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1 Inngangur 

Mikil ólga átti sér stað í íslensku þjóðfélagi þegar umræður hófust um fyrirhugaða aðild 

Íslands að samningi um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES-samningurinn). Aðild 

Íslands að EES-samningnum vakti upp ýmsar spurningar um framsal ríkisvalds til 

alþjóðastofnana og hvort að stjórnarskrá Íslands heimilaði slíkt framsal. Umræðurnar 

einkenndust af ótta við afsal fullveldis en niðurstaðan varð sú að aðild að EES færi ekki gegn 

meginreglunni um fullveldi Íslands og krefðist ekki stjórnarskrárbreytingu. Til væri óskráð 

meginregla sem heimilaði framsal ríkisvalds til alþjóðastofnan að vissu marki. Því var ekki 

sett nýtt ákvæði í stjórnarskrá Íslands sem heimilaði framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. 

Óskráða meginreglan var talin fullnægjandi við aðild Íslands í EES. Á Íslandi var 

samningurinn því fullgiltur og lögfestur, með lögum nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið 

(hér eftir eesl.).  

Óumdeilt var frá upphafi að í EES-samningnum fælist framsal ríkisvalds og er 

megintilgangur þessarar ritgerðar að skoða hvers vegna samningurinn var talinn rúmast innan 

íslenskrar stjórnskipunar. Í 2. kafla verður uppbyggingu íslenskrar stjórnskipunar lýst og gerð 

grein fyrir þeim ákvæðum sem varða framsal ríkisvalds og þeim takmörkunum sem 

stjórnarskrá Íslands setur slíku framsali. Í 3. kafla verður gerð ítarleg grein fyrir 

Evrópusambandinu (hér eftir ESB), upphafi þess og sérstöku eðli. Síðan verður EES-

samningnum gerð skil og sú umræða skoðuð sem fór fram við undirritun hans og hvers konar 

framsal ríkisvalds felist í samningnum. Þá verður skoðaða hið síbreytilega eðli EES-

samningsins og þá hvort afleiddar reglur ESB hafi í för með sér að hin óskráða regla verði 

ekki talin fullnægjandi fyrir því víðtæka framsali sem fellst í upptöku á þeim reglum. Að 

endingu verður tekið til skoðunar hvort í EES-samningnum felist yfirþjóðleg einkenni en 

gengið var út frá því við gerð samningsins að hann skyldi vera hefðbundinn 

þjóðréttarsamningur, þó margt bendi til að hann sé yfirþjóðlegs eðlis.  Ályktanir um 

viðfangsefnið verða síðan dregnar saman í niðurstöðum.  
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2 Stjórnarskráin og framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana 

2.1 Stjórnskipun íslenska ríkisins 

Ríki og stjórnskipun eru það nátengd hugtök að fullyrða má að ekkert ríki sé án 

stjórnskipunar.
1
 Þau skilyrði sem fyrirbæri þarf að hafa til þess að geta talist ríki, eru 

mannlegt samfélag og yfirráð yfir tilteknu landssvæði sem tilheyrir ríkinu. Fólkið sem býr í 

ríkinu lifir við skipulegt ríkisvald og sjálfstæði þess gagnvart öðrum ríkjum. Enda sækir ríkið 

vald sitt til samfélagsins sjálf, en ekki til annarrra ríkja.
2 

 

Með stjórnskipun ríkis er svo átt við þær grundvallarreglur sem skipulag ríkisins hvílir á. 

Þær reglur kveða á um það hverjir fara með æðsta vald í málefnum þess, uppspretta þess valds 

og reglur um meðferð þess. Reglurnar sjá m.a. til þess að ekki sé gengið á réttindi borgaranna. 

Þær meginreglur sem kveða á um stjórnskipun ríkis eru oftast nær geymdar í sérstökum 

lagabálki sem nefnist stjórnarskrá (e. constitution) eða grundvallarlögum (d. grundlov, þ. 

grundgesetz). Stjórnarskrá nýtur meiri verndar en almenn lög, enda ætlað að varðveita 

undirstöðu stjórnskipulagsins og æðstu réttarreglur ríkisins. Sú vernd felst í því að breytingar 

á stjórnarskrá eru torveldari en breytingar á almennum lögum.
3
 Samkvæmt forgangsreglunni 

lex superior, ganga reglur stjórnarskrár ætíð framar almennum lögum og réttarreglum sem 

gildandi eru á hverjum tíma.
4
 

Aðalheimildin um íslenska stjórnskipun er stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 

(hér eftir stjskr.) sem var samþykkt með stjórnskipunarlögum þann 17.júní 1944 að 

undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu.
5
 

2.2 Hugtökin ríkisvald og fullveldi 

2.2.1 Ríkisvald 

Á bak við réttarreglurnar er ríkisvaldið, en réttarreglum skal haldið uppi með valdi. Ríkisvald 

verður því jafnan þungamiðja ríkis og stjórnskipunar.
6
 Því er nauðsynlegt að útskýra hugtakið 

ríkisvald áður en lengra er haldið. Hugtakið hefur nokkuð skýra mynd og hefur verið 

skilgreint sem þær heimildir sem ríki hefur innan yfirráðasvæðis síns.  

                                                        
1 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 2. 
2 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 3; Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson    

   o.fl., bls. 351. 
3 Björg Thorarensen: ,,Stjórnskipunarréttur“, bls. 21; Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 7. 
4 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 77.  
5 Björg Thorarensen: ,,Stjórnskipunarréttur“, bls. 23.  
6 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 2. 
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Ríkisvald skiptist í þrjá þætti, framkvæmdar-, löggjafar- og dómsvald.
7
 Í 2. gr. stjskr. kemur 

fram hverjir eru handhafar ríkisvaldsins, og hún hljóðar svo: 

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnvöld 

samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur 

fara með dómsvaldið. 

Ákvæðið er byggt á kenningu Montesquieu um þrískiptingu ríkisvalds.
8
 Samkvæmt 

kenningunni skyldi sinn aðili fara með hverja grein ríkisvaldsins og hafa hemil á hinum, svo 

að ríkisvaldið gengi ekki á hlut þegnanna.
9
 Heiti hinna þriggja þátta allsherjarvaldsins segir að 

nokkru til um það, hvers kyns störf tilheyri hverjum þeirra um sig. Með nokkurri einföldun 

mætti því segja að samkvæmt hugtakinu ríkisvald, eru verkefni handhafa valdsins að setja lög, 

framfylgja þeim og skera úr tilteknum réttarágreiningi.
10

 

Gerðar hafa verið undantekningar frá meginreglunni um þrískiptingu ríkisvalds í 2. gr. 

stjskr. án beinnar heimildar til slíks í stjórnarskrá eða það hafi verið talið fara í bága við 

ákvæði hennar. Mest hefur borið á því í lagasetningu af hálfu Alþingis. Þannig hefur 

framkvæmdarvaldinu, forseta, ráðherrum og jafnvel lægra settum stjórnvöldum verið talið 

heimilt innan vissra takmarkana, samkvæmt eðli máls eða framsals löggjafaraðilans, að setja 

réttarreglur almenns eða sérstaks eðlis.
11

 Á grundvelli þessarar undantekningar sem 2. gr. 

stjskr felur í sér, hefur því verið haldið fram að heimilt sé að framselja ríkisvald til 

alþjóðastofnana upp að vissu marki. Þau rök sem m.a. hafa verið færð fram, eru þau að ekki 

væri tekið fram í ákvæðinu að um alíslensk stjórnvöld væri að ræða og því hugsanlegt að 

alþjóðastofnanir séu stjórnvöld.
12

 

2.2.2 Fullveldi 

Þegar framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana er rætt, er því stundum haldið fram að hverskonar 

aðild að alþjóðastarfsemi myndi leiða til afsal fullveldis eða a.m.k. skerðingu þess, væri ekki 

við neina heimild að styðjast í stjórnarskrá.
13

 Því liggur beinast við að skilgreina hvað felst í 

hugtakinu fullveldi. 

Ísland varð fullvalda ríki 1. Desember 1918 þegar milliríkjasamningur um samband 

Íslands og Danmerkur gekk í gildi. Með þessu fékkst fram þjóðréttarleg viðurkenning Dana á 

                                                        
7 Lögfræðiorðabók með skýringum. Ritstj. Páll Sigurðsson o.fl., bls. 353. 
8 Kenningin kom út í riti Montesquieu, ,,Andi laganna” (L´Eprit des lois), árið 1748. 
9 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 82.  
10 Ólafur Jóhannesson: Stjórnskipun Íslands, bls. 282-283. 
11 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 393. 
12 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 697. 
13 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 430. 
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fullveldi Íslands
14

 og Ísland fékk einkenni fullveldis. Fyrir gildistöku sambandssáttmálans var 

stjórnarskrárgjafinn danska ríkið og Ísland hafði ekki yfirráð æðstu valdheimilda landsins, þ.e. 

dóms-, og framvæmdarvalds, og löggjafarvald aðeins í takmörkuðu mæli. Með gildistökunni 

varð því grundvallarbreyting á innra skipulagi íslenska ríkisins og allt vald færðist til 

Íslands.
15

  

Í 1. gr. sambandslaganna frá 1918 var Íslandi lýst sem frjálsu og fullvalda ríki. Í 

Stjórnarskrá Íslands er ekki að finna ákvæði sem beinlínis kveður á um slíkt, þ.e. að íslenska 

ríkið sé fullvalda. Þó hefur ekki verið talinn að neinn vafi sé á því. Þá niðurstöðu má leiða af 

1. gr. sambandslaganna og 1. gr. stjskr., þar kemur fram að Ísland sé lýðveldi með 

þingbundinni stjórn.
16

 Fullveldið birtist svo skýrar í 2. gr. stjórnarskrárinnar. Greinin kveður á 

hverjir séu æðstu handhafar þriggja þátta ríkisvaldsins, hver á sínu sviði. Valdið er hjá 

íslenskum stjórnvöldum og dómendum og þeir deila ekki valdi sínu með öðrum aðilum. Hefur 

2. gr. stjskr. á þeim grundvelli verið talin setja skorður við framsali ríkisvalds til 

alþjóðastofnana.
17

  

Þegar vísað er til þess í þjóðarrétti að ríki sé fullvalda, er átt við stjórnskipulegt sjálfstæði 

þess gangvart öðrum ríkjum. Fullvalda ríki hafa sjálfsákvörðunarrétt um hvort þau vilji 

gangast undir tilteknar alþjóðaskuldbindingar og bera almennt ekki skyldur gagnvart öðrum 

ríkjum nema þau stofni til þeirra sjálf.
18

 Enginn vafi er á að Ísland sé fullvalda ríki og aðili að 

þjóðarétti. Ísland getur því gengist undir alþjóðlegar skuldbindingar sé vilji til þess af hálfu 

ríkisins.  

2.3 Staða þjóðaréttar í landsrétti ríkja 

Afstaða ríkja til þjóðaréttar er mismunandi. Það fer eftir stjórnskipun hvers ríkis hvernig skipa 

eigi þjóðarétti sem réttarheimild í landsrétti.
19

  

Þjóðréttarsamningar eru á meðal mikilvægastu réttarheimilda þjóðaréttarins. Um er að 

ræða bindandi gerninga sem aðilar þjóðaréttarins, bæði ríki og alþjóðastofnanir, gera sín á 

milli og er ætlað að skapa rétt og leggja skyldur á samningsaðila. Þjóðréttarsamningar fela í 

sér bindandi reglur fyrir hlutaðeigandi ríki og mögulega aðra aðila sem þau geta átt lögsögu 

yfir. Fari samningsaðilar ekki eftir viðkomandi reglum má segja að ríki hafi vanefnt 

                                                        
14 Björg Thorarensen: ,,Stjórnskipunarréttur“, bls. 25. 
15 Kristrún Heimisdóttir: ,,Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 37-38. 
16 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 43. 
17 Björg Thorarensen: ,,Stjórnskipunarréttur“, bls. 25-26.  
18 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 431. 
19 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 30-31. 
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þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar.
20

 Þjóðarétturinn mælir fyrir um skuldbindingargildi 

samninga, pacta sunt servanda, sbr. 26.gr. vínarsáttmálans um alþjóðlegar samninga. 

Skuldbindingargildi þjóðréttarsamnings grundvallast á því að hlutaðeigandi ríki samþykki að 

gangast undir ákvæði hans. En þjóðarétturinn mælir ekki fyrir hvernig það skuli gert.
21

 

2.3.1 Eineðli og tvíeðli 

Þau ríki sem almennt eru talin fylgja svonefndri eineðliskenningu (monoism) um samspil 

þjóðaréttar og landsréttar, líta á þjóðarétt og landsrétt sem hluta eins og sama réttarkerfis. 

Samkvæmt stjórnskipun þessara ríkja verða reglur þjóðaréttar sjálfkrafa hluti landsréttar.  Hafi 

ríki lofað að fara eftir einhverri reglur ættu borgarar ríkisins að geta byggt rétt á henni. Til 

sérstakra aðgerða af hálfu ríkisins þarf því ekki að koma svo að alþjóðlegar skuldbindingar 

öðlist gildi sem réttarheimild líkt og almenn lög að landsrétti. 

Fylgi ríki hins vegar svonefndri tvíeðliskenningu (dualism), á grundvelli stjórnskipunar 

sinnar,  um samspil þjóðaréttar og landsréttar, teljast skuldbindingar ríkisins ekki sjálfkrafa til 

réttarheimilda landsréttar. Þjóðréttareglur þurfa að hafa verið veitt lagagildi með 

stjórnskipulega gildri lagasetningu.
22

 Almennt verið talið að Ísland fylgi tvíeðliskenningunni.  

Þetta grundvallast á þeirri staðreynd að Ísland er sjálfstætt og fullvalda ríki. Í fullveldinu felst 

æðsta vald til að skipa málum í samfélaginu og handhafar ríkisvalds hafa forræði á því hvort 

tilteknar reglur þjóðaréttar gildi að landsrétti. Meginregla íslensk réttar er því sú að 

þjóðréttarreglur teljast ekki til landslaga án lagasetningar. 

2.4 Takmörk sem stjórnarskráin setur við framsali ríkisvalds 

Viðleitni fjölda ríkja í Evrópu til þess að stuðla að auknu svigrúmi til þátttöku í 

alþjóðasamstarfi eftir það ófremdarástand sem heimstyrjöldin síðari hafði í för með sér var að 

setja í stjórnarskrá þeirra heimildarákvæði um framsal ríkisvalds að vissu marki til 

alþjóðastofnana. Íslenska ríkið hefur ekki farið varhluta af þessu aukna samstarfi á grundvelli 

þjóðaréttar. Hins vegar er ekkert ákvæði að finna í íslensku stjórnarskránni sem beinlínis 

heimilar framsal ríkisvalds. Það hefur leitt af sér bagalegt óvissuástand í hvert sinn sem 

möguleiki á framsali ríkisvalds gæti átt sér stað í gegnum alþjóðasamstarf.
23

 Hér á eftir verða 

nefnd þau stjórnarskrárákvæði sem takmarka heimild íslenska ríkisins til framsals ríkisvalds 

til alþjóðastofnana. 

                                                        
20 Stefán Már Stefánsson: ,,Evrópuréttur”, bls. 30. 
21 Kristrún Heimisdóttir: ,,Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 43. Sjá einnig nánar; Björg Thorarensen og     

    Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 34. 
22 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 31. 
23 Davíð Þór Björgvinsson: ,,Stjórnarskrárákvæði um framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana“, bls 217-219. 
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2.4.1 Ákvæði 2. gr. stjskr.  

Um ákvæðið hefur verið fjallað fyrr í þessari ritgerð og eins og þar kom fram mælir ákvæðið 

fyrir um þrískiptingu ríkisvalds. Þeir þættir ákvæðisins sem skipta hvað mestu máli eru þeir 

að ríkisvaldinu er skipt í þrjá þætti, framkvæmdar-, löggjafar, og dómsvald, völd skulu vera í 

höndum þeirra aðila sem þar eru nefndir og yfirvöld skulu vera innlend, þ.m.t. dómstólar. 

Þótt það sé ekki tekið sérstaklega fram að stjórnvöld skuli vera alíslensk hefur ekki verið 

talinn neinn vafi felast í greininni að svo skuli vera.
24

  

2.4.2 Ákvæði 60. gr. stjskr. 

Ákvæði 60. gr. stjskr. hefur verið talið koma í veg fyrir að ákvörðunarvald verð fært úr 

landinu til alþjóðastofnana. Ákvæðið kveður á um að dómendur skeri úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk yfirvalda. Það tryggir að einstaklingar og lögaðilar geti borið ágreining um 

athafnir stjórnvalda undir íslenska dómstóla.
25

  Færi svo að  ákvörðunarvald yrði fært úr 

landinu til alþjóðastofnana, gæti það leitt til þess að réttarvernd innlendra dómstóla væri ekki 

lengur til staðar samkvæmt 60. gr.
26

 

2.4.3  Ákvæði 21. gr.stjskr. 

Í íslensku stjórnarskránni er aðeins eitt ákvæði sem varðar samskipti Íslands við önnur ríki. 

Það er 21. gr. stjskr.
27

 Hún hljóðar svo: 

Forseti lýðveldisins gerir samninga við önnur ríki. Þó getur hann enga slíka samninga gert, ef 

þeir hafa í sér fólgið afsal eða kvaðir á landi eða landhelgi eða ef þeir horfa til breytinga á 

stjórnhögum ríkisins, nema samþykki Alþingis komi til. 

Ákvæðið er í raun mjög skýrt. Forseta er fengið vald til að gera samninga við önnur ríki 

og stofna til skuldbindinga af hálfu Íslands, með atbeina og á ábyrgð ráðherra, sem er skilyrði 

þess að samningurinn fái gildi, sbr. 19. gr. stjskr.
28

 Samningsheimild þessari eru þau takmörk 

sett að samþykkt Alþingis er nauðsynleg þegar milliríkjasamningar fela í sér afsal, kvaðir eða 

breytingar á stjórnarhögum. Í ákvæðinu er ekki talin felast slík heimild, að forseta sé heimilt 

að gera hvers kyns samninga. Forseti gæti t.d. ekki gert samninga sem breyttu starfsskiptingu 

handhafa ríkisvalds að því einu gefnu að fyrir lægi samþykki Alþingis.
29

 

                                                        
24 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 444. 
25 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls 458. 
26 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“,         

    bls. 289. 
27 Kristrún Heimisdóttir: ,,Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 41; Ólafur Jóhannesson: ,,Stjórnarskráin    

    og þátttaka Íslands í alþjóðastofnunum“, bls. 5.  
28 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 378. 
29 Ólafur Jóhannesson: ,,Stjórnarskráin og þátttaka Íslands í alþjóðastofnunum“, bls. 1-7. 
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Íslenskir fræðimenn hafa sammælst um það að 21. gr. stjskr. hefur ekki að geyma heimild 

fyrir íslenska ríkið til framsals ríkisvalds til alþjóðastofnana.
30

 Að ákvæðinu búi einungis að 

baki heimild til að gera hefðbundna milliríkjasamninga. 

2.4.4 Óskráð meginregla um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana. 

Í framkvæmd hafa þróast meginreglur, á grundvelli venjuréttar, sem ekki eru sérstaklega 

tilgreindar eða útfærðar í stjórnarskrá en teljast óumdeilanlega venjuhelgaðar 

stjórnskipunarreglur. Sem dæmi má nefna þingræðisregluna
31

 sem á að vísu stoð í 1. gr. stjskr. 

en hún telst jafn rétthá ákvæðum stjórnarskrárinnar.
32

 Því hefur verið haldið fram að slík 

venjuhelguð regla gildi um framsal ríkisvalds í íslenskum rétti. Reglunni hefur verið lýst 

þannig að hún heimili framsal ríkisvalds upp að vissu marki ,,sé framsalið afmarkað, 

takmarkað og ekki verulega íþyngjandi“.
33

 Tilvist reglunnar hefur verið andmælt, en um það 

verður fjallað síðar í ritgerðinni.  

Davíð Þór Björgvinsson hefur komið með tillögu hvernig hægt sé að afmarka inntak og 

umfang þessarar reglu með hliðsjón af lagaframkvæmd og fræðikenningum. En hann telur 

framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðlegra stofnana heimilt að uppfylltum eftirtöldum 

skilyrðum: 

(i) Að framsalið sé byggt á almennum lögum,  

(ii) að framsalið sé afmarkað og vel skilgreint,  

(iii) að framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna þess,  

(iv) að framsalið sé byggt á samningi sem kveður á um gagnkvæm réttindi og skyldur og mælir 

fyrir um samsvarandi framsal ríkisvalds annarra samningsríkja,  

(v) að hinar alþjóðlegu stofnanir sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum grundvelli og 

að þær viðurkenni almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og réttláta stjórnsýslu,  

(vi) að framsalið leiði af þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu friðar 

og menningarlegra, félagslegra eða efnahagslegra framfara,  

(vii) að framsalið leiði ekki til þess að skert séu réttindi þegnanna sem vernduð eru í stjórnarskrá 

og  (viii) að framsalið sé afturkallanlegt.34  

 

 

                                                        
30 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 373-386; Davíð Þór Björgvinsson: ,,Stjórnarskrárákvæði um           

    framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana“, bls 219. 
31 Með þingræði er átt við að þeir einir geti setið í ríkisstjórn sem meirihluti alþingismanna styðja eða a.m.k. þola  

    í embætti.  
32 Björg Thorarensen: ,,Stjórnskipunarréttur“, bls. 29-30; Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 36. 
33 Alþt. 1992-93, A-deild, bls 682-713. 
34 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 478-479.  
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3 Evrópusambandið (ESB) 

Evrópusambandið er samstarf sem hófst eftir síðari heimstyrjöldina með það að markmiði að 

tryggja frið og framfarir í Evrópu. Upphafið er að rekja til bandalags sex ríkja sem fékk heitið 

Kola- og stálbandalag Evrópu (KSE). Aðildarríki KSE gengu svo til náins samstarfs í 

efnahags- og viðskiptamálum með stofnun Efnahagsbandalags Evrópu (EBE). Einnig komst á 

samstarf um sameiginlega stjórn og hagnýtingu kjarnorkuframleiðslu og stofnað var 

Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE). Samningar um þessi bandalög hafa verið kölluð 

Rómarsáttmálinn sem var undirritaður árið 1957 í Róm. Með Rómarsáttmálanum var lagður 

grunnur að sameiginlegum markaði aðildarríkjanna, svokallað fjórfrelsi, um frjálst flæði vöru, 

þjónustu, vinnuafls og fjármagns.
35

  

Með Maastrichtsáttmálanum árið 1992 var heiti EBE breytt í Evrópubandalagið (EB). 

Með sama sáttmála var Evrópusambandið (ESB) einnig stofnað.  

Grundvöllur ESB var því bandalögin EB og KSE. Einnig hafði verið komið á frekara 

samstarfi með ESB-sáttmálanum með sameiginlegri stefnu í utanríkis- og öryggismálum og 

samvinnu um lögreglu og dómsmál. ESB var þannig reist á þremur stoðum. I. stoð (hin 

yfirþjóðlega bandalagsstoð), II. Stoð (utanríkis og öryggismál) og III.stoð (lögreglu- og 

dómsmál).
36

 Fyrsta stoðin var með víðtækasta málefnasviðið. Undir hana féll innri 

markaðurinn, samstarf á sviði efnahags- og peningamála, landbúnaður og fiskveiðar, 

umhverfismál, viðskiptastefna gagnvart öðrum ríkjum og neytendavernd. Þessi samvinna bar 

einkenni yfirþjóðlegs bandalags. Það átti ekki við um aðra og þriðju stoð, sem báru einkenni 

hefðbundins milliríkjasamstarfs. Árið 2009 tók Lissabonsáttmálinn gildi og með honum voru 

stoðirnar þrjár lagðar niður og þeim steypt saman undir merkjum ESB. Varð þá til það 

Evrópusamband sem að við þekkjum í dag sem tók við af EB sbr. 1. gr. ESB-sáttmálans 

(ESBS). Þó svo að þriggja stoða kerfið hafið verið afnumið þýðir það ekki að allt samstarf 

innan ESB hafi nú yfirþjóðleg einkenni. Samstarf á sviði utanríkis- og öryggsmála gilda sem 

fyrr meginreglur hefðbundins milliríkjasamstarfs. Á öðrum sviðum ber ESB almennt einkenni 

yfirþjóðlegs valds, m.a. á sviði innanríkis- og dómsmála sem áður laut að verulegu leyti 

meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs.
37

  

 

                                                        
35 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -   

    megindrættir, bls. 15-20. 
36 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -    

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

    megindrættir, bls. 38-42. 
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3.1 Hugtökin ,,hefðbundið milliríkjasamstarf” og ,,yfirþjóðlegt vald”. 

Það hversu langt aðildarríki ESB hafa gengið í að framselja fullveldi sitt í hendur ESB sjálfu 

er það sem helst aðskilur ESB frá öðrum alþjóðastofnunum.  Slík völd sem alþjóðastofnanir 

fara með eru stundum nefnd yfirþjóðleg. Þess vegna er mikilvægt í umræðum um ESB að 

gera greinarmun á því hvað felst í hugtökunum ,,hefðbundið milliríkjasamstarf” og 

,,yfirþjóðlegt vald”.
38

  

Með hefðbundnu milliríkjasamstarfi taka aðildarríkin á sig gagnkvæmar skyldur og 

réttindi gagnvart hvort öðru. Eins og áður segir ber fullvalda ríki ekki skyldur gagnvart öðrum 

ríkjum nema þau stofni til þeirra sjálf. Hefðbundið milliríkjasamstarf er talið grundvallast á 

þeirri reglu 

þjóðaréttar. Sé komið á fót alþjóðlegum stofnunum með hefðbundnu milliríkjasamstarfi hefur 

hvert aðildarríki neitunarvald innan stofnunarinnar. Í slíku samstarfi felst engin bein 

réttarverkan né forgangsáhrif reglna að landsrétti, þó ríki hafi samþykkt þær að þjóðarétti. Það 

þýðir að brjóti ríki gegn þjóðréttarlegum skyldum sínum eru það aðeins önnur aðildarríki sem 

geta haft uppi kröfur að þjóðrétti. Þegnar tiltekins ríki njóta því engra sjálfkrafa réttarúrræða 

umfram það sem ríkið ákveður sjálft með lögum og stjórnskipun sinni.
39

 

Segja má að hugtakið yfirþjóðlegt vald sé nánast algjör andstæða við hugtakið hefðbundið 

milliríkjasamstarf. Það gengur í það minnsta töluvert lengra með einhverjum hætti. Það er þá 

oftast í því formi að alþjóðastofnun er veitt vald sem snýr að fullveldi og sjálfstæði ríkis. Þá 

setja alþjóðastofnanir á laggirnar sjálfstæðar stofnanir sem geta bundið hendur aðildarríkjanna 

gegn þeirra vilja. Reglur settar af slíkum alþjóðastofnunum geta stofnað til réttinda og skyldna 

til handa einstaklingum og lögaðilum aðildarríkjanna og hafa það sem kallað er beina 

réttarverkan og forgangsáhrif. 
40

 

3.2 Yfirþjóðleg einkenni ESB 

Samkvæmt 1. gr. ESBS er ESB reist á tveimur milliríkjasamningum. Það eru ESB-sáttmálinn 

(ESBS) og sáttmálinn um framkvæmd ESB (SFE). Þessi sáttmálar hafa verið kallaðir 

stofnsáttmálar ESB. ESB-sáttmálinn er í grunninn Mastrichtsáttmálinn frá 1992 og SFE er 

Rómarsáttmálinn frá 1957, með síðari breytingum.  

                                                        
38 Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur, bls. 23.  
39 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -     

    megindrættir, bls. 42-43. 
40 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -    

    megindrættir, bls. 42-43; Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur, bls. 23-24. 
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ESBS hefur að geyma grunnreglur um stofnanir og gerð ESB en SFE nánari reglur um 

stefnumál og málsmeðferð. Samkvæmt 1.gr. ESB-sáttmálans eru sáttmálarnir tveir jafn 

réttháir og lagalega bindandi.
41

 

Þegar litið er yfir stofnsáttmálana er ýmislegt sem bendir til  yfirþjóðlegs eðlis ESB. Í 

fyrsta lagi eru Framkvæmdarstjórnin og ESB-dómstóllinn sjálfstæðar stofnanir sem starfa 

innan sambandsins og fara með eigið sjálfstætt vald, þannig að þau lúta ekki beinu boðvaldi 

aðildarríkjanna. Þessar stofnanir hafa það hlutverk að hafa frumkvæði að lagasetningu og 

jafnframt sjá til þess að farið sé að settum reglum. Einnig hefur löggjafarvald verið fært í 

auknu mæli til Evrópuþingsins. Í öðru lagi eru ákvarðanir teknar á grundvelli meirihluta í 

stofnunum þar sem aðildarríkin eiga fulltrúa, þ.e. í Ráðinu. Einstök aðildarríki hafi því ekki 

neitunarvald og ákvarðanir gegn þeirra vilja gilda samt sem áður. Í þriðja lagi þá hafa reglur 

settar af stofnunum sambandsins lagagildi beint gagnvart borgurum aðildarríkjanna. Í fjórða 

lagi getur sambandið dæmt aðildarríkin til að greiða sektir brjóti þau gegn skyldum sínum. 

Eins geta brot á skyldum ríkis leitt til skaðabótaskyldu gagnvart einkaaðilum. Á þessum 

grundvelli hefur dómstóllinn vísað til þess að sambandið greini sig þannig frá hefðbundndnu 

milliríkjasamstarfi og sé sértaks eðlis (sui generis).
42 

3.2.1 Meginreglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif og skaðabótaábyrgð ESB-

réttar 

Af því sem hefur komið fram, er nokkuð ljóst að bæði hefðbundnir milliríkjasamningar og 

ESB réttur geta skapað réttindi og skyldur fyrir ríki. Munurinn liggur í því hvernig ríkin 

hrinda þjóðréttarsamningnum í framkvæmd. Dómstóllinn hefur mótað tvær meginreglur sem 

gilda þegar ósamræmi er á sambandsrétti og landsrétti. Að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, 

hafa reglurnar það sem er kallað beina réttarverkan og forgangsáhrif. Reglurnar svara því 

álitamáli hvort að einkaaðilar geti byggt rétt á reglu sambandsréttar án tillits til laga og 

stjórnskipunar viðkomandi aðildarríkis.
43

 Yfirþjóðlegt eðli ESB kemur einmitt m.a. fram í því 

að reglur sambandsréttar ganga framar ósamrýmanlegum reglum landsréttar. 

Reglan um beina réttarverkan (direct effect) kveður á um að tilteknar reglur ESB-réttar 

hafi beint gildi að lögum. Það þýðir að innleiðing á reglunum er óþörf. Slíkar reglur geta 

                                                        
41 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -    

    megindrættir, bls. 42-43; Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur, bls. 39. 
42 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

    megindrættir, bls. 43-44.  
43 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -   

   megindrættir, bls. 67-68. 
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stofnað til réttinda og skyldna til handa einstaklingum og lögaðilum aðildarríkjanna, óháð 

löggjöf þeirra.  

ESB-dómstóllinn mótaði regluna um beina réttarverkan í máli Van Gend en Loos árið 1963.
44

 

Í málinu, sem kom til kasta ESB-dómstólsins á grundvelli forúrskurðar af hollenskri 

úrskurðarnefnd, reyndi á lögmæti innflutningstolla sem hollensk stjórnvöld höfðu lagt á. 

Hollenskur innflytjandi taldi hækkunin ólögmæta og byggði málsókn sína á 30. gr. SFE (þá 

12. gr. EBE) fyrir hollenskum dómstóli.
45

  

Því var haldið fram í málinu að í samræmi við almennar reglur þjóðaréttar, að án tillits til þess 

hvort hollenska ríkið hefði brotið 30.gr. SFE réðist það af hollenskum rétti hvort einstaklingur 

gæti byggt rétt á greininni fyrir hollenskum dómstólum. Dómstóllinn vísaði til markmiða 

sáttmálans og þess hlutverk dómstólsins samkvæmt 267. gr. SFE (þá 177. gr. EBE) að tryggja 

einsleita túlkun sáttmálans. Samkvæmt þessu taldi dómstóllinn að með sáttmálanum hefðu 

aðildarríkin takmarkað fullveldi sitt í þágu nýrrar réttarskipunar sem tæki ekki aðeins til 

aðildarríkjanna heldur einnig þegna ríkjanna. Hefði sáttmálanum því verið ætlað að veita 

þegnunum ákveðin réttindi sem þeir ættu án tillits til löggjafar aðildarríkjanna.46 

Grunnreglan um forgangsáhrif (principle of primacy) er í raun einföld og fortakslaus, 

sérstaklega frá sjónarhóli sambandsréttar.  

Hún felur í sér að allar gildar reglur sambandsréttar, sama hvaða nafni þær nefnast eða við 

hvaða heimild þær styðjast, eru hvers kyns reglum aðildarríkjanna æðri og ganga þeim framar.  

Reglur ESB-réttar hafa forgang fram yfir reglur landsréttar samkvæmt reglunni um 

forgangsáhrif. Í máli Costa v Enel frá árinu 1964
47

 kvað ESB-dómstóllinn upp úr um að reglur 

sambandsréttar væru rétthærri en lög einstakra aðildarríkja sem kunna að vera þeim andstæð. 

Séu reglur landsréttar andstæðar reglum ESB-réttar víkja þær, þar sem reglur sambandsréttar 

eru rétthærri. Þannig er aðildarríkjunum óheimilt að beita landsrétti sem er í ósamræmi við 

bandalagsrétt.
48

 

Samkvæmt reglunni um skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna (the principle of State liability) 

ber aðildarríki skaðabótaábyrgð gagnvart einkaaðilum vegna brota sinna á sambandsrétti. 

Reglan var mótuð í máli Francovich
49

, en í málinu hafði aðildarríki vanrækt að innleiða 

tilskipun sem átti að skapa einstaklingi tiltekin réttindi við gjaldþrot fyrirtækja. Dómstóllinn 

taldi að skilyrðum fyrir beinni réttarverkan væri ekki fullnægt, en viðkomandi aðildarríki bæri 

                                                        
44 Mál nr. C 26/62, ECR [1963] 1 
45 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -    

   megindrættir, bls. 67-68 og Stefán Már Stefánsson: Evrópuréttur, bls. 35.  
46 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 68.  
47 Mál nr. 6/64, ECR [1964] 585 
48 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -   

   megindrættir, bls. 71. 
49 Mál nr. 6/90 og 9/90, ECR [1991] I-5357 
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þess í stað skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingnum sem hafði orðið fyrir tjóni. Til þess að 

tryggja virk réttaráhrif reglna sambandsréttar hefur reglan um skaðabótaábyrgð því verið talin 

nauðsynleg viðbót við reglur ESB-réttar um beina réttarverkan og forgangsáhrif.
50

 

4 Evrópska efnahagssvæðið 

Íslendingar einkennast af mikilli þjóðerniskennd sem birtist í tregðu þeirra að láta af hendi 

sjálfsákvörðunarrétt þeirra yfir  mikilsverðum hagsmunum landsins til yfirþjóðlegra 

stofnana.
51

 Þetta kemur skýrt fram í ræðu Steingríms Hermannssonar, þáverandi 

forsætisráðherra, sem hann hélt á leiðtogafundi EFTA-rikjanna í Ósló 1989. Í ræðunni kom 

m.a. fram ,,að full aðild að Evrópubandalaginu væri ekki í myndinni fyrir Ísland. Ísland 

myndi aldrei gefa sig á vald yfirþjóðlegra stofnana og afsala þannig fullveldinu eða rétti til 

þess að taka eigin nauðsynlegar ákvarðanir til að tryggja afkomu og sjálfstæði.”
52

 

Fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA) voru stofnuð árið 1959 af þeim ríkjum sem höfðu 

ekki áhuga á að taka þátt í þeim samruna sem Efnahagsbandalagið stefndi að.
53

 Litið var á 

EFTA sem valkost við bandalögin, grundvölluð á hefðbundnum milliríkjasamningi. Markmið 

EFTA voru takmörkuð við fríverslun með afnámi tolla og viðskiptahindrana í viðskiptum 

meðal ríkjanna. Ísland varð aðili að EFTA árið 1970. Þá voru í EFTA, ásamt Íslandi,  

Austurríki, Danmörk, Noregur, Portúgal, Svíþjóð, Sviss, Bretland og Finnland.  

Á árunum 1972-1973 gerðu EFTA og bandalögin með sér fríverslunarsamninga, sem þó 

fólu ekki í sér afnám hvers kyns tolla og hafta á innflutningi. Á sama tíma gengu tvö EFTA 

ríki í bandalögin, Danmörk og Stóra-Bretland. Þessi ríki gátu ekki einhliða, gengist undan 

skuldbindingum sínum gagnvart þeim ríkjum sem eftir urðu í EFTA. Það fór þá svo að 

bandalögin tóku sambærilegar skuldbindingar á sig og leiddu af EFTA-samningnum með 

fríverslunarsamningnum við eftirstandandi ríki með afnámi tolla af iðnaðarvörum.  

Hugmyndin um einhvers konar sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði kviknaði síðan árið 

1984 þegar samningaviðræður milli EFTA og bandalaganna  um frekari fríverslun hófust. Til 

þess að leitast við að ná sáttum á milli EFTA og bandalaganna lýsti Jaques Delor, 

framvæmdarstjóri sambandsins því yfir árið 1989 að vilji væri til samningaviðræðna við 

EFTA ríkin um nýja tegund samvinnu, á sviði efnhags- og viðskiptamála sem gengi lengra en 

venjuleg fríverslun án þess þó að fela í sér fulla aðild að bandalögunum. Nánast óþarft er að 

                                                        
50 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins -   

   megindrættir, bls. 72. 
51 Með mikilsverðum hagsmunum er átt við, auðlindum landsins og sjálfstæði og fullveldi ríkisins. 
52 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 379. 
53 Kristrún Heimisdóttir: ,,Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 45. 
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segja að viðræðunum lyktaði með hefðbundnum þjóðréttarsamningi um Evrópska 

Efnahagssvæðið (EES-samningurinn) árið 1992.
54

  

4.1 EES-samningurinn 

EES-samningurinn var undirritaður 2. Maí 1992 í Óportó í Portúgal. Öll aðildarríki EES, bæði 

EFTA og ESB, fullgiltu EES-samninginn. Þótt samningurinn hefði verið fullgiltur fór það 

eftir stjórnskipun hvers ríkis hvort og þá hvernig samningurinn var leiddur í lög þess. 

Samningurinn er hluti sambandsréttar og hefur sem slíkur beina réttarverkan og forgangsáhrif. 

Af þessum sökum er óþarfi að lögfesta samninginn sérstaklega í aðildarríkjum ESB. Í öllum 

norrænum EFTA ríkjunum var EES-samningurinn innleiddur með sérstökum lögum, enda 

grundvallaðist stjórnskipun þessara 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 (eesl.) og tók gildi 1. janúar 1994.
55

 

Með EES-samningnum tók Ísland sér á hendur skuldbindingar með þjóðréttarsamningi á 

umfangsmikilli upptöku laga í einni svipan, þar sem verulegur hluti af regluverki ESB var 

innleiddur inn í íslenskan rétt.
56

 Aðaltilgangur EES-samningsins er að rýmka innri markaðinn 

til yfirráðasvæðis EFTA ríkjanna og veita þannig EFTA ríkjum þátttöku í sameiginlegum 

innri markaði ESB. EES-samningurinn tekur þó aðeins til hluta fyrstu stoðar 

Evrópusambandsins og nær því ekki til allra málefnasviða ESB. Utan gildissviðs EES-

samningsins fellur landbúnaður og sjávarútvegur. Jafnframt sem sameiginleg tolla- og 

viðskiptastefna ESB eru ekki teknar upp í EES-samninginn. EES tekur aðeins til vara og 

þjónustu sem á uppruna sinn í ríkjum EES.  Þá tekur samningurinn ekki til efnahags- og 

myntstefnu ESB eða stefnu um óbeina skattlagningu. Þannig má segja með ákveðinni 

einföldun að með EES-samningnum hafi kjarni sambandsréttar, þ.e. fjórfrelsið og hinar 

sameiginlega samkeppnisreglur, einnig verið látin gilda um EFTA ríkin.
57

 

Meginmarkmið EES-samningsins er að skapa eitt einsleitt efnahagssvæði og kemur það 

fram í 1. gr. hans. Hún hljóðar svo: 

                                                        
54 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 115-117. 
55 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 117-119. 
56 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 127-130. 
57 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“,  

    bls. 292. 
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Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 

efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það 

fyrir augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES.58 

Í einsleitni felst að reglur eru samræmdar þannig að sömu reglur gilda um innri markaðinn 

hjá ríkjum EFTA og ríkjum ESB. Þessu markmiði er m.a. framfylgt með þeim hætti að EES-

samningurinn hefur að geyma ákvæði sem eru eins orðuð og stofnsáttmálarnir voru við gerð 

samningsins. Jafnframt sem samningurinn verður uppfærður reglulega eftir því sem frekari 

réttargerðir eru settar inn í ESB. Eins gerir samingurinn ráð fyrir stofnunum sem eiga að 

tryggja það að reglur EES-samningsins fái sambærilega verkan og samsvarandi reglur 

sambandsréttar. Markmiðið um einsleitni kemur einnig fram í því að við túlkun EES-reglna 

ber að taka tillit til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins, eftir því sem við á.
59

 Þessum 

markmiðum á að ná án þess að EFTA ríkin gangist undir yfirþjóðlegt vald eins og aðildarríki 

bandalagsins.  

Í aðfaraorðum EES kemur fram að efnahagssvæðið byggist m.a. á tryggri framkvæmd 

fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna 

samningsaðila. Af þessum orðum má draga þá ályktun að framkvæmd og fullnusta EES-

reglna verði að vera sambærileg innan EFTA-ríkjanna og raunin er innan ESB, að öðrum 

kosti væri þessum markmiðum ekki náð. Viðleitni EFTA ríkjanna að framfylgja þessum 

markmiðum var að koma á fót sameiginlegum stofnunum í stað þess að að öðlast aðgang að 

stofnunum ESB, en þau eiga aðgang að þeim í takmörkuðu mæli. Byggir fyrirkomulagið að 

meginstefnu á tveimur stoðum. Annars vegar er um að ræða sambandsstoð og hins vegar 

EFTA-stoð. Í sambandsstoðinni eru sameiginlegar stofnanir EFTA- og ESB-ríkja (þær helstu 

eru EES-ráðið og Sameiginlega EES-nefndin). EFTA-stoðin samanstendur af sérstökum 

stofnunum sem aðeins EFTA-ríki eiga aðild að (þær helstu eru Fastanefnd EFTA, EFTA-

dómstóllinn og Eftirlitsstofnun EFTA).
60

 

Gengið var út frá því við gerð EES-samningsins að hann skyldi vera hefðbundinn 

þjóðréttarsamningur. Út frá meginreglunni um tvíeðli lands og þjóðaréttar geta einstaklingar 

því ekki sótt rétt á grundvelli samningsins nema þær reglur sem af samningnum leiða hafi 

verið veitt lagagildi í viðkomandi ríki. Þetta er gagnstætt því sem gildir samkvæmt ESB-rétti. 

Þennan mismun á eðli réttarkerfanna má lesa úr ýmsum ákvæðum EES-samningsins sem eiga 

jafnframt að stuðla að markmiðinu um einsleitni verði náð. Samkvæmt 7.gr. samningsins 

                                                        
58 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31. 
59 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 123- 125. 
60 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

    megindrættir, bls. 147-150. 
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skulu gerðir ESB, reglugerðir og tilskipanir sem vísað er til eða leiða má af samningnum 

binda aðildarríkin og teknar upp í landsrétt. Sé um reglugerðir að ræða ber aðildarríkjum að 

lögleiða þær í heild sinni, en varðandi tilskipanir nægir að efnislega samhljóða reglur sé að 

finna í lögum viðkomandi ríkis.
61

 Reglugerðir fá ekki beint gildi í  EFTA-ríkjunum fyrir 

tilverknað stofnana ESB, sem er andstætt þeirri reglu sem gildir að sambandsrétti. Það verður 

að innleiða EES-reglur svo að þær geti fengið réttarverkan að rétti EFTA-ríkjanna.
62

 Þessi 

skýring á sér enn ríkari stoð í bókun 35 við EES-samninginn sem er ætlað að tryggja 

forgangsáhrif EES-reglna. Bókun 35 hljóðar svo:  

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.  

 

Stök grein 

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. 63 

Við gerð EES-samningsins var í rauninni gerð krafa af hálfu ESB þess efnis að tryggja 

forgang EES-reglna. Því var haldið fram að annars yrði réttarstaða einstaklinga bágborin 

innan EFTA ríkjanna í samanburði við aðildarríki ESB. Þar sem EFTA-ríkin féllust hins vegar 

ekki á beina réttarverkan og forgangsáhrif EES-réttar varð niðurstaðan sú að forgangsregla 

ESB-réttar yrði ekki hluti EES-samningsins. Sú forgangsregla sem bókun 35 felur í sér á því 

aðeins við EES-reglur sem hafa verið innleiddar og orðnar hluti landsréttar. Um EES-reglur 

sem ekki hafa verið innleiddar gilda almennar reglur þjóðaréttar. Láti aðildarríki hjá líða að 

leita tiltekna EES-reglu í landsrétt geta önnur aðildarríki því beitt fyrir sig þeim úrræðum sem 

EES-samningurinn kveður á um, t.a.m. höfðað í eigin nafni mál fyrir EFTA-dómstólnum.  

 

Til að fullnægja bókun 35 á Íslandi var sú regla sett í 3. gr. eesl. ,,að skýra beri lög og reglur, 

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

byggja”.
64

  

                                                        
61 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“,  

    bls. 293. 
62 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

    megindrættir, bls. 177. 
63 Reimar Pétursson: ,,Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur og takmarkanir á   

   framsali löggjafarvalds til stofnana EES”, bls. 201-202. 
64 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 111-112; Sigurður Líndal og Skúli Magnússon:    

   Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins - megindrættir, bls. 175. 
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Það sem hér er að framan rakið varðandi 7. gr. EES-samningsins og bókun 35 við hann, er 

varðar innleiðingu EES-reglna virðist mjög hæpið að bótaskylda geti stofnast einstaklingi eða 

lögaðila, vegna brota ríkisins á EES-reglu sem ekki hefur verið leidd í landsrétt. 

Evrópudómstóllinn dæmdi bótaskyldu af þessu tagi í áðurnefndu Francovich-máli. Á 

grundvelli markmiða um einsleitni og jafnframt samkvæmt 6. gr. EES-samningsins ber við 

túlkun EES-reglna að taka tillit til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins sem kveðnir voru 

upp fyrir undirskrift EES-samningsins.
65

Í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í máli Erlu 

Maríu Sveinbjörnsdóttur
66

 komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að EFTA-ríkin bæru 

skaðabótaábyrgð gagnvart einkaaðilum vegna ófullnægjandi innleiðingar tilskipunar. Það 

virðist sem EFTA-dómstóllinn hafi litið til dóms ESB-dómstólsins í Francovich-málinu, án 

þess að það komi beinlínis fram. Af þessu leiðir að ólögfestar reglur EES-samningsins geta 

fengið réttaráhrif að íslenskum rétti á grundvelli reglunnar um skaðabótaábyrgð.
67

  

4.2 Framsal ríkisvalds sem EES-samningurinn felur í sér 

Miklar umræður fóru fram á Íslandi um EES-samninginn en skiptar skoðanir voru um það 

hvort samningurinn væri samrýmanlegur íslenskri stjórnskipun. Vegna þessa álitamáls skipaði 

þáverandi utanríkisráðherra, Jón Baldvin Hannibalsson, nefnd þann 14. Apríl 1992 sem átti að 

leggja mat á það og jafnframt taka af mögulegan vafa, hvort EES-samningurinn, ásamt 

fylgisamningum, bryti í bága við íslensk stjórnskipunarlög. Nefndin, skipuð Þóri 

Vilhjálmssyni, Gunnari G. Schram, Ólafi W. Stefánssyni og Stefáni Má Stefánssyni, 

svokölluð fjórmenninganefnd, skilaði áliti þann 6. júlí 1992, með þeirri niðurstöðu að til 

fullgildingar og lögfestingar EES-samningsins væri ekki þörf á stjórnarskrárbreytingu.
68

 

Óumdeilt er að með EES-samningnum felist framsal ríkisvalds. En allt frá upphafi staðfesti 

nefndin að ,,um framsal valds væri að ræða en stjórnarkráin kæmi ekki í veg fyrir það, enda 

væri umrætt vald, vel afmarkað, á takmörkuðu sviði og ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska 

aðila”. Fjölmargir fræðimenn voru á öndverðu meiði, en dr. Guðmundur Alfreðsson 

þjóðréttarfræðingur, skilaði einnig inn áliti varðandi efnið og sömuleiðis Björn Þ. 

Guðmundsson lagaprófessor.
69

 Hér á eftir verður gerð grein fyrir áliti 

fjórmenninganefndarinnar og andstæðri afstöðu dr. Guðmundar á álitamálinu. Fleiri álit verða 

ekki tekin fyrir hér. 

                                                        
65 Reimar Pétursson: ,,Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur og takmarkanir á  

   framsali löggjafarvalds til stofnana EES”, bls. 203-204. 
66 Mál nr. E-9/97, EFTA Court Reports [1998] 95 
67 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 177. 
68 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 381. 
69 Alþt. 1992-92, A-deild, bls. 679. 
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4.2.1 Framsal löggjafarvalds 

Álitaefnið er varðaði löggjafarvaldið snerist um hvort að í framkvæmd á setningu nýrra reglna 

sem eiga að verða hluti EES-samningsins felist framsal löggjafarvalds til alþjóðastofnunar. 

Hér þykir heppilegt að útskýra hvernig reglur verði hluti EES-samningsins þ.e. hvernig 

framkvæmdin er á setningu reglna og það samþykki sem þarf að koma til. Einstaklingar geta 

ekki byggt rétt á reglum ESB hafi þær ekki fengið samþykki og þ.a.l. ekki orðið hluti EES-

samningsins. Upphafið er hjá sérstökum stofnunum ESB, sem setja reglurnar. Þær ferðast svo 

með afleiddri löggjöf ESB niður stjórnkerfi þess þar sem næsta stoppistöð er Sameiginlega 

EES-nefndin. Samþykkis hennar þarf til þess að reglur verði hluti EES-samningins, en það 

með stjórnskipulegum fyrirvara. Í EES-nefndinni eru fulltrúar Íslands á sviði 

framkvæmdarvalds, sem taka ákvörðun hvort leiða eigi tilteknar reglur í EES-samninginn. 

Fulltrúarnir geta þó ekki neitað öllum reglum, enda hefði samningurinn þá takmarkað gildi. 

Málið fer svo fyrir Alþingi. Alþingi getur sagt nei við setningu reglnanna, en vegna 

viðurlagaákvæðis EES-samningsins getur neitun haft í för með sér þjóðréttarlegar afleiðingar 

og grundvöllur samningsins hrunið.  

Fjórmenningarnefndin taldi þetta fyrirkomulag ekki fara gegn 2. gr. stjskr á þeim 

grundvelli að EES-samningurinn fjallar um svið sem er skýrt afmarkað. Nokkur atriði taldi 

nefndin styðja þessa niðurstöðu. Hún tók m.a. fram að setning nýrra reglna færi ekki eftir 

reglum landsréttar hver ríkis. En þar sem um væri að ræða breytingar á þjóðréttarsamningi 

ættu ekki við stjórnarskrárákvæði um frumkvæðisrétt ríkisstjórnar eða þingmanna að 

lagafrumvörpum eða rétt til flutnings breytingartillagna. Nefndin taldi að þær breytingar sem 

gerðar væru á samningnum giltu sömu reglur og um breytingar á öðrum 

þjóðréttarasamningum sem Ísland er aðili að. Íslandi væri því í sjálfvald sett hvort hún 

samþykkti viðkomandi breytingu eða hafnaði henni og Alþingi héldi því sínu valdi til þess að 

ákveða hvaða reglur yrðu leiddar í lög samkvæmt þeim skuldbindingum sem felast í EES-

samingnum. En væri lagasetning ekki í samræmi við þær skuldbindingar gæti slík haft þær 

afleiðingar á grundvelli reglna þjóðaréttar að kallað yrði á viðbrögð samkvæmt samningnum.  

Nefndin taldi jafnframt að ekki fælist framsal lagasetningarvalds í bókun 35 við EES-

samninginn og að 3. gr. frumvarpsins (sem síðar varð að 3. gr. eesl) fullnægi 

samningsskuldbindingum nægilega. Sú skylda sem fælist í bókun 35 væri að skýra bæri 

íslensk lög til samræmis við þjóðréttarreglur, eftir því sem unnt væri, á grundvelli 
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lögskýringarreglna íslensk réttar. En væri lagasetning ekki í samræmi við skuldbindingar 

samkvæmt bókun 35 gæti það einnig kallað á viðbrögð samkvæmt samningnum.
70

 

Dr. Guðmundur Alfreðsson taldi ríka þörf á stjórnarskrárbreytingu svo hægt væri að 

fullgilda og lögfesta EES-samninginn. Í áliti sínu tók Guðmundur fram að sú röksemdarfærsla 

nefndarmanna væri formlega rétt og fengist staðist. Hún væri hins vegar efnislega röng. Með 

þessu fyrirkomulagi væri löggjafarvaldið í höndum stofnana ESB. Efni og orðalag laganna 

væru ráðin annars staðar frá og öðlast samþykki Sameiginlegu EES-nefndarinnar án aðkomu 

Alþingis. Efnislega löggjafarvaldið væri því í höndum stofnana ESB.  Málið kæmi svo í 

hendur Alþingis sem hefði í raun ekki möguleika á að breyta frumvarpi að efni til. Markmið 

EES-samningsins um einsleitni myndi loka fyrir það, þar sem lagasamræming næði þá ekki 

fram að ganga. Alþingi hefði formlegt neitunarvald, sem hefði lítið gildi, þar sem að neitun 

gæti haft í för með sér afleiðingar vegna viðurlagaákvæðis EES-samningsins. 

Framkvæmdarvaldið fær stærra hlutverk við ákvörðun efnisreglna á kostnað 

löggjafarvaldsins. En það eru fulltrúar framkvæmdarvaldsins sem eiga sæti í Sameiginlegu 

EES-nefndinni. Þetta taldi Guðmundur raska þrískiptingu ríkisvalds, sbr. 2. gr. stjskr.  og væri 

alls ekki hugmyndin þegar stjórnarskráin gekk í gildi.  

Guðmundur taldi ólíkt nefndinni, að í bókun 35 með samningnum fælist skylda en ekki 

væri um túlkunarreglu að ræða. Sem skuldbinding gæti hún ekki verið stjórnskipulega 

marktæk. Hann taldi 3.gr. frumvarpsins augljóslega ganga skemur en bókun 35 og hún bryti 

sennilega ekki í bága við stjórnarskrá en fullnægði þó aftur á móti ekki 

þjóðréttarskuldbindingunni. 

Að auki fjallaði Guðmundur um 6. gr. EES-samningsins, sem nefndin hafði ekki tekið 

sérstaklega fyrir í sambandi við löggjafarvaldið, og setur spurningamerki við þetta ákvæði. 

Guðmundur telur að samkvæmt ákvæðinu og markmiðinu um einsleitni og lagasamræmingu 

hljóti dómar ESB-dómstólsins að verða þar af leiðandi gildandi réttur í aðildarríkjum EES. 

Guðmundur benti á vankanta þess að dómarnir séu ekki skráðir í EES-samninginn og taldi 

það skerða réttarvitund manna og öryggi.
71

 

4.2.2 Framsal framkvæmdarvalds 

Varðandi framkvæmdarvaldið snerist álitaefnið ekki hvort um framsal væri að ræða, enda 

óumdeilt að í samningnum fælist visst framsal. Fjórmenningarnefndin taldi að hið almenna 

eftirlitsvald stofnana EFTA og vald þeirra varðandi opinber innkaup og ríkisaðstoð væru þess 

                                                        
70 Alþt. 1992-93, A-deild, bls 689-695. 
71 Alþt. 1992-92, A-deild, bls. 740-744. 
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eðlis að það beindist að mestu leyti að íslenska ríkinu, en ekki einstaklingum eða lögaðilum. 

vald væri ekki andstætt 2. gr. stjskr. Hins vegar taldi nefndin að framsal ríkisvalds til 

alþjóðlegra stofnana fælist í valdi Eftirlitsstofnunar EFTA og Framkvæmdarstjórnar ESB á 

sviði samkeppnis. Í því fælist heimild til að taka ákvarðanir sem hefðu bein réttaráhrif fyrir 

einstaklinga og lögaðila. En þar sem nefndin taldi að framsalið væri ,,skýrt afmarkað, ekki 

umfangsmikið eða verulega íþyngjandi fyrir einstaklinga eða lögaðila”, væri ekki þörf á 

stjórnarskrárbreytingu. Því til stuðnings benti nefndin á að í gildi væri venjuhelguð regla að 

erlendum stjórnsýsluákvörðunum séu veitt réttaráhrif á Íslandi og því væri slíkt framsal 

heimilt á afmörkuðum sviðum.
72

 

Dr. Guðmundur Alfreðsson taldi að þau viðhorf sem kæmu fram hjá nefndinni ættu sér 

enga stoð í íslenskum stjórnskipunarrétti. Hann taldi einnig að þau dæmi
73

 sem nefndin taldi 

vera til vitnis um að hér á landi gilti venjuhelguð regla þar sem löggjafinn taldi sig hafa 

svigrúm til að framselja vald til erlendra aðila gætu ekki talist sambærileg við það sem EES-

samningurinn gerði ráð fyrir. Því til stuðnings nefndi Guðmundur að í engu þeirra tilfella sem 

nefnd voru, hafði ríkisvald verðið flutt út úr landinu.
74

 

4.2.3 Framsal Dómsvalds 

Varðandi valdsvið EFTA-dómstólsins á sviði samkeppnismála hafði nefndin sömu rök og 

höfð voru uppi varðandi Eftirlitsstofnun EFTA. Einkum var gerð grein fyrir 108. gr. EES-

samningsins, sem fjallar um EFTA-dómstólinn og hún talin samrýmast stjórnarskránni. 

Einnig var vikið að 34. gr. ESE sem fjallar um ráðgefandi álit, en ekki var talið að það 

skapaði sérstök stjórnskipunarleg vandamál þar sem álitin væru eingöngu ráðgefandi. Af 

nefndinni var álitið að 6. gr. EES-samningsins væri aðeins túlkunarregla en ekki bindandi 

fyrir dómstóla eða stjórnvöld á Íslandi.
75

 

Dr. Guðmundur Alfreðsson færði aftur á móti fyrir því rök að í valdsviði EFTA-

dómstólsins fælist framsal dómsvalds til alþjóðastofnunar. Hann taldi stjórnarskránna ekki 

geyma heimild til slíks. Guðmundur áleit að niðurstöður nefndarinnar væru reistar á þeirri 

forsendu að í íslenskum rétti væri í gildi óskráð regla sem heimilaði framsal ríkisvalds til 

alþjóðlegra stofnana sem Ísland væri aðili að. Guðmundur taldi enga slíka reglu vera í gildi í 

íslenskum rétti, a.m.k. hafi ekki verið sýnt fram á að hún ætti sér stoð í stjórnarskránni sjálfri, 

framkvæmd hennar eða kenningum íslenskra fræðimanna. Væri slík regla í gildi, væri 

                                                        
72 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 696-706. 
73 T.d. Sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, Norður-Atlantshafssamningurinn og stofnskrá og mannréttindasamning  

    Evrópuráðsins og sérstaklega lög um lagagildi samnings um réttindi Sameinuðu þjóðanna.  
74 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 745-749. 
75 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 707-710. 
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varhugavert að byggja valdframsal á óskráðri reglu einni saman, stjórnarskrárbreyting væri 

nauðsynleg.
76

  

Í lok álitsins lýsir Guðmundur yfir áhyggjum sínum yfir því að fullvalda ríki skuli 

framselja ríkisvald til stofnana sem íslenska ríkið er ekki aðili að. Um væri að ræða algjört 

einsdæmi. 

Guðmundur segir svo orðrétt:  

Að mínu mati, stangast valdframsal til EB (ESB) greinilega á við 1. og 2. gr. stjórnarskrárinnar. 

Við stofnun lýðveldisins skipti stjórnarskrárgjafinn verkum milli íslenskra valdhafa. Ég held því 

fram í meginmáli þessarar greinargerðar, að valdaframsal til yfirþjóðlegra stofnana sé óheimilt 

að óbreyttri stjórnarskrá, en ég fullyrði, að stjórnarskrárgjafinn hafi útilokað valdaframsal til 

yfirþjóðlegra stofnana, sem við erum ekki aðilar að. Engu máli skiptir, þótt framsalið sé 

afmarkað, og takmarkað við ákveðna málaflokka á viðskiptasviðinu. Þetta er einfaldlega ekki 

hægt að óbreyttri stjórnarskrá.77 

4.3 Þróun EES-samningsins 

,,Enginn þjóðréttaramningur hefur haft jafn víðtæk áhrif á íslenskan rétt og [EES-

samningurinn].78
 Þótt samningurinn sé skilgreindur sem fríverslunarsamningur verður honum 

ekki líkt við aðra slíka samninga. Það er vegna hins ,,sérstaka eðlis” (sui generis) sem felst í 

honum. Á grundvelli markmiða samningsins sem stefna að einsleitni er gert ráð fyrir að 

samningurinn verði uppfærður reglulega með vísan til fjölda gerða ESB. Reglum verður því 

breytt og aukið við samninginn eftir því sem afleiddur réttur ESB þróast. Efni samningsins 

verður því ekki ákveðið óbreytt til framtíðar. ,,EES-samningurinn er með þessum hætti 

framsækinn, síbreytilegur samningur sem skapar honum sérstöðu meðal 

milliríkjasamninga”.
79

  

Með gildistöku EES-samningsins hefur staða Íslands óneitanlega orðið betri í tilliti til 

viðskiptaumhverfis og varð sambærileg öðrum ríkjum vestur-Evrópu. Með þróun samningsins 

hafa þó ýmsir gallar komið í ljós.
80

 Með þeim aragrúa reglna settum af ESB felur 

samningurinn í sér stöðuga endurskoðun og uppfærslu á íslenskum lögum með tilheyrandi 

álagi á íslenskri stjórnsýslu. Álagið á stjórnsýsluna er tilkomið vegna þess að langflestar ESB-

gerðir eru teknar upp í EES-samninginn og innleiddar í landslög án aðkomu Alþingis. Þar sem 

gerðirnar eru samþykktar með stjórnvaldsfyrirmælum af ríkisstjórn en ekki almennum 

                                                        
76 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 749-753. 
77 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 756.  
78 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“,  

    bls. 292. 
79 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins –  

   megindrættir, bls. 123-124. 
80 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 97. 



22 

lögum.
81

 Fjöldinn allur af gerðum bíða upptöku í íslenskum rétti vegna þess að stjórnsýslan er 

fámenn. Af þessu hafa stofnanir ESB áhyggjur þar sem talið er að réttaröryggi einstaklinga sé 

í húfi.
82

 Áður hefur verið komið inn á það neitunarvald sem EFTA-ríkin hafa, en með 

framkvæmd samningsins hefur komið í ljós að það er nær óvirkt þar sem að með neitun væri 

grafið undan fyrrgreindum markmiðum samningsins um einsleitni.
83

 Einnig hefur þróunin 

verið í þá átt að ESB hefur túlkað samninginn þröngt og EES-ríki verið lokuð úti varðandi 

undirbúningsvinnu lagasmíðar. Það hefur leitt til þess að EES-ríkjum er örðugara að koma 

hagmunum sínum á framfæri. Þetta má rekja til þess að löggjafarvald var fært í auknu mæli til 

Evrópuþingsins, en áður fengu EES-ríkin mun meiri aðgang að ákvarðanatöku innan ESB. En 

í þeim aðgangi fólst að EES-ríkin fengu seturétt í fjölda ráðgefandi nefnda á vegum ESB og 

gátu haft áhrif á tillögur að nýjum reglum.
84

 

Vegna hins sérstaka eðlis EES-samningsins vakna stöðugt fleiri álitaefni með þróun hans 

hvort innleiðing nýrra gerða sem stefna að auknu framsali ríkisvalds til alþjóðastofnana brjóti 

í bága við heimildir íslenskrar stjórnarskrár.
85

 Í kjölfar fjármálakreppunnar, sem öllum ætti að 

vera kunnugt um að skall á árið 2008, setti ESB á fót, strax í byrjun árs 2009, þrjár nýjar 

eftirlitsstofnanir á evrópskum fjármálamarkaði í viðleitni til umbóta á regluverki evrópsks 

fjármálamarkaðar. Stofnanirnar áttu umfram allt að stuðla að fjármálastöðugleika en einnig að 

annast setningu reglna, eftirlit með þeim og almenna neytendavernd.
86

 Árið 2012, skiluðu svo 

Björg Thorarensen og Stefán Már Stefánsson áliti, að beiðni stjórnvalda, um ,,stjórnskipulegar 

heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með 

fjármálamörkuðum í EES-samninginn”.  

Niðurstaða álitsgerðarinnar var að: 

Innleiðing ákvæða reglugerða ESB… …um heimildir þriggja evrópskra eftirlitsstofnana á 

fjármálamarkaði til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart íslenskum eftirlitsstofnunum og 

bindandi ákvarðanir sem hafa bein og íþyngjandi réttaráhrif gagnvart íslenskum 

fjármálafyrritækjum, er háð annmörkum með tilliti til íslensku stjórnarskrárinnar. Í þeim felst 

yfirþjóðlegt vald eftirlitsstofnana þar sem þátttökuréttur Íslands í ákvörðunum er ekki tryggður 

og ekki um gagnkvæmni að ræða varðandi réttindi og skyldur aðildarríkjanna eða aðila innan 

þeirra. Með innleiðingu gerðanna yrði stigið skrefi lengra í framsali framkvæmdarvalds og 

dómsvalds en áður hefur verið fallist á að rúmist innan 2. gr. stjórnarskrárinnar, enda samrýmist 

hugsanleg innleiðing reglugerðanna ekki fyrri viðmiðum um afmarkað framsal á ríkisvaldi á 

takmörkuðu sviði. Í ljósi þessa teljum við að framsalið rúmist ekki innan venjuhelgaðrar reglu 

                                                        
81 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 35 
82 Skýrsla stýrihóps um framkvæmd EES-samningsins, bls 28-29. 
83 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 100-101. 
84 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Ísland, bls. 99. 
85 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit   

   með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 39. 
86 Greinargerð um umbætur á löggjöf á fjármálamarkaði, bls. 19.  
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um að almenna löggjafanum sé heimilt að framselja ríkisvald í takmörkuðu mæli til 

alþjóðastofnana.87  

Af þeirri ástæðu að innleiðing reglugerðanna myndi brjóta í bága við ákvæði stjórnarskrár 

bæði Íslands og Noregs, hafa þær enn ekki verið teknar inn í EES-samninginn. EES/EFTA-

ríkin í samvinnu við ESB, vinna hörðum höndum að leita leiða til innleiðingar. Í ljósi 

fyrirliggjandi atburða á fjármálamarkaði, er vilji stjórnvalda einhuga að koma í veg fyrir slíka 

atburði á ný, og vilja að íslensk lög og reglur sérstaklega á þessu málefnasviði endurspegli 

þær reglur sem gilda á alþjóðavettvangi. 

Varðandi allt framangreint, má leiða að því rök að þeir fræðimenn sem voru á öndverðu 

meiði við álit fjórmenningarnefndarinnar, þá sérstaklega Dr. Guðmundur Alfreðsson, hafi haft 

nokkuð til síns máls. Má til dæmis nefna að Guðmundur benti á í áliti sínu, varðandi 6. gr. 

EES-samningsins að dómar ESB-dómstólsins væru gildandi réttur í aðildarríkjum EES. Þetta 

var staðfest stuttu eftir gildistökuna, eða árið 1997, þegar niðurstaða fékkst í máli Erlu Maríu. 

En þá var talið að litið hafi verið til mál ESB dómstóls, kennt við Francovich. 

 Íslenska ríkinu hefði verið í lófa lagið strax við fyrstu hugmyndir að fullgildingu og 

lögfestingu EES-samningsins að setja heimildarákvæði í stjórnarskránna frá upphafi og 

komast hjá þeim fjölda álitamála sem sprottið hafa af þessu tilefni síðan.  

4.4 Yfirþjóðleg einkenni EES-samningsins 

Áður hefur verið nefnt að EES-samningurinn sé hefðbundinn þjóðréttarsamningur. Hvað sem 

því líður, lítur út fyrir að EES-samningurinn hafi að bera fjöldamörg einkenni þess að vera 

yfirþjóðlegs eðlis. Með vísan til þess sem fjallað hefur verið um hér að framan má í fyrsta lagi 

má nefna að efnislegt löggjafarvald er í höndum stofnana ESB. Þar hefur íslenska ríkið mjög 

takmarkaðan ákvarðanatöku- og atkvæðisrétt. Sérstaklega eftir tilkomu aukins löggjafarvalds 

Evrópuþingsins. Í aðildinni að EES felst framsal fullveldis til lægra settrar alþjóðastofnunar 

(EFTA-stoð EES) sem er skuldbundin til einsleitni sem leiðir það af sér að hún skal gera eins 

og hin hærra setta stofnun (ESB). Með afleiddri löggjöf Evrópusambandsins sem ferðast niður 

stjórnkerfi ESB öðlast gerðir síðan samþykki Sameiginlega EES-nefndarinnar án aðkomu 

Alþingis.
88

 Málið fer svo fyrir Alþingi sem hefði í raun ekki möguleika á að breyta frumvarpi 

að efni til, þrátt fyrir neitunarvald sitt, enda næði lagasamræming þá ekki fram að ganga. Í 

öðru lagi er íslenska ríkinu formlega heimilt að neita að taka upp í landsrétt reglur sem hafa 

verið teknar upp í EES-samninginn en slíkt gæti haft í för með sér afleiðingar, þannig að 

                                                        
87 Álitsgerð um stjórnskipulegar heimildir landsréttar og möguleika á innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit  

   með fjármálamörkuðum í EES samninginn, bls. 38. 
88 Kristrún Heimisdóttir: ,,Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 50-52. 
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grundvöllur samnings brestur, vegna viðurlagaákvæðis EES-samningsins. Í þriðja lagi hefur 

EES-samningurinn haft í för með sér breytta rétthæð réttarheimilda, þar sem reglur EES-

samningsins hafa tryggja ákveðin forgang í íslensku réttarkerfi á grundvelli bókunar 35. 

Þannig að, ef reglur landsréttar eru andstæðar reglum EES-samningsins, þá hafa reglur EES-

samningsins forgang og gilda. Í fjórða lagi ber íslenska ríkið skaðabótaábyrgð ef innleiðing á 

reglum EES-samningsins misferst eða regla er innleidd á ófullnægjandi hátt í íslenskan rétt. 

Reglan um skaðabótaábyrgð var umdeild til að byrja með en er í dag partur af EES-

samningnum. Fræðimenn hafa haldið því fram að hún sé grundvölluð á samningnum sjálfum, 

en ekki dómaframkvæmd ESB-dómstólsins. Og af þeim sökum væri ekki sjálfgefið að 

skilyrðin fyrir skaðabótaábyrgð væru túlkuð með sama hætti að EES-rétti og sambandsrétti. 

Samt sem áður hefur verið talið að litið hafi verið til mál Francovich þegar leyst var úr máli 

sem kennt hefur verið við Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur. Reglan er tvímælalaust til staðar 

hvort sem á er litið og var ennfremur áréttuð í máli kennt við Karl. K. Karlsson
89

, þar sem 

tekið var fram að reglan gilti um hvers kyns brot gegn EES-samningnum.  

Að ofangreindu virtu, og með tilliti til þeirra einkenna sem lýst er í kafla 3.2. um hugtakið 

,,yfirþjóðlegt vald” og hvað felst í því, má álykta að EES-samningurinn beri yfirþjóðleg 

einkenni. 

 

  

                                                        
89 Mál nr. E 4/01, EFTA Court Reports [2002] 240. 
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5 Niðurstöður  

Við aðild Íslands í EES var mikið deilt um það hvort að í EES-samningnum fælist of mikið 

framsal ríkisvalds og hvort slíkt framsal samrýmdist íslenskri stjórnarskrá. Allt frá upphafi var 

óumdeilt að í samningnum fælist viss framsal, en það framsal var að áliti 

fjórmenninganefndarinnar ekki talið svo víðtækt að það kallaði á stjórnarskrárbreytingu. 

Nefndin taldi vera í gildi óskráða meginreglu sem að heimilaði framsal ríkisvalds til 

alþjóðastofnana, væri framsalið vel afmarkað, á takmörkuðu sviði og ekki verulega 

íþyngjandi fyrir íslenska aðila.  Dr. Guðmundur Alfreðsson var einn af þeim sem var á 

öndverðu meiði varðandi EES-samninginn og taldi ríka þörf á stjórnarskrárbreytingu svo hægt 

væri að fullgilda og lögfesta samninginn. Hann taldi þá reglu sem nefndin byggði niðurstöðu 

sína á, væri gripin úr lausu lofti og ætti ekki stoð í íslenskri stjórnskipun. Guðmundur áleit 

svo, að um leið og framsal til alþjóðastofnunar ætti sér stað, sama frá hvaða þætti ríkisvald 

það stafaði, nægði það til þess að útheimta stjórnarskrárbreytingu. Í áliti sínu tók Guðmundur 

jafnframt fram, eins og hann orðaði það svo skemmtilega, að jafnvel þótt samningurinn væri í 

alla staði fullkominn og honum fylgdu bara kostir og engir gallar, þá yrði hann að eiga sér 

stoð í íslenskri stjórnskipun.
90

 Höfundur ritgerðar tekur undir með Guðmundi. Stjórnarskráin 

er undirstaða okkar stjórnkerfis og hana má ekki leggja til hliðar eða beygja eftir hentugleika.  

Frá því að Ísland gekk inn í EES hefur margt breyst. EES-samningurinn hefur orðið mun 

víðtækari en hann var upphaflega. Með þróun EES-samningsins vakna stöðugt fleiri álitaefni 

hvort farið sé út fyrir mörk stjórnarskrárinnar með innleiðingu nýrra gerða sem stefna að 

auknu framsali ríkisvalds til alþjóðastofnana. Fram kom í álitsgerð Bjargar og Stefáns, sem 

varðaði innleiðingu reglugerða ESB um eftirlit með fjármálamörkuðum í EES-samninginn, að 

hugsanleg innleiðing reglugerðanna samrýmdist ekki fyrri viðmiðum um afmarkað framsal á 

ríkisvaldi, á takmörkuðu sviði. Hin óskráða meginregla verður ekki talin, að þeirra mati, 

fullnægjandi fyrir því víðtæka framsali sem reglugerðinar hafa í för með sér. Nú væri því 

ríkari þörf en áður að ráðast í stjórnarskrárbreytingar. Það er niðurstaða höfundar að betri tími 

til breytingar á stjórnarskrá er vart að finna, ef ekki nú. 

Höfundur telur einnig að EES-samningurinn sé einungis að forminu til hefðbundinn 

þjóðréttarsamningur. Að fullyrða megi að þau yfirþjóðlegu einkenni sem samningurinn ber 

með sér styðja þá niðurstöðu að stjórnarskrárbreytingar var þörf við fullgildingu og 

lögfestingu hans. Í raun sé EES-samningurinn, samningur yfirþjóðlegs eðlis og með aðild að 

samningnum hafi íslenska ríkið afsalað sér hluta fullveldi síns til yfirþjóðlegra stofnana ESB, 

sem brjóti í bága við ákvæði stjórnarskrár Íslands. 

                                                        
90

 Alþt. 1992-92, A-deild, bls. 738. 
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