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1 Inngangur 

Alveg síðan Ísland gerðist aðili að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES) hafa 

miklar umræður verið í þjóðfélaginu um gildi hans sem réttarskapandi milliríkjasamnings. 

Sérstaklega hefur mikið verið rætt og ritað um hvaða áhrif hann hefur á Ísland að landsrétti og 

hvort með aðild sinni hafi Ísland framselt of mikið vald til stofnana Evrópusambandsins 

(ESB). Þar sem stjórnskipan hérlendis byggist á tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar er 

forvitnilegt að kanna hvaða áhrif EES-samningurinn hefur á landsrétt Íslands og hvernig hann 

hefur mótað löggjöf landsins. Er t.d. til meginregla um skaðabótaskyldu ríkisins að EES-rétti 

sem grundvallast á EES-samningnum? Leitast verður við að svara þessari spurningu í 

ritgerðinni. Fjallað verður um Evrópska efnahagssvæðið og litið á sögu Fríverslunarsamtaka 

Evrópu, EFTA, og hvernig EES-samningurinn varð til. Einnig verður fjallað um meginmál og 

markmið EES-samningsins. Stærsta umfjöllunarefnið verður síðan hvernig gerðir eru 

innleiddar í landsrétt, með áherslu á landsrétt Íslands, og hvaða áhrif það hefur að innleiðing 

reynist ófullnægjandi af einhverjum ástæðum, t.d. vegna rangrar innleiðingar eða að 

innleiðing ferst fyrir. Vel verður farið yfir skaðabótaábyrgð ríkisins og hvort hún sé orðin að 

meginreglu þegar ríki stendur ekki við skuldbindingar sínar um innleiðingu gerða samkvæmt 

EES-samningnum. Að lokum verða dómar skoðaðir, innlendir sem erlendir, ásamt álitum frá 

EFTA-dómstólnum. 

 

2 Evrópska efnahagssvæðið og EES-samningurinn 

2.1 Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA 

Þann 3. maí árið 1960 var samningur um Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA (European Free 

Trade Association) undirritaður í Stokkhólmi af sjö ríkjum, Austurríki, Danmörku, Noregi, 

Portúgal, Stóra-Bretlandi, Sviss og Svíþjóð. Var stofnun samtakanna viðbrögð þessara ríkja 

við stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EEC, sem í dag er hluti af Evrópusambandinu, ESB) 

árið 1958.
1
 Litið var á EFTA sem valkost fyrir ríki Evrópu sem byði upp á samvinnu í 

efnahags- og viðskiptamálum án þess að pólítískur samruni ætti sér stað. Markmið EFTA frá 

upphafi voru takmörkuð við fríverslun á grundvelli hefðbundins milliríkjasamstarfs.
2
 

Við hin sjö stofnríki samtakanna bættust Finnland (árið 1961), Ísland (árið 1970) og 

Liechtenstein (fullgildur aðili árið 1995). Í dag eru aðeins fjögur ríki eftir, en það eru Ísland, 

Liechtenstein, Noregur og Sviss. Þau eiga viðskipti sín á milli og gera fríverslunarsamninga 

                                                 

1
 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 34. 

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

115. 
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við lönd utan Evrópusambandsins (ESB) með það að markmiði að tryggja fyrirtækjum frá 

EFTA-ríkjunum sem bestu viðskiptakjör við hvaða land sem þau kjósa að eiga viðskipti við.
3
 

 

2.2 Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) 

EFTA-ríkin voru fjölmenn og efnahagslega sterk ríki. Þrátt fyrir það var ljóst að ríki 

bandalaganna svokölluðu höfðu efnahagslega yfirburði yfir EFTA-ríkin. Undir bandalögin 

féllu ríki sem tilheyrðu m.a. Efnahagsbandalagi Evrópu, síðar Evrópubandalagið, sem í dag er 

hluti af Evrópusambandinu. 

Árið 1984 hófust samningaviðræður milli EFTA og bandalaganna um aukna fríverslun.
4
 

Kom þá fram hugmynd um einhvers konar sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði. Vilji var til 

samvinnu milli aðila sem gengi lengra en venjuleg fríverslun án þess þó að fela í sér fulla 

aðild EFTA-ríkjanna að bandalögunum. Miðuðust samningaviðræður fljótlega við að 

grunnreglur bandalaganna, einnig nefndar fjórfrelsið, og gerðir sem settar höfðu verið þeim til 

stuðnings myndu einnig gilda um EFTA-ríkin. Eftir nokkrar viðræður var samningurinn um 

Evrópska efnahagssvæðið, EES-samningurinn, undirritaður í borginni Óportó í Portúgal þann 

2. maí árið 1992. Þar með urðu ríki EFTA þátttakendur í sameiginlegum innri markaði 

bandalaganna (í dag innri markaður ESB).
5
 Á grundvelli samningsins skapaðist 

samstarfsvettvangur fyrir ríki EFTA gagnvart ESB. Þess ber þó að geta að eitt ríki EFTA, 

Sviss, varð ekki aðili að EES-samningnum og er því ekki hluti af þessum samstarfsvettvangi.
6
  

Samningurinn var fullgiltur af öllum aðildarríkjum hans, bæði EFTA-ríkjunum og ríkjum 

ESB. Þrátt fyrir fullgildingu samningsins fór það eftir stjórnskipan hvers ríkis hvort og þá 

hvernig samningurinn var leiddur í lög. Samningurinn er hluti af sambandsrétti ESB og hefur 

þannig beina réttarverkan og forgangsáhrif. Vegna þessa eðlis samningsins er ekki þörf á því 

að ríki ESB lögfesti hann sérstaklega. Annað gildir um hin Norrænu ríki EFTA sem byggja 

stjórnskipun sína á tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar merkir 

að litið er á þjóðarétt og landsrétt sem aðgreind réttarkerfi, t.d. að alþjóðlegar skuldbindingar 

ríkisins teljast ekki til réttarheimilda landsréttar nema þegar þeim hefur sérstaklega verið veitt 

lagagildi með stjórnskipulega gildri lagasetningu eða með öðrum gildum hætti að landsrétti. 

Tvíeðlið varð til þess að leiða þurfti samninginn sérstaklega í lög hérlendis.
7
 

                                                 

3
 Vefsíða Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), http://www.efta.int/about-efta/history. 

4
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 54-56. 

5
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31. 

6
 Vefsíða Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), http://www.efta.int/about-efta/history. 

7
 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson. Þjóðaréttur, bls. 31. 

http://www.efta.int/about-efta/history
http://www.efta.int/about-efta/history
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Á Íslandi var EES-samningurinn bæði fullgiltur og lögfestur að mestu með lögum nr. 

2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES-lögin) sem tóku gildi þann 1. janúar 

1994. Meðal þess sem lögin kváðu á um var að „skýra [skildi] lög og reglur, að svo miklu 

leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja“ eins og 

segir í 3. gr. EES-laganna. Fyrir gildistöku laganna á Ísland fór fram mikil umræða um hvort 

breyta þyrfti Stjórnarskrá lýðveldisins Ísland nr. 33/1944 þar sem margir töldu að hún 

hreinlega heimilaði ekki aðild íslenska ríkisins að samningnum að óbreyttu. Svo var þó ekki 

gert og var samningurinn fullgiltur, eins og áður segir, án nokkurra stjórnskipulegra 

breytinga.
8
 

EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur og sem slíkur bindur hann íslenska ríkið að 

þjóðarrétti. Hins vegar bindur hann ekki einstaklinga eða fyrirtæki að landsrétti. Þar sem í 

samningnum eru ákvæði sem er ætlað að hafa áhrif að landsrétti varð að lögfesta þau eins og 

getið var hér að framan.
9
 

 

2.3 Meginmál og markmið EES-samningsins  

EES-samningurinn er íburðarmikill og stór í sniðum eins og vænta má af svo yfirgripsmiklum 

samningi. Hann skiptist í meginmál sem telur 129 greinar, 49 bókanir, 22 viðauka, 71 

yfirlýsingu og fjölda samþykkta. Einnig skiptist samningurinn í gerðir sem vísað er til í 

viðaukum hans. Með gerðum er átt við reglugerðir og tilskipanir frá ESB sem hafa verið 

aðlagaðar að Evrópska efnahagssvæðinu.
10

 

Með lögfestingu meginmáls EES-samningsins fá sum ákvæði hans svonefnd bein 

réttaráhrif, þ.e. þau binda einstaklinga og lögpersónur, en önnur ákvæði samningsins hafa ekki 

slík áhrif. Það fer eftir túlkun þeirra hverju sinni hvort um bein réttaráhrif er að ræða, eins og 

ávallt er þegar milliríkjasamningar eru lögfestir. Lögfesting meginmáls samningsins og 

annarra hluta hans er ein forsenda þess að skapa samræmdar reglur á markaðssvæði EES.
11

 

Markmið EES-samningsins má finna í formála og I. hluta hans (1.-7. gr. samningsins). 

Segir m.a. í 1. mgr. 1. gr. að „markmið þessa samstarfssamnings [sé] að stuðla að stöðugri og 

jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og 

eftir sömu reglum með það fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem 

nefnist hér á eftir EES“. Þetta er metnaðarfullt markmið og sýnir velvilja þeirra ríkja sem 

                                                 

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

119. 
9
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 50. 

10
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 50. 

11
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 51. 
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stóðu að EES-samningnum til náins samstarfs sem hafi að leiðarljósi velferð og ávinning fyrir 

alla. Einnig er mikil áhersla lögð á jafnrétti samningsaðila og að allir standi jöfnum fæti í 

þeim efnum sem samningurinn tekur á. 

Í 2.-7. gr. samningsins má finna fleiri markmið. Af þeim mikilvægustu má nefna 3. gr. en í 

1. mgr. segir að „samningsaðilar [skuli] gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar 

ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningi þessum 

leiðir. Þeir skulu varast ráðstafanir sem teflt geta því í tvísýnu að markmiðum samnings þessa 

verði náð“. Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpi til EES-laganna segir að í 3. 

gr. EES-samningsins sé áréttað að orð skuli standa, samningsaðilar muni gera sitt til þess að 

samstarf gangi hnökralaust og hnykkt er á skuldbindingum.
12 4. gr. er ekki síður mikilvæg en 

hún kveður á um að öll mismunun á grundvelli ríkisfangs sé bönnuð á gildissviði samningsins 

nema einstök ákvæði hans segi annað. Í 6. gr. samningsins segir síðan að með fyrirvara um 

þróun dómsúrlausna í framtíðinni beri við framkvæmd og beitingu ákvæða EES-samningsins 

að túlka þau í samræmi við úrskurði dómstóls Evrópubandalaganna sem máli skipta og 

kveðnir voru upp fyrir undirritun samningsins. Í 7. gr. samningsins er síðan kveðið á um 

fortakslaust að gerðir, sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við EES-samninginn eða 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar, bindi samningsaðila. 

 

3 Innleiðing gerða í landsrétt 

3.1 Almennt 

EES-samningurinn er lifandi samningur. Hann gerir ráð fyrir að EFTA-ríkin innan Evrópska 

efnahagssvæðisins taki yfir þá löggjöf ESB sem samningurinn nær til þannig að fram fari 

heildarsamræming á þeim reglum sem varða fjórfrelsið, sem talið er upp í a- til d-liðum 2. 

mgr. 1. gr. EES-samningsins, og að sömu reglur gildi í öllum þeim ríkjum sem aðild eiga að 

EES-samningnum.
13

  

Frá ESB koma ótal gerðir sem ná til EES-samningsins. Með gerðum er átt við tilskipanir, 

reglugerðir, ákvarðanir, tilmæli og aðrar reglur frá ESB.
14

 Gerðir eru hluti af afleiddum rétti 

ESB en með afleiddum rétti er átt við þær réttarreglur sem stofnanir ESB setja með heimild í 

stofnsáttmálum ESB, m.a. Rómarsáttmálanum frá 1957
15

. Sá sáttmáli og margir fleiri ásamt 

hinum ýmsu samningum eru hluti af frumrétti ESB. Þar með eru gerðir, sem tilheyra 

                                                 

12
 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 65. 

13
 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 9. 

14
 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 9. 

15
 Rómarsamningurinn frá 1957 er í dag sáttmálinn um framkvæmd Evrópusambandsins (the Treaty on the 

Functioning of the European Union). 
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afleiddum rétti, settar með heimild í stofnsáttmálunum og ýmsum samningum ESB, sem 

teljast til frumréttar.
16

 

Gerðir ESB eru samþykktar á vettvangi Evrópusambandsins. Ferlið sem hver gerð gengur 

í gegnum er flókið og margþætt og kemst umfjöllun um það ekki að hér.
17

 Þegar gerðir ESB 

hafa verið samþykktar eru þær teknar upp í EES-samninginn og verða þar með hluti af 

viðaukum eða bókunum samningsins. Eftir það þurfa ríki EFTA, sem eru aðilar að EES-

samningnum, að taka reglurnar upp í landsrétt hvert í sínu landi.
18

 

Með gerðum er ekki átt við meginmál EES-samningsins eða bókanir við samninginn. Það 

telst til frumréttar EES-réttar ef fallist er á skiptingu hans í frumrétt og afleiddan rétt líkt og 

gert var hér á undan í tilfelli ESB-réttar. Undir frumrétt EES-réttar fellur því meginmál EES-

samningsins og bókanir við hann ásamt ýmsum öðrum samningum og bókunum við þá 

samninga.
19

 Eins og segir í kafla 2.2 var meginmál EES-samningsins lögfest á Íslandi ásamt 

þeim bókunum sem eru taldar upp í lögunum og viðaukum. 

 

3.2 Um 7. gr. EES-samningsins 

Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins binda gerðir, sem vísað er til eða er að finna í viðaukum 

við  EES-samninginn eða ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, samningsaðila. Þær 

verða þó ekki bindandi  fyrr en þær hafa verið teknar upp í lög eða reglugerðir.
20

 7. gr. 

tilgreinir tvær gerðir, annars vegar reglugerðir og hins vegar tilskipanir. Í a-lið 7. gr. 

samningsins segir að gerð sem samsvarar reglugerð EBE
21

 skal sem slík tekin upp í landsrétt 

samningsaðila. Hér er ótvírætt kveðið á um skyldu samningsaðila EES-samningsins til að taka 

upp slíka reglugerð í heild sinni í landsrétt sinn. Í b-lið 7. gr. samningsins segir að gerð sem 

samsvarar tilskipun EBE skuli veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð við 

framkvæmdina. Hér er því ákveðið svigrúm fyrir ríki til að ákveða sjálft með hvaða hætti 

tilskipun er tekin upp í landsrétt, hvort það er gert að hluta eða öllu leyti, svo lengi sem það er 

gert og markmið gerðarinnar skili sér og hún hafi þau réttaráhrif sem henni var ætlað. 

Eins og áður segir vísar 7. gr. EES-samningsins eingöngu til reglugerða og tilskipana. 

Viðaukar við samninginn vísa í sumum tilfellum til annarra gerða en reglugerða og tilskipana 

en þær eru yfirleitt ekki bindandi fyrir ríkin. Einnig verður af 7. gr. dregin sú ályktun að ekki 

                                                 

16
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 69-70. 

17
 Sjá þó góða umfjöllun í stuttu máli um ferlið í bók Skúla Magnússonar og Sigurðar Líndal, Réttarkerfi 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, t.d. XI. kafla. 
18

 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 9. 
19

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 71. 
20

 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 34. 
21

 EBE er Efnahagsbandalag Evrópu sem er í dag hluti af ESB. 
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sé skylt að taka aðrar gerðir upp í landsrétt en reglugerðir og tilskipanir. Má í raun gera ráð 

fyrir að þær gerðir sem ekki er skylt að taka upp séu hafðar til hliðsjónar við skýringu og 

framkvæmd bindandi reglna.
22

 

EES-samningurinn er svokallaður réttarskapandi milliríkjasamningur, þ.e. samningur sem 

ætlað er að skapa almennar reglur í samskiptum þjóða. Slíkir samningar fela yfirleitt í sér 

einhverja skyldu ríkis til að breyta landsrétti sínum. Þegar milliríkjasamningur verður ekki 

sjálfkrafa hluti af landsrétti ríkis verður að innleiða hann með sérstökum aðgerðum í samræmi 

við stjórnskipun hvers og eins ríkis.
23

 Gerðir sem koma í gegnum EES-samninginn verða 

teknar upp í íslenskan rétt eða innleiddar með settum lögum eða með stjórnvaldsfyrirmælum, 

t.d. reglugerðum.
24

 Við innleiðingu gerða með stjórnvaldsfyrirmælum verður að passa að þær 

hafi nægilega stoð í lögum og fari ekki í bága við lög. Er þetta í samræmi við lögmætisregluna 

sem er grundvöllur allrar réttarheimildarfræði opinbers réttar.
25

 Í framkvæmd er því fyrst 

gengið úr skugga um hvort unnt sé að innleiða EES-gerð með stjórnvaldsfyrirmælum á 

grundvelli gildandi reglugerðaheimilda án þess að til komi ítarlegri heimildir í lögum. Ef ekki, 

þarf lagabreytingu svo stjórnvaldsfyrirmælin fari ekki í bága við lögmætisregluna. Helst eru 

notaðar tvær aðferðir við innleiðingu gerða í landsrétt Íslands. Annars vegar er það 

umritunaraðferðin og hins vegar er það tilvísunaraðferðin.
26

 

 

3.2.1 Umritunaraðferðin 

Með umritunaraðferðinni eru ákvæði EES-gerðar tekin efnislega upp í sett lög eða 

stjórnvaldsfyrirmæli án þess að um orðrétta tilvísun sé að ræða. Þetta er kallað innleiðing með 

umritun. Margar EES-gerðir gera ráð fyrir því að efnisákvæði þeirra séu umrituð eða nánar 

útfærð í landsrétti viðkomandi ríkis. Með þessu er þeim ætlað að tryggja að orðalag og form 

samræmist þeim hefðum sem ríkja í landsrétti viðkomandi ríkis. Á þetta alltaf við í tilviki 

tilskipana og ákvarðana.
27

 Með umritunaraðferðinni er því innlendum lögum breytt og/eða ný 

sett þannig að landsréttur samlagist hinni þjóðaréttarlegu skuldbindingu.
28

 

                                                 

22
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 86. 

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

170. 
24

 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 34-35. 
25

 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 371. 
26

 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 
27

 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 
28

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

171. 
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3.2.2 Tilvísunaraðferðin 

Með tilvísunaraðferðinni er átt við að gerð sé veitt gildi með því að í lögum eða 

stjórnvaldsfyrirmælum er mælt fyrir um að tiltekin gerð öðlist gildi án þess að ákvæði 

gerðarinnar séu sérstaklega tekin upp í lög eða stjórnvaldsfyrirmæli með umritun. Þetta er 

kallað innleiðing með tilvísun.
29

 Texti gerðar er þá innleiddur með því að vísa til hennar í 

innlendum lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum og henni þannig gefið gildi. Reglugerðir eru þær 

gerðir sem eru hvað þýðingarmestar og er almennt heimilt, svo og beinlínis æskilegt, að 

innleiða þær með tilvísun, enda veita ákvæði reglugerðar ekkert svigrúm til breytinga eða 

aðlögunar
30

, nema þær sjálfar hafi að geyma slíka heimild.
31

 Þess vegna er 

tilvísunaraðferðinni beitt. Ríkin hafa hins vegar val um form og aðferð innleiðingu t.d. 

tilskipana eins og segir í 7. gr. EES-samningsins. 

 

4 Áhrif ófullnægjandi innleiðingar 

4.1 Almennt 

Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins binda gerðir, sem vísað er til eða er að finna í viðaukum 

við EES-samninginn eða ákvörðunum sameiginlegu EES-nefndarinnar, þau ríki sem aðilar eru 

að samningnum. Gerðirnar eru eða verða teknar upp í landsrétt og fer eftir a- og b-liðum 7. gr. 

hvernig það er gert. Í a-lið er tekið fram að gerð sem samsvarar reglugerð frá EBE (nú ESB) 

skuli tekin upp í landsrétt samningsaðila. Í b-lið segir að gerð sem samsvarar tilskipun frá 

EBE skuli veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð við innleiðingu í landsrétt. Í 

7. gr. er því ótvírætt tekið af skarið með að samningsaðilar séu skyldugir til að taka upp 

reglugerðir og tilskipanir í landsrétt. Lítið sem ekkert svigrúm er veitt við innleiðingu 

reglugerða, nema heimild sé fyrir slíku í reglugerðinni sjálfri, en ríki fá nokkuð svigrúm í 

tilviki tilskipana bæði hvað varðar form og aðferð við innleiðingu. Markmið tilskipunar er þó 

bindandi fyrir ríki en stjórnvöld hafa val um það í hvaða formi og með hvaða aðferðum þeim 

skuli náð. Ríki ber að sjálfsögðu að hlíta tilskipun líkt og reglugerðum. Tilskipanir eru því 

ekki sjálfkrafa bindandi að landsrétti fyrr en efni þeirra hefur verið tekið í lög. Þeim er því 

ekki ætlað að hafa bein lagaáhrif í sama skilningi og reglugerðir. Rík skylda er samt lögð á 

aðila EES-samningsins til að innleiða tilskipanir eða laga löggjöf ríkis að þeim, sbr. 7. gr. 

samningsins. Ber því að haga löggjöf, almennum lögum eða almennum stjórnsýslu-

                                                 

29
 Utanríkisráðuneytið: Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35. 

30
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

171. 
31

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 89. 
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fyrirmælum, þannig að markmið tilskipunar náist í landsrétti. Í því felst m.a. að ríkjunum ber 

að tryggja að ekki séu í gildi önnur ákvæði landsréttar sem fara inn á svið sem 

evrópulöggjöfin á ein að taka til. Einnig ber að passa að ekki séu í gildi ákvæði landsréttar 

sem fara gegn ákvæðum tilskipunar eða ákvæði sem hafa truflandi áhrif á góða framkvæmd 

viðkomandi markaðar.
32

 Ákvæði reglugerða frá ESB sem hafa verið innleiddar í landsrétt 

Íslands á réttan stjórnskipulega hátt í gegnum EES-samninginn með hliðsjón af 7. gr. EES-

samningsins, hafa sömu stöðu og önnur lög landsins, eða eftir atvikum almenn 

stjórnvaldsfyrirmæli, eftir því hvernig þær voru lögfestar. Þannig er náð því markmiði að 

reglugerðir hafi lagaáhrif í sama skilningi og lög og stjórnvaldsfyrirmæli almennt. Þar með 

skipta reglurnar máli fyrir úrlausn réttarágreinings og mun regla, sem innleidd hefur verið á 

réttan hátt, ávallt hafa þýðingu við úrlausn réttarágreinings á því sviði sem hún varðar, með 

sömu takmörkunum og gilda um lög eða almenn stjórnvaldsfyrirmæli.
33

 

Í þessum kafla verður skoðað hvað gerist þegar gerð er innleidd á ófullnægjandi hátt. 

Komið verður inn á sögu og grundvöll reglunnar um skaðabótaábyrgð samkvæmt EES-

samningnum. Óhjákvæmilegt er að skoða skaðabótaskyldu í ESB-rétti til skýringar 

skaðabótaábyrgð í EES-rétti vegna þeirra tengsla sem þar eru á milli. 

 

4.2 Mótun skaðabótareglunnar innan ESB-réttar 

Innan ESB-réttar (áður EB-réttar
34

) er réttarstaðan nokkuð skýr ef aðildarríki brýtur gegn 

samningsskuldbindingum sínum. Einstaklingar og lögaðilar geta að meginstefnu til valið um 

tvo kosti til að ná fram rétti sínum. Í fyrsta lagi er hægt að byggja beinan rétt á ESB-reglu 

fyrir dómstólum í aðildarríkjum sem þó þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Þetta leiðir til þess 

að það er meginregla innan ESB-réttar að einstaklingar og lögaðilar geta byggt beinan rétt á 

t.d. reglugerð eða tilskipun frá ESB frá og með gildistöku þeirra. Þetta gildir ef aðildarríki 

ESB lætur t.d. hjá líða að innleiða tilskipun. Hið sama gildir ef ákvæði landsréttar samrýmist 

ekki reglu frá ESB, þá gengur ESB-reglan framar landslögum og hægt er að byggja beinan 

rétt á henni. Í öðru lagi geta einstaklingar og lögaðilar innan ESB krafist skaðabóta úr hendi 

þess ríkis sem brotlegt er vegna þess tjóns sem þeir kunna að hafa orðið fyrir.
35

 

                                                 

32
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 93. 

33
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 90. 

34
 Með Lissabonsáttmálanum, sem tók gildi árið 2009, varð sú grundvallarbreyting á stjórnskipun að ESB og EB 

voru látin renna saman undir heiti hins fyrrnefnda. Sjá Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 31-32. 
35

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

127. 
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Grundvöllurinn að meginreglu ESB-réttar um skaðabótaskyldu ríkis vegna ófullnægjandi 

innleiðingar ESB-reglna var lagður í máli EBD, mál C-6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. I-5357 

sem eru tvö sameinuð mál betur þekkt sem Francovich-málið. 

 

Atvik málsins voru þau að Francovich og fleiri einstaklingar störfuðu hjá fyrirtæki á Ítalíu 

sem varð gjaldþrota í apríl 1985. Við gjaldþrotið áttu þeir inni ógreidd laun. Forgrunnur 

málsins var sá að árið 1980 hafði Evrópubandalagið gefið út tilskipun nr. 80/987/EBE um 

samræmingu á lögum aðildarríkja um vernd til handa launþegum við gjaldþrot 

vinnuveitanda. Samkvæmt ákvæðum tilskipunarinnar áttu aðildarríki að stofna sérstakan 

sjóð til að tryggja launakröfur þegna sinna. Ítalía hafði hins vegar ekki lagað löggjöf sína 

að þessum fyrirmælum þegar atvik málsins urðu þrátt fyrir að hafa til þess þriggja ára 

aðlögunartíma. Tilskipunin hafði því ekki verið tekin upp í ítölsk lög sem leiddi til þess 

að launþegarnir fengu ekki greidd þau laun sem þeir áttu inni samkvæmt henni. 
36

 

 

Dómstóll EB tók til athugunar hvort umrædd tilskipun væri nægilega skýr og óskilyrt til 

að geta öðlast bein réttaráhrif. Talið var nægjanlega skýrt hverjir væru aðilar að réttindunum, 

hver þau væru og hvert væri efni þeirra.
37

 Hins vegar var ekki talið nægilega skýrt hver sá 

aðili væri sem bæri skyldurnar. Talið var að það fælist í tilskipuninni að aðildarríki hefðu visst 

val um það hvernig fjármagna bæri launasjóðinn sem annast skildi greiðslur til launþega í 

tilefni gjaldþrots vinnuveitanda. Af því leiddi að ekki var talið að ákvæði tilskipunarinnar 

gætu haft bein lagaáhrif þrátt fyrir að frestur til að innleiða hana væri löngu liðinn. Þar af 

leiðandi var ljóst að umræddir launþegar, Francovich og aðrir, yrðu fyrir tjóni sem stafaði af 

ófullnægjandi innleiðingu ákvæða tilskipunarinnar í ítölsk lög.
38

 Dómstóll EB taldi að hafa 

þyrfti í huga nauðsyn þess að reglur bandalagsréttar væri virkar og mikilvægi þess að vernda 

rétt einstaklinga og aðila í atvinnurekstri.
39

 Síðan sagði í 35. mgr. dómsins: 

 

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. 

 

Niðurstaða dómsins, samkvæmt þessari tilvitnun, var því að meginreglan um 

skaðabótaábyrgð ríkis vegna tjóns sem einstaklingar verða fyrir  vegna vanrækslu ríkis á 

skuldbindingum sínum samkvæmt löggjöf bandalagsins væri hluti af því réttarkerfi sem 

komið var á með Rómarsáttmálanum árið 1957.
40

 Tjón sem einstaklingar eða aðilar í 

atvinnurekstri kynnu að verða fyrir vegna ófullnægjandi innleiðingar EB-reglna væri því hluti 

af EB-rétti. Í forsendum dómstólsins fyrir þessari niðurstöðu taldi hann að það hefði neikvæð 

                                                 

36
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 198. 

37
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 199. 

38
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 198. 

39
 Sjá 33. og 34. mgr. í Francovich-málinu. 

40
 Per Tresselt og Katinka Mahieu: ,,Um hugtakið skaðabótaábyrgð ríkis í Evrópurétti“, bls. 345.  
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áhrif á fulla virkni bandalagsreglna ef reglan um skaðabótaábyrgð yrði ekki viðurkennd og 

réttarvernd einstaklinga og aðila í atvinnurekstri yrði veikari ef þeim yrði ekki gert kleift að 

krefja ríki skaðabóta vegna tjóns sem þeir yrðu fyrir vegna vanefnda ríkis á skuldbindingum 

sínum samkvæmt EB-rétti. Með þessum rökum kemur fram það viðhorf að reglan um 

skaðabótaábyrgð er framhald af og uppbót fyrir regluna um bein réttaráhrif þegar henni verður 

ekki beitt þar sem skilyrði hennar eru ekki að öllu leyti uppfyllt.
41

 Einnig vísaði dómstóllinn 

til þess að sú skylda hvíldi á dómstólum aðildarríkja bandalagsins að tryggja full áhrif EB-

réttar og vernda þau réttindi sem hann veitir borgurunum. Var vikið að því að réttindi þessi 

gætu skaðast og vernd þeirra minnkað ef ekki væri hægt að öðlast rétt til bóta í tilefni af því 

að brotinn væri bandalagsréttur á einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri. Af öllu 

framansögðu þótti unnt að draga þá meginreglu að aðildarríkjum bandalagsins væri skylt að 

bæta það tjón sem þau hefðu valdið borgurunum með því að brjóta bandalagsrétt með 

saknæmum hætti.
42

 

Í Francovich-málinu eru í aðalatriðum sett þrjú skilyrði fyrir skaðabótaskyldu ríkisins og 

eru þau eftirfarandi
43

: 

 

1. Ákvæði tilskipunar verður að mæla fyrir um réttindi til handa einstaklingum eða 

aðilum í atvinnurekstri. 

2. Það verður að vera hægt að skilgreina og afmarka þessi réttindi á grundvelli 

tilskipunarinnar. 

3. Það verður að vera orsakasamband á milli brots aðildarríkis og tjóns þeirra sem í hlut 

eiga. 

 

Meginreglan um skaðabótaskyldu ríkisins, eins og hún er sett fram í Francovich-málinu, 

var síðan staðfest í ýmsum dómum dómstóls EB og reyndar rýmkuð aðeins, sbr. mál Brasserie 

du Pêchuer og Factortame. Þessi mál voru sameinuð undir EBD, mál C-46/93 og C-48/93, 

ECR 1996, bls. I-1029.
44

 Þar reyndi á hvort aðildarríki gæti orðið skaðabótaskylt vegna tjóns 

sem einstaklingur verður fyrir vegna lagasetningar í aðildarríki sem síðan reynist andstæð 

ákvæðum Rómarsáttmálans, eða afleiddri löggjöf sem hefur bein réttaráhrif. Dómstóllinn 

viðurkenndi í grundvallaratriðum að slík bótaábyrgð væri fyrir hendi. Einnig tók dómstóllinn 

fram að brot aðildarríkis á skuldbindingum sínum yrði að vera nægilega alvarlegt svo skilyrði 

skaðabótaábyrgðar væru uppfyllt og bætti því við skilyrðin sem komu fram í Francovich-

                                                 

41
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 198. 

42
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 199-200. 

43
 Sjá Robert Schütze: An Introduction to European Law, bls. 174 og Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og 

landsréttur, bls. 199. 
44

 Robert Schütze: An Introduction to European Law, bls. 172-173. 
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málinu. Þó að þetta skilyrði hafi ekki komið skýrt fram hjá dómstólnum í Francovich-málinu 

þá var það augljóslega uppfyllt í því máli.
45

 

Hér má benda á fleiri dóma dómstóls EB þar sem reyndi á hvort skilyrðunum um 

skaðabótaábyrgð aðildarríkis væri fullnægt. Í máli EBD, mál C-392/93, ECR 1996, bls. I-

1631, hér eftir mál British Telecommunications, kom til álita dómstóls EB skilyrðið um að 

brot aðildarríkis væri nægilega alvarlegt og hvort því væri fullnægt svo breska ríkið yrði 

skaðabótaskylt vegna tjóns sem fjarskiptafyrirtækið British Telecommunications taldi sig hafa 

orðið fyrir vegna rangrar innleiðingar tilskipunar EB. Tilskipunin veitti ríkinu ekkert svigrúm 

til mats á því hvernig hún væri tekin upp í landsrétt.
46

 Dómstóllinn vísaði í sameinuð mál 

Brasserie du Pêchuer og Factortame
47

 og beitti skilyrðinu um nægilega alvarlega vanrækslu. 

Tók dómstóllinn fram að mestu máli skipti hvort ríki hafi við lagasetningu litið með 

bersýnilegum og alvarlegum hætti fram hjá þeim takmörkunum sem eru á svigrúmi til mats 

við ákvarðanatöku. Ljóst var að breski löggjafinn hafði ekki lagað löggjöf sína með 

fullnægjandi hætti að löggjöf EB við innleiðingu tilskipunarinnar. Hins vegar var orðalag 

ákvæða tilskipunarinnar óljóst að mati dómstólsins
48

 og mögulegt væri að túlka það á þann 

veg sem breski löggjafinn gerði. Hér hafði því mikil áhrif á mat dómstólsins hvort brot væri 

nægilega alvarlegt að tilskipunin var ekki nógu skýr og því ekki loku fyrir það skotið að hún 

væri túlkuð á þann veg sem breski löggjafinn gerði. Það var því niðurstaða dómstólsins að 

hafna skaðabótaábyrgð breska ríkisins þar sem skilyrðið um nægilega alvarlega vanrækslu á 

skuldbindingum ríkisins hafi ekki verið uppfyllt.
49

 

Í sameinuðum málum EBD, mál C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 og C-190/94, 

ECR 1996, bls. I-4845, hér eftir mál Erich Dillenkofer o.fl., hafði þýska ríkið vanrækt að 

innleiða tilskipun um pakkaferðir innan réttra tímamarka sem olli því að einstaklingar urðu 

fyrir fjárhagstjóni þegar ferðaskrifstofur, sem þeir höfðu keypt pakkaferðir hjá, urðu 

gjaldþrota. Dómstóll EB komst að þeirri niðurstöðu að það eitt væri nægilega alvarleg 

vanræksla af hálfu aðildarríkis að innleiða ekki tilskipun innan réttra tímamarka. Niðurstaða 

dómstólsins var því sú að þýska ríkið bæri bótaábyrgð gagnvart þeim einstaklingum sem urðu 

fyrir fjárhagstjóni vegna vanrækslu þess.
50

 

                                                 

45
 Per Tresselt og Katinka Mahieu: ,,Um hugtakið skaðabótaábyrgð ríkis í Evrópurétti“, bls. 347 og 349. 

46
 Per Tresselt og Katinka Mahieu: ,,Um hugtakið skaðabótaábyrgð ríkis í Evrópurétti“, bls. 348. 

47
 EBD, mál C-46/93 og C-48/93, ECR 1996, bls. I-1029. 

48
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 200-201. 

49
 Per Tresselt og Katinka Mahieu: ,,Um hugtakið skaðabótaábyrgð ríkis í Evrópurétti“, bls. 349. 

50
 Óttar Pálsson: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur gegn íslenska ríkinu – 

Meginregla um skaðabótaábyrgð“, bls. 127. 
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Dómstóll EB setti fram nánari leiðbeiningar um hvenær skaðabótaskylda ríkisins væri 

fyrir hendi vegna ófullnægjandi innleiðingar tilskipana í máli EBD, mál C-278/05, ECR 2007, 

bls. I-1053, hér eftir mál Carol Marilyn Robins o.fl. Þar var um að ræða innleiðingu á 

tilskipun í Bretlandi. Dómstóllinn tók fram að til þess að aðildarríki bæri skaðabótaábyrgð á 

ófullnægjandi innleiðingu tilskipunar yrði að uppfylla skilyrðin þrjú sem fyrst voru sett fram í 

Francovich-málinu. Við mat á því hvort þessi skilyrði væru uppfyllt yrði að horfa m.a. til þess 

hversu skýr og nákvæm tilskipun væri og hversu mikið svigrúm hún veitir aðildarríki um 

leiðir til að taka hana upp í landsrétt svo lengi sem markmiðum hennar er náð. Enn fremur 

benti dómstóllinn á að umrædd tilskipun veitti talsvert svigrúm um hvernig hún yrði tekin upp 

í landsrétt og markmiðum hennar náð. Þar af leiðandi gat skaðabótaábyrgð ríkisins aðeins 

stofnast ef vanræksla aðildarríkis, í þessu tilfelli ófullnægjandi innleiðing, væri augljós og 

alvarleg. Endanleg ákvörðun um það ætti að vera í höndum þess dómstóls sem færi með málið 

í Bretlandi. EB- dómstóllinn setti fram leiðbeiningar sem væri hægt styðjast við í þeim efnum 

og sagði að skoða ætti alla þætti sem áhrif hefðu á málið. Þessir þættir væru sérstaklega 

hversu skýr og nákvæm tilskipun væri, hversu mikið svigrúm hún veitti ríkinu við 

innleiðingu, hvort brot ríkisins hafi verið af ásetningi eða gáleysi, hvort lögvilla væri fyrir 

hendi sem gæti verið afsakanleg, hvort afstaða einhverjar stofnunar innan EB kunni að hafa 

stuðlað að vanrækslunni og hvort innleidd hefðu verið lög eða framkvæmd, eða þeim 

viðhaldið, sem væru andstæð bandalagslöggjöf. 

Í kjölfar þessara mála, og annarra, hefur reglan um skaðabótaábyrgð ríkisins þróast á þann 

veg að hún geti átt við um hvers konar brot ríkisins á ESB-rétti, áður EB-rétti, sem leiðir til 

tjóns fyrir einstaklinga eða aðila í atvinnurekstri. Lögð er sérstök áhersla á að hún eigi við 

þegar ekki er hægt að beita beinum réttaráhrifum. Ekki skiptir þá máli hvort brot verður vegna 

löggjafans, framkvæmdarvaldsins eða jafnvel dómstóla, enda sé litið svo á að brot sé nægilega 

alvarlegt.
51

 Skilyrðin þrjú um skaðabótaábyrgð ríkisins hafa því tekið smá breytingum hjá EB- 

dómstólnum í þeim dómum sem hafa verið kveðnir upp eftir Francovich-málið. Í dag eru þau 

yfirleitt sett fram á eftirfarandi hátt
52

: 

 

1. Regla, sem er brotin, verður að mæla fyrir um réttindi til handa einstaklingum eða 

aðilum í atvinnurekstri. 

2. Brot aðildarríkis verður að vera nægilega alvarlegt. 

3. Það verður að vera orsakasamband (orsakatengsl) á milli brots aðildarríkis og tjóns 

þeirra sem í hlut eiga. 
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Það er almennt viðurkennt að þessi skilyrði eigi við allar tegundir brota á 

bandalagslöggjöf.
53

 Miðað er við að það komi í hlut aðildarríkis að ákvarða hvaða dómstólar 

hvers ríkis skuli hafa lögsögu til að dæma um slíka skaðabótaskyldu og þá málsmeðferð sem 

fylgt skuli. Ekki má haga málum þannig að það verði ógerlegt eða óhæfilega erfitt að heimta 

skaðabætur af ríkinu. Um ákvörðun skaðabóta og málsmeðferð fer samkvæmt reglum 

landsréttar þó með ákveðnum skilyrðum.
54

 

 

4.3 Skaðabótaábyrgð ríkja vegna brota á EES-samningnum 

EES-samningurinn er mjög stór og viðamesti alþjóðasamningur sem Ísland hefur gert.
55

 

Vegna þess, örrar þróunar hans og þeirra ríku skuldbindinga sem samningurinn felur í sér er 

alltaf til staðar sú hætta að íslenska ríkinu, eða öðrum ríkjum samningsins, takist ekki að 

uppfylla samningsskyldur sínar. Sú staða getur komið upp að ákvæði landsréttar eða 

stjórnvaldsákvarðanir samrýmast ekki EES-gerðum. Einnig getur það gerst að EES-gerðir séu 

ekki innleiddar í landslög, þær innleiddar of seint eða með efnislega röngum hætti og eru það 

slík tilvik sem eru til athugunar hér. EES-samningurinn hefur einkum að geyma reglur sem 

áhrif hafa á réttarstöðu einstaklinga og lögaðila. Þar af leiðandi varðar það hagsmuni þeirra 

miklu að geta treyst því að reglunum sé fylgt. Ef aðildarríki brýtur gegn réttarreglum EES-

samningsins eru það fyrst og fremst fjárhagslegir hagsmunir þessara aðila sem eru í húfi.
56

 

Þegar EES-samningurinn var undirritaður 2. maí 1992 var strax farið að velta því upp 

hvort reglan um skaðabótaskyldu ríkisins, eins og hún er sett fram í Francovich-málinu, væri 

einnig hluti EES-samningsins. Engin sérstök ákvæði eru um skaðabótaskyldu aðildarríkjanna í 

EES-rétti vegna hugsanlegra brota þeirra á EES-reglum. Spurningin um hvort 

skaðabótaábyrgð ríkis væri meginregla í EES-rétti, líkt og innan ESB, var tilefni mikillar 

fræðilegrar umræðu næstu árin á eftir stofnun Evrópska efnahagssvæðisins.
57

 

 

4.3.1 Mál Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur 

Af þessari fræðilegu umræðu, og annarri, var ekki enn komist að endanlegri niðurstöðu um 

hvort meginregla bandalagsréttar um skaðabótaábyrgð, sem kom fram í Francovich-málinu, 
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yrði einnig leidd af beitingu ákvæða EES-samningsins. Þá kom hins vegar til kastanna mál 

Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur
58

: 

 

Málsatvik voru þau að Erlu Maríu hafði verið sagt upp störfum á vélaverkstæði sem síðar 

var tekið til gjaldþrotaskipta. Lýsti Erla María kröfu sinni í þrotabúið og krafðist m.a. 

launa í uppsagnarfresti. Jafnframt krafðist hún greiðslu frá ábyrgðasjóði launa. 

Skiptastjóri þrotabúsins hafnaði kröfu Erlu Maríu sem forgangskröfu í búið á grundvelli 

laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. (hér eftir skammstöfuð gþl.). Samkvæmt 112. 

gr. gþl. njóta kröfur þeirra sem eru „nákomnir“ þrotamanni ekki forgangsréttar. Orðið 

„nákomnir“ er skilgreint í lögunum sem þeir sem séu „skyldir í beinan legg eða fyrsta lið 

til hliðar“. Var Erla María talin falla þar undir þar sem hún var systir eins aðaleigandans 

sem átti 40% í vélaverkstæðinu. Þar sem krafa Erlu Maríu var ekki viðurkennd sem 

forgangskrafa var henni einnig synjað um greiðslu úr ábyrgðasjóði launa á grundvelli 

þáverandi laga nr. 53/1993 um ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota. 6. gr. þeirra laga kom 

síðan í veg fyrir að tilteknir launþegar gætu krafið sjóðinn um greiðslu krafna, m.a. 

skyldmenni þeirra í beinan legg sem átt höfðu 5% hlutafjár eða meira í gjaldþrota 

hlutafélagi. Var Erla María talin falla undir þetta ákvæði. Höfðaði hún þá skaðabótamál 

gegn íslenska ríkinu vegna þess tjóns sem hún hafði orðið fyrir við það að íslenska ríkið 

hafði ekki lagað löggjöf landsins réttilega að tilskipun nr. 80/987/EBE um samræmingu á 

lögum aðildarríkjanna um vernd til handa launþegum verði vinnuveitandi gjaldþrota. 

Taldi Erla María að rétt lögfesting tilskipunarinnar hefði leitt til þess að krafa hennar yrði 

tekin til greina þar sem orðalagið „direct relative“ („skyldmenni í beinan legg“) ætti ekki 

við um hana sem systir eins aðaleiganda vélaverksmiðjunnar og væri því um 

þýðingarvillu að ræða af hálfu íslenska ríkisins. 

 

Héraðsdómur Reykjavíkur
59

 taldi túlkun á ákvæðum EES-samningsins nauðsynlega og 

óskaði eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. Í svari dómstólsins var bent á að misræmi 

væri milli viðeigandi ákvæða íslenskra laga og þeirra skuldbindinga sem í tilskipuninni fólust. 

Taldi dómstóllinn að orðalagið „direct relative“ („skyldmenni í beinan legg“) í tilskipuninni 

yrði að túlka svo að það tæki aðeins til ættingja í beinan legg upp á við og niður á við. Það 

leiddi til þess að undanþága tilskipunarinnar var ekki talin ná til systkina og Erla María félli 

því ekki þar undir.
60

 Dómstóllinn tók síðan til athugunar hvort það varðaði íslenska ríkið 

skaðabótaábyrgð gagnvart launþega að hafa ekki breytt landslögum á þann veg að launþeginn 

ætti samkvæmt þeim lögbundinn rétt til launagreiðslna. Benti dómstóllinn á að í EES-

samningnum sé ekki að finna ákvæði sem leggi grunn að skaðabótaábyrgð ríkisins þegar 

landsréttur er ekki réttilega lagaður að samningnum. Í framhaldi af því taldi dómstóllinn að 

það kæmi til álita hvort skylda ríkisins yrði leidd af yfirlýstum tilgangi EES-samningsins og 

uppbyggingu hans. Vísaði dómstóllinn til 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins og þess markmiðs 

sem þar kemur fram að samningurinn eigi að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum. Allt ætti 
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þetta að miða að því að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði. Dró dómstóllinn þá ályktun 

að EES-samningurinn sé sérstaks eðlis og hann gangi lengra en jafnan sé gert með 

venjulegum þjóðréttarsamningum.
61

 Ákvæðum EES-samningsins væri í ríkum mæli ætlað að 

vera til hagsbóta einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. 

Síðan sagði dómstóllinn: 

 

60. mgr: Dómstóllinn telur að markmiðið um einsleitni og það markmið að koma á og 

tryggja rétt einstaklinga og aðila í atvinnurekstri til jafnræðis og jafnra tækifæra komi svo 

skýrt fram í samningnum, að EFTA-ríkjunum, sem aðild eiga að samningnum, hljóti að 

bera skylda til að sjá til þess að það tjón fáist bætt sem hlýst af því að landsréttur er ekki 

réttilega lagaður að tilskipunum.  

 

61. mgr: Ákvæði 3. gr. EES-samningsins rennir frekari stoðum undir þá skyldu 

samningsaðila að sjá til þess að tjón fáist bætt. Samkvæmt 3. gr. skulu samningsaðilar 

gera allar viðeigandi ráðstafanir, hvort sem er almennar eða sérstakar, til að tryggja að 

staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningnum leiðir ... Að því er lýtur að 

aðlögun landsréttar að tilskipunum sem eru hluti EES-samningsins felur þetta í sér að 

samningsaðilum ber skylda til að bæta það tjón sem hlýst að því að löggjöf er ekki 

réttilega löguð að tilskipunum.  

  

62. mgr: Það leiðir af því sem að framan greinir að það er meginregla EES-samningsins 

að samningsaðilum ber skylda til að sjá til þess að það tjón fáist bætt sem einstaklingar 

verða fyrir vegna vanefnda ríkisins á skuldbindingum sínum samkvæmt EES-

samningnum og sem viðkomandi EFTA-ríki ber ábyrgð á.  

  

63. mgr: Það leiðir af 7. gr. EES-samningsins og bókun 35 við hann að EES-

samningurinn felur ekki í sér framsal löggjafarvalds. Meginreglan um skaðabótaábyrgð 

ríkisins er hins vegar hluti EES-samningsins og er því eðlilegt að lög sem lögfesta 

meginmál samningsins séu skýrð svo að meginreglan um skaðabótaábyrgð ríkisins felist 

einnig í þeim. (Leturbreyting og stytting texta höfundar) 

 

Hér slær EFTA-dómstóllinn meginreglunni um skaðabótaábyrgð ríkisins föstu og segir 

hana vera hluti EES-samningsins. Dómstóllinn féllst því á það með Erlu Maríu að íslenska 

ríkið beri skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingum og fyrirtækjum þegar gerð sem samsvarar 

tilskipun er lögfest ranglega í landsrétt og sagði um leið að það væri meginregla  EES-

samningsins að samningsaðilum bæri skylda til að sjá til þess að það tjón fengist bætt sem 

einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri yrðu fyrir vegna vanefnda ríkisins á skuldbindingum 

sínum samkvæmt EES-samningnum og sem viðkomandi EFTA-ríki ber ábyrgð á. 

Í lok álitsins tekur dómstóllinn svo saman þau skilyrði sem uppfylla þarf svo 

skaðabótaábyrgð ríkisins sé fyrir hendi. Þau skilyrði fara eftir eðli þeirrar vanrækslu ríkisins á 

skuldbindingum sínum sem rekja má tjónið til. Þegar vanrækslan er fólgin í því að landsréttur 

er ekki réttilega lagaður að ákvæðum tilskipunar, eins og krafist er í 7. gr. EES-samningsins 
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og var staðan í máli Erlu Maríu, leiðir það af því ákvæði, til þess að það nái tilgangi sínum, að 

krefjast má skaðabóta að þremur skilyrðum uppfylltum
62

: 

 

Fyrsta skilyrðið er að það verður að felast í tilskipun að einstaklingur öðlist tiltekin 

réttindi og verða ákvæði tilskipunar að bera það með sér hver þau eru. Sagði dómstóllinn 

að þetta skilyrði virtist vera uppfyllt í máli Erlu Maríu og vísaði í Francovich-málið
63

. 

 

Annað skilyrðið er að það verður að vera um nægilega alvarlega vanrækslu á 

skuldbindingum ríkisins að ræða. Taldi dómstóllinn mestu máli skipta hvort 

samningsaðilinn (Ísland) hafi litið framhjá þeim takmörkunum sem eru á svigrúmi 

ríkisins til mats við ákvarðanatöku með bersýnilegum og alvarlegum hætti. Ber m.a. að 

meta hversu skýrt og nákvæmt ákvæðið væri sem farið væri gegn, hversu mikið svigrúm 

til mats það eftirléti stjórnvöldum og hvort um væri að ræða vísvitandi brot á 

samningsskuldbindingum sem leiddi til tjóns eða brot sem ekki væri framið af ásetningi. 

Þá yrði að líta til þess hvort lögvilla var afsakanleg eða óafsakanleg, hvort afstaða EES-

stofnunar eða stofnunar Evrópubandalaganna kunni að hafa stuðlað að vanrækslunni og 

hvort innleidd hefðu verið lög eða framkvæmd, eða þeim viðhaldið, sem væru andstæð 

EES-samningnum. EFTA-dómstóllinn taldi að mat á þessum síðarnefndu atriðum væri í 

höndum þess dómstóls sem óskað hafði álits, í þessu tilviki Héraðsdóms Reykjavíkur. 

 

Þriðja skilyrðið er að það verður að vera orsakasamband milli vanrækslu ríkisins á 

skuldbindingum sínum og þess tjóns sem tjónþoli verður fyrir. Í skilyrðinu um 

orsakasamband felst að tiltekin háttsemi þurfi að hafa leitt til tjóns og orsakatengsl þurfi 

að vera milli háttseminnar og þess tjóns sem tjónþolinn verður fyrir.
64

 Mat um 

orsakasamband er alfarið í höndum dómstóls aðildarríkis. 

 

Eftir svar EFTA-dómstólsins tók héraðsdómur málið fyrir og sakfelldi íslenska ríkið. Var 

það dæmt til að greiða Erlu Maríu skaðabætur. Ríkið áfrýjaði til Hæstaréttar Íslands sem féllst 

á það með héraðsdómi, í málinu Hrd. 1999, bls. 4916 (236/1999), að ekki væri samræmi milli 

tilskipunar nr. 80/987/EBE og laga nr. 53/1993 um ábyrgðasjóð launa vegna gjaldþrota. Var 

misræmið talið verulegt að því er sneri að Erlu Maríu. Niðurstaða dómsins var því sú að 

íslenska ríkið hefði í verulegum mæli brugðist skyldum sínum og ekki tryggt Erlu Maríu 

réttindi til greiðslu úr ábyrgðasjóði launa við gjaldþrot að íslenskum rétti og bæri því 

skaðabótaábyrgð gagnvart henni vegna þeirra mistaka.
65

 Hæstiréttur vísaði til álits EFTA-

dómstólsins þess efnis, að samkvæmt grundvallarreglum EES-samningsins bæru aðilar hans 

skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingum á því tjóni, sem hlytist af ófullnægjandi lögfestingu 

tilskipunar, enda væri nánar tilgreindum skilyrðum fullnægt. Bæri við skýringu EES-

samningsins að hafa hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins kæmi ekkert fram sem 

leiddi til þess, að vikið yrði frá því áliti. Samkvæmt 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944 væri það hins vegar í valdi íslenskra dómstóla að skera úr um hvort bótaábyrgð 
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ríkisins nyti fullnægjandi lagastoðar að íslenskum rétti. Meginmál EES-samningsins hefði 

lagagildi hér á landi, sbr. 2. gr. laga nr. 2/1993 um EES, og væri eðlilegt að lögin sem lögfestu 

samninginn væru skýrð svo að einstaklingar ættu kröfu til þess að íslenskri löggjöf væri hagað 

til samræmis við EES-reglur. Tækist það ekki leiddi það af lögunum og meginreglum og 

markmiðum EES-samningsins að ríkið yrði skaðabótaskylt að íslenskum rétti. Að þessu virtu, 

svo og aðdraganda og tilgangi EES-laganna, var skaðabótaábyrgð ríkisins, vegna 

ófullnægjandi lögfestingar tilskipunarinnar, talin fá næga stoð í þeim lögum.
66

 

Í þessari niðurstöðu Hæstaréttar felst að það er jafnframt meginregla íslensks réttar að 

ríkið sé skaðabótaskylt vegna tjóns sem einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri kunna að verða 

fyrir vegna vanrækslu við innleiðingu EES-reglna (þ. á m. gerða) í íslenskan rétt.
67

 

 

5 Dómaframkvæmd 

5.1 Almennt 

Í ljósi máls Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur er áhugavert að skoða fleiri dóma EFTA-

dómstólsins. Þeir voru allir kveðnir upp eftir mál Erlu Maríu og fjalla  um meginregluna um 

skaðabótaskyldu ríkisins að EES-rétti á einn eða annan hátt. Út frá þeim er hægt að sjá 

hvernig dómstóll EFTA hefur mótað dómaframkvæmd sína eftir mál Erlu Maríu og hvernig 

landsdómstólar hafa brugðist við. Bæði verða skoðuð íslensk mál sem hafa ratað til EFTA-

dómstólsins og einnig litið til nágranna okkar í Noregi og Svíþjóð. 

 

5.2 Mál Fagtúns ehf. gegn íslenska ríkinu o.fl. 

Fyrsta málið þar sem íslenskir dómstólar fengu tækifæri til að taka afstöðu til þess hvaða áhrif 

ákvarðanir EFTA-dómstólsins, t.d. í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, hefðu á úrlausnir 

íslenskra dómstóla var mál Fagtúns ehf. gegn íslenska ríkinu o.fl., hér eftir nefnt 

Fagtúnsmálið.
68

 Málavextir voru þeir að fyrirtækið Byrgi ehf. átti lægsta boð í útboði vegna 

byggingu Borgarholtsskóla. Byrgi ehf. hafði m.a. notað tilboð frá fyrirtækinu Fagtún ehf. í 

þakeiningar og uppsetningu þeirra við boð sitt. Þessar þakeiningar voru frá norskum 

framleiðanda en í 3. gr. verksamnings um byggingu skólans var kveðið á um að þakeiningar 

skyldu smíðaðar á Íslandi og var því ekki tækt að nota einingar Fagtúns ehf. Höfðaði 

fyrirtækið þá mál á hendur Byrgi ehf. fyrir héraðsdómi og féllst dómurinn á kröfu Fagtúns 

ehf. um bætur vegna kostnaðar af tilboðsgerð. Kröfu um efndabætur var hins vegar hafnað. 

                                                 

66
 Sjá Hrd. 1999, bls. 4916 (236/1999). 

67
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 214. 

68
 Þorgeir Örlygsson: „Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA-dómstólsins?“, bls. 388. 



 

21 

 

Fagtún ehf. áfrýjaði dómi héraðsdóms til Hæstaréttar og krafði stefndu, sem voru íslenska 

ríkið o.fl., um bætur vegna tapaðs arðs og vísaði til þess að áskilnaður um að þakeiningarnar 

skyldu smíðaðar á Íslandi gengi gegn EES-samningnum. Hæstiréttur ákvað að leita ráðgefandi 

álits EFTA-dómstólsins sem komst að þeirri niðurstöðu, í EFTAD, álit E-5/98, EFTACR 

1999, bls. 51, að ákvæði þess efnis að þakeiningar yrðu smíðaðar á Íslandi væri andstætt 

bannreglum 11. gr. EES-samningsins. Um niðurstöðu EFTA-dómstólsins sagði Hæstiréttur 

orðrétt í Hrd. 1999, bls. 4429 (169/1998): 

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

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

samkvæmni og einsleitni í skýringum á ákvæðum EES-samningsins og þar með á 

samræmdri framkvæmd samningsins á öllu hinu Evrópska efnahagssvæði, en það er eitt 

af markmiðum samningsins, eins og meðal annars kemur fram í 4. mgr. aðfararorða hans 

og nánar er kveðið á um í 1. þætti 3. kafla hans. Hafa Íslendingar skuldbundið sig til að 

gera allar viðeigandi ráðstafanir til að stuðla að þessum markmiðum, sbr. 3. gr. EES-

samningsins. Af þessu leiðir að íslenskir dómstólar eiga að hafa hliðsjón af ráðgefandi 

áliti EFTA-dómstólsins við skýringar á efni ákvæða EES-samningsins. (Leturbreyting 

höfundar) 

 

Hér mótar Hæstiréttur og beitir í fyrsta skipti reglu um að íslenskum dómstólum beri 

skylda til að hafa hliðsjón af álitum EFTA-dómstólsins þegar EES-samningurinn er 

túlkaður.
69

 Hæstiréttur sagði síðan að ekkert væri fram komið sem leitt gæti til þess að vikið 

yrði frá áliti EFTA-dómstólsins og yrði að telja að sönnun hafi tekist í málinu um að 3. gr. 

verksamningsins hafi brotið í bága við ákvæði EES-samningsins og væri því ólögmætt. Var 

því fallist á kröfu Fagtúns ehf. um að stefndu bæru skaðabótaábyrgð á því tjóni sem fyrirtækið 

varð fyrir. 

 

5.3 Mál Karls K. Karlssonar hf. gegn íslenska ríkinu 

Í máli EFTAD, álit E-4/01, EFTACR 2002, bls. 240, hér eftir mál Karls K. Karlssonar hf., var 

ágreiningur milli fyrirtækisins Karls K. Karlssonar hf. og íslenska ríkisins um hvort 

einkaréttur íslenska ríkisins á innflutningi og heildsöludreifingu áfengis, sem var til staðar til 

1. desember 1995, væri andstæður EES-samningnum. EFTA-dómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að viðhald einkaréttar íslenska ríkisins á innflutningi áfengis eftir 1. janúar 1994 

hafi verið ósamrýmanlegt og andstætt 16. gr. EES-samningsins. Að því er varðaði 

skaðabótaskylduna vísaði dómstóllinn til máls Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur
70

 og niðurstöðu 
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sinnar í því máli varðandi meginregluna um skaðabótaskyldu ríkisins.
71

 Dómstóllinn sagði að 

EES-ríki yrði skaðabótaskylt gagnvart mögulegum innflytjanda áfengis vegna tjóns sem 

innflytjandinn yrði fyrir vegna þess að einkarétti ríkisins á innflutningi væri viðhaldið, að því 

gefnu að skilyrðin þrjú fyrir skaðabótaskyldu væru uppfyllt
72

.  

Með áliti sínu festi EFTA-dómstóllinn í sessi meginregluna um skaðabótaskyldu ríkisins 

og tók af öll tvímæli um að skaðabótareglan gilti um hvers kyns brot gegn EES-

samningnum
73

. Einnig var undirstrikað með skýrum hætti að sú regla væri reist á sérstöku eðli 

EES-samningsins sjálfs og ekki að öllu leyti byggð á sömu forsendum og hliðstæð regla í rétti 

ESB.
74

 Mál Karls K. Karlssonar hf. var að lokum fellt niður fyrir íslenskum dómstólum og 

leiddi álitið frá EFTA-dómstólnum ekki til neinna viðbragða af hálfu löggjafans enda hafði 

löggjafinn þegar gert breytingu á lögum þar sem málið varðaði tímabil áður en þær breytingar 

höfðu tekið gildi.
75

 Karl K. Karlsson hf. höfðaði seinna nýtt mál á hendur íslenska ríkinu en 

var synjað um bætur þar sem fyrirtækinu tókst ekki að sanna tjón.
76

 

 

5.4 Mál Veroniku Finanger 

Mál Veroniku Finanger frá Noregi eru mjög áhugaverð í sambandi við skaðabótaábyrgð 

ríkisins á grundvelli EES-samningsins. Fyrra málið er Rt. 2000, bls. 1811
77

 sem verður hér 

eftir nefnt Finanger I. Málavextir voru þeir að Veronika Finanger slasaðist illa í bílslysi í 

Noregi þegar bíll, sem hún var farþegi í, fór út af veginum. Ökumaður bílsins var undir 

áhrifum áfengis og settist Veronika upp í bílinn vitandi að svo var ástatt um ökumanninn. Hún 

krafði síðan tryggingafélagið sem tryggði ökumanninn um bætur en því var hafnað með vísan 

til norsku bifreiðatryggingalaganna. Veronika fór þá í mál við tryggingafélagið og krafðist 

þess að fá tjón sitt bætt. Frostating lagmannsrett (áfrýjunardómstóll Frostaþings) sýknaði 

tryggingafélagið af kröfum Veroniku og áfrýjaði hún dómnum til Hæstaréttar Noregs. 

Rétturinn sendi beiðni til EFTA-dómstólsins um ráðgefandi álit í málinu EFTAD, álit E-1/99, 

EFTACR 1999, bls. 119. Beiðnin sneri í aðalatriðum að því hvort það væri ósamrýmanlegt 

þremur tilteknum ökutækjatilskipunum ESB að útiloka farþega, sem slasast í akstri á 

vélknúnu ökutæki sem hann fór sjálfviljugur með, frá bótum, ef farþeginn vissi eða mátti vita 
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að ökumaður ökutækis var undir áhrifum áfengis þegar slysið varð (regla um áhættutöku 

farþega ökutækis)
78

. Niðurstaða EFTA-dómstólsins var sú að það væri andstætt hinum þremur 

ökutækjatilskipunum, og þar með andstætt reglum EES-réttar, að neita farþega ökutækis sem 

ekið hefði verið af ökumanni undir áhrifum vímuefna og lent í umferðaróhappi, um 

skaðabætur eða skerða bætur í röngu hlutfalli við sök bótakrefjanda.
79

  

Eftir þetta svar EFTA-dómstólsins komst Hæstiréttur Noregs að þeirri niðurstöðu að það 

hefði verið mat dómstólsins, að regla norsku bifreiðatryggingalaganna væri óleyfileg 

undanþága frá vátryggingavernd. Var álit EFTA-dómstólsins lagt til grundvallar og lagareglan 

talin andstæð hinum þremur margnefndu ökutækjatilskipunum. Hins vegar taldi rétturinn að 

ákvæðinu yrði ekki vikið til hliðar í málinu, þar sem slík úrlausn myndi nánast jafngilda því, 

að tilskipanirnar hefðu bein réttaráhrif og gengju framar settum lögum. Var tryggingafélagið 

því sýknað af kröfum Veroniku Finanger. 

Við þessa niðurstöðu var Veronika afar ósátt og höfðaði annað mál fyrir Oslo Tingrett
80

 

þar sem hún fór fram á skaðabætur úr hendi norska ríkisins vegna tjóns sem hún varð fyrir 

vegna ófullnægjandi innleiðingar tilskipana ESB um ökutækjatryggingar. Byggði Veronika 

m.a. á því að það væri meginregla samkvæmt EES-samningnum að ríkið væri skaðabótaskylt 

við þær aðstæður sem uppi voru í málinu og raktar voru í Finanger I. Oslo Tingrett lagði til 

grundvallar niðurstöðu sinni að til væri regla í EES-rétti um skaðabótaskyldu ríkisins gagnvart 

einstaklingum og lögaðilum aðildarríkja EES-samningsins vegna brota ríkisins á 

skuldbindingum sínum. Taldi dómurinn æskilegt að samræmi væri í skýringu og framkvæmd 

samningsins og tengsla hans við landsrétt EFTA-ríkjanna. Til frekari rökstuðnings vísaði Oslo 

Tingrett í dóm Hæstaréttar Íslands í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, Hrd. 1999, bls. 4916 

(236/1999), og sagði þann dóm hafa nokkurt leiðsagnargildi um hvernig leysa beri úr þessu 

máli að norskum rétti. Þetta er eina dæmi þess að vísað hafi verið í dóm Hæstaréttar Íslands í 

erlendum dómum.
81

 Niðurstaða Oslo Tingrett var því sú að sakfella norska ríkið. Þessari 

niðurstöðu áfrýjaði ríkið til Borgarting lagmannsrett (áfrýjunardómstóll Borgarþings) sem 

sneri dómnum við og sýknaði ríkið. Veronika áfrýjaði þeirri niðurstöðu til Hæstaréttar Noregs 

sem kvað upp dóm í málinu Rt. 2005, bls. 1365, hér eftir nefnt Finanger II. Niðurstaða 

réttarins var að snúa dómnum aftur við og komst hann að sömu niðurstöðu og Oslo Tingrett. 
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Var lagt til grundvallar að það leiði af EES-samningnum og þeim norsku lögum sem lögfesta 

samninginn að ríkið beri ábyrgð á ófullnægjandi eða rangri innleiðingu EES-tilskipana að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum
82

. Þau skilyrði eru að tilskipun mæli fyrir um réttindi til 

handa einstaklingum eða aðilum í atvinnurekstri, að tilskipun kveði skýrt á um hver þessi 

réttindi séu og að brot ríkisins sé nægjanlega alvarlegt. Voru skilyrðin öll talin uppfyllt í þessu 

máli og var norska ríkinu gert að greiða Veroniku skaðabætur.
83

 

Hér má einnig nefna dóm Hæstaréttar Svíþjóðar í máli NJA 2004, bls. 662
84

. Þar komst 

rétturinn í stuttu máli að því að EES-samningurinn, sem var lögfestur í Svíþjóð, væri 

sjálfstæður grundvöllur undir skaðabótaskyldu ríkisins. Var þessi niðurstaða byggð á 

sambærilegum rökum og fram komu í álitum EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur og máli Karls K. Karlssonar hf. 

 

5.5 Mál Þórs Kolbeinssonar 

Málavextir voru þeir að Þór Kolbeinsson slasaðist við vinnu sem smiður þegar hann féll á 

steingólf úr fimm metra hæð. Stefndi hann í kjölfarið vinnuveitanda sínum til greiðslu 

skaðabóta. Þeirri kröfu var endanlega hafnað af Hæstarétti Íslands í málinu Hrd. 2005, bls. 

5254 (246/2005) sem komst að þeirri niðurstöðu að vinnuveitandi Þórs bæri ekki ábyrgð á 

slysinu heldur væri það eigin sök hans. Höfðaði Þór þá mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, 

Hérd. Rvk. 5. apríl 2011 (E-10868/2009), þar sem hann stefndi íslenska ríkinu og krafðist 

bóta vegna tjóns sem hann taldi sig hafa orðið fyrir vegna þess að Hæstiréttur sýknaði 

vinnuveitanda Þórs af kröfum hans í áðurnefndu máli Hrd. 2005, bls. 5254 (246/2005). Að 

mati Þórs var niðurstaða dómsins um sýknu afleiðing þess að íslenska ríkið vanrækti skyldur 

sínar samkvæmt EES-samningnum um að innleiða tvær tilskipanir er vörðuðu öryggi á 

vinnustað
85

. Héraðsdómur ákvað að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í málinu og 

komst hann að niðurstöðu sinni í EFTAD, álit E-2/10, EFTACR 2010, bls. 233, hér eftir mál 

Þórs Kolbeinssonar. Sagði dómstóllinn að aðeins í undantekningartilvikum samræmdist það 

fyrrnefndum tilskipunum að gera starfsmann ábyrgan fyrir öllu eða meginhluta tjóns sem 

hann hafði orðið fyrir á grundvelli skaðabótareglna landsréttar um eigin sök, ef fyrir liggur að 

vinnuveitandi hefur ekki að eigin frumkvæði farið að reglum um öryggi og heilsu á vinnustað. 

Síðan tók dómstóllinn fram að EES-ríki gæti borið skaðabótaábyrgð á þeirri reglu um eigin 

                                                 

82
 Sjá til hliðsjónar 66. mgr. í málinu EFTAD, álit E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (mál Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur). 
83

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 227. 
84

 Mál nr. T 2593-01 frá 26. nóvember 2004. 
85

 Tilskipun 89/391/EBE annars vegar og tilskipun 92/57/EBE hins vegar. 



 

25 

 

sök sem felst í tilskipunum tveimur þegar þær eru túlkaðar í ljósi 3. gr. EES-samningsins. Sú 

skaðabótaábyrgð væri háð því að brotið teldist nægilega alvarlegt og það væri í verkahring 

landsdómstólsins að skera úr um hvort þessu skilyrði væri fullnægt. Vísaði dómstóllinn í mál 

Karls K. Karlssonar hf. í þessu sambandi. 

Eftir að álit EFTA-dómstólsins lá fyrir dæmdi Héraðsdómur Reykjavíkur í málinu. 

Dómurinn vísaði til þess að vanræksla íslenska ríkisins á skyldum sínum til að leiða 

tilskipanirnar tvær með réttum hætti í íslenskan rétt gæti ekki leitt til skaðabótaskyldu nema 

að tilteknum skilyrðum uppfylltum. Talið var að uppfyllt væri skilyrði um að þeirri reglu, sem 

brotin var, væri ætlað að veita einstaklingum tiltekin réttindi. Hins vegar var ekki talið 

uppfyllt skilyrði skaðabótaskyldu um að vanræksla íslenska ríkisins á skuldbindingum sínum 

væri nægilega alvarleg. Var því ekki fallist á skaðabótaskyldu ríkisins vegna ófullnægjandi 

innleiðingar á tilskipununum í íslenskan rétt og það sýknað af skaðabótakröfu Þórs 

Kolbeinssonar. Hann áfrýjaði síðan málinu til Hæstaréttar Íslands sem kvað upp endanlegan 

dóm í málinu Hrd. 21. febrúar 2013 (532/2012). Þar var niðurstaða héraðsdóms staðfest með 

vísan til forsendna að því er sneri að skaðabótaskyldu íslenska ríkisins og hvort vanræksla 

þess þótti nógu alvarleg. 

 

5.6 Mál Irish Bank Resolution Corporation Ltd. gegn Kaupþingi banka hf. 

Í kjölfar bankahrunsins haustið 2008 gaf slitastjórn Kaupþings banka hf. út innköllun til 

skuldheimtumanna sinna þar sem skorað var á þá að lýsa kröfum sínum innan sex mánaða. 

Væri kröfum ekki lýst innan framangreinds frests giltu um það sömu réttaráhrif og um 

vanlýsingu kröfu samkvæmt 118. gr. laga nr. 21/1991 um gjaldþrotaskipti o.fl. (hér eftir 

skammstöfuð gþl.). Eftir að kröfulýsingarfresti lauk barst slitastjórn Kaupþings banka hf. 

kröfulýsing frá Irish Bank Resolution Corporation Ltd., hér eftir nefndur Irish Bank, vegna 

tveggja skuldabréfa. Slitastjórn hafnaði kröfunum, m.a. með þeim rökum að þeim hefði verið 

lýst að loknum kröfulýsingarfresti. Þessu mótmælti Irish Bank og fór með málið fyrir 

Héraðsdóm Reykjavíkur, Hérd. Rvk. 16. janúar 2013 (X-274/2010). Þar hélt Irish Bank því 

fram að skylt hafi verið samkvæmt reglum, sem leiddar verði af EES-samningnum, að senda 

honum, sem þekktum kröfuhafa, sérstaka tilkynningu um innköllun krafna. Krafðist Irish 

Bank þess að aflað yrði álits EFTA-dómstólsins á því hvort ákvæði 1. mgr. 86. gr. gþl. 

samrýmdist efni tilskipunar 2001/24/EB. Virtist vera misræmi milli hins íslenska texta 14. gr. 

tilskipunar 2001/24/EB og texta tilskipunarinnar á öðrum tungumálum sem vísað væri til í 

129. gr. EES-samningsins. T.a.m. kvað íslensk útgáfa tilskipunarinnar ekki á um skyldu um 

sérstaka tilkynningu til þekktra lánardrottna og var hér um þýðingarvillu að ræða. Féllst 
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héraðsdómur á kröfu um álit frá EFTA-dómstólnum þar sem réttmætur vafi léki á um efni 

tilskipunarinnar. EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu, í málinu EFTAD, álit E-

18/11, EFTACR 2012, bls. 594, að ef ósamræmi væri á milli ákvæða tilskipunar eftir því á 

hvaða tungumáli hún væri bæri að leggja til grundvallar að útgáfan á því tungumáli sem 

endurspeglar markmið og heildarsamhengi ákvæðisins við reglur tilskipunarinnar, svo og 

meginreglur EES-réttar, lýsi merkingu ákvæðisins að EES-rétti. Dómstóllinn tók fram að 

EES-samningurinn geri ekki kröfu um að ákvæði tilskipunar, sem tekin hefur verið upp í 

EES-samninginn, hafi bein réttaráhrif að landsrétti og gangi framar innlendri reglu ríkis, sem 

ekki hefur tekið viðkomandi EES-reglu réttilega upp í landsrétt. Þrátt fyrir það beri 

landsdómstóli skylda til að tryggja að markmiðið sem stefnt er að með tilskipuninni náist, að 

svo miklu leyti sem unnt er, með samræmdri túlkun landsréttar við ákvæði EES-réttar. Tók 

EFTA-dómstóllinn fram að ef brot væri til staðar hjá EES-ríki á EES-rétti telst hlutaðeigandi 

EFTA-ríki skyldugt til að greiða skaðabætur fyrir tap og tjón sem einstaklingar og aðilar í 

atvinnurekstri hafa orðið fyrir. Þetta væri í samræmi við meginregluna um bótaábyrgð 

ríkisins, sem er óaðskiljanlegur hluti EES-samningsins, enda séu uppfyllt þau skilyrði sem 

fyrst voru sett fram í dómi dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur. Í kjölfar þessa 

álits kvað héraðsdómur upp sinn dóm. Fellst dómurinn ekki á að líta ætti framhjá ákvæðum 

laga um gjaldþrotaskipti o.fl. um áhrif vanlýsingar og var það niðurstaða héraðsdóms að Irish 

Bank yrði að axla ábyrgð á vanrækslu sinni á því að hafa ekki lesið tölvupósta frá Kaupþing 

banka hf. um slitameðferð fyrr en löngu eftir lok kröfulýsingarfrests. Var krafan því talin 

niður fallin. 

 

5.7 Mál Atla Gunnarssonar 

Í máli Atla Gunnarssonar töldu íslensk stjórnvöld að ekki þyrfti að innleiða ákveðnar 

tilskipanir sérstaklega en gættu ekki að því að breyta ákvæði laga nr. 90/2003 um tekjuskatt 

sem var andstætt þeim. Atli taldi sig hafa ofgreitt tekjuskatt þar sem beiðni hans um að nota 

persónuafslátt konu sinnar á meðan þau bjuggu í Danmörku var hafnað af ríkisskattstjóra á 

grundvelli laga um tekjuskatt. Samkvæmt lögunum, eins og þau hljóðuðu þá, urðu hjónin að 

eiga heimilisfesti á Íslandi til þess að Atli gæti nýtt persónuafslátt konu sinnar. Atli höfðaði 

mál fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur, Hérd. Rvk. 13. nóvember 2012 (E-6728/2010), og krafðist 

ógildingar ákvörðunar ríkisskattstjóra og endurgreiðslu þeirra skatta sem hann taldi sig hafa 

ofgreitt. Til vara krafðist hann skaðabóta vegna vanrækslu íslenska ríkisins á skyldum sínum 

samkvæmt EES-samningnum þar sem ákvæði laga um tekjuskatt væru í andstöðu við 

ákveðnar tilskipanir EB. Héraðsdómur féllst á kröfu Atla um ógildingu ákvörðunar 
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ríkisskattstjóra og hluta kröfu hans um endurgreiðslu ofgreidds tekjuskatts. Atli og íslenska 

ríkið áfrýjuðu bæði dómnum til Hæstaréttar sem ákvað að leita ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins. Dómstóllinn kvað upp dóm í EFTAD, mál E-26/13, óbirtur í EFTACR, hér eftir 

mál Atla Gunnarssonar. Niðurstaða dómstólsins var að það samrýmdist ekki tilskipunum EB, 

sem um var deilt í málinu, að EES-ríki gefi hjónum sem hafa flust til annars EES-ríkis ekki 

kost á að samnýta persónuafslátt, ef þau eiga þess kost í heimaríkinu. Hæstiréttur sagði síðan í 

sínum dómi, Hrd. 2. október 2014 (92/2013), að þótt EFTA-dómstóllinn hefði komist að 

þeirri niðurstöðu að ákvæði þágildandi laga um tekjuskatt hefði verið í andstöðu við ákvæði 

tilskipana EB, „væri þess að gæta að við innleiðingu þeirra hefði ákvæðum tekjuskattslaga 

ekki verið breytt. Af því leiddi að 3. gr. [EES-laganna] hefði ekki ... getað veitt ríkisskattstjóra 

svigrúm til að virða að vettugi skýr og afdráttarlaus ákvæði [laga um tekjuskatt] og ákvarða á 

annan veg í máli [Atla] en hann gerði, heldur hefði honum borið að virða reglur almenna 

löggjafans um samnýtingu skattkorta hjóna, sem settar höfðu verið með stjórnskipulega 

gildum hætti.“ Íslenska ríkið var því sýknað af kröfu Atla um ógildingu ákvörðunar 

ríkisskattstjóra og endurgreiðslukröfu hans. Varðandi skaðabótakröfuna rakti Hæstiréttur að 

einstaklingar ættu kröfu til þess að íslenskri löggjöf væri hagað til samræmis við EES-reglur. 

Tækist það ekki leiddi af EES-lögunum og meginreglum og meginmarkmiðum EES-

samningsins að íslenska ríkið yrði skaðabótaskylt að íslenskum rétti að þremur skilyrðum 

uppfylltum. Þau skilyrði eru í fyrsta lagi að það verður að felast í tilskipun að einstaklingar 

öðlist tiltekin réttindi og ákvæði hennar verða að bera með sér hver þau réttindi eru. Í öðru 

lagi verður að vera um nægilega alvarlega vanrækslu á skuldbindingum ríkisins að ræða. Í 

þriðja lagi verður að vera orsakasamband milli vanrækslu ríkisins og þess tjóns sem 

viðkomandi einstaklingur verður fyrir.
86

 Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ekki væri 

uppfyllt það skilyrði að brot á EES-rétti teldist nægilega alvarlegt í tilviki Atla. Lagði 

rétturinn til grundvallar að þótt  íslenska ríkinu „bæri samkvæmt EES-rétti að beita 

skattlagningarvaldi sínu með hliðsjón af reglum EES-réttar og á [ríkinu] hvíldi sú skylda 

samkvæmt ... dómi EFTA-dómstólsins [í máli Atla Gunnarssonar] að túlka ákvæði [tilskipana 

EB] til samræmis við EES-samninginn og óskráðar meginreglur EES-réttar, yrði ekki talið að 

[íslenska ríkið] hafi með bersýnilegum og alvarlegum hætti virt að vettugi takmarkanir 

valdheimilda sinna með því að vanrækja að tryggja samræmi milli tilskipananna og reglna 

laga [um tekjuskatt]“. Væru því ekki til staðar skilyrði til að dæma Atla skaðabætur og var 

íslenska ríkið sýknað. 

                                                 

86
 Þessi skilyrði eru þau sömu og EFTA-dómstóllinn setti fyrst fram í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur og 

Hæstiréttur vísaði til í máli hennar í Hrd. 1999, bls. 4916 (236/1999). 
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6 Niðurstöður og ályktanir 

Ljóst er að til er meginregla um skaðabótaskyldu ríkisins vegna brota þess gegn EES-

samningnum. Hlutaðeigandi ríki telst þá skyldugt til að greiða skaðabætur fyrir tap og tjón 

sem einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri hafa orðið fyrir. Þessi regla gildir um hvers kyns 

brot gegn samningnum og er óaðskiljanlegur hluti EES-samningsins, enda séu uppfyllt þau 

skilyrði sem EFTA-dómstóllinn hefur lagt til grundvallar í dómum sínum, fyrst í máli Erlu 

Maríu Sveinbjörnsdóttur og síðan í mörgum dómum eftir það, þ. á m. í Fagtúnsmálinu, máli 

Irish Bank Resolution Corporation Ltd. gegn Kaupþingi banka hf. og máli Atla Gunnarssonar. 

Þau skilyrði eru: 1) að brotið sé á nægilega skilgreindum réttindum, 2) það verður að vera um 

nægilega alvarlega vanrækslu á skuldbindingum ríkisins að ræða og 3) það verður að vera 

orsakasamband milli vanrækslu ríkisins á skuldbindingum sínum og þess tjóns sem tjónþoli 

verður fyrir. Ef eitthvað af þessum skilyrðum er ekki uppfyllt er ekki um skaðabótaskyldu að 

ræða. Reglan er reist á sérstöku eðli EES-samningsins sjálfs og er ekki að öllu leyti byggð á 

sömu forsendum og hliðstæð regla í rétti ESB. Ekki er því sjálfgefið að skilyrðin fyrir 

skaðabótaábyrgð verði túlkuð með sama hætti að EES-rétti og að sambandsrétti. 

Hæstiréttur Íslands virðist hafa skilyrðin þrjú til hliðsjónar í dómum sínum sem varða 

skaðabótaskyldu íslenska ríkisins vegna brota á EES-samningnum. Mat á því hvort þau 

skilyrði séu uppfyllt er endanlega hjá Hæstarétti en ekki EFTA-dómstólnum og er það helst 

skilyrðið um nægilega alvarlega vanrækslu sem virðist vera erfitt að uppfylla, sbr. mál Atla 

Gunnarssonar. Eins og segir í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur þá er það á valdi íslenskra 

dómstóla að skera úr um hvort bótaábyrgð ríkisins njóti fullnægjandi lagastoðar að íslenskum 

rétti, sbr. 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. Meginmál EES-samningsins 

hafi lagagildi hér á landi og er eðlilegt að lögin sem lögfestu samninginn séu skýrð svo að 

einstaklingar eigi kröfu til þess að íslenskri löggjöf verði hagað til samræmis við EES-reglur. 

Tækist það ekki leiddi það af lögunum og meginreglum og markmiðum EES-samningsins að 

ríkið yrði skaðabótaskylt að íslenskum rétti. Í þessari niðurstöðu Hæstaréttar felst að það er 

jafnframt meginregla íslensks réttar að ríkið sé skaðabótaskylt vegna tjóns sem einstaklingar 

og aðilar í atvinnurekstri kunna að verða fyrir vegna vanrækslu við innleiðingu EES-reglna (þ. 

á m. gerða) í íslenskan rétt. Reglan um skaðabótaskyldu ríkisins fær því næga lagastoð í EES-

lögunum en án þeirra myndi reglan hins vegar ekki gilda að íslenskum rétti. Ef lögin yrðu 

numin úr gildi þyrftu kröfur um skaðabótaskyldu íslenska ríkisins vegna brota á EES-rétti að 

styðjast við aðrar reglur en regluna sem grundvallast á EES-samningnum sjálfum. Reglan um 

skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins hefur því ekki beina réttarverkan hérlendis og treystir 

algjörlega á íslenskar réttarheimildir.  
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