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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður bókun 35 við EES-samninginn, er mælir fyrir um forgangsáhrif EES-

réttar yfir reglur landsréttar, tekin til skoðunar. Verður sjónum þó aðallega beint að því 

hvernig staðið hefur verið að innleiðingu hennar í íslenskan rétt en ákvæði 3. gr. laga nr. 

2/1993 (hér eftir eesl.) var lögfest til að fullnægja skuldbindingu þeirri sem í bókuninni felst.   

Í öðrum kafla verður stuttlega vikið að Evrópusambandinu, EES og eðli þessara tveggja 

þjóðréttarsamninga. Er það gert svo lesandi geri sér grein fyrir undirstöðuatriðum 

Evrópuréttar og meginefni ritgerðarinnar sé í samhengi sett.   

Í þriðja kafla verður gerð grein fyrir hugtökunum eineðli og tvíeðli, sem einnig er gert 

samhengis ritgerðarefnisins vegna.  

Í fjórða kafla verður vikið að bókun 35, afmörkun efnis í fjórða kafla, almennt um sjálfa 

bókunina og túlkunar EFTA-dómstólsins í málum þar sem á hana hefur reynt.  

Í fimmta kafla verður vikið að innleiðingu bókunar 35 í íslenskan rétt og rýnt í 

réttarregluna sem lögfestir bókunina, 3. gr. eesl. Athugasemdir varðandi 3. gr. í frumvarpi 

sem fylgdi lögum nr. 2/1993 verða einnig skoðaðar. Þá verður skýrsla nefndar sem samin var 

um lögleiðingu EES-gerða einnig tekin til skoðunar og í lokin vikið að dómaframkvæmd 

Hæstaréttar þar sem á 3. gr. eesl. og bókun 35 hefur reynt.   

Í sjötta kafla verður norskur réttur skoðaður til samanburðar við íslenskan rétt og þá 

hvernig Normenn hafa staðið að innleiðingu bókunar 35 í norskan rétt.  

Í sjöunda kafla verður síðan vikið að því hvort 3. gr. eesl. fullnægi skuldbindingunni sem í 

bókun 35 felst og skoðunum fræðimanna á því teflt fram. 

Í áttunda kafla verður svo vikið að því hvort unnt sé að ganga lengra að óbreyttri 

stjórnarskrá með innleiðingu bókunar 35. Skoðanir fræðimanna verða þar einnig hafðar að 

leiðarljósi. 

Í níunda kafla verða helstu niðurstöður kynntar.  

2. ESB og EES 

2. 1. Evrópusambandið og eðli þess 

Evrópusambandið (ESB) eru efnhagsleg og pólitísk sambönd 28 ríkja í Evrópu. Það á rætur að 

rekja til Kola- og stálbandalagsins (KBE)  frá 1952 og til Efnahagsbandalags Evrópu (EB) frá 

1958. Í þeim bandalögum voru upphaflega sex ríki og því má segja að ESB sé orðið mun 

umfangsmeira en áður var auk þess sem það hefur mun fleiri verkefnum að sinna en fyrstu 



5 

bandalög þess. ESB var formlega stofnað undir núverandi heiti með Maastricht-sáttmálanum 

árið 1993.
1
  

Í stofnsáttmála ESB kemur fram að stefnt sé að markaðsbandalagi sem felur í í sér 

viðleitni til að ná fram fullkomnu markaðskerfi á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Tekur það 

einkum til fjórfrelsisins (þ.e. frjálss flæðis fólks, varnings, þjónustu og fjármagns), 

samkeppni, tollabandalags og banns við mismunun á grundvelli þjóðernis.
2
 

Í sáttmálanum er ljóst að ákveðin atriði eru til marks um yfirþjóðlegt eðli sambandsins.
3
 

Hið yfirþjóðlega eðli er forsenda þess að á vettvangi sambandsins hefur þróast sjálfstætt 

réttarkerfi sem byggir á framsali ríkisvalds frá aðildarríkjunum til sameiginlegra stofnana er 

standa í ákveðnum skilningi utan og ofan við landsrétt þeirra, um leið og það er að nokkru 

leyti hluti af honum. Réttarkerfi þetta er oft kallað ESB-réttur eða bandalagsréttur.
4
  

Yfirþjóðlegt eðli ESB-réttar er venjulega talið felast í tilvist sjálfstæðra stofnana sem hafa 

heimildir til að taka ákvarðanir sem eru bindandi fyrir aðildarríkin annars vegar og hins vegar 

fyrir einstaklinga og lögaðila innan lögsögu þeirra. Með ákvörðunum er bæði átt við 

samþykktir lagalegra gerða (lagasetningarvald) og ákvarðanir sem varða skýringu þeirra og 

framkvæmd (framkvæmdarvald). Þau atriði sem mestu máli skipta og varða framsal ríkisvalds 

og réttarheimildafræðilegt samspil þjóðaréttar og landsréttar eru einkum þrennskonar. Í fyrsta 

lagi má nefna ,,bein lagaáhrif” en sumar reglur sem stofnanir sambandsins hafa heimild til að 

setja fá lagagildi í aðildarríkjunum án þess að löggjafarstofnanir annarra ríkja komi þar að 

með formlegum hætti. Í því sambandi er talað um að stofnanir Evrópusambandsins hafi vald 

til að setja reglur sem hafa bein lagaáhrif í aðildarríkjum. Í öðru lagi má nefna ,,bein 

réttaráhrif” en reglur ESB-réttar hafa að ákveðnum skilyrðum uppfyltum bein réttaráhrif í 

þeim skilningi að einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri í ríkjum bandalagsins geta borið þær 

fyrir sig og reist á þeim rétt sinn án þess að reglurnar hafi verið lögfestar eftir 

stjórnskipulegum leiðum í aðildarríkjum. Í þriðja og síðasta lagi má svo nefna ,,forgangsáhrif” 

en yfirþjóðlegt eðli ESB-réttar kemur fram í því að reglur hans ganga framar öðrum reglum 

landsréttar ef þær stangast á.
5
 

 

                                                        
1
 „Evrópusambandið, ESB“, http://evropuvefur.is 

2
 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 44. 

3
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 44. 

4
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 13. 

5
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 14. 
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2. 1. Evrópska efnahagssvæðið og eðli þess 

Evrópska efnahagssvæðið (EES) nær til allra aðildarríkja ESB og þriggja ríkja 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA), Íslands, Noregs og Liechtensteins. Það var stofnað árið 

1994 með samningi milli EFTA og Evrópubandalagsins,  eins og Evrópusambandið hét þá. 
6
  

Óþarfi var að lögfesta samninginn sérstaklega í aðildarríkjum ESB sökum fyrrnefndra 

reglna um beina réttarverkan og forgangsáhrif.
7
 

Í norrænum ríkjum EFTA var EES samningurinn innleiddur með sérstökum lögum, enda 

grundvallast stjórnskipun þeirra ríkja á tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Á Íslandi var 

samningurinn bæði fullgiltur og lögfestur að verulegu leyti með lögum nr. 2/1993 um 

Evrópska Efnahagssvæðið (hér eftir eesl.). Tók hann í gildi í janúar 1994.
8
  

Í Liechtenstein hefur verið byggt á meginreglunni um eineðli og lögfesting samningsins 

því óþörf.
9
 

Það voru einkum þrenns konar meginviðhorf sem réðu mestu um lagalegt eðli EES-

samningsins sem þjóðréttarsamnings. Í fyrsta lagi efnisleg tengsl hans við EB-rétt (nú 

kallaður ESB-réttur), einkum á sviði fjórfrelsisins, í öðru lagi viðleitni til að tryggja að 

einstaklingar og aðilar í atvinnuresktri gætu byggt á honum réttindi sem nytu virkrar 

lagaverndar og í þriðja lagi að þeim markmiðum skyldi náð innan stjórnskipulegra heimilda 

og takmarkana sem meginreglan um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar setur.
10

 

Fyrrnefnd einkenni ESB-réttar móta þjóðréttarlega gerð EES-samningsins og kröfur um 

stöðu reglna hans í landsrétti, en reglum hans, einkum reglunum um innri markað 

sambandsins, er einnig í ríkum mæli ætlað að hafa bein áhrif á réttarstöðu einstaklinga og 

aðila í atvinnurekstri. Í meginatriðum má segja að með EES-samningnum sé á mörgum 

sviðum leitast við að tryggja EES-reglum stöðu í landsrétti sem er sambærileg stöðu EB-

reglna í landsrétti aðildarríkjanna. Einstaklingar og aðilar í atvinnurekstri geti þannig reist á 

þeim réttindi án þess að samningsríkjunum sé gert að taka yfir hina yfirþjóðlegu þætti EB-

réttar sem fela í sér framsal ríkisvalds. Markmiðum þessum skuli því ná innan þeirra marka 

sem meginreglan um tvíðeli setur, auk þeirra takmarkana sem af stjórnarskrám EFTA-

ríkjanna leiðir.
11

 

 

                                                        
6
 „Evrópska efnahagssvæðið“, http://evropuvefur.is. 

7
 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 19.  

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

119. 
9
 Sven Norberg o.fl.: EEA-Law, bls. 102. 

10
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 13. 

11
Davíð Þór Sigurbjörnsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 14. 
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3. Kenningarnar um eineðli og tvíeðli 

Þegar fjallað er um þjóðréttarsamninga ber að huga að eðli þeirra. Reglur þjóðaréttar og 

landsréttar gilda á mismunandi sviðum. Ætti því ekki að þurfa að koma til árekstra milli 

réttarkerfanna. Önnur er þó raunin.
12

  

Þjóðréttarsamningar eru reistir á þeirri forsendu að landslög samningsríkis séu í samræmi 

við þjóðréttarsamninga, annars fullnægi samningsríki ekki skuldbindingum sínum samkvæmt 

samningnum. Tvær meginkenningar eru uppi um samband þjóðaréttar og landsréttar. Annars 

vegar kenningin um ,,eineðli” (monismi) og hins vegar ,,tvíeðli” (dualismi).
13

 

Í kenningunni um eineðli felst að þjóðaréttur og landsréttur séu hluti af einu og sama 

lagakerfi, þjóðarétturinn telst því sjálfkrafa hluti af landsrétti án þess að til sérstakra aðgerða 

þurfi að koma, s.s. lagasetningar. Þá hefur mismunandi aðild að þjóða- og landsrétti ekki 

lagalega þýðingu. Efni þjóðar- og landsréttar er talið vera hið sama auk þess sem þjóðaréttur 

er jafnan talinn rétthærri heldur en landslög.
14

 

Með kenningunni um tvíeðli er því hins vegar haldið fram að þjóðaréttur og landsréttur 

séu tvö aðskilin kerfi sem gildi sitt á hvoru réttarsviðinu: þjóðaréttur gildi milli ríkja, 

landsréttur í tilteknu ríki. Því verði að veita þjóðarétti lagagildi með sérstökum 

stjórnskipulegum aðgerðum áður en talist geti til landsréttar. Að því er varðar aðild er litið svo 

á að ríki og alþjóðastofnanir séu aðilar að þjóðarétti en einstaklingar eða lögaðilar að 

landsrétti. Þá er talið að efni þjóðar- og landsréttar sé ekki það sama, en þjóðréttarsamningar 

fjalli um réttindi og skyldur aðila þjóðaréttarins, þ.e. ríkja og alþjóðastofnana. Auk þess sem 

oft sé um að ræða yfirlýsingar sem ekki eru lagalega bindandi.  Kenningar um tvíþætt eðli 

gera því ráð fyrir því að þjóðaréttur hafi ekki lagagildi í viðkomandi ríki nema lögfestur sé 

sérstaklega.
15

 

Báðar þessar reglur eru nauðsyn þess að ríki fullnægi þjóðaréttarlegum skuldbindingum 

sínum.
16

 

4. Bókun 35 

4. 1. Afmörkun efnis 

Til að ná fram markmiði EES-samningsins og taka upp í einn þjóðréttarsamning verulegan 

hluta af regluverki ESB hefur samningnum verið skipt upp í þrjá hluta: meginmál, bókanir og 

                                                        
12

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 73. 
13

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 74. 
14

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 74-75. 
15

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 74-75. 
16

 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og evrópska efnahagssvæðið, bls. 75. 
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viðauka.
17

 Ekki verður fjallað sérstaklega um meginmál né viðauka í þessari ritgerð og óþarfi 

að víkja nánar að þeim.   

Upphaflega fylgdu EES-samningnum 49 bókanir. Þær eru almennt ekki lögfestar enda 

ekki talin á því laganauðsyn, sbr. þó 2. gr. eesl. þar sem gert er ráð fyrir því að bókun 1, um 

samninginn um aðlögum EB-gerða, skuli hafa lagagildi.  Bókanir eru aftur á móti hluti þeirra 

þjóðréttarskuldbindinga sem af samningnum leiða. Þær geta því verið mikilvægar 

réttarheimildir í EES-rétti og hafa ýmis áhrif við upptöku samningsins.
18

  

4. 2. Almennt um bókun 35 

Bókun 35 á uppruna sinn í meginreglu Evrópuréttar að löggjöf Evrópubandalagsins njóti 

forgangs fram yfir löggjöf aðildarríkja. Reglan var mótuð af Evrópudómstólnum í frægu máli 

Costa gegn Enel þar sem dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að reglur sambandsréttur 

væru rétthærri lögum einstakra aðildarríkja sem kynnu að vera þeim andstæð.
19

 Reglan um 

forgangsáhrif tengist náið reglunni um bein réttaráhrif og eru reglurnar jafnframt hvor annari 

háðar i þeim skilningi að hvorug þeirra nær að fullu tilgangi sínum án hinnar, enda á því 

byggt að ákvæði EB-samningsins nái ekki því markmiði að hafa bein réttaráhrif nema tryggt 

sé að þau gangi fyrir ákvæðum landsréttar sem rekast á þau. Meginreglan um forgangsáhrif er 

mikilvæg til þess að ná því markmiði að réttareining eða einsleitni ríki á hinum sameiginlega 

innri markaði.
20

 

Við gerð EES-samningsins var af hálfu Evrópubandalagsins lögð áhersla á að innan EES 

yrði tryggt að ákvæði samningsins hefðu forgang gagnvart landsrétti á sama hátt og innan 

bandalagsins.
21

 EFTA-ríkin vildu hins vegar ekki að í samningum fælist framsal á ríkisvaldi.
22

 

Niðurstaðan varð sú að forgangsregla EB-réttar sem slík yrði ekki hluti samningsins. En ljóst 

var að ná yrði fram sambærilegum lagaáhrifum EES-reglna í landsrétti EFTA-ríkjanna og 

jafnframt að miða yrði við þá forsendu að því markmiði yrði náð innan stjórnskipulegra 

heimilda og án þess að ríkjunum yrði gert að framselja löggjafarvald, einkum að því er 

varðaði norrænu EFTA-ríkin. Niðurstaðan varð sú að kveðið var á um skyldu EFTA-ríkjanna 

til að tryggja að EES-reglur gildi þegar þær rekast á önnur ákvæði landsréttar í sérstakri 

bókun við EES-samninginn, þ.e. bókun 35. Í aðfaraorðum hennar segir ,,Þar eð með samningi 

þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á sameiginlegum reglum, 

                                                        
17

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

119. 
18

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 100. 
19

 EBD, mál C-6/64, ECR 1964, bls. 585. 
20

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101. 
21

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101. 
22

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 374. 
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án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana Evrópska 

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

sem gildir í hverju landi um sig.” Bókunin sjálf hefur síðan einungis eina grein að geyma sem 

hljóðar svo: 

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

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

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

Af bókuninni er ljóst að hún er liður í að markmiðinu um einsleitni verði náð, án þess að 

samningsaðilum sé gert að framselja ríkisvald til sameiginlegra stofnana. Hún skiptir því 

aðeins máli fyrir þau EFTA ríki sem byggja á tvíeðli þjóðaréttar og landsréttar.
23

 

Samkvæmt bókuninni skal veita ákvæðum EES-samningsins forgang fram yfir ákvæði 

landsréttar.
24

 Hins vegar er það á valdi EFTA-ríkjanna að ákveða hvernig þau standa við 

þessa samningsskuldbindingu og því má segja að í henni felist einungis krafa um að þessari 

niðurstöðu verði náð án tillits til þess hvernig það er nánar útfært að landsrétti.
25

  

Þannig er lagt í hendur einstrakra ríkja að meta fyrir sitt leyti hvort almenn sjónarmið um 

tengsl þjóðaréttar og landsréttar nægi til að tryggja forgangsáhrif. Af því leiðir jafnframt að 

mat á því hvort bókuninni sé fullnægt ræðst af því hvort EES-reglum verði í reynd tryggður 

forgangur án tillits til þess hvort það er gert með hreinni forgangsreglu eða með öðrum 

hætti.
26

  

Hvort í bókun 35 felist í raun annað og meira en skylda sem leiðir af almennum þjóðarétti 

má segja að tilurð hennar sé reist á því sjónarmiðið að almennar reglur um úrlausn árekstra 

reglna landsréttar nægi ekki til að leysa úr árekstri lagaákvæða við allar aðstæður. Hefur m.a. 

verið byggt á því við útfærslu bókunar 35 í norskum rétti. Því má segja að bókun 35 sé altæk 

regla að þessu leyti og rökrétt sé að álykta að í henni felist skuldbinding ríkja til að tryggja 

lögfestum EES-reglum forgang við hvers konar aðstæður.
27

 EES-reglur sem ,,komnar eru til 

framkvæmda” séu því þær reglur sem lögfestar hafa verið í landsrétti ríkja.  

4. 3.  Túlkun EFTA-dómstólsins á bókun 35 

Á bókun 35 hefur reynt í dómum EFTA-dómstólsins og ber þar að nefna dóminn í Restamark-

málinu. Þar reyndi á mörg álitefni en atvik málsins voru þau að finnskum einkaaðila, 

Restamark, hafði verið bannað að flytja inn rauðvín frá Ítalíu og viskí frá Þýskalandi til 

                                                        
23

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 103. 
24

 Davíð Þór Björgvinss: ,,Tengsl EES-réttar og landsréttar”, bls. 150.  
25

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 375. 
26

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 103. 
27 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 104. 
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Finnlands án þess að fá fyrst sérstakt leyfi frá finnsku ríkiseinkasölunni. Restamark skaut 

úrskurði tollayfirvalda til áfrýjunarnefndar tollyfirvalda sem bað eftir ráðgefandi áliti EFTA-

dómstólsins á túlkun á ákvæði 16. gr. eesl. Spurningin varðaði túlkun og einkum það hvort 

þurft hefði að veita 16. gr. forgang fram yfir önnur ákvæði finnsks landsréttar sem fóru gegn 

henni. Í dómnum var lagaumhverfi í Finnlandi rakið auk þess sem litið var til bókunar 35. 

Dómstóllinn sagði bókun 35 bera að skýra svo að hún fæli í sér skyldu aðildarríkja 

samningsins til að veita þeim ákvæðum EES-réttar sem séu nægilega skýr og óskilyrt forgang. 

Niðurstaða dómstólsins var sú að 16. eesl. væri nægilega skýr og óskilyrt til að skylda ríkja 

skv. bókun 35 ætti við um hana. Þannig væri finnska ríkinu skylt að  tryggja henni 

forgangsáhrif fram yfir ákvæði landsréttar sem andstæð væru henni.
28

 

Í máli Karls K. Karlssonar bað Héraðsdómur Reykjavíkur um ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins og bað m.a. um álit á því hvort skýra bæri ákvæði EES-samningsins, þ.á.m. 16. 

gr. hans þannig að íslenska ríkinu hafi frá gildistöku samningsins frá 1. janúar 1994 verið 

skylt að afnema einkarétt ríkisins á innflutningi og heildsöludreifingu áfengis. Dómstóllinn 

sagði samninginn hafa gert kröfu um að 16. gr. skyldi ganga framar öðrum ákvæðum 

landsréttar sem andstæð væru henni.
29

 

Aftur reyndi á skýringu bókunar 35 í máli Harðar Einarssonar, en um var að ræða beiðni 

frá Héraðsdómi Reykjavíkur um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins. Stefnandi málsins hafði í 

nokkur skipti keypt bækur frá útlöndum á erlendum málum til einkanota. Í samræmi við 

ákvæði 14. gr. laga um virðisaukaskatt nr. 50/1998 var lagður á þær 24,5% skattur, en á 

íslenskar bækur var ekki lagður nema 14% skattur. Stefnandi bar brigður á lögmæti þessara 

aðgerða en því voru íslensk tollyfirvöld ósammála. Hann höfðaði þá mál þar sem hann hélt 

því fram að íslensku reglurnar um virðisaukaskatt væru andstæðar reglum EES-samningsins. 

EFTA-dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að bækur á íslensku og bækur á erlendum 

málum væru að hluta til í samkeppni og mismunandi virðisaukaskattþrep fæli í sér óbeina 

vernd innlendra framleiðslu í skilningi 14. gr. EES-samningsins. Dómstóllinn komst því að 

þeirri niðurstöðu að ákvæði landslaga samrýmdust ekki EES-ákvæðinu og skyldi það hafa 

forgang á grundvelli skuldbindingar EFTA-ríkjanna um forgang EES-reglna í bókun 35, sbr. 

einnig 3. gr. eesl.
30

 

                                                        
28

 EFTAD, mál E-1/94, EFTACR 1994-1995, bls. 15. 
29

 EFTAD, álit E-4/01, ECR 2002, bls. 240. 
30

 EFTAD, álit E-1/01, ECR 2002, bls. 1. 
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5. Innleiðing bókunar 35: 3. gr. eesl.  

5. 1. 3. gr. eesl 

Ákvæði 3. gr. eesl. er ætlað að fullnægja bókun 35 á Íslandi. Greinin er svohljóðandi: 

Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær 

reglur sem á honum byggja. 

 3. gr. er hrein lögskýringarregla sem eftir orðanna hljóðan mælir fyrir um að reglur 

landsréttar skuli skýrðar til samræmis við EES-reglur.
31

 Með orðunum ,,lög” og ,,reglur” er 

fyrst og fremst átt við innlend lög og þær reglur sem ekki má leiða af EES-samningnum. Í 

greinargerð kemur fram að í orðalaginu ,,að svo miklu leyti” felist tvennskonar takmarkanir á 

gildissviði reglunnar. Annars vegar að 3. gr. eigi aðeins við um þær reglur sem fara beinlínis í 

bága við EES-reglur og hins vegar að reglan takmarkist af stjórnarskrá. Líklega er þar átt við 

að regla skuli ekki binda hendur löggjafans í framtíðinni. Þá má einnig skilja regluna svo að 

lögskýring geti ekki leitt til þess að ólögfestar þjóðaréttarreglur fái þau lagaáhrif að 

stjórnarskrárvarin réttindi einstaklinga skerðist.
32

  

Af orðalagi greinarinnar er ljóst að ekki er um að ræða reglu sem mælir fyrir um forgang 

EES-reglna.
33

 

Hafa ber í huga að 3. gr. eesl. takmarkast ekki af orðalagi sínu við EES-reglur sem komnar 

eru til framkvæmda enda kemur sú takmörkun ekki fram í orðalagi greinarinnar. Þannig getur 

hún einnig átt við ólögfestar EES-reglur sem skylt er að lögfesta eða aðlaga landsrétt að.
34

 

5. 2. Frumvarp með lögum nr. 2/1993 

Í athugasemdum við 3. gr. í lagafrumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 2/1993 birtist nokkuð 

annar skilningur á ákvæðinu en ráðinn verður af orðalagi þess.
35

 Þar segir orðrétt: 

Í 3. gr. felst m.a. að innleidd lög sem eiga stoð í EES-samningnum verði jafnframt túlkuð sem 

sérreglur laga gagnvart ósamrýmsanlegum yngri lögum, að því leyti að yngri lög víki þeim ekki 

ef þau stangast á, nema löggjafinn taki það sérstaklega fram. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja 

samræmi í reglunum á evrópska efnahagsvæðinu. Í bókun 35 er og skýrt tekið fram að þessi 

skýringarregla skuli ekki hafa í för með sér framsal á löggjafarvaldi og er 3. gr. við það miðuð. 

Samkvæmt framangreindri tilvísun virðist sem ætlunin hafi verið að leiða í lög einhvers 

konar lögskýringar- eða forgangsreglu þess efnis að EES-reglur teljist jafnan sérreglur sem 

gangi framar almennum reglum. 
36

 

                                                        
31

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 111. 
32

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 112. 
33

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 380. 
34 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 15. 
35

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 381. 
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Samkvæmt orðalagi ákvæðisins sjálfs og skýringum í greinargerð virðist nærtækt að segja 

að hugmyndin með 3. gr. eesl. hafi verið að lögfesta tvær reglur sem báðar eru viðurkenndar í 

íslenskum rétti fyrir. Fyrri reglan er sú að skýra beri reglur landsréttar til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar en síðari reglan er sú að sérreglur gangi framar almennum 

reglum. Með því að skilgreina EES-reglur einfaldlega sem sérreglur mætti tryggja að þær 

giltu framar þeim reglum landsréttar sem kynnu að vera andstæðar þeim.
37

 Af framangreindu 

leiðir að túlka megi 3. gr. eesl. á a.m.k. þrjá vegu. Í fyrsta lagi þannig að um lögskýringareglu 

sé að ræða. Í öðru lagi að EES-reglur séu einfaldlega sérreglur og í þriðja lagi að greinin feli í 

sér báðar reglur.
38

 

5. 3. Skýrsla að beiðni forsætiráðherra: könnun á innleiðingu EES-reglna 

Árið 1997 skipaði forsætisráðherra nefnd sem ætlað var að kanna innleiðingu EES-reglna og 

gera skýrslu þar um. Var þar vikið að bókun 35 og einkum 3. gr. eesl. Í henni kom fram að 

með 3. gr. eesl. væri sett skýr lagaregla sem raunar hefði verið talin gilda sem almenn óskráð 

lögskýringarregla, þ.e. að skýra bæri ákvæði landsréttar að öðru jöfnu til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands. Þó var talið að ákvæðið uppfyllti ekki kröfuna sem 

kæmi fram í síðari hluta bókunar 35 þar sem segði að EES-reglur skyldu gilda framar öðrum 

settum lögum, ef til árekstra kæmi. Sú krafa væri illa samrýmanleg meginreglunni um tvíeðli 

landsréttar og þjóðaréttar, sem fram kæmi í fyrri hluta bókunarinnar. Þá kom fram að erfitt 

væri að sjá hvernig unnt væri að uppfylla þessa kröfu þar sem löggjafinn gæti ekki með 

almennum lögum bundið hendur sínar við lagasetningu í framtíðinni.
39

 Einn höfunda 

skýrslunnar, Jón Steinar Gunnlaugsson, árréttaði það sjónarmið í riti sínu ,,Um fordæmi og 

valdmörk dómstóla” þar sem hann taldi að ekki yrði betur séð en að síðari hluti bókunar 35 

væri ósamrýmanlegur meginreglunni um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar, sem áréttuð væri í 

fyrri hluta hennar. Hann taldi að lagaákvæði sem mæli svo fyrir að EES-reglur skuli ganga 

framar reglur landsréttar fæli í sér framsal löggjafarvalds. Þannig virtist sem síðari hluti 

bókunarinnar hefði ekki mikið ,,efnislegt gildi”.
40

 

5. 4. Dómaframkvæmd 

Hæstiréttur hefur ekki tekið á því með skýrum hætti hvað felist í ákvæði 3. gr. eesl. eða bókun 

35.  

                                                                                                                                                                             
36

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 381 
37

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 113. 
38

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 113-114. 
39

 Skýrsla nefndar um lögleiðingu EES gerða, bls. 11-12, 14-15 
40

 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 130.  
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Í Hrd. 1999 bls. 4916 (236/1999), sem oftast eru kennt við Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur, 

hafði viðkomandi ákvæði EES-réttar sem Erla María vildi byggja á ekki verið innleitt réttilega 

í íslenskan rétt, sagði rétturinn að misræmi milli tilskipunar 80/987/EBE og laga nr. 53/1993 

um ábyrgðarsjóð launa væri verulegt. Yrði það ekki skýrt til samræmis við skýringarreglu 3. 

gr. eesl. Ekki er unnt að draga miklar ályktanir um inntak ákvæðisins þar sem bókun 35 átti 

ekki við í málinu enda ekki um að ræða reglu sem ,,komin var til framkvæmdar”, sbr. orðalag 

bókunar 35, í íslenskum rétti. Var því ekki um að ræða innleidda EES reglu sem 

ósamrýmanleg væri lansdrétti.
41

  

Það markverðasta við dóminn má vera það að Hæstiréttur féllst á þá niðurstöðu EFTA-

dómstólsins að íslenska ríkið bæri skaðabótaábyrgð á því að hafa ekki staðið við 

skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. Var bókun 35 m.a. notuð til að rökstyðja 

þá niðurstöðu. Þá tók Hæstiréttur fram, líkt og EFTA-dómstóllinn, að EES-samningurinn væri 

sérstaks eðlis og meira en hefðbundinn samningur að þjóðarétti.
42

  

Einnig má nefna fyrrnefndan dóm Hæstaréttar í máli Harðar Einarssonar gegn íslenska 

ríkinu, sbr. Hrd. 2003, bls. 2045 (mál nr. 477/2002), en Hæstiréttur taldi m.a. með hliðsjón af 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins að mismunur á álagningarhlutfalli virðisaukaskatts á 

bækur á íslensku annars vegar og erlendum tungumálum hins vegar færi í bága við 2. mgr. 14. 

gr. EES-samningsins. Vísaði Hæstiréttur til 3. gr. eesl. og rakti hluta þeirra athugasemda sem 

fylgdu frumvarpi þeirra. Í dómi Hæstaréttar sagði:  

Í þessu ljósi verður að telja, að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins um bann við 

skattlagningu, sem er til þess fallin að vernda óbeint framleiðsluvörur eins samningsaðila 

gagnvart framleiðsluvörum annarra aðila samningsins, beri að skýra sem sérreglu um skattalega 

meðferð á innflutningi frá öðrum EES-ríkjum, er gangi framar eldra ákvæði áðurgildandi 6. tl. 

14. gr. laga nr. 50/1988 um lægri virðisaukaskatt af sölu bóka á íslenskri tungu en annarra bóka. 

Eftir að EES-samningnum var veitt lagagildi með lögum nr. 2/1993 var því óheimilt að gera 

greinarmun á bókum á íslensku og öðrum tungum við álagningu virðisaukaskatts 

Eins og sjá má af tilvitnuðum ummælum byggir Hæstiréttur á því að ákvæði 2. mgr. 14. 

gr. EES-samningsins sé sérregla gagnvart virðisaukaskattlögum, sbr. 3. gr. eesl. og einnig á 

því að það gangi framar á grundvelli lex posterior-reglunnar. Vera má að það dragi úr 

fordæmisgildi dómsins að báðar reglurnar séu notaðar til að víkja til hliðar viðkomandi 

lagagrein.
43

 

                                                        
41

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 387. 
42

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 387. 
43

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 392. 



14 

Af framangreindum tveimur dómum er ekki víst hvaða ályktanir megi draga nákvæmlega 

um afstöðu Hæstaréttar til bókunar 35 og innleiðingu hennar með 3. gr. esl.
44

 Í máli Erlu 

Maríu tiltók rétturinn að lögskýringu yrði ekki beitt varðandi ósamrýmanlegt ákvæði EES-

réttar og landsréttar auk þess sem íslenska ríkið var talið bera skaðabótaábyrgð á því að hafa 

ekki staðið við samningsskuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. Hafa ber í huga 

að í máli Erlu reyndi á ólögfest ákvæði EES-réttar og reyndi því ekki beinlínis á bókun 35. Í 

máli Harðar Einarssonar sagði dómurinn hins vegar ákvæði EES-samningsins vera sérreglu 

gagnvart íslenskum lögum. 

Skoða ber þrjá yngri dóma Hæstaréttar til að varpa skýrara ljósi á afstöðu réttarins í 

þessum efnum. 

Í dómi Hæstaréttar frá 6. apríl 2006 í máli nr. 220/2005 (hér eftir nefndur tóbaksdómur) 

var tekist á um gildi tiltekinna ákvæða í lögum nr. 6/2002 um tóbaksvarnir. Ákvæði þau sem 

um var deilt lögðu m.a. bann við allri umfjöllun um einstakar tegundir tóbaks, nema til þess 

að vara við skaðsemi þeirra. Jafnframt var bannað að hafa tóbak sýnilegt á sölustöðum. Héldu 

áfrýjendur því fram að bannákvæði þessi brytu í bága við ákvæði 72., 73. og 75. gr. 

stjórnarskrárinnar sem og ákvæði 11. og 36. gr. EES-samningsins. Í dómi Héraðsdóms 

Reykjavíkur sagði að ákvæðum landslaga yrði ekki beitt gagnvart stefnanda þar sem þau 

brytu í bága við EES-samninginn. Hæstiréttur taldi hins vegar að þó svo að komist yrði að 

þeirri niðurstöðu að ákvæði landslaga færu gegn EES-samningnum myndi sú niðurstaða ekki 

leiða til þess að stjórnskipulega settum ákvæðum tóbaksvarnarlaga yrði ekki beitt. Slík 

niðurstaða kynni hins vegar að mynda bótagrundvöll. Þegar af þeirri ástæðu yrði kröfum 

stefnanda á þeim grunni að ákvæði tóbaksvarnarlaga færu gegn ávæðu EES-samningnum 

hafnað.  

Í dómi Hæstaréttar frá 24. maí 2006 í máli nr. 274/2006 (hér eftir áfengisdómur) voru 

málavextir þeir að X hafði verið ákærður fyrir að brjóta gegn 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998 

en ákvæðið mælti fyrir um bann gegn áfengisauglýsingum. Af hálfu ákærða var þess óskað að 

leitað yrði eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins á álitaefnum tengdum banninu og 

ákvæðum EES-samningsins, m.a. hvort bannið væri í samræmi við bókun 47 um afnám 

tæknilegra hindrana í viðskiptum með vín. Héraðsdómur hafnaði beiðninni og sú niðurstaða 

var staðfest í Hæstarétti. Í úrskurði héraðsdóms sagði að mál af samkynja toga og í dómnum 

hefði áður komið til kasta dómstóla. Hefði þar verið tekist á um hvort 20. gr. áfengislaga 

stæðist ákvæði stjórnarskrár, m.a. um tjáningarfrelsi, eignarrétt og jafnræði. Úrlausnarefnið í 

                                                        
44

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 392. 
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málinu snerist um gildi og skýringu á nefndri 20. gr. áfengislaga og hvort hún stæðist ákvæði 

stjórnarskrár, þar sem stjórnskipulega settum lögum yrði ekki vikið til hliðar með öðru hætti. 

EFTA-dómstóllinn myndi ekki fjalla um slíka lagaskýringu. Var kröfum ákærða hafnað.  

Samkvæmt þessum dómum virðist Hæstiréttur telja eesl. hafa sömu stöðu og almenn 

lög.
45

 Í tóbaksdóminum var ekki hægt að krefjast viðurkenningar á því með dómi að 

tilgreindum ákvæðum EES-samningsins yrði ekki beitt þar sem þau voru ekki í samræmi við 

ákvæði EES-samningsins. Rökstuðningurinn er sá að ákvæði samningsins gætu ekki leitt til 

þess að stjórnskipulega settum lögum yrði ekki beitt. Samkvæmt áfengisdómnum sagði að 

lögum yrði ekki vikið til hliðar nema þau stæðust ekki ákvæði stjórnarskrár. Í hvorugum 

dómanna var vikið að bókun 35 eða 3. gr. eesl.
46

 

Þá má einnig nefna mál Atla Gunnarssonar gegn íslenska ríkinu í dómi Hæstaréttar frá 2. 

október 2014 í máli nr. 92/2013 en þar var ákvæði landsréttar ekki talið veita svigrúm til að 

túlka í samræmi við 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB um rétt borgara Sambandsins og 

aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Nauðsynleg 

ákvæði höfðu ekki verið innleidd í íslensk lög.  

Í héraðsdómi var fallist á kröfu Atla um að íslenska ríkið hefði ekki staðið við 

skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum og var fallist á kröfu hans um að ákvörðun 

ríkisskattstjóra hefði ekki verið samrýmanleg skyldbindingum Íslands skv. EES-samningnum.  

Hæstiréttur var héraðsdómi ósammála í niðurstöðum sínum en leitað var álits EFTA 

dómstólsins. Sagði svo í dómi Hæstaréttar: 

Í 3. gr. laga nr. 2/1993 er mælt fyrir um að skýra skuli lög og reglur að svo miklu leyti sem við á 

til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. [..] Orðum í íslenskum 

lögum verður svo framast sem unnt er ljáð merking sem rúmast innan þeirra og næst kemst því 

að svara til sameiginlegra reglna sem gilda eiga á Evrópska efnahagssvæðinu. Hún getur þó 

ekki leitt til þess að litið verði fram hjá orðum íslenskra laga. Þótt EFTA-dómstóllinn hafi á 

grundvelli lögskýringar komist að þeirri niðurstöðu að ákvæði þágildandi laga hefðu verið í 

andstöðu við ákvæði tilskipana 90/365 og 2004/38 er þess að gæta sem áður greinir að við 

innleiðingu þeirra var ákvæðum tekjuskattslaga ekki breytt. Af þessu leiðir að 3. gr. laga nr. 

2/1993 gat á grundvelli lögskýringar ekki veitt ríkisskattstjóra svigrúm til að virða að vettugi 

skýr og afdráttarlaus ákvæði 3. mgr. 2. töluliðar 70. gr. laga nr. 90/2003. 

Þá tiltók rétturinn að virða bæri reglur almenna löggjafans sem settar hefðu verið með 

stjórnskipulegum hætti. Féllst rétturinn ekki á að Atla yrðu dæmdar skaðabætur vegna 

mistaka íslenska ríkisins enda skilyrði bótaábyrgðar ekki fyrir hendi.  

Af dómnum má ráða að fastmótað ákvæði landsréttar veitti ekki svigrúm til að túlka til 

samræmis við 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB sem ekki var fyllilega innleidd í íslenskan rétt. 

                                                        
45

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”,, bls. 398. 
46 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”,, bls. 398. 
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Var reglu EES-réttar því ekki veittur forgangur fram yfir landsrétt en það var talið samræmast 

áætluðum vilja löggjafans auk þess sem því sjónarmiði var teflt fram í forsendum Hæstaréttar 

að reglan hefði sett með stjórnskipulega réttum hætti.
47

 Þá minntist Hæstiréttur ekkert á bókun 

35 í þessu samhengi enda kom hún ekki sérstaklega til álita í málinu en tilskipunin hafði ekki 

verið réttilega innleidd og því ekki ,,komin til framkvæmda” í íslenskum rétti, sbr. orðalag 

bókunar 35. Erfitt er að gera sér í hugarlund hvort niðurstaða Hæstaréttar hefði verið önnur ef 

á bókun 35 hefði reynt og um réttilega innleiddar EES-reglur hefði verið að ræða. Virtist það 

ekki skipta máli í tóbaks- og áfengisdómum.  

6. Norskur réttur 

Í Noregi er bókun 35 komið til framkvæmda með eftirfarandi lagareglu: 

Bestemmelser i lov som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tiltelle 

konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarande gjelder dersom 

en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en 

annen forskrift, eller kommer i konflikt med en senere lov. 

Ólíkt 3. gr. íslensku laganna er hér á ferðinni forgangsregla sem mælir fyrir um forgang 

EES-reglna.
48

 Reglan gengur ljóslega lengra en ætlunin var með 3. gr. eesl. þar sem hún gerir 

beinlínis ráð fyrir að EES-regla skuli hafa forgang. Sýnist það í betra samræmi við þá skyldu 

sem felst í bókun 35 en í íslensku reglunni.
49

 

Um ákvæðið hefur verið að sagt að það gefi til kynna forgangsáhrif sem stjórnskipulega 

ætti ekki að vera hægt að veita með lögum. Væri ákvæðið skilið skv. orðanna hljóðan þyrfti 

það að vera í stjórnarskránni.
50

 Á hinn bóginn sé staðan sú að þrátt fyrir að ákvæði 2. gr. 

norsku EES-laganna feli ekki formlega  í sér takmarkanir á lagasetningarvaldi norska þingsins 

sé það svo í reynd. Í raun hafi verið langt gengið í því að veita EES-samningnum stöðu sem 

ákveðnu millistigi milli stjórnarskrár og almennra laga.
51

 Komi í ljós ósamræmi milli norskra 

laga og EES-réttar sé almennt litið svo á að hinn síðarnefndi gangi framar á grundvelli 

tilvitnaðs ákvæðis nema skýrlega liggi fyrir að löggjafinn hafi ætlað sér að víkja frá 

skuldbindingum á grundvelli EES-samningsins.
52

  

Í athugasemdum með frumvarpi til norsku laganna er vikið að ákvæði 2. gr. Þar er fyrst 

rakið að í Noregi gildi reglan um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Af því leiði sú 
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 Páll Hreinsson: ,,Samræmd EES-túlkun”, bls. 292. 
48

 Ólafur Jóhannes Einarsson: ,,Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti”, bls. 393. 
49

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 124. 
50

 Fredrik Sejersted o.fl.: EØS-Rett, bls. 245. 
51

 Fredrik Sejersted o.fl.: ,,En stadig nærmere mellomstasjon? Om EØS-avtalen og norks retts tilpasnings til EF-

retten”, bls. 538-539.  
52

 Fredrik Sejersted o.fl.: EØS-Rett, bls. 245. 
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lögskýringarregla að skýra beri landsrétt til samræmis við þjóðréttarlega skuldbindingar. Í 

greinargerðinni segir einnig að sú regla eigi við um ákvæði EES-samningsins og þá löggjöf 

sem af honum leiði. Slík regla nægi þó ekki til að fullnægja skuldbindingum Norðmanna 

samkvæmt bókun 35 við EES-samninginn enda tryggi hún ekki að reglu landsréttar verði 

vikið til hliðar ef ekki er unnt að skýra reglur landsréttar til samræmis við bókun 35. Því var 

talið að nauðsynlegt væri að lögfesta regluna í 2. gr. norsku EES-laganna.
53

 

Reglan hefur verið skýrð þannig að hún eigi einungis við um lögfestar EES-reglur, hvort 

sem þær sé að finna í almennum lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum. Hún eigi því ekki við um 

EES-reglur sem ekki hafa verið leiddar í landsrétt né heldur ef innleiðing þeirra er 

ófullnægjandi.
54

 Á það reyndi í máli sem rekið var fyrir Hæstarétti Noregs, sbr. dóm frá 16. 

nóvember 2000 (55/1999), Storebrand Skadeforsikring AS gegn Veroniku Finanger. En þar 

taldi Hæstiréttur Noregs að fyrir lægi að tiltekið ákvæði í norsku umferðarlögunum væri 

andstætt EES-tilskipunum um ökutrækjatryggingar. Dómurinn taldi ekki unnt að beita 2. gr. 

norsku EES-laganna til að víkja til hliðar reglu norsku laganna enda hefði hún ekki verið 

lögfest. 

7. Fullnægir 3. gr. eesl. skuldbindingunni í bókun 35? 

Reglurnar sem raktar hafa verið í íslenskri og norskri löggjöf stefna að sama marki, þ.e. að 

tryggja að EES-reglur, sem komnar séu til framkvæmda, skuli gilda þótt þær rekist á aðrar 

reglur landsréttar. Að framangreindu má sjá að reglan hefur verið sett fram með ólíkum hætti 

á Íslandi og í Noregi. Davíð Þór Björgvinsson lýsir því á þann veg að í íslenskum rétti hafi 

hún verið sett fram sem lögskýringarregla. Í Noregi hafi hún verið sett fram sem regla sem 

beinlínis mæli fyrir um rétthæð réttarheimilda en það sé talið heimilt án þess að breyta þurfi 

stjórnarskránni í Noregi.
55

 Munurinn á þessu tvennu felist einkum í því að hrein forgangsregla 

tryggi EES-reglum forgang þegar ákvæði rekast á. Lögskýringarreglan sé a.m.k. að formi til 

reist á þeirri forsendu að orðalag og tengsl ákvæða séu með þeim hætti að regla landsréttar 

verði skýrð til samræmis við EES-regluna. Náist það ekki tryggi lögskýringarregla ekki að 

EES-reglan gangi framar.
56

 

Sé litið svo á að 3. gr. eesl. sé eingöngu lögfesting á þeirri reglu að skýra skuli reglur 

landsréttar til samræmis við þjóðarétt þegar lögfestar EES-reglur eiga í hlut vaknar sú 

                                                        
53

 Ot. prp. nr. 79. Om lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske 

samarbeidsområde (EØS), m.v. sbr. einkum bls. 3-5. 
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 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 124. 
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 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 129. 
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spurning hvort bókun 35 við EES-samninginn sé nægilega fullnægt að því gefnu að markmið 

hennar sé að tryggja að lögfestar EES-reglur gildi við allar aðstæður. Þó dómar hafi sýnt að 

langt sé gengið í þeim efnum má telja að upp getið komið tilvik þar sem óvíst sé að slík 

lögskýring nægi og það jafnvel þótt upp geti komið önnur tilvik.
57

 Ólafur Jóhannes Einarsson 

telur hæpið að reglan hrökkvi til að fullnægja þeirri skuldbindingu sem íslenska ríkið tók á sig 

með bókun 35.
58

 Af orðalagi bókunarinnar virðist raunar ljóst að hún feli í sér víðtækari 

skuldbindingu en svo að fullnægt sé með áðurnefndri lögskýringarreglu. Bókun 35 leggi þá 

skyldu á herðar EFTA-ríkjanna að tryggja forgang EES-reglna. Langsótt sé að ekki felist 

meira í þeirri árangursskyldu sem bókunin hafi að geyma en einungis það sem leitt hefði af 

beitingu líkindareglunnar.
59

  

Í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til eesl. er gert ráð fyrir að 3. gr. eesl. skilgreini 

EES-reglur sem sérreglur og af því leiði að þær gangi framar reglum landsréttar vegna þeirrar 

reglu að sérreglur gangi framar almennum reglum. Eins og fram hefur komið var þeirri aðferð 

beitt í máli Harðar Einarssonar. Til áréttingar telur Davíð Þór þá aðferð að skilgreina EES-

reglur sem sérreglur í öllum tilvikum gagnvart landsrétti ekki eiga sér stoð í sjálfu ákvæðinu 

auk þess sem segja megi að ef sá skilnigur sé lagður til grundvallar sé búið að binda hendur 

löggjafans í framtíðinni. Verði ekki betur séð en að löggjafinn hefði rétt eins geta stigið 

skrefið til fulls og lögfest sérstaka forgangsreglu, eins og gert var í Noregi, í stað þess að fara í 

kringum það með því að skilgreina EES-reglur sem sérreglur. Í öðru lagi geti reglan um lex 

specialis ekki leitt til þess að sérregla í reglugerð gangi framar almennu ákvæði laga enda 

eingöngu um árekstur að ræða að reglurnar séu jafnréttháar.
60

 Verði að telja ósennilegt að 3. 

gr. eesl. hafi átt að breyta hefðbundnum reglum um rétthæð réttarheimilda.
61

 

Atriði þessi leiða vissulega til þeirrar spurningar hvort skuldbindingu þeirri sem í bókun 

35 felst hafi verið nægjanlega fullnægt, einkum ef litið er til þeirra takmarkana sem 

skýringarregla sætir. Davíð Þór bendir á að á hinn bóginn hafi íslenskir dómstólar haft 

tilhneigingu til að skýra 3. gr. eesl. þannig að í henni felist ekki aðeins skýringarregla heldur 

einnig forgangsregla. Í því sambandi er bent á að lex specialis er regla um úrlausn árekstra 

milli lagaákvæða en ekki lögskýringarregla. Í ljósi þessa sé ekki fyrirsjáanlegt að sú leið sem 

valin var á Íslandi eigi eftir að valda sérstökum vandkvæðum, hvorki að því er varðar 

fullnustu skuldbindinga samkvæmt EES-samningnum né heldur að því er varðar íslensku 
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stjórnarskrána. Með því fyrirkomulagi sem 3. gr. eesl. mæli fyrir um velti það m.a. á skýringu 

dómstóla á ákvæðinu og hvort og að hvaða marki ákvæðinu verði beitt til að rýma út 

ákvæðum landsréttar sem ósamrýmanleg eru EES-reglum þegar ósamrýmanleg eru.
62

 

Dóra Sif Tynes er þessu sammála en hún segir að með vísan til einsleitni markmiðs EES-

samningsins og þess að samningnum sé beinlínis ætlað að skapa einstaklingum og lögaðilum 

ákveðin réttindi verði að telja líklegt að dómstólar muni leita flestra leiða til að tryggja að 

aðilar fái notið þeirra réttinda. Ljóst sé að ýmsir lögskýringarkostir séu tækir er skera þurfi úr 

um hvernig beita megi reglum EES-réttar og í velflestum tilvikum megi ætla að dómstólar 

finni þann kost sem stuðli að einsleitnismarkmiði samningsins án þess að til stjórnskipulegra 

vandkvæða komi.
63

 

Ólafur Jóhannes telur að samkvæmt framangreindu sé sennilega óhætt að fullyrða að 3. gr. 

eesl. skýrð samkvæmt orðanna hljóðan uppfylli ekki þá samningsskuldbindingu sem felist í 

bókun 35. Ef dómstólar telji unnt að beita þeirri reglu sem leitast er við að móta í 

athugasemdum við frumvarpið til eesl. sé hins vegar ekki loku fyrir það skotið að hún telijst 

fullnægjandi.
64

 Hins vegar megi í því ljósi velta fyrir sér spurningum um stöðu EES-

samningsins þegar horft sé til dóma Hæstaréttar í fyrrnefndum tóbaks- og áfengisdómum og 

hvort í þeim felist breytt afstaða réttarins til samningsins. Ef leitað er skýringa fyrir afstöðu 

Hæstaréttar í málunum tveimur til EES-samningsins virðist nærtækast að ætla að rétturinn 

hafi ekki talið heimilt samkvæmt stjórnarskrá að veita eesl. og þar með EES-samningnum 

sérstöðu umfram önnur lög.
65

 Þrátt fyrir það er engu að síður vísað til þeirrar reglu í 

forsendum tóbaksdómsins, sem mótuð var í máli Erlu Maríu, að íslenska ríkið kunni að vera 

skaðabótaskylt vegna brota á EES-samningnum. Eins og fram hefur komið er sú regla að 

einhverju leyti byggð á séreðli EES-samningsins. Ólafur telur hins vegar að ef eesl. hafi enga 

sérstöðu umfram önnur lög, sbr. niðurstöðu dómanna, sé ekki fyllilega ljóst á hvaða 

grundvelli skaðabótaábyrgðin sé byggð.
66

 

Þá er einnig athyglisvert að skoða meginregluna um samræmda EES-túlkun í þessu 

samhengi, en í henni felst skv. dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins að landsdómstólum beri 

skylda til að túlka landslög til samræmis við EES-reglur.
67

  Páll Hreinsson skrifar í grein sinni 

,,Samræmd EES-túlkun” að kjarnaatriði EES-samningsins sé krafa um einsleitt efnahagssvæði 

og í henni felist að íslenskum dómstólum sé skylt að túlka íslenskar réttarheimildir sem snerta 
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gildissvið EES-samningsins til samræmis við hann til að markmiðinu um einsleitni verið 

náð.
68

  Dóra Sif telur, líkt og að framan greinir, að sökum þessa muni ólíklega koma til 

stjórnskipulegra vandkvæða í tengslum við EES-samninginn.
69

 Hins vegar kemur fram í grein 

Páls að erfitt sé að segja með nokkuri vissu hve langt íslenskri dómstólar muni ganga í að 

túlka landsrétt til samræmis við EES-reglur. Fyrrgreindir tóbaks- og áfengisdómar eru 

áhugaverðir í ljósi þessa. Af þeim má leiða að ekki er fyllilega ljóst hvaða þýðingu dómstólar 

telja EES-reglur hafa nákvæmlega þó ljóst sé að EES-samningurinn sé sérstaks eðlis og til 

skaðabótaábyrgðar geti stofnast ef ríki standi ekki við samningsskuldbindingar sínar, sbr. það 

sem áður hefur verið rakið. Sjónarmið Davíðs Þórs og Dóru Sifjar eru því e.t.v. vafa 

undirorpin en umræddir tóbaks- og áfengisdómar féllu eftir að þau birtu fræðiskrif sín. Af 

honum er ljóst að EES-reglurnar eru einfaldlega ekki skýrðar þannig að hafi forgangsáhrif 

fram yfir landsrétt.  

8. Unnt að ganga lengra að óbreyttri stjórnarskrá? 

Fræðilega er áhugavert að skoða hvort unnt hefði verið að framfylgja bókun 35 með því að 

lögfesta sérstaka reglu sem tryggði EES-reglum beinan forgang fram yfir ákvæði landsréttar 

sem eru andstæð þeim. 

Að áliti Davíðs Þórs er tilefni þessara spurningar einkum umfjöllun í áliti um 

stjórnskipulegt gildi EES-samningsins sem samið var að frumkvæði þáverandi 

utanríkisráðherra.
70

 Þar var m.a. fjallað um forgangsáhrif EES-reglna og bókun 35. Í álitinu 

var bókun 35 túlkuð þannig að hún fæli ekki annað í sér en að skýra bæri landslög til 

samræmis við þjóðréttarskuldbindingar eftir því sem unnt væri á grundvelli lögskýringar 

íslensks réttar. Telja yrði að 3. gr. eesl. fullnægði þeim samningsskyldum, en ef svo reyndist 

ekki vera gæti það kallað á viðgbrögð skv. samningnum.
 71

 Í fyrrnefndri skýrslu sem 

þáverandi forsætisráðherra lét semja um var einnig vikið að þýðingu bókunar 35 og 3. gr. 

eesl.
72

 Í skýrslunni kom fram að með 3. gr. eesl. væri sett skýr lagaregla sem raunar hafi verið 

talin gilda sem almenn óskráð lögskýringarregla. Þá var talið að ákvæðið uppfyllti ekki 

kröfuna í síðari hluta bókunar 35 er segði að EES-reglur skuli gilda framar öðrum settum 

lögum, ef til árekstra kæmi. Í skýrslunni eru einnig raktar athugasemdir við 3. gr. 

frumvarpsins um að innlend lög sem eigi stoð í EES-samningnum verði jafnan túlkuð sem 
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sérreglur: ,,Það sjónarmið fái þó ekki staðist þar sem almenni löggjafinn getur ekki með 

almennum lögum ákveðið að eldri lög skuli ganga fyrir yngri lögum, sem löggjafi setur.” Að 

mati fræðimanna hefur því verið tilefni til að ræða það álitamál hvort unnt hefði verið að 

framfylgja skuldbindingu þeirri sem fram kemur í bókun 35 með því að lögfesta hreina 

forgangsreglu með líkum hætti og gert var í Noregi.
73

 

Með slíkri reglu yrði augljóslega gengið lengra en 3. gr. eesl. gerir. Er því eðlilegt að spurt 

sé hvort unnt hefði verið, að óbreyttri stjórnarskrá, að fullnægja bókun 35 með því að lögfesta 

slíka reglu. Ljóst er að ekki var unnt að svo miklu leyti sem slík regla fæli í sér að skert væri 

svigrúm löggjafans við lagasetningu í framtíðinni. Á hinn bóginn er ljóst vegna ákvæða 

stjórnarskrárinnar um hlutverk löggjafans, að slíka reglu þótt sett yrði, væri ekki unnt að skýra 

þannig að löggjafanum væri þar með óheimlit að setja lög um sem gengju framar EES-

reglum. Þá hefur löggjafinn vald til að fella slíka reglu einfaldlega úr lögum ef svo ber undir. 

Þótt slík regla gæti þar með aldrei bundið löggjafann við lagasetningu í framtíðinni gæti hún 

eftir sem áður haft mikið gildi til leiðsagnar við úrlausn árekstra í framtíðinni. Væri án efa 

eðlilegt að líta svo á að EES-reglur skyldu í öllum tilfellum ganga framar eldri ákvæðum 

landsréttar sem ekki samrýmdust þeim. Þá yrði mögulega einnig tilhneiging til að skýra slíka 

reglu þannig að EES-reglur gengju framar ákvæðum yngri laga nema ljóst væri af hinum 

yngri lögum að það hefði verið einmitt tilgangur löggjafans að víkja frá EES-reglum.
74

  

Ólafur Jóhannes tekur í sama streng og Davíð Þór og reifar þá hugmynd í grein sinni 

,,Bókun 35 og staða EES-samningsins í íslenskum rétti” að í stjórnaskránni yrði beinlínis gert 

ráð fyrir því að EES-samningurinn væri einhverskonar millistig milli hennar og almennra 

laga. Sömu sjónarmið gætu að einhverju leyti átt við þar og um stöðu MSE, sbr. lög nr. 

62/1994, umfram almenn lög.
75

 Hvað sem þeim vangaveltum líði verði að telja skynsamlegt 

að huga að því hvort rétt sé að bæta ákvæði við stjórnarskrána þar sem tekið yrði á þeim 

stjórnskipulegu álitaefnum sem tengjast alþjóðsamningum, s.s. framsali ríkisvalds á 

grundvelli slíkra samninga og stöðu þeirra að íslenskum rétti.
76

 

Í nýlegri áfangaskýrslu stjórnarskrárnefndar kemur fram að aðild að EES-samningnum og 

Schengen hafi reynt á þanþol stjórnarskrárinnar. Því væri eðlilegt að þegar horft væri til 

vaxandi alþjóðlegs samtarfs í framtíðinni að undirbúa og gera breytingar á stjórnarskránni til 

að hindra að vafi rísi í hvert skipti sem stofnað eru til samstarfs um tiltekinn málaflokk.
77
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9. Niðurstöður 

Í bókun 35 felst að EFTA-ríkjunum beri að tryggja að innleiddar EES-reglur skuli njóta 

forgangs fram yfir ákvæði landsréttar. Sá skilningur á ákvæði bókunarinnar hefur verið 

staðfestur bæði í Restamark-málinu og einnig í máli Harðar Einarssonar. Ákvæði 3. gr. eesl. 

var ætlað að uppfylla skuldbindingar Íslands samkvæmt bókuninni en telja verður að ákvæðið 

nái ekki markmiði sínu skýrt samkvæmt orðanna hljóðan. Annað geti þó átt við ef ákvæðið er 

skýrt samkvæmt þeirri reglu sem leitast er við að móta í lögskýringargögnum um að EES-

reglur skuli alltaf teljast sérreglur. Ekki liggur fyrir skýrt fordæmi frá Hæstarétti um að það 

verði alltaf gert. 

Í raun má segja að ekki liggi ljóst fyrir hvað Hæstiréttur telij felast í 3. gr. eesl. og bókun 

35. Í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur leit rétturinn á 3. gr. sem lögskýringarreglu þar sem 

ekki reyndi sérstaklega á bókun 35 þó bótaskylda íslenska ríkisins hafi m.a. verið rökstudd 

með vísan í hana. Um var að ræða ólögfesta EES-reglu. Í máli Harðar Einarssonar var 

aðallega dæmt á grundvelli þess ákvæði EES-samningsins væri sérregla. Af niðurstöðum 

Hæstaréttar í tóbaksmáli og áfengismáli virtist um vart annað að ræða en að Hæstiréttur 

dæmdi ekki í samræmi við þá skuldbindingu sem í bókun 35 felst en samkvæmt niðurstöðu 

dómanna verður settum lögum ekki vikið til hliðar hvað sem líður samrýmanleika þeirra við 

lögfestar EES-reglur. Ekki var minnst á 3. gr. eesl. né bókun 35 í þeim dómum. Í máli Atla 

Gunnarssonar virti Hæstiréttur að vettugi 3. gr. eesl. og vék ekki frá ákvæðum lansdréttar 

þannig að tilskipun sem ekki var fyllilega innleidd í íslenskan rétt hefði forgangsáhrif. Í 

dómnum reyndi ekki á bókun 35 þar sem ekki var um að ræða lögfesta EES-reglu. Velta má 

fyrir sér hvort einhver munur sé á áhrifum lögfestra og ólögfestra EES-reglna þegar lýstur 

saman ákvæðum EES-reglu og annarri reglu landsréttar. Þeirri spurningu er ekki auðsvarað 

með hliðsjón af ofangreindum dómum.   

Sé litið til norsks réttar má sjá ögn skýrari mynd af því hvað þurfi til að koma svo staðið 

sé við skuldbindingu bókunar 35 að íslenskum rétti. Segja má að ákvæði á borð við 2. gr. 

norsku EES-laganna ætti að geta leyst 3. gr. eesl. af hólmi. Líkt og að framan hefur verið 

rakið er ákvæðið mun afdráttarlausara um að EES-reglur skuli hafa forgang en 

lögskýringarreglan sem fest var sessi með 3. gr. eesl. Líklegt má telja að þannig væri 

samningsskuldbindingin uppfyllt enda krefst hún þess eins að EFTA-ríkin setji í lög ákvæði 

um forgang. Ótvírætt er að markmiði þeirrar skuldbindingar yrði náð ef dómstólar teldu sér 

unnt að beita slíku ákvæði fullum fetum. Leggi Hæstiréttur hins vegar til grundvallar, líkt og í 

framangreindum dómum, að ekki sé heimilt að stjórnlögum að veita eesl. sérstöðu framar 
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almennum lögum, er málið e.t.v. ekki svo einfalt. Við þær aðstæður er ekki víst að bókun 35 

nái tilgangi sínum jafnvel þó 3. gr. verði breytt þannig að enginn vafi leiki á að um 

forgangsreglu ræði í samræmi við bókun 35. Slíkri lagareglu mætti þó vissulega beita jafnvel 

þó yngri lagareglur vikju þar fyrir EES-reglu, nema tilgangur löggjafans hafi bersýnilega 

verið að víkja frá þeirri EES-reglu.   

Ekki er hafið yfir allan vafa hvort markmiðið með bókun 35 náist með ofangreindum hætti 

og því má velta því upp hvort unnt væri að ganga lengra til að ná settum markmiði með 

stjórnarskrárbreytingu þar sem kveðið yrði á um að EES-samningurinn væri nokkurs konar 

millistig milli hennar og almennra laga. Nærtækt dæmi þess efnis er lögfesting MSE, sbr. lög 

nr. 62/1994, sem gefin er staða umfram önnur lög.  

Hvað sem öllu þessu líður má vera skynsamlegt að huga að því hvort rétt sé að bæta 

ákvæði í stjórnarskrá Íslendinga þar sem tekið yrði á þeim stjórnskipulegu álitaefnum sem 

alþjóðsamningum tengjast, s.s. framsali á ríkisvaldi og stöðu þeirra að íslenskum rétti.  
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