikilsvert hlutverk í Evrópusamrunanum.
527

 Þessi kenning hefur það 
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óhjákvæmilega í för með sér, að ef framsal löggjafarvalds til ESB grefur undan getu þýsku 

þjóðarinnar til þess að tjá pólítískan vilja sinn í gegnum lagasetningarferlið, þá sé það 

valdaafsal andstætt þýsku stjórnarskránni, þó svo að þingið hefði áður samþykkt það.
528

 

Maastrict dómurinn sýnir að ESB sækir takmarkað og skilgreint vald sitt til 

aðildarríkjanna og að það hefur ekki einkaheimild til að skilgreina vald sitt.
529

 Þessi regla er 

betur þekkt sem meginreglan um valdheimildir ESB.
530

 Þannig hefur dómstóll ESB ekki 

einkarétt á skilgreiningu á því til hvaða efnis samningarnir um ESB taki, enda myndu slíkar 

skilgreiningar jafngilda breytingum á fyrirliggjandi samningum. Af þessum sökum hefur 

þýski stjórnlagadómstóllinn síðasta orðið um hvort stofnanir ESB fari út fyrir valdheimildir 

sínar.
531

 Fræðimaðurinn Julio Baquero Cruz komst þannig að orði að, ef sterklega væri tekið 

til orða, hefði þýski stjórnlagadómstóllinn með Maastrict dóminum gert kröfu um að þýska 

stjórnarskráin væri æðsta réttarheimildin. Ef litið væri á dóminn með mildari augum, þá væri 

með dóminum viðurkennt að forgangsáhrif Evrópuréttar væru afstæð á grundvelli þýsku 

stjórnarskrárinnar og fjölmörgum undantekningum háð.
532

 

Þýski stjórnlagadómstóllinn hefur haldið áfram að úrskurða um lögmæti Evrópuréttar 

samkvæmt þýskum rétti, til dæmis í hinu svokallaða bananamáli.
533

 Í stuttu máli varðaði 

bananamálið ESB reglugerð nr. 442/93 um niðurgreiðslur til bananaframleiðenda í ríkjum 

Afríku, Karabíska hafsins og Kyrrahafsins, eða svokölluð ACP lönd.
534

 Reglugerðin hafði í 

för með sér að Þýskaland gat ekki lengur flutt inn tollfrjálsa banana frá Suður-Ameríku, sem 

kom sér afar illa fyrir þýska bananainnflytjendur. Þjóðverjar höfðu lítil viðskiptasambönd við 

útflutningsaðila í ACP löndunum og háir tollar voru nú lagðir á suðurameríska banana. Þýska 

ríkisstjórnin beindi því til þýska stjórnlagadómstólsins að skera úr um stjórnskipulegt gildi 

reglugerðarinnar en ríkisstjórnin hafði áður haldið því fram í Þýskaland gegn Ráðinu
535

 að 
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reglugerðin bryti gegn eignarétti og jafnræði innflutningsaðila, meðalhófsreglu og að EB 

hefði farið út fyrir valdmörk sín með því að brjóta gegn GATT samningnum.
536

 Dómstóll 

ESB var því ósammála og taldi hvorki að reglugerðin bryti í bága við grundvallarmannéttindi 

né að stofnanir ESB hefði farið út fyrir valdmörk sín.
537

  

Spurningu þess efnis, hvort reglugerðin bryti í bága við þýsku stjórnarskrána, var beint til 

stjórnsýsludómstólsins í Frankfurt. Frankfurtardómstóllinn beindi þeirri spurningu til þýska 

stjórnlagadómstólsins með þeim rökum að dómstóll ESB tryggði ekki mannréttindi með 

nægilega tryggum hætti en dómstóllinn leit svo á að með Maastrict dóminum hefði 

stjórnlagadómstóllinn staðfest að hann myndi ógilda ESB reglugerðir sem væru andstæðar 

þýsku stjórnarskránni. Stjórnlagadómstóllinn vísaði spurningunni frá, með þeim rökum að 

stjórnsýsludómstóllinn hefði ekki tryggt að dómar dómstóls ESB á þessu tiltekna sviði hefðu 

falið í sér óviðunandi mannréttindavernd, sem hefði fallið undir lágmarksviðmið þýsku 

stjórnarskrárinnar. Stjórnlagadómstóllinn var ósammála þeirri túlkun stjórnsýsludómstólsins 

að með Maastrict dóminum hefði stjórnlagadómstóllinn heitið að endurskoða allar afleiddar 

reglur ESB í ljósi þýsku stjórnarskrárinnar. Þvert á móti þá hefði stjórnsýsludómstóllinn þurft 

að ganga úr skugga um að dómstóll ESB verndaði ekki mannréttindi með viðunandi hætti. 

Stjórnlagadómstóllinn ítrekaði afstöðu sína í Maastrict dóminum að það skyldi vera samstarf 

milli sín og dómstóls ESB um að tryggja Þjóðverjum viðunandi mannréttindavernd.
538

  

Í banana málinu áskildi stjórnlagadómstóllinn, rétt eins í Maastrict málinu, sér rétt til þess 

að úrskurða um hvort mannréttindi á sviði ESB samræmist þeim mannréttindum sem áskilin 

eru í þýsku stjórnarskánni. Það viðmið sem þýska stjórnarskráin setur mannréttindavernd er 

það viðmið sem hefur forgang gagnvart mannréttindaviðmiðum ESB.
539

  

Í máli Winner Wetten árið 2006 reyndi einnig á forgangsáhrif ESB-réttar. Málið varðaði 

ríkiseinokun á veðspil á sviði íþrótta.
540

 Stjórnsýsludómstóllinn í Köln komst að þeirri 
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niðurstöðu
541

 að ríkiseinokunin bryti bæði gegn þýskum lögum og reglum ESB um frjálst 

flæði þjónustu en var óviss um hvort þýsku lögin sem kváðu á um einokunina skyldu halda 

gildi sínu uns þeim yrði breytt til samræmis við viðeigandi ESB reglur eða hvort þau skyldi 

leggja samstundis til hliðar. Beindi dómstóllinn í Köln þeirri spurningu til dómstóls ESB og 

óskaði eftir forúrskurði. Dómstóll ESB komst að þeirri niðurstöðu
542

 að forgangsáhrif ESB 

réttar legði þá skyldu á dómstóla aðildarríkja að leggja landslög andstæð ESB rétti til hliðar 

án tafar. 
543

 Ákvörðun innlends dómstóls um að leggja ekki til hliðar lög sem andstæð væru 

Evrópurétti, væri andstæð meginreglunni um forgangsáhrif, þó svo að slíkt væri aðeins gert 

tímabundið.
544

 Dómstóll ESB hnekkti niðurstöðu þýska stjórnlagadómstólsins með vísan til 

forgangsáhrifa ESB réttar.
545

 

Þýski stjórnlagadómstóllinn tók afstöðu til stjórnskipulegs gildis Lissabon sáttmálans í 

Lissabon málinu
546

 sem dæmt var 30. júní 2009. Dómstóllinn taldi þýsku stjórnarskrána ekki 

girða fyrir lögtöku staðfestingarlaga Lissabon sáttmálans, en tók skýra afstöðu til takmarka 

sambandsréttar í náinni framtíð.
547

 Dómstóllinn viðurkenndi að 23. gr. þýsku 

stjórnarskrárinnar heimilaði aðild Þýskalands að ESB sem sambandi fullvalda ríkja,
548

 sem 

beitir almannavaldi, grunnstjórn þess er háð ákvarðanatöku aðildarríkjanna og fólk þess þ.e. 

borgarar aðildarríkjanna eru uppretta lýðræðislegs umboðs.
549

 Dómstóllinn sló því föstu að 

hann meti hvort stofnanir ESB haldi sig í lagasetningu sinni, innan þeirra valdheimilda sem 

þeim eru fengnar með framsali, á sama tíma og þær fylgja dreifræðisreglunni í 3. mgr. 5. gr. 

Sáttmálans um ESB. Auk þess meti hann hvort kjarni stjórnskipulegra auðkenna eða 
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samsömunar þjóðarinnar og stjórnarskrárinnar
550

 í 1. mgr. 23. gr. þýsku stjórnarskrárinnar, sé 

virtur. Af þeim sökum meti hann hugsanlega valdþurrð ESB.
551

 

Dómstóllinn taldi að beiting þessa endurskoðunarvalds, sem á rætur sínar að rekja til 

stjórnskipunarréttar, fylgi meginreglu þýsku stjórnarskrárinnar um vinfengi við Evrópurétt
552

 

og þar af leiðandi bryti sú beiting ekki í bága við meginregluna um samstarf af heilindum í 3. 

mgr. 4. gr. Sáttmálans um ESB. Að öðrum kosti, með síauknum Evrópusamruna, sé ekki hægt 

að tryggja grundvallaruppbyggingu stjórnmála og stjórnskipunar fullvalda ríkja, sem er 

viðurkennd samkvæmt 2. mgr. 4. gr. Sáttmálans um ESB. Að þessu leyti fari vernd 

stjórnskipulegra þjóðareinkenna samkvæmt stjórnskipunarrétti saman við vernd þeirra 

samkvæmt Evrópurétti undir lögsögu ESB. Þá taldi dómurinn að það væri ekki andstætt 

markmiðinu um að vera opinn fyrir Evrópurétti ef stjórnlagadómstóllinn teldi, undir 

sérstökum og þröngum kringumstæðum, að ekki skuli beita sambandsrétti í Þýskalandi.
553

 

Svipuð sjónarmið komu fram í dómi tékkneska stjórnlagadómstólsins þann 26. nóvember 

2008,
554

 en um hann var fjallað í kafla 7.1.11.  

Dómstóllinn komst svo að orði, að á meðan ESB hefði ekki lagaramma um sitt evrópska 

fólk, og meirihluti þess eigi, á grundvelli jafnræðis,
555

 að ráða för á pólítískum vettvangi, fari 

þjóðir aðildarríkjanna með hin raunverulegu völd innan Sambandsins. Ef til stæði að 

Þýskaland myndi sameinast evrópsku sambandríki í framtíðinni, yrði að semja nýja þýska 

stjórnarskrá frá grunni þar sem fram kæmi að þýska þjóðin afsalaði sér vissum 

grunnréttindum. Lissabon sáttmálinn fæli ekki í sér evrópskt sambandsríki, heldur væri enn 

notast við eldra kerfi sem væri háð vilja aðildarríkjanna.
556

 Þetta sjónarmið styrkir þá 

hugmynd að meginreglan um forgangsáhrif sæki lögmæti sitt til stjórnarskráa aðildarríkjanna 

og að lögmæti reglunnar sé háð takmörkunum í reglum landsréttar um yfirfærslu 

sambandsréttar yfir í landsrétt.
557

 Í svipuðum anda er það sjónarmið dómstóla sumra 
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aðildarríkja að óska ekki eftir forúrskurði dómstóls ESB með vísan til þess að stjórnarskrá 

viðkomandi aðildarríkis sé sambandsrétti rétthærri.
558

  

Lissabon dómurinn er til marks um að þýski stjórnlagadómstóllinn viðurkennir ekki að 

fullu regluna um forgangsáhrif ESB réttar og telur það í sínum verkahring að gæta þess að 

stofnanir ESB, þ.m.t. dómstóll ESB, fari ekki út yfir heimildir sínar.
559

 Þá er einnig ljóst að 

möguleikar ESB til framþróunar eru takmörk sett samkvæmt þýsku stjórnarskránni eins og 

hún er skýrð af þýska stjórnlagadómstólnum.
560

 

Armin Von Bogdandy hefur bent á að þýski stjórnlagadómstóllinn hafi með Lissabon 

dóminum talið sig valdbæran til þess að úrskurða um lögmæti ESB reglna eða um réttmæti 

þess að fara ekki eftir tilteknum réttarreglum ESB réttar þegar hann kynnti til sögunnar 

nokkurs konar „viðmiðunarpróf um þjóðareinkenni“
561

 í málinu.
562

 Prófið felur, í stuttu máli, í 

sér að ESB réttur verði að taka tillit til sérkenna þjóða eins og þau eru skilgreind af 

stjórnlagadómstólum viðkomandi aðildarríkis.
563

 Til að réttlæta þetta próf, benti dómstóllinn á 

að annars væri ekki hægt að tryggja að stofnanir ESB færu eftir 2. mgr. 4. gr. Sáttmálans um 

ESB. Að mati dómsins væru afleiðingar brota gegn 2. mgr. 4. gr Sáttmálans þær, að ákvæðinu 

yrði ekki beitt í Þýskalandi.
564

 Von Bogdandy virðist vera þeirrar skoðunar, að í vissum 

tilvikum þar sem gengið er gegn þjóðareinkennum, geti aðildarríkin með réttmætum hætti virt 

viðkomandi ESB rétt að vettugi.
565

 

Þýski stjórnlagadómstóllinn kom því á framfæri með skýrum hætti, að þjóðir 

aðildarríkjanna fari með stjórnarskrárvaldið og að það sé hlutverk þýska 

stjórnlagadómstólsins að skera úr um valdmörk ESB. Það viðhorf var svo styrkt enn frekar ári 

                                                 
558

 Allan Rosas og Lorna Armati: EU Constitutional Law, bls. 58.  
559

Sjá sérstaklega efnisgreinar 231 og 241 í dóminum.  
560

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandsréttur – Lissabonsáttmálinn með áherslu á fiski- og auðlindamál og 

ríkjasambandið, bls. 146. Mun ítarlegri reifun á dóminum má finna á bls. 144-146.  
561

 e. identity control test.  
562

 Armin Von Bogdandy og S. Shill, Overcoming Absolute Primacy, bls. 1447.  
563

 Armin Von Bogdandy og S. Shill, Overcoming Absolute Primacy, bls. 1447-1450. 
564

 Armin Von Bogdandy og S. Shill, Overcoming Absolute Primacy, bls. 1447. Sjá einnig dóm þýska 
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 Armin Von Bogdandy og S. Shill,Overcoming Absolute Primacy, bls. 1451-1452. 
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síðar í Honeywell dómi
566

 þýska stjórnslagadómstólsins frá árinu 2010, þar sem fram kom að 

forgangsáhrif ESB réttar væru ekki tæmandi.
567

 ESB réttur geti aðeins þróast á skilvirkan hátt 

ef hann komi í stað andstæðs landsréttar. Forgangsáhrif ESB réttar leiði ekki til þess að 

andstæður landsréttur sé ógildur. Landsréttur viðkomandi aðildarríkis geti þess í stað, haldið 

áfram að beita lögunum að því marki sem þau gilda á sviðum sem ekki heyrir undir ESB rétt. 

Aftur á móti verði lögum sem eru andstæð ESB rétti, ekki beitt á réttarsviðum sem heyra 

undir ESB rétt.
568

 

Þýski stjórnlagadómstóllinn varaði við því, síðast í dómi sínum þann 24. apríl 2013,
569

 er 

varðaði gagnagrunn um grunaða hryðjuverkamenn, að of víðtæk beiting grundvallarréttinda 

samkvæmt ESB rétti, gæti verið talin ultra vires af dómstólnum.
570

 Þá kom m.a. fram í 

dóminum að heildstæð skráning upplýsinga í gagnagrunn um mótaðgerðir gegn 

hryðjuverkum, sem safnað hefði verið með afskiptum af tölvupóstum og fjarsamskiptum 

manna á milli, bryti gegn meginreglum þýsku stjórnarskrárinnar um friðhelgi einkalífs.
571

 

Í ljósi alls ofangreinds má telja, að þó svo að þýski stjórnlagadómstóllinn hafi samþykkt 

að Evrópuréttur skuli hafa forgang gagnvart landsrétti, hefur hann gert tiltekna fyrirvara sem 

lúta að grundvallarréttindum, valdmörkum og stjórnskipunarlegum þjóðareinkennum.
572

 Þá 

hefur þýski stjórnlagadómstóllinn komið því á framfæri, svo ekki verði um það villst, að hann 

muni halda áfram að endurskoða aðgerðir stofnana ESB til þess að tryggja að þeir haldi sig 

innan valdmarka sinna en dómstóllinn telur sig æðsta úrskurðaraðila um valdmörk ESB og 

þýskra dómstóla. 

8. Helstu niðurstöður og lokaorð 

Meginreglan um forgangsáhrif hefur tekið stakkaskiptum síðan hinn títtnefndi dómur 

dómstóls ESB í máli Costa gegn Enel féll árið 1964. Örfáum árum síðar kom í ljós, að ekki 
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aðeins hefur Evrópuréttur forgang gagnvart andstæðum almennum landsrétti, heldur einnig 

gagnvart stjórnarskrám aðildarríkjanna. Þá kom einnig í ljós að ekki aðeins hafa reglugerðir 

forgangsáhrif gagnvart landsrétti, heldur einnig tilskipanir. Eins og ritgerð þessi hefur leitt í 

ljós, þróaðist meginreglan um forgangsáhrif ESB réttar ekki án baráttu en aðildaríkin eru í dag 

öll sammála megininntaki hennar um að Evrópuréttur hafi forgang gagnvart andstæðum 

landsrétti. Þau eru hins vegar ekki fyllilega sammála um hversu langt forgangsáhrifin ná og 

hvort einhverjar takmarkanir séu á þeim. Dómstólar sumra aðildarríkjanna hafa gert fyrirvara, 

þar sem þeir hafa varað við því, að þeir muni ekki beita Evrópurétti sem teldist andstæður 

helgustu stjórnskipunarreglum viðkomandi aðildarríkis og jafnvel hafa sum gengið svo langt 

að áskilja sér réttinn til þess að skera úr um valdmörk Evrópuréttar.  

Svo sem fram kemur í inngangsorðum Sáttmálans um ESB, hafa aðildarríkin „einsett sér 

að þróa enn frekar þann samruna sem hófst í Evrópu með stofnun Evrópubandalaganna“. 

Samruninn var þróaður enn frekar með Lissabon sáttmálanum en nú ná samningarnir um ESB 

til fleiri sviða en áður og vald stofnana ESB hefur aukist. Önnur og þriðja stoð ESB voru 

lagðar niður en í stað þeirra komu 23-46. gr. Sáttmálans um starfshætti ESB. Dómstóll ESB 

hefur með nú fáum undantekningum fengið dómsvald á öllu sviðinu sem önnur stoðin náði 

yfir, eins og sjá má af 23-41. gr. Sáttmálans. Með Lissabon sáttmálanum voru ýmis málefni 

færð úr gömlu þriðju stoðinni, þ.á.m. lagaleg samvinna í sakamálum og lögreglusamvinna, 

yfir í Sáttmálann um starfshætti ESB en það veitir dómstól ESB og öðrum stofnunum aukin 

völd í þessum málaflokkum auk þess sem ákvarðanataka verður auðveldari. Í samræmi við 

18. gr. Sáttmálans um ESB hefur leiðtogaráð ESB skipað Æðsta talsmann stefnu ESB í 

utanríkis- og öryggismálum sem skal framfylgja sameiginlegri stefnu ESB í utanríkisríkis-, 

öryggis- og varnarmálum. Hann er jafnframt fastur formaður í utanrikismálaráðinu og einn af 

varaforsetum Framkvæmdastjórnarinnar.
573

 Þá felur Lissabon sáttmálinn í sér athyglisverðar 

breytingar á sameiginlegri öryggis- og varnarmálastefnu ESB
574

.  

                                                 
573

 Um Æðsta talsmanninn og valdsvið hans er m.a. fjallað í 1. og 2. mgr.18. gr, 2. og 3. mgr. 26. gr., 1. og 2. 

mgr. 27. gr. Sáttmálans um ESB, 215. gr., 3. mgr. 218. gr., 2. mgr. 221. gr., 3. mgr. 222. gr., 2. mgr. 329. gr.og 2. 

mgr. 331. gr., Sáttmálans um starfshætti ESB.  
574

 Samkvæmt 7. mgr. 42. gr. Sáttmálans um ESB ber aðildarríkjunum skylda til þess að bjóða fram hjálp og 

aðstoða hvert annað eftir getu, verði aðildarríki fyrir vopnaðri árás. Þá getur Ráðið falið hópi aðildarríkja að 

leysa tiltekin verkefni sem eru til þess fallin að „standa vörð um gildi Sambandsins“, sbr. 5. mgr. 42. gr. 

Sáttmálans um ESB. Einnig kveður 3. mgr. 42. gr. Sáttmálans um ESB nú á um skyldu Varnarmálastofnunar 

ESB til þess að „skilgreina þörfina á aðgerðagetu, stuðla að ráðstöfunum til að fullnægja þeirri þörf, leggja sitt af 

mörkum til að greina hvaða ráðstafana er þörf til að styrkja iðnaðar- og tæknigrundvöll varnargeirans og, þar 

sem það á við, koma þeim til framkvæmda, taka þátt í að móta evrópska stefnu á sviði hernaðargetu og 

vopnabúnaðar og aðstoða ráðið við að meta aukna hernaðargetu. Verkefni Varnarmálastofnunarinnar eru talin 

upp í 45. gr. Sáttmálans um ESB. Þau verkefni sem ESB má „nýta borgaraleg og hernaðarleg úrræði til að sinna“ 

eru svo nefnd í 1. mgr. 43. gr. Sáttmálans um ESB.  
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Þrátt fyrir þennan aukna Evrópusamruna og valdasamþjöppun, örlar fyrir „óhlýðni“ eða 

mótmælum (af sumra mati „mótþróa“) af hálfu ýmissa stjórnlagadómstóla og jafnvel 

undirrétta aðildarríkjanna. Kenningar um stjórnskipulega fjölhyggju réttlæta þessi mótmæli 

dómstólanna og gera jafnvel ráð fyrir þeim, í láréttu réttarkerfi, sem rúmar andstæðar skoðanir 

landsdómstóla og dómstóls ESB. Slíkar kenningar eru áhugaverðar fyrir margar sakir en 

skapa oft á tíðum fleiri vandamál en þær eiga að leysa. Dómstóll ESB má sín þó meira en 

landsdómstólar aðildarríkja, þegar til ágreinings kemur og yfirleitt leysist ágreiningurinn með 

þeim hætti, að viðkomandi landsdómstóll fer að fyrirmælum dómstóls ESB. Af þeim sökum 

verður vandséð að kenningar um stjórnskipulega fjölhyggju muni leiða til sundrungar eða 

stjórnleysis innan ESB. Aðildarríkin gera sér fyllilega grein fyrir þeim skyldum sem á þeim 

hvíla sem aðilum að ESB,, þar sem „aðildarríkin veita valdheimildir í því skyni að ná 

sameiginlegum markmiðum“, sbr. 1. mgr. 1. gr. Sáttmálans um ESB og að þessum 

sameiginlegu markmiðum verði ekki náð ef mikið ber á milli landsdómstóla og dómstóls 

ESB.  

Stofnanir ESB taka ákvarðanir um mál sem falla innan valdsviðs ESB samkvæmt ESB 

rétti. Forgangsáhrif ESB réttar eru og verða óaðskiljanlegur hluti af ESB. Ekki er líklegt að 

þau muni ganga til baka eða stöðvast heldur þvert á móti muni forgangsáhrifa ESB réttar gæta 

á fleiri sviðum eftir því sem tíminn líður. Óhlýðni einstakra rikja breytir litlu þar um. Eitthvað 

meira yrði að koma til, ef forgangsáhrifum ESB réttar ætti að standa raunveruleg ógn af slíkri 

óhlýðni. Þannig yrðu mörg aðildarríki að taka sig saman um að mótmæla tiltekinni reglu eða 

réttarskipan s.s. vegna samevrópsks skatts sem þau fella sig ekki við eða umfangsmikið ígrip í 

utanríkisstefnu aðildarríkjanna. Ekkert verður fullyrt um hvaða áhrif slík mótmæli gætu haft 

en meginreglur ESB réttar eru skýrar. ESB réttur hefur forgang gagnvart andstæðum 

landsrétti og fátt getur réttlætt frávik frá þeim.  
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