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ÚTDRÁTTUR 

 

Margbrotnar reglur gilda um opinber innkaup á Íslandi. Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig 

þessum reglum er framfylgt og kannað hvort rök standa til að gera breytingar á núverandi 

fyrirkomulagi.  

Aðild Íslands að EES-samningnum hefur haft mikil áhrif á hérlenda lagaumgjörð á sviði 

opinberra innkaupa. Réttarvarsla er ekki undanskilin þessum áhrifum. Helstu ákvæði um 

framfylgd reglna á sviði opinberra innkaupa að íslenskum rétti er að finna í fjórða þætti laga 

nr. 84/2007 um opinber innkaup. Þátturinn felur í sér innleiðingu á tilskipunum 89/665/EBE 

og 92/13/EBE eins og þær standa eftir breytingu með tilskipun 2007/66/EB. Samkvæmt 

honum gegna almennir dómstólar veigamiklu hlutverki við réttarvörslu á sviði opinberra 

innkaupa þótt kærunefnd útboðsmála sé á vissan hátt í aðalhlutverki þegar horft er til þeirra 

úrræða sem eru í hennar höndum. Eftirlit fjármála- og efnahagsráðherra og 

Ríkisendurskoðunar með opinberum innkaupum er takmarkað. Þá fara Ríkiskaup ekki með 

eftirlit. Raunar sinnir engin stofnun reglubundnu opinberu eftirliti með opinberum 

innkaupum. Ennfremur eru aðhaldið sem leiðir af skuldbindingum Íslands samkvæmt 

samningi Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um opinber innkaup og aðhaldið sem stofnanir 

EFTA veita takmarkað. Því má segja að eftirlit og aðhald með opinberum innkaupum sé að 

meginstefnu í höndum einkaaðila samkvæmt núgildandi lögum. 

 Niðurstaða ritgerðarinnar er sú að rök eru fyrir því að gera tilteknar breytingar. Stóru 

atriðin í þessu samhengi er tvö talsins. Annað atriðið snýr að því að úrræði kærunefndar 

útboðsmála eru mismunandi eftir því hvort viðkomandi innkaup teljast vera 1) EES-innkaup 

sem heyra undir þriðja þátt laga nr. 84/2007, 2) innlend innkaup sem heyra undir annan þátt 

laganna eða 3) innlend innkaup sveitarfélags. Rök standa til að láta af þessari þrískiptingu og 

hafa úrræðin sem eru tæk í EES-innkaupum til taks í öllum þremur tilvikum. Hitt atriðið snýr 

að því að reglubundið opinbert eftirlit með opinberum innkaupum skortir á Íslandi. Rök 

standa til að koma upp öflugu innkaupaeftirliti sem nær bæði til innlendra innkaupa og EES-

innkaupa.   
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1 Inngangur 

Opinber innkaup (e. public procurement) eru þýðingarmikil. Þau snerta hagsmuni fjölmargra 

aðila, t.d. skattgreiðenda, aðila sem njóta góðs af því sem keypt er og fyrirtækja sem keppa 

um viðskipti opinberra aðila. Miklu getur skipt fyrir efnahagslífið í heild sinni að vel sé staðið 

að innkaupamálum.1 Mikilvægt er að um þau ríki traust.2 Af þessum sökum er engin furða að 

margbrotnar reglur gilda um opinber innkaup á Íslandi. Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig 

þessum reglum er framfylgt (e. enforcement of public procurement rules) og kannað hvort rök 

standa til að gera breytingar á núverandi fyrirkomulagi. Réttarvörslukerfi laga nr. 84/2007 um 

opinber innkaup (hér eftir einnig OIL) og Evrópureglur sem liggja að baki lögunum eru í 

forgrunni. Þar fyrir utan eru hlutverk ráðherra, Ríkiskaupa, Ríkisendurskoðunar, 

Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (e. World Trade Organization, WTO) og stofnana EFTA 

tekin til umfjöllunar.3 Ennfremur er vikið að þýðingu refsiábyrgðar einstaklinga sem starfa hjá 

hinu opinbera við að tryggja að reglur um opinber innkaup séu virtar. 

Nánar tiltekið skiptist meginmál ritgerðarinnar í átta efniskafla. Í 2. kafla er fjallað með 

almennum hætti um lagaumgjörðina á sviði opinberra innkaupa. Meginþættir kaflans eru 

tveir, þ.e. annars vegar uppbygging regluverks Evrópusambandsins (hér eftir ESB) um 

opinber innkaup og hins vegar áhrif samningsins um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir 

EES-samningurinn). Ennfremur er fjallað sérstaklega um sögulega þróun reglna um opinber 

innkaup hér á landi, þar sem innganga í EES markar þáttaskil,4 og framhaldið í reglusetningu 

á þessu sviði. Í 3. kafla er fjallað um markmið og meginreglur á sviði opinberra innkaupa. 

Saman þjóna þessir fyrstu tveir kaflar þeim tilgangi að vera undirstöður í síðari umfjöllun. 

Í 4. kafla er fjallað um hlutverk einstakra aðila við framfylgd reglna á sviði opinberra 

innkaupa. Sérstaklega er vikið að hlutverkum ráðherra, Ríkiskaupa, Ríkisendurskoðunar, 

WTO og stofnana EFTA. Á hinn bóginn fara kærunefnd útboðsmála og almennir dómstólar 

fremst í flokki. Umfjöllun kafla 5.-7. er tileinkuð úrræðum þessara aðila.  

Í 5. kafla er gerð grein fyrir úrræðum kærunefndar útboðsmála þegar um er að ræða 

innkaup samkvæmt þriðja þætti OIL. Fyrst er fjallað um þau réttarúrræði sem tilskipanir ESB 

mæla fyrir um og í kjölfarið er fjallað um hvernig þessi úrræði birtast í íslenskum rétti. Í 6. 

kafla er gerð grein fyrir kröfum ESB-réttar þegar innkaup falla utan við gildissvið tilskipana 

ESB, hvernig þessum kröfum er fylgt eftir og að hvaða marki sjónarmið ESB-réttar eiga við 

að EES-rétti. Í framhaldi af því tekur við umfjöllun um réttarvörslu á sviði innlendra innkaupa 

                                                 
1
 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 2. 

2
 Innkaupastefna ríkisins, bls. 5. 

3
 EFTA stendur fyrir Fríverslunarsamtök Evrópu (e. European Free Trade Association). 

4
 EES stendur fyrir fyrir Evrópska efnahagssvæðið (e. European Economic Area). 
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á Íslandi, annars vegar innlendra innkaupa samkvæmt öðrum þætti OIL og hins vegar 

innlendra innkaupa sveitarfélaga. Í 7. kafla er fjallað sérstaklega um skaðabótaúrræðið. 

Stuttlega er vikið að kröfum ESB-réttar og í kjölfarið er fjallað um verkaskiptingu 

kærunefndar útboðsmála og almennra dómstóla þegar kemur að skaðabótakröfum og skilyrði 

skaðabóta. Sérstaklega er vikið að skaðabótaskyldu vegna óvirkni.  

Í 8. kafla er vikið að spillingu og refsiábyrgð á sviði opinberra innkaupa. Fjallað er um 

skaðsemi spillingar af þessu tagi, hvernig brot á reglum um opinber innkaup kunna að vera 

einkenni undirliggjandi spillingar og refsiverðrar háttsemi og hversu mikilvægt er að ráðast á 

rót vandans.  

Í 9. kafla er afstaða tekin til þess hvort umfjöllun ritgerðarinnar kallar á breytingar. Loks 

er efni ritgerðarinnar dregið saman í 10. kafla. 

 

2 Almennt um lagaumgjörðina á sviði opinberra innkaupa 

2.1 Inngangur 

Sterkt regluverk á sviði opinberra innkaupa er mikilvægur þáttur í lagaumgjörð hvers ríkis. 

Árið 1966 var nefnd Sameinuðu þjóðanna um alþjóðleg viðskiptalög (e. United Nations 

Commission on International Trade Law, UNCITRAL) komið á fót.5 Árið 1994 gaf nefndin út 

fyrirmynd að löggjöf á sviði opinberra innkaupa, Model Law on Procurement of Goods, 

Construction and Services. Fyrirmyndin reyndist mikilvæg við endurbætur á löggjöf ýmissa 

ríkja.6 Árið 2011 var ný fyrirmynd gefin út, Model Law on Public Procurement, til að 

bregðast við tækniframförum en áfram var haldið í sömu markmið og meginreglur.7 

Fyrirmyndir UNCITRAL eru ekki bindandi. Aftur á móti liggur fyrir að talsverður fjöldi ríkja 

hefur nýtt sér þær.8  

 Við samningu UNCITRAL fyrirmyndanna var m.a. horft til samnings WTO um opinber 

innkaup (e. Agreement on Government Procurement, GPA) og tilskipana ESB á sviði 

opinberra innkaupa.9 GPA er hefðbundinn milliríkjasamningur. Meðal aðila að honum eru 

ESB, aðildarríki þess og EFTA/EES-ríkin, þ.e. Ísland, Liechtenstein og Noregur.10 

Hefðbundið milliríkjasamstarf „grundvallast á þeirri reglu þjóðaréttar að fullvalda ríki 

                                                 
5
 Caroline Nicholas: „The UNCITRAL Model Law: an example for the global community“, bls. 19. Ísland er 

ekki meðlimur í þessari nefnd en t.a.m. Bandaríkin, Bretland, Frakkland, Kína og Þýskaland eru meðlimir, sbr. 

„Origin, Mandate and Composition of UNCITRAL“, http://www.uncitral.org.  
6
 Caroline Nicholas: „The UNCITRAL Model Law: an example for the global community“, bls. 20-21. 

7
 „UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011)“, http://www.uncitral.org. 

8
 Caroline Nicholas: „The UNCITRAL Model Law: an example for the global community“, bls. 21; 

„UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011)“, http://www.uncitral.org. 
9
 „UNCITRAL Model Law on Public Procurement (2011)“, http://www.uncitral.org. 

10
 „Parties, observers and accessions“, https://www.wto.org.  
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(sovereign states) beri almennt ekki skyldur gagnvart öðrum ríkjum nema þau stofni til þeirra 

sjálf.“11 Aftur á móti er ESB talið fela í sér nýja réttarskipan að þjóðarétti, sérstaks eðlis (l. sui 

generis).12 Tilskipanir ESB á sviði opinberra innkaupa teygja sig til EFTA/EES-ríkjanna á 

grundvelli EES-samningsins.  

 Þau ríki sem eiga aðild að GPA, ESB og/eða EES hafa skuldbundið sig til að haga 

regluverkum sínum á sviði opinberra innkaupa á tiltekinn veg. Sterkt regluverk nægir aftur á 

móti ekki til að skapa skilvirkt innkaupakerfi. UNCITRAL hefur bent á að „an effective 

procurement system will comprise not only adequate legislation and regulation, but also 

supporting institutional, administrative and legal infrastructure, throughout the procurement 

cycle.“13 Sterkar reglur og öflugt réttarvörslukerfi þurfa þannig að fylgjast að.  

 Aðild Íslands að GPA og EES hefur haft mikil áhrif á íslenska lagaumgjörð á sviði 

opinberra innkaupa. Löggjöfin er að stofni til af meiði ESB-réttar, sem hefur verið lagaður að 

aðild ESB og aðildarríkja sambandsins að GPA. Réttarvörslukerfið á sviði opinberra innkaupa 

er ekki undanskilið þessum áhrifum.  

 

2.2 Ísland fyrir inngöngu í EES 

Fyrstu íslensku lögin á sviði opinberra innkaupa voru lög nr. 72/1947 um Innkaupastofnun 

ríkisins.14 Þau kváðu á um að koma skyldi á fót stofnun sem sæi um innkaup á vörum og sölu 

þeirra til ríkisstofnana og sérstakra framkvæmda ríkisins.  

Á grundvelli fyrrgreindra laga var sett reglugerð nr. 73/1952 um Innkaupastofnun ríkisins. 

Reglugerð nr. 164/1959 tók síðar við af henni. Í síðargreindu reglugerðinni var mælt fyrir um 

að öll meiri háttar vörukaup á vegum stofnunarinnar skyldu auglýst opinberlega eða óskað 

væri skriflega eftir tilboðum með hæfilegum fyrirvara. Þá var kveðið á um að jafnan skyldi 

því boði tekið sem hagkvæmast gæti talist, að teknu tilliti til m.a. gæða og verðs. Að auki 

skyldu þeir, sem tilboð sendu, hafa rétt til að vera viðstaddir þegar tilboðin voru opnuð.15 

Verklegar framkvæmdir ríkisins féllu að mestu utan gildissviðs reglugerðarinnar og því voru 

lög nr. 63/1970 um skipan opinberra framkvæmda sett.16 

                                                 
11

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

42-43. 
12

 Sama heimild, bls. 44. 
13

 Roberto Hernández-García: „Introduction: the global challenges of international public procurement“, bls. 13; 

„United Nations Convention against Corruption: implementing procurement-related aspects“, 

http://www.uncitral.org.  
14

 Skúli Magnússon: „Complaints and Remedies in Public Procurement – The Icelandic Model“, bls. 147. 
15

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4507. 
16

 Sama heimild, bls. 4507. 
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Með lögum nr. 52/1987 um opinber innkaup voru meginreglur reglugerðar nr. 164/1959 

lögfestar í aðalatriðum og lög nr. 72/1947 felld úr gildi. Lögin höfðu ekki að geyma nánari 

ákvæði um framkvæmd útboða eða réttarstöðu bjóðenda en verið höfðu í reglugerðinni. 

Komið var á fót sérstakri yfirstjórn opinberra innkaupa sem fjármálaráðherra skipaði.17  

Ofangreind lög og reglugerðir voru fáorð um réttarvörslu. Meginmarkmið regluverksins 

var að tryggja hagkvæmni í opinberum rekstri og fjármálum. Réttindi fyrirtækja sem reyndu 

að fá viðskipti hins opinbera voru ekki efst á baugi. Það var í raun fyrst við inngöngu Íslands í 

EES sem áherslubreyting varð.18 Nánar er vikið að þeim þáttaskilum í kafla 2.4 Ísland eftir 

inngöngu í EES til dagsins í dag. 

 

2.3 Þróunin í Evrópu 

2.3.1 Sáttmálar ESB 

ESB á rætur að rekja til þriggja bandalaga (e. communities) sem var komið á fót í Evrópu eftir 

síðari heimsstyrjöld.19 Mikilvægast þessara bandalaga m.t.t. opinberra innkaupa var 

Evrópubandalagið sem var komið á fót með Rómarsáttmálanum árið 1957. ESB kom í stað 

Evrópubandalagsins við gildistöku Lissabonsáttmálans árið 2009.20 

 Til einföldunar má segja að Rómarsáttmálinn hafi komið á tolla- og markaðsbandalagi 

aðildarríkjanna.21 Þetta bandalag var upphaflega kallað sameiginlegur markaður (e. Common 

Market). Markaðsbandalagið var síðar endurnefnt innri markaður (e. Internal Market). 

Grundvallarákvæði Rómarsáttmálans lutu annars vegar að fjórfrelsinu, þ.e. frjálsu flæði vöru, 

þjónustu, vinnuafls og fjármagns milli aðildarríkjanna, og hins vegar sameiginlegum 

samkeppnisreglum. Þessi ákvæði mynda enn kjarna ESB.22 Þau er að finna í sáttmálanum um 

framkvæmd ESB (e. Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU).23 

 Sáttmálar ESB, þ. á m. TFEU, hafa í gegnum tíðina ekki innihaldið sérákvæði um opinber 

innkaup. Aftur á móti heyra opinber innkaup undir almennu frelsisákvæðin í TFEU. 

                                                 
17

 Sama heimild, bls. 4507. 
18

 Skúli Magnússon: „Complaints and Remedies in Public Procurement – The Icelandic Model“, bls. 147. 
19

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 150. Bandalögin þrjú voru 

Evrópubandalagið (e. European Community, EC), upphaflega kallað Efnahagsbandalag Evrópu (e. European 

Economic Community, EEC), Kola- og stálbandalagið (e. European Coal and Steal Community, ECSC) og 

Kjarnorkubandalag Evrópu (e. European Atomic Energy Community, Euratom). 
20

 Sama heimild, bls. 150. Líkt og Sue Arrowsmith gerir í bók sinni er í ritgerðinni talað um „ESB“ þegar vísað 

er til ESB og fyrirrennara þess nema samhengið krefjist nákvæmari tilgreiningar. 
21

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

Tollabandalag felur í sér að aðildarríkin reisa sameiginlegan tollamúr gagnvart ríkjum utan bandalagsins auk 

þess að fella niður tolla og sambærilegar hindranir gagnvart hverju öðru. Markaðsbandalag felur í sér að 

aðildarríkin afnema aðrar viðskiptahindranir en tolla sín á milli. Sama heimild, bls. 20 
22

 Sama heimild, bls. 20 
23

 Sama heimild, bls. 18. Í ritgerðinni er talað um „TFEU“ þegar vísað er til TFEU eða fyrirrennara hans nema 

samhengið krefjist nákvæmari tilgreiningar. 



10 

 

Mikilvægust eru 34. gr. um frjálst flæði vöru, 56. gr. um frelsi til að veita þjónustu og 49. gr. 

um staðfesturétt.24 Nánar er vikið að þýðingu þessara ákvæða í kafla 6 Innlend innkaup. 

 

2.3.2 Tilskipanir (e. Directives) 

2.3.2.1 Fyrstu árin 1970-1980 

Fyrstu tilskipanir ESB á sviði opinberra innkaupa komu til sögunnar í kringum árið 1970, þ.e. 

tilskipun 70/32/EBE, sem hafði að geyma reglur um vörusamninga, og tilskipun 71/304/EBE, 

sem hafði að geyma reglur um verksamninga. Saman eru þessar tilskipanir kenndar við losun 

hamla (e. liberalisation). Ástæðan fyrir setningu þeirra var sú að aðildarríkjunum var veittur 

aðlögunarfrestur fyrstu árin áður en fyrirrennarar 34., 49. og 56. gr. TFEU tóku gildi fullum 

fetum þar sem álitið var óhagkvæmt og pólitískt erfitt fyrir aðildarríkin að afnema allar 

hömlur samstundis. Tilskipanirnar voru liðir í því að virkja ákvæðin að fullu þar sem í þeim 

var lagt bann við ákveðnum ráðstöfunum. Lykilatriðið var að taka fyrir mismunun fyrirtækja á 

grundvelli þjóðernis. Núverandi þýðing tilskipananna er bundin við að vera hjálpartæki við 

túlkun ákvæða TFEU.25 

 Strax meðan á framangreindu aðlögunartímabili stóð varð ljóst að þörf var fyrir 

samræmingartilskipanir (e. co-ordination directives) á sviði opinberra innkaupa til fyllingar 

ákvæðum TFEU svo viðskiptatálmum yrði rutt úr vegi. Því var tilskipun 71/305/EBE, sem 

hafði að geyma reglur um verksamninga, sett samhliða tilskipun 71/304/EBE. Sambærileg 

tilskipun, 77/62/EBE, var sett um vörusamninga. Reglur um þjónustusamninga voru aftur á 

móti settar töluvert seinna.26  

 Upprunalegu samræmingartilskipanirnar tóku ekki til nokkurra mikilvægra geira, þ.e. 

vatnsveitna, samgangna, orkuvera og fjarskipta. Ástæðan fyrir þessari takmörkun var sú að 

það var misjafnt eftir aðildarríkjum hvort einkaaðilar eða opinberir aðilar fóru með þessa 

starfsemi. Síðan hefur sú skipting haldið sér að ákveðnar reglur gilda um hið opinbera (e. 

public sector) og aðrar um veitur (e. utilities sectors).27 

 Önnur mikilvæg takmörkun á gildissviði tilskipananna laut að fjárhæð samninga, þ.e. 

andvirði samnings þurfti að vera hærra en tiltekin viðmiðunarfjárhæð (e. financial threshold) 

til að tilskipun tæki til hans. Þessar viðmiðunarfjárhæðir voru háar og hefur þetta 

fyrirkomulag verið við lýði síðan. Prófessor Sue Arrowsmith telur það réttmætt og nefnir tvö 

atriði því til stuðnings. Í fyrsta lagi sé aðeins réttlætanlegt að beita formlegum innkaupaferlum 

                                                 
24

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 156. 
25

 Sama heimild, bls. 180-181. 
26

 Sama heimild, bls. 182. 
27

 Sama heimild, bls. 182. 
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við innkaup sem nái vissum fjárhæðum, vegna þess kostnaðar sem beitingu þeirra fylgi, til að 

stuðla að því að ávinningur sé umfram kostnað. Í öðru lagi sé notkun viðmiðunarfjárhæða 

skýr aðferð til að afmarka þá samninga sem áhugi kunni að vera fyrir þvert á landamæri.28 

Prófessor Roberto Caranta gagnrýnir aftur á móti þær rýru ástæður sem uppgefnar voru í 

upprunalegu tilskipununum. Hann bendir á að í forsendum (e. recitals) tilskipunar 

71/305/EBE kom fram að samningar undir vissu andvirði gætu, að svo stöddu, verið 

undanskildir frá samkeppni og að viðeigandi væri að undanskilja þá. Ennfremur kom fram að 

Framkvæmdastjórnin myndi að fenginni reynslu af reglunum leggja fram tillögu að nýrri 

tilskipun í þeim tilgangi að lækka viðmiðunarfjárhæðirnar. Roberto telur þau atriði sem þarna 

voru nefnd algjörlega innihaldslaus (e. not a reason at all). Að því sögðu telur hann uppgefnar 

ástæður í tilskipun 77/62/EBE aðeins betri. Þar kom fram að samningar undir vissu andvirði 

gætu verið undanskildir þar sem áhrif þeirra á samkeppni væru takmörkuð.29 

 

2.3.2.2 Árin í kjölfarið á hvítbók Framkvæmdastjórnarinnar árið 1985  

Upprunalegu samræmingartilskipanirnar reyndust bitlausar í framkvæmd enda gáfu 

aðildarríkin þeim lítinn gaum. Með tilkomu hvítbókar Framkvæmdastjórnarinnar árið 1985 

var nýju lífi blásið í stefnu ESB á sviði opinberra innkaupa. Í ljós kom að bitleysi stefnunnar 

endurspeglaði í raun veikleika á heildarstefnunni um sameiginlegan markað aðildarríkjanna. 

Hvítbókin lagði upp metnaðarfulla áætlun um svokallaðan innri markað. Hún fól í sér að ESB 

yrði eitt markaðssvæði án innri landamæra árið 1992. Sérstök áhersla var lögð á styrkingu 

reglna á sviði opinberra innkaupa til að þetta markmið yrði að veruleika.30  

 Reglubreytingum í kjölfar hvítbókarinnar má skipta í fjóra flokka. Í fyrsta lagi voru gerðar 

ráðstafanir til að styrkja tilskipanir 71/305/EBE og 77/62/EBE. Það var gert með tilskipunum 

88/295/EBE, sem tók til vörusamninga, og 89/440/EBE, sem tók til verksamninga. Þeim 

fylgdu ýmsar nýjungar sem þó voru ekki felldar inn í texta eldri tilskipananna. Bætt var úr því 

með tilskipunum 93/36/EBE, sem tók til vörusamninga, og 93/37/EBE, sem tók til 

verksamninga.31 Óhætt er að segja að í tilskipun 89/440/EBE hafi engan veginn verið staðið 

við loforðið sem fram kom í tilskipun 71/305/EBE. Þannig voru viðmiðunarfjárhæðirnar 

hækkaðar umtalsvert með þeim rökum að byggingarkostnaður hefði hækkað og að hagsmunir 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja sem byðu í meðalháa samninga mæltu með hækkun. Í þessu 

                                                 
28

 Sama heimild, bls. 448. 
29

 Roberto Caranta: „The Borders of EU Public Procurement Law“, bls. 25. 
30

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 183; Sigurður Líndal og Skúli 

Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 25-26. 
31

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 183-184. 
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endurspeglaðist eindreginn vilji til að undanskilja verðminni samninga.32 Síðar, við setningu 

tilskipana 93/36/EBE og 93/37/EBE, var sama innihaldsrýra skýringin gefin á notkun 

viðmiðunarfjárhæða og í tilskipun 71/305/EBE, þ.e. að viðeigandi væri að undanskilja 

verðminni samninga.33 

 Í öðru lagi var sett sérstök tilskipun, 92/50/EBE, um þjónustusamninga. Í stórum dráttum 

var hún sambærileg endurbættu tilskipununum um vörusamninga og verksamninga.34 Þannig 

var notast við viðmiðunarfjárhæðir með þeim rökum að með því væri komist hjá óþarfa 

formsatriðum (e. avoid unnecessary formalities) sem upp gætu komið ef tilskipunin tæki til 

verðminni samninga.35 Það sem aðgreindi tilskipunina var aftur á móti fjöldi sérgreindra 

undantekninga. Ástæður fyrir þeim má greina í tvennt. Þetta var í fyrsta lagi gert af 

praktískum ástæðum þar sem hugtakið „þjónusta“ er erfiðara að skilgreina jákvætt en 

hugtökin „verk“ og „vörur“.36 Í öðru lagi voru sum aðildarríkin einfaldlega mótfallin því að 

ESB-reglur tækju til þjónustu, sum því þeim þóttu reglurnar ófullkomnar en önnur því þau 

vildu geta keypt innlenda þjónustu. Fullur þungi ákvæða tilskipunarinnar tók aðeins til 

ákveðinnar þjónustu. Þannig varð skiptingin í A og B þjónustu til.37 Að lokum reyndist 

tilskipun 92/50/EBE uppfull af takmörkunum. Sumar voru beinlínis nefndar á meðan ein 

mikilvæg var gefin í skyn, þ.e. sérleyfissamningar um þjónustu (e. service concessions) voru 

undanskildir.38 

 Í þriðja lagi voru veitur dregnar undir regluverk ESB. Fyrst kom tilskipun 90/531/EBE, 

sem tók bara til verk- og vörusamninga, og síðan tilskipun 93/38/EBE, sem í grunninn tók 

þjónustusamninga undir regluverkið en fól til viðbótar í sér samsteypu reglnanna úr tilskipun 

90/531/EBE við reglur um þjónustusamninga. Í ljós hafði komið að það að undanskilja þessa 

aðila, eins og gert var í upphafi, fól í sér miklar viðskiptahömlur og því var þörf á 

breytingum.39 

 Í fjórða lagi var leitast við að efla réttarvörslu með tilskipunum 89/665/EBE, sem tók til 

hins opinbera, og 92/13/EBE, sem tók til veitna.40  Markmiðið var að tryggja að skilvirk og 

                                                 
32

 Roberto Caranta: „The Borders of EU Public Procurement Law“, bls. 25-26. 
33

 Sama heimild, bls. 27. 
34

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 184. 
35

 Roberto Caranta: „The Borders of EU Public Procurement Law“, bls. 26. 
36

 Í þessu samhengi er rétt að benda á útfærslu 4. gr. OIL. 
37

 Sjá II. viðauka tilskipunar 2004/18/EB. Reglurnar í kringum B þjónustu eru einfaldari, sbr. 21. gr. 

tilskipunarinnar. Sjá Handbók um opinber innkaup, bls. 33 og 38. 
38

 Roberto Caranta: „The Borders of EU Public Procurement Law“, bls. 26-27; Sue Arrowsmith: The Law of 

Public and Utilities Procurement, bls. 184. 
39

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 185. 
40

 Upphaflega var gildissvið tilskipunar 89/665/EBE skilgreint með tilvísun til gildissviðs tilskipana 71/305/EBE 

og 77/62/EBE. Síðar var vísað til tilskipunar 2004/18/EB. Núna er vísað til 2014/23/ESB og 2014/24/ESB. Í 
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hraðvirk réttarúrræði væru til staðar fyrir fyrirtæki í einstökum aðildarríkjum. Samhliða 

setningu þessara tilskipana tók Framkvæmdastjórnin sig á og fór að beita almennum úrræðum 

sínum til að framfylgja ESB-rétti á sviði opinberra innkaupa.41 

 

2.3.2.3 Breytingar vegna GPA 

Almenni samningurinn um tolla og viðskipti (e. General Agreement on Tariffs and Trade, 

GATT) varð til árið 1947 og tók gildi 1. janúar 1948.  Hann fjallaði um alþjóðaviðskipti með 

vörur og höfðu 128 ríki undirritað hann í árslok 1994, þ. á m. Ísland árið 1968. Þann 1. janúar 

1995 tók WTO við af GATT.42  

 Í GATT var ekki að finna ákvæði um opinber innkaup. Á sama tíma og viðræður um 

stofnun WTO fóru fram var upprunalegi GPA saminn. Um var að ræða hefðbundinn 

milliríkjasamning um opinber innkaup sem aðilum að WTO var ekki skylt að gerast aðilar að. 

Samningurinn tók gildi 1. janúar 1996. Hann var síðar endurskoðaður og tók nýja útgáfan 

gildi 6. apríl 2014. Núverandi aðilar að GPA eru 17 talsins, alls 45 WTO ríki. Enn fleiri aðilar 

fylgjast með gangi mála (e. observers). Tíu þeirra munu bráðlega gerast aðilar að 

samningnum. ESB hefur verið aðili frá upphafi sem og aðildarríki þess á hverjum tíma. Ísland 

hefur verið aðili að GPA frá árinu 2001.43 

 GPA er samningur sem er ætlað að losa um hömlur á sviði opinberra innkaupa. ESB setti 

tvær tilskipanir, þ.e. 97/52/EB, sem breytti tilskipunum 92/50/EBE, 93/36/EBE og 

93/37/EBE, og 98/4/EB, sem breytti tilskipun 93/38/EBE, til að tryggja að aðildarríkin nytu 

ekki síðri réttar gagnvart hverju öðru á grundvelli ESB-réttar en þriðju ríki nytu á mörkuðum 

innan ESB á grundvelli GPA. Meðal annars voru gerðar breytingar til að bregðast við því að 

viðmiðunarfjárhæðir GPA og tilskipana ESB voru í ólíkum einingum. Í tilfelli GPA voru þær 

í einingunni „sérstök dráttarréttindi“ (e. special drawing rights, SDR) en í tilfelli tilskipana 

ESB í einingunni „evrópsk mynteining“ (e. European currency unit, ECU). Evran tók síðar 

við af síðarnefndu einingunni. Þessi mismunur hafði í för með sér þann möguleika að 

viðmiðunarfjárhæðir samkvæmt GPA kynnu að vera lægri við ákveðnar aðstæður en 

samkvæmt tilskipunum ESB með þeim afleiðingum að þriðju ríki nytu ríkari réttar en 

aðildarríki ESB. Tekið var fyrir þennan möguleika með því að samræma 

                                                                                                                                                         
tilviki tilskipunar 92/13/EBE var upphaflega vísað til 90/531/EBE. Síðar var vísað til tilskipunar 2004/17/EB. 

Núna er vísað til 2014/23/ESB og 2014/25/ESB. 
41

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 185-186. 
42

 „The 128 countries that had signed GATT by 1994“, https://www.wto.org. Í dag eru 162 aðilar að WTO, þ. á 

m. ESB, aðildarríki þess og Ísland, sbr. „Members and Observers“, https://www.wto.org.  
43

 „Parties, observers and accessions“, https://www.wto.org; „Nr. 070, 29. september 2000. Aðild Íslands að 

WTO-samningi um opinber innkaup“, https://www.utanrikisraduneyti.is. 
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viðmiðunarfjárhæðirnar í tilskipununum og GPA. Þetta veldur því að viðmiðunarfjárhæðir 

ESB eru misháar í ákveðnum innkaupum eftir því hvort kaupandinn er sveitarfélag, stofnun 

sveitarfélags, annar opinber aðili á vegum sveitarfélags eða samtök sveitarfélaga (e. local 

government), eða annar opinber aðili (e. central government). Fyrrnefndi hópurinn heyrir ekki 

undir GPA og lýtur fyrir vikið hærri viðmiðunarfjárhæðum ESB en kaupendur sem heyra 

undir GPA.44 

Annað markmið breytinganna var að tryggja að ef farið væri að reglum tilskipananna væri 

um leið sjálfkrafa farið að GPA. Þetta síðarnefnda markmið náðist í raun ekki alveg sökum 

þess að áfram var tiltekinn munur á efni tilskipananna og GPA. Til að bregðast við þeim 

möguleika að GPA kynni áfram að veita betri rétt en tilskipanir ESB höfðu báðar 

breytingatilskipanirnar að geyma almennt ákvæði sem mælti fyrir um að ef reglur GPA væru 

hagstæðari fyrir fyrirtæki í aðildarríki en ákvæði tilskipananna skyldi beita hagstæðari reglum 

GPA.45 

 

2.3.2.4 Meiriháttar breytingar árið 2004 

Fram til ársins 2004 voru samræmingartilskipanir ESB á sviði opinberra innkaupa fjórar 

talsins.46 Það ár voru gerðar róttækar breytingar og reglurnar færðar inn í tvær nýjar 

tilskipanir, 2004/17/EB varðandi veitur og 2004/18/EB varðandi hið opinbera.47 

 Þessar umbætur áttu rætur að rekja til grænbókar Framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 

1996. Með henni stóð til að efna til umræðu um afmörkuð atriði frekar en að hefja 

undirbúning að grundvallarbreytingum. Aftur á móti þróaðist umræðan á allt annan veg og 

árið 1998 gaf Framkvæmdastjórnin út að reglubreytinga væri þörf af tveimur ástæðum. Í 

fyrsta lagi þyrfti að einfalda regluverkið, bæði til skýringar og bætingar, og í öðru lagi þyrfti 

að bregðast við breyttum háttum og markaðsaðstæðum. Eftir mikið skraf og ráðagerðir urðu 

hinar nýju tilskipanir að lokum að veruleika.48 

 Við gildistöku tilskipunar 2004/18/EB voru reglur um kaup á verkum, vörum og þjónustu 

sameinaðar á einum stað. Þannig kom tilskipunin í stað tilskipana 93/36/EBE, 93/37/EBE og 

92/50/EBE.49 Margar efnisbreytingar voru gerðar. Meðal þeirra voru breytingar á 

                                                 
44

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 187-188, 449, 451 og 453. 
45

 Sama heimild, bls. 187-188.  
46

 Tilskipun 93/36/EBE varðandi vörusamninga, tilskipun 93/37/EBE varðandi verksamninga, tilskipun 

92/50/EBE varðandi þjónustusamninga og tilskipun 93/38/EBE varðandi veitur. 
47

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 189. Tilskipanir 2004/17/EB og 

2004/18/EB eru á stöku stað kallaðar „2004 tilskipanirnar“ í ritgerðinni. 
48

 Sama heimild, bls. 189-190. 
49

 Sama heimild, bls. 190. 
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viðmiðunarfjárhæðum. Annars vegar voru allar fjárhæðir tilgreindar í evrum og hins vegar var 

mismunandi fjárhæðum fækkað til einföldunar á regluverkinu.50 

 

2.3.2.5 Árabilið 2007-2016 

Fyrst í kjölfar breytinganna árið 2004 beindi Framkvæmdastjórnin sjónum sínum að tveimur 

málaflokkum sem þær höfðu í óverulegu mæli tekið á, þ.e. réttarvörslu og innkaupum til 

varnarmála (e. defence procurement). Reglusetningin gekk greiðlega fyrir sig að þessu sinni.51  

 Tilskipun 2007/66/EB um breytingu á tilskipunum 89/665/EBE og 92/13/EBE var kynnt 

til sögunnar í þessu átaki. Henni var ætlað að bæta úr veikleikum á réttarvörslukerfinu á sviði 

opinberra innkaupa sem byggir á framtaki einkaaðila (e. system of supplier enforcement). 

Aftur á móti er ekki að finna neinar reglur í tilskipuninni um útfærslu á annars konar 

framfylgd (e. alternative methods for enforcement). Framkvæmdastjórnin vakti máls á 

hugmyndum um sjálfstæð landsyfirvöld (e. independent national authorities) sem skyldu sjá 

um að fylgja reglunum eftir. Þessar hugmyndir vöktu litla hrifningu aðildarríkjanna og 

döguðu uppi.52 Ítarlega er fjallað um efni tilskipunarinnar í kafla 5 EES-innkaup. 

 Eftir að reglusetningunni á árunum 2007-2009 lauk töldu sumir að búast mætti við að 

stöðugleikatímabil gengi í garð.53 Framkvæmdastjórnin var á öðru máli. Á árinu 2010 gaf hún 

út að til stæði að hefja samráðsferli með það að markmiði að vinna tillögur sem ættu að fela í 

sér einföldun og uppfærslu á regluverkinu á sviði opinberra innkaupa.54 Árið 2011 hófst 

samráðsferlið fyrir alvöru með útgáfu grænbókar. Samhliða því réðst Framkvæmdastjórnin í 

mat á áhrifum af og kostnaði vegna stefnu ESB á sviði opinberra innkaupa. Í lok árs 2011 

voru síðan birtar tillögur að nýjum tilskipunum fyrir hið opinbera, veitur og veitingu sérleyfa. 

Árið 2014 urðu allar þrjár tilskipanirnar að veruleika, þ.e. 2014/24/ESB sem mun víkja 

tilskipun 2004/18/EB úr vegi, 2014/25/ESB sem mun víkja tilskipun 2004/17/EB úr vegi og 

tilskipun 2014/23/ESB um sérleyfi.55 Sue Arrowsmith er þeirrar skoðunar að nýja regluverkið 

sé flóknara en það sem víkur úr vegi, þvert á það sem Framkvæmdastjórnin lagði upp með 

                                                 
50

 Sama heimild, bls. 191. Sue Arrowsmith telur að meginmarkmið breytinganna árið 2004 hafi í raun ekki náðst. 

Þannig telur hún að reglurnar hafi orðið flóknari (e. more complex and convoluted) eftir þær. 
51

 Sama heimild, bls. 194-195. Tilskipun 2009/81/EB um innkaup á sviði varnar- og öryggismála tekur á 

síðarnefnda málaflokknum. Ekki verður fjallað frekar um hana. 
52

 Sama heimild, bls. 195. Réttarvörslukerfi sem byggir á framtaki einkaaðila er háð því að einkaaðilar fari til 

dómstóla, eða annarra útskurðaraðila eftir atvikum, og geri kröfu um að tilteknum réttarúrræðum verði beitt á 

þeim grundvelli að ákveðin háttsemi brjóti gegn gildandi reglum.   
53

 Sama heimild, bls. 197. 
54

 Sama heimild, bls. 198. 
55

 Tilskipanir 2014/23/ESB, 2014/24/ESB og 2014/25/ESB eru á stöku stað kallaðar „2014 tilskipanirnar“ í 

ritgerðinni. 
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árið 2010. Aðildarríkjum ESB bar að meginstefnu til að hafa lokið innleiðingu tilskipananna 

18. apríl síðastliðinn.56 

 Viðmiðunarfjárhæðir eru að meginstefnu til lægri í tilskipunum 2014/24/ESB, sbr. 4. gr., 

og 2014/25/ESB, sbr. 15. gr., en upprunalegu fjárhæðirnar í tilskipunum 2004/18/EB, sbr. 7. 

gr., og 2004/17/EB, sbr. 16. gr.57 Tilskipun 2014/23/ESB, sbr. 8. gr., á við aðeins við um 

sérleyfissamninga um verk eða þjónustu yfir sömu viðmiðunarfjárhæð og gildir um 

verksamninga í tilskipunum 2014/24/ESB og 2014/25/ESB. Allar tilskipanirnar mæla fyrir 

um að Framkvæmdastjórnin skuli íhuga að leggja til hækkun á viðmiðunarfjárhæðum GPA og 

endurskoða í kjölfarið viðmiðunarfjárhæðir ESB ef það ber árangur.58  

 Samkvæmt skýrslu Framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 2015 var áætlað virði samninga 

sem auglýstir voru í TED59 árið 2013 um 422,78 milljarðar evra (þ. á m. innkaup veitna). 

Áætlað heildarvirði opinberra innkaupa innan ESB það ár var 1786,61 milljarðar evra 

(innkaup veitna voru ekki með í þeirri tölu).60 Þetta þýðir að ætla má að aðeins tæp 23,7% 

opinberra innkaupa innan ESB árið 2013 hafi heyrt undir tilskipanir ESB. Í skýrslu 

Framkvæmdastjórnarinnar frá árinu 2012 voru innkaup veitna höfð með í ætluðu heildarvirði 

opinberra innkaupa innan ESB. Af þessum sökum var hlutfallið fyrir árið 2011 um 17,7% 

miðað við tölurnar úr þeirri skýrslu.61 Aftur á móti var það 24,2% miðað við tölurnar úr 

skýrslunni frá 2015.62 Í skýrslum Framkvæmdastjórnarinnar er skýrlega tekið fram að um 

áætlanir sé að ræða. Það breytir því ekki að ástæða er til að ætla að í kringum 80% af 

heildarandvirði opinberra innkaupa innan ESB falli utan við tilskipanir ESB.  

 Pedro Telles, sérfræðingur í innkauparétti við Swansea-háskóla, skrifaði árið 2013 grein 

þar sem hann gagnrýndi harðlega háar viðmiðunarfjárhæðir ESB. Í greininni studdist hann við 

hlutfallið 17,7%.63 Pedro fullyrti að áhugi hlyti að vera fyrir meira en 17,7% af heildarandvirði 

opinberra innkaupa á innri markaðnum og kvað annað ekki fært en að líta svo á að 

                                                 
56

 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 199-200 og 202. 
57

 Rétt er að segja „að meginstefnu til“ því búið er að bæta við sérstökum viðmiðunarfjárhæðum fyrir ákveðna 

samninga. Þessar viðmiðunarfjárhæðir eiga sér ekki hliðstæðu í 2004 tilskipununum. Að þessu leyti eru 2014 

tilskipanirnar flóknari en fyrirrennarar þeirra.  
58

 Sjá 53. gr. 2014/23/ESB, 92. gr. 2014/24/ESB og 108. gr. 2014/25/ESB. 
59

 TED stendur fyrir Tenders Electronic Daily. Þetta er netútgáfa viðbætis Stjórnartíðinda ESB sem er tileinkuð 

opinberum innkaupum. Í TED er að finna upplýsingar um samninga sem heyra undir regluverk ESB um opinber 

innkaup. Sjá „TED home“, http://www.ted.europa.eu. 
60

 Public Procurement Indicators 2013, bls. 1 
61

 Public Procurement Indicators 2011, bls. 1 og 3.  
62

 Public Procurement Indicators 2013, bls. 5 og 7. 
63

 Viðmiðunarfjárhæðir árið 2011 og 2013, sbr. reglugerðir 1177/2009/EB og 1251/2011/EB, voru lægri en nýju 

viðmiðunarfjárhæðir 2014 tilskipananna eins og þeim hefur verið breytt til hækkunar með reglugerðum 

2170/2015/ESB, 2171/2015/ESB og 2172/2015/ESB. 
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viðmiðunarfjárhæðirnar væru bæði byggðar á geðþótta og undir pólitískum áhrifum.64 Hann 

sagði að það ætti að lækka þær þannig að meirihluti samninga á sviði opinberra innkaupa 

heyrði undir tilskipanir ESB, ekki síst til að minnka vægi CBI-prófsins (e. cross-border 

interest test) og þar með auka skýrleika regluverksins.65 Pedro benti sérstaklega á að gildandi 

viðmiðunarfjárhæðir byggðu á sambærilegum sjónarmiðum og þegar byrjað var að notast við 

viðmiðunarfjárhæðir við afmörkun á gildissviði tilskipana ESB. Þar af leiðandi væri í raun 

ekki tekið tillit til mikilla tækniframfara síðustu ára sem netvæðingin fæli í sér. Hann taldi 

ljóst að gömlu viðmiðunarfjárhæðirnar hefðu virkað hamlandi við samningaviðræður 

aðildarríkjanna um viðmiðunarfjárhæðir á síðustu árum.66 

 Rök Pedro Telles fyrir því að viðmiðunarfjárhæðir ESB séu of háar eru sannfærandi. 

Rökrétt er að ætla að áhugi sé fyrir meira en 1/5 af heildarandvirði opinberra innkaupa á innri 

markaðnum á tímum þar sem samskipti, samgöngur og flutningar hafa aldrei gengið greiðar 

fyrir sig. Dómaframkvæmd ESB-dómstólsins (e. Court of Justice of the European Union) um 

CBI-prófið, og sambærileg próf, sýnir að það eru samningar undir núverandi 

viðmiðunarfjárhæðum sem hafa þýðingu á innri markaðnum.67 Bætt tækni hlýtur að draga úr 

kostnaði opinberra aðila við að framkvæma þau innkaupaferli sem tilskipanir ESB áskilja sem 

dregur úr vægi þeirra raka að halda þurfi viðmiðunarfjárhæðum uppi til að tryggja ávinning 

umfram kostnað af ferlunum.  

 Viðmiðunarfjárhæðum ESB var ekki umbylt í 2014 tilskipununum þrátt fyrir rök með 

slíkum breytingum. Aftur á móti var gildissviði tilskipana 89/665/EBE og 92/13/EBE breytt 

til að laga þær að tilkomu nýju tilskipananna, sbr. 46. og 47. gr. tilskipunar 2014/23/ESB.68 

Þetta var ekki byltingarkennd breyting. Öllu meiri nýjung er að finna í 83. gr. tilskipunar 

2014/24/ESB.69 Við fyrstu sýn má ætla að ákvæðið skarist á við tilskipanir 89/665/EBE og 

2007/66/EB, enda ber það yfirskriftina „Enforcement“, en svo er hins vegar ekki. Í ákvæðinu 

er kveðið á um að aðildarríkin skuli fela ákveðinni einingu, þ.e. „one or more authorities, 

bodies or structures“ eftirlit með beitingu reglna á sviði opinberra innkaupa og sjá til þess að 

viðkomandi eining hafi vald til að koma upplýsingum áfram til viðkomandi yfirvalda ef upp 

kemst um ákveðin brot eða kerfislæg vandamál. Upplýsingar sem safnað er við eftirlitið skal 

gera aðgengilegar almenningi og senda Framkvæmdastjórninni. Jafnframt skulu aðildarríkin 

                                                 
64

 Pedro Telles: „The Good, the Bad, and the Ugly: The EU‘s Internal Market, Public Procurement Thresholds, 

and Cross-Border Interest“, bls. 4 og 5. 
65

 Sama heimild, bls. 8-9. 
66

 Sama heimild, bls. 9. 
67

 Nánar er vikið að CBI-prófinu og dómaframkvæmd ESB-dómstólsins í kafla 6 Innlend innkaup. 
68

 Sjá neðanmálsgrein 40. 
69

 Sams konar ákvæði er í 99. gr. tilskipunar 2014/25/ESB. Svipað ákvæði er í 45. gr. 2014/23/ESB. 
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sjá til þess að opinberir aðilar sem standa í innkaupum og fyrirtæki geti aflað sér upplýsinga 

og ráðgjafar án endurgjalds sem og að opinberir aðilar eigi möguleika á stuðningi við 

skipulagningu og framkvæmd á innkaupum. Þessu til viðbótar skulu opinberir aðilar geyma 

afrit af öllum samningum yfir tilteknum fjárhæðum sem eiga að vera aðgengilegir, en 

aðganginn má þó takmarka.  

 Í forsendum 121-126 í tilskipun 2014/24/ESB er að finna athugasemdir sem varða 83. gr.70 

Þar kemur fram að hugsunin að baki eftirlitsskyldunni sé að afla upplýsinga svo unnt sé að 

bera kennsl á vandamál við beitingu innkaupareglnanna og í framhaldinu bæta úr þeim á 

skilvirkan hátt. Aðildarríkin ráða því hvernig eftirlitið fer fram og af hálfu hvaða einingar. Þá 

ráða þau hvort eftirlitið byggist á eftiráskoðun úrtaka (e. sample-based ex-post control) eða 

kerfisbundinni fyrirframskoðun (e. systematic ex-ante control). Krafan um að eftirlitsaðili 

komi upplýsingum til viðeigandi yfirvalda felur ekki í sér að eftirlitsaðili þurfi að hafa stöðu 

aðila frammi fyrir viðeigandi úrskurðaraðila. 

 Hugsunin með því að koma á fót einingu sem veitir bæði kaupendum og fyrirtækjum 

upplýsingar og ráðgjöf er að bæta skilvirkni í opinberum innkaupum með því að auka 

þekkingu, skýrleika og fagmennsku. Aftur á móti er ekki í þessu fólgin krafa um ítarlega 

lögfræðiráðgjöf sem sniðin er að hverju og einu tilfelli. Upplýsingagjöfin má vera almennari. 

 Markmiðið með skyldu kaupenda til að geyma vissa samninga er að stuðla að rekjanleika 

og gagnsæi í ákvörðunartöku og sporna þannig við spillingu og svikum. Þessu til viðbótar ber 

kaupendum að skrá grunnþætti og ákvarðanir í hverju og einu innkaupaferli. 

 Í forsendu 122 kemur skýrt fram að reglum 2014/24/ESB, þ. á m. 83. gr., sé ekki ætlað að 

hreyfa við þeim grunnatriðum réttarvörslu sem tilskipun 89/665/EBE mælir fyrir um.71 

Markmiðið með nýjung 83. gr. er að skapa nýtt kerfi sem gerir fólki og fyrirtækjum í 

aðildarríkjunum kleift að benda á hugsanleg brot án þess að þurfa að sýna fram á lögvarða 

hagsmuni í tengslum við umrætt brot eða taka stöðu aðila. 

   

2.3.3 EES-samningurinn 

2.3.3.1 Tilurð samningsins 

Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA, voru stofnuð með EFTA-samningnum sem undirritaður 

var af sjö ríkjum í Stokkhólmi árið 1960. Markmið aðildarríkjanna var að skapa valkost gegnt 

                                                 
70

 Sjá forsendur 127-132 í tilskipun 2014/25/ESB. 
71

 Sjá forsendu 128 í tilskipun 2014/25/ESB þar sem vísað er til tilskipunar 92/13/EBE. Að öðru leyti er efnið 

hið sama. 
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Efnahagsbandalagi Evrópu, þ.e. koma á samvinnu á sviði efnahags- og viðskiptamála á 

grundvelli hefðbundins milliríkjasamnings.72  

 Í fyrstu var ákveðið jafnvægi á milli blokkanna tveggja. Aftur á móti hófu aðildarríki 

EFTA að færa sig um set til bandalaganna eftir því sem árin liðu og í byrjun 9. áratugarins 

voru efnahagslegir yfirburðir bandalaganna ljósir. Um það leyti hófust viðræður milli 

blokkanna um sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði. Jákvæð afstaða 

Framkvæmdastjórnarinnar hratt af stað samningaviðræðum árið 1989.73 Þeim lauk með 

undirritun EES-samningsins árið 1992, sem síðar tók gildi árið 1994.74  

 Núverandi aðilar að EES-samningnum eru ESB, aðildarríki þess, Ísland, Noregur og 

Liechtenstein.75 EFTA-stoðin veiktist mjög skömmu eftir að samningurinn tók gildi þegar 

Austurríki, Svíþjóð og Finnland gengu í ESB. ESB-stoðin hefur síðan haldið áfram að 

styrkjast með auknum fjölda aðildarríkja.76 Sökum þessa hefur efnahagslegt og pólitískt vægi 

samningsins minnkað.77    

   

2.3.3.2 Einsleitnimarkmiðið 

Meginmarkmið EES-samningsins er að útvíkka innri markað ESB til EFTA/EES-ríkjanna. 

Grundvallarákvæðin um fjórfrelsið og samkeppnisreglur ESB mynda kjarna hans.78 Í 1. gr. 

samningsins er að finna eftirfarandi markmiðsákvæði: „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“.79 Markmiðið sem birtist í ákvæðinu er nefnt einsleitni. Það felur í sér fjóra 

þætti, þ.e. að ákvæði samningins eru eins orðuð og ákvæði stofnsáttmála ESB þegar 

samningurinn var gerður, að samningurinn skal uppfærður m.t.t. nýrra réttargerða ESB sem 

varða innri markaðinn, að stofnanir stoðanna tveggja, EFTA og ESB, vinna saman að því að 

                                                 
72

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

115; Vefsíða EFTA, http://www.efta.int. EFTA-samningurinn var uppfærður með Vaduz-samningnum sem tók 

gildi árið 2002. Ísland varð aðili að EFTA árið 1970. 
73

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

115-116. 
74

 Sama heimild, bls. 117. 
75

 Fjórða EFTA-ríkið, Sviss, hafnaði aðild að EES. Af þeim sökum eru Ísland, Noregur og Liechtenstein saman 

kölluð EFTA/EES-ríkin. 
76

 Vefsíða ESB, http://www.europa.eu.  
77

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

118. 
78

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

123; Vefsíða EFTA, http://www.efta.int. 
79

 Sjá einnig fjórða og fimmtánda lið aðfararorða EES-samningsins. 



20 

 

tryggja að EES-reglur hafi sambærilega verkan og sambærilegar ESB-reglur og að við túlkun 

EES-reglna ber að taka tillit til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins.80  

Einsleitnimarkmiðið er grundvöllur þeirrar sérstöðu sem EES-samningurinn hefur meðal 

milliríkjasamninga, það er drifkrafturinn á bakvið þróun hans. Aftur á móti er það ekki 

takmarkalaust. Í þessu sambandi verður að hafa hugfast að EES-samningurinn er rammaður 

inn á vissan hátt, hann tekur ekki til ákveðinna þátta ESB, t.d. sameiginlegu tollastefnunnar og 

myntstefnunnar. Að sama skapi er ekki unnt að tryggja einsleitni innan EFTA-stoðarinnar 

með aðferðafræði ESB, sbr. einkum beina réttarverkan (e. direct effect) og forgangsáhrif (e. 

primacy), heldur þarf að gæta að forsendum samningsins.81 EFTA-ríkin gengu til 

samnningaviðræðna við ESB um aðgang að innri markaðnum með þá grundvallarforsendu í 

farteskinu að þau myndu ekki gefa eftir sjálfræði sitt að lögum (e. legal autonomy).82  

Samkvæmt framansögðu er einsleitni EES-réttar formlega takmörkuð við efnisákvæði 

EES-samningsins. Markmiðið tekur strangt til tekið ekki til reglna sem varða málsmeðferð og 

réttaráhrif. Þrátt fyrir þetta hefur það áhrif á reglur um stofnanir sem og reglur um 

framkvæmd og áhrif EES-reglna að landsrétti. Ástæðan er sú að EES-réttur á að tryggja 

sambærilegt réttarástand í báðum stoðum samningsins. Ekki dugar að reglurnar séu aðeins 

þær sömu í orði.83  

 

2.3.3.3 Úrlausnir ESB-dómstólsins 

Af einsleitnimarkmiði EES-samningsins leiðir að hvers konar réttarheimildir ESB-réttar 

kunna að hafa þýðingu fyrir samninginn, þ. á m. fordæmi ESB-dómstólsins. Taka verður tillit 

til þeirra svo markmiðið geti náð fram að ganga.84  

 Í 6. gr. EES-samningsins segir: „Með fyrirvara um þróun dómsúrlausna í framtíðinni ber 

við framkvæmd og beitingu ákvæða samnings þessa að túlka þau í samræmi við úrskurði 

dómstóls Evrópubandalaganna sem máli skipta og kveðnir hafa verið upp fyrir 

undirritunardag samnings þessa, þó að því tilskildu að þau séu efnislega samhljóða 

samsvarandi reglum stofnsáttmála Efnahagsbandalags Evrópu og stofnsáttmála Kola- og 

stálbandalagsins og gerðum sem samþykktar hafa verið vegna beitingar þessara tveggja 

                                                 
80

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

123-124. 
81

 Sama heimild, bls. 124. 
82

 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law, bls. 29. 
83

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

124-125. 
84

 Sama heimild, bls. 136. 
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sáttmála.“ Ákvæðið hefur að geyma viðurkenningu á réttarheimildarlegu gildi ákveðinna 

afmarkaðra fordæma ESB-dómstólsins að EES-rétti.  

 Samkvæmt orðanna hljóðan þurfa viðkomandi fordæmi að vera tilkomin fyrir 

undirritunardag EES-samningsins, þ.e. 2. maí 1992. Þrátt fyrir það hefur EFTA-dómstóllinn í 

framkvæmd ekki gert greinarmun á úrlausnum ESB-dómstólsins eftir tímasetningum þeirra og 

þá einkum á grundvelli einsleitnimarkmiðsins. Í þessu sambandi er einnig vert að benda á að í 

1. mgr. 3. gr. í samningi EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls er að finna 

ákvæði sem er efnislega sambærilegt 6. gr. EES-samningsins.85 Í 2. mgr. þeirrar greinar kemur 

fram að taka beri tilhlýðilegt tillit til úrlausna ESB-dómstólsins eftir undirritunardag. Í öllu 

falli virðast tímamörk úrlausnanna ekki skipta máli ef önnur skilyrði eru uppfyllt.86 

 Viðkomandi skilyrði lúta að úrlausnarefninu. Framangreind ákvæði 6. gr. EES-

samningsins og 1. mgr. 3. gr. samningsins um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls eru 

afmörkuð þannig að úrlausnir ESB-dómstólsins þurfi að varða ESB-ákvæði sem eru efnislega 

samhljóða EES-ákvæðum svo þær geti talist fordæmisgefandi að EES-rétti. Úrlausnir ESB-

dómstólsins sem varða málefnasvið ESB sem EES-samningurinn tekur ekki til, t.d. 

sameiginlegu tollastefnuna eða stjórnskipun ESB, hafa ekki þýðingu að EES-rétti.87 

 Þrátt fyrir að úrlausn ESB-dómstólsins uppfylli ekki þau skilyrði sem að ofan greinir kann 

hún samt sem áður að hafa þýðingu þótt á henni verði ekki byggt sem fordæmi. Dæmi um 

þetta er að finna í EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María).  

Bakgrunnur málsins var sá að nokkrum árum áður, í EBD, mál C-6/90 og C-9/90, ECR 

1991, bls. I-5357 (Francovich), sló ESB-dómstóllinn því föstu að aðildarríkin gætu orðið 

skaðabótaskyld gagnvart einkaaðilum vegna vanrækslu við innleiðingu tilskipana að 

uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum. Niðurstaðan byggði ekki á ákvæðum sáttmálanna 

enda var þar hvergi minnst á mögulega skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna. Kjarninn í 

forsendum dómstólsins var eftirfarandi: „The full effectiveness of Community rules would be 

impaired and the protection of the rights which they grant would be weakened if individuals 

were unable to obtain redress when their rights are infringed by a breach of Community law 

for which a Member State can be held responsible. [...] It follows that the principle whereby a 

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

Community law for which the State can be held responsible is inherent in the system of the 
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 Í 108. gr. EES-samningsins kemur fram að EFTA-ríkin skuli koma á fót eftirlitsstofnun og dómstól. Það var 

gert með samningnum um eftirlitsstofnun og dómstól sem undirritaður var samhliða EES-samningnum. 
86

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

138.  
87

 Sama heimild, bls. 138-139. 
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Treaty.“
[breyting hér]

 Samkvæmt síðari dómum ESB-dómstólsins, t.d. EBD, mál C-46/93 og C-

48/93, ECR 1996, bls. I-1029 (Brasserie du Pecheur), gildir reglan um skaðabótaábyrgð 

aðildarríkjanna um hvers konar brot ríkis gegn ESB-rétti, sbr. „that principle holds good for 

any case in which a Member State breaches Community law, whatever be the organ of the 

State whose act or omission was responsible for the breach.“88 

Í EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María) reyndi á hvort EFTA/EES-

ríkin gætu orðið skaðabótaskyld gagnvart einkaaðilum vegna brota gegn EES-rétti. EFTA-

dómstóllinn kvað meginregluna um skaðabótaábyrgð vera hluta EES-samningsins þrátt fyrir 

að ekkert tiltekið ákvæði væri um slíka ábyrgð í samningnum. Hann kvað eðlilegt að lög sem 

lögfestu meginmál samningsins væru skýrð svo að meginreglan fælist í þeim. Niðurstöðuna 

byggði hann ekki á úrlausnum ESB-dómstólsins heldur einkum á markmiðinu um einsleitni 

og markmiðinu um að koma á og tryggja rétt einstaklinga og aðila í atvinnurekstri til 

jafnræðis og jafnra tækifæra. Síðarnefnda markmiðið birtist einkum í áttunda lið aðfararorða 

EES-samningsins.89 Einnig vísaði EFTA-dómstóllinn til 3. gr. samningsins, sem mælir fyrir 

um skyldu samningsaðila til að gera allar viðeigandi almennar eða sérstakar ráðstafanir til að 

tryggja að staðið verði við skuldbindingar sem af samningnum leiða, og benti á að 

framkvæmd samningsins ylti á að einkaaðilar, sem væru tryggð réttindi í honum, gætu byggt á 

þeim. 

Framangreindur rökstuðningur EFTA-dómstólsins er í sjálfu sér ekki ósannfærandi. Aftur 

á móti er ljóst að dómararnir voru fullkomlega meðvitaðir um dómaframkvæmd ESB-

dómstólsins, þótt þeir hafi ekki vísað til hennar í rökstuðningi sínum fyrir tilvist reglunnar, 

enda kváðu þeir skilyrði skaðabótaábyrgðar vera þau sömu og að ESB-rétti, sbr. málsgrein 

66,90 og vísuðu til EBD, mál C-6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. I-5357 (Francovich) í því 

samhengi, sbr. málsgrein 67. Þá vísuðu Erla María og Eftirlitsstofnun EFTA (hér eftir ESA) 

sérstaklega til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins um tilvist reglunnar, sbr. málsgrein 45. 

Niðurstaðan í EBD, mál C-6/90 og C-9/90, ECR 1991, bls. I-5357 (Francovich) var 

kveðin upp 19. nóvember 1991. Þrátt fyrir það var ekkert minnst á hana í 

samningaviðræðunum um EES-samninginn.91 Þessi þögn hlýtur að hafa kveikt á rauðum 

ljósum hjá dómurunum í EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María). Ástæða er 
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 Sama heimild, bls. 72. 
89

 „ERU SANNFÆRÐIR UM að einstaklingar muni gegna mikilvægu hlutverki á Evrópska efnahagssvæðinu 

vegna beitingar þeirra réttinda sem þeir öðlast með samningi þessum og þeirrar verndar dómstóla sem þessi 

réttindi njóta“. 
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 Í M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law, bls. 250 segir: „The conditions for liability as recognized by the 

EFTA Court under EEA law in the case Erla María Sveinbjornsdottir faithfully reflect the ECJ‘s case law.“ 
91

 M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law, bls. 239. 
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til að ætla að þeir hafi litið svo á að þeir ættu enga völ í ljósi dómaframkvæmdar ESB-

dómstólsins og týnt til sannfærandi rök fyrir reglunni um skaðabótaábyrgð. Gagnstæð 

niðurstaða hefði grafið undan EES-samningnum og sett framtíð hans í hættu.92 Mögulega 

hefði þessi sérstaka réttarskipan, sem var í mótun, ekki þolað þetta reiðarslag. Í öllu falli 

hefðu EFTA/EES-ríkin þurft að setjast niður og finna leiðir til að tryggja réttarvernd 

einkaaðila. Í þessu samhengi er vert að hafa hugfast að í ESB-rétti er skaðabótaábyrgð 

aðildarríkjanna viðbót við reglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif.93 Í EES-rétti 

stendur skaðabótaábyrgðin aftur á móti ein, sbr. EFTAD, mál E-1/07, EFTACR 2007, bls. 

246.94 

Ofangreind umfjöllun er til marks um þýðingu úrlausna ESB-dómstólsins að EES-rétti, 

hvort sem þær verða felldar undir 6. gr. EES-samningsins eða ekki. 

 

2.3.3.4 Tilskipanir ESB 

EES-samningurinn verður að taka breytingum í samræmi við þróun ESB-réttar svo 

einsleitnimarkmiðið náist. Af þessu leiðir að taka verður upp í samninginn þær ESB-

réttargerðir sem eru á efnissviði hans.95  

 Í tillögum Framkvæmdastjórnarinnar að nýjum ESB-réttargerðum er sérstaklega tilgreint 

hvort þær hafa þýðingu fyrir EES eða ekki. Aftur á móti á Sameiginlega EES-nefndin 

lokaorðið um hvort réttargerð heyrir undir efnissvið EES-samningsins. Innan nefndarinnar 

hefur hvert og eitt EFTA/EES-ríki í raun neitunarvald við sérhverja ákvörðunartöku. Þegar 

nefndin hefur tekið ákvörðun um upptöku gerðar í samninginn er hún orðin hluti af honum og 

EFTA/EES-ríkjunum ber skylda til að innleiða hana í landsrétt sinn.96  

 Í XVI. viðauka við EES-samninginn er að finna þær ESB-réttargerðir á sviði opinberra 

innkaupa sem teknar hafa verið upp í samninginn.97 Þar er að finna tilskipanir 89/665/EBE, 

92/13/EBE, 2004/17/EB, 2004/18/EB og 2007/66/EB. Nýju 2014 tilskipanirnar þrjár hafa enn 
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 Í M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law, bls. 243 segir: „Is there any other choice for the EEA legal 

order to differ on this essential issue? The non-acceptance of the principle by the EFTA-EEA states could have 

easily led to a decline of the EEA Agreement.“ 
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 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 72. 
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 Í dómnum segir: „the EEA Agreement does not require that a provision of a directive that has been made part 

of the EEA Agreement is directly applicable and takes precedence over a national rule that fails to transpose the 

relevant EEA rule correctly into national law.“ Sjá einnig M. Elvira Méndez-Pinedo: EC and EEA law, bls. 305. 
95

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

163. 
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 Sama heimild, bls. 164-165. 
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 Samkvæmt 119. gr. EES-samningsins eru viðaukar hans óaðskiljanlegir hlutar af honum. 
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ekki verið teknar upp í EES-samninginn en í þeim öllum kemur fram að þær hafi þýðingu 

fyrir EES.98  

  

2.3.3.5 Réttarfarslegt sjálfsforræði aðildarríkjanna 

Ein af meginreglum EES-réttar er reglan um réttarfarslegt sjálfsforræði aðildarríkjanna (e. 

procedural autonomy). Sambærileg regla er fyrir hendi að ESB-rétti. Í reglunni felst að 

aðildarríkjunum er að meginstefnu til eftirlátið að ákveða hvernig efnisreglum EES-réttar er 

nánar framfylgt. Fjölmargar undantekningar eru frá reglunni sem grundvallast á settum 

réttarreglum. Að sama skapi verður að setja þann fyrirvara við hana að aðildarríkjunum ber 

samkvæmt grunnreglum EES-réttar að tryggja viðhlítandi virkni EES-reglna og að sjá til þess 

að fullnusta þeirra sé sambærileg fullnustu innlendra reglna. Þá hefur hollustuskyldan, sem 3. 

gr. EES-samningsins felur í sér, einnig takmarkandi áhrif.99 

 Prófessor Takis Tridimas hefur í skrifum sínum fjallað um grunnregluna um sambærilega 

fullnustu (e. principle of equivalence) og grunnregluna um viðhlítandi virkni (e. principle of 

effectiveness). Þær mynda eina heild (e. complementary). Fyrrnefnda grunnreglan tryggir að 

réttindi sem leiða af ESB-rétti njóti sömu verndar og sambærileg réttindi sem leiða af 

landsrétti. Ef landsréttur tryggir síðarnefndu réttindunum vissa vernd skal hún jafnframt ná til 

þeirra fyrrnefndu. Af síðarnefndu grunnreglunni leiðir að gerð er krafa um að ESB-réttindi 

njóti virkrar verndar og framkvæmd á þeim sé virk fyrir landsdómstólum. Reglan tryggir að 

beiting réttinda sem leiða af ESB-rétti sé ekki svo gott sem ómöguleg eða óhóflega erfið.100  

Reglurnar tvær eru sjálfstæðar gagnvart hvorri annarri. Þetta þýðir að tiltekin regla getur 

verið andstæð grunnreglunni um viðhlítandi virkni jafnvel þótt hún taki jafnt til réttinda sem 

leiða af ESB-rétti og landsrétti.101 Takis Tridimas telur að saman hafi reglurnar knúið 

landsdómstóla aðildarríkjanna til að meta réttarvörslu frá nýju sjónarhorni, þ.e. kanna ofan í 

kjölinn markmið réttarúrræða og samspil þeirra, afhjúpa hömlur og greina kosti. Heilt yfir hafi 

þær haft jákvæð áhrif á réttarkerfi aðildarríkjanna.102   

Umfjöllun EFTA-dómstólsins um inntak grunnreglnanna að EES-rétti í EFTAD, mál E-

11/12, EFTACR 2013, bls. 272 (Beatrix Koch) byggir á tilvísunum til ESB-réttar. Það sýnir 

glögglega að um sambærilegar reglur er að ræða.103 Páll Hreinsson bendir á að grunnreglan 

                                                 
98

 Vefsíða EFTA, http://www.efta.int, nánar tiltekið http://www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/other-

legal-documents/list-eu-acquis-marked-or-considered-eea-relevant/weekly_list.pdf.  
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 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 12 
100

 Takis Tridimas: The General Principles of EU Law, bls. 418 og 423. 
101

 Sama heimild, bls. 424. 
102

 Sama heimild, bls. 423. 
103

 Sjá málsgreinar 121-136 í dómnum. 
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um viðhlítandi virkni sé að hluta fólgin í hollustuskyldunni, sbr. 3. gr. EES-samningsins.104 

Þegar unnt er að túlka EES-reglu á mismunandi vegu ber að velja þann túlkunarmöguleika 

sem tryggir virkni hennar, þ.e. óheimilt er að kjósa túlkun sem sviptir ákvæðið virkni sinni.105 

Virk réttarvernd (e. effective judicial protection) er einn grundvallarþátta EES-réttar.106 Nánar 

er fjallað um þýðingu framangreindra grunnreglna á sviði opinberra innkaupa í kafla 6 

Innlend innkaup.   

 

2.4 Ísland eftir inngöngu í EES til dagsins í dag 

Þáttaskil urðu í þróun íslenskra reglna á sviði opinberra innkaupa við inngöngu í EES. Aftur á 

móti er tæplega hægt að segja að löggjafinn hafi farið hamförum eftir undirritun EES-

samningsins í Oportó. Fyrst um sinn var ekki farið í eiginlega heildarendurskoðun á 

löggjöfinni heldur látið við það sitja að breyta bæði lögum nr. 63/1970 og nr. 52/1987 með 

breytingalögum nr. 55/1993 til að bregðast við EES-skuldbindingum á sviði opinberra 

innkaupa. Með þeim lögum var í fyrsta sinn mælt fyrir um kæruleið einstaklinga og lögaðila 

vegna ætlaðra brota á reglum um opinber innkaup.107  

Nánar tiltekið var opnað á kæruleið til fjármálaráðuneytisins. Aðalákvæðin um 

réttarvörslu voru sett í lög nr. 63/1970, sbr. 26.-31. gr., en lög nr. 52/1987 vísuðu þangað, sbr. 

14. gr. Kæra var bundin við innkaup yfir viðmiðunarfjárhæðum EES, sbr. 25. gr. laga nr. 

63/1970 og 13. gr. laga nr. 52/1987. Möguleg úrræði ráðuneytisins voru fábrotin og aðgerðir 

bundnar við tímabilið fram að því að tilboð bjóðanda var samþykkt, sbr. 26. og 29. gr. laga nr. 

63/1970. Úrræðin voru tvenns konar, þ.e. annars vegar stöðvun um stundarsakir og hins vegar 

breyting ákvörðunar kaupanda. Bótaákvæði 27. gr. laga nr. 63/1970 var bundið við að gera 

bjóðanda skaðlausan af þátttöku í útboði. 

Eftir gildistöku EES-samningsins varð ljóst að nokkuð skorti á að efnisreglur tilskipana 

ESB hefðu verið lögfestar með fullnægjandi hætti. Brugðist var við fyrirliggjandi annmörkum 

með reglugerð nr. 302/1996. Í henni voru fyrstu ítarlegu íslensku reglurnar um framkvæmd og 

fyrirkomulag opinberra innkaupa með hliðsjón af réttindum þátttakenda og þeirra sem höfðu 

áhuga á þátttöku.108 Í XIII. kafla reglugerðarinnar var kærunefnd útboðsmála komið á fót. 
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 Páll Hreinsson: „General principles“, bls. 376. 
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 Sama heimild, bls. 377. 
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 Sama heimild, bls. 378. 
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 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4508. 
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 Sama heimild, bls. 4508. Í reglugerðinni voru ákvæði um það sem skyldi bjóða út, áætlun kostnaðar, 

útboðsaðferðir, val á bjóðendum, útboðsgögn, samanburð tilboða, val á tilboði o.fl. Þá var sérstakur kafli þar sem 

tilgreindar voru þær ESB-gerðir sem öðlast skyldu gildi. 
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Hlutverk nefndarinnar var að láta uppi ráðgefandi álit til fjármálaráðherra á kærum vegna 

ætlaðra brota.109 

Í ágúst 1999 hófst vinna við heildarendurskoðun laga og reglna um opinber innkaup.110 

Þeirri vinnu lauk með setningu laga nr. 94/2001 um opinber innkaup. Við gildistöku þeirra 

féllu brott lög nr. 52/1987 og reglugerð nr. 302/1996.111 Í lögunum voru dregnar saman á 

einum stað allar helstu reglur um opinber innkaup. Þau mörkuðu ákveðna stefnu sem enn er 

fylgt. Þörf er á að fjalla nánar um nokkur atriði. 

Í fyrsta lagi var tekin ákvörðun um að skilja undan lögunum innkaup samkvæmt tilskipun 

93/38/EBE. Þó var skyldum samkvæmt tilskipun 92/13/EBE fullnægt með ákvæðum laganna, 

sbr. 6. gr.112 Í öðru lagi var lögunum skipt upp í fjóra þætti. Fyrsti þáttur rammaði inn 

gildissvið laganna, annar þáttur tók til innkaupa undir viðmiðunarfjárhæðum EES (hér eftir 

innlend innkaup), þriðji þáttur tók til innkaupa yfir viðmiðunarfjárhæðum EES (hér eftir EES-

innkaup) og fjórði þáttur fjallaði um stjórnsýslu, meðferð kærumála o.fl. Sú stefna var mörkuð 

að láta sömu reglur gilda í meginatriðum um fyrirkomulag og framkvæmd innlendra innkaupa 

annars vegar og EES-innkaupa hins vegar. Sérreglur um EES-innkaup í þriðja þætti lutu 

nánast eingöngu að auglýsingum og frestum. Með þessu var leitast við að gera regluverkið 

eins einsleitt og mögulegt var.113 Í þriðja lagi voru innlend innkaup sveitarfélaga, stofnana 

þeirra og annarra opinberra aðila á þeirra vegum sérstaklega undanskilin lögunum.114 Í fjórða 

lagi var grunnurinn lagður að núgildandi reglum í kringum kærunefnd útboðsmála. ESA hafði 

gagnrýnt að fjármálaráðherra færi bæði með yfirstjórn opinberra innkaupa og væri æðsti 

úrskurðaraðili á stjórnsýslustigi um kærur á sama málefnasviði. Ákveðið var að bregðast við 

þessu með því að gera kærunefnd útboðsmála að sjálfstæðri stjórnsýslunefnd sem fór með 

úrskurðarvald í ágreiningsmálum.115  

Reynslan af lögum nr. 94/2001 reyndist að meginstefnu jákvæð. Af þeim sökum var 

ákveðið að fylgja stefnunni sem lögin mörkuðu þegar kom að því að uppfæra löggjöfina eftir 
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 Sama heimild, bls. 4508. 
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 Sama heimild, bls. 4507. 
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 Lög nr. 63/1970 voru felld úr gildi með núgildandi lögum nr. 84/2001 um skipan opinberra framkvæmda sem 
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að setja sér innkaupareglur sem gilda skulu um innlend innkaup ef þeir kjósa að beita ekki öðrum þætti OIL um 

innkaup sín.  
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 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4514 og 4517. 
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tilkomu tilskipana 2004/17/EB og 2004/18/EB með setningu gildandi laga nr. 84/2007 um 

opinber innkaup.116 Þeim lögum var breytt árið 2013 með breytingalögum nr. 58/2013 sem 

innleiddu tilskipun 2007/66/EB í íslenskan rétt. Ítarlega er fjallað um þessar breytingar í kafla 

5 EES-innkaup. 

 

2.5 Framhaldið á Íslandi 

Þann 23. desember síðastliðinn leitaði fjármála- og efnahagsráðuneytið umsagna um drög að 

frumvarpi til nýrra laga vegna innleiðingar á tilskipun 2014/24/ESB.117 Umsagnarfrestur var 

til 22. janúar 2016. 

 Áhugavert er að í fyrirliggjandi drögum er lagt til að sömu reglur gildi um innlend 

innkaup ríkis, sveitarfélaga og stofnana á þeirra vegum. Tillagan byggir á að talið er 

„mikilvægt að almenningur og fyrirtæki á hinum almenna markaði getið gengið að því að 

sömu reglur gildi um opinbera aðila þegar að kemur að opinberum innkaupum enda fara bæði 

ríki og sveitarfélög með fjármuni skattgreiðenda. Af þessum sökum er ekki talin ástæða til að 

gera mikinn greinamun á þeim útboðsreglum sem gilda um allar stofnanir ríkisins, hvort sem 

þær eru litlar eða stórar, og hins vegar sveitarfélögum landsins.“ Aftur á móti eru engar 

breytingar lagðar til á köflum gildandi laga um kærunefnd útboðsmála og réttarúrræði. 

Kaflinn um yfirstjórn opinberra innkaupa og starfsemi innkaupastofnunar er enn í vinnslu. 

Ætla má að hann muni taka breytingum vegna 83. gr. tilskipunar 2014/24/ESB. 

 Ennfremur liggur fyrir Alþingi frumvarp til laga um að breyta upplýsingalögum nr. 

140/2012 þannig að stjórnvöldum og lögaðilum sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins 

opinbera verði gert skylt að birta opinberlega og reglubundið sundurgreindar upplýsingar um 

kaup á vörum og þjónustu yfir vissum fjárhæðum. Markmiðið með því er að tryggja að allir 

geti nálgast upplýsingar um hvernig ríkið og sveitarfélög verja sameiginlegum fjármunum, 

leiða til aukins aðhalds með hinu opinbera og stuðla að því að fjármunum sé varið af 

skynsemi og ráðdeild.118 Flutningsmenn tillögunnar sjá fyrir sér að í framhaldinu verði lögfest 

almenn upplýsingaskylda aðila sem þiggja opinbert fé. Sú upplýsingaskylda sem frumvarpið 

felur í sér er liður í að auka gagnsæi í opinberum innkaupum. Takmarkanir á henni ber að 
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 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1581-1582. 
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 „Drög að frumvarpi vegna heildarendurskoðunar laga um opinber innkaup til umsagnar“, 

https://www.fjarmalaraduneyti.is. Rétt er að ítreka að 2014 tilskipanirnar hafa ekki verið teknar upp í EES-

samninginn þegar þetta er skrifað. Fyrirliggjandi drög gera ráð fyrir að tilskipanir 2014/23/ESB og 2014/25/ESB 

verði innleiddar með reglugerð.  
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 Þskj. 19, 145. lögþ. 2015-16, bls. 1. 
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túlka þröngt verði hún að veruleika.119 Frumvarpið er sem stendur í fyrstu umræðu og alls 

óvíst hvort eða hvenær það nær fram að ganga.120  

Til viðbótar má benda á að síðasta sumar blés Framkvæmdastjórnin til samráðs (e. 

consultation) til að kanna virkni tilskipunar 2007/66/EB.121 Samráðsferlið var opið almenningi 

en sérstaklega var óskað eftir þátttöku opinberra aðila, úrskurðaraðila, fyrirtækja og 

lögfræðinga. Lokað var á móttöku nýrra umsagna 20. júlí síðastliðinn. Þegar þetta er skrifað 

hefur afrakstur ferlisins ekki verið birtur. Ef hann kallar á breytingar á tilskipunum 

89/665/EBE og 92/13/EBE mun þurfa að aðlaga íslensk lög að þeim. 

 

3 Markmið og meginreglur 

3.1 Almennt 

Regluverk á sviði opinberra innkaupa eru áberandi í heiminum öllum enda er hægt að tína 

saman fjölmörg dæmi um samstarf ríkja á þessu sviði, t.d. GPA, NAFTA (e. North American 

Free Trade Agreement), COMESA (e. Common Market for Eastern and Southern Africa) og 

regluverk ESB.122 Ríki heimsins virðast nokkuð einróma um nauðsyn löggjafar af þessu tagi. 

Þegar leitast er við að kryfja regluverkið til mergjar hafa undirliggjandi markmið og 

meginreglur þýðingu.  

Í bókinni International Public Procurement leitast sérfræðingar frá fjölda ríkja við að gefa 

leiðbeiningar um bestu venjur á sviði opinberra innkaupa. Í inngangi ritstjórans Roberto 

Hernández-García segir að algildir grundvallarþættir (e. universal fundamentals) löggjafar á 

sviði opinberra innkaupa séu skilvirkni, heiðarleiki, losun hamla, samkeppni, gagnsæi, ábyrgð 

og fullnægjandi deilustjórnun.123 Þessi listi virkar sannfærandi við fyrstu sýn. Aftur á móti er 

vert að huga að skrifum Peter Trepte í þessu sambandi. Hann bendir á að viss hugtök (e. 

concept), þ.e. skilvirkni, gagnsæi, jöfn meðferð, bann við mismunun, samkeppni og 

hagstæðasti kosturinn (e. value for money),124 hafi náð svo mikilli útbreiðslu í löggjöf á sviði 

opinberra innkaupa að algildi þeirra (e. universality) sé ekki dregið í efa.125 Hann telur að í 
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 Sama heimild, bls. 2. 
120

 Frumvarpið var lagt fram á 143. og 144. þingi en var endurflutt í september 2015. Sama heimild, bls. 1.  
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 „Consultation on Remedies in Public Procurement“, http://www.ec.europa.eu.  
122

 Johannes Siegfried Schnitzer: „Regulating Public Procurement Law at Supranational Level: The Example of 

EU Agreements on Public Procurement“, bls. 309-311. 
123

 Roberto Hernández-García: „Introduction: the global challenges of international public procurement“, bls. 10. 
124

 Samkvæmt vefsíðu hugtakasafns þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins, 

http://www.hugtakasafn.utn.stjr.is, þýðist „value for money“ sem „hagstæðasti kosturinn“. Samkvæmt þýðingu á 

tilskipun 2004/18/EB þýðir hugtakið „hlutfallið milli gæða og verðs“. Vefsíða Snöru, https://www.snara.is, 

kveður orðið „hagstæður“ jafngilda orðinu „hagkvæmur“ en „hagkvæmni“ jafngildir „skilvirkni“. Til að forða 

ruglingi verður talað um „hagstæðasta kostinn“. 
125

 Peter Trepte: Regulating Procurement, bls. 3. 
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mörgum tilvikum séu hugtök tekin upp í löggjöf við eftiröpun í góðri trú án þess að 

sérstaklega sé hugað að þýðingu þeirra. Ólíklegt sé að merkingin sé alls staðar sú sama þótt 

sömu orð séu notuð.126 Peter heldur því fram að allar tilraunir til að leiða fram algild hugtök 

(e. universal concepts) á sviði opinberra innkaupa séu vonlausar því þótt kerfi heimsins séu 

mörg hver lík, sökum þess að ríki stæla og púsla saman hlutum þeirra kerfa sem virðast virka, 

missi slík hugtök tengingu við undirliggjandi markmið hvers kerfis. Það breytist ekki þótt 

orðin séu þulin eins og mantra. Aftur á móti þýði þetta ekki að ómögulegt sé að skilgreina 

hugtökin heldur séu skilgreiningarnar mismunandi eftir því að hverju sé stefnt.127  

Ofangreind umfjöllun undirstrikar að mikilvægt er að rýna í undirliggjandi markmið og 

meginreglur í löggjöf á sviði opinberra innkaupa. Endurtekning hugtaka er þýðingarlaus ein 

og sér.  

 

3.2 Evrópa 

3.2.1 Markmið regluverks ESB 

Árið 1988 var Atkins-skýrslan, The Cost of Non-Europe in Public Procurement, birt.128 Í 

skýrslunni var leitast við að meta kostnað sem myndi sparast innan ESB með því að ryðja úr 

vegi hindrunum á sviði opinberra innkaupa milli aðildarríkjanna, sem þá voru tólf talsins. 

Skýrsluhöfundar voru meðvitaðir um að skekkjumörkin væru töluverð en skýrslan var engu 

að síður ákveðinn leiðarvísir.129 Hún leiddi í ljós að mælanlegur ávinningur gæti orðið 0,5% af 

heildarlandsframleiðslu aðildarríkjanna. Nánar tiltekið var mögulegur ávinningur greindur í 

eftirfarandi sex flokka, þ.e. 1) sparnað við að kaupa ódýrari vörur frá öðrum ríkjum í stað þess 

að kaupa dýrari innlendar vörur, 2) lækkun verða með aukinni samkeppni frá öðrum ríkjum, 

3) endurmótun iðnaðar og stærðarhagkvæmni, 4) sparnað einkaaðila, 5) betri nýtingu 

rannsókna, þróunarvinnu og útgjalda til markaðssetningar með tilheyrandi aukningu í 

nýsköpun, fjárfestingum og vexti sem og 6) aukna samkeppnishæfni fyrirtækja innan ESB 

gagnvart fyrirtækjum utan þess.130 

 Meginmarkmiðið með regluverki ESB á sviði opinberra innkaupa er að ryðja úr vegi 

hindrunum á innri markaðnum, sem rísa vegna háttalags hins opinbera við innkaup, og ná 

þannig þeim efnahagslega ávinningi sem lýst var í Atkins-skýrslunni,131 þ.e. skapa innri 
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 Sama heimild, bls. 4. 
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 Sama heimild, bls. 388. 
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 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 151. Þetta var skýrsla sem W.S. Atkins 

Management Consultants unnu fyrir Framkvæmdastjórnina. 
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 Sama heimild, bls. 155. 
130

 Sama heimild, bls. 153-154. 
131

 Sama heimild, bls. 155. 
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markað um opinber innkaup þar sem raunverulega er frjálst flæði vöru og þjónustu og 

samkeppni er virk.132 Háttalag sem einkum er verið að fyrirbyggja er tilhneiging kaupenda til 

að stýra innkaupum hins opinbera, án þess að það sé byggt á málefnalegum rökum, í þann 

farveg að samningar séu gerðir við innlenda aðila, jafnvel aðila á ákveðnum svæðum 

innanlands, fremur en erlenda aðila eða, eftir atvikum, aðila utan ákveðinna svæða 

innanlands. Verndarstefna, íhaldssemi, skortur á framtakssemi og færni eru allt þættir sem 

geta falið í sér hindranir. Þegar spilling er farin að ráða framgangi innkaupamála er augljóst 

að það er fjarri lagi að samkeppni ríki.133  

 Samkvæmt framangreindu er stóra takmarkið að efla innri markað ESB. Aftur á móti er 

spurning hvort ákveðin undirmarkmið eru fyrir hendi eður ei. Í bókinni EU Udbudsretten líta 

höfundar svo á að unnt sé að greina fjögur undirmarkmið (d. delmål), þ.e. virkjun samkeppni, 

jafna meðferð, gagnsæi og úthlutun samninga á efnahagslegum forsendum. Þeir tvinna virkjun 

samkeppni og jafna meðferð saman, þ.e. segja að reglunum sé ætlað að tryggja að fyrirtæki 

hafi jafnan aðgang til að gera tilboð og eigi jafnframt jafna möguleika á að fá samning. 

Veiting samninga eigi að ráðast af hlutlægum, málefnalegum og gagnsæjum viðmiðunum.134 

Tilgreining gagnsæis sem sjálfstæðs markmiðs byggir á því að það kæfi í fæðingu hættuna á 

mismunun.135 Ætla má að síðasta undirmarkmiðið sem Sune Troels og félagar tilgreina stuðli 

að virkjun samkeppni og jafnri meðferð.136  

 Greiningin í EU Udbudsretten er ekki hafin yfir gagnrýni. Peter Trepte byggir á því að 

gagnsæi sé þýðingarlaust sem sjálfstætt markmið. Hugtakið gagnsæi lýsi ýmsum þáttum sem  

notaðir eru til að ná fram ákveðnum markmiðum. Gagnsæi sé einkum nauðsynlegt til að varna 

mismunun. Þannig þurfi t.d. að tryggja fullnægjandi auglýsingu innkaupa, kynningu 

valforsendna o.fl.137 Sue Arrowsmith fjallar einnig um gagnsæi sem aðferð (e. means) til að 

vinna gegn mismunun.138 Ljóst er að meginregla um gagnsæi gildir í opinberum innkaupum, 

sbr. kafla 3.2.2.4 Gagnsæi. Aftur á móti má taka undir að hæpið sé að sérstakt virði sé fólgið í 

gagnsæi einu og sér sem markmiði. Gagnsæi er komið á til að ná einhverju fram. 
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 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen: EU Udbudsretten, bls. 23. 
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 Sue Arrowsmith: The Law of Public and Utilities Procurement, bls. 151-152. 
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 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen: EU Udbudsretten, bls. 29-
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 Sama heimild, bls. 32-33. 
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 Hvað varðar undirmarkmiðið um virkjun samkeppni er enn vert að víkja að umfjöllun Sue 

Arrowsmith. Hún veltir upp þeirri spurningu hvort með regluverki ESB sé stefnt að því að 

skapa sambærilega samkeppni á markaði opinberra innkaupa (e. public market) og stefnt sé að 

milli fyrirtækja almennt (e. private market), sbr. reglur samkeppnisréttar. Getur regluverkið 

knúið hið opinbera til að viðhafa sama háttalag og fyrirtæki á markaði þrátt fyrir að það skorti 

viðskiptahagsmuni, þ. á m. hagnaðarvonina, sem drífur einkaaðila áfram?139 Sue hafnar því að 

þetta markmið búi að baki regluverkinu, þ.e. að því sem ætlað að knýja fram samkeppni í 

þessum skilningi. Hún telur að kröfunni um samkeppni sé ætlað að stuðla að gagnsæi sem 

vinni gegn mismunun. Þessu til stuðning bendir hún á athugasemd í forsendum tilskipunar 

77/62/EBE.140 Þá er ekki vísað til samkeppni sem meginreglu í forsendum 2014 tilskipananna 

þrátt fyrir að um það hafi verið rætt í undirbúningsferlinu.141 Sue tilgreinir atriði úr 

dómaframkvæmd ESB-dómstólsins, t.d. EBD, mál C-247/02, ECR 2004, bls. I-9215,142 og 

fræðiskrif sem mæla gegn afstöðu hennar.143 Í öllu falli er Sue sammála höfundum EU 

Udbudsretten um að regluverkinu sé ætlað að stuðla að opnun markaða.144 

 Lykilþáttur í regluverki flestra ríkja á sviði opinberra innkaupa er að tryggja að 

hagstæðasti kosturinn sé valinn. Það hvort þetta markmið hefur bein tengsl við regluverk ESB 

er umdeilt.145 Sue Arrowsmith telur að stofnanir ESB hafi ekki valdheimild í sáttmálum 

sambandsins til að setja reglur á þessum grundvelli. Markmiðið um hagstæðasta kostinn hafi 

hvorki tengsl við fjórfrelsið né losun samkeppnishamla. Það sé ekki hlutverk ESB að segja 

aðildarríkjunum fyrir verkum þegar kemur að forgangsröðun í fjármálum þótt innri 

markaðurinn geti sannarlega leitt til þess að innkaup hins opinbera verði hagstæðari m.t.t. 

gæða og kostnaðar, sbr. Atkins-skýrsluna.146  
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 Sama heimild, bls. 167. 
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 Sama heimild, bls. 168. Umrædd athugasemd hljómar svona: „BY INTRODUCING EQUAL CONDITIONS 
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3.2.2 Meginreglur ESB á sviði opinberra innkaupa 

3.2.2.1 Inngangur 

Meginreglur um jafna meðferð (e. principle of equal treatment), bann við mismunun (e. 

principle of non-discrimination) og gagnsæi (e. principle of transparency) gilda á sviði 

opinberra innkaupa. Það kemur glögglega fram í forsendu 2 í tilskipun 2004/18/EB.147 Þess 

utan eru reglurnar tilgreindar í 2. gr. tilskipunarinnar.148 Reglurnar eru þýðingarmiklar. Af 

þeim sökum er þarft að gera grein fyrir þeim. Nánar er vikið að þýðingu þeirra í kafla 6 

Innlend innkaup. 

 

3.2.2.2 Jöfn meðferð 

Í EBD, mál C-243/89, ECR 1993, bls. I-3353 sló ESB–dómstóllinn því föstu að meginregla 

um jafna meðferð myndaði kjarna tilskipana á sviði opinberra innkaupa.149 Nánar tiltekið 

sagði dómstóllinn eftirfarandi: „although the directive makes no express mention of the 

principle of equal treatment of tenderers, the duty to observe that principle lies at the very 

heart of the directive“. Reglan var síðar skrifuð inn í tilskipanirnar, sbr. 2. gr. tilskipunar 

2004/18/EB.  

Samkvæmt ESB-dómstólnum, sbr. EBD, mál C-21/03 og C-34/03, ECR 2005, bls. I-1559, 

felur reglan í grunninn í sér að „comparable situations must not be treated differently and that 

different situations must not be treated in the same way unless such treatment is objectively 

justified“. Með þessu er ekki aðeins átt við að erlend fyrirtæki eigi að fá sömu meðferð og 

innlend fyrirtæki heldur að öll fyrirtæki eigi að fá sömu meðferð, nema hlutlæg rök séu fyrir 

öðru.150 Þá tekur reglan til allra stiga innkaupaferlisins, þ.e. ekki aðeins til þess þegar fyrirtæki 

gera tilboð.151 Ljóst er að reglan um jafna meðferð er þýðingarmikil við túlkun ákvæða 

tilskipana ESB á sviði opinberra innkaupa. Þá er reglunni beitt sem bætiefni í kringum einstök 

ákvæði.152  
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Jesper Fabricius nefnir tvö eftirtektarverð atriði í tengslum við regluna. Annars vegar 

bendir hann á að þótt skilyrði taki jafnt til allra kann það engu að síður að brjóta gegn reglunni 

um jafna meðferð ef markmiðið með því er að mismuna bjóðendum eða afleiðingar þess eru á 

þá leið að bjóðendum er mismunað. Dæmi um brot af þessu tagi er þegar skilyrði er sniðið að 

ákveðnum bjóðanda.153 Hins vegar bendir Jesper á að þegar kannað er hvort reglan hafi verið 

virt nægir ekki að horfa aðeins til þeirra sem í raun hafa gert tilboð heldur þarf í vissum 

tilvikum að horfa til annarra. Dæmi um aðstöðu af þessu tagi er þegar útboðsgögnum er 

breytt. Jafnvel þótt breytingin taki jafnt til allra bjóðenda kann hún að fela í sér brot gegn 

reglunni um jafna meðferð þar sem hún kann að gjörbreyta afstöðu annarra sem hefðu gert 

tilboð ef breytt gögn hefðu legið fyrir í upphafi.154  

Framkvæmdastjórnin hefur tjáð þá afstöðu að fyrir hendi sé almenn regla um jafna 

meðferð, leidd af TFEU og aðskilin frá banninu við mismunun á grundvelli þjóðernis, sem 

jafngildi reglunni um jafna meðferð í tilskipunum ESB.155 Forsenda 2 í tilskipun 2004/18/EB 

styður þessa afstöðu. Aftur á móti hefur Sue Arrowsmith mælt gegn henni.156  

Í EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585 (Parking Brixen) sagði ESB-dómstóllinn að 

bannið við mismunun á grundvelli þjóðernis væri sérstök birtingarmynd almennrar reglu um 

jafna meðferð.157 Þetta ítrekaði dómstóllinn t.d. í EBD, mál C-410/04, ECR 2006, bls. I-3303 

(ANAV).158 Sue gagnrýnir EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585 (Parking Brixen) á 

tvenns konar forsendum.159 Í fyrsta lagi telur hún að um rökvillu sé að ræða, þ.e. ekki sé 

rökrétt að álykta að unnt sé að leiða almenna reglu af TFEU, sambærilega reglunni um jafna 

meðferð í tilskipununum, af því annars vegar að bannið við mismunun á grundvelli þjóðernis í 

TFEU sé sérstök birtingarmynd reglu um jafna meðferð og hins vegar að regla tilskipananna 

um jafna meðferð sé almennari en bannið við mismunun á grundvelli þjóðernis. Í öðru lagi 
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bendir Sue á að dómurinn varðaði gagnsæisreglu, þ.e. fullyrðingin um tilvist almennrar reglu 

um jafna meðferð hafði ekki grundvallarþýðingu í málinu.160 

Dómaframkvæmd ESB-dómstólsins í kjölfar EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585 

(Parking Brixen) og EBD, mál C-410/04, ECR 2006, bls. I-3303 (ANAV) er ekki skýr. Sumir 

dómar, einkum EBD, mál C-95/10, ECR 2011, bls. I-1865 (Strong Seguranca), hafna tilvist 

almennrar reglu um jafna meðferð á meðan aðrir, t.d. EBD, mál C-336/12, electronic Reports 

of cases og EBD, mál C-159/11, electronic Reports of cases,161 taka undir tilvist slíkrar reglu. 

Sue telur að leggja eigi mesta vigt í EBD, mál C-95/10, ECR 2011, bls. I-1865 (Strong 

Seguranca) á þeirri forsendu að þar hafi höfnun dómstólsins haft grundvallarþýðingu fyrir 

niðurstöðu málsins.162 

Þegar rýnt er í skrif annarra fræðimanna er örðugt að greina afstöðu þeirra til þessa 

álitaefnis. Mögulega er hægt að skilja Jesper Fabricius þannig að hann sé sammála Sue.163 Á 

móti má benda á að Roberto Caranta talar um regluna um jafna meðferð sem sjálfstæða reglu 

gagnvart banninu við mismunun.164 Höfundar EU Udbudsretten gera það einnig.165 Ljóst er að 

á meðan dómaframkvæmd ESB-dómstólsins er ekki skýrari en raun ber vitni verður þetta 

álitaefni til umræðu. 

 

3.2.2.3 Bann við mismunun 

Í 18. gr. TFEU bannar samkvæmt orðanna hljóðan mismunun á grundvelli þjóðernis. 

Ákvæðið tekur til beinnar og óbeinnar mismununar á grundvelli þjóðernis.166 Með beinni 

mismunun á grundvelli þjóðernis er t.d. átt við ákvörðun aðildarríkis þess efnis að það muni 

aðeins kaupa innlenda framleiðslu. Aftur á móti er talað um óbeina mismunun þegar ráðstöfun 

tekur í orði jafnt til innlendra og erlendra aðila en hefur þau áhrif að innlendri framleiðslu er 

hampað. Mismunun af þessu tagi getur verið fólgin í kröfu um að tiltekin vara uppfylli 

ákveðinn landsstaðal. Fræðilega séð geta vörur alls staðar innan ESB uppfyllti kröfurnar sem 
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fólgnar eru í staðlinum en líklegast er að aðeins vörur þess lands sem sett hefur staðalinn geri 

það.167  

 Sjálfstæð þýðing 18. gr. TFEU á sviði opinberra innkaupa er takmörkuð sökum þess að 

34., 49. og 56. gr. TFEU innleiða bannið við mismunun hver á sínu sviði og óþarft er að beita 

18. gr. samhliða þeim.168 

 Bannið við mismunun gildir þvert á gildissvið tilskipana ESB enda byggir það á ákvæðum 

TFEU. Í 2. gr. tilskipunar 2004/18/EB er vísað til bannsins. Þegar tilskipunin tekur til 

samnings er bannið sennilega aðeins sérstök birtingarmynd reglunnar um jafna meðferð.169 

Þegar samningur fellur utan við tilskipanirnar að hluta eða í heild eykst sjálfstæð þýðing 

bannsins enda á reiki hvort almennri reglu um jafna meðferð er fyrir að fara. 

 

3.2.2.4 Gagnsæi 

Í EBD, mál C-87/94, ECR 1996, bls. I-2043 byggði ESB-dómstóllinn í fyrsta sinn á 

gagnsæisreglunni á sviði opinberra innkaupa. Í dómnum segir eftirfarandi: „The procedure for 

comparing tenders therefore had to comply at every stage with both the principle of the equal 

treatment of tenderers and the principle of transparency so as to afford equality of opportunity 

to all tenderers when formulating their tenders.“170 Síðar, sbr. EBD, mál C-324/98, ECR 2000, 

bls. I-10745 (Teleaustria), sagði dómstóllinn að bannið við mismunun á grundvelli þjóðernis 

leiddi af sér gagnsæisskyldu (e. obligation of transparency).171 Þótt dómstóllinn hafi talað um 

skyldu frekar en meginreglu skrifa fræðimenn almennt um meginreglu.172  

 Gagnsæisreglan er samkvæmt framangreindu leidd af ákvæðum TFEU.173 Um er að ræða 

þýðingarmikla reglu en þó hefur ESB-dómstóllinn ekki skilgreint inntak hennar nákvæmlega. 

Sue Arrowsmith telur að reglan feli í sér minnst fjórar hliðar sem stuðningsregla við regluna 

um jafna meðferð og bannið við mismunun.174 Í fyrsta lagi leiði af reglunni að auglýsa beri 

samningstækifæri, í öðru lagi að auglýsa beri reglurnar sem gilda um viðkomandi 

innkaupaferli, sem felur í sér annars vegar að gera grein fyrir almennum reglum um 
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innkaupaferlið og hins vegar að upplýsa um sértækar reglur sem gilda munu um viðkomandi 

innkaup, og í þriðja lagi að ákvarðanataka skuli byggja á reglum til að takmarka svigrúm til 

mats. Fjórða atriðið sem Sue nefnir er að af gagnsæisreglunni leiði að aðildarríkin þurfi að 

tryggja að unnt sé að prófa ákvarðanir hins opinbera og framfylgja þeim reglum sem gilda.175 

Jesper Fabricius tilgreinir einnig atriði 1-3.176 Höfundar EU Udbudsretten eru á svipaðri línu 

og Jesper.177  

  

3.3 Ísland 

3.3.1 Markmið laga um opinber innkaup 

Rót íslenskra reglna á sviði opinberra innkaupa liggur í viðleitni til að tryggja hagkvæmni í 

rekstri hins opinbera, sbr. kafla 2.2 Ísland fyrir inngöngu í EES og 2.4 Ísland eftir inngöngu í 

EES til dagsins í dag. Aftur á móti urðu þáttaskil við inngöngu Íslands í EES. Síðan þá hefur 

áherslan færst yfir á réttindi fyrirtækja.  

 Við setningu laga nr. 94/2001 var ákveðið að lögfesta svohljóðandi markmiðsákvæði: 

„Tilgangur laga þessara er að tryggja jafnræði bjóðenda við opinber innkaup og stuðla að 

virkri samkeppni og hagkvæmni í opinberum rekstri.“ Ákvæðinu var ætlað að ná yfir 

útboðsstefnu ríkissins frá árinu 1993 og meginmarkmið EES-reglna um opinber innkaup.178 

Þegar ákvæðið er metið með hliðsjón af efni kafla 3.2.1 Markmið regluverks ESB virðist það 

hafa gengið eftir. 

 Í nóvember árið 2002 samþykkti ríkisstjórn Íslands innkaupastefnu. Hún ber undirtitilinn 

„Hagkvæmni, samkeppni, ábyrgð og gagnsæi“. Í henni kemur fram að hún hafi ekki lagalegt 

gildi heldur gildi stjórnsýslufyrirmæla fyrir ráðuneyti og ríkisstofnanir. Markmið hennar eru 

„að skapa traust og áreiðanlegt umhverfi í opinberum innkaupum“, „að tryggt verði að öll 

opinber innkaup séu hagkvæm, opin, ábyrg og sanngjörn“ og „stuðla að virkri samkeppni á 

markaði.“179 Stefnan kallaðist þannig á við markmiðsákvæði laga nr. 94/2001. 

 Í 1. gr. núgildandi laga um opinber innkaup er að finna eftirfarandi ákvæði: „Tilgangur 

laga þessara er að tryggja jafnræði fyrirtækja við opinber innkaup, stuðla að hagkvæmni í 

opinberum rekstri með virkri samkeppni og efla nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera 

á vörum, verkum og þjónustu.“ Orðalag ákvæðisins gefur ástæðu til að ætla að um 

efnisbreytingu sé að ræða frá fyrra ákvæði, einkum að „virk samkeppni“ sé ekki lengur 
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sjálfstætt markmið gagnvart markmiðinu um hagkvæmni. Í lögskýringargögnum er vísað til 

athugasemda með frumvarpinu sem varð að lögum nr. 94/2001.180 Löggjafinn virðist þannig 

hafa litið svo á að breytt orðalag leiddi ekki til breytts inntaks.   

Núgildandi lög nr. 84/2007 innleiða tilskipun 2004/18/EB í íslenskan rétt og þar með 

markmið regluverks ESB. Þannig er tilgangur laganna að ná fram þeim markmiðum sem og 

þekktu landsréttarmarkmiði um hagkvæmni, sbr. kafla 3.2.1 Markmið regluverks ESB. Þar 

sem markmiðið um „nýsköpun og þróun við innkaup hins opinbera“ er ekki útskýrt 

sérstaklega í lagatextanum eða lögskýringargögnum getur það vart talist hafa mikla sjálfstæða 

þýðingu. 

Innkaupastefnan frá árinu 2002 var bundin við tímabilið 2003-2006. Í nóvember árið 2007 

var ný innkaupastefna samþykkt í ríkisstjórn.  Hún byggði á sama grunni og stefnan frá árinu 

2002 en aldrei var farið eftir henni. Fjármála- og efnahagsráðuneytið telur sig hafa dregið 

hana til baka og virðist stefnan frá árinu 2002 enn vera í gildi.181  

Fyrirliggjandi drög að nýjum lögum um opinber innkaup gera ekki ráð fyrir að núgildandi 

markmiðsákvæði taki breytingum.182 

  

3.3.2 Meginreglur íslensks réttar á sviði opinberra innkaupa 

Í kafla 3.2.2 Meginreglur ESB á sviði opinberra innkaupa er vikið að þremur reglum. Þær 

gilda um öll innkaup sem falla undir tilskipanir ESB á sviði opinberra innkaupa sem teknar 

hafa verið upp í EES-samninginn. Spurningin er hvort reglurnar hafi víðtækari þýðingu á 

Íslandi með sambærilegum hætti og innan ESB.183  

 Frelsisákvæði TFEU eru grundvöllur þess að meginreglurnar þrjár taka til opinberra 

innkaupa innan ESB óháð gildissviði einstakra tilskipana. Í kafla 2.3.3 EES-samningurinn er 

vikið að því að þessi sömu ákvæði mynda kjarna EES-samningsins. Ennfremur er vikið að 

einsleitnimarkmiðinu og þýðingu úrlausna ESB-dómstólsins að EES-rétti. Þessi atriði gefa 

ástæðu til að ætla að meginreglur ESB á sviði opinberra innkaupa gildi einnig í EFTA/EES-

ríkjunum. EFTA-dómstóllinn hefur tjáð þá afstöðu að reglurnar gildi að EES-rétti, sbr. 

EFTAD, mál E-24/13, EFTACR 2014, bls. 732 (Casino Admiral). Nánar tiltekið kemur 

eftirfarandi fram í dómnum: „Thus, although service concession contracts are not, as EEA law 

now stands, governed by any of the directives by which the field of public procurement is 
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regulated the public authorities concluding them are bound to comply with the fundamental 

rules of the EEA Agreement in general, including the freedom to provide services and, in 

particular, the principles of equal treatment and nondiscrimination on grounds of nationality 

and the consequent obligation of transparency.“ 

 Í 1. mgr. 14. gr. OIL segir: „Gæta skal jafnræðis og gagnsæis við opinber innkaup. 

Óheimilt er að mismuna fyrirtækjum á grundvelli þjóðernis eða af öðrum sambærilegum 

ástæðum.“ Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að lögunum segir að greinin svari til 

2. gr. tilskipunar 2004/18/EB. Ennfremur kemur fram að ekki sé „gert ráð fyrir að ríkari 

skyldur séu lagðar á sveitarfélög en leiðir af skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt 

EES-samningnum.“184 Nánar var vikið að þessu atriði í athugasemdum með frumvarpi því sem 

varð að lögum nr. 94/2001. Þar kom fram að þótt innkaup sveitarfélags næðu ekki 

viðmiðunarfjárhæðum EES og féllu utan við annan þátt laganna breytti „það engu um skyldu 

sveitarfélagsins til að virða meginreglur samningsins um Evrópska efnahagssvæðið um frjálsa 

för vara, þjónustu og vinnuafls og almennt bann við mismunun á grundvelli þjóðernis.“185 Af 

þessum atriðum má draga þá ályktun að 14. gr. OIL taki aðeins til innkaupa sem lögin ná til 

að öðru leyti en þar fyrir utan taki meginreglur EES um jafna meðferð, bann við mismunun og 

gagnsæi við.186 Þessi ályktun fær stuðning í því að kærunefnd útboðsmála hefur ekki fjallað 

sjálfstætt um 14. gr. OIL í málum þar sem reynt hefur á innlend innkaup sveitarfélaga, sbr. 

kafla 4.5 Kærunefnd útboðsmála  

  

4 Hlutverk einstakra aðila við framfylgd reglna á sviði opinberra innkaupa 

4.1 Inngangur 

Helstu ákvæði um framfylgd reglna á sviði opinberra innkaupa að íslenskum rétti er að finna í 

fjórða þætti laga um opinber innkaup nr. 84/2007. Þátturinn felur í sér innleiðingu á 

tilskipunum 89/665/EBE og 92/13/EBE eins og þær standa eftir breytingu með tilskipun 

2007/66/EB. Ákvæði hans skiptast í þrjá kafla. Í 13. kafla er fjallað um hlutverk ráðherra og 

Ríkiskaupa og í 14.-15. kafla er fjallað um hlutverk kærunefndar útboðsmála, almennra 

dómstóla og EFTA-dómstólsins. Vikið er að rannsókn ESA í þriðja þætti OIL, sbr. 83. gr., en 
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ekki er fjallað um aðkomu Ríkisendurskoðunar eða samkomulag WTO um lausn deilumála (e. 

Dispute Settlement Understanding, DSU) í lögunum. 

  

4.2 Ráðherra, Ríkiskaup og Ríkisendurskoðun  

Í 84. gr. OIL, sbr. forsetaúrskurð um skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði 

Íslands nr. 71/2013, kemur fram að yfirstjórn opinberra innkaupa, þ. á m. málefni Ríkiskaupa, 

heyri undir fjármála- og efnahagsráðuneyti. Á grundvelli þessarar yfirstjórnar getur fjármála- 

og efnahagsráðherra gefið lægra settum stjórnvöldum almenn og sérstök fyrirmæli um 

starfsrækslu á verkefnum þeirra og fjárreiður, enda mæli lög eða eðli máls því ekki í mót, sbr. 

2. mgr. 12. gr. laga um Stjórnarráð Íslands nr. 115/2011. Ennfremur ber honum að hafa eftirlit 

með starfrækslu og fjárreiðum sömu stjórnvalda, sbr. 1. mgr. 13. gr. sömu laga. Þá skal hann 

hafa almennt eftirlit með starfrækslu og fjárreiðum sjálfstæðra stjónvalda, sbr. 2. mgr. 13. gr. Í 

14. gr. laganna er mælt fyrir um skyldu stjórnvalda, lægra settra og sjálfstæðra, til að veita 

ráðherra upplýsingar og skýringar svo hann geti sinnt skyldum sínum.187  

 Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að breytingalögum nr. 58/2013 kemur fram 

að eftirlit fjármála- og efnahagsráðherra með opinberum innkaupum á grundvelli almennra 

valdheimilda ráðherra sé takmarkað og dugi af ýmsum sökum skammt.188 Umfang opinberra 

innkaupa, þ.e. fjöldi innkaupa og kaupenda, eitt og sér gerir eftirlit ráðherra heldur bitlítið, 

enda þarf ráðuneytið að sinna þessu verkefni með fjölda annarra.  

 Samhliða framangreindu eftirliti ráðherra hefur Ríkisendurskoðun með höndum ákveðið 

eftirlit. Stofnunin hefur á síðustu árum skilað af sér nokkrum skýrslum til Alþingis um 

opinber innkaup.189 Þá hefur hún gefið ábendingar.190 Skýrslunum og ábendingunum er fylgt 

eftir með skrifum frétta á vef Ríkisendurskoðunar. Í athugasemdum með frumvarpi því sem 

varð að breytingalögum nr. 58/2013 kemur fram að eftirlit Ríkisendurskoðunar sé sama marki 

brennt og eftirlit ráðherra.191 Eftirlitið er ágætt svo langt sem það nær, þ.e. athugasemdir 

stofnunarinnar geta stuðlað að bættri fylgni við reglur um opinber innkaup. Aftur á móti er 

stofnunin að kanna opinber innkaup í stóru samhengi, óreglubundið og eftir að þau gerast. 

Þannig nýtist það ekki m.t.t. einstakra innkaupa.  

                                                 
187

 Sjá t.d. þskj. 1191, 139. lögþ. 2010-11, bls. 20-22, og 43-47 um frekari upplýsingar varðandi inntak almennra 

valdheimilda ráðherra. 
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 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 14. 
189

 Þar á meðal eru eftirfarandi skýrslur: Opinber innkaup. Áfangaskýrsla 1 Innkaupastefna ráðuneyta; Opinber 

innkaup. Áfangaskýrsla 2 Verktakagreiðslur við Háskóla Íslands; Opinber innkaup. Áfangaskýrsla 3 Viðskipti 

ríkisstofnana við 800 birgja; Skýrsla um eftirfylgni: Innkaupastefna ráðuneyta. 
190

 Þar á meðal eru eftirfarandi ábendingar: Innkaup löggæslustofnana; Hvernig geta stjórnendur náð betri 

árangri í innkaupamálum?; Framkvæmd og utanumhald rammasamninga. 
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 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 14. 
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 Ríkiskaup hafa það hlutverk að vera miðlæg innkaupastofnun (e. central purchasing 

body), sbr. 1. mgr. 85. gr. OIL og 10. mgr. 1. gr. tilskipunar 2004/18/EB. Stofnunin fer ekki 

með eftirlit. Aftur á móti er henni ætlað að fræða aðrar stofnanir um löggjöf um opinber 

innkaup, innkaupastefnu ríkisins og þá innkaupasamninga sem eru í gildi hverju sinni.192   

 Fyrir liggur að samkvæmt núgildandi lögum er engin stofnun á Íslandi sem sinnir 

reglubundnu opinberu eftirliti með opinberum innkaupum.193 Hvorki eftirlit ráðherra og 

Ríkisendurskoðunar né fræðsluhlutverk Ríkiskaupa veita álíka aðhald og reglubundið eftirlit 

sérhæfðrar stofnunar. Í köflum 2.3.2.5 Árabilið 2007-2016 og 2.5 Framhaldið á Íslandi er 

vikið að 83. gr. tilskipunar 2014/24/ESB. Ekki er búið að útfæra hvernig ákvæðið verður 

innleitt í íslenskan rétt. Aftur á móti er ljóst að innleiðingin mun þurfa að fela í sér að komið 

verði á fót einhvers konar reglubundnu opinberu eftirliti með opinberum innkaupum til að hún 

geti talist fullnægjandi innan þess ramma sem tilskipunin markar.  

 

4.3 WTO 

Ísland er aðili að WTO og GPA, sbr. kafla 2.3.2.3 Breytingar vegna GPA. Efni 1. mgr. 15. gr. 

OIL útskýrist m.a. af þessari aðild. Þar kemur eftirfarandi fram: „Réttar samkvæmt lögum 

þessum njóta fyrirtæki með staðfestu í einhverju ríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða 

aðildarríkja stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu. Þessi fyrirtæki skulu þó aldrei njóta 

lakari réttar en fyrirtæki frá öðrum ríkjum. Réttar samkvæmt lögum þessum njóta einnig 

fyrirtæki frá öðrum ríkjum að því marki sem þau eiga að njóta slíkra réttinda á grundvelli 

milliríkjasamnings sem íslenska ríkið hefur gert.“ Ráðherra hefur ekki nýtt heimild 2. mgr. 15. 

gr. OIL til að setja sérstaka reglugerð um innleiðingu GPA. Þetta orsakast af því að ákvæði 

laganna eru talin samrýmast samningnum vegna aðildar Íslands að EES, þ.e. búið er að aðlaga 

regluverk ESB að samningnum þegar það er innleitt hér á landi.194  

 GPA gerir ráð fyrir tvenns konar eftirfylgni með reglum samningsins. Annars vegar ber 

aðildarríkjunum að sjá til þess að birgjar frá öðrum aðildarríkjum geti borið brot opinberra 

aðila á samningnum undir úrskurðaraðila þar sem málsmeðferð er hraðvirk, skilvirk og 

gagnsæ og mismunun er bönnuð, sbr. 18. gr. samningsins. Kærunefnd útboðsmála og 

almennir dómstólar gegna þessu hlutverki á Íslandi. Núverandi lagaumgjörð á Íslandi býður 

ekki upp á að birgjar geti borið ákvæði GPA fyrir sig sem slík frammi fyrir stjórnvöldum eða 

dómstólum. Þetta er ekki andstætt skuldbindingum Íslands samkvæmt samningnum þar sem í 
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 Skýrsla um eftirfylgni: Innkaupastefna ráðuneyta, bls. 17. 
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 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 14. 
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 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4522. 
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b-lið 1. mgr. 18. gr. segir: „supplier may challenge: a. a breach of the agreement; or where the 

supplier does not have a right to challenge directly a breach of the Agreement under the 

domestic law of a Party, a failure to comply with a Party’s measures implementing this 

Agreement.“ Samkvæmt ákvæðinu er fullnægjandi að birgir geti borið fyrir sig að opinber 

aðili hafi ekki farið að ákvæðum OIL þar sem lögin eiga að tryggja að íslensk löggjöf 

samrýmist skuldbindingum Íslands samkvæmt GPA.  

Hins vegar gilda ákvæði DSU um ágreining aðildarríkja sem rís vegna GPA, að því marki 

sem ekki er mælt fyrir um annað í GPA, sbr. 20. gr. GPA og fyrsta viðbæti DSU. DSU skapar 

vettvang sem kallast nefnd um lausn ágreiningsmála (e. Dispute Settlement Body, DSB) þar 

sem aðildarríki GPA geta leyst úr ágreiningi sín á milli.195 Ísland hefur aldrei verið beinn aðili, 

þ.e. kvartandi (e. complainant) eða svarandi (e. respondent), að deilumáli undir DSU. Aftur á 

móti hefur Ísland verið þriðji aðili (e. third party) að níu deilum. Ríki getur fengið slíka stöðu 

í máli ef það telur sig hafa verulegra hagsmuna að gæta og tilkynnir þá afstöðu til DSB. 

Stöðunni fylgir heimild til að láta í ljós afstöðu sína, hvort sem það er gert munnlega eða 

skriflega, sbr. 10. gr. DSU. Árið 1998 lýsti Halldór Ásgrímsson þáverandi utanríkisráðherra 

yfir ánægju af hálfu Íslands með framkvæmd DSU.196  

Í árslok 2014 höfðu 488 kvartanir borist WTO og höfðu aðilar stofnunarinnar farið að 

úrlausnum deilumála í 90% tilfella. Aðeins fjórar kvartanir vörðuðu GPA.197 Að því virtu hve 

fá deilumál hafa risið milli aðildarríkja GPA undir DSU má álykta að framkvæmd 

samningsins gangi frekar snuðrulaust fyrir sig.  

 

4.4 Stofnanir EFTA 

Í 83. gr. OIL er ákvæði sem fjallar um rannsókn ESA á brotum gegn reglum EES-samningsins 

um opinber innkaup. Ákvæðið kom inn í lögin með 7. gr. breytingalaga nr. 58/2013 og felur í 

sér innleiðingu á 3. gr. tilskipunar 2007/66/EB. Enga skýringu er að finna á efni þess í 

athugasemdum með frumvarpi því sem varð að breytingalögum nr. 58/2013.198 Í öllu falli er 

ljóst að tvö skilyrði þurfa að vera uppfyllt svo að ESA láti til sín taka á grundvelli ákvæðisins, 

þ.e. samningur má ekki vera kominn á og viðkomandi brot þarf að vera alvarlegt.  

Samkvæmt forsendu 28 í tilskipuninni byggir skilyrðið um alvarlegt brot á eftirfarandi 

rökum: „Strengthening the effectiveness of national review procedures should encourage 
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 DSU er ekki bundið við ágreining vegna GPA, sbr. fyrsta viðbæti samkomulagsins. 
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 „Nr. 045, 20. maí 1998: Ráðherrastefna Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar (WTO), Genf, Sviss“, 

https://www.utanrikisraduneyti.is.  
197

 „WTO Dispute Settlement“ (brochure), https://www.wto.org, nánar tiltekið 

https://www.wto.org/english/thewto_e/20y_e/dispute_brochure20y_e.pdf.  
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those concerned to make greater use of the possibilities for review by way of interlocutory 

procedure before the conclusion of a contract. In those circumstances, the corrective 

mechanism should be refocused on serious infringements of Community law on public 

procurement.“ Samkvæmt þessu er hugmyndin sú að fyrirtæki bregðist við brotum almennt en 

ESA láti til sín taka þegar um alvarleg brot er að ræða. Aftur á móti er ekki skilgreint, hvorki 

með dæmum né á annan hátt, hvenær brot telst alvarlegt.199 Það ræðst því af atvikum hverju 

sinni. 

Skilyrðið um að samningur sé ekki kominn á var einnig fyrir hendi í upprunalegu 3. gr. 

tilskipunar 89/665/EBE. Í forsendum tilskipunarinnar sagði að „the Commission, when it 

considers that a clear and manifest infringement has been committed during a contract award 

procedure, should be able to bring it to the attention of the competent authorities of the 

Member State and of the contracting authority concerned so that appropriate steps are taken 

for the rapid correction of any alleged infringement“. Hugmyndin er þannig að veita ESA 

heimild til að knýja á um að brot við framkvæmd innkaupaferlis verði leiðrétt sem fyrst 

þannig að innkaupaferlið fari fram í samræmi við gildandi reglur. Ekki er talin ástæða til að 

ESA karpi á þessum grundvelli við stjórnvöld eftir að samningur er kominn á, enda getur 

stofnunin ekki knúið fram leiðréttingu.  

Þótt skilyrði 83. gr. OIL séu ekki uppfyllt þýðir það ekki að ESA geti ekkert aðhafst. 

Þannig er möguleiki að stofnunin fari í samningsbrotamál gegn Íslandi fyrir EFTA-

dómstólnum á grundvelli 31. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól.200 Algengast er 

að slík mál séu höfðuð vegna þess að ákvæði í landsrétti samrýmast ekki EES-samningnum en 

það er ekki algilt. Mál geta snúist um að reglur EES-réttar séu ekki virtar í framkvæmd.201 Ef 

EFTA-dómstóllinn kemst að þeirri niðurstöðu að brotið hafi verið gegn EES-reglum um 

opinber innkaup í samningsbrotamáli ber Íslandi að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 

framfylgja dómnum, sbr. 33. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól. Erfitt er að sjá 

fyrir sér hvaða ráðstafanir það ættu að vera, aðrar en að halda betur á málum í síðari 

innkaupum, þegar samningur er kominn á. Samningsbrotamál innan EFTA-stoðar EES-

samningsins þjóna í raun aðeins þeim tilgangi að minna viðkomandi ríki á skuldbindingar 

sínar, í þessu tilfelli að virða EES-reglur um opinber innkaup. EFTA-dómstóllinn hefur ekki 

heimild til að leggja á sektir í þessum málum, ólíkt ESB-dómstólnum, sbr. 260. gr. TFEU. Þá 

                                                 
199

 Enga skýringu er að finna í tilskipuninni sjálfri né Proposal for a Directive (COM(2006) 195 final).  
200

 ESA fer tæplega í samningsbrotamál nema brot sé alvarlegt og hún geti ekki beitt sér samkvæmt 83. gr. OIL 

sökum þess að gengið hefur verið frá samningi. 
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 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Hæstiréttur og EES-samningurinn“, bls. 639; „Icesave: Iceland obliged to ensure 

payment of the minimum compensation to British and Dutch depositors“ (letter of formal notice), 

http://www.eftasurv.int. 
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greiðir íslenska ríkið ekki þann málskostnað sem þó er dæmdur í þessum málum. 

Málskostnaðarákvarðanir eru þannig aðeins táknrænar.202 

Mál sem koma til kasta EFTA-dómstólsins skiptast í grunninn í tvennt, þ.e. annars vegar 

mál sem höfðuð eru beint fyrir dómstólnum, þ. á m. samningsbrotamál, og hins vegar 

tilvísanamál.203 Í 34. gr. samningsins um eftirlitsstofnun og dómstól kemur fram að EFTA-

dómstóllinn hafi lögsögu til að gefa ráðgefandi álit varðandi túlkun á EES-samningnum. Bæði 

almennir dómstólar, sbr. lög nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu 

samnings um Evrópska efnahagssvæðið, og kærunefnd útboðsmála, sbr. 4. mgr. 95. gr. OIL, 

geta aflað ráðgefandi álits þegar reynir á túlkun EES-reglna um opinber innkaup. Síðarnefnda 

ákvæðið var lögfest með b-lið 13. gr. breytingalaga nr. 58/2013. Í athugasemdum með 

frumvarpinu sem varð að lögunum kemur eftirfarandi fram: „Þótt kærunefnd útboðsmála sé 

stjórnsýslunefnd samkvæmt íslenskum rétti er lítill vafi um að nefndin fullnægir skilyrðum 

34. gr. EFTA-samnings um stofnun dómstóls og eftirlitsstofnunar til að njóta heimildar til að 

óska eftir ráðgefandi áliti samkvæmt þeim viðmiðum sem mótast hafa í dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins.“204 

  

4.5 Kærunefnd útboðsmála   

Samkvæmt núgildandi lögum er eftirlit og aðhald með opinberum innkaupum að meginstefnu 

í höndum einkaaðila.205 Þetta fyrirkomulag er gegnumgangandi innan EES. Tilskipun 

2007/66/EB var sett til að bregðast við veikleikum á því, sbr. kafla 2.3.2.5 Árabilið 2007-

2016. Á Íslandi geta einkaaðilar einkum leitað til kærunefndar útboðsmála telji þeir að reglur 

um opinber innkaup hafi verið brotnar.  

 Kærunefnd útboðsmála er sjálfstæð stjórnsýslunefnd, sbr. 3. mgr. 91. gr. OIL. Þetta þýðir 

að almennar valdheimildir ráðherra taka ekki til hennar.206 Í nefndinni sitja þrír fastir 

nefndarmenn, tveir einstaklingar sem fullnægja skilyrðum laga til að gegna embætti 

héraðsdómara og einn einstaklingur með alhliða reynslu og þekkingu á viðskiptum, sem skulu 

vera óháðir hagsmunum ríkisins og annarra opinberra aðila, sbr. 1. mgr. 91. gr. OIL. 

Samkvæmt sömu grein skulu nefndarmenn og varamenn þeirra vera skipaðir af ráðherra eftir 

tilnefningu Hæstaréttar. Ef ástæða er til að bæta við tveimur mönnum í einstökum málum skal 

annar þeirra fullnægja skilyrðum laga til að gegna embætti héraðsdómara og báðir skulu vera 
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tilnefndir af Hæstarétti, sbr. 1. mgr. 92. gr. OIL. Þessi ákvæði, 1. mgr. 91. og 1. mgr. 92. gr. 

OIL, komu inn í lögin með breytingalögum nr. 58/2013. Markmiðið með að láta Hæstarétt 

tilnefna einstaklinga til setu í nefndinni er að tryggja sjálfstæði hennar gagnvart ráðherra. Þá 

þótti þarft að styrkja nefndina með aukinni lögfræðiþekkingu vegna þess að lögin veittu henni 

auknar valdheimildir, líkt og vikið er að í kafla 5 EES-innkaup.207  

 Í 2. mgr. 91. gr. OIL kemur fram að hlutverk kærunefndar útboðsmála sé „að leysa með 

skjótum og óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegna ætlaðra brota á lögum þessum og 

reglum settum samkvæmt þeim, þar á meðal þeim ákvæðum tilskipunarinnar, tilskipunar 

2004/17/EB um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, 

flutninga og póstþjónustu, tilskipunar 2009/81/EB um samræmingu reglna um útboð og gerð 

samningsyfirvalda eða samningsstofnana á tilteknum verksamningum, vörusamningum og 

þjónustusamningum á sviði varnar- og öryggismála, svo og annarra EES-gerða sem þar er 

vísað til.“ Ennfremur getur nefndin gefið ráðgefandi álit á tilteknum innkaupum að beiðni 

ráðherra eða tiltekins kaupanda þótt engin kæra hafi borist, sbr. 4. mgr. 91. gr. Þá fjallar 

nefndin ekki um lögmæti innlendra innkaupa sveitarfélaga, sbr. 5. mgr. 91. gr.  

 Núgildandi 2. og 5. mgr. 91. gr. OIL komu inn í lögin með breytingalögum nr. 58/2013.208 

Endanleg mynd ákvæðanna var ekki í frumvarpinu sem lagt var fram. Frumvarpið gerði ekki 

ráð fyrir breytingu á þágildandi 2. mgr. og upphaflega tillagan að 5. mgr. innihélt fyrirvara um 

að ef sveitarfélag kysi að beita öðrum þætti OIL um innlend innkaup sín skyldi nefndin fjalla 

um þau innkaup.209 Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar lagði til breytingu á 2. mgr., til 

að taka af tvímæli um lögsögu kærunefndar útboðsmála vegna brota á reglugerð um innkaup 

veitna, auk þess að leggja til að fyrrgreindur fyrirvari yrði felldur brott, með því var komið til 

móts við athugasemdir Sambands íslenskra sveitarfélaga og Reykjavíkurborgar.210 Þessar 

breytingatillögur voru teknar til greina af meirihluta Alþingis. 

 Rót þess hvernig valdssviði kærunefndar útboðsmála er háttað gagnvart innlendum 

innkaupum sveitarfélaga liggur í því fyrirkomulagi að skilja þessi innkaup undan öðrum þætti 

OIL og gera hverju og einu sveitarfélagi þess í stað að setja sérstakar innkaupareglur, sbr. 2. 

mgr. 19. gr. OIL. Þetta fyrirkomulag er gagnrýnivert, ekki síst vegna þess að það gerir reglur 
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 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 22. 
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 Fyrir breytinguna var 2. mgr. svohljóðandi: „Hlutverk kærunefndar útboðsmála er að leysa með skjótum og 

óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegna ætlaðra brota á lögum þessum, þar á meðal þeim ákvæðum 

tilskipunarinnar sem vísað er til í lögunum, og reglum settum samkvæmt þeim.“ 
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 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 22. 
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 Þskj. 1215, 141. lögþ. 2012-13, bls. 7-8. 
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um innlend innkaup sveitarfélaga ógagnsæjar enda mismunandi reglur í 74 sveitarfélögum.211 

Erfitt er að finna rök fyrir réttmæti þess þar sem sveitarfélög höndla með almannafé. Ef það er 

á annað borð hægt að telja til rök fyrir því að sveitarfélög eigi að fá sérmeðferð kallar það á 

setningu sérstakra almennra reglna fyrir þau öll frekar en núverandi fyrirkomulag. 

Í umsagnarferli vegna breytingalaga nr. 58/2013 mæltu Félag atvinnurekenda, Samtök 

iðnaðarins og Samtök atvinnulífsins öll með því að innlend innkaup sveitarfélaga yrðu felld 

undir annan þátt OIL. Í umsögn Félags atvinnurekenda sagði að engin ástæða væri til að hafa 

önnur viðmið um sveitarfélög og stofnanir þeirra en um opinbera aðila almennt, þvert á móti 

væri það til þess fallið að tryggja markmið OIL um hagkvæmni, jafnræði, samkeppni og 

nýsköpun í opinberum innkaupum að láta sömu viðmið gilda.212 Í sameiginlegri umsögn 

Samtaka iðnaðarins og Samtaka atvinnulífsins var skorað á stjórnvöld og löggjafann að koma 

sveitarfélögum undir almennar reglur OIL.213 Í minnisblaði sem fjármála- og 

efnahagsráðuneytið skrifaði til að bregðast við innsendum umsögnum benti það á að við 

lagasetningu á árunum 2001 og 2007 hefði staða sveitarfélaganna verið rædd og að lögð hefði 

verið áhersla á að leggja ekki ríkari skyldur á þau en leiddi af EES-reglum. Þó hefði verið 

ákveðið að gera sveitarfélögum að setja sér innkaupareglur. Ekki hefði verið vilji til að ganga 

lengra því eðlilegt þótti að tillit væri tekið til sjálfsákvörðunarréttar sveitarfélaga. Ráðuneytið 

benti einnig á að árið 2011 hefði verið framkvæmd könnun á því hvaða sveitarfélög hefðu sett 

sér innkaupareglur. 61 sveitarfélög svöruðu. Þar af höfðu 43 sett sér innkaupareglur og 9 voru 

í reglusetningarferli.214 Ráðuneytið tók ekki afstöðu til hvort gera þyrfti breytingar til að 

bregðast við athugasemdum Félags atvinnurekenda, Samtaka iðnaðarins og Samtaka 

atvinnulífsins. Aftur á móti taldi meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar að breytingar væru 

óþarfar, enda gerði hún ekki breytingatillögur um þetta efni, og meirihluti Alþingis var 

sammála.215 

Nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar, sem vísað er til í framangreindu minnisblaði 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins, er birtingarmynd velheppnaðrar hagsmunagæslu á þingi 

enda komu sveitarfélögin því til leiðar að þau geta nánast hagað innlendum innkaupum eins 

og þau vilja, þar sem í lögunum er ekki mælt fyrir um efni innkaupareglna sveitarfélaga, 
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 Gífurlegur munur er á reglunum innbyrðis. Í dæmaskyni má nefna að reglur Kópavogsbæjar eru aðeins 5 bls. 
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jafnvel þótt þau fari með opinbert fé. Rök nefndarmanna um sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga 

eru athugunarverð.216  

Í 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944, sem kom inn í stjórnarskrá í 

núverandi mynd með 16. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, er fjallað um sjálfsákvörðunarrétt 

sveitarfélaga. Þessi réttur felur ekki í sér að sveitarfélög séu óbundin af lögum, hafi fullveldi 

eða sjálfstætt löggjafarvald. Aftur á móti tryggir stjórnarskrárákvæðið sveitarfélögum ákveðna 

sjálfsstjórn sem almenna löggjafanum ber að virða.217 Efnislegt inntak þessarar sjálfsstjórnar 

ræðst af gildandi lögum, þ.e. Alþingi hefur rétt til að setja reglur um sveitarfélögin innan þess 

ramma sem stjórnarskráin setur.218 Umboðsmaður Alþingis fjallaði um 78. gr. stjórnarskrár í 

tengslum við ákveðin innkaup tiltekins sveitarfélags í áliti skömmu eftir tilkomu þess, sbr. UA 

17. desember 1996 (1489/1995). Í álitinu kom fram að lög nr. 65/1993 um framkvæmd útboða 

ættu ekki við um viðkomandi innkaup þar sem ekki hefði verið leitað bindandi tilboða í 

skilningi laganna. Umboðsmaður tók fram að 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár, ásamt öðrum 

þáttum, fæli í sér rétt sveitarfélagsins til að ákveða að ráðast í viðkomandi innkaup en það 

breytti því ekki að við innkaupin bæri að fara að gildandi reglum, sem í þessu tilviki voru 

óskráðar meginreglur stjórnsýsluréttar þar sem lög nr. 65/1993 áttu ekki við.  

Þýðing laga nr. 65/1993 í opinberum innkaupum er almennt takmörkuð sökum þess hve 

ítarlegar reglur OIL eru heilt yfir.219 Þó er ljóst að lögin taka til hvers konar útboða, óháð því 

hvort opinberir aðilar eða einkaaðilar standa að þeim.220 Því ber sveitarfélögum að fara að 

lögunum ef þau ráðast í útboð og ítarlegri reglur eiga ekki við.221 Sveitarfélög falla undir lögin 

sem opinberir aðilar, enda óumdeilt að þau eru stjórnvöld.222  

Lög nr. 65/1993 eru dæmi um hvernig almenni löggjafinn hefur með gildum hætti bundið 

hendur sveitarfélaga gagnvart því hvernig þau bera sig að við innkaup. Framangreint álit 

umboðsmanns ber með sér að 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár tryggir sveitarfélögum ákveðið 

svigrúm til að ákveða hvað þau kaupa en almenna löggjafanum er heimilt að gera þeim að 

fara að tilteknum reglum við framkvæmd innkaupanna, enda fara þau með almannafé. 
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 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 5845. Í álitinu segir orðrétt: „Nefndin ræddi um að það að fara þyrfti rólega í 
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Sveitarfélög hafa sjálfsákvörðunarrétt um hvað þau kaupa, ekki hvernig. Fyrrgreind rök 

nefndarmanna efnahags- og viðskiptanefndar standast því tæplega skoðun.  

Sjónarmið um sérþarfir sveitarfélaganna eru á undanhaldi enda gera fyrirliggjandi drög að 

nýjum lögum um opinber innkaup ráð fyrir að almennar reglur um innlend innkaup muni taka 

fullum fetum til sveitarfélaga, sbr. 23. gr. draganna. Í athugasemdum segir eftirfarandi: „Í 

frumvarpi þessu er sú breyting lögð til að sömu innlendu viðmiðunarfjárhæðir gildi um ríki og 

sveitarfélög og stofnanir á þeirra vegum eins og almennt tíðkast á öllum Norðurlöndununm. 

Talið er mikilvægt að almenningur og fyrirtæki á hinum almenna markaði getið gengið að því 

að sömu reglur gildi um opinbera aðila þegar að kemur að opinberum innkaupum enda fara 

bæði ríki og sveitarfélög með fjármuni skattgreiðenda. Af þessum sökum er ekki talin ástæða 

til að gera mikinn greinamun á þeim útboðsreglum sem gilda um allar stofnanir ríkisins, hvort 

sem þær eru litlar eða stórar, og hins vegar sveitarfélögum landsins.“223 Athyglisvert er að í 

athugasemdunum er ekki minnst á þau sérsjónarmið sem löggjafinn hefur hingað til lagt 

áherslu á í tengslum við reglusetningu í kringum innlend innkaup sveitarfélaga. Þess í stað er 

vísað í grundvallarþörfina fyrir gagnsæi á sviði opinberra innkaupa þar sem höndlað er með 

almannafé. Áhugavert verður að fylgjast með hvort þessi breyting nær fram að ganga. 

Togstreita skapaðist eftir tilkomu 2. mgr. 19. gr. OIL um það hvort kærunefnd útboðsmála 

fjallaði um innkaupareglur sveitarfélaga. Í ÁKÚ 27. október 2009 (33/2009) kom eftirfarandi 

fram: „Kærunefnd útboðsmála telur þannig ljóst að nefndinni sé ekki heimilt að fjalla um 

innkaup sveitarfélaga sem eru undir viðmiðunarfjárhæðum EES og skipti þá ekki máli þótt 

sveitarfélög hafi kosið að beita lögunum í viðkomandi innkaupum.“224 Þessari niðurstöðu til 

stuðnings vísaði nefndin til athugasemda með 91. gr. frumvarpsins sem varð að OIL þar sem 

eftirfarandi kemur fram: „Greinin svarar til 75. gr. gildandi laga. Í framkvæmd hefur 

kærunefnd útboðsmála skýrt 2. mgr. greinarinnar svo að innkaup sveitarfélaga undir 

viðmiðunarfjárhæðum EES falli ekki undir lögsögu nefndarinnar, þ.e. að í þeim tilvikum sé 

ekki um að ræða ætluð brot gegn lögunum. Felur frumvarpið ekki í sér breytingu á þessari 

túlkun nefndarinnar.“225  

Umboðsmaður Alþingis lét til sín taka í kjölfarið. Í UA 25. júní 2010 (5646/2009) sagði 

hann eftirfarandi: „Ganga verður út frá því að innkaupareglur X frá árinu 2006 hafi, þegar 

ráðuneytið lagði úrskurð á málið í mars 2009, verið reglur sem X var skylt að setja á 
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grundvelli framangreinds ákvæðis 2. mgr. 19. gr. laga nr. 84/2007. Af því leiðir að 

ágreiningur um innkaup á tölvuþjónustu X vorið og sumarið 2008 féll einnig undir valdsvið 

kærunefndar útboðsmála, sbr. 2. mgr. 91. gr. laga nr. 84/2007, en samkvæmt því ákvæði er 

hlutverk nefndarinnar að leysa með skjótum og óhlutdrægum hætti úr kærum fyrirtækja vegna 

ætlaðra brota á lögunum, þ. á m. þeim ákvæðum tilskipunarinnar sem vísað er til í lögunum, 

og „reglum settum samkvæmt þeim“.“  

Að fengnu áliti umboðsmanns brást innanríkisráðuneytið við með því að gefa út 

tilkynningu þar sem m.a. sagði: „Þá segir í áliti umboðsmanns að  ráðuneytið hafi ekki verið 

bært að lögum til að leysa úr því hvort ákvarðanir Akraneskaupstaðar um að láta hjá líða að 

bjóða út kaup á tölvuþjónustu árið 2008 hafi verið í samræmi við innkaupareglur 

sveitarfélaga. Slíkt falli undir valdsvið kærunefndar útboðsmála. Ráðuneytið mun í 

framtíðinni hafa þetta atriði í áliti umboðsmanns Alþingis til hliðsjónar við umfjöllun 

hliðstæðra mála.“226  

Í lok árs 2012 kvað kærunefnd útboðsmála upp úrskurð, sbr. ÚKÚ 20. desember 2012 

(25/2012), þar sem eftirfarandi kom fram: „Í 2. mgr. 91. gr. laga nr. 84/2007 segir að hlutverk 

kærunefndar útboðsmála sé að leysa úr kærum fyrirtækja vegna ætlaðra brota á lögunum, þar 

á meðal þeim ákvæðum tilskipunarinnar sem vísað er til í lögunum, og reglum settum 

samkvæmt þeim. Kærunefnd útboðsmáls hefur litið svo á að með „reglum“ í ákvæði 2. mgr. 

91. gr. laga nr. 84/2007 sé eingöngu átt við stjórnvaldsfyrirmæli sem sækja lagastoð sína til 

laganna um opinber innkaup. Nefndin hefur þannig talið að innkaupareglur sveitarfélaga falli 

utan valdmarka nefndarinnar, en það fær að nokkru leyti einnig stoð í niðurstöðu 

Hæstaréttardóms frá 31. mars 2011 í máli nr. 437/2010.“227 

Framangreint gefur innsýn í atburðarás sem skapaði töluverðan vafa. Ákveðið var að eyða 

honum með setningu núgildandi 5. mgr. 91. gr. OIL. Athyglisvert er að sá póll hafi verið 

tekinn í hæðina að skilja innlend innkaup sveitarfélaga undan valdssviði kærunefndar 

útboðsmála frekar en að færa sveitarfélögin undir sömu reglur og gilda um aðra opinbera aðila 

sem fara með almannafé og um leið valdssvið kærunefndar. Nánar er vikið að áhrifum þessa á 

réttarvörslukerfið á sviði opinberra innkaupa í kafla 6 Innlend innkaup. Þá er vert að hafa í 

huga að þrátt fyrir að í fyrirliggjandi drögum að nýjum lögum um opinber innkaup sé gert ráð 

                                                 
226
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fyrir að sömu reglur skuli gilda um innlend innkaup ríkis og sveitarfélaga er ekki lögð til 

breyting á kaflanum um kærunefnd útboðsmála, þ. á m. 5. mgr. 91. gr.228   

Réttur til að skjóta málum til kærunefndar útboðsmála er afmarkaður í 93. gr. OIL. 

Ákvæðinu var breytt með breytingalögum nr. 58/2013 á þann hátt að lögvarðir hagsmunir eru 

ekki skilyrði málskotsréttar þegar brotið hefur verið gegn skyldu til að nota lögákveðið 

innkaupaferli eða auglýsa innkaup. Almennt eru slíkir hagsmunir áskildir. Kærandi þarf eftir 

sem áður að vera fyrirtæki í skilningi laganna og njóta réttinda samkvæmt þeim, ekki er um að 

ræða almennan málskotsrétt.229 Þá getur fjármála– og efnahagsráðherra kært þessi brot, sem er 

viss framlenging á því hlutverki sem hann gegnir á grundvelli almennra valdheimilda 

ráðherra. Í athugasemdum með frumvarpinu sem síðar varð að breytingalögum nr. 58/2013 

kemur fram að mikilvægt sé frá réttarvörslusjónarmiði að brot af þessu tagi séu kærð. Einnig 

segir að rétt þyki að ráðherra hafi kæruheimild þannig að ætíð sé unnt að koma fram 

viðurlögum við brotum gegn útboðsskyldu án tillits til frumkvæðis einkaaðila.230 Þetta er 

athyglisverð röksemd í ljósi þess að í sama frumvarpi var lagt til að innlend innkaup 

sveitarfélaga yrðu skilin undan valdssviði kærunefndar sem samrýmist illa fyrrgreindum 

réttarvörslusjónarmiðum. 

 

4.6 Almennir dómstólar 

Almennir dómstólar gegna veigamiklu hlutverki við réttarvörslu á sviði opinberra innkaupa 

þótt kærunefnd útboðsmála sé á vissan hátt í aðalhlutverki þegar horft er til þeirra úrræða sem 

eru í hennar höndum, sbr. kafla 5 EES-innkaup og 6 Innlend innkaup.231 Hlutverk dómstóla 

má greina í tvennt. 

 Annars vegar leysa þeir úr málum þar sem látið er reyna á úrskurði kærunefndar 

útboðsmála, sbr. 98. gr. OIL. Með þessum hætti eiga dómstólar síðasta orðið um túlkun reglna 

um opinber innkaup.232 Kærandi, varnaraðili fyrir kærunefnd eða annar aðili, sem á lögvarinna 

hagsmuna að gæta, geta höfðað mál af þessu tagi. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð 

að OIL er málshöfðunarréttur varnaraðila fyrir kærunefnd rökstuddur á þann veg að „hlutverki 

kærunefndar útboðsmála verður fremur jafnað til hlutverks sjálfstæðs dómstóls á 1. dómstigi 

en æðra stjórnvalds með stjórnunar- og eftirlitsheimildir með hinum opinbera aðila.“233 
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Almennar reglur um endurskoðunarvald dómstóla á stjórnvaldsákvörðunum gilda í þessum 

málum.234 Dómsniðurstaðan getur almennt annað hvort verið á þann veg að úrskurður er 

felldur úr gildi eða það er sýknað. Þó hafa dómstólar sýnt vilja og getu í samkeppnismálum til 

að endurskoða fjárhæðir stjórnvaldssekta.235  

 Hins vegar er það hlutverk dómstóla að dæma um skaðabótakröfur vegna brota á reglum 

um opinber innkaup, sbr. 101. gr. OIL. Kærunefnd útboðsmála gefur aðeins álit um 

skaðabótaskyldu, sbr. 2. mgr. 97. gr. OIL. Nánar er vikið að skaðabótaúrræðinu í kafla 7 

Skaðabætur. 

 

5 EES-innkaup 

5.1 Inngangur 

Það hvaða réttarúrræði standa fyrirtækjum til boða telji þau að brotið hafi verið gegn reglum 

um opinber innkaup ræðst af því hvort viðkomandi innkaup teljast vera 1) EES-innkaup, 2) 

innlend innkaup sem heyra undir annan þátt OIL eða 3) innkaup sem hvorki OIL né 

réttargerðir ESB ná til, þ. á m. innlend innkaup sveitarfélaga. Í tilskipunum ESB eru gerðar 

vissar kröfur til réttarúrræða þegar um EES-innkaup er að ræða sem hafa mótað efni 14.-15. 

kafla OIL. Þegar um er að ræða innkaup sem falla utan við gildissvið tilskipananna eru 

kröfurnar óskýrari. Af þessum sökum er eðlilegt að byrja á að fjalla um efni tilskipana ESB og 

innleiðingu þeirra í íslenskan rétt.236 

 

5.2 Gömlu úrræðin 

Í stuttu máli er markmið tilskipunar 89/665/EBE að tryggja að skilvirk og hraðvirk 

réttarúrræði séu til staðar á sviði opinberra innkaupa í einstökum aðildarríkjum fyrir fyrirtæki 

sem brotið er gegn. Gildissvið hennar hefur í gegnum tíðina verið skilgreint með tilvísun til 

gildissviðs annarra tilskipana, þ.e. fyrst tilskipana 71/305/EBE og 77/62/EBE, síðar 

2004/18/EB og nú 2014/23/ESB og 2014/24/ESB.237  

 Upphaflega mælti tilskipunin fyrir um að aðildarríkin skyldu tryggja fyrirtækjum sem 

brotið væri gegn þrenns konar réttarúrræði, þ.e. bráðabirgðaráðstafanir (e. interim measures), 

                                                 
234
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ógildingu ákvarðana (e. annulment) og skaðabætur (e. damages). Þessi úrræði má kalla 

„gömlu“ úrræðin eftir að ný úrræði voru kynnt til sögunnar með tilskipun 2007/66/EB. Þetta 

breytir ekki að þau skipta enn miklu máli.238 

 

5.2.1 Bráðabirgðaráðstafanir 

Bráðabirgðaráðstafanir eru mikilvægur liður í virkri réttarvörslu á sviði opinberra innkaupa, 

sérstaklega vegna þess hve erfitt er að hnekkja frágengnum samningum.239 Ráðstöfunum af 

þessu tagi er ætlað að koma í veg fyrir að afleiðingar þeirra brota sem kvartað er undan aukist 

á þeim tíma sem úrskurðaraðilar þurfa til að komast að endanlegri niðurstöðu. Á sviði 

opinberra innkaupa eru þetta einkum ráðstafanir sem miða að því að stöðva innkaupaferli og 

koma í veg fyrir að bindandi samningar komist á.240  

Upphaflega mælti tilskipun 89/665/EBE fyrir um að meðferð kærumáls þyrfti ekki að 

leiða til sjálfkrafa stöðvunar innkaupaferlis. Þetta er enn meginreglan, sbr. 4. mgr. 2. gr. 

tilskipunar 2007/66/EB. Aftur á móti eru tvö ákvæði í tilskipuninni sem draga úr vægi 

reglunnar. Annars vegar mælir tilskipunin fyrir um að ef kærumeðferð hjá hlutaðeigandi 

kaupanda er forsenda réttarverndar skuli kæra leiða til sjálfkrafa stöðvunar á gerð samnings, 

sbr. 5. mgr. 1. gr. Hins vegar er mælt fyrir um að ef aðildarríki ákveður að úrskurðaraðili, 

óháður hlutaðeigandi kaupanda, taki kæru sem varðar ákvörðun um val tilboðs til meðferðar 

skuli sá aðili ávallt fá tíma til að taka ákvörðun um bráðabirgðaráðstafanir eða taka efnislega 

afstöðu til kærunnar áður en samningur er gerður, sbr. 3. mgr. 2. gr. Þessi stöðvun stendur 

aldrei skemur en sem nemur viðeigandi biðtíma.241 

 Tilskipun 2007/66/EB, sbr. 5. mgr. 2. gr., haggaði ekki við þeirri reglu 4. mgr. 2. gr. 

tilskipunar 89/665/EBE að við ákvörðun um beitingu bráðabirgðaráðstafana má taka tillit til 

hugsanlegra afleiðinga ráðstafana af þessu tagi á þá hagsmuni sem kunna að skaðast, þ. á m. 

almannahagsmuni. Þetta þýðir að úrskurðaraðila, sem hefur kæru til meðferðar, er heimilt að 

hafna beiðni um beitingu bráðabirgðaráðstafana ef neikvæðar afleiðingar slíkrar beitingar 

vega þyngra en kostirnir. Synjun sem þessi hefur ekki áhrif á aðrar kröfur viðkomandi 

fyrirtækis frammi fyrir úrskurðaraðilanum. 

 Skilyrði fyrir beitingu bráðabirgðaráðstafana eru ekki nánar útlistuð í tilskipun 

89/665/EBE sem þýðir að svigrúm hvers og eins aðildarríkis er nokkuð mikið hvað þetta 
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varðar. Þrátt fyrir það eru skilyrðin í grunninn þau sömu alls staðar innan ESB. Beiðandi þarf 

annars vegar að geta orðið fyrir óafturkræfu tjóni ef beiðni hans er ekki samþykkt og hins 

vegar þarf hann að sýna fram á að mál hans sé fyllilega stutt gögnum (e. prima facie case).242 

 Almennt er erfitt að fá beiðni um beitingu bráðabirgðaráðstafana samþykkta í 

aðildarríkjunum.243 Í Danmörku heyrir til undantekninga að beiðnir séu samþykktar. Í 1. mgr. 

12. gr. dönsku laganna um framfylgd útboðsreglna, þ.e. lov nr. 492 2010 om Klagenævnet for 

Udbud,244 kemur fram að sérstakar ástæður (d. særlige grunde) þurfi að mæla með beitingu 

bráðabirgðaráðstafana. Af orðalaginu leiðir að samþykki beitingar skuli heyra til 

undantekninga. Framkvæmd dönsku kærunefndar útboðsmála (d. Klagenævnet for Udbud) og 

almennra dómstóla sýnir að um algerar undantekningar er að ræða. Raunar hefur verið svo 

erfitt að fá beiðnir samþykktar að danskir fræðimenn hafa spurt hvort grunnreglan um 

viðhlítandi virkni sé brotin á þessu sviði.245 

  

5.2.2 Ógilding ákvarðana 

Tilskipun 2007/66/EB breytti ekki ákvæði tilskipunar 89/665/EBE um ógildingu ákvarðana. 

Ákvæðið mælir fyrir um að aðildarríkin skuli sjá til þess að úrskurðaraðili sé bær til þess að 

annaðhvort fella úr gildi ólögmætar ákvarðanir eða sjá til þess að þær verði felldar úr gildi, 

m.a. með því að fella allar tæknilegar, efnahagslegar eða fjárhagslegar kröfur, sem leiða til 

mismununar, brott úr útboði, útboðsgögnum eða öðrum skjölum sem tengjast 

innkaupaferlinu.246  

Forsendur endurskoðunar (e. grounds of review) ákvarðana við meðferð kærumála eru 

ekki útlistaðar nánar í tilskipuninni. Af þessum sökum vakna ýmsar spurningar, t.d. um hvaða 

brot skipta máli þannig að þau kalli á endurskoðun og hvaða ákvarðanir kaupenda verða ekki 

endurskoðaðar (e. margin of appreciation). Sum brot, t.d. heimildarlaus samningsgerð án 

auglýsingar (e. illegal direct award), eru það augljós að endurskoðun kallar ekki á að kafa 

þurfi djúpt í ákvarðanir kaupanda. Aftur á móti verður það sama ekki sagt um ákvarðanir sem 

varða t.a.m. hæfi bjóðenda, vægi valforsendna, röðun tilboða miðað við valforsendur og hvort 
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tilboð sé óeðlilega lágt. Það er misjafnt eftir aðildarríkjum að hvaða marki þessar ákvarðanir 

lúta endurskoðun.247 Segja má að aðildarríkin raði sér á ákveðið róf. Franskir dómstólar kanna 

í meginatriðum öll möguleg brot, sama hvaða regla er undir, á meðan breskir dómstólar 

framkvæma frekar takmarkaða og yfirborðskennda endurskoðun, þ.e. leggja áherslu á 

meiriháttar brot á formreglum. Danska kærunefnd útboðsmála stendur miðja vegu milli 

þessara andstæðna.248 

Tilskipun 89/665/EBE fjallar hvorki um umfang né áhrif ógildingar. Ætla má að umfangið 

tengist því hvaða ákvörðun er talin ólögmæt hverju sinni. Roberto Caranta nefnir í dæmaskyni 

að reynist valforsendur fela í sér mismunun kalli það á ógildingu viðkomandi innkaupaferlis í 

heild sinni en aðeins þurfi að fella val tilboðs úr gildi ef lögmætum valforsendum er beitt á 

rangan máta.249  

Sérstakar spurningar vakna í tengslum við áhrif ógildingar. Lestur tilskipunarinnar gefur 

ástæðu til að ætla að unnt sé að ógilda gerðan samning en Framkvæmdastjórnin hefur lagst 

gegn þessum skilningi. Það er misjafnt eftir aðildarríkjum hvort unnt er að endurskoða 

ákvarðanir að baki samningi án þess að það hreyfi við lagalegum grundvelli samningsins 

sjálfs. Þetta er t.d. talið mögulegt í Frakklandi.250 Nýja óvirkniúrræðinu er beint gegn 

samningum sem gerðir eru í trássi við gildandi reglur. Tilkoma úrræðisins dregur úr vægi 

vangaveltna um möguleg áhrif ógildingar ólögmætrar ákvörðunar á gildi samnings.251 

 

5.3 Nýju úrræðin 

Tilskipun 89/665/EBE greinir á milli endurskoðunar fyrir gerð samnings (e. pre-contractual 

review) og endurskoðunar eftir gerð samnings (e. post-contractual review). Upprunalega hafði 

hún ekki að geyma reglur um að tiltekinn tími skyldi líða frá vali á samningsaðila og þar til 

samningur yrði undirritaður. Ennfremur gerði hún ekki ráð fyrir að unnt væri að hreyfa við 

gerðum samningum. Hvort tveggja gróf undan virkni tilskipunarinnar. Fyrirtæki gátu oft ekki 

nýtt sér endurskoðun fyrir gerð samnings því kaupendur flýttu sér að koma á samningi (e. 

race to sign contract). Þá voru önnur úrræði en skaðabætur ekki í boði í tilfellum þar sem 

samningar voru gerðir án auglýsingar í heimildarleysi þótt meira að segja ESB-dómstóllinn, 

sbr. EBD, mál C-26/03, ECR 2005, bls. I-1, hefði sagt að slík brot væru þau alvarlegustu á 
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sviði opinberra innkaupa.252 Tilskipun 2007/66/EB var ætlað að taka á þessum vandamálum. 

Hún færði reglur um þrjú atriði inn í tilskipun 89/665/EBE, þ.e. reglur um bíðtíma (e. 

standstill period), óvirkni (e. ineffectiveness) og önnur viðurlög (e. alternative penalties), sem 

saman má kalla „nýju“ úrræðin.253 

 

5.3.1 Biðtími 

ESB-dómstóllinn hóf ákveðna vegferð í EBD, mál C-81/98, ECR 1999, bls. I-7671 (Alcatel) 

þar sem hann mælti fyrir um eftirfarandi: „the Member States are required to ensure that the 

contracting authority's decision prior to the conclusion of the contract as to the bidder in a 

tender procedure with which it will conclude the contract is in all cases open to review in a 

procedure whereby an applicant may have that decision set aside if the relevant conditions are 

met, notwithstanding the possibility, once the contract has been concluded, of obtaining an 

award of damages.“  

Í EBD, mál C-212/02, enn óbirt í ECR byggði Framkvæmdastjórnin á fyrrgreindu máli til 

stuðnings því að Austurríki hefði ekki sinnt skyldum sínum til að tryggja möguleika 

fyrirtækja til að vefengja val tilboðs. Í niðurstöðum ESB-dómstólsins kemur eftirfarandi fram: 

„Complete legal protection also requires that it be possible for the unsuccessful tenderer to 

examine in sufficient time the validity of the award decision. Given the requirement that the 

Directive have practical effect, a reasonable period must elapse between the time when the 

award decision is communicated to unsuccessful tenderers and the conclusion of the contract 

in order, in particular, to allow an application to be made for interim measures prior to the 

conclusion of the contract.“ Ákvæði 2. gr. a í tilskipun 2007/66/EB er lögfesting á þessari 

kröfu ESB-dómstólsins.254 Nauðsynlegt þótti að útfæra hana nánar vegna mismunandi 

viðbragða aðildarríkjanna við dómaframkvæmdinni.255 Ekki er gerð krafa um biðtíma í öllum 

tilvikum, ákveðnar undantekningar eru sérstaklega tilgreindar í ákvæði 2. gr. b. 

 Samkvæmt fyrrgreindu ákvæði skal biðtími vera minnst 10 eða 15 dagar. Tímalengdin 

ræðst af því hvaða samskiptamáta kaupandi kýs að nota til að tilkynna þeim fyrirtækjum sem 

ekki voru valin um val tilboðs. Markmiðið er að tryggja fyrirtækjum sem brotið er gegn 

möguleika á að leita til úrskurðaraðila, í því skyni að fá brot leiðrétt, áður en samningur kemst 

á, sbr. forsendu 4 í tilskipuninni. Af þessum sökum byrjar biðtíminn ekki að líða fyrr en 

                                                 
252

 Christopher H. Bovis: EU Public Procurement Law, bls. 236; Proposal for a Directive (COM(2006) 195 

final), bls. 2.  
253

 Biðtími er ekki eiginlegt úrræði úrskurðaraðila, ólíkt t.d. óvirkni. Samt sem áður eru reglur um biðtíma teknar 

fyrir í þessari umfjöllun vegna mikilvægis þeirra við að tryggja virka endurskoðun fyrir gerð samnings.  
254

 Roberto Caranta: „Many Different Paths, but Are They All Leading to Effectiveness?“, bls. 75. 
255

 Proposal for a Directive (COM(2006) 195 final), bls. 5. 



55 

 

fyrirtækin eru fyllilega upplýst um ástæðurnar að baki vali tilboðs, sbr. EBD, mál, C-455/08, 

ECR 2009, bls. I-225. Kröfurnar til nákvæmni þessara upplýsinga eru ekki samræmdar milli 

aðildarríkjanna. Í sumum ríkjum er kröfurnar miklar, t.d. Þýskalandi, en minni í öðrum, t.d. 

Frakklandi.256  

 

5.3.2 Óvirkni 

Óvirkniúrræðið á rætur að rekja til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins, líkt og krafan um 

biðtíma, sbr. mál EBD, mál C-503/04, ECR 2007, bls. I-6153.257 Málsatvik voru þau að í fyrra 

máli, sbr. EBD, mál C-20/01 og C-28/01, ECR 2003, bls. I-3609, hafði ESB-dómstóllinn 

komist að þeirri niðurstöðu að þjónustusamningar tveggja þýskra borga, Bockhorn og 

Brunswick, brytu gegn tilskipun 92/50/EBE. Framkvæmdastjórnin leit svo á að Þýskaland 

hefði brotið gegn fyrirrennara 260. gr. TFEU í kjölfar þessa þar sem það hefði ekki séð til 

þess að bundinn yrði endir á viðkomandi samninga (e. termination) áður en að tveggja 

mánaða frestur sem gefinn var í rökstuddu áliti dags. 1. apríl 2004 rann út. Undir rekstri 

málsins lét Framkvæmdastjórnin af kröfum varðandi Bockhorn-samninginn eftir að 

Þýskalandi bar því við í vörn sinni að bundinn yrði endir á samninginn. Eftir stóð Brunswick-

samningurinn og komst ESB-dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að Þýskalandi hefði verið skylt 

að binda endi á hann (e. duty to terminate).258    

 Niðurstaðan í EBD, mál C-503/04, ECR 2007, bls. I-6153 vekur upp ýmsar spurningar. 

ESB-dómstóllinn eyddi ekki mörgum orðum í að rökstyðja hana. Að vísu bentu bæði hann og 

lögsögumaðurinn (e. Advocate General) á lengd samningstímans, þ.e. ef endi hefði ekki verið 

bundinn á samninginn hefði áhrifa brotsins gætt í 30 ár.259 Þetta hafði greinilega áhrif á 

niðurstöðuna. Steen Treumer telur að túlka verði dóminn þannig að skylda af framangreindu 

tagi vakni helst í tilvikum þar sem reynir á allra alvarlegustu brot, enda fól Brunswick-

samningurinn í sér heimildarlausa samningsgerð án auglýsingar.260 Aftur á móti telur Steen 

ófært að útiloka að skyldan sé víðtækari.261 Í öllu falli ráðist það af atvikum hverju sinni hvort 

hún vakni.262 

 Ákvæði tilskipunar 2007/66/EB um óvirkni kunna við fyrstu sýn að virka takmörkuð, 

þegar horft er til EBD, mál C-503/04, ECR 2007, bls. I-6153, enda er úrræðið afmarkað við 
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ákveðin tilvik. Roberto Caranta, líkt og Steen Treumer, bendir aftur á móti á að málið varðaði 

alvarlegt brot og því sé ekki fært að draga þá ályktun að öll brot kalli á óvirkni.263  

 Flest aðildarríki ESB hafa kosið að takmarka óvirkni við þau tilvik sem tilskipunin 

tilgreinir, sbr. ákvæði 1. mgr. 2. gr. d og 1. mgr. 2. gr. e.264 Tilvikin sem 1. mgr. 2. gr. d nefnir 

eru 1) heimildarlaus samningsgerð án auglýsingar, 2) brot gegn reglum tilskipunarinnar um 

biðtíma og sjálfkrafa stöðvun að því gefnu að þau annars vegar haldist í hendur við brot gegn 

tilskipunum ESB á sviði opinberra innkaupa, sem haft hafa áhrif á möguleika þess fyrirtækis 

sem leggur fram kæru til að ná samningi, og hins vegar svipti fyrirtækið möguleikanum til að 

sækjast eftir réttarúrræðum áður en samningur er gerður og 3) brot gegn ákveðnum reglum 

um rammasamninga (e. framework agreements) og gagnvirk innkaupaferli (e. dynamic 

purchasing systems) ef aðildarríki kýs að nýta sér undanþágu c-liðar 2. gr. b frá reglum 

tilskipunarinnar um biðtíma. Ennfremur skulu aðildarríkin sjá til þess að brot gegn reglum 

tilskipunarinnar um biðtíma og sjálfkrafa stöðvun, sem ekki heyra undir b-lið 1. mgr. 2. gr. d, 

leiði til óvirkni eða annarra viðurlaga, sbr. 1. mgr. 2. gr. e. 

 Undantekningar eru frá tilvikunum þremur sem nefnd eru í 1. mgr. 2. gr. d. Annars vegar 

mæla 4. og 5. mgr. 2. gr. d. fyrir um sambærilegar undantekningar sem varða samningsgerð 

án auglýsingar, rammasamninga og gagnvirk innkaupaferli. Í 4. mgr. kemur fram að 

samningsgerð án auglýsingar leiði ekki til óvirkni samnings ef 1) kaupandinn taldi 

samningsgerð heimila án auglýsingar, 2) hann birti viðeigandi tilkynningu þess efnis að hann 

hefði samningsgerð í hyggju og 3) hann gerði ekki samning fyrr en að liðnum 10 daga biðtíma 

frá birtingu tilkynningarinnar.  

Hins vegar hefur 3. mgr. 2. gr. d að geyma almenna undantekningu. Hún byggir á 

hagsmunamati. Nánar tiltekið er aðildarríkjunum heimilt að búa svo um að úrskurðaraðili, 

sem er óháður hlutaðeigandi kaupanda, megi ekki lýsa samning óvirkan ef hann kemst að 

þeirri niðurstöðu, að loknu heildstæðu mati, að brýnir almannahagsmunir mæli gegn því. Ef 

úrskurðaraðili beitir heimild af þessu tagi ber honum að kveða á um önnur viðurlög. 

Efnahagslegir hagsmunir af virkni samnings koma ekki til skoðunar í þessu sambandi nema í 

undantekningartilvikum þar sem óvirkni samnings hefði í för með sér óhóflegar afleiðingar. 

Efnahagslegir hagsmunir sem eru beintengdir samningi skulu þó allt að einu ekki falla þarna 

undir. Þar á meðal eru kostnaður sem hlýst af töf við framkvæmd samningsins, kostnaður sem 

hlýst af því að nýju innkaupaferli er hrundið af stað, kostnaður sem hlýst af því að skipt er um 

fyrirtæki sem framkvæmir samninginn og kostnaður vegna lagalegra skuldbindinga sem 
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hljótast af óvirkni samningsins. Markmiðið með undantekningunni er helst að tryggja að 

ákveðin grunnþjónusta sé ávallt til staðar í samfélaginu, óháð brotum á sviði opinberra 

innkaupa.265  

 Aðildarríkin mega binda óvirkni við tímaramma á ákveðinn hátt, sbr. 2. gr. f. Samkvæmt 

a-lið ákvæðisins má aðildarríki kveða á um að kæra þar sem byggt er á tilvikum samkvæmt 1. 

mgr. 2. gr. d skuli lögð fram innan 30 daga frá því að annaðhvort er tilkynnt um val tilboðs á 

viðeigandi hátt eða kaupandi upplýsir hlutaðeigandi fyrirtæki um gerð samnings. Í b-lið 

kemur fram að heimilt sé að áskilja að kæra að framangreindu tagi komi, hvað sem öðru líður, 

fram innan sex mánaða frá deginum eftir gerð samnings. Í 2. mgr. segir að aðildarríkin ráði 

sjálf hvaða frestir gildi í öðrum tilvikum, þ. á m. tilvikum samkvæmt 1. mgr. 2. gr. e, með 

fyrirvara um ákvæði 2. gr. c. Það ákvæði útlistar almennar lágmarkskröfur sem gerðar eru til 

kærufresta, kjósi aðildarríki að lögfesta slíka fresti, en þeir taka mið af reglum tilskipunarinnar 

um biðtíma. 

 Afleiðingar þess að samningur er talinn óvirkur skulu ákveðnar í landslögum hvers og eins 

aðildarríkis, sbr. 2. mgr. 2. gr. d. Við þessa skilgreiningu þurfa aðildarríkin að gæta þess að 

markmiðið með úrræðinu er að hætt verði að framfylgja og standa við réttindi og skyldur 

samkvæmt samningi, sbr. forsendu 21. Aðildarríkin geta valið á milli þess að láta óvirkni vera 

afturvirka (l. ex tunc) eða binda hana við samningsskuldbindingar sem enn á eftir að inna af 

hendi (l. ex nunc). Ef síðari kosturinn er valinn ber að beita öðrum viðurlögum samhliða. 

Nánar er fjallað um afleiðingar óvirkni í kafla 5.4.4.3 Afleiðingar óvirkni. 

  

5.3.3 Önnur viðurlög 

Tilskipun 2007/66/EB gerir ráð fyrir beitingu svokallaðra „annarra viðurlaga“ við þrenns 

konar aðstæður, sbr. 2. og 3. mgr. 2. gr. d og 1. mgr. 2. gr. e.266 Fjallað er um inntak þessara 

viðurlaga í 2. mgr. 2. gr. e. Þar segir að viðurlögin skuli vera virk, í réttu hlutfalli við brot og 

letjandi. Ennfremur kemur fram að þau skiptist í sektir sem lagðar eru á samningsyfirvaldið 

eða styttingu samnings. Skaðabætur teljast ekki til annarra viðurlaga, sem þýðir að kaupandi 

kann að lenda í því að greiða bæði sekt og skaðabætur vegna tiltekins brots.267 Þegar 

úrskurðaraðili metur hvaða viðurlög eru viðeigandi hverju sinni skal tekið tillit til allra þeirra 

þátta sem skipta máli, þ. á m. alvarleika brotsins, hegðunar hlutaðeigandi kaupanda og, ef um 
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er að ræða beitingu viðurlaga vegna þess að óvirkni hefur verið bundin við 

samningsskuldbindingar sem á eftir að inna af hendi, að hvaða marki samningurinn helst í 

gildi.  

 Það er undir hverju og einu aðildarríki komið að móta reglur um inntak og beitingu 

annarra viðurlaga innan þess ramma sem tilskipunin dregur upp. Ákvæði hennar benda til að 

líta beri á önnur viðurlög sem öryggisnet til stuðnings óvirkniúrræðinu. Aftur á móti hafa sum 

aðildarríki, t.d. Danmörk, lagt áherslu á önnur viðurlög.268 Nánar er vikið að því í kafla 5.4.5 

Stjórnvaldssekt eða stytting samnings. 

 

5.4 Ísland 

Úrræði kærunefndar útboðsmála tóku stakkaskiptum árið 2013 þegar tilskipun 2007/66/EB 

var innleidd í íslenskan rétt með breytingalögum nr. 58/2013. Eldri ákvæði voru færð í nýjan 

búning og ný ákvæði voru kynnt til sögunnar. Eftir stóð valdameiri kærunefnd útboðsmála. 

 

5.4.1 Biðtími 

Reglur um biðtíma við gerð samninga komu inn í íslenskan rétt við gildistöku OIL.269 Þær 

voru viðbragð við dómaframkvæmd ESB-dómstólsins.270 Innleiðing tilskipunar 2007/66/EB 

kallaði á óverulegar efnislegar breytingar.271 Reglurnar urðu aftur á móti ítarlegri til samræmis 

við efni tilskipunarinnar.  

 

5.4.2 Stöðvun 

Fyrir tilkomu breytingalaga nr. 58/2013 mælti 1. mgr. 96. gr. OIL, áður 1. mgr. 80. gr. laga nr. 

94/2001,272 fyrir um að kærunefnd útboðsmála gæti stöðvað innkaupaferli eða samningsgerð, 

að kröfu kæranda, þar til endanlega hefði verið skorið úr kæru, að því skilyrði uppfylltu að 

verulegar líkur væru á að brot hefði verið framið. Áskilnaðurinn um verulegar líkur byggði á 

að stöðvun gæti valdið hinu opinbera og einkaaðilum verulegu óhagræði.273 Krafa um stöðvun 

kom ekki í veg fyrir að krafist yrði skaðabóta samhliða. Aftur á móti kom stöðvun ekki til 

greina eftir að samningur hafði verið gerður.274 Á árabilinu 2002-2007 var stöðvunar krafist 76 
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sinnum hjá kærunefnd útboðsmála en ákvörðun um stöðvun var tekin 19 sinnum, í 25% 

tilfella.275 Því er óhætt að fullyrða að fyrirtæki höfðu ekki líkurnar með sér í þessari baráttu. 

 Með breytingalögum nr. 58/2013 voru tvær breytingar gerðar á reglum OIL um stöðvun. 

Annars vegar var heimild kærunefndar útboðsmála til stöðvunar að kröfu kæranda uppfærð, 

sbr. 96. gr. Hins vegar var nýtt ákvæði sett um sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar vegna kæru 

ákvörðunar um val tilboðs, sbr. 94. gr. a. 

 Sú leið var farin við uppfærslu 96. gr. að setja inn nýja grein um sama efni. Skilyrði 

stöðvunar samkvæmt ákvæðinu er eftir sem áður að kærandi sýni fram á að verulegar líkur 

séu til staðar fyrir því að brotið hafi verið gegn reglum um opinber innkaup. Skilyrðið ber að 

túlka í samræmi við lagastefnu tilskipunar 2007/66/EB, þ.e. fyrirtæki eiga rétt á að fá leyst úr 

kærum, sem ekki eru tilefnislausar, áður en ákvarðanir á sviði opinberra innkaupa koma til 

framkvæmda.276 Ennfremur gildir áfram að hagsmunamat kann að leiða til þess að kröfu um 

stöðvun verði hafnað. Þetta atriði var áður ekki tilgreint í ákvæðinu sjálfu en gilti í 

framkvæmd. Það felur í sér nýtingu á heimild 5. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/66/EB.277 Ef 

kröfu kæranda um stöðvun er hafnað hefur það ekki áhrif á aðrar kröfur hans, sbr. 4. mgr. 96. 

gr.  

 Í 3. mgr. 96. gr. er kærunefnd útboðsmála veitt heimild til að ákveða í starfsreglum sínum 

að formaður hennar taki einn ákvarðanir um stöðvun. Markmiðið með heimildinni er að 

einfalda málsmeðferð og flýta fyrir ákvörðunartöku.278 Þessa heimild hefur nefndin ekki nýtt 

enn sem komið er.279 

Samkvæmt 94. gr. a leiðir kæra ákvörðunar um val tilboðs innan biðtíma samkvæmt 76. 

gr. OIL til sjálfkrafa stöðvunar samningsgerðar þar til kærunefnd útboðsmála annaðhvort 

leysir endanlega úr kærunni eða afléttir banni við samningsgerð. Slík aflétting tekur ekki gildi 

fyrr en að loknum biðtíma samningsgerðar. Sjálfkrafa stöðvun samningsgerðar kemur ekki til 

greina í öðrum tilvikum en þegar ákvörðun um val tilboðs er kærð. Þetta þýðir að 96. gr. um 

stöðvun að kröfu kæranda hefur einkum þýðingu þegar aðrar ákvarðanir eru kærðar.280 

Í athugasemdum með frumvarpinu sem varð að breytingalögum nr. 58/2013 kemur fram 

að efni 94. gr. a OIL byggi á annars vegar á 3. og 4. mgr. 2. gr. tilskipunar 2007/66/EB og 

hins vegar 12 forsendu tilskipunarinnar.281 Vegagerðin mótmælti útfærslu ákvæðisins á meðan 
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umsagnarferli stóð yfir á þeirri forsendu að hún leiddi til tilefnislausra tafa á opinberum 

innkaupum og lagði til svohljóðandi breytingu á fyrrgreindu frumvarpi: „Nú er ákvörðun um 

val tilboðs kærð innan lögboðins biðtíma skv. 76. gr., og er þá gerð samnings óheimil á 

meðan á lögboðnum biðtíma stendur. Hafi kærandi krafist stöðvunar innkaupaferlis skv. 96. 

gr. er kaupanda óheimilt að gera samning þar til kærunefnd hefur leyst úr kröfu um stöðvun 

samningsgerðar.“282 Sjónarmið Vegagerðarinnar fengu hvorki góðar undirtektir í minnisblaði 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins né hjá meirihluta efnahags- og viðskiptanefndar.283 

Tillaga Vegagerðarinnar byggði á að ekki skyldi koma til stöðvunar samningsgerðar 

vegna kæru á ákvörðun um val tilboðs umfram lögboðin biðtíma nema þess væri krafist á 

grundvelli 96. gr. Löggjafinn taldi aftur á móti réttara að gera ráð fyrir sjálfkrafa stöðvun við 

þessar aðstæður en veita kærunefndinni þess í stað heimild til að aflétta þeirri stöðvun að 

kröfu eða eigin frumkvæði. Þetta er gert til hægðarauka fyrir kærendur. Við mat á því hvort 

aflétta skal sjálfkrafa stöðvun horfir kærunefndin til sambærilegra sjónarmiða og þegar metið 

er hvort fallast skal á kröfu kæranda um stöðvun samkvæmt 96. gr. Í þessu fellst að sjálfkrafa 

stöðvun skal ekki aflétt nema kæranda hafi mistekist að sýna fram á verulegar líkur á því að 

brot muni leiða til ógildingar valákvörðunar.284 Ennfremur kann aflétting að ná fram að ganga, 

enda þótt kæranda takist að sýna fram á framangreindar líkur, ef kærunefndin telur einka- eða 

almannahagsmuni sem eru í húfi vera meiri en hagsmuni kæranda af stöðvun samningsgerðar. 

Það hvílir sennilega á hlutaðeigandi kaupanda að sýna fram á þessa hagsmuni.285  

Leiðin sem valin hefur verið í 94. gr. a eykur hættuna á illa ígrunduðum og tilefnislausum 

kærum þar sem kærendur þurfa ekki að leggja sig fram við að sýna fram á skilyrði stöðvunar 

samningsgerðar áður en þeir geta haft áhrif á innkaupaferlið. Þessi áhrif kunna að vera 

skammvin ef hlutaðeigandi kaupandi er snöggur að krefjast afléttingar eða kærunefndin að 

taka til skoðunar hvort rétt er að aflétta. Engu að síður er vert að huga að þeim þáttum sem 

vinna gegn framangreindri hættu. Þar er heimild kærunefndar til að aflétta stöðvun að eigin 

frumkvæði í fararbroddi. Aftur á móti hafa annars vegar kærugjald og hins vegar 

málskostnaður einnig áhrif.286 Samkvæmt 5. mgr. 94. gr. OIL skal greiða 150.000 kr. í 
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kærugjald fyrir hverja kæru. Gjaldið var hækkað um 100.000 kr. með breytingalögum nr. 

58/2013.287 Tilgangur hækkunarinnar var m.a. að stemma stigu við tilhæfulausum kærum.288  

Fjallað er um málskostnaðarákvarðanir kærunefndar í 3. mgr. 97. gr. OIL. Meginreglan er 

að fyrirtæki geta fengið leyst úr kærum án þess að þurfa að greiða málskostnað. Frá þessu er 

vikið í undantekningartilvikum.289 Ef kæra er bersýnilega tilefnislaus eða höfð uppi í þeim 

tilgangi að tefja fyrir framgangi opinberra innkaupa getur kærunefndin úrskurðað kæranda til 

að greiða málskostnað sem rennur í ríkissjóð.  

  

5.4.3 Ógilding og breyting ákvarðana 

Samkvæmt 1. mgr. 97. gr. OIL getur kærunefnd útboðsmála fellt ákvörðun kaupanda úr gildi 

að hluta eða í heild. Ennfremur getur nefndin mælt fyrir um að tiltekin innkaup skuli boðin út, 

útboð skuli auglýst á nýjan leik eða að tilteknir ólögmætir skilmálar í útboðsgögnum skuli 

felldir niður. Að þessu leyti er ákvæðið efnislega óbreytt frá 81. gr. laga nr. 94/2001.290 Það 

felur ekki í sér heimild kærunefndar til að gefa kaupanda fyrirmæli um að ganga til samninga 

við tiltekinn aðila eða stofna sjálf til slíks samnings, án tillits til þess hvort viðkomandi 

kaupandi kann að baka sér skaðabótaskyldu með því að neita að gera umþrættan samning.291 

 Almennar reglur stjórnsýsluréttar gilda um skilyrði ógildingar ákvarðana á sviði opinberra 

innkaupa.292 Á Íslandi hafa ekki verið lögfestar reglur um hvaða annmarkar á 

stjórnvaldsákvörðun valda því að hún er ógildanleg. Af þessum sökum hafa dómstólar þurft 

að móta réttarreglur um þetta efni. Samkvæmt þeim er stjórnvaldsákvörðun ógildanleg ef hún 

er haldin verulegum annmarka að lögum og veigamikil rök mæla ekki gegn ógildingu.293 Ef 

ógilding leiðir til mikillar röskunar á hagsmunum hins opinbera eða einkaaðila kunna slík rök 

að vera fyrir hendi.294 
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5.4.4 Óvirkni 

5.4.4.1 Ógilding samninga 

Sú meginregla er viðurkennd að íslenskum rétti að samninga ber að halda (l. pacta sunt 

servanda). Páll Sigurðsson telur ekki fjarri lagi að kalla hana raunverulegan kjarna 

samningaréttarins.295 Þrátt fyrir tilvist þessarar meginreglu hefur jafnframt verið viðurkennt að 

ákveðnir samningar teljast ógildir. Þannig er sérstakur kafli í samningalögum nr. 7/1936 

tileinkaður ógildingarástæðum, sem þó eru ekki tæmandi taldar þar. Ógilding kemur einungis 

til með dómi og þá almennt að kröfu annars samningsaðilans. Að jafnaði er samningur 

dæmdur ógildur frá upphafi.296 Litið er svo á að með dómi sé verið að staðfesta ógildi sem 

verið hefur til staðar frá upphafi.297  

 Í 1. mgr. 83. gr. laga nr. 94/2001 sagði: „Eftir að samningur hefur verið gerður verður 

hann ekki felldur úr gildi eða honum breytt þótt ákvörðun kaupanda um framkvæmd útboðs 

eða gerð samnings hafi verið ólögmæt.“ Ennfremur sagði í 3. mgr. sömu greinar að um gildi 

samninga, sem stofnað væri til samkvæmt lögunum, færi að öðru leyti eftir almennum reglum. 

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 94/2001 kom fram að ákvæðið fæli í 

sér að eftir að samningur hefði verið gerður á sviði opinberra innkaupa yrði hann ekki ógiltur 

þótt brotið hefði verið gegn reglum um opinber innkaup. Því var ætlað að tryggja vissu, 

almannahagsmuni og hagsmuni viðsemjanda kaupanda sem og að varna fjárhagslegu tjóni 

fyrir kaupanda. Þessi skipan var talin fullnægjandi þar sem fyrirtæki gátu nýtt 

skaðabótaúrræðið.298 

 Þrátt fyrir framangreinda meginlínu mælti 2. mgr. 83. gr. laga nr. 94/2001 fyrir um að ef 

samningur væri gerður í trássi við stöðvun útboðs eða samningsgerðar væri heimilt að ógilda 

hann. Í áðurnefndum athugasemdum kom eftirfarandi fram: „Þótt mikilvægir 

almannahagsmunir séu bundnir við að vissa ríki um gildi samnings og framkvæmd opinberra 

innkaupa geta þeir þó ekki réttlætt að skýr og augljós brot á reglum um opinber innkaup 

viðgangist. Ákvæðið á því að koma í veg fyrir að kaupendur hagi einstökum innkaupum í 

bága við reglur um opinber innkaup, jafnvel af ásettu ráði, í þeirri vissu að afleiðingar brotsins 

takmarkist við skaðabætur til tiltekinna bjóðenda.“299  

 Ákvæði 83. gr. laga nr. 94/2001 kom efnislega óbreytt inn í 100. gr. OIL. Þannig hélst 

ákvæðið fram að gildistöku breytingalaga nr. 58/2013. 
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5.4.4.2 Tilvik þar sem lýsa skal samning óvirkan og undantekningar frá óvirkni 

Með breytingalögum nr. 58/2013 tók 15. kafli OIL miklum breytingum enda bættust fjögur ný 

ákvæði við þau tvö sem fyrir voru. Þrjú af þeim varða óvirkni samninga. 

 Ákvæði 2. mgr. 100. gr. a felur í sér innleiðingu á 1. mgr. 2. gr. d í tilskipun 2007/66/EB, 

þ.e. tilvikin þar sem kærunefnd útboðsmála skal lýsa samning óvirkan eru tilgreind. Fyrstu 

þrír bókstafsliðir ákvæðisins endurspegla samsvarandi liði í tilskipuninni. Fjórði 

bókstafsliðurinn, d-liður, tekur aftur á móti mið af heimild kærunefndar samkvæmt 96. gr. til 

að stöðva innkaupaferli eða samningsgerð um stundarsakir. Í athugasemdum með frumvarpi 

því sem varð að breytingalögum nr. 58/2013 kemur fram að liðnum hafi verið bætt við „til 

öryggis“.300 Að þessu leyti er því gengið lengra en tilskipunin gerir beinlínis kröfu um. 

Athyglisvert er að d-liður tilgreinir ekki sambærileg skilyrði fyrir óvirkni og b-liður, þ.e. brot 

gegn stöðvun samkvæmt 96. gr. kallar eitt og sér á óvirkni ólíkt því sem gildir um brot gegn 

sjálfkrafa stöðvun samkvæmt 94. gr. a þar sem viðbótarskilyrði þurfa jafnframt að vera 

uppfyllt. Sigurður Snædal Júlíusson bendir á að þessi munur kunni að skýrast af því að 

stöðvun samkvæmt 96. gr. kemst á með sérstakri ákvörðun kærunefndar.301 Engar útskýringar 

eru tilgreindar í lögskýringargögnum. 

 Ákvæði 100. gr. b felur í sér innleiðingu á 4. og 5. mgr. 2. gr. d í tilskipun 2007/66/EB. Í 

4. gr. dönsku laganna um framfylgd útboðsreglna er að finna sambærilegt ákvæði og 1. mgr. 

100. gr. b. Árið 2011 benti Steen Treumer á að athugasemdir í lögskýringargögnum vektu 

efasemdir um baktrygginguna gegn óvirkni sem ætti að vera fólgin í ákvæðinu. Nánar tiltekið 

væri um að ræða athugasemdir þess efnis að danska kærunefndin, og þar með almennir 

dómstólar, gætu lýst samning óvirkan þótt kaupandi hefði gætt skilyrðanna sem ákvæðið lýsti. 

Til þessa gæti komið ef danska kærunefndin kæmist að þeirri niðurstöðu að 1) kaupandi hefði 

gert samning án auglýsingar í heimildarleysi og 2) mat kaupandans á þörf auglýsingar hefði 

augljóslega verið rangt (e. apparently incorrect assessment).302  

 Í a-lið 1. mgr. 100. gr. b kemur fram að það sé skilyrði baktryggingar að innkaup séu talin 

heimil án undangenginnar auglýsingar. Vorið 2014 viðraði Sigurður Snædal þá skoðun að í 

þessu orðalagi hlyti að vera fólgin krafa um að kaupandi væri í góðri trú. Gera þyrfti þá kröfu 

að kaupandi færði málefnaleg rök fyrir þeirri afstöðu að það hefði mátt ráðast í innkaup án 
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auglýsingar. Ef hann gæti það ekki yrði að telja að hann hefði verið í vondri trú og þar með 

væru skilyrði til að lýsa samning óvirkan.303  

Í EBD, mál C-19/13, enn óbirt í ECR (Fastweb) fjallaði ESB-dómstóllinn um inntak 4. 

mgr. 2. gr. d í tilskipun 2007/66/EB.304 Fyrirtækið Fastweb hélt eftirfarandi fram: „recitals 20 

to 22 to Directive 2007/66 make it clear that Article 2d(4) of Directive 89/665 does not 

preclude the application of more severe penalties under national law or, therefore, the 

possibility for the national court to decide, after weighing the general and the individual 

interests involved, whether the contract must be declared ineffective.“ Þessu hafnaði ESB-

dómstóllinn: „it would be contrary both to the wording and to the purpose of Article 2d(4) of 

Directive 89/665 to allow the national courts to declare that the contract is ineffective where 

the three conditions laid down in that provision are satisfied.“  

Í kjölfarið benti dómstóllinn á að tilkynning kaupanda um að hann hyggðist ráðast í 

innkaup án auglýsingar ætti að tilgreina ástæður þess að talið væri heimilt að haga innkaupum 

með þessum hætti: „the ‘justification’ must disclose clearly and unequivocally the reasons 

that moved the contracting authority to consider it legitimate to award the contract without 

prior publication of a contract notice, so that interested persons are able to decide with full 

knowledge of the relevant facts whether they consider it appropriate to bring an action before 

the review body and so that the review body is able to undertake an effective review.“  

Ennfremur mælti dómstóllinn fyrir um hvernig úrskurðaraðila bæri að haga athugun á því 

hvort fyrsta skilyrðið væri uppfyllt: „In its review, the review body is under a duty to 

determine whether, when the contracting authority took the decision to award a contract by 

means of a negotiated procedure without prior publication of a contract notice, it acted 

diligently and whether it could legitimately hold that the conditions laid down in Article 

31(1)(b) of Directive 2004/18 were in fact satisfied. Among the factors which the review body 

must take into consideration in that regard are the circumstances and the reasons, mentioned 

in the notice provided for in the second indent of Article 2d(4) of Directive 89/665, which led 

the contracting authority to use the negotiated procedure laid down in Article 31 of Directive 

2004/18.“ 
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Niðurstaða ESB-dómstólsins um þennan þátt málsins var svohljóðandi: „on a proper 

construction of Article 2d(4) of Directive 89/665, where a public contract is awarded without 

prior publication of a contract notice in the Official Journal, but that was not permissible 

under Directive 2004/18, the contract may not be declared ineffective if the conditions laid 

down in that provision are satisfied, which it is for the referring court to determine.“  

Samkvæmt framansögðu styður EBD, mál C-19/13, enn óbirt í ECR (Fastweb) að 

kærunefnd útboðsmála ber að meta hvort kaupandi hafi verið í góðri trú þegar kannað er hvort 

skilyrðum 1. mgr. 100. gr. b er fullnægt. Hluti af því mati er að kanna hvort kaupandi hafi 

vandað til verka og hvort afstaða hans hafi verið réttlætanleg. Nefndin er greinilega meðvituð 

um þetta. Í ÚKÚ 20. mars 2015 (19/2014) kemur eftirfarandi fram um ákvæðið: „Gerir 

ákvæði þetta kaupanda kleift að tryggja sig fyrir hugsanlegri óvirkni samnings, sem hann er í 

góðri trú um að heimilt sé að gera án útboðstilkynningar, þar sem fyrirtækjum á viðkomandi 

markaði gefst þá tækifæri til að fá leyst úr lögmæti fyrirætlunar kaupanda fyrir þar til bærum 

úrskurðaraðilum.“ Að sama skapi felur EBD, mál C-19/13, enn óbirt í ECR (Fastweb) í sér að 

óvirkni kemur ekki til greina ef skilyrðum 1. mgr. 100. gr. b er á annað borð fullnægt. 

Áðurnefnd afstaða sem viðruð er í dönsku lögskýringargögnunum stenst því ekki. 

 Ákvæði 100. gr. c felur í sér innleiðingu á 3. mgr. 2. gr. d í tilskipun 2007/66/EB. Í 1. 

málsl. 1. mgr. greinarinnar er ranglega vísað til 100. gr. b í stað 100. gr. a.305 Inntak 

ákvæðisins endurspeglar að mestu efni tilskipunarinnar. Þó felur 2. málsl. 1. mgr. í sér 

ákveðna viðbót, þ.e. heimild kærunefndar til að heimila áframhaldandi framkvæmd samnings 

um tiltekið skeið, þegar skilyrði eru uppfyllt til að lýsa hann óvirkan, svo færi gefist til að 

ljúka nýju innkaupaferli vegna sömu innkaupa. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

breytingalögum nr. 58/2013 kemur eftirfarandi fram um viðbótina: „Er hér einkum haft í huga 

að ýmsir samningar eru forsenda þess að unnt sé að viðhalda reglulegri starfsemi stofnana og 

opinberra fyrirtækja, þar á meðal stofnana á sviði ýmissar grunnþjónustu. Til grundvallar 

þessari viðbótarreglu frumvarpsins liggur það sjónarmið að minna þurfi að koma til svo að 

samningi sé leyft að halda áfram um stutt skeið en ef til stendur að falla alfarið frá óvirkni.“306 

 

5.4.4.3 Afleiðingar óvirkni 

Tilskipun 2007/66/EB eftirlætur hverju og einu aðildarríki að útfæra hvaða afleiðingar það 

hefur að samningur er lýstur óvirkur, sbr. 2. mgr. 2. gr. d. Íslensku útfærsluna er að finna í 1. 

mgr. 100. gr. a OIL. 
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 Í upphaflegum drögum að frumvarpinu sem síðar var samþykkt sem breytingalög nr. 

58/2013 sagði: „Úrskurður um óvirkni samnings hefur þau áhrif að réttindi og skyldur 

samkvæmt aðalefni samnings falla niður frá upphafi. Heimilt er kærunefnd að takmarka 

óvirkni samnings við þær greiðslur sem enn hafa ekki farið fram, enda skal þá kveða á um 

önnur viðurlög samkvæmt 104. gr. Kærunefnd skal tilgreina frá hvaða tímamarki samningur 

er lýstur óvirkur og/eða hvaða nánari hlutar samnings eru óvirkir. Um skil á greiðslum, sem 

þegar hafa verið inntar af hendi og aðrar ráðstafanir, sem gera eiga aðila eins setta og 

samningur hefði aldrei verið gerður, fer samkvæmt almennum reglum.“307  

Drögin voru send í almenna kynningu um mitt ár 2010. Þau voru harðlega gagnrýnd, m.a. 

á þeirri forsendu að þau væru meira íþyngjandi fyrir kaupendur en tilskipun 2007/66/EB 

krefðist.308 Þau tóku töluverðum breytingum í kjölfar þessa. Þegar frumvarpið var loks lagt 

fram á Alþingi var búið að gera grundvallarbreytingar á ákvæðinu um afleiðingar óvirkni. 

Ákvæðið var svohljóðandi í frumvarpinu: „Úrskurður um óvirkni samnings hefur þau áhrif að 

réttindi og skyldur samkvæmt aðalefni samnings falla niður. Óvirkni samnings skal 

takmörkuð við þær greiðslur sem enn hafa ekki farið fram. Að því er varðar greiðslur sem 

þegar hafa farið fram skal kærunefnd kveða á um önnur viðurlög skv. 100. gr. d. Kærunefnd 

skal tilgreina frá hvaða tímamarki samningur er lýstur óvirkur og/eða hvaða nánari hlutar 

samnings eru óvirkir.“ Samhljóða ákvæði var í samþykktum breytingalögum nr. 58/2013. 

Óvirkni samnings hefur samkvæmt framangreindu aðeins áhrif á greiðslur sem enn hafa 

ekki farið fram þegar ákvörðun um óvirkni er tekin. Í athugasemdum með frumvarpinu sem 

varð að breytingalögum nr. 58/2013 segir: „Samkvæmt tilskipuninni er aðildarríkjum heimilt 

að kveða á um afturvirka uppsögn á öllum samningsbundnum skuldbindingum eða takmarka 

gildissvið uppsagnarinnar við þær skuldbindingar sem enn á eftir að inna af hendi. Við gerð 

frumvarpsins var afráðið að takmarka heimildir til að kveða á um óvirkni við þær 

skuldbindingar sem enn á eftir að inna af hendi. [...] Óvirknisúrræðinu er því aðeins hægt að 

beita framvirkt þar sem skil á greiðslum eru oft erfiðleikum bundin og því raunhæfara að beita 

óvirkni aðeins með tilliti til framtíðar greiðslna“.
[breyting hér]309 Með þessu var komið til móts við 

framkomna gagnrýni.310  
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Mörg aðildarríki hafa, líkt og Ísland, kosið léttu útgáfuna af óvirkni við innleiðingu 

tilskipunar 2007/66/EB.311 Alþingi var ekki skylt að rökstyðja ákvörðun sína.312 Aftur á móti 

hefði ítarlegur rökstuðningur verið æskilegur enda dregur sú leið sem valin var úr virkni 

úrræðisins. Uppgefinn rökstuðningur er fáorður og efnislega rýr. Þannig er hvorki útskýrt 

hvers vegna horfið var frá upphaflegum áætlunum né hvers vegna ekki þótti viðeigandi að 

fela kærunefnd útboðsmála að meta í hverju og einu tilviki hvort óvirkni skal vera afturvirk 

eða framvirk. Í þessu sambandi er vert að hafa í huga að hafi tiltekin sjónarmið í raun ráðið 

för verður það að teljast vafasamt. Martin Trybus bendir á að þegar tilskipunin var innleidd í 

Bretland, þar sem létta útgáfan varð ofan á, höfðu opinberir aðilar mikið um málið að segja. 

Raunar gefa skýringargögn vísbendingar um að skoðun þessara aðila hafi ráðið úrslitum þegar 

ákvörðun var tekin um hvaða leið yrði fyrir valinu.313 Sama hvort landið heitir Ísland eða 

Bretland verður að setja spurningarmerki við að opinberir aðilar fái sjálfir að ráða hvaða 

úrræðum verður beitt gegn þeim brjóti þeir með alvarlegum hætti gegn reglum á sviði 

opinberra innkaupa.314 Alþingi þyrfti að endurskoða ákvörðun sína ef þetta er í raun það sem 

gerðist við setningu breytingalaga nr. 58/2013. 

Sérstakt álitaefni tengt stöðvun leiðir af því að binda óvirkni við framtíðarskuldbindingar. 

Finnland er eitt þeirra aðildarríkja sem valið hafa þessa leið.315 Kirsi-Maria Halonen, lektor 

við lagadeild Lapland-háskóla, telur að virkni óvirkniúrræðisins kunni að vera ógnað í þeim 

aðildarríkjum sem valið hafa léttu útgáfuna. Ástæðan er sú að svo langur tími kann að líða frá 

því að samningur er gerður þangað til taka á ákvörðun um óvirkni að allar 

samningsskuldbindingar hafi verið efndar á þeim tímapunkti.316 Í þessu samhengi fjallar Kirsi 

sérstaklega um ástandið í Finnlandi. Þar í landi hefur ríkt óvissa um hvort unnt er að krefjast 

stöðvunar á framkvæmd samnings eftir að hann er kominn á til að varna því að framangreind 

aðstaða komi upp. Ekkert ákvæði í finnskri löggjöf veitir dómstólum heimild til slíkrar 

stöðvunar berum orðum. Kirsi telur að það sé lykilatriði að úr þessu verði bætt til að tryggja 

virkni óvirkniúrræðisins.317 
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Í Finnlandi fjallar sérhæfður dómstóll um kærumál vegna opinberra innkaupa.318 

Málshraðinn hjá honum hefur farið batnandi síðustu ár. Samt sem áður var 

meðalmálsferðartími árið 2014 um 6,1 mánuðir. Sum mál tóku allt að 18 mánuði.319 Ofan á 

þennan tíma getur bæst langur málsmeðferðartími á áfrýjunarstigi. Ljóst er að þessi 

málsmeðferðartími, í bland við léttu útgáfu óvirkniúrræðisins og skort á möguleikum til 

stöðvunar á framkvæmd samnings, hefur leitt til þess að finnskir dómstólar hafa í nokkrum 

tilvikum ekki átt annarra kosta völ en að beita öðrum viðurlögum en óvirkni vegna brota, 

sökum þess að allar samningsskuldbindingar hafa verið efndar þegar endanleg niðurstaða 

hefur loksins legið fyrir. Af þessum ástæðum telur Kirsi að halda megi fram að virkni 

óvirkniúrræðisins sé ógnað.320 

Kærunefnd útboðsmála hefur ekki heimild til að stöðva framkvæmd samnings ef henni 

berst kæra þar sem krafist er óvirkni. Því eru a.m.k. tvær af þremur ástæðum finnska vandans 

fyrir hendi á Íslandi. Málsmeðferðartíminn í sex málum nefndarinnar, sem úrskurðað var í á 

tímabilinu 21. desember 2015 – 10. febrúar 2016, var á bilinu 2-4 mánuðir í 5 málanna, talið 

frá móttöku kæru fram að úrskurði.321 Í einu málanna fór tíminn upp í um 4,5 mánuði.322 Finna 

má dæmi um mál úr framkvæmd nefndarinnar sem tekið hafa um hálft ár.323  

Óhætt er að ætla að málsmeðferðartíminn hjá kærunefnd útboðsmála komi heilt yfir 

ágætlega út í samanburði við ástandið í Finnlandi. Það breytir því ekki að vert er að huga að 

þeim möguleika að veita nefndinni heimild til að stöðva framkvæmd samnings, t.a.m. ef hún 

sér fram á að það muni dragast að komast að niðurstöðu í máli, til að tryggja að 

óvirkniúrræðið virki. Engin bylting væri fólgin í slíkri heimild, sbr. t.d. 16. gr. í 16. kafla 

sænsku laganna um opinber innkaup, þ.e. lagen om offentlig upphandling 2007:1091.324 

Frekari lýsing á afleiðingum óvirkni að íslenskum rétti hverfist um samanburð við ógildi. 

Þessi tvö fyrirbæri svara að nokkru leyti til hvors annars enda leiða þau bæði til þess að 

samningur skapar ekki þau réttaráhrif sem honum var upphaflega ætlað.325 Aftur á móti hefur 

óvirkni sem réttarúrræði verið sérstaklega lagað að opinberum innkaupum.326 Ógilding 

samninga á sviði opinberra innkaupa vekur upp ýmis álitamál að íslenskum rétti.327 Tvö atriði 
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standa þar upp úr. Annars vegar er fræðilega umdeilanlegt hvort brot á reglum um opinber 

innkaup, sem heyra til opinbers réttar, geta leitt til ógildis samninga að einkarétti. Hins vegar 

er mjög sjaldgæft, ef ekki óþekkt, að samningar séu felldir úr gildi að kröfu þriðja aðila á 

þessum grundvelli.328 Þótt óvirkni hafi verið sett í forgrunn við setningu breytingalaga nr. 

58/2013 og gamla 2. mgr. 100. gr. OIL felld niður breytir það ekki að fyrirtæki geta látið 

reyna á gildi samninga, sem þau telja brjóta gegn reglum um opinber innkaup, fyrir dómi 

samkvæmt almennum reglum samningaréttar.329 Aftur á móti má sannarlega halda því fram að 

slík málsókn feli í sér sóun á tíma og fjármunum þótt hún sé ekki fræðilega útilokuð. 

Sá meginmunur er á óvirkni og ógildi að samningur verður ekki óvirkur fyrr en ákvörðun 

þess efnis hefur verið tekin á meðan litið er svo á að dómur staðfesti ógildi samnings sem 

verið hefur til staðar frá upphafi.330 Ákvörðun um óvirkni skapar þannig nýja réttarstöðu sem 

leiðir til þess að hún þarf að útlista af tilhlýðilegri nákvæmni inntak óvirkni m.t.t. tímamarks 

og annarra þátta.331 Áhrifin sem hún hefur eru þau að réttindi og skyldur samkvæmt aðalefni 

samnings falla niður. Í þessu felst að óvirkni haggar ekki við formlegu gildi samningsins og 

ýmsar aukaskyldur samkvæmt honum geta áfram verið fyrir hendi.332 Bótaskylda kemur 

sérstaklega til skoðunar í þessu sambandi.333  

  

5.4.4.4 Tímamörk vegna krafna um óvirkni 

Með breytingalögum nr. 58/2013 voru gerðar breytingar á 1. mgr. 94. gr. OIL til að bregðast 

við ákvæðum tilskipunar 2007/66/EB sem lúta að kærufrestum, sbr. 2. gr. c og 2. gr. f.  

Fyrir gildistöku laganna voru 1. og 2. málsl. 1. mgr. 94. gr. OIL svohljóðandi: „Kæra skal 

borin skriflega undir kærunefnd útboðsmála innan fjögurra vikna frá því að kærandi vissi eða 

mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum 

sínum. Alltaf er þó heimilt að bera kæru undir kærunefnd útboðsmála innan 15 daga frá því að 

rökstuðningur skv. 75. gr. er veittur.“ Löggjafanum þótti óhætt að stytta almenna kærufrestinn 

niður í 20 daga.334 Upphaflega var gert ráð fyrir að hann yrði 30 dagar en hann var styttur til 

að koma til móts við framkomnar athugasemdir, enda gerir tilskipunin ráð fyrir að hann megi 
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vera minnst 10 dagar í ákveðnum tilvikum.335 Þannig var kosið að fara ákveðinn meðalveg í 

þessum efnum. 

Samhliða breytingum á almenna kærufrestinum var ákveðið að nýta til fulls heimild 

tilskipunarinnar til að lögfesta sérstaka fresti í tilviki krafna um óvirkni. Því kemur 

eftirfarandi fram í 2. og 3. málsl. 1. mgr. 94. gr.: „Kröfu um óvirkni samnings er þó heimilt að 

bera undir nefndina innan 30 daga frá framangreindu tímamarki. Þó verður krafa um óvirkni 

samnings ekki höfð uppi þegar sex mánuðir eru liðnir frá gerð hans.“ Síðari fresturinn er 

fortakslaus og óháður vitneskju kæranda.336 Í því sambandi er vert að hafa hugfast að þessi 

hámarksfrestur hefur þann tilgang að tryggja ákveðna vissu.337 

Sigurður Snædal hefur gagnrýnt 1. mgr. 94. gr. Nánar tiltekið beinist gagnrýnin að 

orðalagi 2. málsl. ákvæðisins þar sem vísað er til þess tímamarks þegar kærandi vissi um eða 

mátti vita um þá ákvörðun, athöfn eða athafnaleysi sem hann telur brjóta gegn réttindum 

sínum. Í 2. gr. f kemur fram að 30-daga fresturinn skuli byrja að líða þegar fyrirtæki fá 

upplýsingar frá kaupanda um gerð samnings. Ákvæðið gerir ekki ráð fyrir að vitneskja 

fyrirtækjanna fyrir það tímamark hafi áhrif. Af þessum sökum virðist 1. mgr. 94. gr. ekki vera 

í fullu samræmi við kröfur 2. gr. f.338 Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

breytingalögum nr. 58/2013 kemur fram að ákvæðum 1. og 2. tölul. 1. mgr. 94. gr. sé ætlað að 

taka „af tvímæli um upphaf kærufrests í samræmi við 2. gr. f“.339 Því kann að vera að 

misræmið orsakist af klúðri í framsetningu frekar en að það endurspegli vilja löggjafans. 

Sigurður Snædal telur að misræmið kunni að hafa takmörkuð áhrif í framkvæmd sé gengið út 

frá að kaupandi beri sönnunarbyrði um að kærandi hafi vitað eða mátt vita um gerð samnings 

áður en hann fékk upplýsingar frá kaupanda.340 Engu að síður ætti að bæta úr þessu við 

heildarendurskoðun OIL til að taka af allan vafa. 

Samkvæmt framangreindu tilgreinir 1. mgr. 94. gr. ákveðin atriði sem markað geta upphaf 

kærufrests í tilviki krafna um óvirkni. Aftur á móti hefur reynt á það fyrir kærunefnd 

útboðsmála hvort tilkynning samkvæmt 1. og 3. mgr. 100. gr. b hafi þýðingu í þessu 

sambandi, sbr. ÚKÚ 20. mars 2015 (19/2014). Varnaraðilar báru því við að kærufrestur væri 
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liðinn í málinu með þeim rökum að tilkynning um að ganga til samninga án undanfarandi 

auglýsingar, sem birtist á útboðsvef ESB, hefði markað upphaf kærufrests. Nefndin hafnaði 

þessu afdráttarlaust með svohljóðandi rökstuðningi: „Af 2. tölulið 1. mgr. 94. gr. laga um 

opinber innkaup leiðir að upphaf kærufrests, þegar höfð er uppi krafa um óvirkni samnings 

sem gerður hefur verið án undanfarandi útboðsauglýsingar, skal miða við eftirfarandi birtingu 

tilkynningar um gerð samningsins í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Af þessu leiðir að 

tilkynning samkvæmt 1. og 3. mgr. 100. gr. b. er ekki ætlað að marka upphaf kærufrests, 

heldur útilokar hún einungis að samningur verði lýstur óvirkur ef gerð hans er borin undir 

kærunefnd eftir birtingu tilkynningar. Gat birting framangreindrar tilkynningar 18. febrúar 

2014 því ekki markað upphaf kærufrests þannig að kæra í þessu máli sé of seint fram komin.“ 

 

5.4.4.5 Úrskurðaframkvæmd 

Þegar þetta er skrifað fæst ekki betur séð en að óvirkni hafi verið krafist 7 sinnum fyrir 

kærunefnd útboðsmála.341  

Fyrsta málið var ÚKÚ 16. janúar 2014 (26/2013). Í málinu reyndi á samning 

Vegagerðarinnar og A. Wendel ehf. sem stafaði frá útboði sem var auglýst þann 29. júní 2013. 

Í 1. mgr. 21. gr. breytingalaga nr. 58/2013 var mælt fyrir um að 18. gr. laganna, sem hafði að 

geyma nýju ákvæðin um óvirkni, myndi ekki öðlast gildi fyrr en 1. september 2013. Innkaup 

sem voru auglýst fyrir þá dagsetningu lutu ákvæðum OIL eins og þau voru fyrir breytingarnar. 

Þegar af þeirri ástæðu hafnaði kærunefndin kröfu Aflvéla ehf. um að samningurinn yrði lýstur 

óvirkur. 

Í ÚKÚ 2. júlí 2014 (7/2014) hljóðaði þrautavarakrafa Hlöðunnar ehf. um að umþrættur 

samningur Húnaþings vestra og Gauksmýri ehf. yrði lýstur óvirkur. Kærunefnd útboðsmála 

vísaði kærunni frá vegna þess að kærufrestur samkvæmt 1. mgr. 94. gr. OIL var liðinn. Kært 

var 11. apríl 2014 en kærunefndin taldi að kærandi hefði átt að kæra eigi síðar en 19. febrúar 

2014. 

Í ÚKÚ 29. apríl 2015 (1/2015) gerði WOW air ehf. m.a. kröfu um að tiltekinn 

fyrirtækjasamningur Icelandair og fjármála-og efnahagsráðuneytisins yrði lýstur óvirkur. 

Kröfunni var hafnað með vísan til sex mánaða frestsins í 1. mgr. 94. gr. OIL, sbr. umfjöllun 

síðasta kafla.   
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Í ÚKÚ 13. ágúst 2015 (3/2015) kröfðust Efsti Hóll ehf., All Iceland Tours ehf. og Aldey 

ehf. þess að rammasamningur Strætó bs. og Ný-Tækni ehf. yrði lýstur óvirkur. Atvik voru þau 

að Strætó bs. heimilaði framsal rammasamnings af hálfu Kynnisferða ehf. til Ný-Tækni ehf. 

Kærunefnd útboðsmála taldi bersýnilegt að Ný-Tækni ehf. uppfyllti ekki skilyrði til þess að 

verða nýr aðili að samningnum í stað Kynnisferða ehf. Þannig braut Strætó bs. gegn 

jafnræðisreglu OIL með því að samþykkja aðilaskiptin. Aftur á móti sagði kærunefndin síðan 

eftirfarandi: „Hvað sem líður áðurlýstu broti varnaraðilans Strætó bs. verður ekki litið svo á 

að gerður hafi verið nýr samningur án undanfarandi lögmæts innkaupaferils þannig að 

heimildir til að lýsa samninginn við varnaraðilann Ný-Tækni ehf. óvirkan geti átt við.“ Með 

þessum orðum hafnaði nefndin að eitthvert tilvika 2. mgr. 100. gr. a OIL væru fyrir hendi. Í  

ÚKÚ 7. mars 2016 (3/2015B) var krafist endurupptöku á ÚKÚ 13. ágúst 2015 (3/2015). Aftur 

var þess krafist að umþrættur samningur yrði lýstur óvirkur. Kærunefndin hafnaði 

endurupptöku málsins að því er varðaði kröfu um óvirkni með þeim rökum að ekki hefðu 

verið færð rök að því að áðurnefndar forsendur nefndarinnar hefðu verið rangar eða byggðar á 

röngum upplýsingum. 

Í ÚKÚ 23. september 2015 (10/2015) var þess krafist af hálfu Stólpavíkur ehf. að 

samningur Vegagerðarinnar og Saltkaupa ehf. yrði lýstur óvirkur. Öllum kröfum fyrirtækisins 

í málinu var hafnað vegna þess að tilboð þess uppfyllti ekki lágmarkskröfur viðkomandi 

útboðs og kröfurnar töldust ekki andstæðar ákvæðum OIL. 

Nýjasta málið þar sem krafist hefur verið óvirkni tengist ÁKÚ 7. mars 2016 (2/2016). 

Kærendur krefjast þess m.a. að ákvörðun Hafnarfjarðarbæjar um að semja við leigubílastöð 

um tiltekinn akstur verði felld úr gildi en hafi samningur komist á samkvæmt ákvörðuninni er 

þess krafist að hann verði lýstur óvirkur. Kærunefnd útboðsmála tók til greina kröfu kærenda 

um stöðvun innkaupaferlisins, sbr. 1. mgr. 96. gr. OIL. Af þeim sökum mun ekki reyna á 

kröfu um óvirkni í endanlegum úrskurði málsins nema að Hafnarfjarðarbær brjóti gegn þeirri 

stöðvun. 

Úrskurðaframkvæmd kærunefndar útboðsmála um óvirkniúrræðið er samkvæmt 

framangreindu heldur rýr. Nefndin hefur fram til þessa ekki lýst samning óvirkan. Þar af 

leiðandi hefur hún ekki fjallað um afleiðingar óvirkni. Krafa um óvirkni hefur aðeins einu 

sinni strandað á 2. mgr. 100. gr. a OIL, sbr. ÚKÚ 13. ágúst 2015 (3/2015). Þess utan hafa 

framkomnar kröfur strandað á öðrum atriðum, t.d. kærufrestum. Því hefur enn ekki verið 

fallist á það í tilteknu máli að eitthvert tilvika 2. mgr. 100. gr. a séu fyrir hendi. Fyrir vikið 

hefur ekki reynt á undantekningar 100. gr. b og 100. gr. c.  
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5.4.5 Stjórnvaldssekt eða stytting samnings 

Fram til ársins 2013 gat kærunefnd útboðsmála hegnt opinberum aðilum fjárhagslega á 

tvennan máta, þ.e. annars vegar með málskostnaðarákvörðunum og hins vegar með álagningu 

dagsekta ef úrskurðir nefndarinnar voru virtir að vettugi. Þessi úrræði komu til sögunnar sem 

nýmæli með lögum nr. 94/2001 og eru enn til staðar.342  

 Í 3. mgr. 97. gr. OIL kemur fram að kærunefnd geti ákveðið að varnaraðili greiði kæranda 

kostnað við að hafa uppi kæru. Málskostnaðarákvörðun af þessu tagi kemur að jafnaði aðeins 

til greina þegar varnaraðili tapar máli í öllum verulegum atriðum.343 Hæstiréttur hefur mælt 

skýrlega fyrir um að ef öllum kröfum kæranda er hafnað kemur ekki til greina að kærunefnd 

ákveði honum málskostnað, sbr. Hrd. 2. apríl 2007 (555/2006).344 

 Heimild kærunefndar til álagningar dagsekta er að finna í 4. mgr. 97. gr. OIL. Heimildin 

var lögfest á sínum tíma til „að skapa nefndinni raunhæft úrræði til að knýja einstaka 

kaupendur til að fara að reglum um opinber innkaup“, en slík úrræði þóttu skorta.345 Þess eru 

ekki dæmi að henni hafi verið beitt. 

 Við gildistöku breytingalaga nr. 58/2013 bættist álagning stjórnvaldssekta í 

framangreindan hóp, sbr. 100. gr. d OIL. Ákvæðið er innleiðing á reglum tilskipunar 

2007/66/EB um önnur viðurlög.346 Þannig endurspegla tilvikin þrjú sem tilgreind eru í a, b og 

c-lið 1. mgr. 100. gr. d aðstæðurnar sem lýst er í 1. mgr. 2. gr. e sem og 2. og 3. mgr. 2. gr. d í 

tilskipuninni. Þó er vert að benda á að í a-lið 1. mgr. 100. gr. d er vísað til stöðvunar 

samningsgerðar samkvæmt 96. gr. OIL. Þarna virðast mistök hafa verið gerð við setningu 

breytingalaga nr. 58/2013, enda veitir d-liður 2. mgr. 100. gr. a engan afslátt af því að lýsa 

skuli samning óvirkan hafi hann verið gerður á meðan stöðvun um stundarsakir samkvæmt 

96. gr. stóð yfir. Annaðhvort þarf d-liður 2. mgr. 100. gr. a að geyma undantekningu eða 

tilvísun til 96. gr. í a-lið 1. mgr. 100. gr. d að fara út.347 
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Í 2. mgr. 100. gr. d er svohljóðandi ákvæði: „Þegar fleiri kaupendur standa að innkaupum 

sameiginlega skal ákveða sekt fyrir hvern og einn kaupanda. Sama á við ef Ríkiskaup eða 

önnur miðlæg innkaupastofnun hefur annast innkaup. Stjórnvaldssekt skal nema allt að 10% 

af ætluðu virði samnings. Við ákvörðun á fjárhæð sekta skal hafa hliðsjón af eðli og umfangi 

brots, ferli kaupanda og hvort og að hvaða marki samningur hefur verið látinn halda virkni 

sinni.“ Við útfærslu ákvæðisins var höfð hliðsjón af IX. kafla samkeppnislaga nr. 44/2005.348 

Tollstjóri innheimtir álagðar stjórnvaldssektir, sbr. 3. mgr. 100. gr. d.   

Samkvæmt 4. mgr. 100. gr. d er stytting samnings hugsuð sem vægara úrræði en bæði 

óvirkni og álagning stjórnvaldssekta. Kærunefnd er falið að meta hvenær það er viðeigandi að 

beita henni frekar en álagningu stjórnvaldssektar. Við það mat ber nefndinni að gæta þess að 

varnaðaráhrif séu fullnægjandi. Ekki kemur til greina að láta samning halda virkni að stórum 

hluta og láta þar við sitja, með vísan til þess að styttingu samnings hafi verið beitt, nema í 

undantekningartilvikum.349 Sigurður Snædal bendir á að sennilega komi aðeins til greina að 

beita styttingu samnings í tilvikum sem heyra undir a eða c-lið 1. mgr. 100. gr. d þar sem ekki 

fari saman að kveða samhliða á um óvirkni samnings og styttingu hans.350 Þetta er rökrétt 

ályktun hjá Sigurði enda undarleg niðurstaða að lýsa samning óvirkan að ákveðnu leyti ásamt 

því að stytta hann, frekar en að ganga aðeins lengra við lýsingu óvirkni, þegar viðkomandi 

brot er á annað borð þess eðlis að það kallar á óvirkni. Þess eru ekki dæmi að kærunefnd hafi 

beitt annaðhvort álagningu stjórnvaldssekta eða styttingu samnings enn sem komið er.351 

Dönsku lögin um framfylgd útboðsreglna gera ekki ráð fyrir styttingu samnings sem 

mögulegu úrræði heldur eru „önnur viðurlög“ einskorðuð við efnahagsleg viðurlög (d. 

økonomisk sanktion), sem danska kærunefndin getur lagt á stjórnvöld (d. del af den offentlige 

forvaltning) samkvæmt 19. gr. laganna, og sektir (d. bøde), sem almennir dómstólar leggja á 

þá aðila sem ekki teljast til stjórnvalda samkvæmt 20. gr.352 Lögin sjálf mæla ekki fyrir um 

fjárhæðir efnahagslegra viðurlaga og sekta eða sjónarmið sem horfa skal til við ákvörðun 

þeirra. Umfjöllun um þessi atriði er aftur á móti að finna í lögskýringargögnum. Þar kemur 

fram að viðurlögin skuli að meginstefnu til vera á bilinu 25.000 danskar kr. til 10.000.000 
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danskar kr. Tvö atriði ráða mestu um fjárhæðir í einstökum málum, þ.e. alvarleiki brots og 

hve stór hluti samnings sleppur við áhrif óvirkni.353 

Steen Treumer bendir á að danski löggjafinn virðist hafa tekið þann pól í hæðina að beita 

skuli öðrum viðurlögum eftir fremsta megni frekar en óvirkni. Þessu til stuðnings vísar hann 

til athugasemda í fyrrgreindum lögskýringargögnum þar sem annars vegar er vikið að því að 

afleiðingar óvirkni séu víðtækar fyrir bjóðendur, opinbera aðila og samfélagið í heild og hins 

vegar að opinberir aðilar kjósi önnur viðurlög frekar en óvirkni. Steen gagnrýnir síðarnefndu 

athugasemdina og bendir á að það sé óviðeigandi að vilji opinberra aðila sé ráðandi við val á 

úrræðum vegna brota þessara sömu aðila.354 Það má taka undir þessa gagnrýni Steen enda ekki 

eðlilegt að sá brotlegi ákveði jafnframt hvernig brugðist verði við brotinu, líkt og áður hefur 

verið vikið að í kafla 5.4.4.3 Afleiðingar óvirkni. 

Ekki er ástæða til að ætla að danska viðhorfið sé einnig við lýði hér á landi. Í 

athugasemdum með frumvarpinu sem varð að breytingalögum nr. 58/2013 segir raunar að 

„beita skuli sektum og eða styttingu samninga eftir því sem óvirkni verður ekki beitt að fullu“ 

sem bendir til hins gagnstæða, þ.e. að óvirkni sé í forgrunni.355 

 

6 Innlend innkaup 

6.1 Kröfur ESB-réttar þegar innkaup falla utan við gildissvið tilskipananna 

6.1.1 SPPR 

Sú hugmynd var lengi ráðandi að landsréttur tæki einn og sér til opinberra innkaupa utan við 

gildissvið tilskipananna, þ. á m. innkaupa undir viðmiðunarfjárhæðum ESB. Þetta hélt lífi í 

þeirri viðteknu venju aðildarríkjanna að hampa innlendri framleiðslu.356 Dómurinn í EBD, mál 

C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745 (Teleaustria) markaði þáttaskil. Síðan þá hefur ESB-

dómstóllinn verið að móta skyldur sem ber að virða í vissum opinberum innkaupum sem ekki 

falla undir tilskipanirnar (e. second public procurement regime, SPPR).357 Ákveðin viðmið 

hafa mótast um hvenær þessar skyldur geta átt við. Aftur á móti hefur verið á reiki hverjar þær 

nákvæmlega eru. Þá hafa áleitnar spurningar vaknað um hvernig ber að fylgja þeim eftir.  

 Í EBD, mál C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745 (Teleaustria) sagði ESB-dómstóllinn 

eftirfarandi: „it should be borne in mind that, notwithstanding the fact that, as Community law 
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stands at present, such contracts are excluded from the scope of Directive 93/38, the 

contracting entities concluding them are, none the less, bound to comply with the fundamental 

rules of the Treaty“. Ennfremur vísaði ESB-dómstóllinn til dómsins í EBD, mál C-59/00, ECR 

2001, bls. I-9505 (Vestergaard) og tók fram að „the mere fact that the Community legislature 

considered that the strict special procedures laid down in those directives are not appropriate 

in the case of public contracts of small value does not mean that those contracts are excluded 

from the scope of Community law. Although certain contracts are excluded from the scope of 

the Community directives in the field of public procurement, the contracting authorities which 

conclude them are nevertheless bound to comply with the fundamental rules of the Treaty“.358   

 Samkvæmt framangreindu sló ESB-dómstóllinn því föstu í kringum síðustu aldamót að 

SPPR væri til staðar. Ákveðin skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að opinber innkaup heyri 

undir þessar skyldur. Fræðimenn eru sammála um að CBI-prófið sé í forgrunni í þessu 

samhengi.359 Aftur á móti veltir Sue Arrowsmith því einnig upp hvort annars vegar viss 

minniháttarregla (e. de minimus rule) gildi og hins vegar hvort svokallaðar innri aðstæður (e. 

internal situations) séu útilokaðar.  

Fyrra atriðið snýr að því hvort grundvallarreglur TFEU geta aðeins tekið til almennra 

ráðstafana í aðildarríkjunum, t.d. reglu um að kaupa aðeins innlenda framleiðslu, en ekki 

ráðstafana sem tengjast einstökum samningum. Dómaframkvæmd ESB-dómstólsins gefur 

ekki ástæðu til að ætla að almenn minniháttarregla af þessu tagi sé fyrir hendi á sviði 

opinberra innkaupa.360 Aftur á móti er spurning hvort takmörkun, sambærileg þeirri sem 

minniháttarregla fæli í sér, sé fólgin í kröfu 34. gr. TFEU um ráðstöfun (e. measure). 

Dómaframkvæmd ESB-dómstólsins er ekki fyllilega skýr um þetta atriði. Vissar úrlausnir, 

einkum EBD, mál C-21/84, ECR 1985, bls. 1355 og skoðun (e. opinion) Darmon 

lögsögumanns í EBD, mál C-45/87, ECR 1988, bls. 4929, benda til að gerð sé krafa um 

almennt gildi (e. generality) og stöðugleika (e. consistency) svo um sé að ræða ráðstöfun í 

skilningi ákvæðisins. Í síðari úrlausnum, t.d. EBD, mál C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745 

(Teleaustria) og EBD, mál C-59/00, ECR 2001, bls. I-9505 (Vestergaard), hefur 

frelsisákvæðum TFEU verið beitt um einstakar ákvarðanir á sviði opinberra innkaupa án þess 

að minnst sé á kröfu af þessu tagi. Sue Arrowsmith telur að fyrri nálgunin sé rétt þar sem hún 
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samrýmist öðrum sviðum ESB-réttar og stuðli að skýrleika að lögum, óeðlilegt sé að hafa aðra 

nálgun á sviði opinberra innkaupa.361 Þessi rökstuðningur Sue er í sjálfu sér góður og gildur en 

hvorki dómaframkvæmdin né aðrir fræðimenn, sbr. Pedro Telles og Roberto Caranta, styðja 

hann. 

 Síðara atriðið snertir þá reglu að frelsisákvæði TFEU taka í meginatriðum ekki til hreinna 

innri aðstæðna, þ.e. þegar ágreiningur snýr að aðgerðum sem eiga sér stað innan ákveðins 

aðildarríkis og ágreiningsaðilar eru annað hvort þegnar þess ríkis eða stofnsettir í því.362 

Dómaframkvæmd ESB-dómstólsins, einkum EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585 

(Parking Brixen), er hægt að skilja þannig að vægi reglunnar um innri aðstæður sé takmarkað 

á sviði opinberra innkaupa, þ.e. frelsiákvæði TFEU eigi við ef umþrættar aðstæður fela í sér 

mögulega (e. potential) mismunun gagnvart fyrirtækjum frá öðrum aðildarríkjum. Aðrir 

dómar, einkum EBD, mál C-108/98, ECR 1999, bls. I-5219, gera kröfu um tengsl (e. 

connecting link) milli umþrættra aðstæðna og aðstæðna sem frelsisákvæðin taka til, þ.e. tengsl 

við ESB-rétt. Sue telur nálgunina í EBD, mál C-458/03, ECR 2005, bls. I-8585 (Parking 

Brixen) vera rétta og þar með að krafan um útilokun hreinna innri aðstæðna sé ekki 

þungbær.363 Mögulegt er að líta svo á að þögn annarra fræðimanna, sbr. Pedro Telles og 

Roberto Caranta, sé merki um takmarkaða þýðingu kröfunnar.  

  Framangreind tvö atriði eru í aukahlutverki við afmörkun opinberra innkaupa sem SPPR 

tekur til, þar er CBI-prófið í aðalhlutverki. Krafan um áhuga yfir landamæri var fyrst kynnt til 

sögunnar í EBD, mál C-507/03, ECR 2007, bls. I-9777 (Írski pósturinn). Í málinu hafnaði 

ESB-dómstóllinn að Írland hefði brotið gegn TFEU á þeirri forsendu að Framkvæmdastjórnin 

hefði ekki sýnt fram á þennan áhuga. Þessi dómur, auk síðari framkvæmdar ESB-dómstólsins, 

ber með sér að það er í höndum Framkvæmdastjórnarinnar að sýna fram á áhuga yfir 

landamæri.364 Skortur er á þessum áhuga ef möguleg áhrif ráðstöfunar á viðskipti eru of 

fjarlæg, of óljós og óbein.365 

 Inntak CBI-prófsins er óskýrt.366 Dómur ESB-dómstólsins í EBD, mál C-507/03, ECR 

2007, bls. I-9777 (Írski pósturinn) benti til að um væri að ræða strangt próf, þar sem talað var 

um ákveðinn (e. certain) áhuga. Í málinu var hafnað að kvörtun dygði ein og sér til að sýna 

fram á áhuga. Í EBD, mál C-119/06, ECR 2007, bls. I-168 gerði dómstóllinn ennfremur kröfu 
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um að skortur á auglýsingu þyrfti að hafa þau áhrif í raun að fyrirtæki í öðru aðildarríki gæti 

ekki skýrt frá áhuga sínum á samningi vegna skorts á upplýsingum.367 Síðari framkvæmd 

hefur ekki fylgt þessari línu. Í EBD, mál C-91/08, ECR 2010, bls. I-2815 (Wall) og EBD, mál 

C-226/09, ECR 2010, bls. I-11807 gerði ESB-dómstóllinn aðeins kröfu um að samningur gæti 

vakið áhuga hjá fyrirtækjum í öðrum aðildarríkjum (e. may be of interest) og virtist því hverfa 

frá kröfum um ákveðinn áhuga og áhuga í raun. Þó var ekki vikið frá þeirri afstöðu að kvörtun 

dygði ekki ein og sér til að sýna fram á áhuga. Niðurstaðan í EBD, mál C-95/10, ECR 2011, 

bls. I-1865 (Strong Seguranca) flækir málið enn frekar því þar vísaði ESB-dómstóllinn til 

EBD, mál C-507/03, ECR 2007, bls. I-9777 (Írski pósturinn), þ.e. kröfunnar um ákveðinn 

áhuga.368 Sue Arrowsmith telur ljóst að CBI-prófið sé í öllu falli uppfyllt ef fyrirtæki utan 

aðildarríkis svara í raun auglýsingu um samning.369 Að sama skapi er vert að benda á gagnrýni 

Roberto Caranta á EBD, mál C-91/08, ECR 2010, bls. I-2815 (Wall) og EBD, mál C-95/10, 

ECR 2011, bls. I-1865 (Strong Seguranca). Þar leit ESB-dómstóllinn svo á að sýnt væri fram 

á áhuga yfir landamæri á þeim grundvelli að umþrættir samningar höfðu verið auglýstir á 

ESB-vísu. Roberto gagnrýnir þetta á þeirri forsendu að dómstóllinn sé með þessu að álykta 

um skyldu á grundvelli einhvers sem gert er af frjálsum vilja. Ályktanir af þessu tagi séu 

tæplega til þess fallnar að hvetja opinbera aðila til að auglýsa samninga þegar ekki liggur fyrir 

skýr skylda.370  

 Samkvæmt framangreindu er óvissan í kringum CBI-prófið töluverð. Þó virðast 

fræðimenn sammála um að prófið feli í sér kröfu um beinan áhuga, óbeinn áhugi dugi ekki. 

Beinn áhugi birtist í því að fyrirtæki frá einu aðildarríki vill ná samningi í öðru aðildarríki. 

Óbeinn áhugi er helst fólginn í tveimur möguleikum, þ.e. annars vegar að fyrirtæki frá 

aðildarríki A noti vörur frá aðildarríki B til að standa við skuldbindingar samkvæmt samningi 

í aðildarríki A og hins vegar að sama fyrirtæki geri tilboð í aðildarríki B í gegnum 

dótturfyrirtæki í því ríki. Ef fallist yrði á að óbeinn áhugi væri fullnægjandi kynni CBI-prófið 

að vera uppfyllt í flestum tilvikum með þeim afleiðingum að flest innkaup heyrðu undir 

SPPR. Það er talið óæskilegt.371  

 Framkvæma þarf atviksbundið mat í hvert og eitt sinn þegar kannað er hvort krafan um 

áhuga yfir landamæri er uppfyllt. Við það mat þarf að horfa til efnis viðkomandi samnings, 

verðmætis hans, einkenna viðkomandi geira (þ.e. stærðar og uppbyggingar markaðarins, 
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viðskiptahátta o.fl.) og staðsetningarinnar þar sem efna á samninginn.372 Það er í höndum 

kaupanda hverju sinni að framkvæma þetta mat. Ákvörðun um hvort áhugi yfir landamæri er 

til staðar eður ei er háð endurskoðun landsdómstóla, sbr. EBD, mál C-147/06 og C-148/06, 

ECR 2008, bls. I-3565.373 

 Þegar fyrir liggur að CBI-prófið er uppfyllt vaknar spurningin um hvaða skyldur eru 

leiddar af TFEU.374 Þær má greina í neikvæðar skyldur og jákvæðar skyldur. Neikvæðu 

skyldurnar snúa að reglum sem banna aðildarríkjunum að koma upp markaðshindrunum, 

einkum beina og óbeina mismunun. Jákvæðu skyldurnar snúa að því að aðildarríkjunum ber 

að skipuleggja innkaupaferli á tiltekinn hátt, einkum til að tryggja gagnsæi.375  

 Eðli málsins samkvæmt er erfitt að draga upp nákvæma mynd af framangreindum 

skyldum enda er um að ræða kerfi sem byggir á dómum ESB-dómstólsins þar sem málsatvik 

eru aldrei þau nákvæmlega sömu. Framkvæmdastjórnin gerði tilraun árið 2006 til að taka 

skyldurnar saman í túlkun. Kjarni hennar var að tryggja að reglurnar um jafna meðferð, bann 

við mismunun og gagnsæi væru virtar.376 Þessu framtaki var ekki tekið með opnum örmum af 

aðildarríkjunum. Þýskaland gekk svo langt að fara í mál við Framkvæmdastjórnina til að fá 

túlkunina ógilta á þeim grundvelli að hún fæli í sér skyldur sem ekki væri unnt að leiða af 

TFEU. ESB-dómstóllinn, nánar tiltekið Almenni rétturinn (e. General Court),377 hafnaði kröfu 

Þýskalands, sbr. EBD, mál T-258/06, ECR 2010, bls. II-2027.378 Aftur á móti virðast 

fræðimenn sammála um að dómstóllinn hafi grafið undan túlkuninni í síðari málum, einkum 

EBD, mál C-95/10, ECR 2011, bls. I-1865 (Strong Seguranca), þ.e. hann hafi gerst 

varkárari.379 Roberto Caranta orðar þetta svo að ESB-dómstóllinn hafi gerst teprulegri (e. 

prudish) með árunum við að útlista skyldur kaupenda, sérstaklega þegar EBD, mál C-324/98, 

ECR 2000, bls. I-10745 (Teleaustria) og EBD, mál C-95/10, ECR 2011, bls. I-1865 (Strong 

Seguranca) séu borin saman. Þörf sé á frekari dómaframkvæmd til að unnt sé að segja til um 

hvert dómstóllinn stefni að þessu leyti.380  
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Fyrri tilhneiging ESB-dómstólsins til að yfirfæra reglur tilskipananna í nokkru mæli yfir á 

samninga sem heyra undir SPPR virðist vera á undanhaldi.381 Í öllu falli eru gerðar kröfur um 

annars vegar að reglur og skilyrði innkaupaferla séu skýr, nákvæm og ótvíræð og hins vegar 

að innkaup séu kynnt á fullnægjandi máta.382 Þegar kemur að kröfum sem snerta sjálfa 

framkvæmdina á vali samningsaðila er lykilatriði að ferlið sé sanngjarnt og opið, það á ekki 

að fara fram í leyni.383 Aftur á móti eru óljóst hverjar lágmarkskröfurnar nákvæmlega eru. Sue 

Arrowsmith telur að hættan á að kaupandi brjóti gegn skyldum samkvæmt SPPR aukist eftir 

því sem framkvæmd hans fjarlægist grunnviðmiðin í túlkun Framkvæmdastjórnarinnar.384 

 Útlit er fyrir að 2014 tilskipanirnar muni draga úr vægi SPPR hvað varðar annars vegar þá 

þjónustu sem lengi hefur verið flokkuð sem B þjónusta og hins vegar sérleyfissamninga. 

Ástæðan er sú að flokkunin í A og B þjónustu hefur verið afmáð og sérstök tilskipun sett um 

sérleyfissamninga. Aftur á móti mun SPPR að öllum líkindum áfram hafa þýðingu varðandi 

innkaup undir viðmiðunarfjárhæðum tilskipananna.385 

 Sum aðildarríki hafa kosið að fara þá leið að beita reglum tilskipananna um innlend 

innkaup til að tryggja að skyldur sem leiddar eru af TFEU séu virtar. Fræðimenn kalla þetta 

gold plating. Framkvæmdastjórnin eru ekki hrifin af þessu vegna þess að þetta flækir löggjöf 

sem ætlað er að innleiða tilskipanirnar.386 Flest aðildarríkjanna hafa kosið að beita reglum 

tilskipananna um innlend innkaup að vissu marki. Bretland sker sig úr, þar gilda einvörðungu 

innlendar reglur um innlend innkaup.387 Þau ríki sem kosið hafa að beita reglum tilskipananna 

a.m.k. að hluta um innlend innkaup hafa flest hver sett sér reglur um innlendar 

viðmiðunarfjárhæðir. Ríkin líta svo á að þessar fjárhæðir afmarki neðri mörk SPPR, þ.e. 

samningar undir þeim séu minniháttar og uppfylli ekki CBI-prófið.388 Þannig leggja þau 

höfuðáherslu á verðmæti samninga við mat á því hvort samningur hafi áhrif yfir landamæri, 

þvert á það sem stofnanir ESB hafa haldið fram.389 Með þessu hafa ríkin fundið sambærilega 

lausn á vandamálinu sem hlýst af því hve óskýrt CBI-prófið er. 
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6.1.2 Réttarúrræði til að fylgja eftir SPPR 

Tilskipun 89/665/EBE tekur aðeins til samninga sem heyra undir tilskipanir ESB, sbr. kafla 5 

EES-innkaup. Þegar um er að ræða samninga sem heyra undir SPPR vakna spurningar um 

réttarúrræði þeirra fyrirtækja sem telja að kaupandi hafi ekki virt skyldur sem felast í kerfinu.  

Framkvæmdastjórnin fjallaði stuttlega um þetta álitaefni í fyrrgreindri túlkun sinni frá 

árinu 2006. Hún benti á að virk réttarvernd væri einn grunnþátta ESB-réttar. Þar af leiðandi 

þyrfti réttarvörslukerfi að vera til staðar í aðildarríkjunum sem gerði fyrirtækjum kleift að 

bregðast við brotum gegn SPPR. Í þessu væri fólgin krafa um að tæk réttarúrræði samrýmdust 

grunnreglunum um sambærilega fullnustu og viðhlítandi virkni.390 

  Roberto Caranta hefur í tvígang vikið að álitaefninu í skrifum sínum.391 Hann bendir á 

þrenn rök fyrir því að réttarúrræðin til að fylgja eftir SPPR séu sams konar og réttarúrræðin 

samkvæmt tilskipun 89/665/EBE. Fyrstu rökin lúta að reglunum um jafna meðferð, bann við 

mismunun og gagnsæi. Þær taka til opinberra innkaupa sem heyra undir SPPR og tilskipanir 

ESB. Roberto telur að réttarúrræði fyrirtækja hljóti að vera sambærileg í þessum innkaupum, 

þ.e. sömu meginreglur kalli á sambærileg úrræði. Önnur rökin lúta að grunnþættinum um 

virka réttarvernd. Um er að ræða grundvallaratriði sem teygir sig langt út fyrir svið opinberra 

innkaupa. Roberto telur óeðlilegt að líta svo á að það stoppi við gildissvið tilskipananna, þ.e. 

nái ekki til SPPR. Hann bendir á að kröfurnar í tilskipun 89/665/EBE séu ekki mjög ítarlegar. 

Því geti aðildarríkin tæplega fullnægt skyldu sinni til að tryggja virka réttarvernd nema 

réttarúrræðin til að fylgja SPPR eftir séu sambærileg úrræðunum í tilskipuninni. Þriðju rökin 

lúta að atriðum sem tilskipun 2007/66/EB tekur á, þ.e. biðtíma og óvirkni. Þau eiga rætur að 

rekja til dómaframkvæmdar ESB-dómstólsins. Af þeim sökum telur Roberto óeðlilegt að líta 

svo á að þau séu aðeins bundin við tilskipanirnar.392 

 Mögulegt er að skilja niðurstöðu ESB-dómstólsins í EBD, mál C-91/08, ECR 2010, bls. I-

2815 (Wall) þannig að hún mæli gegn framagreindri hugmynd Roberto. Nánar tiltekið veldur 

eftirfarandi málsgrein úr dómnum vandkvæðum: „It follows that the principles of equal 

treatment and non-discrimination on grounds of nationality enshrined in Articles 43 EC and 

49 EC and the consequent obligation of transparency do not require the national authorities to 

terminate a contract or the national courts to grant a restraining order in every case of an 

alleged breach of that obligation in connection with the award of service concessions. It is for 
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the domestic legal system to regulate the legal procedures for safeguarding the rights which 

individuals derive from that obligation in such a way that those procedures are no less 

favourable than similar domestic procedures and do not make the exercise of those rights 

practically impossible or excessively difficult.“ Þessu til viðbótar kemur eftirfarandi fram í 

EBD, mál C-145/08 og C-149/08, ECR 2010, bls. I-4165: „the fact that such a contract must 

observe the basic rules and general principles of the Treaty, in particular those on the freedom 

of establishment and the free movement of capital. However, there is no reason in the present 

case to consider the question of observance of those rules and principles, given that the result 

of such an examination could in no way lead to a finding that Directive 89/665 applies.“393 

 Roberto bendir á ákveðin rök gegn því að þessar niðurstöður grafi undan hugmynd hans. Í 

fyrsta lagi sé hægt að skilja EBD, mál C-91/08, ECR 2010, bls. I-2815 (Wall) þannig að ESB-

dómstóllinn hafi einfaldlega verið að hafna því að hvert og eitt meint brot kalli á óvirkni 

samnings. Takmörkun óvirkni í tilskipununum við að vera úrræði gegn alvarlegustu brotum á 

sviði opinberra innkaupa væri óskiljanleg ef reglurnar um jafna meðferð, bann við mismunun 

og gagnsæi kölluðu á óvirkni vegna allra brota. Í öðru lagi útiloki það ekki beitingu 

sambærilegra úrræða og tilgreind eru í tilskipun 89/665/EBE á grundvelli kröfunnar um virka 

réttarvernd þótt beitingu tilskipunarinnar sjálfrar sé hafnað.394 

 Röksemdir Roberto Caranta eru sannfærandi. Sú vegferð sem ESB-dómstóllinn lagði upp 

í með EBD, mál C-324/98, ECR 2000, bls. I-10745 (Teleaustria) og síðari þróun SPPR, þar 

sem dómstóllinn hefur staðið keikur andspænis töluverðri andstöðu, efasemdum og 

gagnrýni,395 væri til lítis ef fyrirtæki gætu ekki fylgt kerfinu eftir með sama hætti og í tilviki 

tilskipananna. Aftur á móti er sannarlega undarlegt að dómstóllinn hafi ekki gripið tækifærið 

sem bauðst í EBD, mál C-91/08, ECR 2010, bls. I-2815 (Wall) til að eyða óvissunni sem 

umvefur þetta álitaefni sem stendur, einkum í ljósi þess að stór aðildarríki á borð við Bretland 

og Þýskaland hafa hingað til ekki tryggt virk réttarúrræði í tilviki innlendra innkaupa.396 

Raunar virðist þetta vandamál vera til staðar í þeim aðildarríkjum sem hafa hafnað að útvíkka 

réttarvörslukerfi tilskipana ESB til innlendra innkaupa, enda er Spánn í svipaðri stöðu og 

fyrrgreind ríki.397 
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 Steen Treumer telur að Framkvæmdastjórnin muni beita sér af hörku gegn þeim 

aðildarríkjum sem ekki tryggja virka réttarvernd í innkaupum sem heyra undir SPPR. Þá telur 

hann að þótt ESB-dómstóllinn virki tvístígandi sem stendur, sbr. EBD, mál C-91/08, ECR 

2010, bls. I-2815 (Wall), muni hann taka stökkið og koma á fót virku réttarvörslukerfi þegar 

SPPR verður búið að mótast frekar og ná sterkari fótfestu.398 

   

6.1.3 EES-réttur 

Gilda sambærileg sjónarmið og rakin eru að framan, annars vegar varðandi tilvist og inntak 

SPPR og hins vegar varðandi réttarúrræði til að fylgja kerfinu eftir, að EES-rétti? Ekki er 

ástæða til að ætla annað enda eru undirliggjandi grunnreglur, meginreglur og krafa um virka 

réttarvernd sambærilegar.399 Þessu til stuðnings má benda á dóm EFTA-dómstólsins, sbr. 

EFTAD, mál E-24/13, EFTACR 2014, bls. 732 (Casino Admiral).  

Í málsgreinum 51-60 í dómnum kemur fram að reglurnar um jafna meðferð, bann við 

mismunun og gagnsæi gildi að EES-rétti og í kjölfarið er vikið að skyldum sem af því leiða 

og gilda við innkaup sem tilskipanirnar taka ekki til, þ. á m. skyldunni til að auglýsa 

samninga. Í þessari umfjöllun er vísað til nokkurra dóma ESB-dómstólsins, t.a.m. EBD, mál 

C-226/09, ECR 2010, bls. I-11807 og EBD, mál C-231/03, ECR 2005, bls. I-7287.400  

Á eftir framangreindum málsgreinum kemur umfjöllun, í málsgreinum 69-75, þar sem 

segir: „In the absence of EEA rules on remedies in the field of service concession contracts, it 

is for the domestic legal system of each EEA State to designate the courts and tribunals 

having jurisdiction and to lay down the procedural rules governing actions for safeguarding 

rights which individuals and economic operators derive from EEA law. However, such rules 

must, first, be no less favourable than those governing similar domestic actions (principle of 

equivalence). Second, they must not render practically impossible or excessively difficult the 

exercise of rights conferred by EEA law (principle of effectiveness) [...] It follows that the 

principles of equal treatment and non-discrimination on grounds of nationality enshrined in 

Articles 31 and 36 EEA and the consequent obligation of transparency do not necessarily 

require, in the case of a breach of that obligation in connection with the award of a service 

concession, the national authorities to terminate a contract or the national courts to set aside 
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the award decision.“
[breyting hér] 

Þessi texti samanstendur efnislega af umfjöllun 

Framkvæmdastjórnarinnar í margnefndri túlkun og áðurnefndri athugasemd ESB-dómstólsins 

í EBD, mál C-91/08, ECR 2010, bls. I-2815 (Wall).  

Samantekið styður EFTAD, mál E-24/13, EFTACR 2014, bls. 732 (Casino Admiral) að 

svarið við ofangreindri spurningu sé jákvætt enda endurspeglar umfjöllun dómsins ástandið að 

ESB-rétti sem áður er rakið. 

   

6.2 Ísland 

6.2.1 Innlend innkaup samkvæmt öðrum þætti OIL 

Líkt og áður hefur komið fram setti það svip sinn á lög nr. 94/2001 að sömu reglur voru látnar 

gilda í meginatriðum um fyrirkomulag og framkvæmd innlendra innkaupa samkvæmt öðrum 

þætti laganna annars vegar og EES-innkaupa samkvæmt þriðja þætti hins vegar.401 Þessi 

einsleitni teygði sig jafnframt til fjórða þáttar laganna, þ.e. sömu úrræði stóðu fyrirtækjum til 

boða vegna brota við innkaup samkvæmt öðrum og þriðja þætti.  

Framangreindri línu var fylgt við gildistöku núgildandi laga og við innleiðingu tilskipunar 

2007/66/EB í íslenskan rétt var ákveðið að fylgja henni hvað varðaði reglur tilskipunarinnar 

um biðtíma og sjálfvirka stöðvun við kæru. Þessar reglur taka þannig til innkaupa samkvæmt 

öðrum þætti OIL. Aftur á móti var ákveðið um að binda óvirkni, stjórnvaldssektir og styttingu 

samnings við EES-innkaup, sbr. 1. mgr. 100. gr. a og 1. mgr. 100. gr. d OIL. Með þessu er 

vikið frá framangreindri stefnumörkun og úrræði vegna brota við innkaup samkvæmt öðrum 

þætti OIL gerð takmarkaðri en í tilviki EES-innkaupa.402   

 Takmörkunin var ekki í upphaflegum drögum að frumvarpinu sem síðar var samþykkt 

sem breytingalög nr. 58/2013, sbr. 12. og 15. gr. draganna.403 Í athugasemdum með drögunum 

kom eftirfarandi fram: „reglur tilskipunarinnar um óvirkni og önnur viðurlög munu eiga við 

um innkaup yfir innlendum viðmiðunarfjárhæðum. [...] er með þessu skapað eitt einsleitt 

regluverk sem ekki gerir upp á milli innkaupa innanlands og á Evrópska efnahagssvæðinu.“ 

[breyting hér]
 Þetta breyttist í kjölfar þeirrar gagnrýni sem drögin hlutu. Þegar frumvarpið var lagt 

fram á Alþingi var búið að setja takmörkunina inn í það. Í athugasemdum með frumvarpinu 

kemur fram að hún hafi verið sett inn við vinnslu þess til að koma til móts við framkomnar 

athugasemdir hagsmunaaðila.404 Athugasemdirnar eru ekki útlistaðar nánar. 
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Ætla má að framangreindar athugasemdir hafi lotið að gildissviði tilskipunar 2007/66/EB, 

þ.e. kaupendur hafi lagst gegn því að reglum hennar yrði beitt um innlend innkaup. Það 

breytir ekki að vinnubrögð fjármála- og efnahagsráðuneytisins, sem samdi frumvarpið, og 

síðar Alþingis eru gagnrýniverð. Þessum aðilum bar að rökstyðja sérstaklega hvers vegna 

vikið var frá þeirri löggjafarstefnu sem mörkuð hefur verið á þessu sviði. Þetta hlýtur að 

teljast réttmæt krafa fyrst það er verið að marka stefnu á annað borð. Þess utan má gagnrýna 

takmörkunina efnislega. 

Í fyrsta lagi grefur hún undan margnefndri stefnu og hugsuninni að baki kærunefnd 

útboðsmála. Stefnan veldur því að innlend innkaup samkvæmt öðrum þætti OIL og EES-

innkaup samkvæmt þriðja þætti laganna lúta að mörgu leyti sömu reglum. Aftur á móti gerir 

aftenging óvirkni, stjórnvaldssekta og styttingar samnings í tilviki innlendra innkaupa það að 

verkum að kærunefnd útboðsmála býr yfir veikari úrræðum í þessum innkaupum. Af þessum 

sökum getur sú staða komið upp að kærunefndin geti ekki beitt sér vegna alvarlegs brots þótt 

sama brot við aðeins verðmætari innkaup myndi kalla á óvirkni samnings eða önnur viðurlög. 

Þetta er óviðunandi staða. Það gengur ekki að sömu reglur gildi í orði en þegar á reynir geti 

kaupendur komist upp með að fara í kringum þær án afleiðinga. Tryggja verður viðhlítandi 

varnaðaráhrif.405 Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa hugfast að hugsunin að baki 

kærunefnd útboðsmála er að tryggja skjóta, ódýra og sérhæfða úrlausn kærumála. Löggjafinn 

er meðvitaður um að dómstólaleiðin hentar ekki vel í málum vegna opinberra innkaupa. Hann 

telur kærunefndarleiðina hafa fjölmarga kosti umfram dómstólaleiðina og að kærunefndin sé 

ígildi sjálfstæðs dómstóls.406 Fyrirtæki sem brotið er gegn vilja fá úrlausn um brot og í 

kjölfarið að samningsaðili sé valinn í samræmi við gildandi reglur. Fæst hafa áhuga á að leita 

skaðabóta vegna þess hve kostnaðarsamt og tímafrekt það er að leita til dómstóla og sökum 

ótta við að skaða möguleika á að fá samninga í framtíðinni. Tilskipun 2007/66/EB var 

beinlínis sett til að bregðast við þessum veruleika. Að virtu framangreindu hlýtur að teljast 

órökrétt að veikja úrræði kærunefndar eftir því sem innkaup eru verðminni. Þótt eðlilegt geti 

talist að innkaupaferlar séu einfaldari eftir því sem verðmæti samninga er minna gildir ekki 

það sama um úrræði nefndarinnar. 

Í öðru lagi kann takmörkunin að stríða gegn EES-samningnum. Í þessu sambandi reynir á 

hugmynd og röksemdir Roberto Caranta sem rakin eru hér að framan.407 Undirliggjandi 

meginreglur á sviði opinberra innkaupa og krafa EES-réttar um virka réttarvernd mæla með 

                                                 
405

 Sigurður Snædal Júlíusson: „Ný úrræði vegna brota á lögum um opinber innkaup“, bls. 11. 
406

 Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1609; Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 13. 
407

Sjá 6.1.2 Réttarúrræði til að fylgja eftir SPPR. 
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því að sömu réttarúrræði séu tæk í innlendum innkaupum sem uppfylla CBI-prófið og í EES-

innkaupum. Innkaup sem heyra undir annan þátt OIL geta uppfyllt CBI-prófið.408 Á þessum 

grundvelli má álykta að 1. mgr. 100. gr. a og 1. mgr. 100. gr. d OIL stríði gegn EES-

samningnum. Vonandi verður skorið úr um réttmæti þessarar hugmyndar fyrr en síðar. Í öllu 

falli er ljóst að ákvæðin passa ekki inn í þá mynd sem Alþingi sjálft hefur dregið upp, óháð 

EES-skuldbindingum Íslands. 

 

6.2.2 Innlend innkaup sveitarfélaga 

Kærunefnd útboðsmála fjallar ekki um innkaup sem hvorki OIL né tilskipanir ESB taka til, þ. 

á m. innlend innkaup sveitarfélaga.409 Þetta þýðir að úrræði nefndarinnar eru ekki tæk í tilfelli 

þessara innkaupa. Ennfremur verður að draga í efa að fyrirtæki geti nýtt sér 1. mgr. 101. gr. 

OIL í þessum innkaupum.410 Dómstólar hafa ekki beinlínis fjallað um þetta álitaefni. Aftur á 

móti hefur kærunefnd útboðsmála hafnað að innkaupareglur sveitarfélaga heyri undir 

orðalagið „reglum settum samkvæmt þeim“ í 2. mgr. 91. gr. OIL.411 Ætla má að sama orðalag 

í 1. mgr. 101. gr. OIL verði skýrt þannig að brot á innkaupareglum sveitarfélags geti ekki 

talist grundvöllur bótaskyldu samkvæmt ákvæðinu. Þrátt fyrir þetta kunna fyrirtæki að geta 

sótt kostnað af þátttöku í útboði, án þess að byggja á 1. mgr. 101. gr. OIL, samkvæmt Hrd. 

2001, bls. 447 (298/2000) (Hitaveita Stykkishólms). Þar byggði Hæstiréttur niðurstöðu sína á 

að framganga Stykkishólmsbæjar við umþrætt útboð og val á verktaka hefði verið andstæð 

meginsjónarmiðum um samskiptareglur og jafnræði bjóðenda „sem lög nr. 65/1993 hvíla á“.   

 Samkvæmt framangreindu mega fyrirtæki sem sækjast eftir innlendum viðskiptum 

sveitarfélaga eiga von á því að þau geti aðeins beitt fyrir sig almennum bótareglum telji þau 

sig hlunnfarin. Þetta þýðir að þungbærasta réttarúrræðið sem völ er á, m.t.t. tíma og kostnaðar, 

er skilið eftir sem eina tæka úrræði fyrirtækja í þessum innkaupum. Það leiðir til þess að í 

raun fylgja fyrirtæki brotum örsjaldan eftir vegna umstangsins sem fylgir málsókn, 

takmarkaðra möguleika á árangri og ótta við að skerða viðskiptamöguleika í framtíðinni.  

                                                 
408

 Í þessu samhengi er vert að benda á athugasemd við 22. gr. OIL. Ákvæðið varðar innkaup undir innlendum 

viðmiðunarfjárhæðum OIL. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að OIL segir: „Nauðsynlegt er að árétta 

að þótt innkaup séu undir viðmiðunarfjárhæðum eiga grunnreglur EES-samningsins, sbr. lög nr. 2/1993, allt að 

einu við.“ Þetta er áhugavert í ljósi framangreindrar umfjöllunar um neðri mörk SPPR og hvernig mörg 

aðildarríki ESB hafa kosið að nota innlendar viðmiðunarfjárhæðir í viðleitni til að setja niður nákvæma línu að 

þessu leyti. Löggjafinn virðist gera ráð fyrir að íslensku innlendu viðmiðunarfjárhæðirnar þjóni ekki þessum 

tilgangi, þ.e. innkaup undir þeim geti uppfyllt CBI-prófið. Sjá Alþt. 2006-07, A-deild, bls. 1593. 
409

 Sjá kafla 4.5 Kærunefnd útboðsmála . 
410

 Nánar er vikið að inntaki ákvæðisins sem og muninum á því og almennum bótareglum í kafla 7 Skaðabætur. 
411

 Sjá t.d. ÚKÚ 29. desember 2012 (25/2012), sem einnig er vikið að í kafla 4.5 Kærunefnd útboðsmála .  
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 Segja má að Alþingi hafi búið svo um hnútana að sveitarfélögin setji sér eigin 

innkaupareglur og eigi í raun sjálf að framfylgja þeim. Þau taka síðarnefnda hlutverkið 

misalvarlega ef marka má efni reglnanna sjálfra.412 Þetta fyrirkomulag er gagnrýnivert. Í fyrsta 

lagi er óæskilegt að sá sem á að fara eftir tilteknum reglum sé jafnframt sá sem á að 

framfylgja þeim. Í öðru lagi samrýmist fyrirkomulagið ekki hugsuninni að baki kærunefnd 

útboðsmála, sem er að skapa vettvang þar sem sérfræðingar leysa hratt úr ágreiningsmálum á 

sviði opinberra innkaupa án þess að fyrirtæki hljóti af því mikinn kostnað. Nefndinni er 

beinlínis ætlað að vera virkur og aðgengilegur úrskurðaraðili.413 Að þessu virtu verður að 

teljast undarlegt að fyrirtækjum, sem telja sig hlunnfarin í skiptum við sveitarfélög, sé beint 

dómstólaleiðina þrátt fyrir að í innlendum innkaupum sveitarfélaga, einkum þeirra smærri, sé 

um lægri fjárhæðir að tefla en í tilviki ríkisins. Í þriðja lagi er spurning hvort þetta samrýmist 

EES-skuldbindingum Íslands. Innlend innkaup sveitarfélaga geta uppfyllt CBI-prófið. Í þeim 

tilvikum hljóta krefjandi spurningar að vakna um hvort íslenska lagaumhverfið standist þær 

kröfur sem leiða af EES-rétti. Annars vegar reynir á framangreinda hugmynd og röksemdir 

Roberto Caranta, þ.e. hvort tæk réttarúrræði þurfa að vera þau sömu og í tilviki EES-

innkaupa.414 Hins vegar er vert að nálgast álitaefnið sérstaklega út frá grunnreglunum um 

sambærilega fullnustu og viðhlítandi virkni m.t.t. innlendra innkaupa samkvæmt öðrum þætti 

OIL. 

Kjarnanum í inntaki grunnreglnanna er lýst hér að framan.415 Í innlendum innkaupum 

samkvæmt öðrum þætti OIL, í tilvikum þar sem CBI-prófið er ekki uppfyllt, geta fyrirtæki 

leitað til kærunefndar útboðsmála, sbr. umfjöllun síðasta kafla. Í innlendum innkaupum 

sveitarfélaga sem uppfylla CBI-prófið er þetta aldrei möguleiki. Í fyrra tilvikinu leiða 

fyrirtæki réttindi af íslenskum reglum en í síðara tilvikinu af EES-reglum. Rök eru fyrir því að 

þetta séu sambærileg réttindi og að EES-réttindin njóti lakari verndar í andstöðu við 

grunnregluna um sambærilega fullnustu. Í fyrsta lagi liggja sams konar meginreglur til 

grundvallar þessum réttindum. Í öðru lagi er hlutlægt séð mun hagstæðara að geta fylgt 

réttindum eftir fyrir kærunefnd útboðsmála en dómstólum. Fyrirtæki leita til nefndarinnar með 

þá von í farteskinu að tekið verði fyrir ætluð brot og innkaupaferlið fari í kjölfarið fram í 

samræmi við lög á meðan dómstólar eru í öllum tilvikum að fjalla um ætluð brot löngu eftir 

að þau hafa átt að eiga sér stað og geta ekki gert annað en að dæma skaðabætur. Gegn þessum 

                                                 
412

 Í dæmaskyni má enn nefna Kópavog og Reykjavík, sbr. neðanmálsgrein 211. Í reglum Kópavogs er ekki 

minnst einu orðið á ábyrgð, kærur og kvartanir, öfugt við reglur Reykjavíkur. 
413

 Þskj. 321, 141. lögþ. 2012-13, bls. 13. 
414

 Sjá 6.1.2 Réttarúrræði til að fylgja eftir SPPR og 6.2.1 Innlend innkaup samkvæmt öðrum þætti OIL. 
415

 Sjá 2.3.3.5 Réttarfarslegt sjálfsforræði aðildarríkjanna. 
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rökum má benda á að innlend innkaup sveitarfélaga eru felld undir sama hatt, óháð því hvort 

þau uppfylla CBI-prófið eður ei. Þessi rök halda ekki þegar að er gáð því munurinn sem 

gerður er á innlendum innkaupum sveitarfélaga og innlendum innkaupum annarra opinbera 

aðila í OIL stendur á brauðfótum, enda eru uppi fyrirætlanir um að hverfa frá honum.416 

Hitt sem þarf að skoða er það hvort beiting EES-réttindanna er óhóflega erfið í andstöðu 

við grunnregluna um viðhlítandi virkni. Fyrir því má færa rök enda heyrir það til algjörra 

undantekninga að fyrirtæki fari í skaðabótamál gegn sveitarfélögum vegna innlendra innkaupa 

sökum þess hve tímafrekur og kostnaðarsamur málareksturinn er. Aftur á móti bendir EFTAD, 

mál E-11/12, EFTACR 2013, bls. 272 (Beatrix Koch) til að það nægi að almenna 

dómstólaleiðin sé opin, þótt hún sé ekki sérlega greiðfær, til að beiting EES-réttinda teljist 

ekki óhóflega erfið.417 

 Margt er hægt að finna að núverandi lagaumgjörð í kringum innlend innkaup 

sveitarfélaga, en útlit er fyrir að umbætur verði gerðar við heildarendurskoðun OIL. Óhætt er 

að fullyrða að það sé góð þróun. Mikilvægt er að þessi innkaup séu dregin fram úr þeim 

skugga sem vofir yfir þeim til að draga úr hættu á að þau litist af spillingu. Eftirfarandi er haft 

eftir Justice Louis D. Brandeis: „Publicity is justly commended as a remedy for social and 

industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most 

efficient policeman.“418 Þetta á fyllilega við um opinber innkaup. Ófært er að löggjafinn skapi 

umhverfi þar sem annarlegar hvatir geta dafnað óáreittar. 

 

7 Skaðabætur 

7.1 Inngangur 

Skaðabótaúrræðið gengur í grunninn þvert á þær línur sem lýst er hér að framan.419 Fyrirtæki 

sem brotið er gegn geta leitað til dómstóla og krafist skaðabóta eftir almennum reglum, óháð 

verðmæti hinna umþrættu innkaupa og hvaða opinberi aðili á í hlut. Af þessum sökum er við 

hæfi að fjalla um úrræðið í sérstökum kafla. 

 

                                                 
416

 Sjá 4.5 Kærunefnd útboðsmála. 
417

 Sjá málsgrein 135 í dómnum þar sem segir: „this administrative procedure does not mean that it is practically 

impossible or excessively difficult to exercise the rights conferred by Article 31 of Directive 92/96 and Article 

36 of Directive 2002/83, if, in addition, which is for the national court to verify, national legislation provides a 

civil law right to seek compensation for pecuniary loss.“ 
418

 „Justice Louis D. Brandeis“, http://www.brandeis.edu/legacyfund/bio.html. 
419

 Rétt er að gera fyrirvara við fullyrðinguna um að skaðabótaúrræðið gangi þvert á nefndar línur, sbr. umfjöllun 

kafla 6.2.2 Innlend innkaup sveitarfélaga um vandkvæði tengd 1. mgr. 101. gr. OIL. 
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7.2 Kröfur ESB-réttar 

Tilskipun 89/665/EBE mælir fyrir um að aðildarríkin skuli tryggja að fyrirtæki geti sótt 

skaðabætur verði þau fyrir tjóni vegna brota á sviði opinberra innkaupa, sbr. c-lið 1. mgr. 2. 

gr. Hún hefur ekki að geyma eiginlega útlistun á þeim kröfum sem þetta felur í sér. 

Samræmingin sem í henni er fólgin er lítil hvað þetta varðar, þ.e. svigrúm aðildarríkjanna er 

tiltölulega mikið.420  

 ESB-dómstóllinn hefur fjallað um skilyrði skaðabóta á sviði opinberra innkaupa. Sá galli 

er á gjöf Njarðar að dómsúrlausnir stangast á. Í EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-8769 

(Strabag) voru atvik þau að austurrísk lög mæltu fyrir um að það væri skilyrði skaðabóta 

vegna brots á sviði opinberra innkaupa að kaupandi hefði sýnt af sér sök. Reglurnar voru 

útfærðar á þann veg að sök var fyrirfram talin vera fyrir hendi, ef brot var á annað borð 

sannað, en kaupandi gat reynt að sanna hið gagnstæða. ESB-dómstóllinn var spurður hvort 

þetta samrýmdist tilskipun 89/665/EBE. Niðurstaða dómstólsins var svohljóðandi: „the reply 

to Question 1 is that Directive 89/665 must be interpreted as precluding national legislation 

which makes the right to damages for an infringement of public procurement law by a 

contracting authority conditional on that infringement being culpable, including where the 

application of that legislation rests on a presumption that the contracting authority is at fault 

and on the fact that the latter cannot rely on a lack of individual abilities, hence on the defence 

that it cannot be held accountable for the alleged infringement.“  

 Niðurstaðan í EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-8769 (Strabag) vakti ákveðna 

undrun. Í fyrsta lagi var fyrirfram talið að álitaefnið heyrði undir réttarfarslegt sjálfsforræði 

aðildarríkjanna. Í öðru lagi voru hinar umþrættu reglur þannig úr garði gerðar að almennt var 

litlum vandkvæðum bundið að uppfylla skilyrðið um sök.421 Roberto Caranta telur unnt að 

túlka niðurstöðuna á tvenna vegu. Fyrri möguleikinn er á þá leið að ólögmæti (e. illegality) sé 

nægjanlegt skilyrði skaðabóta vegna brota á sviði opinberra innkaupa. Ef það er raunin gilda í 

raun strangari kröfur í dómaframkvæmd um skaðabótaábyrgð vegna brota á sviði opinberra 

innkaupa en gilda í framkvæmd um almennu regluna um skaðabótaábyrgð aðildarríkjanna. 

Síðan dómur féll í EBD, mál C-46/93 og C-48/93, ECR 1996, bls. I-1029 (Brasserie du 

Pecheur) hefur alvarlegt og greinilegt brot (e. serious and manifest breach) verið skilyrði 

ábyrgðar í síðarnefndu framkvæmdinni. Þetta felur ekki í sér kröfu um sök en gerir 

aðildarríkjunum kleift að losna undan ábyrgð á grundvelli afsakanlegra mistaka (e. excusable 

mistake). Síðari túlkunarmöguleikinn sem Roberto leggur til tekur þetta viðbótaratriði með í 

                                                 
420

 Roberto Caranta: „Many Different Paths, but Are They All Leading to Effectiveness?“, bls. 70.  
421

 Steen Treumer: „The State of Law and Current Issues“, bls. 38. 
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reikninginn, þ.e. einnig sé unnt að losna undan skaðabótaábyrgð með því að sýna fram á 

afsakanleg mistök í tilfelli brota á sviði opinberra innkaupa. Hann telur að kaupendur geti í 

raun aðeins byggt á þessu þegar hinar brotnu reglur eru óljósar.422    

 Eftir að ESB-dómstóllinn sýndi djörfung í EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-8769 

(Strabag) má segja að hann hafi hörfað til baka í EBD, mál C-568/08, ECR 2010, bls. I-12655 

(Spijker). Í því máli neitaði dómstóllinn að útlista skilyrði skaðabóta vegna brota á sviði 

opinberra innkaupa.423 Nánar tiltekið segir í dómnum: „As regards State liability for damage 

caused to individuals by infringements of European Union (EU) law for which the State may 

be held responsible, the individuals harmed have a right to redress where the rule of EU law 

which has been infringed is intended to confer rights on them, the breach of that rule is 

sufficiently serious, and there is a direct causal link between the breach and the loss or 

damage sustained by the individuals. In the absence of any provisions of EU law in that area, 

it is for the internal legal order of each Member State, once those conditions have been 

complied with, to determine the criteria on the basis of which the damage arising from an 

infringement of EU law on the award of public contracts must be determined and estimated, 

provided the principles of equivalence and effectiveness are complied with.“  

Roberto Caranta telur að ólíkar spurningar í málunum tveimur kunni að skýra 

viðsnúningin í viðmóti dómstólsins.424 Spurningin í EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-

8769 (Strabag) var frekar afmörkuð, þ.e. laut að því hvort ákveðið skilyrði samrýmdist 

tilskipun 89/665/EB, á meðan spurningin  í EBD, mál C-568/08, ECR 2010, bls. I-12655 

(Spijker) var mjög opin, þ.e. „By its fourth question, part (c), the referring court asks, in 

essence, whether, if the awarding authority has to make good the damage arising from an 

infringement of EU law on the award of public contracts, EU law provides criteria on the 

basis of which the damage may be determined and estimated and, if so, what those criteria 

are.“ Áhugavert verður að sjá hvernig ESB-dómstóllinn mun bregðast við ef hann fær aftur 

sambærilega spurningu og í EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-8769 (Strabag).  

 Samkvæmt framangreindu ríkir ákveðin óvissa um skilyrði skaðabóta á sviði opinberra 

innkaupa. Sama gildir um fjárhæð skaðabótanna, þ.e. hvort fyrirtæki geta sótt skaðabætur 

fyrir missi hagnaðar (e. lost profit) eður ei. Þetta er atriði sem skiptir miklu fyrir virkni 

                                                 
422

 Roberto Caranta: „Many Different Paths, but Are They All Leading to Effectiveness?“, bls. 71-72. 
423

 Sama heimild, bls. 73. 
424

 Sama heimild, bls. 73. 
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úrræðisins. Skaðabætur eru ekki jafn spennandi sem úrræði fyrir fyrirtæki sem brotið er gegn 

ef þær geta aðeins numið kostnaði af þátttöku í innkaupaferli.425 Þetta er bagalegt ástand.  

 Sérstakt álitaefni tengt skaðabótum hefur vaknað eftir tilkomu óvirkniúrræðisins. 

Álitaefnið lýtur að því hvort fyrirtæki sem kaupandi hefur samið við getur krafið hann um 

skaðabætur eftir að samningur er lýstur óvirkur. Hvergi er vikið að þessu í tilskipun 

2007/66/EB sem leiðir til þess að aðildarríkin eiga val. Roberto Caranta telur að 

útgangspunkturinn í vangaveltum um þetta efni hljóti að vera hvort viðkomandi fyrirtæki geti 

talist hafa verið í góðri trú um lögmæti innkaupaferlisins sem leiddi til gerðar samnings.426 

Nánar er fjallað um þetta álitaefni í kafla 7.3.3 Skaðabótaskylda vegna óvirkni.  

 

7.3 Ísland 

7.3.1 Verkaskipting 

Almennir dómstólar dæma skaðabótakröfur vegna brota á reglum um opinber innkaup en 

kærunefnd útboðsmála getur ekki úrskurðað um skaðabætur. Aftur á móti má hún gefa álit um 

skaðabótaskyldu kaupanda gagnvart kæranda, sbr. 2. mgr. 97. gr. OIL. Álit kærunefndar er 

ekki bindandi fyrir kaupanda.427 Hugmyndin að baki úrræðinu er að skapa grundvöll fyrir 

sáttum og draga þar með úr þörfinni á að deiluaðilar leiti til dómstóla.428 Það hefur verið til 

staðar frá gildistöku laga nr. 94/2001.  

 Kærunefndin fjallar ekki um fjárhæð skaðabóta í framangreindum álitum. Ástæðan er sú 

að málsmeðferðin hjá nefndinni skapar ekki þá umgjörð sem löggjafinn telur nauðsynlega í 

kringum sönnunarfærslu um fjárhæð skaðabóta.429 Í samanburðarskyni má nefna að danska 

kærunefndin getur úrskurðað um skaðabætur, þ. á m. fjárhæð bóta, auk almennu dómstólanna 

þar í landi. Þessi heimild nefndarinnar tók gildi árið 2000 í kjölfar gagnrýni á skilvirkni 

danska kerfisins. Skaðabótakröfum vegna brota á reglum um opinber innkaup hefur fjölgað 

eftir breytinguna. Nefndin hefur t.a.m. úrskurðað bætur vegna missis hagnaðar.430 Þegar hún 

úrskurðar um skaðabætur ber henni að fara að almennum reglum. Fáum úrskurðum hennar er 

skotið til dómstóla.431 

                                                 
425

 Steen Treumer: „The State of Law and Current Issues“, bls. 37. 
426

 Roberto Caranta: „Many Different Paths, but Are They All Leading to Effectiveness?“, bls. 74-75. 
427

 Í Hrd. 17. nóvember 2005 (182/2005) (Héðinsfjarðargöng 1) krafðist Vegagerðin m.a. ógildingar á áliti 

kærunefndar um bótaskyldu. Hæstiréttur vísaði kröfunni frá héraðsdómi af sjálfsdáðum með svohljóðandi 

orðum: „Álitsgerð nefndarinnar um skaðabótaskyldu samkvæmt 2. mgr. 81. gr. laga nr. 94/2001 hefur á hinn 

bóginn engin áhrif að lögum gagnvart málsaðila og getur hann því enga lögvarða hagsmuni haft af því að fá 

henni einni út af fyrir sig hnekkt með dómi.“ 
428

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4537. 
429

 Sama heimild, bls. 4537. 
430

 Steen Treumer: „Danish Regulation and Practise“, bls. 286-287. 
431

 Sama heimild, bls. 287-288. 
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Danska fyrirkomulagið er sérstætt í samanburði við önnur aðildarríki ESB.432 Þegar horft 

er til umfangs og framkvæmdar skaðabótamála fyrir almennum dómstólum hér á landi, sbr. 

næsta kafla, og þeirrar hugsunar sem býr að baki kærunefnd útboðsmála, sbr. umfjöllun að 

framan, virkar núverandi verkaskipting milli kærunefndar og dómstóla m.t.t. skaðabótamála 

skynsamleg. Sú sönnunarfærsla sem skaðabótamál kalla yfirleitt á, einkum þegar kemur að 

því að sanna fjárhæð tjóns, er oft umfangsmikil, sérstaklega þegar ráðist er í öflun matsgerða. 

Hún tekur töluverðan tíma og krefst ákveðinnar umgjarðar sem passar illa við hugsunina að 

baki kærunefnd útboðsmála. Breyting yfir í danska fyrirkomulagið myndi kalla á styrkingu 

kærunefndar, til að gera hana færa um að takast á við skaðabótamál í heild sinni, og breytta 

málsmeðferð, til að viðeigandi sönnunarfærsla gæti farið fram. Þetta myndi gera rekstur 

nefndarinnar dýrari og auka málsmeðferðartíma. Óvíst er hvort þetta myndi skila bættri 

réttarvörslu. Í þessu sambandi skiptir máli að reynslumiklir aðilar virðast sáttir með stöðuna 

eins og hún er, sbr. næsta kafla. 

  

7.3.2 Skilyrði skaðabóta 

Í 101. gr. OIL er fjallað um skilyrði þess að kaupandi verði dæmdur skaðabótaskyldur vegna 

brota á sviði opinberra innkaupa. Ákvæðið er efnislega það sama og 84. gr. laga nr. 94/2001. 

Breytingarnar árið 2013 snertu það ekki. 

 Skaðabótaskylda samkvæmt 101. gr. greinist í tvennt. Ef skilyrði 1. mgr. eru uppfyllt skal 

kaupandi gera fyrirtæki eins sett og það hafi ekki tekið þátt í viðkomandi innkaupum, þ.e. 

greiða skaðabætur vegna útlagðs kostnaðar (hér eftir einnig vangildisbætur). Ef skilyrði 

almennra reglna kröfuréttar og skaðabótaréttar, sbr. 2. mgr., eru uppfyllt skal kaupandi gera 

fyrirtækið eins sett og það hafi fengið umþrættan samning og sá samningur hafi verið réttilega 

efndur, þ.e. greiða skaðabætur fyrir missi hagnaðar (hér eftir einnig efndabætur).433 

  

7.3.2.1 Vangildisbætur 

Í 1. mgr. 101. gr. segir: „Kaupandi er skaðabótaskyldur vegna þess tjóns sem brot á lögum 

þessum, þar á meðal þeim ákvæðum tilskipunarinnar sem vísað er til í lögunum, og reglum 

settum samkvæmt þeim hefur í för með sér fyrir fyrirtæki. Fyrirtæki þarf einungis að sanna að 

það hafi átt raunhæfa möguleika á að verða valið af kaupanda og möguleikar þess hafi skerst 

við brotið. Bótafjárhæð skal miðast við kostnað við að undirbúa tilboð og taka þátt í útboði.“ 

Þegar ákvæðið kom inn í 1. mgr. 84. gr. laga nr. 94/2001 horfði löggjafinn til 7. mgr. 2. gr. 

                                                 
432

 Sama heimild, bls. 286. 
433

 Handbók um opinber innkaup, bls. 113-114.  
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tilskipunar 92/13/EBE, sem á sér ekki hliðstæðu í tilskipun 89/665/EBE, og skýringar 

Hæstaréttar á 27. gr. laga nr. 63/1970, sbr. 2. gr. laga nr. 55/1993, í Hrd. 1999, bls. 4429 

(169/1998) (Fagtún).434  

 Skilyrði bótaskyldu samkvæmt 1. mgr. 101. gr. eru þrjú talsins. Í fyrsta lagi þarf fyrirtæki 

að sýna fram á brot gegn tilteknum reglum um opinber innkaup, í öðru lagi þarf það að hafa 

átt raunhæfa möguleika á að fá samning og í þriðja lagi þurfa möguleikar þess að hafa skerst 

við brotið. Sönnunarhagræði er fólgið í þessu fyrir fyrirtæki. Þegar brot hefur verið sannað 

þarf kaupandi að sýna fram á að það hafi ekki haft áhrif á niðurstöðu innkaupaferlisins. Þessi 

regla gerir það að verkum að fleiri en eitt fyrirtæki geta átt rétt á vangildisbótum vegna 

tiltekins brots.435 

 Dæmi um beitingu fyrrgreindrar sönnunarreglu í framkvæmd er dómur Hæstaréttar í Hrd. 

19. júní 2013 (98/2013) (Inspired by Iceland). Í málinu krafðist auglýsingastofa þess að 

íslenska ríkinu yrði gert að greiða kostnað vegna vinnu við gerð tiltekinnar tillögu. Atvik voru 

þau að starfshópur, sem iðnaðarráðherra setti á stofn, óskaði eftir tillögum fimm 

auglýsingastofa, þ. á m. stefnanda, að útfærslu á tilteknu markaðsátaki. Eftir að starfshópurinn 

tók við tillögum frá öllum stofunum fékk hann álit Ríkiskaupa þess efnis að kaup á þjónustu 

af þessu tagi væru almennt útboðsskyld ef kaupandi væri opinber aðili. Í kjölfarið var samið 

við tvær af stofunum, ekki stefnanda. Hæstiréttur taldi að starfshópurinn hefði beitt aðferð til 

að koma fram innkaupum sem enga stoð ætti í OIL. Því var um brot á lögum að ræða. Ríkið 

þótti ekki axla sönnunarbyrðina á að brotið hefði ekki haft þýðingu fyrir niðurstöðu 

innkaupanna, enda lá fyrir að starfshópurinn hafði lofað tillögu stefnanda og þá voru engin 

gögn lögð fram um hugmyndir og kostnaðaráætlanir stofanna sem valdar voru með það að 

augnamiði að sýna fram á ágæti þeirra fram yfir tillögu stefnanda. Því voru skilyrði 

bótaskyldu samkvæmt 1. mgr. 101. gr. OIL uppfyllt.  

 Björninn er ekki unninn þótt skilyrði bótaskyldu séu uppfyllt. Fyrirtæki verður að gæta 

þess að sýna með fullnægjandi hætti fram á útlagðan kostnað. Í Hrd. 19. júní 2013 (98/2013) 

                                                 
434

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4539. 

Í 7. mgr. 2. gr. tilskipunar 92/13/EBE segir: „Where a claim is made for damages representing the costs of 

preparing a bid or of participating in an award procedure, the person making the claim shall be required only to 

prove an infringement of Community law in the field of procurement or national rules implementing that law and 

that he would have had a real chance of winning the contract and that, as a consequence of that infringement, 

that chance was adversely affected.“  

Í Hrd. 1999, bls. 4429 (169/1998) (Fagtún) sagði Hæstiréttur eftirfarandi: „verður að skýra ákvæði 27. gr. laga 

nr. 63/1970, sbr. 2. gr. laga 55/1993, á þann veg að það mæli fyrir um bætur til verktaka, sem brotið er gegn áður 

en tilboð frá bjóðanda hefur verið samþykkt, og eigi að auðvelda honum sönnun fyrir tjóni, óháð því hvort hann 

geti sýnt fram á að hann hefði orðið af verki.“ Greint ákvæði var svohljóðandi: „Verkkaupi er bótaskyldur vegna 

þess tjóns sem brot á ákvæðum VI. kafla laga þessara hefur í för með sér fyrir verktaka. Bótafjárhæð skal miðast 

við kostnað við að undirbúa tilboð og að taka þátt í útboði.“ 
435

 Alþt. 2000-01, A-deild, bls. 4539. 
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(Inspired by Iceland) reisti stefnandi kröfu sína á reikningi sem byggði aðallega á framlögðum 

tímaskráningum starfsmanna hans og verktaka. Ríkið mótmælti ekki fjárhæð reikningsins í 

tæka tíð og féllst Hæstiréttur á að leggja hann til grundvallar. Dómurinn sýnir að reikningur 

studdur tímaskráningum getur dugað til sönnunar á útlögðum kostnaði. Aftur á móti veitir 

dómurinn ekki vísbendingar um hvaða atriði geta grafið undan þýðingu skjala af þessu tagi 

þar sem Hæstiréttur fjallaði ekki um efnislegar athugasemdir við þau.  

  

7.3.2.2 Efndabætur 

Markmiðið að baki 1. mgr. 101. gr. er að gera fyrirtækjum tiltölulega auðvelt fyrir að fá 

útlagðan kostnað greiddan úr hendi brotlegs kaupanda.436 Hrd. 19. júní 2013 (98/2013) 

(Inspired by Iceland) gefur til kynna að það markmið hafi náðst í vissum skilningi. Gallinn er 

að fyrirtæki telja það sjaldan fyrirhafnarinnar virði að fara í heilt dómsmál til að heimta 

útlagðan kostnað. Þegar um er að ræða mál sem jafnframt varða missi hagnaðar kunna mun 

hærri fjárhæðir að vera undir. Í 2. mgr. 101. gr. OIL segir: „Um skaðabætur vegna brota á 

lögum þessum og reglum settum samkvæmt þeim fer að öðru leyti eftir almennum reglum.“ 

Þetta felur í sér að ef fyrirtæki vilja meira en útlagðan kostnað njóta þau einskis sérstaks 

sönnunarhagræðis. Nánar tiltekið eru skilyrði þess að fyrirtæki fái dæmdar efndabætur úr 

hendi kaupanda fjögur talsins. Í fyrsta lagi þarf að sanna brot gegn reglum um opinber 

innkaup, í öðru lagi þarf að sanna að það hafi haft efnislega þýðingu í innkaupaferlinu, í þriðja 

lagi þarf að sanna að samið hefði verið við fyrirtækið ef brotið hefði ekki komið til og í fjórða 

lagi þarf að sanna fjárhæð tjóns.437  

Í 2. mgr. 101. gr. er vísað til almennra reglna. Sakarreglan, meginregla íslensks réttar um 

grundvöll skaðabóta, áskilur að háttsemi þurfi að vera bæði saknæm og ólögmæt til þess að 

skaðabótaskylda geti stofnast vegna hennar.438 Allt frá því dómur Hæstaréttar féll í Hrd. 1999, 

bls. 4429 (169/1998) (Fagtún) hefur verið lögð áhersla á að staðreyna réttarbrot í 

skaðabótamálum vegna opinberra innkaupa. Huglægir þættir hafa haft takmarkaða þýðingu.439 
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 Sama heimild, bls. 4539. 
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 Handbók um opinber innkaup, bls. 114-116. 
438

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 137 og 140. Saknæmi lítur að huglægri afstöðu tjónvalds á 

meðan ólögmætisskilyrðið er hlutlægt. Hugtakið saknæmi hefur bæði að geyma huglæga og hlutlæga þætti. 

Sama heimild, bls. 141 og 148-149.  
439

 Í forsendum Hæstaréttar í Hrd. 1999, bls. 4429 (169/1998) (Fagtún) segir t.a.m.: „Verður að telja að sýnt hafi 

verið fram á það í málinu að umdeilt ákvæði 3. gr. verksamnings Byrgis ehf. og stefndu byggingarnefndar 

Borgarholtsskóla hafi brotið í bága við ákvæði EES-samingsins og því verið ólögmætt. [...] Að framan er komist 

að þeirri niðurstöðu að áfrýjandi hafi nægilega sannað að hann hafi orðið af hagnaðarvon vegna ólögmætra 

aðgerða stefndu byggingarnefndar Borgarholtsskóla og getur hann átt rétt á nokkrum bótum úr hendi stefndu 

íslenska ríkisins, Reykjavíkurborgar og Mosfellsbæjar“.
[breyting hér] 

Sjá einnig eftirfarandi athugasemd úr dómi 

Hæstaréttar í Hrd. 17. nóvember 2005 (182/2005) (Héðinsfjarðargöng 1): „Aðaláfrýjendur vísa til 2. mgr. 84. gr. 
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Í ljósi þess að dómur ESB-dómstólsins í EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-8769 

(Strabag) féll í september 2010 er óhætt að fullyrða að hann er ekki valdur að þessari þróun 

heldur er Hæstiréttur að beita aðferðafræði sem kallast reglufest saknæmi. Hún felur í sér að 

háttsemi er álitin saknæm, án þess að litið sé til huglægra þátta sem varða tjónvald, brjóti hún 

gegn tilteknum reglum.440 Þrátt fyrir að útkoman kunni að virka sambærileg líkt og ef ekki er 

áskilið að háttsemi sé saknæm er mikilvægt að greina þarna á milli. Áhugavert verður að 

fylgjast með því í framtíðinni hvort íslenskir dómstólar hverfa frá því að beita reglufestu 

saknæmi í skaðabótamálum á sviði opinberra innkaupa, þ.e. hvort þeir munu horfa í auknu 

mæli til huglægra þátta. Ef það gerist kann að reyna á hvort íslenskur réttur samrýmist EES-

skuldbindingum Íslands, sbr. EBD, mál C-314/09, ECR 2010, bls. I-8769 (Strabag). 

 Ef fyrirtæki tekst ekki að sanna brot fellur það á fyrstu hindrun og kaupandi er sýknaður, 

sbr. Hrd. 23. maí 2013 (26/2013) (Iceland Excursions 2). Ef brot er aftur á móti sannað tekur 

við að sanna efnislega þýðingu þess í innkaupaferlinu. Hrd. 2004, bls. 879 (347/2003) 

(Nýherji) er dæmi um að fyrirtæki hafi mistekist þessi sönnun. Atvik voru þau að íslenska 

ríkið réðst í útboð um ný fjárhagskerfi fyrir ríkissjóð og stofnanir hans. Í útboðsskilmálum 

kom fram að hagkvæmasta kerfið yrði valið að teknu tilliti til verðs, virkni og gæða. Ríkið 

ákvað að ganga til samninga við Skýrr. Við það var Nýherji ekki sáttur þar sem hann taldi 

gæði lausnarinnar sem hann bauð slík að tilboð hans væri hagkvæmast. Tilboð Nýherja var 

31,5% hærra en tilboð Skýrr. Þeir hnökrar sem voru á útboðinu, einkum mati á gæðum lausna, 

þóttu ekki vera slíkir að tilboði Nýherja hefði verið tekið ef þeirra hefði ekki gætt. Til þess var 

verðmunurinn of mikill. Því var ríkið sýknað af kröfu um bætur vegna missis hagnaðar.  

 Jóhannes Karl Sveinsson er ekki viss um að niðurstaðan í Hrd. 2004, bls. 879 (347/2003) 

(Nýherji) yrði sú sama ef málið kæmi inn á borð dómstóla í dag. Þágildandi lög voru ekki eins 

skýr og 3. mgr. 45. gr. OIL um nauðsyn þess að tilgreina fyrirfram innbyrðis vægi 

valforsendna. Af þessum sökum yrði háttsemi nefndarinnar, sem mat tilboðin í málinu og 

gerði tillögu um hver skyldi fá samninginn, sennilega álitin alvarlegri í dag, enda bjó hún til 

vægi valforsendna eftir á. Jóhannes Karl telur að dómstólar kunni að létta sönnunarbyrði 

fyrirtækja sem lenda í sambærilegri stöðu og Nýherji.441 

                                                                                                                                                         
laga nr. 94/2001 um lagastoð fyrir kröfu sinni um viðurkenningu á skaðabótaskyldu gagnáfrýjanda vegna missis 

þeirra á hagnaði af gerð Héðinsfjarðarganga. Fallist er á með héraðsdómi að skýra verði ákvæði þetta með 

hliðsjón af lögskýringargögnum á þann veg að á grundvelli þess geti meðal annars komið til álita að dæma 

verkkaupa, sem brýtur gegn öðrum reglum laganna, til að greiða verktaka, sem af þeim sökum fer á mis við verk, 

skaðabætur sem nemi hagnaði, sem hann hefði aflað sér með framkvæmd þess, enda sýni hann nægilega fram á 

að við hann hefði verið samið ef ekki hefði verið brotið gegn lögunum og það hafi orðið honum á þennan hátt til 

tjóns.“ 
440

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 170. 
441

 Jóhannes Karl Sveinsson: „Skaðabætur vegna brota á útboðsreglum“, bls. 352. 
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 Þriðja hindrunin sem fyrirtæki stendur frammi fyrir er að sýna fram á að kaupandi hefði 

samið við það ef brotið hefði ekki komið til. Eftir að dómur féll í Hrd. 2001, bls. 447 

(298/2000) (Hitaveita Stykkishólms) var útlitið svart varðandi þetta. Í málinu var 

Stykkishólmsbær sýknaður af bótakröfu vegna missis hagnaðar með svohljóðandi rökum: 

„Þar sem um almennt útboð var að ræða átti gagnáfrýjandi ekki rétt umfram aðra til að boði 

hans yrði tekið.“ Þessi niðurstaða gaf til kynna að kaupendur gætu ávallt komist undan 

bótaskyldu með því að bera við að þeir hefðu frekar hafnað öllum tilboðum en að semja við 

þann sem best bauð.442   

 Hæstiréttur hefur síðan horfið frá þessari fortakslausu nálgun.443 Í lok árs 2005 féll dómur í 

Hrd. 17. nóvember 2005 (182/2005) (Héðinsfjarðargöng 1). Málið spratt upp vegna þess að 

ríkisstjórn Íslands ákvað að fresta gerð Héðinsfjarðarganga, eftir opnun tilboða í verkið, með 

vísan til þensluástands í þjóðfélaginu. Í kjölfarið hafnaði Vegagerðin öllum tilboðum með 

vísan til svohljóðandi ákvæðis í útboðslýsingunni: „Verkkaupi áskilur sér rétt til að taka 

hverju því tilboði sem hann telur sér hagkvæmast, eða hafna öllum. Ef hagkvæmasta tilboð er 

ekki jafnframt það lægsta, mun verkkaupi skýra afstöðu sína.“ NCC International AS og ÍAV 

sættu sig ekki við þetta, höfðuðu dómsmál og kröfðust viðurkenningar á rétti til skaðabóta 

vegna missis hagnaðar.  

Hæstiréttur sagði að kaupanda væri ekki heimilt að hafna öllum tilboðum við innkaup sem 

þessi nema fyrir því væru málefnalegar og rökstuddar ástæður.444 Hann taldi ljóst að 

forsendurnar, sem útboðið hvíldi á, hefðu ekki brostið eftir að það hófst og áður en ákveðið 

var að hafna öllum tilboðum. Því var ákvörðun Vegagerðarinnar andstæð lögum nr. 94/2001.  

Samkvæmt útboðslýsingu átti samanburður tilboða í verkið eingöngu að vera 

fjárhagslegur. Tilboð NCC og ÍAV var lægst allra, um 3% yfir kostnaðaráætlun. Ekkert benti 

til að Vegagerðin hefði talið ástæðu til að hafna því vegna fjárhæðar þess. Þá voru 

verktakarnir taldir hæfir, enda komust þeir í gegnum forval. Að þessu virtu kvað Hæstiréttur 

Vegagerðina bera sönnunarbyrði fyrir því að ekki hefði verið samið við þá ef orðið hefði af 

verkinu. Sönnunarbyrðina þótti hún ekki hafa axlað og var skaðabótaskylda viðurkennd. 

                                                 
442

 Handbók um opinber innkaup, bls. 115. 
443

 Í öllu falli hefur hann ekki beitt henni í síðari málum þar sem reynt hefur á lög um opinber innkaup, lög nr. 

94/2001 eða OIL. Niðurstaðan í Hrd. 2001, bls. 447 (298/2000) (Hitaveita Stykkishólms) byggði á ákvæðum laga 

nr. 65/1993 sem standa óbreytt.   
444

 „Með vísan til forsendna hins áfrýjaða dóms verður fallist á með héraðsdómara að þótt ákvæði 13. gr. og 14. 

gr. laga nr. 65/1993 um framkvæmd útboða og 52. gr. og 53. gr. laga nr. 94/2001 feli í sér almenna ráðagerð um 

að verkkaupa geti verið heimilt að hafna öllum tilboðum, sem berast í útboði, þá verði þeirrar heimildar ekki 

neytt nema fyrir því séu málefnalegar og rökstuddar ástæður. Engin efni eru til að líta svo á að fyrrgreint ákvæði 

1.4.12 í útboðslýsingu gagnáfrýjanda vegna Héðinsfjarðarganga hafi veitt honum rýmri heimild en hér um ræðir 

til að hafna öllum tilboðum í það verk.“ 
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Hæstiréttur beitti sambærilegri aðferð í Hrd. 8. maí 2008 (450/2007) (Hópbílaleigan 1). 

Atvik voru þau að Ríkiskaup, fyrir hönd Vegagerðarinnar og fleiri aðila, bauð út 

áætlunarakstur og skólaakstur á fimm þjónustusvæðum sem skiptust í nánar tilgreindar leiðir. 

Hópbílaleigan bauð í tvær leiðir, S1 og S2, en fékk samning um hvoruga. Hún taldi höfnunina 

vera ólögmæta og krafðist viðurkenningar á rétti til skaðabóta vegna missis hagnaðar. Í dómi 

héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti með vísan til forsendna, var talið ljóst að 

Hópbílaleigunni hefði tekist sönnun um að hún hefði uppfyllt þau skilyrði um fjárhagslegt og 

tæknilegt hæfi sem fólust í útboðsgögnunum. Þar af leiðandi var Vegagerðinni óheimilt að 

hafna tilboði hennar á þeim forsendum að hún hefði ekki fjárhagslega og tæknilega burði til 

að standa við það. Þá var skilyrði Vegagerðarinnar um að undirverktaki gengi inn í samning 

aðila með skuldbindandi hætti í ósamræmi við útboðsgögn. Því átti Hópbílaleigan 

hagstæðasta boð í bæði S1 og S2. Fallist var á viðurkenningarkröfuna enda voru nægar líkur 

leiddar að tjóni. 

Ofangreindir dómar sýna að ef fyrirtæki tekst að sanna að tilboð þess hafi verið gilt, það 

hafi uppfyllt hæfiskröfur og tilboð þess hafi verið hagkvæmast miðað við valforsendur þá þarf 

kaupandi að sanna að þrátt fyrir þessi atriði hefði ekki verið samið við það ef brot hefði ekki 

komið til. Ef kaupandi axlar ekki þessa sönnunarbyrði er komið að fjórðu og síðustu 

hindruninni, þ.e. sönnun tjóns.445  

Tjón vegna missis hagnaðar fellur undir almennt fjártjón.446 Sönnun á missi hagnaðar í 

skaðabótamálum á sviði opinberra innkaupa er erfið vegna þess að glíma þarf við atburði sem 

ekki urðu, þ.e. sá sem krefst bóta þarf að draga upp og gera sennilega tiltekna ímyndaða 

atburðarás. Þótt oft sé hreinlega útilokað að sanna tjón af þessu tagi nákvæmlega þýðir það 

ekki að sönnunin sé ómöguleg.447 Þannig voru bætur t.a.m. dæmdar að álitum í Hrd. 1999, bls. 

4429 (169/1998) (Fagtún), sbr. „Erfitt er að sannreyna hvaða tjón áfrýjandi hefur beðið og 

óvissu gætir um hagnað af tilboði hans. Hafa stefndu haldið fram að í tilboðið hafi vantað 

verkþætti og aðrir verið vanáætlaðir. Við ákvörðun bóta má að nokkru styðjast við framlagðan 

kostnaðarreikning áfrýjanda, en taka verður tillit til þess að hann er ekki unnin af óvilhöllum 

matsmönnum. Bætur verða því dæmdar að álitum“.  

Nýlegir dómar Hæstaréttar í Hrd. 20. september 2012 (416/2011) (Héðinsfjarðargöng 2) 

og Hrd. 12. desember 2013 (436/2013) (Hópbílaleigan 2) benda til að mikilvægt kunni að 

vera fyrir fyrirtæki að afla matsgerðar dómkvaddra manna um fjárhæð hagnaðar. Í Hrd. 20. 

                                                 
445

 Sjá sem ítarefni um sönnun tjóns:  Jóhannes Karl Sveinsson: „Skaðabætur vegna brota á útboðsreglum“, bls. 

352-362. 
446

 Viðar Már Matthíasson: Skaðabótaréttur, bls. 602-603. 
447

 Jóhannes Karl Sveinsson: „Skaðabætur vegna brota á útboðsreglum“, bls. 341.  
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september 2012 (416/2011) (Héðinsfjarðargöng 2) var íslenska ríkinu gert að greiða ÍAV og 

NCC tæpar 259 milljónir kr. með dráttarvöxtum. Aðalkrafa verktakanna byggði á 

útreikningum þeirra sjálfra en varakrafa þeirra byggði á matsgerð dómkvaddra manna. 

Hæstiréttur féllst á varakröfuna. Hann taldi verktakana hafa rennt stoðum undir að áætlanir 

þeirra hefðu ekki verið reistar á óraunhæfum forsendum, enda væru útreikningar þeirra 

ítarlegir og sundurliðaðir, studdir samtímagögnum og kæmu ágætlega út í samanburði við 

kostnaðaráætlun Vegagerðarinnar. Í Hrd. 12. desember 2013 (436/2013) (Hópbílaleigan 2) 

var íslenska ríkinu gert að greiða Hópbílaleigunni tæpar 249 milljónir kr. með vöxtum og 

dráttarvöxtum. Fjárhæðin byggði á yfirmatsgerð. Hæstiréttur hafnaði að Hópbílaleigan hefði 

getað takmarkað tjón sitt þar sem hann taldi hana ekki hafa átt kost á samsvarandi verkefnum. 

Þótt fyrirtæki ráðist í að afla matsgerðar, sem getur reynst mikilvægt sönnunargagn, má 

það ekki vanmeta þýðingu þess að leggja fram tiltæk eigin gögn um fjárhæð hagnaðar. Þetta 

kom berlega í ljós í Hrd. 2006, bls. 3745 (553/2005) (Iceland Excursions 1) þar sem 

Hæstiréttur vísaði skaðabótamáli, sem tengdist veitingu sérleyfis til fólksflutninga, sjálfkrafa 

frá héraðsdómi vegna vanreifunar þar sem tiltæk eigin gögn voru ekki lögð fram.448 

Dómaframkvæmd síðustu ára hefur markað tiltölulega skýrar línur um það til hvers er 

ætlast af fyrirtækjum sem krefjast skaðabóta vegna missis hagnaðar. Dómstólar veita þessum 

fyrirtækjum engan afslátt af því að sanna mál sitt. Jóhannes Karl, sem var lögmaður gagnaðila 

ríkisins í Hrd. 17. nóvember 2005 (182/2005) (Héðinsfjarðargöng 1), Hrd. 20. september 

2012 (416/2011) (Héðinsfjarðargöng 2), Hrd. 8. maí 2008 (450/2007) (Hópbílaleigan 1) og 

Hrd. 12. desember 2013 (436/2013) (Hópbílaleigan 2), er sáttur með þessa þróun.449 Það er í 

sjálfu sér traustvekjandi að maður með þessa reynslu líti með þessum hætti á stöðuna. 

Skaðabótaúrræðið virðist vera að virka eins og unnt er að ætlast til. Aftur á móti verður að 

efast um skynsemi þess að leggja þá vigt á úrræðið í innlendum innkaupum sem í raun er gert. 

Virkni úrræðisins í stóra samhenginu virðist vera takmörkuð. Skaðabótamál síðustu ára eru fá, 

hafa varðað verðmæta samninga og tekið langan tíma. Reynslan sýnir að fyrirtæki treysta sér í 

fæstum tilvikum til að fara í mál sem geta tekið mörg ár og kostað umtalsverðar fjárhæðir.450 

Þegar þau láta slag standa er það almennt vegna þess hve miklir hagsmunir eru í húfi. Hvati 

fyrirtækja til að sækja rétt sinn fyrir dómstólum helst í hendur við verðmæti umþrættra 

innkaupa. Að þessu virtu hlýtur að vera sérstaklega aðfinnsluvert að fyrirtæki sem telja á sér 

                                                 
448

 Jóhannes Karl Sveinsson: „Skaðabætur vegna brota á útboðsreglum“, bls. 356. 
449

 Sama heimild, bls. 363. 
450

 Í dæmaskyni má nefna fýluferðina í Hrd. 23. maí 2013 (26/2013) (Iceland Excursions 2). Það mál tók eitt og 

hálft ár, talið frá málshöfðun til dómsuppsögu í Hæstarétti, og kostaði fyrirtækið 1,7 milljónir kr. auk eigin 

málskostnaðar. 
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brotið í innlendum innkaupum sveitarfélaga njóta ekki annarra úrræða en að fara í 

skaðabótamál.  

 

7.3.3 Skaðabótaskylda vegna óvirkni 

Viðsemjandi kaupanda kann, allt eftir efni viðkomandi samnings, að fjárfesta í hráefnum, 

tækjum og tólum, ráða starfsmenn, gera samninga við undirverktaka o.fl. til þess að geta 

uppfyllt skyldur sínar samkvæmt samningnum og fá fyrir það greiðslu. Því kann margvíslegur 

kostnaður, sem viðsemjandinn gerði ráð fyrir að fá greiddan, að hafa fallið til þegar 

samningurinn er lýstur óvirkur. Þar fyrir utan missir viðsemjandinn mögulegan hagnað sem 

hann kann að hafa reiknað með. Af þessum sökum vakna spurningar um bótarétt hans vegna 

óvirkninnar.451 

Upphaflegu drögin að frumvarpinu sem síðar var samþykkt sem breytingalög nr. 58/2013 

viku sérstaklega að bótarétti viðsemjanda kaupanda vegna óvirkni. Nánar tiltekið höfðu 

drögin að geyma svohljóðandi ákvæði: „Um skil á greiðslum, sem þegar hafa verið inntar af 

hendi og aðrar ráðstafanir, sem gera eiga aðila eins setta og samningur hefði aldrei verið 

gerður, fer samkvæmt almennum reglum. Bótaréttur viðsemjanda kaupanda skal þó 

takmarkast við kostnað af undirbúningi samningsgerðar sem og framkvæmd samnings að því 

marki sem samningur hefur þegar verið efndur og samningur er lýstur óvirkur aftur í tímann.“ 

Ennfremur höfðu drögin að geyma skýringu um þennan bótarétt: „Við það að samningur er 

lýstur óvirkur rís upp spurningin hvort og að hvaða marki viðsemjandi kaupanda geti átt 

bótarétt. Samkvæmt almennum reglum er ekki hægt að útiloka að viðsemjandi kaupanda geti 

átt rétt á efndabótum, enda hefur hann gert samning sem er formlega gildur án tillits til óvirkni 

hans. Þótt vera kunni að viðsemjandi sé grandlaus um ástæður óvirkni þykja samningar sem 

þessir vera þess eðlis að þeim beri ekki að veita réttarvernd á við gilda samninga að þessu 

leyti. Er lagt til í frumvarpinu að lögfest verði sú regla að viðsemjandi kaupanda verði 

skaðlaus af samningi, m.t.t. undirbúnings og framkvæmdar samnings að því marki sem hún 

hefur farið fram, en eigi hins vegar ekki rétt á bótum fyrir missi hagnaðar.“452  

 Þannig vill til að ofangreint ákvæði varð ekki að lögum. Raunar var það ekki í 

frumvarpinu þegar það var lagt fram á Alþingi. Af þessum sökum má ætla að almennar reglur 

gildi um bótarétt viðsemjanda kaupanda.453 Aftur á móti vill þannig til að framangreind 

                                                 
451

 Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen: EU Udbudsretten, bls. 559. 
452

 „Drög að frumvarpi til breytinga á lögum nr. 84/2007 um opinber innkaup til umsagnar“, 

https://www.fjarmalaraduneyti.is. 
453

 Í Danmörku líta fræðimenn svo á að viðsemjandi geti krafist skaðabóta samkvæmt almennum reglum ef hann 

er í góðri trú (d. godtroende) og verður af samningi vegna úrskurðar um óvirkni, sbr. Peter Stig Jakobsen, Simon 
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skýring var ekki tekin út úr frumvarpinu, að því er virðist fyrir mistök. Hún hefur tæplega 

nokkur áhrif ein og sér. Sigurður Snædal telur að viðsemjandi kaupanda eigi að geta krafist 

skaðabóta vegna missis hagnaðar að uppfylltum almennum skilyrðum, m.a. þar sem það auki 

á afleiðingar alvarlegra brota fyrir kaupendur og styrki þar með þau varnaðaráhrif sem 

reglunum um óvirkni er ætlað að skila.454 Fræðilega leiðir þessi niðurstaða til að tveir aðilar 

kunna að krefja kaupanda um bætur vegna missis hagnaðar út af tilteknu broti, þ.e. 

viðsemjandinn og annað fyrirtæki sem telur sig hafa átt besta boðið. Steen Treumer telur að 

við þessar aðstæður geti ekki komið til þess að kaupandi þurfi að greiða báðar kröfurnar þar 

sem aðeins einn aðili geti í raun sýnt fram á að hann hefði fengið samninginn ef hin umþrættu 

innkaup hefðu farið fram reglum samkvæmt.455 Þetta er í sjálfu sér rökrétt ályktun hjá Steen. 

Vandamálið er að aðstæður geta komið upp þar sem báðir aðilar gera það sennilegt að við þá 

hefði verið samið án þess að unnt sé að skera úr um að annar sé betri en hinn. Á þá að dæma 

báðum bætur eða hvorugum? Fyrri niðurstaðan styrkir varnaðaráhrifin sem reglunum um 

óvirkni er ætlað að skila. Sune Troels og félagar gera ekki sams konar fyrirvara og Steen.456 Í 

öllu falli er vert að hafa hugfast að fleiri en einn aðili geta sýnt fram á tilkall til vangildisbóta 

vegna tiltekins brots.  

 Ákveðin óvissa ríkir í kringum skaðabótaskyldu vegna óvirkni sem dómstólar munu að 

öllum líkindum þurfa að greiða úr á einhverjum tímapunkti. Samningur sem er lýstur óvirkur 

er formlega gildur og er rökrétt að ætla að slíkur samningur geti veitt viðsemjanda kaupanda 

rétt til efndabóta, sem gera hann eins settan fjárhagslega og ef réttar efndir hefðu farið fram, 

samkvæmt reglum kröfuréttar, líkt og á við um gilda löggerninga almennt,457 þangað til annað 

er leitt í ljós.  

 Jafnvel þótt samþykkt verði að viðsemjandi kaupanda eigi fræðilegan möguleika á að 

krefjast efndabóta er vert að huga að þeim mörgu hindrunum sem hann kann að standa frammi 

fyrir. Steen Treumer nefnir þrjú atriði í þessu sambandi sem líklegt verður að teljast að eigi 

við hér á landi. Í fyrsta lagi hljóta dómstólar að gera kröfu um að viðsemjandi sé grandlaus 

um réttarbrot kaupanda til þess að bótaskylda geti stofnast. Ef viðsemjandi veit eða má vita af 

brotinu þegar samningur er gerður getur hann tæplega krafist bóta þegar samningurinn er 

                                                                                                                                                         
Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen: EU Udbudsretten, bls. 559; Sigurður Snædal Júlíusson: 

„Ný úrræði vegna brota á lögum um opinber innkaup“, bls. 24. 
454

 Sigurður Snædal Júlíusson: „Ný úrræði vegna brota á lögum um opinber innkaup“, bls. 25. 
455

 Steen Treumer: „The State of Law and Current Issues“, bls. 41. 
456

 Í Peter Stig Jakobsen, Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg og Sune Troels Poulsen: EU Udbudsretten, bls. 560 

segir: „En ordregiver kan dermed i teorien såvel miste de indgående kontrakt [...] som komme til at betale 

erstatning til klageren og eventuelt tillige til den valgte leverandør“.
[breyting hér]

 
457

 Benedikt Bogason, Eyvindur G. Gunnarsson og Þorgeir Örlygsson: Kröfuréttur II, bls. 187. Ítarlega umfjöllun 

um efndabætur sem vanefndaúrræði í kröfurétti er að finna í 12. kafla bókarinnar.  
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lýstur óvirkur. Þessi tilhögun skapar hvata fyrir fyrirtæki til að vera á varðbergi og gæta þess 

að reglum sé fylgt. Gagnstæð niðurstaða grefur aftur á móti undan óvirkniúrræðinu. Líkurnar 

á því að viðsemjandi teljist grandlaus hljóta að vera hverfandi ef um er að ræða atvinnumann 

sem ætlast má til að þekki gildandi reglur. Í öðru lagi má ætla að það verði erfitt fyrir 

viðsemjanda að sýna fram á að almenn skilyrði skaðabóta séu uppfyllt, einkum ef samningur 

er gerður án auglýsingar. Við slíkar aðstæður eru t.a.m. engin útboðsgögn eða tilboð annarra 

aðila sem viðsemjandi getur borið sig saman við í viðleitni til að sýna fram á að hann hefði 

fengið samninginn ef innkaupin hefðu farið fram reglum samkvæmt. Í þriðja lagi er líklegt að 

dómstólar muni hafa tilhneigingu í skaðabótamálum viðsemjenda til að túlka einstök atriði 

þeim í óhag þannig að málin verði enn þyngri í vöfum en skaðabótamál á sviði opinberra 

innkaupa almennt.458  

    

8 Spilling og refsiábyrgð á sviði opinberra innkaupa  

Spilling telst vera til staðar þegar aðilar í valdastöðum misnota vald sitt til að tryggja þeim 

sjálfum eða aðilum sem standa þeim nærri ótilhlýðilegan eða ólögmætan ábata.459 

Transparency International telur unnt að greina spillingu í þrjá flokka, þ.e. meiriháttar (e. 

grand), minniháttar (e. petty) og pólitíska (e. political). Samkvæmt flokkuninni tekur 

meiriháttar spilling til gjörða æðstu stjórnvalda sem afbaka stefnur eða gangverk ríkisins og 

gera æðstu ráðamönnum kleift að hagnast á kostnað almennings. Minniháttar spilling tekur til 

misnotkunar á valdi af hálfu opinberra starfsmanna sem neðar sitja í valdastiganum í 

samskiptum þeirra dagsdaglega við almenning. Pólitísk spilling tekur til hagræðingar á 

stefnum, stofnunum og réttarfari af hálfu þeirra sem hafa með höndum pólitískt 

ákvörðunarvald um ráðstöfun opinberra fjármuna. Með þessu móti misnota viðkomandi 

einstaklingar stöðu sína til að viðhalda völdum sínum, stöðum og auðæfum.460 

 Opinber innkaup nema gífurlegum fjárhæðum á ári hverju, hvort sem horft er á heiminn í 

heild eða einstök ríki. Þau svara til 15-20% af vergri landsframleiðslu (e. Gross Domestic 

Product) ríkja heimsins, í kringum 14% af vergri landsframleiðslu aðildarríkja ESB og árið 

2013 numu heildarinnkaup íslenska ríkisins um 142 milljörðum króna.461 Fjárhæðir af þessu 

tagi skapa hvata fyrir spillingu. Raunin er sú að spilling er eitt af megináhyggjuefnunum á 
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 Steen Treumer: „The State of Law and Current Issues“, bls. 42-43. 
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 James M. Klotz og Michelle Greenwood: „The fight against corruption in public procurement: an introduction 

to best practices“, bls. 57. 
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 „Public Procurement“, http://www.ec.europa.eu; „Ríkið-upplýstur kaupandi“, 
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sviði opinberra innkaupa í heiminum öllum.462 Ómögulegt er að mæla af nákvæmni þann 

kostnað sem af henni hlýst. Í öllu falli virðist hann vera gífurlegur.463 Því hefur t.a.m. verið 

slegið fram að búast megi við að 20-30% af þeim fjárhæðum sem verja á til opinberra 

innkaupa glatist í þeim löndum þar sem spilling er kerfisbundin.464  

Ákveðin birtingarmynd þess hve meðvitaðar a.m.k. sumar þjóðir heims eru um þetta 

vandamál eru samningur Efnahagssamvinnu- og þróunarstofnunarinnar um baráttu gegn 

mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum (e. OECD 

Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business 

Transactions) og samningur Sameinuðu þjóðanna gegn spillingu (e. United Nations 

Convention against Corruption). Í síðarnefnda samningnum segir t.a.m. „Each State Party 

shall, in accordance with the fundamental principles of its legal system, take the necessary 

steps to establish appropriate systems of procurement, based on transparency, competition and 

objective criteria in decision-making, that are effective, inter alia, in preventing corruption.“465  

Landlæg spilling grefur undan efnahagsþróun. Hún veldur því að fjármunum er varið í 

óþarfa á kostnað grunnþátta samfélagsins, t.d. menntunar og heilbrigðiskerfisins, og leiðir til 

slæmrar nýtingar á fjármunum þegar ráðist er í verkefni. Þættir á borð við gæði innviða og 

umhverfisins eru látnir lönd og leið svo spilltir aðilar í valdastöðum fái sitt. Ennfremur laskast 

siðgæði samfélagsins. Ef fyrirtæki verða þess vör að góð tilboð duga ekki ein og sér til að ná 

opinberum samningum er hætt við að þau séu tilbúin að gefa heilindi sín upp á bátinn til að 

dragast ekki aftur úr. Þau hætta að leggja áherslu á gæði tilboða sinna og fara þess í stað að 

eyða orku í að strjúka réttum aðilum til að komast að kjötkötlunum.466  

Brot í einstökum opinberum innkaupum kunna að vera einkenni undirliggjandi spillingar. 

Við slíkar aðstæður er ekki nóg að takast á við brotin með þeim úrræðum sem tilgreind eru í 

14.-15. kafla OIL. Ráðast verður á rót vandans ellegar heldur hann áfram að grassera undir 

niðri. Af þessum sökum er refsiábyrgð einstaklinga sem starfa hjá hinu opinbera liður í að 

tryggja að reglur um opinber innkaup séu virtar. 
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  Mútuþægni er augljósasta birtingarmynd spillingar á sviði opinberra innkaupa. Ef 

fyrirtæki fá ekki samninga öðruvísi en að greiða mútur er ljóst að alvarlegur vandi er til 

staðar.467 Í 1. mgr. 128. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir hgl.) er mútuþægni 

opinberra starfsmanna lýst refsiverð.468 Nánar tiltekið segir í ákvæðinu: „Ef opinber 

starfsmaður, alþingismaður eða gerðarmaður heimtar, tekur við eða lætur lofa sér eða öðrum 

gjöfum eða öðrum ávinningi, sem hann á ekki tilkall til, í sambandi við framkvæmd starfa 

síns, þá skal hann sæta fangelsi allt að 6 árum, eða sektum, ef málsbætur eru.“469 Það er ekki 

algengt að mútuþægni opinberra starfsmanna komi inn á borð dómstóla hér á landi. Nýlegasta 

dæmið er Hrd. 2003, bls. 435 (393/2002) (Árni Johnsen).470 

 Í 141. gr. a hgl. er að finna skilgreiningu á hugtakinu „opinber starfsmaður“ í skilningi 14. 

kafla laganna um brot í opinberu starfi. Þar er hugtakið skýrt svo að um sé að ræða þann „sem 

vegna stöðu sinnar eða heimildar í lögum getur tekið eða haft áhrif á ákvarðanir um réttindi 

og skyldur einstaklinga eða lögaðila eða ráðstafað eða haft áhrif á ráðstöfun opinberra 

hagsmuna.“ Ákvæðið var lögfest með breytingalögum nr. 54/2003 til að bregðast við 

gagnrýni nefndar forsætisráðherra um starfsskilyrði stjórnvalda sem taldi rétt að gera það 

skýrara hverjir tilheyrðu þessum hópi manna í refsiréttarlegri merkingu.471 Starfsmenn hins 

opinbera sem ráðstafa almannafé í opinberum innkaupum falla undir skilgreininguna, enda er 

markmið ákvæða 14. kafla hgl. að vernda almenning fyrir því að opinberir starfsmenn misnoti 

sérstaka stöðu sína að lögum til tjóns fyrir samfélagið.472 

 Önnur birtingarmynd spillingar á sviði opinberra innkaupa er þegar vinátta, skyldleiki, 

viðskiptasambönd eða önnur álíka tengsl ráða því hver fær samning.473 Þegar opinber 

starfsmaður gerir samning í krafti stöðu sinnar um tiltekin innkaup við eigið fyrirtæki eða 

fyrirtæki tengds aðila, án þess annars vegar að virða viðeigandi reglur og hins vegar að hafa 

hagsmuni hins opinbera að leiðarljósi, kann að vera að hann hafi gerst sekur um umboðssvik 
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samkvæmt 249. gr., sbr. 138. gr. hgl., eða brot samkvæmt 139. gr. hgl.474 Fátt er um nýleg 

dæmi þar sem menn hafa verið dæmdir fyrir umboðssvik í opinberu starfi.475  

 Þrjú önnur atriði eru þess efnis að vert er að nefna þau sem birtingarmyndir spillingar. Hið 

fyrsta snýr að þörfinni fyrir innkaup. Ákvörðun um að kaupa óþarfa eða kaupa meira af 

einhverju en þörf er á kann að vera tekin vegna spillingar.476 Ef opinber starfsmaður er 

meðvitaður um að tiltekið fyrirtæki, sem hann tengist með einum eða öðrum hætti, muni eiga 

besta boð ef ráðist verður í tiltekin innkaup kann hann að freistast til að koma á óþörfum 

innkaupum til að skapa viðskipti fyrirtækinu til hagsbóta. Við þessar aðstæður kunna 

innkaupin sem slík að vera framkvæmd í samræmi við reglur OIL en fela samt sem áður í sér 

spillingu og hugsanlega refsilagabrot. Annað atriðið snýr að því þegar þörf er fyrir innkaup en 

hún er viljandi skilgreind þröngt, án þess að fyrir því séu málefnalegar ástæður, svo að aðeins 

komi til greina að fyrirtæki sem er opinberum starfsmanni þóknanlegt fái viðkomandi 

samning.477 Í tilvikum sem þessum er um að ræða brot gegn OIL, spillingu og hugsanlega 

refsilagabrot. Þriðja atriðið snýr að veitingu upplýsinga. Það að veita tilteknu fyrirtæki 

óeðlilegt forskot með því að láta því í té viðbótarupplýsingar eða leka upplýsingum til þess 

um önnur fyrirtæki er andstætt OIL, felur í sér spillingu og hugsanlega refsilagabrot.478 Í 

tengslum við síðarnefndu aðstöðuna þarf að horfa sérstaklega til 17. gr. OIL um 

trúnaðarskyldu kaupanda og 136. gr. hgl.479 Í öllum ofangreindum tilvikum þarf að huga að 

139. gr. hgl. Þegar starfsmaður er að stuðla að því að tiltekið fyrirtæki græði á vissan hátt á 

kostnað hins opinbera þarf að líta til 249. gr., sbr. 138. gr. hgl. Að þessu sögðu er ekki unnt að 
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fullyrða nokkuð um heimfærslu aðstæðna af framangreindu tagi til refsiákvæða sökum þess 

að á hana hefur ekki reynt í framkvæmd. 

 Ísland er sem stendur í 13 sæti á lista Transparency International sem leitast við að mæla 

ætlaða spillingu hjá hinu opinbera í heiminum öllum (e. Corruption Perceptions Index).480 

Landið er ekki laust við spillingu, frekar en nokkuð annað land. Þetta er vandamál sem verður 

að taka alvarlega. Þegar kemur að heildarendurskoðun OIL þarf löggjafinn að huga að því 

hvernig skal markvisst fylgjast með hættumerkjum um spillingu og refsiverð brot á sviði 

opinberra innkaupa. Virkt eftirlit á þessu sviði og samstarf eftirlitsaðila við lögreglu eru 

mikilvægir þættir í baráttunni gegn spillingu. Eins og sakir standa skortir á að einstaklingar 

sem sjá um opinber innkaup þurfi að svara reglubundið fyrir það hvernig innkaupum er 

háttað. Nýlegur fréttaflutningur RÚV sýnir að ríkið hefur enga yfirsýn yfir eigin innkaup.481 

Þá húka sveitarfélögin hvert í sínu horni. Þetta er ólíðandi ástand sem býður upp á að spilling 

blómstri.  

Í anda bölhyggju mætti halda því fram að núverandi fyrirkomulag sé þannig úr garði gert 

að fái spilltir aðilar í hendur ákvörðunarvald um opinber innkaup geti þeir komist upp með 

vafasama og jafnvel refsiverða háttsemi án þess að nokkuð sé að gert. Það hversu fá sakamál 

varðandi brot á sviði opinberra innkaupa hafi komið upp segi lítið við þessar aðstæður. Hinum 

megin á skalanum eru hinir bjartsýnu sem halda því fram að fá mál séu til marks um heilindi 

manna. Raunsæjast er að ætla að raunveruleikinn liggi þarna á milli. Í öllu falli má ekki sofna 

á verðinum eigi markmiðin að baki regluverkinu um opinber innkaup að nást. 

 

9 Ályktanir um breytingar 

9.1 Inngangur 

Síðustu kaflar hafa að geyma ýmiss konar athugasemdir við núverandi fyrirkomulag í 

kringum framfylgd reglna um opinber innkaup á Íslandi. Í þessum kafla er tekin afstaða til 

þess hvort þær kalla á breytingar.   

 

9.2 Þrískipting úrræða kærunefndar útboðsmála 

Úrræði kærunefndar útboðsmála eru mismunandi eftir því hvort viðkomandi innkaup teljast 

vera 1) EES-innkaup, 2) innlend innkaup sem heyra undir annan þátt OIL eða 3) innlend 
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innkaup sveitarfélags. Rök standa til að láta af þessari þrískiptingu og gera úrræðin sem 

fjallað er um í kafla 5.4 Ísland tiltæk í öllum þremur tilvikum.  

Rökstuðninginn má greina í þrennt. Í fyrsta lagi hníga rök að því að færa innlend innkaup 

sveitarfélaga undir annan þátt OIL og fella 5. mgr. 91. gr. OIL samhliða úr gildi, sbr. kafla 4.5 

Kærunefnd útboðsmála. Í öðru lagi mæla rök sérstaklega gegn því að fyrirtæki geti aðeins 

leitað til dómstóla telji þau á sér brotið í innlendum innkaupum sveitarfélaga, sbr. kafla 6.2.2 

Innlend innkaup sveitarfélaga og 7.3.2 Skilyrði skaðabóta. Í þriðja lagi standa rök til að láta af 

þeirri takmörkun að binda óvirkni, álagningu stjórnvaldssekta og styttingu samnings við EES-

innkaup, sbr. kafla 6.2.1 Innlend innkaup samkvæmt öðrum þætti OIL og 7.3.2 Skilyrði 

skaðabóta.  

 Framangreind breyting myndi að öllum líkindum leiða til hækkunar á rekstrarkostnaði við 

kærunefnd útboðsmála vegna aukins álags. Engin ástæða er til að líta á slíka kostnaðarhækkun 

sem hindrun enda hlýtur að teljast æskilegt að fyrirtæki sem beitt eru órétti stígi fram. Heimild 

kærunefndar til að aflétta stöðvun að eigin frumkvæði, kærugjald og möguleiki á óhagfelldri 

málskostnaðarákvörðun eru allt þættir sem þegar eru til staðar og vinna gegn hættu á 

tilhæfulausum kærum, sbr. kafla 5.4.2 Stöðvun. 

 

9.3 Innkaupaeftirlit 

Á Íslandi er engin stofnun sem hefur með höndum reglubundið opinbert eftirlit með 

opinberum innkaupum, sbr. kafla 4.2 Ráðherra, Ríkiskaup og Ríkisendurskoðun. Eins og sakir 

standa er eftirlit og aðhald með opinberum innkaupum að meginstefnu í höndum einkaaðila, 

sbr. kafla 4.5 Kærunefnd útboðsmála.  

 Yfirvofandi innleiðing 2014 tilskipananna í íslenskan rétt mun kalla á að komið verði á fót 

reglubundnu opinberu eftirliti með opinberum innkaupum til að hún geti talist fullnægjandi. Á 

hinn bóginn liggur fyrir að ramminn sem tilskipanirnar marka um útfærslu þessa eftirlits er 

fremur rúmur, sbr. kafla 2.3.2.5 Árabilið 2007-2016. Burtséð frá þessu felur innleiðingin í sér 

tækifæri. Ástæða er til að löggjafinn grípi það og komi upp öflugu innkaupaeftirliti sem nær 

bæði til innlendra innkaupa og EES-innkaupa, þ.e. láti ekki staðar numið við gildissvið og 

lágmarkskröfur tilskipananna. Þessu til stuðnings má nefna tvö atriði.  

Í fyrsta lagi samrýmist það stefnunni sem mörkuð hefur verið á sviði opinberra innkaupa, 

sbr. kafla 2.4 Ísland eftir inngöngu í EES til dagsins í dag, að láta eftirlitið taka bæði til 

innlendra innkaupa og EES-innkaupa. Í öðru lagi hníga rök að því að taka málefnið sterkum 

tökum. Ástæða er til að forðast að innleiða tilskipanirnar þannig að eftirlitið bæti litlu við 

núverandi eftirlit ráðherra og Ríkisendurskoðunar. Með því að setja á laggirnar stofnun sem 
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gæti farið með mál tengd einstökum innkaupum fyrir kærunefnd útboðsmála, skotið málum til 

lögreglu og að öðru leyti gefið kaupendum fyrirmæli og gert aðfinnslur við aðferðir þeirra 

væru kraftar hins opinbera og einkaaðila sameinaðir við eftirlit og aðhald með opinberum 

innkaupum. Þetta myndi styðja við markmiðin að baki regluverkinu um opinber innkaup. Í 

þessu sambandi skiptir máli að virkt eftirlit á þessu sviði og samstarf eftirlitsaðila við lögreglu 

eru mikilvægir þættir í baráttunni gegn spillingu, sbr. kafla 8 Spilling og refsiábyrgð á sviði 

opinberra innkaupa.  

 

9.4 Ákveðin atriði tengd óvirkni 

Óvirkni samnings er bundin við framtíðarskuldbindingar að íslenskum rétti, sbr. 1. mgr. 100. 

gr. a OIL. Tvær ástæður mæla með að þessi tilhögun verði tekin til endurskoðunar.  

Fyrri ástæðan er formlegs eðlis. Löggjafinn valdi léttu útgáfu óvirkniúrræðisins við 

setningu breytingalaga nr. 58/2013 án þess að ítarlegur rökstuðningur lægi þar að baki. 

Æskilegt er að bæta úr þessu. Í þessu sambandi skiptir máli að gæta málefnalegra sjónarmiða, 

sbr. kafla 5.4.4.3 Afleiðingar óvirkni. Síðari ástæðan snertir fyrirliggjandi framkvæmd 

kærunefndar útboðsmála um óvirkniúrræðið, sbr. kafla 5.4.4.5 Úrskurðaframkvæmd. Óvirkni 

hefur verið krafist 7 sinnum fyrir kærunefnd frá 1. september 2013. Engin þessara krafna 

hefur verið tekin til greina. Af þessum sökum er vert að taka til alvarlegrar skoðunar að fela 

kærunefnd að meta í hverju og einu tilviki hvort óvirkni skal vera afturvirk eða framvirk. 

Þetta myndi efla virkni úrræðisins þar sem nefndin fengi svigrúm til að bregðast við brotum 

sem virðast vera mjög sjaldgæf í samræmi við atvik hverju sinni. Enda þótt skil á greiðslum 

kunni oft að vera erfiðleikum bundin og almennt sé raunhæfara að beita óvirkni framvirkt, 

sbr. kafla 5.4.4.3 Afleiðingar óvirkni, kunna atvik að vera með þeim hætti í þau fáu skipti þar 

sem krafa um óvirkni verður tekin til greina að réttmætt sé að lýsa samning óvirkan afturvirkt. 

Auk framangreindrar endurskoðunar standa rök til að veita kærunefnd útboðsmála heimild 

til að stöðva framkvæmd samnings ef henni berst kæra þar sem krafist er óvirkni. Heimild af 

þessu tagi myndi koma í veg fyrir að málsmeðferðartími gæti ógnað virkni úrræðisins, sbr. 

kafla 5.4.4.3 Afleiðingar óvirkni. Ennfremur er ástæða til að lögfesta sérstakt ákvæði um 

bótarétt viðsemjanda kaupanda þegar samningur er lýstur óvirkur til að eyða óvissu, sbr. kafla 

7.3.3 Skaðabótaskylda vegna óvirkni. 
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9.5 Önnur atriði 

Þegar tilskipun 2007/66/EB var innleidd með setningu breytingalaga nr. 58/2013 virðist 

löggjafinn hafa gert fáein mistök við lagasetninguna sem þörf er á að lagfæra. Nánar tiltekið 

eru þessi atriði fjögur talsins.  

Í fyrsta lagi vísar 1. mgr. 100. gr. c OIL ranglega til 100. gr. b í stað 100. gr. a, sbr. kafla 

5.4.4.2 Tilvik þar sem lýsa skal samning óvirkan og undantekningar frá óvirkni. Í öðru lagi 

virðist 1. mgr. 94. gr. OIL ekki vera í fullu samræmi við kröfur 2. gr. f í tilskipuninni, sbr. 

kafla 5.4.4.4 Tímamörk vegna krafna um óvirkni. Í þriðja lagi virðist d-liður 2. mgr. 100. gr. a 

OIL stangast á við a-lið 1. mgr. 100. gr. d, sbr. kafla 5.4.5 Stjórnvaldssekt eða stytting 

samnings. Í fjórða lagi má draga í efa að viðeigandi sé að beita styttingu samnings í tilvikum 

sem talin eru í b-lið 1. mgr. 100. gr. d OIL, sbr. kafla 5.4.5 Stjórnvaldssekt eða stytting 

samnings.  

 

10 Niðurlag 

Íslensk löggjöf á sviði opinberra innkaupa var fáorð um réttarvörslu framan af. Þáttaskil urðu 

við inngöngu Íslands í EES. Frá þeim tímamótum hafa hérlendar reglur um opinber innkaup 

tekið stakkaskiptum til samræmis við reglur ESB. 

 Opinber innkaup heyra undir almennu frelsisákvæðin í TFEU. Þar fyrir utan hafa 

tilskipanir verið í gildi frá árinu 1970 á sviði opinberra innkaupa. Fyrstu tilskipanirnar voru 

þættir í aðlögun aðildarríkjanna að fjórfrelsinu. Allt frá tilkomu tilskipunar 71/305/EBE hafa 

samræmingartilskipanir verið við lýði til fyllingar ákvæðum TFEU. Nýjustu réttargerðirnar af 

þessu tagi eru tilskipanir 2014/23/ESB, 2014/24/ESB og 2014/25/ESB.  

 Gildissvið samræmingartilskipana ESB hafa frá upphafi m.a. verið skilgreind með 

viðmiðunarfjárhæðum. Þessar fjárhæðir hafa verið háar. Sue Arrowsmith telur það réttmætt 

og nefnir ákveðin atriði því til stuðnings. Á hinn bóginn hafa fjárhæðirnar ekki verið rækilega 

rökstuddar í tilskipununum sjálfum í gegnum tíðina sem er gagnrýnivert. Þá hefur Pedro 

Telles fært sannfærandi rök fyrir því að ástæða sé til að lækka þær. Þrátt fyrir slíkar röksemdir 

eru engin merki um að fjárhæðunum verði umbylt í bráð.  

 Upprunalegu samræmingartilskipanirnar reyndust bitlausar í framkvæmd enda gáfu 

aðildarríkin þeim lítinn gaum. Með tilkomu hvítbókar Framkvæmdastjórnarinnar árið 1985 

var nýju lífi blásið í stefnu ESB á sviði opinberra innkaupa. Þáttur í þeirri endurlífgun var 

setning sérstakra tilskipana, 89/665/EBE og 92/13/EBE, í því skyni að að tryggja að skilvirk 

og hraðvirk réttarúrræði væru til staðar fyrir fyrirtæki í einstökum aðildarríkjum. Þessar 
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tilskipanir hafa verið í gildi æ síðan. Gildissvið þeirra hafa í gegnum tíðina verið skilgreind 

með vísan til annarra tilskipana.  

 Tilskipanir 89/665/EBE og 92/13/EBE komu á fót réttarvörslukerfi á sviði opinberra 

innkaupa sem byggir á framtaki einkaaðila. Tilskipun 2007/66/EB var ætlað að bæta úr 

veikleikum á kerfinu. Við setningu hennar vakti Framkvæmdastjórnin máls á hugmyndum að 

reglum um annars konar framfylgd en þær hlutu ekki brautargengi. Aftur á móti varð breyting 

þar á við setningu 2014 tilskipananna, sbr. 83. gr. tilskipunar  2014/24/ESB.482  

 Fyrst eftir inngöngu Íslands í EES var farið heldur rólega í sakirnar við að laga íslenska 

löggjöf að EES-skuldbindingum á sviði opinberra innkaupa. Að endingu fór 

heildarendurskoðun fram sem lauk með setningu laga nr. 94/2001. Löggjöfin var uppfærð 

með setningu OIL. Þeim lögum var svo breytt með breytingalögum nr. 58/2013 sem innleiddu 

tilskipun 2007/66/EB. 

 Helstu ákvæði um framfylgd reglna á sviði opinberra innkaupa að íslenskum rétti er að 

finna í fjórða þætti OIL. Þátturinn felur í sér innleiðingu á tilskipunum 89/665/EBE og 

92/13/EBE eins og þær standa eftir breytingu með tilskipun 2007/66/EB. Samkvæmt honum 

gegna almennir dómstólar veigamiklu hlutverki við réttarvörslu á sviði opinberra innkaupa 

þótt kærunefnd útboðsmála sé á vissan hátt í aðalhlutverki þegar horft er til þeirra úrræða sem 

eru í hennar höndum. Eftirlit fjármála- og efnahagsráðherra og Ríkisendurskoðunar með 

opinberum innkaupum er takmarkað. Þá fara Ríkiskaup ekki með eftirlit. Raunar sinnir engin 

stofnun reglubundnu opinberu eftirliti með opinberum innkaupum. Ennfremur eru aðhaldið 

sem leiðir af skuldbindingum Íslands samkvæmt GPA og aðhaldið sem stofnanir EFTA veita 

takmarkað. Því má segja að eftirlit og aðhald með opinberum innkaupum sé að meginstefnu í 

höndum einkaaðila samkvæmt núgildandi lögum. 

 Einkaaðilar geta einkum leitað til kærunefndar útboðsmála telji þeir að reglur um opinber 

innkaup hafi verið brotnar. Úrræði nefndarinnar eru mismunandi eftir því hvort viðkomandi 

innkaup teljast vera 1) EES-innkaup, 2) innlend innkaup sem heyra undir annan þátt OIL eða 

3) innkaup sem hvorki OIL né réttargerðir ESB ná til, þ. á m. innlend innkaup sveitarfélaga.  

Upphaflega mælti tilskipun 89/665/EBE fyrir um að aðildarríkin skyldu tryggja 

fyrirtækjum sem brotið væri gegn þrenns konar réttarúrræði, þ. á m. bráðabirgðaráðstafanir og 

ógildingu ákvarðana. Tilskipun 2007/66/EB færði reglur um þrjú atriði inn í tilskipun 

89/665/EBE, þ.e. reglur um biðtíma, óvirkni og önnur viðurlög. Kröfurnar í þessum 
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tilskipunum hafa mótað ákvæði 14.-15. kafla OIL um úrræði kærunefndar útboðsmála í tilviki 

EES-innkaupa.483  

Við setningu breytingalaga nr. 58/2013 var ákveðið að láta nýju úrræði tilskipunar 

2007/66/EB, þ.e. óvirkni, álagningu stjórnvaldssekta og styttingu samnings, í hendur 

kærunefndar útboðsmála. Samhliða þótti þarft að styrkja nefndina með aukinni 

lögfræðiþekkingu. Úrræðin fela í sér vald kærunefndar til að bregðast við ákveðnum brotum á 

sviði opinberra innkaupa eftir að samningur er kominn á.  

Tilskipun 2007/66/EB markar tiltekinn ramma um nýju úrræðin. Ákvæði OIL endurspegla 

það svigrúm sem tilskipunin veitir. Þannig kemur t.a.m. skýrt fram í hvaða tilvikum óvirkni á 

við og hvaða undantekningar eru fyrir hendi, sbr. 2. mgr. 100. gr. a, 100. gr. b og 100. gr. c 

OIL. Mikilvægasta svigrúm tilskipunarinnar lítur að afleiðingum óvirkni. Samkvæmt 1. mgr. 

100. gr. a OIL hefur óvirkni samnings aðeins áhrif á greiðslur sem enn hafa ekki farið fram 

þegar ákvörðun um óvirkni er tekin. Alþingi rökstuddi þessa ákvörðun ekki með ítarlegum 

hætti. Ítarlegur rökstuðningur hefði verið æskilegur enda dregur sú leið sem valin var úr virkni 

úrræðisins. Alþingi þyrfti að endurskoða ákvörðun sína ef afstaða opinberra aðila réði í raun 

miklu um það hvaða útfærsla var valin, enda er óeðlilegt að þeir fái sjálfir að ráða hvaða 

úrræðum verður beitt gegn þeim brjóti þeir með alvarlegum hætti gegn reglum á sviði 

opinberra innkaupa. Ennfremur leiðir sérstakt álitaefni tengt stöðvun af því að binda óvirkni 

við framtíðarskuldbindingar. Kærunefnd útboðsmála hefur ekki heimild til þess að stöðva 

framkvæmd samnings ef krafa um óvirkni kemur fram. Þetta þýðir að ef málsmeðferðartími er 

almennt langur er virkni óvirkniúrræðisins ógnað. 

Úrskurðaframkvæmd kærunefndar útboðsmála um óvirkni og önnur viðurlög er heldur 

rýr. Þannig hefur nefndin ekki beitt þessum úrræðum enn sem komið er. Þá veita 

fyrirliggjandi úrskurðir litlar vísbendingar um beitingu þeirra. 

Kröfur ESB-réttar í opinberum innkaupum sem falla utan við gildissvið tilskipana ESB 

eru eðli málsins samkvæmt ekki jafn skýrar og þær kröfur sem fólgnar eru í tilskipununum. 

Frá aldamótum hefur ESB-dómstóllinn verið að móta kerfi, þ.e. SPPR, um skyldur sem ber að 

virða í vissum opinberum innkaupum sem ekki falla undir tilskipanirnar. Ákveðin viðmið hafa 

mótast um hvenær þessar skyldur geta átt við. Fræðimenn eru sammála um að CBI-prófið sé í 

forgrunni í þessu samhengi. Inntak þess er óskýrt. Það hvaða skyldur eiga nákvæmlega við 

þegar prófið er uppfyllt er ekki heldur fyllilega ljóst. Framkvæmdastjórnin gerði tilraun árið 

2006 til að taka þær saman í túlkun. Kjarni hennar var að tryggja að meginreglurnar um jafna 

                                                 
483

 Líkt og áður hefur komið fram miðar umfjöllun ritgerðarinnar við tilskipun 89/665/EBE. Ekki er fjallað 

sérstaklega um efni tilskipunar 92/13/EBE til að forðast tvítekningu. 



111 

 

meðferð, bann við mismunun og gagnsæi væru virtar. Fræðimenn virðast sammála um að 

ESB-dómstóllinn hafi grafið undan túlkuninni í dómaframkvæmd.  

Tilskipun 89/665/EBE tekur aðeins til samninga sem heyra undir tilskipanir ESB. Þegar 

um er að ræða samninga sem heyra undir SPPR vakna spurningar um réttarúrræði þeirra 

fyrirtækja sem telja að kaupandi hafi ekki virt skyldur sem felast í kerfinu. 

Framkvæmdastjórnin hefur í þessu sambandi lagt áherslu á kröfuna um virka réttarvernd. 

Roberto Caranta hefur í skrifum sínum fært rök fyrir því að réttarúrræðin til að fylgja eftir 

SPPR séu sams konar og réttarúrræðin samkvæmt tilskipun 89/665/EBE. Röksemdafærslan er 

sannfærandi enda væri mótun SPPR til lítils ef fyrirtæki gætu ekki fylgt kerfinu eftir með 

sama hætti og í tilviki tilskipananna. Því miður hefur ESB-dómstóllinn ekki gripið tækifæri til 

að eyða óvissunni sem umlykur álitaefnið.  

Ástæða er til að ætla að sambærileg sjónarmið og sjónarmið ESB-réttar, varðandi annars 

vegar tilvist og inntak SPPR og hins vegar réttarúrræði til að fylgja kerfinu eftir, gildi að EES-

rétti, enda eru undirliggjandi grunnreglur, meginreglur og krafa um virka réttarvernd 

sambærilegar. Þetta hefur áhrif þegar úrræði kærunefndar útboðsmála í tilviki innlendra 

innkaupa eru skoðuð.  

Frá gildistöku laga nr. 94/2001 fram að setningu breytingalaga nr. 58/2013 gilti að sömu 

úrræði stóðu fyrirtækjum til boða hjá kærunefnd útboðsmála vegna brota við innkaup 

samkvæmt öðrum og þriðja þætti laga nr. 94/2001, síðar OIL. Að baki þessu lá stefna sem var 

mörkuð við setningu laga nr. 94/2001 um að láta sömu reglur gilda í meginatriðum um 

fyrirkomulag og framkvæmd innlendra innkaupa samkvæmt öðrum þætti laganna annars 

vegar og EES-innkaupa samkvæmt þriðja þætti hins vegar. Með stefnunni var leitast við að 

gera regluverkið eins einsleitt og mögulegt var. Frá henni var vikið við setningu breytingalaga 

nr. 58/2013. Ákveðið var að fylgja henni að því er varðaði reglur tilskipunar 2007/66/EB um 

biðtíma og sjálfvirka stöðvun við kæru en á hinn bóginn voru óvirkni, stjórnvaldssektir og 

stytting samnings bundin við EES-innkaup.  

Með áðurnefndu fráviki eru úrræði vegna brota við innkaup samkvæmt öðrum þætti OIL 

gerð takmarkaðri en í tilviki EES-innkaupa. Ákvörðun löggjafans er gagnrýniverð. Í fyrsta 

lagi er eðlileg krafa að frávik af þessu tagi séu sérstaklega rökstudd. Það var ekki gert. Í öðru 

lagi grefur ákvörðunin undan ofangreindri stefnu. Frávikið opnar á þá óviðundandi stöðu að 

sömu reglur gildi í orði en ekki í raun, þ.e. brot kalli aðeins á afleiðingar í EES-innkaupum. Í 

þriðja lagi gengur ákvörðunin gegn hugsuninni að baki kærunefnd útboðsmála, sem er að 

tryggja skjóta, ódýra og sérhæfða úrlausn kærumála. Löggjafinn er meðvitaður um að 

kærunefndarleiðin hefur fjölmarga kosti umfram dómstólaleiðina. Því er órökrétt ákvörðun af 
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hans hálfu að veikja úrræði kærunefndar með fyrrgreindum hætti og beina fyrirtækjum til 

dómstóla að vissu leyti. Í fjórða lagi kann takmörkunin að stríða gegn EES-skuldbindingum 

Íslands. Innkaup samkvæmt öðrum þætti OIL geta uppfyllt CBI-prófið. Samkvæmt hugmynd 

og röksemdum Roberto Caranta eiga sömu réttarúrræði að vera tiltæk í slíkum innkaupum og 

í EES-innkaupum. Á þessum grundvelli má álykta að 1. mgr. 100. gr. a og 1. mgr. 100. gr. d 

OIL stríði gegn EES-samningnum. Vonandi verður skorið úr um réttmæti þessarar hugmyndar 

fyrr en síðar. Í öllu falli er ljóst ákvæðin passa ekki inn í þá mynd sem Alþingi sjálft hefur 

dregið upp.    

Kærunefnd útboðsmála fjallar ekki um innlend innkaup sveitarfélaga. Þetta þýðir að 

úrræði nefndarinnar eru ekki tæk í þessum innkaupum. Rót þessa liggur í því fyrirkomulagi að 

skilja innlend innkaup sveitarfélaga undan öðrum þætti OIL og gera hverju og einu 

sveitarfélagi þess í stað að setja sérstakar innkaupareglur. Fyrirkomulagið er gagnrýnivert. Í 

fyrsta lagi gerir það reglur um innlend innkaup sveitarfélaga ógagnsæjar. Í öðru lagi er erfitt 

að finna rök fyrir réttmæti þess þar sem sveitarfélög höndla með almannafé. Röksemdir um 

sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaga standast t.a.m. tæplega skoðun. Ef það er á annað borð hægt 

að telja til rök fyrir því að sveitarfélög eigi að fá sérmeðferð kallar það á setningu sérstakra 

almennra reglna fyrir þau öll frekar en núverandi fyrirkomulag. 

Framangreind tilhögun veldur því að fyrirtæki sem sækjast eftir innlendum viðskiptum 

sveitarfélaga eru í þröngri stöðu telji þau á sér brotið. Fyrirkomulagið er gagnrýnivert. Í fyrsta 

lagi samrýmist það ekki hugsuninni að baki kærunefnd útboðsmála, sem er ætlað að vera 

virkur og aðgengilegur úrskurðaraðili. Í öðru lagi má setja spurningarmerki við að það 

samrýmist EES-skuldbindingum Íslands. Innlend innkaup sveitarfélaga geta uppfyllt CBI-

prófið. Í þeim tilvikum reynir á hugmyndina um að sömu réttarúrræði eigi að vera tiltæk í 

slíkum innkaupum og í EES-innkaupum. Ennfremur reynir á grunnreglurnar um sambærilega 

fullnustu og viðhlítandi virkni. Í öllu falli er ljóst að margt má finna að núverandi 

lagaumgjörð í kringum innlend innkaup sveitarfélaga. 

Skaðabætur eru eitt þeirra þriggja réttarúrræða sem tilskipun 89/665/EBE hefur frá 

upphafi mælt fyrir um að aðildarríkin skuli tryggja fyrirtækjum sem brotið er gegn. 

Tilskipunin hefur ekki að geyma eiginlega útlistun á þeim kröfum sem þetta felur í sér. ESB-

dómstóllinn hefur fjallað um skilyrði skaðabóta á sviði opinberra innkaupa. Dómsúrlausnir 

stangast á sem skapar ákveðna óvissu.  

Hlutverk almennra dómstóla við réttarvörslu á sviði opinberra innkaupa er annars vegar að 

leysa úr málum þar sem látið er reyna á úrskurði kærunefndar útboðsmála og hins vegar úr 

skaðabótamálum. Kærunefnd getur aðeins gefið álit um skaðabótaskyldu sem ekki eru 
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bindandi. Skaðabótaúrræðið, sbr. 101. gr. OIL, gengur í grunninn þvert á þær línur sem 

markaðar eru í tiltækum úrræðum kærunefndar. Þó kann að vera að orðalag 1. mgr. 101. gr. 

OIL feli í sér að brot á innkaupareglum sveitarfélags geti ekki talist grundvöllur bótaskyldu 

samkvæmt ákvæðinu.  

 Skaðabætur samkvæmt 101. gr. OIL greinast í vangildisbætur, sbr. 1. mgr., og efndabætur, 

sbr. 2. mgr. Skilyrði vangildisbóta fela í sér sönnunarhagræði fyrir fyrirtæki. Skilyrði 

efndabóta leiða á hinn bóginn af almennum reglum. Þetta felur í sér að ef fyrirtæki vilja meira 

en útlagðan kostnað njóta þau einskis sérstaks sönnunarhagræðis. 

 Dómaframkvæmd síðustu ára hefur markað tiltölulega skýrar línur um það til hvers er 

ætlast af fyrirtækjum sem krefjast skaðabóta vegna missis hagnaðar. Dómstólar veita þessum 

fyrirtækjum engan afslátt af því að sanna mál sitt. Skaðabótaúrræðið virðist vera að virka eins 

og unnt er að ætlast til. Aftur á móti verður að efast um skynsemi þess að leggja þá vigt á 

úrræðið í innlendum innkaupum sem í raun er gert. Virkni úrræðisins í stóra samhenginu 

virðist vera takmörkuð. Skaðabótamál síðustu ára eru fá, hafa varðað verðmæta samninga og 

tekið langan tíma. Reynslan sýnir að fyrirtæki treysta sér í fæstum tilvikum til að fara í mál 

sem geta tekið mörg ár og kostað umtalsverðar fjárhæðir. Þegar þau láta slag standa er það 

almennt vegna þess hve miklir hagsmunir eru í húfi. Hvati fyrirtækja til að sækja rétt sinn 

fyrir dómstólum helst í hendur við verðmæti umþrættra innkaupa. Að þessu virtu hlýtur að 

vera sérstaklega aðfinnsluvert að fyrirtæki sem telja á sér brotið í innlendum innkaupum 

sveitarfélaga njóta ekki annarra úrræða en að fara í skaðabótamál. Segja má að í raun sé búið 

svo um hnútana að sveitarfélögin setji sér eigin innkaupareglur og eigi sjálf að framfylgja 

þeim. Slík tilhögun er óæskileg. 

 Spurningar um bótarétt viðsemjanda kaupanda vakna þegar samningur er lýstur óvirkur. 

Upphaflega stóð til að binda þennan bótarétt við útlagðan kostnað með sérstöku lagaákvæði. 

Slíkt ákvæði varð á hinn bóginn ekki að veruleika. Af þeim sökum er ástæða til að ætla að 

almennar reglur kröfuréttar gildi um rétt viðsemjandans til efndabóta, þangað til annað er leitt 

í ljós, enda er óvirkur samningur formlega gildur. Jafnvel þótt samþykkt verði að viðsemjandi 

kaupanda eigi fræðilegan möguleika á að krefjast efndabóta er vert að huga að þeim mörgu 

hindrunum sem hann kann að standa frammi fyrir, sbr. t.d. kröfu um grandleysi.  

 Fjárhæðir sem um er að tefla í opinberum innkaupum skapa hvata fyrir spillingu. Raunin 

er sú að spilling er eitt af megináhyggjuefnunum á sviði opinberra innkaupa í heiminum 

öllum. Ómögulegt er að mæla af nákvæmni þann kostnað sem af henni hlýst. Í öllu falli 

virðist hann vera gífurlegur. Brot í einstökum opinberum innkaupum kunna að vera einkenni 

undirliggjandi spillingar. Við slíkar aðstæður er ekki nóg að takast á við brotin með þeim 



114 

 

úrræðum sem tilgreind eru í 14.-15. kafla OIL. Ráðast verður á rót vandans ellegar heldur 

hann áfram að grassera undir niðri. Af þessum sökum er refsiábyrgð einstaklinga sem starfa 

hjá hinu opinbera liður í að tryggja að reglur um opinber innkaup séu virtar.  

Virkt eftirlit á sviði opinberra innkaupa og samstarf eftirlitsaðila við lögreglu eru 

mikilvægir þættir í baráttunni gegn spillingu. Reglubundið opinbert eftirlit með opinberum 

innkaupum skortir á Íslandi. Þessi skortur á að einstaklingar sem sjá um opinber innkaup þurfi 

að svara reglubundið fyrir það hvernig innkaupum er háttað takmarkar líkurnar á að upp 

komist um vafasama og jafnvel refsiverða háttsemi ef henni er fyrir að fara á annað borð. 

Raunsæjast er að ætla að skortur á uppljóstrunum um háttsemi af þessu tagi þýði að ekki hefur 

komist upp um þá sem hafa haft rangt við. Í öllu falli má ekki má sofna á verðinum eigi 

markmiðin að baki regluverkinu um opinber innkaup að nást. 

Á næstu misserum mun fjármála- og efnahagsráðherra leggja fram frumvarp til nýrra laga 

um opinber innkaup í tengslum við innleiðingu 2014 tilskipananna. Þess ber að vænta að 

framfylgd reglna á sviði opinberra innkaupa komi til umræðu á Alþingi af þessu tilefni. Í 

þessari ritgerð hefur verið leitast við að draga upp skýra mynd af því hvernig reglum um 

opinber innkaup er framfylgt á Íslandi og kanna hvort rök standa til að gera breytingar á 

núverandi fyrirkomulagi. Niðurstaðan er sú að rök eru fyrir því að gera tilteknar breytingar, 

sbr. kafla 9 Ályktanir um breytingar. Stóru atriðin í þessu samhengi er tekin fyrir í köflum 9.2 

Þrískipting úrræða kærunefndar útboðsmála og 9.3 Innkaupaeftirlit. Þessi atriði virðast fela í 

sér viðráðanlega leið til þess að styrkja fyrirkomulagið í kringum framfylgd reglna um 

opinber innkaup. Rök hníga að því að bætt fyrirkomulag myndi skila auknu trausti um 

innkaupamál. Á tímum þar sem traust í samfélaginu er af heldur skornum skammti hlýtur slík 

aukning að teljast eftirsóknarverð. Áhugavert verður að fylgjast með hvort Alþingismenn 

meta stöðuna á sama hátt.  
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