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1 Inngangur 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) var undirritaður í Óportó í 

Portúgal 2. maí 1992. Í kjölfarið var samningurinn fullgiltur hér á landi og meginmál hans 

lögfest ásamt tilteknum bókunum og viðaukum með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið (hér eftir skammstöfuð eesl.).1  

Markmið samningsins var að stofna einsleitt evrópskt efnahagssvæði milli 

Evrópusambandsins (ESB) og aðildarríkja þess, ásamt EFTA-ríkjunum Íslandi, Noregi og 

Lichtenstein.2 Meginatriði EES-samningsins er að á grundvelli hans eru EFTA-ríkin 

þátttakendur í innri markaði ESB. Til þess að gera þetta mögulegt þurftu EFTA-ríkin að 

innleiða þann hluta ESB-réttarins inn í landsrétt sinn er varðar fjórfrelsið svo nefnda, þ.e. 

frjálsir vöruflutningar, frjálsir fólksflutningar, frjáls þjónustustarfsemi og frjálsir 

fjármagnsflutningar, ásamt samkeppnisreglum, reglum um ríkisstoð og reglum um 

hugverkaréttindi.3  

Ekki er nægjanlegt að sömu reglur gildi á öllu efnahagssvæðinu heldur þarf túlkun og 

beiting reglnanna einnig að vera samræmd.4 Í þessu felst meðal annars að íslenskum 

dómstólum ber skylda til að skýra reglur landsréttar til samræmis við reglur EES- réttar, sem 

er meginefni þessarar ritgerðar.  

Í ritgerðinni verður leitast við að varpa ljósi á þá túlkunarreglu að skýra beri landsrétt til 

samræmis við reglur EES-réttar. Í því tilliti verður inntaki reglunnar lýst ásamt uppruna og 

gildissviði hennar. Fjallað verður um þau takmörk sem eru fyrir beitingu hennar sem og 

afleiðingar þess að samræmdri túlkun verði ekki komið við.  

Þá verður dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins, ESB-dómstólsins5 og Hæstaréttar skoðuð 

eftir því sem umfjöllunin gefur tilefni til og verður Hrd. 2. október 2014 (92/2013) (Atli 

Gunnarsson) sérstaklega skoðaður, en í málinu reyndi á margt sem varðar umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar. 

  

                                                
1 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
117-119. 
2 EFTA er skammstöfun á Fríverslunarsamtökum Evrópu. Auk Íslands, Noregs og Lichtenstein er Swiss 
meðlimur að samtökunum, en ekki aðili að EES-samningnum. Þegar talað er um EFTA-ríkin í ritgerðinni verður 
aðeins átt við þau ríki sem einnig eiga aðild að EES-samningnum.   
3 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31. 
4 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 32. 
5 ESB-dómstóllinn er samheiti yfir dómskerfi ESB, á ensku: „The Court of Justice of the European Union”. 
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2 Samspil landsréttar og þjóðaréttar 
EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur sem bindur íslenska ríkið að þjóðarétti.6 Það ræðst 

svo af stjórnskipunarreglum ríkja hvaða stöðu þjóðaréttur hefur að landsrétti fyrir einstaklinga 

og lögaðila.  

Uppi eru tvær höfuðkenningar um samspil landsréttar og þjóðaréttar. Annars vegar 

tvíeðliskenningin (e. dualism) og hins vegar eineðliskenningin (e. monism). Ríki sem fylgja 

tvíeðliskenningunni líta á þjóðarétt sem sjálfstætt safn réttarreglna sem stendur utan við 

landsrétt ríkisins. Til þess að veita reglunum gildi að landsrétti þarf að innleiða þær með 

lögfestingu þeirra. Eineðliskenningin felur í sér að þjóðaréttur og landsréttur myndi eina heild 

og þær þjóðréttarreglur sem ríki undirgengst verða sjálfkrafa hluti landsréttar, þannig að ekki 

þarf að innleiða þær sérstaklega.7  

Íslensk stjórnskipan miðar við tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar og verða reglur þjóðaréttar 

því ekki hluti íslensks réttar fyrr en þær hafa verið lögfestar.8 Þrátt fyrir þetta er almennt 

viðurkennd sú lögskýringaraðferð að skýra eigi landsrétt til samræmis við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar ríkisins, þó svo að þær hafi ekki verið innleiddar í landsrétt. Er sú 

lögskýringaraðferð viðurkennd hvort sem landsréttur ríkja einkennist af skipulagi eineðlis eða 

tvíeðlis.9 

Lögfesting þjóðréttarsamninga fer fram með ýmsum hætti. Samkvæmt reglum 

þjóðaréttarins er ríkjum það í sjálfsvald sett hvernig og að hvaða marki nauðsynlegt er að taka 

þjóðarétt upp í landsrétt til þess að tryggja að honum verði fylgt. Það sama gildir um EES-

samninginn, sbr. 3. gr. meginmáls hans. Þar er gert ráð fyrir því að samningsaðilar skuli gera 

allar viðeigandi ráðstafanir til þess að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem af 

samningnum leiða. Mörg ákvæði EES-samningins mæla fyrir um réttindi og skyldur 

einstaklinga og lögaðila, en nauðsynlegt er að innleiða slík ákvæði með lögfestingu.10 

Við innleiðingu EES-samningsins hér á landi var meginmál hans lögfest í heild sinni með 

tilvísun ásamt tilteknum viðaukum og bókunum sem einnig þótti nauðsynlegt að lögfesta í 

heild. Aðrir hlutar hans voru aðlagaðir að íslenskri löggjöf þannig að gildandi lagaákvæðum 

var breytt til að þau samrýmdust ákvæðum samningsins. Hins vegar þótti ekki þörf á að 

                                                
6 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 50. 
7 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 251. 
8 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 259. 
9 Björg Thoararensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 33. 
10 Stefán Már Stefánsson: EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 55. 
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lögfesta þær bókanir og viðauka samningsins sem ekki voru taldir skapa beinan rétt eða 

skyldur fyrir einstaklinga og lögaðila.11 

 

3 Stofnun einsleits Evrópsks efnahagssvæðis 
Það var sameiginlegur skilningur samningsaðila við gerð EES-samningsins að svo 

framkvæmd hans tækist vel yrðu sömu reglur að gilda um alla samningsaðila. Þar að auki yrði 

túlkun reglnanna og beiting þeirra að vera samræmd á öllu efnahagssvæðinu.12 Í 4. lið 

aðfararorða samningsins kemur fram þetta markmið um einsleitni (e. homogeneity): 

 

[Samningsaðilar] HAFA Í HUGA það markmið að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt 
efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum, tryggri 
framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi 
hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila; 

 

Til að uppfylla fyrri hluta einsleitnismarkmiðsins um að sömu reglur skuli gilda innan 

evrópska efnahagssvæðisins (EES) eru þær reglur í meginmáli EES-samningsins sem varða 

fjórfrelsið og samkeppni þær sömu og gilda innan ESB.13 Þar að auki tóku EFTA-ríkin upp í 

landsrétt sinn samkvæmt 7. gr. samningsins þær réttargerðir ESB sem eru hluti samningsins í 

viðaukum, ásamt því að innleiða nýjar eða breyttar réttargerðir settar af ESB sem 

sameiginlega EES-nefndin telur varða efnissvið samningsins, sbr. 102. og 104. gr. EES-

samningsins.  

Hvað varðar síðari hluta einsleitnismarkmiðsins ber EFTA-dómstólnum og dómstólum 

aðildaríkjanna við framkvæmd og beitingu EES-samningsins að túlka reglurnar í samræmi við 

sambærilegar reglur ESB-réttar, ásamt þeim dómum ESB-dómstólsins er varða efnissvið 

samningsins, sbr. 6. gr. EES-samningsins. Þar að auki ber landsdómstólum að skýra landsrétt 

til samræmis við EES-reglur, sbr. 15. tölul. aðfararorða EES-samningsins og 1. og 3. gr hans. 

Er það samkvæmt framansögðu ein af grundvallarforsendum þess að einsleitnismarkmið 

EES-samningsins náist að íslenskir dómstólar túlki íslenskar réttarheimildir sem snerta 

gildissvið samningsins til samræmis við hann.14 

 

                                                
11 Stefán Már Stefánsson: EES-samningurinn og lögfesting hans, bls. 56. 
12 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 230. 
13 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 324. 
14 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 275-276. 
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4 Túlkunarreglan 
4.1 Almennt 

Hin almenna túlkunarregla (e. duty of consistent interpretation) felur í sér skyldu innlendra 

dómstóla til að skýra landsrétt til samræmis við þjóðarétt. Í henni felst sú líkindaregla (e. 

principle of presumtion) að gengið er út frá því að landsréttur sé almennt í samræmi við 

þjóðarétt, nema skýrlega megi leiða annað af lögum.15 

 

4.2 Túlkunarregla ESB-réttar  

Uppruna túlkunarreglunnar má rekja til ESB-dómstólsins. Dómstólum aðildaríkja ESB ber 

skylda til þess að túlka reglur landsréttar í samræmi við reglur ESB-réttar og ber þeim að 

ganga eins langt og unnt er til að ná fram skýringu landsréttar sem er í samræmi við ESB-rétt. 

Reglan er oft nefnd óbein réttaráhrif (e. indirect effect) í ESB-rétti.16 

Einkum hefur reynt á regluna við túlkun tilskipana ESB-réttar. Þannig geta bæði 

tilskipanir sem ekki hafa verið innleiddar og þær sem hafa verið ranglega innleiddar haft áhrif 

á túlkun landsréttar.17 

ESB-dómstóllinn lagði grundvöllinn að reglunni með dómi sínum EBD, mál C-14/83, 

ECR 1984, bls. 1891 (Von Colson).18 Málið snerist um túlkun á 6. gr. jafnréttistilskipunar 

76/207/EB19. Samkvæmt henni bar aðildarríkjum ESB að setja í lög sín reglur sem tryggðu 

þeim sem teldu brotið á jafnrétti sínu virk réttarúrræði. Tildrög málsins voru þau að Sabine 

Von Colson hafði sótt um stöðu félagsráðgjafa í fangelsi en ekki fengið, þrátt fyrir að hafa 

verið hæfari en sá karlmaður sem var ráðinn. Hún höfðaði mál fyrir þýskum félagsdómstól og 

gerði kröfu um bætur. Félagsdómstóllinn féllst á að hún hefði orðið fyrir mismunun á 

grundvelli kyns, en taldi mismununina réttlætanlega og því gæti hún aðeins fengið bætur fyrir 

það tjón sem hún hafði orðið fyrir vegna ferðakostnaðar.  

ESB-dómstóllinn áréttaði að af tilskipuninni leiddi að aðildarríkjunum bæri að taka í lög 

sín ákvæði sem væru nægjanlega virk til að ná fram þeim tilgangi sem tilskipunin stefndi að, 

þannig að þeir sem teldu á sér brotið gætu stutt sig við ákvæðin við málsókn fyrir dómstólum. 

Þar að auki tók dómstóllinn fram að þegar aðildarríkin færu þá leið að leiða í lög sín 

                                                
15 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 81. 
16 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 15. 
17 Robert Schütze: ���An Introduction to European Law, bls. 129. 
18 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 81. 
19 Nú tilskipun 2002/73/EB. 
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bótaskyldu vegna brota á jafnréttislöggjöfinni yrðu bæturnar ávallt að vera hæfilegar með 

hliðsjón af því tjóni sem hefði orðið.20  

Tilskipunin sjálf var ekki nægilega skýr til að hafa bein réttaráhrif. Þrátt fyrir það komst 

dómstóllinn að þeirri niðurstöðu á grundvelli trúnaðarskyldunnar (e. duty of sincere 

cooperation) að til þess að tilskipunin næði markmiðum sínum væri landsdómstólum 

aðildaríkjanna skylt að túlka reglur landsréttar til samræmis við hana og bæri þeim að ganga 

eins langt við túlkunina og heimilt væri samkvæmt landslögum.21  Í 26. mgr. dómsins segir 

orðrétt: 
 
However, the Member States' obligation arising from a directive to achieve the result envisaged 
by the directive and their duty under Article 5 [nú 3. mgr. 4. gr. TEU] of the Treaty to take all 
appropriate measures, whether general or particular, to ensure the fulfilment of that obligation, 
is binding on all the authorities of Member States including, for matters within their jurisdiction, 
the courts. It follows that, in applying the national law and in particular the provisions of a 
national law specifically introduced in order to implement Directive No 76/207, national courts 
are required to interpret their national law in the light of the wording and the purpose of the 
directive in order to achieve the result referred to in the third paragraph of Article 189.  

 

Í EBD, mál C-106/89, ECR 1990, bls. I-4135 (Marleasing) var túlkunarreglan svo útfærð 

nánar.22 Þar kom fram að skyldan til að túlka landsrétt í samræmi við ESB-rétt væri almenn.  

Því bæri að skýra landsrétt heildstætt í samræmi við ESB-rétt og það ætti það einnig við um 

eldri löggjöf sem ekki væri ætlað að innleiða tilskipun. Þó var tekið fram að þess væri ekki 

krafist að gengið yrði lengra við túlkun en stjórnskipunarlög viðkomandi ríkis heimiluðu.23 

Takmörk eru fyrir því í ESB-rétti hversu langt óbein réttaráhrif tilskipana ná. Ekki er gert 

ráð fyrir því að dómstólar gangi lengra við túlkun heldur en túlkunarreglur landsréttar leyfa. 

Einnig takmarkast skyldan til að túlka landsrétt til samræmis við ESB-reglur af ákveðnum 

meginreglum ESB-réttarins, þá helst meginreglunni um lagavissu (e. legal certainty) og bann 

við afturvirkni laga (e. non-retroactivity).24 Getur túlkun því ekki orðið til þess að refsiábyrgð 

sem ella væri ekki til staðar teljist vera fyrir hendi. Þar að auki viðurkennir ESB-dómstóllinn 

að skýrt og ótvírætt orðalag innlendra laga takmarki samræmda túlkun. Ekki er ætlast til þess 

að landsdómstólar túlki innlend lög gegn lögum (l. contra legem).25 

 

                                                
20 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 87-88. 
21 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 82. 
22 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 83. 
23 EBD, mál C-106/89, ECR 1990, bls. I-4135, 8. mgr. 
24 EBD, mál C-80/86, ECR 1987, bls. 3982, 13. mgr. 
25 Robert Schütze: ���An Introduction to European Law, bls. 132. 
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4.3 Túlkunarregla EES-réttar 

4.3.1 Almennt  

Það leiðir af túlkunarreglu EES-réttar að landsdómstólum ber að skýra reglur landsréttar til 

samræmis við reglur EES-réttar. Inntak reglunnar er að við túlkun landsréttar skulu dómstólar 

hafa til hliðsjónar hvoru tveggja orðalag og markmið EES-reglu til að komast að niðurstöðu 

sem reglan stefnir að. Dómstólar eru skuldbundnir til að ganga eins langt og unnt er eftir 

viðurkenndum lögskýringaraðferðum landsréttar til að ná fram túlkun sem er í samræmi við 

reglur EES-réttar.26  

Þá ber að túlka allar reglur landsréttar sem hafa einhver tengsl við tiltekna EES-reglu til 

samræmis við hana, hvort sem að þær eru yngri eða eldri en EES-reglan.27 Reglan gildir ekki 

bara um þau lög eða stjórnvaldsfyrirmæli sem sett voru til að innleiða EES-reglur, heldur skal 

líta til landsréttar í heild við túlkunina.28 

 Mikilvægi túlkunarreglunnar endurspeglast í skorti á beinum réttaráhrifum og 

forgangsáhrifum EES-réttar gagnvart landsrétti.29 EFTA-dómstóllinn hefur slegið því föstu að 

hún sé ein af meginreglum EES-réttarins.30 

Reglan er ekki orðuð í EES-samningnum,31 en leiða má grundvöll hennar af 

trúnaðarreglunni sem er í 3. gr. meginmáls samningsins:32  

 
Samningsaðilar skulu 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.  

 

Hún er einnig byggð inn í 15. lið aðfararorða EES-samingsins: 
 
[Samningsaðilar] STEFNA AÐ ÞVÍ, með fullri virðingu fyrir sjálfstæði dómstólanna, að ná 
fram og halda sig við samræmda túlkun og beitingu samnings þessa og þeirra ákvæða í löggjöf 
bandalagsins sem tekin eru efnislega upp í samning þennan, svo og að koma sér saman um 
jafnræði gagnvart einstaklingum og aðilum í atvinnurekstri að því er varðar fjórþætta frelsið og 
samkeppnisskilyrði. 

 

Þá hefur EFTA-dómstólinn byggt á því í dómum sínum að reglan leiði af EES-

samningnum.33 

                                                
26 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 282. 
27 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 280. 
28 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 281. 
29 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 167. 
30 EFTAD, mál E-18/11, EFTACR 2012, bls. 592 (Irish bank), 124.mgr. 
31 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 139. 
32 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 169. 
33 EFTAD, Mál E-1/07, EFTACR 2007, bls. 246, 37.-39.mgr. 
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4.3.2 Bókun 35 

Í samningaviðræðum um EES-samninginn lagði ESB ríka áherslu á það að forgangsregla 

ESB-réttar yrði einnig hluti EES-réttar, þannig að EES-reglur gengju framar 

ósamrýmanlegum ákvæðum landsréttar. Þetta þótti nauðsynlegt til að tryggja að túlkun og 

beiting EES-reglna yrði samræmd á öllu efnhagssvæðinu.34 Á það gátu EFTA-ríkin hins vegar 

ekki fallist, því slíkt framsal löggjafarvalds til stofnana EES var talið ósamrýmanlegt fullveldi 

ríkjanna.35  

Þess í stað var gerð sú málamiðlun að kveða á um regluna í bókun 35 við samninginn. 

Bókunin er liður í því að einsleitnismarkmið EES-samningsins náist, án þess að 

aðildaríkjunum sé gert að framselja ríkisvald sitt til yfirþjóðlegra stofnana.36 Í bókuninni er 

aðeins ein grein auk aðfararorða. Bókun 35 er svohljóðandi: 
 
Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 
sameiginlegum reglum, 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; 
 
Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til 
framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, 
lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum. 

 

Samkvæmt bókuninni eru EFTA-ríkin því skuldbundin til að setja sjálf lagaákvæði ef að 

þörf krefur sem tryggir innleiddum EES-reglum forgang ef að árekstur verður á milli þeirra og 

ákvæða landsréttar.37 

 

4.3.3 Ákvæði 3. gr. eesl. 

Með 3. gr. essl. var lögfest sérstök regla sem var sett til að fullnægja bókun 35 á Íslandi.38  

Hljóðar hún svo: „Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við 

EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja”.  

Með orðalaginu „lög og reglur” er aðallega vísað til innlendra laga og reglna sem að ekki 

byggja á EES-samningnum.39 Orðalag ákvæðisins „að svo miklu leyti sem við á” takmarkar 

gildissvið lögskýringarreglu ákvæðisins á tvo vegu. Í fyrsta lagi gildir reglan aðeins um þau 

lög sem að fara í bága við EES-samninginn. Í öðru lagi takmarkast reglan af stjórnarskrá, 

                                                
34 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 340. 
35 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti”, bls. 76. 
36 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 102.  
37 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti”, bls. 77. 
38 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 224. 
39 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 111. 
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getur Alþingi því ekki bundið hendur sínar við lagasetningu í framtíðinni. Orðin „reglur sem á 

honum byggja” vísa svo til þeirra reglna sem að settar verða af ESB eftir gildistöku EES-

samningsins og sameiginlega EES-nefndin telur varða efnissvið hans.40  

Af orðalagi ákvæðisins má leiða að um hreina lögskýringarreglu sé að ræða sem mælir 

fyrir um að ávallt beri að skýra reglur landsréttar þannig að þær samræmist reglum EES-

réttar.41 Í greinargerðinni sem fylgdi frumvarpinu sem varð að eesl. kemur aftur á móti fram 

sá skilningur löggjafans að í ákvæðinu eigi að felast að innlendar reglur sem eru settar á 

grundvelli EES-samningsins skuli túlka sem sérreglur laga (l. lex specialis) gagnvart 

ósamrýmanlegum yngri lögum.42 

Virðist Hæstiréttur hafa tekið undir þann skilning löggjafans í Hrd. 2003, bls. 2045 

(477/2002) (Hörður Einarsson) er varðaði virðisaukaskatt af bókum. Samkvæmt þágildandi 

tekjuskattslögum var virðisaukaskattur á erlendar bækur 24,5% en aðeins 14% 

virðisaukaskattur var lagður á íslenskar bækur. Því var haldið fram að ákvæði tekjuskattslaga 

bryti gegn 14. gr. EES-samningsins. Hæstiréttur fjallaði um túlkun á 3. gr. eesl. og komst að 

þeirri niðurstöðu að innleiddar EES-reglur hefðu stöðu sérlaga (l. lex specialis) og ættu að 

ganga framar ósamrýmanlegum eldri lögum landsréttar.43 

Í Hrd. 2. október 2014 (92/2013) (Atli Gunnarsson) orðaði Hæstiréttur hins vegar inntak 

3. gr. eesl. á þennan hátt: 
 
Í 3. gr. laga nr. 2/1993 er mælt svo fyrir 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. Slík lögskýring tekur 
eðli máls samkvæmt til þess að orðum í íslenskum lögum verði svo sem framast er unnt gefin 
merking, sem rúmast innan þeirra og næst kemst því að svara til sameiginlegra reglna sem gilda 
eiga á Evrópska efnahagssvæðinu, en hún getur á hinn bóginn ekki leitt til þess að litið verði 
fram hjá orðum íslenskra laga sbr. dóm Hæstaréttar Íslands í málinu nr. 79/2010. 

 

Í ofangreindum dómi gengur Hæstiréttur út frá því að 3. gr. eesl. mæli aðeins fyrir um þá 

lögskýringarreglu að túlka beri landsrétt til samræmis við EES-reglur.  

Dómaframkvæmd um túlkun á 3. gr. eesl. er því misvísandi, en í seinni tíð hefur 

Hæstiréttur notað samræmt orðalag um beitingu ákvæðisins sem lögskýringarreglu. Þó hefur 

það ekki verið útilokað að innleiddar EES-reglur verði taldar sérreglur sem ganga framar 

ósamrýmanlegum reglum landsréttar.  

                                                
40 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 224. 
41 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti”, bls. 79. 
42 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 224. 
43 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 148. 
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Ákvæði 3. gr. eesl. takmarkast ekki samkvæmt orðalagi sínu við þær EES-reglur sem hafa 

verið innleiddar44 og hefur Hæstiréttur beitt 3. gr. essl. eins og almennri reglu um að túlka beri 

landsrétt til samræmis við EES-reglur, óháð því hvort þær séu lögfestar eða ekki, sbr. Hrd. 

1999, 4916 (236/1999) (Erla María).45  

 

4.3.4 Dómaframkvæmd  EFTA-dómstólsins 

Dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins hefur verið mikilvæg við þróun túlkunarreglunnar í 

EES-rétti og er hún ein helsta grundvallarregla EES-réttar.46  

Túlkunarreglan kom fyrst til kasta EFTA-dómstólsins í EFTAD, mál E-4/01 EFTACR 

2002, bls. 240 (K. Karlsson).47 Í fyrstu tók dómstóllinn fram að EES-rétturinn fæli ekki í sér 

framsal fullveldis aðildaríkjanna og gætu einstaklingar því ekki treyst á að njóta réttinda 

tilskipana sem ekki hefðu verið innleiddar. Svo vék hann að því markmiði EES-samingsins að 

mynda einsleitan markað og samkvæmt því ætti við túlkun landsréttar að taka mið af EES-

réttinum í heild. Því bæri dómstólum að líta til allra réttarreglna EES-réttar sem skipt gætu 

máli, hvort sem að þær væru lögfestar eða ólögfestar.48 

Í EFTAD, Mál E-1/07, EFTACR 2007, bls. 246 (Ákæruvaldið gegn A) voru tekin af öll 

tvímæli um að EES-samningurinn hefði ekki beina réttarverkan og forgangsáhrif. Í dóminum 

var því slegið föstu að landsdómstólum væri skylt að ganga eins langt og unnt væri í að skýra 

reglur landsréttar sem settar væru til að innleiða EES-reglur til samræmis við EES-reglurnar 

sem þær byggðu á.49 Í 39 mgr. dómsins sagði þetta:  

 

Moreover, it is inherent in the objectives of the EEA Agreement referred to in paragraph 37 
above, as well as in Article 3 EEA, that national courts are bound to interpret national law, and 
in particular legislative provisions specifically adopted to transpose EEA rules into national law, 
as far as possible in conformity with EEA law. Consequently, they must apply the interpretative 
methods recognized by national law as far as possible in order to achieve the result sought by 
the relevant EEA rule.  

 

Þetta var svo enn frekar staðfest í síðari málum EFTA-dómstólsins, sbr. EFTAD, mál E-

8/07, EFTACR 2008, bls. 224 (Celina Nguyen) og EFTAD, mál E-9/07, EFTACR 2008, bls. 

259 (L’Oreal).50 

                                                
44 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 115. 
45 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 138. 
46 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 167. 
47 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 168. 
48 EFTAD, mál E-4/01 EFTACR 2002, bls. 240, 28. mgr. 
49 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 148-149. 
50 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 174. 
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4.3.5 Vafi á túlkun EES-reglu 

Í 34. gr samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls milli EFTA-ríkjanna er mælt 

fyrir um ráðgefandi álit. Samkvæmt ákvæðinu ber landsdómara að leita ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins telji hann skynsamlegan vafa leika á því hvernig túlka beri EES-reglu. 

Geta landsdómstólar því ekki vikist undan þeirri skyldu að túlka landsrétt til samræmis við 

EES-reglur á þeim grundvelli að vafi leiki á því hvernig túlka beri regluna.51  

 

5 Takmörk fyrir beitingu túlkunarreglunnar 
5.1 Almennt 

Eðli málsins samkvæmt er það frumskilyrði fyrir beitingu túlkunarreglunnar að unnt sé að 

túlka inntak þeirrar EES-reglu sem túlka á til samræmis við landsrétt. Feli EES-reglan það í 

sér að setja verði nánari reglur til fyllingar henni áður en inntak hennar verður afmarkað, er 

ekki unnt að túlka reglur landsréttar til samræmis við hana.52 

Sú skylda hvílir á landsdómstólum að ganga eins langt við túlkun landsréttar til samræmis 

við EES-rétt og heimilt er samkvæmt landslögum. Í þessu felst að ákveðin takmörk eru fyrir 

því hversu langt dómstólar geta gengið við túlkun.53  

Dæmi er um að íslenskir dómstólar hafa gengið mjög langt við túlkun íslenskra laga í 

samræmi við þjóðarétt,54 sbr. Hrd. 1990, bls. 2 (Aðskilnaðardómur III). Í dóminum vék 

Hæstiréttur frá nýjum og skýrum fordæmum sínum og túlkaði íslensk lög til samræmis við 

þjóðréttarsamning sem ekki hafði verið innleiddur í landsrétt.  

Sama var uppi á teningnum í Hrd. 1992, bls. 174 (Dómtúlksdómur). Þar vék Hæstiréttur 

frá skýrum ákvæðum laga um meðferð einkamála í héraði og laga um meðferð opinberra mála 

og túlkaði þau með hliðsjón af ólögfestum þjóðréttarsamningi.  

Í seinni tíð hafa íslenskir dómstólar stigið varlegar til jarðar í þessum efnum sbr. t.d. Hrd. 

2. október 2014 (92/2013) (Atli Gunnarsson). Þar taldi Hæstiréttur ekki unnt að túlka 

fastmótað ákvæði tekjuskattslaga til samræmis við 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB, en ekki 

hafði verið gerð nauðsynleg breyting á tekjuskattslögum við innleiðingu tilskipunarinnar.55  

 

                                                
51 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 276. 
52 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 286. 
53 M. Elvira Méndez-Pinedo og Ólafur Ísberg Hannesson: The authority of European law, bls. 183.   
54 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 270. 
55 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 292. 
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5.2 Ótæk túlkun 

Túlkun verður að geta rúmast innan lögskýringar. Ekki er gert ráð fyrir túlkun landsréttar sem 

er ótæk eftir þeim reglum sem gilda um túlkun lagaákvæða í réttarkerfi aðildarríkja EES-

samningsins.56  

Eru það því hinar viðurkenndu túlkunarreglur íslensks réttar sem setja því mörk hversu 

langt er hægt að ganga við beitingu túlkunarreglu EES-réttar. Þannig verða þau ákvæði 

landsréttar sem að túlka á að vera óskýr að því marki að unnt sé að skýra þau til samræmis við 

EES-reglur. Sé ákvæði landsréttar aftur á móti svo skýrt og afdráttarlaust að aðeins 

textaskýring er tæk samkvæmt viðurkenndum túlkunarreglum er ekki hægt að túlka það til 

samræmis við EES-rétt.57 

Í EFTAD, mál E-28/13, EFTACR 2014, bls. 254 (LBI hf. og Merrill Lynch) viðurkenndi 

EFTA-dómstóllinn að túlkun landsréttar til samræmis við EES-reglu gæti reynst ótæk 

samkvæmt þeim lögskýringaraðferðum sem viðurkenndar væru í landsrétti.58 

Í Hrd. 2. október 2014 (92/2013) (Atli Gunnarsson) voru málavextir þeir að A var búsettur 

í Danmörku á árunum 2004-2009 ásamt eiginkonu sinni. Á tímabilinu fékk hann greiddar 

örorkubætur frá Tryggingarstofnun ríkisins ásamt bótum frá íslenskum lífeyrissjóðum. Voru 

þetta einu tekjur hjónanna á tímabilinu og greiddi A skatta af tekjunum á Íslandi. A naut 

persónuafsláttar sem dróst frá tekjum hans en samkvæmt ákvæðum þágildandi tekjuskattslaga 

gat hann ekki nýtt persónuafslátt eiginkonu sinnar vegna þess að þau voru ekki búsett á 

Íslandi. 

Í kjölfarið höfðaði A mál á hendur íslenska ríkinu og krafðist ógildingar á ákvörðun 

ríkisskattstjóra þar sem umsókn hans um að nýta skattkort eiginkonu sinnar hafði verið 

hafnað. Þá krafðist hann endurgreiðslu vegna ofgreiddra skatta og til vara skaðabóta vegna 

brota íslenska ríkisins á samningsskuldbindingum sínum samkvæmt EES-rétti. 

A hélt því fram að þágildandi ákvæði 3. mgr. 2. tölul. 70. gr. laga nr. 90/2003 um 

tekjuskatt bryti í bága við 28. gr. EES-samningsins og 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB fram 

að gildistöku 11.gr. laga nr. 165/2010. Lagabreytingin var gerð eftir að eftirlitsstofnun EFTA 

(ESA) sendi íslenska ríkinu áminningarbréf þess efnis að fyrrgreint ákvæði tekjuskattslaga 

væri ekki í samræmi við skuldbindingar ríkisins samkvæmt EES-samningnum. 

Við meðferð málsins leitaði Hæstiréttur ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Í EFTAD, 

mál E-26/13, EFTACR 2014, bls. 254 (Atli Gunnarsson) komst dómstóllinn að þeirri 

                                                
56 M. Elvira Méndez-Pinedo og Ólafur Ísberg Hannesson: The authority of European law, bls. 183 
57 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 290. 
58 EFTAD, mál E-28/13, EFTACR 2014, bls. 254, 45. mgr. 
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niðurstöðu að ákvæði þágildandi tekjuskattslaga hefði verið í andstöðu við tilskipun 

2004/38/EB og einnig aðra eldri tilskipun 90/365/EBE. Því hefði ekki verið rétt að neita 

lífeyrisþega sem búsettur var í öðru EES-ríki að nýta persónuafslátt maka síns, sem hann 

hefði getað gert hefðu þau verið búsett á Íslandi.59  

Í niðurstöðu sinni leit Hæstiréttur til þess að við innleiðingu tilskipananna hefði 

ósamræmanlegu ákvæði tekjuskattslaga ekki verið breytt. Þar sem ákvæðið var skýrt og 

afdráttarlaust hefði ekki verið unnt á grundvelli lögskýringar samkvæmt 3. gr. essl. að virða 

það að vettugi. Svo segir í dóminum: 
 
Í 3. gr. laga nr. 2/1993 er sem fyrr greinir mælt svo fyrir 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. Eins og greinir í dómum 
Hæstaréttar 9. desember 2010 í máli nr. 79/2010 og 24. janúar 2013 í máli nr. 10/2013 tekur slík 
lögskýring eðli máls samkvæmt til þess að orðum í íslenskum lögum verði 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 á hinn bóginn ekki leitt til þess að litið verði fram hjá orðum 
íslenskra laga. Þótt EFTA-dómstóllinn hafi á grundvelli lögskýringar komist að þeirri niðurstöðu í dómi 
sínum að ákvæði þágildandi 3. mgr. 2. töluliðar 70. gr. laga nr. 90/2003 hafi 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 og ákvarða 9. janúar 2007 á annan veg í máli gagnáfrýjanda en hann gerði. Bar honum að 
virða reglur almenna löggjafans um samnýtingu skattkorta hjóna, sem settar höfðu verið með 
stjórnskipulega gildum hætti, sbr. þau fyrirmæli fyrri málsliðar 40. gr. stjórnarskrárinnar að engan skatt 
megi á leggja né breyta né af taka nema með lögum. Verður aðaláfrýjandi því sýknaður af kröfu 
gagnáfrýjanda um ógildingu ákvörðunar ríkisskattstjóra. Af þeirri niðurstöðu leiðir að ekki eru skilyrði til 
að dæma aðaláfrýjanda til að endurgreiða gagnáfrýjanda þær fjárhæðir sem hann krefur um á grundvelli 
laga nr. 29/1995.  
 

Því var íslenska ríkið sýknað af kröfunni um ógildingu ákvörðunar ríkisskattstjóra.  

Í sjötta kafla verður fjallað um seinni kröfu Atla Gunnarssonar er varðar mögulega 

skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins fyrir brot á samningsskuldbindingum þess samkvæmt EES-

rétti með því að hafa ekki innleitt tilskipanirnar í landsrétt á fullnægjandi hátt. 

 

5.3 Óskráðar meginreglur EES-réttar setja túlkunarreglunni skorður 

Túlkunarreglan takmarkast einnig af óskráðum meginreglum EES-réttar. Ber hér helst að 

nefna meginreglurnar um lagavissu, bann við afturvirkni laga, lögbundnar refsiheimildir, 

skýrleika refsiheimilda og meginregluna um að sérhver maður skuli talinn saklaus uns sekt 

hans er sönnuð.60 

                                                
59 EFTAD, mál E-26/13, EFTACR 2014, bls. 254, 92. mgr. 
60 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 294. 
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Réttaröryggissjónarmið setja því túlkunarreglunni skorður, sérstaklega þegar um 

refsiákvæði er að ræða.61 Af þessu leiðir að ef refsiverð háttsemi er ekki nægilega skýr í 

landslögum er hún ekki túlkuð þannig að bætt verði úr því með samræmisskýringu við EES-

reglu.62 

Á þetta reyndi í dómum Hæstaréttar er vörðuðu hvíldartíma ökumanna, sbr.  Hrd. 2004, 

bls. 4014 (251/2004) (Hvíldartími ökumanna I) og Hrd. 3. júní 2010 (14/2010) (Hvíldartími 

ökumanna II). 

 Í fyrra málinu hafði X verið ákærður fyrir brot á umferðarlögum með því að aka 

vöruflutningabifreið yfir tiltekið tímabil án þess að taka sér „lögboðna vikuhvíld”. Brotið var 

talið varða við reglugerð nr. 136/1995 um hvíldartíma ökumanna en ákvæðið sem háttsemin 

var talin varða við vísaði aðeins til reglugerðar 3820/85/EBE, þar sem bannið kom svo fram. 

Engin sjálfstæð verknaðarlýsing var því á brotinu hvorki í umferðarlögum né reglugerð nr. 

136/1995. Hæstiréttur sýknaði því X á grundvelli þess að ekki væri um að ræða fullnægjandi 

refsiheimild. 

Í kjölfarið á fyrra málinu var reglugerð nr. 136/1995 breytt þannig að háttseminni var lýst 

sem refsiverðri þar líka. Síðara málið átti sér stað eftir gildistöku hennar og Hæstiréttur taldi 

að þar sem að reglugerðin væri sett með viðhlítandi stoð í umferðarlögum væri hún 

fullnægjandi refsiheimild. 

Í EBD, mál C-60/02, ECR 2004, bls. I-665 (Refsimál gegn X) reyndi á túlkun reglugerðar 

3295/94/EB sem lagði bann við innflutningi og útflutningi á eftirlíkingum vara. Þrátt fyrir að 

um væri að ræða reglugerð sem ekki þarf að innleiða sérstaklega í ESB-rétti, var ekki lagt 

bann við háttseminni í innlendri löggjöf. Dómstóllinn taldi að innlend löggjöf yrði að vera 

fyrir hendi sem mælir líka fyrir um refsiábyrgð til að túlka ESB-réttinn í samræmi við. Því var 

niðurstaðan að ekki skuli túlka landsrétt í samræmi við ESB-rétt ef það leiðir til slíkrar 

íþyngjandi niðurstöðu fyrir einstaklinga.63 

Í Hrd. 25. janúar 2007 (181/2006) (Baugur I) reyndi á túlkun á hugtakinu lán í merkingu 

1. mgr. 43. gr. þágildanda laga um árseikninga. Hæstiréttur taldi ekki unnt að túlka ákvæðið 

til samræmis við reglu á sviði EES-réttar, en galli hafði verið á innleiðingu hennar. Af 

lögskýringargögnum mátti ráða að ákvæðið ætti að vera í samræmi við fyrirmæli 13. tölul. 1. 

mgr. 43. gr. tilskipunar  78/660/EBE. Í niðurstöðu sinni vísaði Hæstiréttur til þess að þar sem 

                                                
61 M. Elvira Méndez-Pinedo og Ólafur Ísberg Hannesson: The authority of European law, bls. 191. 
62 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 295. 
63 EBD, mál C-60/02, ECR 2004, bls. I-665, 61. mgr. 
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að einungis reyndi á túlkun á hugtakinu lán við úrlausn um það hvort ákærði hefði gerst sekur 

um refsiverða háttsemi yrði það ekki túlkað rýmra en leiddi af orðanna hljóðan.64  

Beiting túlkunarreglunnar við túlkun refsiákvæða landsréttar kemur helst til skoðunar ef 

hún leiðir til svokallaðrar ákvarðandi lögskýringar á inntaki lagaákvæðisins. Einnig ef hún 

leiðir til þrengjandi lögskýringar sem er ákærða í hag.65 

 
6 Skaðabótaábyrgð 
Reynist ekki unnt að túlka reglur landsréttar til samræmis við reglur EES vegna þess að 

aðildarríki hefur ekki fullnægt samningsskuldbindingum sínum við innleiðingu EES-

reglunnar koma aðeins til greina skaðabætur fyrir þann sem verður fyrir tjóni.66 Með 

skaðabótaábyrgðinni öðlast EES-reglurnar sjálfstæð réttaráhrif innan EFTA-ríkjanna. Þó getur 

reynst erfitt að ná fram skaðabótaábyrgð þó svo að sýnt sé fram á brot á EES-rétti, en uppfylla 

þarf ströng skilyrði. 

Regluna um skaðabótaábyrgð aðildarríkja er ekki að finna í EES-samningnum sjálfum en 

hún hefur verið mótuð í dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins sem telur hana leiða af 

samingnum, markmiði hans um einsleitni og hinu sérstaka eðli hans (sui generis). Samkvæmt 

henni geta EFTA-ríkin bakað sér skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingum fyrir brot á EES-

rétti.67 

Reglunni var fyrst slegið fastri í EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María) 

þar sem dómstóllinn taldi að EFTA-ríkin bæru skaðabótaábyrgð á því tjóni sem einstaklingar 

yrðu fyrir vegna vanrækslu við innleiðingu EES-reglna í landsrétt.68  

EFTA-dómstóllinn staðfesti svo að reglan um skaðabótaábyrgð EFTA-ríkjanna vegna 

brota á EES-rétti væri hluti EES-samningsins í EFTAD, mál E-4/01 EFTACR 2002, bls. 240 

(K. Karlsson). Einnig áréttaði dómstóllinn að bótaábyrgðin væri ekki takmörkuð við ranglega 

innleiddar tilskipanir, heldur tæki hún til allra reglna EES-samningsins.69  

Í ofangreindum dómum mótaði EFTA-dómstóllinn þrjú skilyrði sem þurfa öll að vera 

uppfyllt til að bótaábyrgð geti verið fyrir hendi. Í fyrsta lagi þurfa réttindi einkaaðila sem 

brotið er á, að vera nægilega skýr. Í öðru lagi verður brotið á skuldbindingum ríkisins að vera 

                                                
64 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 429. 
65 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 297. 
66 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun, bls. 300. 
67 Regluna um skaðabótaábyrgð aðildarríkja er einnig að finna í ESB-rétti og var hún mótuð af ESB-dómstólnum 
í EBD, mál C-479/93, ECR 1995, bls. I-3861 (Francovich). Ætla má að EFTA-dómstóllinn hafi litið til ESB-
réttar við mótun reglunnar þar sem að skilyrðin fyrir bótaábyrgð eru þau sömu.  
68 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 240. 
69 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA Law, bls. 244. 
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nægilega alvarlegt. Í þriðja lagi verður að vera orsakasamband á milli brots ríkisins og 

tjónsins sem hlaust af því.70 Við mat á því hvort brot telst nægilega alvarlegt, skiptir 

höfuðmáli hvort ríkið hafi með bersýnilegum og alvarlegum hætti litið fram hjá takmörkunum 

valdheimilda sinna. Ber meðal annars að líta til þess hversu skýr og nákvæm reglan sem 

brotin er sé, hversu mikið svigrúm ríkið hafði við innleiðingu hennar, hvort brotið eða skaðinn 

sem af því hlaust hafi verið vísvitandi og hvort að lögvilla hafi verið réttlætanleg eða ekki.71 

Í EFTAD, Mál E-1/07, EFTACR 2007, bls. 246. (Ákæruvaldið gegn A) vísaði EFTA-

dómstóllinn til þess að þar sem EES-samningurinn hefði hvorki bein réttaráhrif né 

forgangsáhrif skipti miklu máli að túlkunarreglan og reglan um skaðabótaábyrgð væru virkar. 

Einnig dró dómstóllinn fram heildarmynd af réttarkerfi EES og undirstrikaði það að 

skaðabótaábyrgðin væri óaðskiljanlegur hluti EES-réttar.72 

Í EFTAD, mál E-28/13, EFTACR 2014, bls. 254 (LBI hf. og Merrill Lynch) áréttaði 

EFTA-dómstóllin að í því tilviki þegar að túlkun landsréttar til samræmis við EES-reglu 

reynist ótæk og það leiðir til brots á EES-rétti væri aðildarríkið bótaskylt í samræmi við 

meginregluna um bótaábyrgð ríkisins.73 

Þá verður vikið aftur að Hrd. 2. október 2014 (92/2013) (Atli Gunnarsson) varðandi 

úrlausn Hæstaréttar hvort íslenska ríkið bæri skaðabótaábyrgð á því tjóni sem Atli 

Gunnarsson varð fyrir vegna mistaka ríkisins við innleiðingu tilskipana 90/365/EBE og 

2004/38/EB. Eins og áður kom fram hafði Hæstiréttur aflað ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins við úrlausn málsins, en þó hafði ekki verið beint spurningu til dómstólsins um 

mögulega skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins væri það niðurstaða hans að ríkið teldist hafa 

brotið gegn samningsskuldbindingum sínum.  

Í niðurstöðu sinni vísaði Hæstiréttur til Hrd. 1999, 4916 (236/199) (Erla María) þar sem 

staðfest var að ef íslensk löggjöf er ekki í samræmi við EES-reglur getur íslenska ríkið orðið 

skaðabótaskylt að uppfylltum þremur skilyrðum. Fór hann yfir skilyrðin í þeirri röð sem þeim 

var lýst hér að ofan og komst að þeirri niðurstöðu að bótaábyrgð ríkisins yrði ekki komið við 

þar sem annað skilyrðið væri ekki uppfyllt. Taldi hann að brotið væri ekki nægilega alvarlegt 

á þeim forsendum að ríkið hefði ekki með bersýnilegum og alvarlegum hætti litið fram hjá 

takmörkunum valdheimilda sinna með því að tryggja ekki samræmi milli tekjuskattslaga og 

tilskipana 90/365/EBE og 2004/38/EB. 

                                                
70 EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95, 66. mgr., EFTAD, mál E-4/01 EFTACR 2002, bls. 240, 32. mgr. 
71 EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95, 68.-69. mgr 
72 EFTAD, Mál E-1/07, EFTACR 2007, bls. 246, 42. mgr. 
73 EFTAD, mál E-28/13, EFTACR 2014, bls. 970, 45. mgr. 
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Það álitaefni hvort það leiði til bótaskyldu aðildaríkis ef landsdómstóll gerir mistök við 

túlkun landsréttar þannig að það fari í bága við rétta túlkun samkvæmt EES-rétti hefur ekki 

reynt á fyrir EFTA-dómstólnum ennþá.74 Þó er ljóst að ESA getur höfðað samningsbrotamál á 

hendur ríkinu í kjölfar slíks brots á EES-samningnum.75 

 
7 Lokaorð 
Með EES-samningnum var stefnt að því markmiði að stofna einsleitt evrópskt efnahagssvæði. 

Túlkunarregla EES-réttar og skaðabótaábyrgð aðildaríkjanna vegna brota á EES-samningnum 

eru tvær helstu grundvallarreglur EES-réttar því þær sinna báðar lykilhlutverki í því að 

einsleitnismarkmið EES-samningsins náist.  

Leitt hefur verið í ljós að sú skylda hvílir á íslenskum dómstólum að skýra reglur 

landsréttar til samræmis við reglur EES-réttar. Skyldan nær til allra EES-reglna, óháð því 

hvort þær hafi verið lögfestar eða ekki og ber dómstólum að ganga eins langt við túlkun til 

samræmis við EES-rétt og unnt er eftir viðurkenndum lögskýringaraðferðum landsréttar.   

Reglan á uppruna sinn að rekja til ESB-réttar en hún var fyrst mótuð af ESB-dómstólnum. 

Hún var síðan þróuð í EES-rétti af EFTA-dómstólnum sem telur hana leiða af EES-

samningnum, þó svo að hún standi þar hvergi berum orðum.  

Túlkunarreglur landsréttar setja reglunni takmörk en túlkun landsréttar í samræmi við EES-

rétt getur verið ótæk eftir viðurkenndum lögskýringaraðferðum landsréttar. Sé ákvæði 

landsréttar svo skýrt og ótvírætt að einungis textaskýring er tæk verður það ekki túlkað á 

annan hátt. 

Þar að auki setja vissar ólögfestar meginreglur laga henni skorður, einna helst á sviði 

refsiréttar. Ef refsiverð háttsemi er ekki nægilega skýr í landslögum verður hún ekki túlkuð til 

samræmis við EES-reglu þannig að bætt verði úr því.  

Takist ekki að túlka ákvæði landsréttar í samræmi við EES-rétt kemur skaðabótaábyrgð 

ríkisins til skoðunar. Reglan um bótaábyrgð ríkisins var mótuð í dómaframkvæmd EFTA-

dómstólsins. Ströng skilyrði eru fyrir slíkri ábyrgð og reynst getur erfitt að ná henni fram. 

Gerð hefur verið ítarleg grein fyrir Hrd. 2. október 2014 (92/2013) (Atli Gunnarsson) en í 

málinu reyndist ríkið hafa brotið gegn samningsskuldbindingum sínum að EES-rétti með því 

að innleiða tilskipun á ófullnægjandi hátt. Þrátt fyrir það taldist brotið ekki nægilega alvarlegt 

til ríkið bæri skaðabótaábyrgð.  

                                                
74 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun”, bls. 276. 
75 Ólafur Jóhann Einarsson „Hæstiréttur og EES-samningurinn. Samningsbrotamál og skaðabótaábyrgð”, bls. 
640. 
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