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Inngangur 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir skammstafaður EESS) var undirritaður 

í Oporto þann 2. maí 1992. Samningurinn var lögfestur hér á landi með lögum nr. 2/1993 um 

Evrópska efnahagssvæðið (eesl.) en tók gildi þann 1. janúar 1994. Aðilar að samningnum 

voru annars vegar Efnahagsbandalag Evrópu (síðar Evrópubandalagið), Kola- og stálbandalag 

Evrópu, ásamt öllum þáverandi aðildarríkjum bandalaganna,
1
 og hins vegar þáverandi 

aðildarríki Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA). Evrópubandalaginu hefur verið steypt saman 

við ESB sem hefur tekið við skyldum EBE og KSE skv. EESS. Þau EFTA-ríki sem eru aðilar 

að samningnum í dag eru Ísland, Noregur og Lichtenstein
2
 og verða hér eftir kölluð 

EES/EFTA-ríkin.  

 EESS er umfangsmesti þjóðréttarsamningur sem Ísland hefur gerst aðili að og felur í sér 

að íslenska ríkið framselur hluta ríkisvalds
3
 til stofnana samningsins. Allt frá aðdraganda 

undirritunar EESS til dagsins í dag hefur verið umdeilt hvort slíkt framsal samrýmist 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 en hún er þögul um efnið. Í staðinn hefur 

heimild til framsalsins verið talin grundvallast af óskráðri reglu með nokkuð óljóst innihald. 

Þetta er athyglisvert því að flest, ef ekki öll Evrópuríki hafa breytt stjórnarskrám sínum 

þannig að þær heimila framsal valdheimilda ríkisins til alþjóðastofnana á vissum forsendum.
4
  

Markmið þessarar ritgerðar er að rekja hvort ástæða sé til þess að bæta sérstöku ákvæði við 

stjórnarskrána sem heimilar framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana eða hvort æskilegt sé að 

áframhald verði á núverandi framkvæmd út frá stjórnskipulegu sjónarhorni. Í því skyni verður 

umfjöllun ritgerðarinnar skipt í fjóra kafla. Í fyrsta kafla verður byrjað á að gera grein fyrir 

mörkum og samspili réttarheimilda lands- og þjóðaréttar. Því næst verður gerð grein fyrir 

helstu einkennum þess réttarkerfis sem myndast hefur innan Evrópusambandsins (ESB) og 

hvernig það hefur áhrif á EES-samstarfið. Í öðrum kafla verða stjórnskipuleg álitaefni 

varðandi framsal ríkisvalds á grundvelli EESS rakin og sérstaklega fjallað um nýjasta 

álitaefnið í þeim efnum sem snýr að innleiðingu nýrra reglugerða ESB um eftirlit með 

                                                        
1 Með „bandalögunum“ er átt við Kola- og Stálbandalag Evrópu (KSE), Efnahagsbandalag Evrópu (EBE) og 

Kjarnorkubandalag Evrópu (KBE). Aðildarríki þeirra voru í byrjun þau sömu en hvert bandalag var stofnað með 

sjálfstæðum milliríkjasamningi. Samningurinn um KSE var undirritaður í París 18. apríl árið 1951 en 

samningarnir um EBE og KBE í Róm 25. mars 1957. Heiti EBE var breytt í Evrópubandalagið (EB) með 

Maastrichtsáttmálanum sem var undirritaður 7. nóvember 1992. Með sáttmálanum var Evrópusambandið (ESB) 

einnig stofnað en ESB og EB sameinuðust undir merkjum ESB árið 2009 með Lissabonsáttmálanum. 

Samningurinn um KSE rann út árið 2002 og var ekki endurnýjaður en KBE var ekki sameinað ESB með sama 

hætti og EB og er því enn til sem sérstakt bandalag. Sjá Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 15-31. 
2 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

116-117. 
3 Þegar talað er um ríkisvald er átt við löggjafar-, framkvæmdar- og dómsvald. 
4 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 399-428. 
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fjármálamörkuðum. Í lok kaflans verður svo fjallað sérstaklega um stjórnskipuleg álitaefni í 

Noregi varðandi framsal ríkisvalds á grundvelli samningsins og þau borin saman við þau 

álitaefni sem komið hafa upp hér á landi. Í þriðja kafla verða rakin þau meginsjónarmið sem 

ætti, að mati höfundar, að hafa til hliðsjónar þegar metið er hvort stjórnarskránni ætti að 

breyta þannig að hún mæli fyrir um heimilt framsal ríkisvalds í þágu alþjóðasamvinnu. Í 

fjórða og síðasta kafla ritgerðarinnar verður svo dregin ályktun af framangreindri umfjöllun 

um hvort breytingar á stjórnarskránni séu nauðsynlegar að þessu leyti. 

1. ESB og EES 

1.1 Landsréttur og þjóðaréttur 

Sérhvert ríki býr við réttarkerfi eða landsrétt sem samanstendur af reglum sem hafa gildi sem 

lög og kallast réttarreglur. Reglur landsréttar fjalla einkum um lögskipti einstaklinga og 

lögaðila innbyrðis eða gagnvart ríkisvaldinu.
5
 Mismunandi getur verið á milli ríkja hvaða 

reglur hafa gildi sem lög en það ræðst af þeim réttarheimildum sem almennt er viðurkennt að 

nota skuli eða nota megi innan hvers réttarkerfis.
6
 Íslenska réttarkerfið byggist t.d. á hinni 

rómönsku-germönsku réttarhefð þar sem sett lög eru æðst allra réttarheimilda. Þar stendur 

stjórnarskráin efst (lex superior) og síðan almenn lög. Það felur í sér að stjórnarskráin víkur til 

hliðar almennum lögum eða öðrum réttlægri réttarheimildum sem fara gegn henni. Þegar ekki 

er unnt að styðjast við sett lög ber að líta til annarra réttarheimilda, s.s. réttarvenja, fordæma, 

meginreglna laga eða eðlis máls.
7
  

 Til samanburðar við reglur landsréttar eru til réttarreglur sem gilda í lögskiptum ríkja eða 

annarra viðurkenndra þjóðréttaraðila á milliríkjagrundvelli. Slíkar reglur falla undir þjóðarétt. 

Innan þjóðaréttar eru þjóðréttarsamningar á milli ríkja almennt taldir vera rétthæsta og 

mikilvægasta réttarheimildin, enda er meginregla þjóðaréttar að fullvalda ríki beri ekki 

skyldur gagnvart öðrum ríkjum, nema þau stofni til þeirra sjálf.
8
 

1.1.1 Reglur þjóðaréttar sem réttarheimildir í landsrétti 

Reglur þjóðaréttar hafa ólíkan sess sem réttarheimildir í landsrétti ríkja en það ræðst af 

stjórnskipunarlögum og þjóðréttarsamningum hverju sinni. Á Íslandi og öðrum 

Norðurlöndum er t.d. byggt á tvíeðliskenningu lands- og þjóðaréttar sem felur í sér að litið er 

                                                        
5 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 30. 
6 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði. Grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 75-76. Sigurður skilgreinir  

hugtakið réttarheimild á eftirfarandi hátt: „Réttarheimildir eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir 

og hvaðeina annað – sem almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er 

slegið fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli.“ 
7 Róbert R. Spanó: „Nokkur orð um lög og rétt í íslensku réttarkerfi“, bls. 17-20. 
8 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 35-37. 
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á þjóðarétt og landsrétt sem aðgreind réttarkerfi. Alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins teljast 

því ekki til réttarheimilda landsréttar nema þeim hafi verið veitt lagagildi með stjórnskipulega 

réttum hætti. Þau ríki sem fylgja eineðliskenningu lands- og þjóðaréttar líta hins vegar á 

lands- og þjóðarétt sem hluta eins og sama réttarkerfis þannig að alþjóðlegar skuldbindingar 

ríkisins öðlast gildi sem réttarheimild eins og almenn lög að landsrétti.
9
  

 EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur sem hefur víðtæk áhrif á íslenskan landsrétt og 

gerir það að verkum að mörk landsréttar og þjóðaréttar á grundvelli samningsins eru ekki eins 

skýr og hefðbundin skilgreining á tvíeðliskenningu lands- og þjóðaréttar gefur til kynna.
10

 

Ástæðu þess má rekja til sérstaks eðlis samningsins
11

 og tengsla hans við sjálfstætt réttarkerfi 

sem þróast hefur innan ESB, á grundvelli þeirra þjóðréttarsamninga sem mynda 

stjórnskipulegan grundvöll sambandsins, þ.e. Sáttmálans um starfshætti ESB (SSESB) og 

Sáttmálans um ESB (SESB).  

1.2 Helstu einkenni réttarkerfis ESB 

Eitt helsta markmið ESB er að koma á og viðhalda svokölluðum innri markaði á milli 

aðildarríkja sambandsins. Lykilatriði í þeim efnum er að tryggja fjórfrelsið sem felur í sér 

frjáls vöruviðskipti, frjálsa þjónustustarfsemi og stofnsetningarrétt ásamt frjálsum 

fjármagnsflutningum og rétt fólks til að ferðast innan sambandsins og sinna störfum í öðrum 

aðildarríkjum, sbr. 2. mgr. 26. gr. SSESB og 3. mgr. 3. gr. SESB.
12

  

 Í því skyni að tryggja starfsemi innri markaðarins hafa aðildarríki ESB framselt ríkisvald 

til sameiginlegra stofnana sem hafa heimildir til að taka bindandi ákvarðanir gagnvart 

aðildarríkjunum svo og einstaklingum og lögaðilum innan lögsögu þeirra. Þessar ákvarðanir 

snúa bæði að setningu afleiddrar löggjafar, þ.e. réttarreglna sem settar eru skv. heimild í 

stofnsáttmálunum, og skýringu þeirra og framkvæmd.
13

 Ákvarðanirnar eru yfirleitt teknar á 

grundvelli meirihlutaræðis og geta í einstöku tilvikum verið teknar þvert á vilja aðildarríkis.
14

  

 Þegar kemur að framsali ríkisvalds til stofnana sambandsins og samspili réttarheimilda 

landsréttar og þjóðaréttar eru tvö atriði sem skipta meginmáli. Í fyrsta lagi það sem kölluð eru 

bein lagaáhrif sambandsréttar en um þau er mælt fyrir í 2. mgr. 288. gr. SSESB. Þar kemur 

                                                        
9 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 30-31. 
10 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 15-16 
11 Í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í  máli E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María Sveinbjörnsdóttir) tók 

EFTA-dómstóllinn fram að EESS væri þjóðréttarsamningur sem væri sérstaks eðlis (sui generis) og hann fæli í 

sér sérstakt og sjálfstætt réttarkerfi.  
12 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt, bls. 43. 
13 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 13-14. 
14 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

43. 
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fram að reglugerðum sem settar eru á vettvangi sambandsins sé ætlað að hafa almennt gildi, 

þær séu bindandi í heild sinni og gildi í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. Í öðru 

lagi hefur Dómstóll ESB skapað stjórnskipulegar meginreglur eins og reglurnar um bein 

réttaráhrif og forgangsáhrif ESB-réttar í því skyni að stuðla að framgangi innri markaðarins. 

Í beinum réttaráhrifum felst að einstaklingar og lögaðilar innan sambandsins hafa, að 

tilteknum skilyrðum uppfylltum, sjálfstæðan rétt til að byggja á reglum sem settar hafa verið á 

vettvangi stofnana ESB, óháð löggjöf aðildarríkjanna sjálfra. Reglan um forgangsáhrif ESB-

réttar felur svo í sér að ESB-réttur gangi framar rétti aðildarríkjanna, séu þessi tvö réttarkerfi 

ósamrýmanleg.
15

  

 Af þessu öllu má ráða að ESB gengur lengra en hefðbundið milliríkjasamstarf og hefur 

svokölluð yfirþjóðleg einkenni en líkt og nefnt var í kafla 1.1.1 hefur það leitt til þess að 

innan sambandsins hefur þróast sjálfstætt réttarkerfi, ESB-réttur. 
16

  

1.3 EES-samningurinn  

1.3.1 Markmið samningsins og tveggja stoða kerfið 

Í 1. mgr. 1. gr. EESS segir m.a. að markmið samningsins sé að mynda einsleitt Evrópskt 

efnahagssvæði.
17

 Með það fyrir augum taka EES-/EFTA-ríkin upp reglur ESB um fjórfrelsið 

en einnig samkeppnisreglur og reglur um ríkisaðstoð og hugverkaréttindi. Kjarni EESS er því 

sá að innri markaður ESB er rýmkaður til EES/EFTA-ríkjanna.
18

 Í stuttu máli má segja að 

forsendur EFTA-ríkjanna fyrir aðild að EESS hafi verið að þau þyrftu ekki að framselja 

ríkisvald til yfirþjóðlegra stofnana eins og aðildarríki ESB höfðu gert. Í staðinn skyldi 

samningurinn að meginstefnu lúta meginreglum hefðbundins milliríkjasamstarfs.
19

 Er það í 

takt við tvíeðliskenningu landsréttar og þjóðaréttar en eins og komið er fram er byggt á henni 

í Noregi og á Íslandi. 

 Til þess að koma til móts við þessar forsendur en tryggja á sama tíma einsleitni innan EES 

var komið á fót svokölluðu tveggja stoða kerfi. Í því felst að framkvæmd reglna samningsins 

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

67-75. 
16 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 13-14. Davíð notar hugtakið „bandalagsréttur“ í 

umfjöllun sinni um réttarkerfið sem þróast hefur innan ESB. Hér verður hins vegar notast við hugtakið „ESB-

réttur“ til hægðarauka. 
17 Í aðfararorðum samningsins eru markmið hans skilgreind með nákvæmari hætti en gert er í 1. gr. Í 4. lið 

aðfararorðanna segir t.a.m. um innri markað samningsins að samningsaðilar hafi í huga „það markmið að mynda 

öflugt og einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu 

samkeppnisskilyrðum, tryggri framkvæmd, meðal annars fyrir dómstólum, og jafnrétti, gagnkvæmni og 

heildarjafnvægi hagsbóta, réttinda og skyldna samningsaðila“. 
18 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

123-124. 
19 Sama heimild, bls. 148. 
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gagnvart aðildarríkjum ESB og EFTA er í höndum sjálfstæðra stofnana sem þessi ríki koma 

sjálf á fót. Innan ESB-stoðarinnar fara Framkvæmdastjórn og Dómstóll ESB með eftirlitið en 

innan EFTA-stoðarinnar er það á hendi Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) og EFTA-dómstólsins. 

Almennt eftirlit stofnananna beinist að ríkjunum sjálfum sem samningsaðilum og 

Framkvæmdastjórn ESB og ESA taka á móti kvörtunum vegna meintra brota á framkvæmd 

EES-reglna. Komi upp ágreiningur á milli stoðanna tveggja er gert ráð fyrir því í 111. gr. 

EESS að hann verði leiddur til lykta á milliríkjalegum grundvelli.
20

 

 Fyrirkomulagi tveggja stoða kerfisins er ætlað að stuðla að jafnræði og gagnkvæmni á 

milli ESB- og EES/EFTA-ríkjanna. Hins vegar hefur verið bent á að jafnræði á milli stoðanna 

geti aldrei orðið fullkomið. Það helgist af því að samningurinn byggist á þeirri forsendu að 

samræmi sé á milli framkvæmdar stofnana EFTA-stoðarinnar og ESB-stoðarinnar en 

stofnunum ESB sé ætlað forystuhlutverk í þeim efnum. Þannig sé gert ráð fyrir að gerðir sem 

settar eru á vegum ESB séu teknar upp í EESS í því skyni að sömu reglur gildi á öllu 

efnahagssvæðinu, sbr. 102. gr. samningsins. Einnig sé gert ráð fyrir því að litið sé til 

dómsúrlausna Evrópudómstólsins við túlkun hlutaðeigandi EES-reglna, sbr. 6. gr. EESS og 3. 

gr. samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Þá hafi EESS að 

geyma ýmis fyrirmæli um samráð stofnana EFTA við stofnanir ESB, bæði almennt og á 

einstökum sviðum, svo og úrræði ef upp komi misræmi í framkvæmd þessara stofnana.
21

  

1.3.2 Ákvörðun um upptöku gerða í samninginn 

ESB- og EFTA-stoðirnar tengjast í gegnum sameiginlegar EES-stofnanir. Ein sú 

mikilvægasta fyrir daglega virkni EESS er Sameiginlega EES-nefndin sem er skipuð 

fulltrúum EES/EFTA-ríkjanna og Framkvæmdastjórnar ESB. Meginhlutverk nefndarinnar er 

að taka ákvarðanir um hvaða regluverk sem sett er á vettvangi ESB skuli tekið upp í EES, sbr. 

1. mgr. 102. gr. samningsins. Af 2. mgr. 93. gr. EESS leiðir að ákvarðanir nefndarinnar skuli 

teknar með samkomulagi milli bandalagsins annars vegar og einróma samþykki EFTA-

ríkjanna hins vegar. Formlega séð hefur hvert og eitt EFTA-ríki því neitunarvald við töku 

ákvarðana um breytingar á samningnum enda verða þau að hafa að hafa náð samkomulagi sín 

á milli til þess að geta mælt einum rómi, sbr. 2. og 5. mgr. 102. gr. EESS. Frá pólitísku 

sjónarmiði er það hins vegar varla raunhæft, svo framarlega sem stjórnvöld EFTA-ríkjanna 

vilja halda í EESS, enda væri markmiði hans um einsleitt efnahagssvæði þá stefnt í hættu.
22

  

                                                        
20 Þskj. 1109, 145. lögþ. 2015-16, bls. 161 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
21 Sama heimild, bls. 161-162 
22 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 

148-152 og 166. 
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1.3.3 Innleiðing í landsrétt 

Þegar sameiginlega EES-nefndin hefur ákveðið að taka nýjar gerðir (reglugerðir eða 

tilskipanir) upp í EESS eru aðildarríki samningsins þjóðréttarlega skuldbundin til að innleiða 

þær í landsrétt, sbr. 7. gr. EESS. Þó er mögulegt að beita heimild í 103. gr. EESS til að gera 

fyrirvara um að ákvörðun geti ekki orðið bindandi strax vegna stjórnskipulegra skilyrða 

heima fyrir. Af a-lið 7. gr. leiðir að reglugerðir ESB skulu teknar orðrétt upp í landsrétt 

aðildarríkjanna en af b-lið leiðir að aðildarríkin hafa yfirleitt meira svigrúm til að velja 

innleiðingaraðferð þegar um tilskipanir er að ræða. Það er því munur á því hvernig EES-

gerðir eru innleiddar í íslenskan rétt eftir því hvort um er að ræða tilskipun eða reglugerð.  

 Innleiðing reglugerða fer almennt fram með svokallaðri tilvísunaraðferð en þá vísa sett lög 

frá Alþingi eða stjórnvaldsfyrirmæli í gerðina og taka fram að hún gildi sem íslensk lög. 

Tilskipanir eru svo almennt teknar upp með svokallaðri umritunaraðferð sem felst í því að 

EES-tilskipun er notuð sem efnisleg fyrirmynd að íslensku ákvæði.
23

  

1.3.3.1 Hvað gerist ef EES-gerðir eru ekki innleiddar í landsrétt með fullnægjandi hætti? 

Misbrestur EES/EFTA-ríkjanna á því að virða þær lagagerðir sem sameiginlega EES-nefndin 

ákveður að taka upp í EESS getur leitt til þess að ESA höfði samningsbrotamál gegn 

viðkomandi ríki fyrir EFTA-dómstólnum. Engin bein viðurlög eru ákvörðuð í slíkum málum 

heldur er látið nægja að slá því föstu að viðkomandi ríki hafi brotið af sér. Hins vegar verður 

að teljast bagalegt þegar ríki stendur ekki við þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar og er 

hugsanlegt að það leiði til þess að málið verði tekið til umfjöllunar í sameiginlegu EES-

nefndinni, sbr. 111. gr. EESS.
24

 Í þessu samhengi má nefna að á árunum 1994-2015 var Ísland 

efst á lista EES/EFTA-ríkjanna um fjölda samningsbrotamála sem ESA þurfti að höfða fyrir 

EFTA-dómstólnum. Í skýrslu stýrihóps forsætisráðuneytisins frá 2015 um framkvæmd EESS 

kemur fram að það megi m.a. rekja til smæðar íslenska stjórnkerfisins og mikils fjölda gerða 

sem teknar voru upp í samninginn.
25

  

 Að lokum ber að nefna að ef einstaklingur eða lögaðili verður fyrir tjóni vegna 

ófullnægjandi innleiðingar aðildarríkis á EES-gerð í landsrétt þá kann viðkomandi ríki að 

verða skaðabótaskylt. Reglan á rót að rekja til ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í máli E-

9/97, EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María Sveinbjörnsdóttir) þar sem dómstóllinn komst að 

þeirri niðurstöðu að innan EES-réttar gildi sambærileg bótaregla og innan ESB-réttar. Í álitinu 

kemur fram að ekki sé skýrt ákvæði um skaðabótaábyrgð í samningnum sjálfum, en að 

                                                        
23 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt, bls. 131-139. 
24 Sama heimild, bls. 150-151. 
25 Skýrsla stýrihóps forsætisráðuneytisins um framkvæmd EES-samningsins, bls. 7-30. 
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niðurstaðan leiði af tilgangi og lagalegri uppbyggingu hans, m.a. markmiði um einsleitni, sem 

og því markmiði að koma á og tryggja rétt einstaklinga og aðila í atvinnurekstri til jafnræðis 

og jafnra tækifæra. Í framhaldinu var álit EFTA-dómstólsins lagt til grundvallar í Hrd. 1999, 

bls. 4916 (236/1999).
26

  

1.3.4 Bókun 35 

Eftir að EES-gerðir hafa verið innleiddar í landsrétt aðildarríkja EESS er ekki öll sagan sögð 

því að á grundvelli bókunar 35 við samninginn hafa EES/EFTA-ríkin sett í lög reglu sem 

tryggir EES-reglum forgangsáhrif fram yfir reglur landsréttar.
27

  

 Ísland framfylgdi bókun 35 með setningu 3. gr. eesl. en skv. ákvæðinu skal skýra íslensk 

lög að svo miklu leyti sem við á til samræmis við EESS og þær reglur sem á honum byggja. 

Slíkri lögskýringu er þó takmörk sett, sbr. t.d. Hrd. frá 9. desember 2010 í máli nr. 79/2010 

(Biðskýlið í Njarðvík) þar sem Hæstiréttur tók fram að lögskýring á grundvelli 3. gr. eesl. geti 

ekki leitt til þess að litið sé fram hjá orðum íslenskra laga. Að þessu sögðu er hins vegar 

mikilvægt, ef Ísland ætlar sér að vera áfram þátttakandi í EES-samstarfinu, að innleiðing 

EES-reglna í landsrétt sé nægilega vönduð svo að ekki komi til misræmis milli landsréttar og 

EES-réttar.
28

  

1.3.5 Samantekt 

Eins og sjá má eru rík efnisleg tengsl á milli ESB-réttar og EESS og þar með landsréttar 

aðildarríkja samningsins. Það helgast af því að á grundvelli markmiðs EESS um einsleitni er 

sömu reglum ætlað að gilda á öllu EES-svæðinu hvað innri markaðinn varðar. Túlkun og 

beitingu reglnanna er einnig ætlað að vera samræmd. Þannig er EESS uppfærður eftir því sem 

gerðir sem heyra undir samninginn eru settar innan ESB og EES/EFTA-ríkjunum ber síðan 

þjóðréttarleg skylda til að innleiða þær í landsrétt. Þá ber EFTA-dómstólnum að hafa hliðsjón 

af úrlausnum Evrópudómstólsins við túlkun ákvæða samningsins. Eins og ofangreint mál Erlu 

Maríu Sveinbjörnsdóttur ber með sér hafa íslenskir dómstólar tekið tillit til þeirrar túlkunar en 

það samrýmist 3. gr. eesl. sem fjallað var um hér að ofan. Enn fremur hefur samningurinn að 

geyma ýmis fyrirmæli um samráð stofnana EFTA-stoðarinnar við stofnanir ESB og úrræði ef 

upp kemur misræmi í framkvæmd þessara stofnana.  

 Í næsta kafla verður gerð grein fyrir helstu stjórnskipulegu álitaefnum sem komu upp 

varðandi framsal ríkisvalds við aðild Íslands að EESS. Þá verður einnig rakið hvernig tengsl 

                                                        
26 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 196-227. 
27 Sama heimild, bls. 100-101. 
28 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt, bls. 132-133. 
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EESS við ESB-rétt hafa leitt til þess að þróun innan ESB sem kennd er við stofnanavæðingu 

sem og auknar kröfur samningsins um framsal ríkisvalds aðildarríkja hans 

hafa leitt af sér frekari stjórnskipuleg álitaefni í þeim efnum. 

2. Stjórnskipuleg álitaefni varðandi skuldbindingar skv. EES-samningnum 

2.1 Álit sérfræðinganefndar utanríkisráðherra frá 1992  

Eina ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar sem fjallar um gerð milliríkjasamninga er 21. gr. 

hennar. Samkvæmt ákvæðinu gerir forseti Íslands samninga við önnur ríki þó að það sé í raun 

á forræði handhafa framkvæmdarvaldsins, sbr. 13. og 14. gr. stjórnarskrárinnar. Í ákvæðinu er 

jafnframt tekið fram að forseti getur enga slíka samninga gert ef þeir hafa í sér fólgið afsal eða 

kvaðir á landi eða landhelgi eða horfa til breytinga á stjórnarhögum ríkisins nema samþykki 

Alþingis komi til.  

 Fram að 10. áratug síðustu aldar tók Ísland þátt í margvíslegri þjóðréttarsamvinnu á 

grundvelli 21. gr., sbr. t.d. aðild Íslands að Sameinuðu þjóðunum árið 1946 og fullgilding 

Norður-Atlantshafssamningsins (NATO) árið 1949. Framsal ríkisvalds kom ekki til umræðu í 

tengslum við slíka samvinnu fyrr en undirbúningur að EESS hófst. Það helgast af því að hann 

var ólíkur öðrum þjóðréttarsamningum sem Ísland hafði verið aðili að, bæði að efni og 

umfangi.
29

 Það voru einkum valdheimildir stofnana EESS skv. ákvæðum samningsins sem 

þörfnuðust skoðunar, út fá því hvort þau fælu í sér framsal ríkisvalds sem væri í andstöðu við 

2. gr. stjórnarskrárinnar um þrískiptingu ríkisvaldsins og 60. gr. um endurskoðunarvald 

dómstóla gagnvart stjórnvaldsákvörðunum. Í þeim efnum var lagt til grundvallar álit nefndar 

sem utanríkisráðherra skipaði vorið 1992 en nefndin beindi sjónum sínum aðallega að 

heimildum ESA í tengslum við eftirlit með samkeppnisreglum samningsins. ESA hafði beinar 

heimildir til að taka bindandi og íþyngjandi ákvarðanir gagnvart einstaklingum og lögaðilum 

á íslensku yfirráðasvæði, þ.á m. um sektir og févíti sem aðfararhæf væru að landsrétti. Þá var 

ekki gert ráð fyrir að ákvarðanir ESA yrðu bornar undir íslenska dómstóla heldur EFTA-

dómstólinn til endanlegrar úrlausnar eða EB-dómstólinn í blönduðum samkeppnismálum.
30

 

Samantekið var niðurstaða nefndarinnar að fullgilding og lögfesting EESS fæli ekki í sér 

framsal ríkisvalds sem útheimti stjórnarskrárbreytingar en það byggðist á því að 1) það væri 

íslensk réttarregla að við sérstakar aðstæður bæri að beita erlendum réttarreglum hér á 

landi, 2) dæmi væru um að ákvarðanir erlendra stjórnvalda giltu hér á landi og að þær væru 

                                                        
29 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 5-6. 
30 Sama heimild, bls. 6-7. 
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aðfararhæfar, 3) dæmi væru um að erlenda dóma mætti framkvæma hér á landi, 4) vald það 

sem alþjóðastofnunum væri ætlað með EES-samningnum væri vel afmarkað, 5) þetta vald 

væri á takmörkuðu sviði og 6) væri ekki verulega íþyngjandi fyrir íslenska aðila. Að lokum 

gerði nefndin þann fyrirvara að síðar bæri að gera stjórnarskrárbreytingu ef fram kæmi að 

forsendur hennar stæðust ekki.
31

  

2.1.1 Gagnrýni á álit nefndarinnar  

Niðurstaða nefndar utanríkisráðherra var umdeild og lögfræðiálit gengu á annan veg. Í þeim 

efnum ber sérstaklega að víkja að tveimur álitsgerðum. Annars vegar álitsgerð Björns Þ. 

Guðmundssonar lagaprófessors og hins vegar álitsgerð dr. Guðmundar Alfreðssonar en þar 

koma fram margar af helstu röksemdunum sem hafa þótt standa gegn framsali ríkisvalds á 

grundvelli EESS, að óbreyttri stjórnarskrá. Í álitsgerð sinni tók Björn fram að óþekkt væri að 

framsal framkvæmdarvalds til útlanda ætti sér stað. Björn hafnaði því jafnframt að 

þjóðréttarlegar stofnanir skv. EESS væru stjórnvöld í skilningi 2. gr. stjórnarskrárinnar og því 

yrði stjórnskipulegt gildi samningsins ekki byggt á því að ákvæðið tæki til þessara stofnana. 

Þá taldi hann að þau viðmið sem nefnd utanríkisráðherra setti fram um það hvenær heimilt 

væri að víkja frá 2. gr. stjórnarskrárinnar væru óljós og varhugavert væri að láta hinn almenna 

löggjafa um að meta það.
32

 Varðandi dómsvaldið tekur Björn fram að það sem tekið er fram í 

álitsgerðinni varðandi framsal framkvæmdarvalds eigi í veigamiklum atriðum einnig við um 

framsal dómsvalds skv. EESS. Lokaniðurstaða Björns var því að vafi um hvort það framsal á 

framkvæmdar- og dómsvaldi sem EESS gerði ráð fyrir stæðist gagnvart 2. gr. stjórnarskrár 

væri svo mikill að ekki mætti taka áhættuna af því að lögfesta samninginn að óbreyttri 

stjórnarskrá.
33

 

 Guðmundur var nokkuð harðorður í álitsgerð sinni en hann taldi niðurstöðu nefndarinnar 

ekki rúmast innan stjórnarskrárinnar og kallaði hann hana „ævintýramennsku í lögfræði“ sem 

væri algjörlega úr lausi lofti gripin.
34

 Einkum taldi Guðmundur samninginn raska þrískiptingu 

ríkisvaldsins skv. 2. gr. stjórnarskrárinnar og sakaði nefndina um að gera lítið úr ríkis-, 

fullveldis- og sjálfstæðishugtökunum.
35

 Varðandi löggjafarvaldið taldi hann að þó svo að 

Alþingi færi formlega með neitunarvald varðandi gerðir sem teknar væru upp í samninginn 

væri efni þeirra og orðalag á forræði stofnana ESB. Matsatriði væri hvort þetta bryti í bága 

                                                        
31 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 712-713. 
32 Sama heimild, bls. 731-732. 
33 Sama heimild, bls. 736. 
34 Sama heimild, bls. 746. 
35 Sama heimild, bls. 753. 
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við stjórnarskrána.
36

 Hann taldi hins vegar engan vafa á að valdheimildir ESA, sem fælust í að 

geta tekið ákvarðanir sem yrðu bindandi á Íslandi og kæmu beint til fullnustu innanlands án 

þess að íslensk stjórnvöld eða dómstólar gætu haft áhrif á efni þeirra, fælu í sér framsal 

framkvæmdarvalds sem rúmaðist ekki innan stjórnarskrárinnar.
37

 Varðandi dómsvaldið taldi 

Guðmundur að stjórnarskráin hefði ekki að geyma heimild til framsals þess til 

alþjóðastofnana líkt og hann taldi samninginn gera ráð fyrir varðandi EFTA-dómstólinn.
38

 

Hann benti enn fremur á að það væri algjört einsdæmi í stofnanagrein þjóðaréttar að lagt væri 

til að ríki framseldi framkvæmda- og dómsvald til alþjóðastofnunar sem það væri ekki aðili 

að.
39

 

2.1.2 Álitið verður að reglu 

Íslenska stjórnarskráin byggist á þeirri undirstöðu að Ísland sé fullvalda ríki en frá sjónarhóli 

stjórnskipunarréttar birtist fullveldið þannig að æðsta stjórn innri málefna ríkisins á íslensku 

yfirráðasvæði er á hendi innlendra stofnana sem taldar eru í 2. gr. stjórnarskrárinnar.
40

 Af 

þessu leiðir að án samþykkis Alþingis heimilar 21. gr. stjórnarskrárinnar ekki gerð samninga 

sem fela í sér framsal einhverra hluta ríkisvaldsins til annarra þjóðréttaraðila, enda væri með 

því verið að raska því fyrirkomulagi sem 2. gr. mælir fyrir um. Samþykki Alþingi slíkan 

samning er það venjulega gert í formi þingsályktunar sem heimilar ríkisstjórninni að fullgilda 

hann fyrir hönd Íslands.
41

 

 Niðurstaðan varðandi EESS var að hann væri ekki andstæður stjórnarskránni heldur 

rúmaðist innan þeirra viðmiða sem nefnd utanríkisráðherra setti fram. Samningurinn var því 

fullgiltur og lögfestur um leið. Samandregið má því segja að álitsgerð nefndar 

utanríkisráðherra frá 1992 hafi lagt grunn að þeirri óskráðu reglu að stjórnarskráin veiti 

Alþingi heimild til framsals ríkisvalds að tilteknum skilyrðum uppfylltum.
42

  

2.1.3 Útfærsla Davíðs Þórs Björgvinssonar á óskráðu reglunni 

Eftir að álit nefndar utanríkisráðherra frá 1992 kom út hefur margoft reynt á óskráðu regluna 

um heimild til framsals ríkisvalds og fræðimenn hafa deilt um inntak hennar. Davíð Þór 

Björgvinsson gerði því tilraun til setja fram nýja útfærslu á reglunni en hann telur að með 

                                                        
36 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 741. 
37 Sama heimild, bls. 745. 
38 Sama heimild, bls. 750. 
39 Sama heimild, bls. 755. 
40 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 2. 
41

 Björg Thorarensen: „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“, bls. 427-431. 
42 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 100-101. 
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hliðsjón af lagaframkvæmd og fræðikenningum geti reglan hljóðað þannig að framsal 

ríkisvalds til alþjóðastofnana sé heimilt að ákveðnu marki, að uppfylltum eftirtöldum 

skilyrðum: 1) Að framsalið sé byggt á almennum lögum, 2) að framsalið sé afmarkað og vel 

skilgreint, 3) að framsalið sé ekki verulega íþyngjandi, hvorki fyrir íslenska ríkið né þegna 

þess, 4) að framsalið sé byggt á samningi sem kveði á um gagnkvæm réttindi og skyldur og 

mæli fyrir um samsvarandi framsal ríkisvalds annarra samningsríkja, 5) að hinar alþjóðlegu 

stofnanir sem vald er framselt til byggist á lýðræðislegum grundvelli og að þær viðurkenni 

almennar meginreglur um réttláta málsmeðferð og réttláta stjórnsýslu, 6) að framsalið leiði af 

þjóðréttarsamningi sem stefnir að lögmætum markmiðum í þágu friðar og menningarlegra, 

félagslegra eða efnahagslegra framfara, 7) að framsalið leiði ekki til þess að skert séu réttindi 

þegnanna sem vernduð eru í stjórnarskrá, 8) að framsalið sé afturkallanlegt.
43

  

2.2 Flóðbylgja reglna 

Í málinu Bulmer Ltd. v J. Bollinger frá 1974 líkti Denning lávarður, einn áhrifamesti dómari 

Bretlandseyja, áhrifum EB-réttar á breskan rétt og fullveldi breska ríkisins við flóðbylgju: 

The Treaty [of Rome] does not touch any of the matters which concern solely England 

and the people in it. These are still governed by English law. They are not affected by the 

Treaty. But when we come to matters with a European element, the Treaty is like an 

incoming tide. It flows into the estuaries and up the rivers. It cannot be held back, 

Parliament has decreed that the Treaty is henceforward to be part of our law. It is equal in 

force to any statute.
44

 

Síðan þá hafa margir fræðimenn notast við myndlíkingu Dennings, t.a.m. þegar fjallað hefur 

verið um upptöku EFTA-ríkjanna á reglum ESB á grundvelli EESS.
45

 Frá því að 

samningurinn var gerður hefur hann verið í stöðugri þróun og mikill fjöldi gerða bæst við 

hann en t.a.m. áttu 17,2% af samþykktum lögum á Íslandi á árunum 1992-2006 beinan 

uppruna í aðildinni að EESS.
46

 Það sem ber hæst í þróun samningsins er aukinn fjöldi gerða 

sem veita alþjóðastofnunum vald til að taka bindandi og íþyngjandi ákvarðanir gagnvart 

innlendum stofnunum og einkaaðilum að innanlandsrétti.
47

 Það er fylgifiskur sambærilegrar 

þróunar innan ESB sem kölluð hefur verið stofnanavæðing og felst í því að í auknum mæli er 

                                                        
43 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 478-479. 
44 Denning lávarður: „Bulmer v. Bollinger“. All England Law Reports, bls. 1231. 
45 Sjá t.d. Kristrún Heimisdóttir: „Stjórnarskrárbundið fullveldi Íslands“, bls. 44-50. 
46 Samantekt. Lög samþykkt á Alþingi sem eiga rætur að rekja til samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, bls. 

2. 
47 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 16. 
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framkvæmdarvald framselt frá Framkvæmdastjórn ESB til sérstofnana sambandsins á 

grundvelli nýrra ESB-gerða.
48

  

 Þegar taka þarf slíkar gerðir upp í EESS getur það skapað álitamál varðandi tveggja stoða 

kerfið því ef eftirlit Framkvæmdastjórnar ESB færist á hendur sérstofnana sem aðeins 

fulltrúar ESB-ríkja eiga sæti í og enga hliðstæðu er að finna í eftirlitskerfi EES/EFTA-

ríkjanna getur reynst erfitt að tryggja gagnkvæmni EFTA- og ESB-stoðarinnar. Þessi þróun 

hefur einnig leitt af sér stjórnskipuleg álitaefni varðandi framsal ríkisvalds, sbr. álitamál hér á 

landi í tengslum við þátttöku Íslands í Flugöryggisstofnun Evrópu, aðdragandann að 27. gr. 

samkeppnislaga og álitamál tengd framsali dómsvalds í samkeppnismálum.
49

 Nýjasta 

álitamálið í þessum efnum snýr að innleiðingu  ESB-reglugerða um eftirlit með 

fjármálamörkuðum. 

2.2.1 ESB-reglugerðir frá 2010 um evrópskt eftirlit með fjármálamörkuðum 

Þann 1. janúar 2011 tóku til starfa þrjár nýjar eftirlitsstofnanir innan ESB.
50

 Hér var um að 

ræða Evrópsku bankaeftirlitsstofnunina (EBA) sem starfar á grundvelli reglugerðar nr. 

1093/2010, Evrópsku vátrygginga- og lífeyrissjóðaeftirlitsstofnunina (EIOPA), sem starfar á 

grundvelli reglugerðar nr. 1093/2010, og Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunina 

(ESMA), sem starfar á grundvelli reglugerðar nr. 1095/2010. Þá var einnig stofnað sérstakt 

Kerfisáhætturáð með reglugerð nr. 1092/2010. Setning reglugerðanna var hluti af viðamiklu 

löggjafarstarfi sem átti sér stað í Evrópu eftir fjármálakreppuna 2008 en saman var 

stofnunum, ásamt eftirlitsstofnunum aðildarríkja ESB, ætlað að mynda evrópskt eftirlit með 

fjármálastarfsemi.
51

  

 Eftirlitsstofnunum ESB er ætlað að endurvekja traust á fjármálakerfinu og í því skyni er 

þeim falið að samræma eftirlit og tryggja samræmda beitingu regluverks um 

fjármálastarfsemi á innri markaði sambandsins. Einnig er þeim ætlað að meta hættur sem 

steðja að fjármálakerfi ESB og grípa til aðgerða af því tilefni.
52

 Formlegar valdheimildir 

EBA, ESMA og EIOPA eru sambærilegar þó að þær reglur sem þeim er ætlað að fylgja séu 

mismunandi. Ekki er tilefni til að fjalla ítarlega um valdheimildirnar hér heldur verður látið 

nægja að gera grein fyrir þeim álitaefnum sem innleiðing gerðanna hafði í för með sér hér á 

                                                        
48 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 10. 
49 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 8-12. 
50 Reglugerðirnar voru settar að tillögu nefndar sem framkvæmdastjórn ESB skipaði í nóvember 2008 undir 

formennsku Jacques De Larosiére. Sjá 3. mgr. formálsorða reglugerðanna.  
51 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt, bls. 116. 
52 Sama heimild, bls. 116-117. 
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landi og í Noregi en gerðirnar féllu undir gildissvið EESS og því þurfti að taka þær upp í 

samninginn. 

2.2.1.1 Álitaefni varðandi tveggja stoða kerfið og framsal ríkisvalds 

Sú gagnrýni sem reglugerðirnar mættu á Íslandi og í Noregi sneri einkum að því að ekki var 

gert ráð fyrir að EES/EFTA-ríkin ættu aðild að eftirlitsstofnununum og því hefði upptaka 

þeirra í EESS falið í sér afturhvarf frá tveggja stoða kerfi samningsins. Þá var talið að með 

innleiðingu reglugerðanna yrði stigið skrefi lengra í framsali ríkisvalds en rúmaðist innan 

stjórnarskráa Íslands og Noregs.
53

 

 Þann 14. október 2014 náðist hins vegar samkomulag milli fjármálaráðherra aðildarríkja 

EFTA og ESB um aðlögun reglugerðanna að tveggja stoða kerfi EESS.
54

 Samkvæmt því yrðu 

allar bindandi ákvarðanir gagnvart EES/EFTA-ríkjunum teknar af ESA og hægt að bera þær 

undir EFTA-dómstólinn. Einnig kom fram að ef um væri að ræða ágreining milli 

eftirlitsstofnana ESB og ESA myndu ákvæði EESS um málsmeðferð fyrir sameiginlegu EES-

nefndinni gilda. 

 Til þess að meta hvort innleiðing reglugerðanna, eftir aðlögun þeirra, samrýmdist reglum 

íslenskrar stjórnskipunar aflaði fjármála- og efnahagsráðuneytið álitsgerðar frá Skúla 

Magnússyni. Í álitsgerðinni kemur fram að gerðirnar feli í sér að ESB-stoðinni séu veitt meiri 

áhrif en almennt hafi tíðkast, einkum þar sem stofnunum ESB sé falið að hafa frumkvæði að 

og undirbúa ákvarðanir ESA. Hins vegar sé formlegt ákvörðunarvald í öllum tilvikum hjá 

ESA. Þá myndu íslenska ríkið og ESA taka þátt í málsmeðferð hlutaðeigandi stofnunar ESB 

áður en tillaga yrði borin fram og væri það til þess fallið að auka jafnræði og gagnkvæmni. 

Skúli telur því að í fljótu bragði hafi verið komið til móts við þá meginkröfu, sem gerð hafði 

verið um að gerðirnar yrðu aðlagaðar að tveggja stoða kerfi EESS.
55

 Hvað varðar framsal 

ríkisvalds á grundvelli gerðanna telur Skúli að það framsal sem þær gera ráð fyrir fullnægi því 

skilyrði að teljast nauðsynlegt vegna alþjóðasamvinnu sem Ísland tekur þátt í og helgast af 

mikilvægum hagsmunum ríkisins. Skilyrðum um að framsalið sé skýrt og á afmörkuðu sviði 

væri fullnægt. Þá væri eðli og umfang þeirra heimilda ekki umfram það sem áður hafi verið 

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

með fjármálamörkuðum í EES-samninginn, bls. 38-39. Þskj. 1109. fylgiskjal XXXI, lögþ. 2015-16 (enn óbirt í 

A- deild Alþt.). 

54
 Samkomulag fjármálaráðherra aðildarríkja EFTA og ESB frá 14. október 2014 um aðlögun þriggja 

reglugerða um evrópskar eftirlitsstofnanir á fjármálamarkaði að tveggja stoða kerfi EES-samningsins. 

 
55 Þskj. 1109, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 131-133 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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talið samrýmast stjórnarskránni.
56

 Í framhaldi af álitsgerðinni samþykkti Alþingi þann 23. 

september 2016 þingsályktunartillögu um að heimila ríkisstjórninni að staðfesta ákvarðanir 

sameiginlegu EES-nefndarinnar um að taka reglugerðirnar upp í IX. viðauka EESS.
57

  

 Af framangreindu er ljóst að Skúli telur að framsal valdheimilda á grundvelli 

reglugerðanna sé ekki svo frábrugðið því sem áður hefur tíðkast á grundvelli EESS að það fari 

út fyrir mörk óskráðu reglunnar, og þar með stjórnarskrárinnar, um heimild löggjafans til 

framsals ríkisvalds. Það er athyglisvert því að litið var öðruvísi á málið í Noregi en gerð 

verður grein fyrir því í lok kafla 2.3.3. Áður en að því kemur verður hins vegar fjallað um 

meginatriði norsku stjórnarskrárinnar þegar kemur að framsali ríkisvalds og almennt um það 

hvernig framkvæmd EESS hefur vakið stjórnskipuleg álitamál þar í landi. Helgast þessi 

nálgun af því að réttarkerfi Íslands og Noregs standa á svipuðum grunni og því hefur tíðkast 

að líta til Norðmanna þegar lagaleg álitaefni koma upp hér á landi.
58

  

2.3 Litið til Noregs 

2.3.1 Hvað segir norska stjórnarskráin um framsal ríkisvalds? 

Í 1. gr. norsku stjórnarskrárinnar kemur fram að konungsríkið Noregur sé frjálst, sjálfstætt, 

ódeilanlegt og óháð ríki og stjórnarfar þess byggist á takmörkuðu og erfðabundnu 

konungsvaldi. Í ákvæðinu felst sú meginregla að ríkisvaldið sé á hendi innlendra stofnana þar 

sem Stórþingið fer með löggjafarvaldið, sbr. 49. og 75. gr. a., konungurinn og ríkisstjórn með 

framkvæmdarvaldið, sbr. t.d. 3. gr. og dómstólar með dómsvaldið, sbr. 88. gr. Af þessu leiðir 

að framsal ríkisvalds til alþjóðlegra stofnana er undantekning frá meginreglunni en í 115. gr. 

er kveðið á um málsmeðferð við ákvarðanatöku um slíkt framsal. Þar kemur fram að til að 

tryggja alþjóðafrið og öryggi eða til að efla alþjóðlega réttarskipan og samvinnu geti 

Stórþingið samþykkt með 3/4 hlutum atkvæða að alþjóðastofnun sem Noregur er aðili að eða 

vill gerast aðili að geti á efnislega afmörkuðu sviði farið með þær valdheimildir sem ella 

heyra undir valdhafa ríkisins. Þurfa þá a.m.k. 2/3 hlutar þingmanna að taka þátt í 

atkvæðagreiðslunni. Þá kemur fram að þetta eigi ekki við um alþjóðastofnanir sem taka 

ákvarðanir sem aðeins eru þjóðréttarlega bindandi fyrir ríkið en í slíkum tilvikum er norska 

ríkinu frjálst að gera samninga, jafnvel án aðkomu þingsins. Það er þá gert á grundvelli 2. 

mgr. 26. gr. stjórnarskrárinnar sem er sambærileg 21. gr. íslensku stjórnarskrárinnar.
59

  

                                                        
56 Þskj. 1109, 145. lögþ. 2015-2016, bls. 181-183 (enn óbirt í A-deild Alþt.).  
57 Þskj. 1109, 145. lögþ. 2015-2016 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
58 Arnaldur Hjartarson: Evrópskur bankaréttur og áhrif hans á íslenskan rétt, bls. 175. 
59 Erik Holmøyvik: „Norway´s constitutional acrobats under the EEA agreement“, bls. 139-140. 
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2.3.2 Framkvæmdin í Noregi og gagnrýni á hana 

Þegar EES-gerðir sem fela í sér framsal ríkisvalds til stofnana samningsins eru innleiddar í 

norskan rétt hefur norska þingið almennt ekki stuðst við þá málsmeðferð sem 115. gr. norsku 

stjórnarskrárinnar mælir fyrir um. Í staðinn hefur þingið samþykkt slíkar gerðir á grundvelli 

einfalds meirihluta skv. 2. mgr. 26. gr. Þessi framkvæmd er talin helgast af venjumyndaðri og 

óskráðri reglu sem á rætur að rekja til kenningar lagaprófessorsins Carl August Fleischer frá 

árinu 1963. Kenningin kveður á um að norska þingið hafi svigrúm til að heimila framsal 

ríkisvalds skv. 2. mgr. 26. gr., sé framsalið aðeins minni háttar. Kenninguna reisti Fleischer 

m.a. á þeim sjónarmiðum að það yrði of þungt í vöfum að krefjast málsmeðferðar eins og 

mælt er fyrir um í 115. gr. við hvers konar minni háttar framsal ríkisvalds. 

 Á meðal þeirra fræðimanna sem hafa gagnrýnt þessa framkvæmd er Erik Holmøyvik. 

Hann telur að það standist ekki kröfur stjórnarskrárinnar að heimila framsal nýrra 

valdheimilda án þess að fylgja kröfum 115. gr. Hann vill meina að líkt og þegar EESS var 

samþykktur í Noregi á grundvelli ákvæðisins hefði átt að fylgja ákvæðinu árið 2012 þegar 

gerðir um sektarvald ESA í flugöryggismálum og dómsvald EFTA-dómstólsins voru 

samþykktar. Þær hafi nefnilega falið í sér sambærilegt framsal ríkisvalds og átti sér stað við 

aðild Noregs að EES. Hins vegar hafi norska ríkisstjórnin haldið því fram að framsal 

ríkisvalds skv. gerðunum væri aðeins minni háttar og fylgt málsmeðferð 2. mgr. 26. gr. 

Holmøyvik bendir á að tilgangurinn með setningu 2. mgr. 26. gr. hafi ekki verið að víkja 

málsmeðferð 115. gr. til hliðar. Rýmkandi lögskýring á 2. mgr. 26. gr. geti ekki komið í stað 

115. gr. enda geri ákvæðið engan greinarmun á minni háttar og meiri háttar áhrifum framsals. 

Því standi í raun engin rök til þess að víkja frá fyrirmælum 115. gr. Með því að gera það séu 

norsk stjórnvöld að reyna að komast hjá því að viðurkenna fyrir almenningi að valdheimildir 

séu framseldar alþjóðastofnunum í sífellt ríkari mæli á grundvelli EESS. Ástæðu þess megi 

rekja til viðkvæmrar umræðu í Noregi um inngöngu í ESB en aðild að sambandinu hafi 

tvívegis verið hafnað í þjóðaratkvæðagreiðslu í Noregi (1972 og 1994).
60

  

2.3.3 Samantekt 

Af framangreindu er ljóst að þau álitaefni sem hafa komið upp í Noregi varðandi 

stjórnskipulegt gildi EESS eru ekki ólík þeim sem hafa verið hér á landi en t.a.m. hefur 

framsal ríkisvalds á grundvelli samningsins í báðum ríkjunum að einhverju leyti stuðst við 

óskráða reglu. Hins vegar er mikilvægt að hafa í huga að 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar 

                                                        
60 Erik Holmøyvik: „Norway´s constitutional acrobats under the EEA agreement“, bls. 140-148. 



 18 

veitir skýra heimild til framsal valds til alþjóðastofnana að vissum skilyrðum uppfylltum, en 

sú íslenska er þögul um efnið.  

 Varðandi innleiðingu ESB-reglugerðanna frá 2010 um eftirlit með fjármálamörkuðum er 

þó grundvallarmunur á nálgun ríkjanna. Norðmenn töldu að þær fælu í sér umfangsmeira 

framsal ríkisvalds en fyrri EES-gerðir hefðu gert ráð fyrir. Norðmenn fylgdu því sérstakri 

málsmeðferðarreglu 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar þegar gerðirnar voru samþykktar af 

norska Stórþinginu þann 13. júní 2016.
61

 Líkt og komið var inn á í kafla 2.2.1.2 var hins vegar 

talið á Íslandi að gerðirnar væru sambærilegar þeim sem áður hefðu verið teknar upp í 

samninginn. Þetta ósamræmi í nálgun Íslendinga og Norðmanna á innleiðingunni veitir 

vísbendingu um að hér á landi séu menn farnir að teygja heimild löggjafans til framsals 

ríkisvalds ansi langt og jafnvel út fyrir það sem réttlætanlegt getur talist að óbreyttri 

stjórnarskrá. Það vekur upp spurningar um hvort ekki væri betra að setja sérstakt ákvæði í 

stjórnarskrána sem heimilar slíkt framsal berum orðum og verður vikið að því í næsta kafla.  

3. Eru breytingar á stjórnarskránni nauðsynlegar? 

3.1 Svara leitað á réttum forsendum 

Þegar svara er leitað við því hvort breyta þurfi íslensku stjórnarskránni þannig að hún mæli 

fyrir um heimild til framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana er nauðsynlegt að leitin fari fram á 

réttum forsendum. Þær forsendur hljóta að snúa að því hvaða hlutverk stjórnarskránni sé 

ætlað í samfélaginu og hvort áframhaldandi framsal ríkisvalds á grundvelli óskráðu reglunnar 

grafi undan því hlutverki.  

 Til þess að leiða þetta í ljós verður eftirfarandi umfjöllun skipt í fjóra hluta. Í fyrsta lagi 

verður fjallað um hugmyndafræðilegan bakgrunn stjórnarskrárinnar sem kenndur er við 

stjórnarskrárhyggju. Í öðru lagi er fjallað um sögu stjórnarskrárinnar og þær breytingar sem 

hafa verið gerðar á henni en inn í þá umfjöllun fléttast umfjöllun um fullveldið sem talið er 

vera einn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar. Í þriðja lagi verður farið yfir hvort setning 

sérstaks framsalsákvæðis myndi einhverju breyta fyrir núverandi framkvæmd og í fjórða lagi 

verður gerð grein fyrir ályktun Bjargar Thorarensen um hvort breytinga sé þörf á 

stjórnarskránni en hún skrifaði grein um efnið fyrir stuttu. Í lokakafla ritgerðarinnar verður 

svo tekin afstaða til þess hvort breytinga sé þörf á stjórnarskránni út frá þeirri umfjöllun sem 

farið hefur fram.  

                                                        
61 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 15-16. 
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3.2 Hugmyndafræðilegur bakgrunnur stjórnarskrárinnar – stjórnarskrárhyggja 

Venjan er að rekja upphaf þeirrar hugmyndafræði sem almennt býr að baki stjórnarskrám 

Vesturlanda og kallast stjórnarskrárhyggja til frelsisbaráttu Bandaríkjanna og byltingarinnar í 

Frakklandi við lok 18. aldar. Ýmsar leiðir hafa verið farnar við að skilgreina 

stjórnarskrárhyggju. Menn hafa þó almennt komið sér saman um að í henni felist að 

handhafar ríkisvalds séu bundnir af grundvallarlögum sem finna megi í ritaðri stjórnarskrá 

sem geymir ákvæði um stjórnskipunina og valdmörk einstakra greina ríkisvaldsins. Þessum 

grundvallarlögum sé ætlað að sporna gegn misbeitingu valdsins og eftir atvikum tryggja 

þegnunum ákveðin grundvallarréttindi.
62

 Stjórnarskrárhyggja er einnig talin auka 

fyrirsjáanleika laga með því að kveða á um grundvallarreglur sem segja fyrir um hvernig 

almenn lög verða til og setja efni þeirra nokkrar takmarkanir en það er talið gera borgunum 

auðveldara að gera áætlanir um líf sitt.
63

 Þá er stjórnarskrárhyggja talin treysta stöðugleika í 

réttarkerfinu sem felst m.a. í því að erfiðara er að breyta stjórnarskránni en almennum lögum, 

sbr. t.d. sérstakt breytingarferli sem 79. gr. íslensku stjórnarskrárinnar gerir ráð fyrir. Þannig 

er stjórnarskránni ætlað að standast tímans tönn og mynda ramma utan um hina pólitísku 

rökræðu hverju sinni.
64

  

 Ef lagt er til grundvallar að hugmyndafræðilegur bakgrunnur íslensku stjórnarskrárinnar 

sé stjórnarskrárhyggja er því ljóst að stjórnarskránni er ætlað að vera ákveðin kjölfesta í 

stjórnskipuninni sem tryggir fyrirsjáanleika og stöðugleika í réttarkerfinu, stjórnmálalífinu og 

samfélaginu almennt. Þá gegnir hún mikilvægu hlutverki við takmörkun valdsins og 

tryggingu lágmarksréttinda borgaranna.
65

  

3.3 Stjórnarskrá á gömlum grunni 

Setning stjórnarskrár lýðveldisins Íslands á sér nokkuð langan aðdraganda en segja má að hún 

hafi verið lokaáfangi í baráttu Íslendinga fyrir sjálfstæði sínu gagnvart danska konungsríkinu. 

Ekki er ástæða til að rekja alla sjálfstæðisbaráttu Íslendinga hér. Hins vegar ber að hafa í huga 

að þegar lýðveldisstjórnarskráin tók árið 1944 gildi höfðu Íslendingar verið undir stjórn 

konungs í u.þ.b. 680 ár, fyrst Noregskonungs með Gamla sáttmála 1262-1264 en 

Danakonungs frá því að Noregur og Danmörk sameinuðust undir stjórn sama konungs árið 

1380. Á þeim tíma höfðu tvær stjórnarskrár verið í gildi hér á landi. Annars vegar 

stjórnarskráin um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 1874 og hins vegar 

                                                        
62 Hafsteinn Þór Hauksson og Skúli Magnússon: Kaflar í réttarheimspeki, bls. 195. 
63 Hafsteinn Þór Hauksson: „Bútasaumur“, bls. 297-298. 
64 Sama heimild, bls. 298. 
65 Sama heimild, bls. 299. 
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fullveldisstjórnarskráin frá 1920 sem var sett í kjölfar sambandslagasamningsins við 

Danmörku frá 30. nóvember 1918.
66

 

 Efnisleg uppbygging lýðveldisstjórnarskrárinnar er nánast óbreytt frá 

fullveldisstjórnarskránni en grunnur fullveldisstjórnarskrárinnar var lagður með 

stjórnarskránni frá 1874. Litlar breytingar á stjórnskipuninni þegar lýðveldisstjórnarskráin tók 

gildi má rekja til þess að þær miðuðu fyrst og fremst að því að innleiða ný ákvæði um forseta 

sem þjóðhöfðingja í stað konungs. Þannig voru aðeins gerðar nauðsynlegar breytingar til þess 

að koma hér á lýðveldi en til marks um það má nefna að milliþinganefnd sem vann að 

frumvarpi að stjórnarskránni skilaði áliti árið 1943 þar sem kom fram að nefndin gerði ráð 

fyrir að heildarendurskoðun stjórnarskrárinnar myndi fara fram síðar. Þrátt fyrir ýmsar 

tilraunir hefur slík heildarendurskoðun hins vegar ekki enn farið fram. Alls hafa átta 

breytingar verið gerðar frá gildistöku stjórnarskrárinnar 1944 en þær hafa helst snúið að III. 

kafla um þingkosningar og skipan Alþingis, sbr. stjskl. 77/1999, IV. kafla um störf Alþingis, 

sbr. stjskl. 56/1991 og mannréttindakaflanum með stjskl. 97/1995. Hins vegar eru kaflar eins 

og I., II og sá V. nánast óbreyttir frá fullveldisstjórnarskránni 1920.
67

  

 Af framangreindu má ráða að þau ákvæði stjórnarskrárinnar sem helst koma til álita 

varðandi framsal ríkisvalds, þ.e. 1., 2., 21. og 60. gr., er að finna í þeim köflum hennar sem 

minnstum breytingum hafa tekið og eiga, rétt eins og stjórnarskráin sjálf, rót að rekja til 

hugmyndar um sjálfstæði og fullveldi íslenska ríkisins, einkum gagnvart danska 

konungsríkinu. Fullveldið er þannig einn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar en hugtakið 

fullveldi kemur iðulega við sögu þegar framsal ríkisvalds er rætt. 

3.4 Fullveldið 

Merking orðsins fullveldi er ekki afmörkuð með afgerandi hætti í íslenskum lögum og ræðst 

merking þess í íslenskum rétti því af fræðikenningum. Hugtakið hefur verið talið hafa tvær 

hliðar frá lögfræðilegu sjónarhorni, annars vegar stjórnskipulega og hins vegar þjóðréttarlega. 

Eins og kom fram í kafla 2.1.2 birtist fullveldið frá stjórnskipulegu sjónarhorni þannig að 

æðsta stjórn innri málefna ríkisins er í höndum innlendra stofnana sem taldar eru upp í 2. gr. 

íslensku stjórnarskrárinnar. Frá þjóðréttarlegu sjónarhorni er skilyrðið fyrir tilvist fullvalda 

ríkis svo að það hafi eitt framkvæmdalögsögu til ríkisyfirráða á afmörkuðu yfirráðasvæði sem 

er jafnframt byggt þegnum þess að staðaldri.
68

  

                                                        
66 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur I. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 64-74. 
67 Sama heimild, bls. 75-78. 
68 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 56. 
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 Almennt er miðað við að Ísland hafi orðið fullvalda ríki þegar sambandslagasáttmálinn 

við Danmörku gekk í gildi þann 1. desember 1918 en í 1. gr. sáttmálans er tekið fram að 

Íslands sé frjálst og fullvalda ríki.
69

 Oft er litið á sáttmálann sem eitt aðaltákn 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og því stundum haldið fram að til þess að standa vörð um 

sjálfstæðið megi ekki skerða fullveldið sem sé verndað í stjórnarskránni. Sem dæmi um slíkan 

málflutning má nefna ræðu Ólafs Ragnars Grímssonar við setningu Alþingis haustið 2015 er 

hann gerði skýrslu stjórnarskrárnefndar forsætisráðherra frá 2014 að umræðuefni sínu. Í 

skýrslunni hafði komið fram að nefndin taldi að í stjórnarskránni þyrfti að vera ákvæði sem 

kvæði á um heimild til framsals ríkisvalds í þágu friðar og alþjóðasamvinnu. Ólafur benti á að 

yrði tillaga nefndarinnar að veruleika væri í raun verið að breyta hornsteini íslenskrar 

stjórnskipunar sem væri fullveldisrétturinn sem hann kallaði „hinn helga arf sjálfstæðisins“.
70

  

 Bent hefur verið á að vandinn við að ræða framsal ríkisvalds út frá hugmyndum um 

fullveldið, eins og Ólafur Ragnar gerði í ræðu sinni, sé einkum tvíþættur. Annars vegar geti 

inntak hugtaksins verið mismunandi eftir fræðasviðum og hins vegar geti hugtakið verið mjög 

gildishlaðið og jafnvel notað sem pólitískt slagorð til að höfða til þjóðernistilfinningar manna 

til varnar því að erlendir aðilar hlutist til um málefni íslenska ríkisins eða borgara þess.
71

  

Ástæðu þess síðarnefnda má eflaust rekja til þeirra tengsla sem fullveldishugtakið hefur við 

sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og þar með þjóðernistilfinningar þeirra. Davíð Þór Björgvinsson 

hefur hins vegar bent á að ekki sé heppilegt að ræða framsal ríkisvalds á þessum grunni enda 

séu forsendur fyrir samskiptum fullvalda og sjálfstæðra ríkja á grundvelli þjóðaréttar aðrar en 

áttu við um baráttu ríkja, þ.á m. Íslands, fyrir sjálfstæði á 19. öld. Sé fullveldishugtakið notað 

í því skyni að höfða til þjóðernis- og ríkiseiningar sé því hætta á að gildi þess í lögfræðilegri 

umræðu um framsal ríkisvalds verði takmarkað. Davíð telur einnig að sé hugtakið látið snúast 

um það hverjir eigi að fara með völd ríkisins, án tillits til raunverulegra hagsmuna ríkisins og 

borgaranna sjálfra, sé hætta á að hugtakið verði notað gegn þeim hagsmunum sem því sé 

ætlað að standa vörð um. Í staðinn muni það aðallega þjóna hagsmunum valdhafanna.
72

  

 Varðandi EESS sérstaklega segir Davíð svo að þær stofnanir sem komið hafi verið á fót 

með samningnum hvíli á ríkum lýðræðishefðum aðildarríkja samningsins. Ekki verði séð að 

íslenskir borgarar verði almennt verr settir með því að eiga mál sín undir slíkum stofnunum, 

heldur séu þvert á móti dæmi um að þeir hafi leitað til alþjóðlegra stofnana og náð fram rétti 

                                                        
69 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur I. Undirstöður og einkenni íslenskrar stjórnskipunar, bls. 70-73. 
70 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 1. 
71 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 430. 
72 Sama heimild, bls. 432-433. 
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sem þeir reyndu árangurslaust að ná fram fyrir innlendum stofnunum. Framsal valdheimilda 

til alþjóðlegra stofnana geti því í vissum tilvikum styrkt réttarstöðu einstaklinga og lögaðila. 

Þótt aðild að samningnum kunni að draga úr svigrúmi íslenskra yfirvalda til að þjóna 

hagsmunum íslenskra borgara sé ekki ástæða til að gera ráð fyrir öðru en að 

grundvallarréttindi þegnanna séu virt, en vernd fullveldis eigi að miða að því.
73

 Davíð telur 

enn fremur að skilvirkara sé í lögfræðilegri umræðu að ræða álitamál um framsal ríkisvalds út 

frá mögulegum heimildum til að fela alþjóðlegum stofnunum meðferð einstakra valdheimilda 

sem annars væru á hendi ríkisins, frekar en að gera fullveldishugtakið að megininntaki slíkrar 

umræðu.
74

  

3.4.1 Setning framsalsákvæðis gæti treyst fullveldi ríkisins 

Með hliðsjón af þróun í átt til aukinnar alþjóðasamvinnu í heiminum eru líkur á því að kröfur 

um framsal ríkisvalds í þágu slíkrar samvinnu muni aukast. Sem rök til stuðnings því að setja 

sérstakt ákvæði í stjórnarskrána sem myndi heimila framsal ríkisvalds má nefna að það gæti 

orðið til marks um viljayfirlýsingu íslensku þjóðarinnar um að stuðla að friðsamlegum 

samskiptum ríkja á grundvelli þjóðarréttar. Slíkt ákvæði gæti einnig greitt fyrir því að yfirvöld 

hefðu nægilegt svigrúm skv. stjórnarskrá til að gæta efnahagslegra og pólitískra hagsmuna 

ríkisins í samskiptum við aðrar þjóðir. Þá gæti slíkt ákvæði kveðið á um ríkari kröfur til 

málsmeðferðar og lýðræðislegrar ákvörðunartöku þegar ákvarðanir væru teknar um framsal 

ríkisvalds en það myndi treysta lýðræðislegan grundvöll framsalsins. Þannig gæti það í raun 

treyst fullveldið í sessi að setja framsali valdheimilda ríkisins skýrari skorður með sérstöku 

stjórnarskrárákvæði.
75

  

3.5 Myndi sérstakt framsalsákvæði einhverju breyta? 

Eins og komið er fram hefur framkvæmdin hér á landi verið sú að ríkisvald er framselt til 

alþjóðastofnana á grundvelli óskráðrar reglu. Setning sérstaks framsalsákvæðis myndi því 

fyrst og fremst þjóna þeim tilgangi að skilgreina heimilt framsal og afmarka það. Með 

hliðsjón af vaxandi alþjóðasamvinnu og auknum kröfum um framsal væri hins vegar erfitt að 

segja til um hvar mörkin ættu að liggja í þeim efnum og því yrði framsalið líklega komið 

undir túlkun á ákvæðinu í hvert sinn. Sú túlkun myndi að öllum líkindum taka mið af þeirri 

óskráðu reglu sem nú þegar er miðað við að gildi. Þessar röksemdir benda til þess að setning 

framsalsákvæðis myndi litlu breyta fyrir núverandi framkvæmd.  

                                                        
73 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 437-438. 
74 Sama heimild, bls. 478. 
75 Sama heimild, bls. 481-485. 
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 Í þessu samhengi má einnig nefna að eins og reifað var í kafla 2.3 hefur sérstakt 

framsalsákvæði í norsku stjórnarskránni ekki orðið til þess að leysa stjórnskipuleg álitamál 

um framsal ríkisvalds þar í landi en það veitir vísbendingu um að raunin yrði sú sama hér á 

landi. Þá hefur verið nefnt að ef skoðuð séu ákvæði í stjórnarskrám aðildarríkja ESB og 

Noregs um framsal ríkisvalds komi í ljós að ekki sé til staðar nein ákveðin stjórnskipunarhefð 

Evrópuríkja að því leyti heldur hafi hvert ríki farið sínar eigin leiðir í þessum efnum.
76

 

Íslenska leiðin feli í sér að dómstólum sé falið það hlutverk að draga mörk heimils framsals 

fremur en auknum meirihluta þingsins eins og t.d. í Noregi. Sú leið samrýmist viðurkenndum 

aðferðum í réttarríki óháð því hvaða aðferðum er beitt annars staðar. Aðferðin sem farin hafi 

verið hér á landi sé einfaldlega önnur en t.d. á öðrum Norðurlöndum en niðurstaðan sú 

sama.
77

 

3.6 Ályktun Bjargar Thorarensen um þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá 

Í nýlegri grein Bjargar Thorarensen, „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða 

óþarfar breytingar á stjórnarskrá?“ rekur Björg þróun EESS og hvort nauðsynlegt sé að bæta 

framsalsákvæði við stjórnarskrána með hliðsjón af þeirri þróun. Björg fjallar m.a. um ESB-

reglugerðirnar um eftirlit á fjármálamarkaði sem farið var yfir hér að ofan. Hún rekur hvernig 

þær feli í sér innleiðingu nýmæla í málsmeðferð, þar sem frumkvæði að eftirlitsaðgerðum og 

íþyngjandi ákvörðunum gagnvart innlendum aðilum í EES/EFTA-ríkjunum komi frá 

eftirlitsstofnunum innan ESB sem Ísland eigi enga aðild að. Undirbúningur í slíkum málum 

fari fram í stofnunum ESMA, EIOPA og EBA og uppkast að ákvörðunum þeirra sé sent ESA 

en litið sé á staðfestingu ESA á ákvörðuninni sem hreint formsatriði. ESA hafi enn fremur 

takmarkaða möguleika á að hafa efnisleg áhrif á ákvarðanirnar. 

 Björg rekur hvernig margsinnis hafi komið til umræðu að breyta íslensku stjórnarskránni 

þannig að hún endurspegli þann veruleika sem ríkir í milliríkjasamvinnu sem Ísland tekur þátt 

í. Málið hafi hins vegar ætíð strandað þegar kemur að beinum tillögum um 

stjórnarskrárbreytingar sem stjórnmálaflokkarnir geti ekki komið sér saman um. Það megi 

rekja til umræðu um mögulega aðild Íslands að ESB og að stjórnmálamenn veigri sér við því 

að setja ákvæði í stjórnarskrána sem mögulega yrði nýtt til að gera Ísland að aðila að 

sambandinu. Pólitísk afstaða valdhafanna hafi því verið yfirsterkari raunsæju mati á 

mikilvægi þess að laga stjórnarskrána að breyttum aðstæðum í alþjóðlegri samvinnu. 

Upphafleg aðild og síðan hvert skref í þróun EESS hafi stuðst við álitsgerðir sérfræðinga um 

                                                        
76 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 481-485. 
77 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 100-102. 
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hvernig megi teygja heimildir löggjafans til að framselja ríkisvald lengra og til nýrra sviða á 

grundvelli matskenndra viðmiða. Því til stuðnings hafi verið bent á mikilvæga hagsmuni 

ríkisins af veru í EES og að synjun Íslands við upptöku gerða í EESS gæti teflt þátttöku 

ríkisins í EES-samstarfinu í hættu. Þannig hafi í raun þungvæg rök fyrir því að breyta íslensku 

stjórnarskránni verið notuð til þess að réttlæta að ákvæði hennar séu ekki virt. 

 Björg gagnrýnir einnig málflutning þeirra sem halda því fram að óvissa yrði um fullveldi 

og sjálfstæði landsins ef framsalsákvæði yrði bætt við stjórnarskrána á sama tíma og ríkið 

deili valdheimildum sínum með öðrum ríkjum á vettvangi alþjóðastofnana í ríkara mæli á 

grundvelli ólögfestra, opinna og óljósra viðmiða. Slíkur málflutningur sé dæmigerður fyrir 

ríkjandi pólitískan tvískinnung varðandi efnið. Björg telur enn fremur að aðlögun 

stjórnarskrárinnar að þróun til aukinnar milliríkjasamvinnu myndi ekki fela í sér breytingu á 

þeim hornsteini íslenskrar stjórnskipunar sem felst í 2. gr. stjórnarskrárinnar heldur lýsa 

veruleika sem þegar er orðinn. Óbreytt ástand sé hins vegar til þess fallið að grafa undan þeim 

hornsteini stjórnskipunarinnar að handhafar ríkisvalds skuli virða ákvæði stjórnarskrárinnar í 

störfum sínum og breytingar á stjórnarskrá skuli fylgja þeim reglum sem stjórnarskráin sjálf 

áskilur. 

 Að lokum hafnar Björg því að stjórnskipunarvenja með sjálfstætt efnislegt gildi hafi 

skapast um framsal ríkisvalds hliðsett skráðri reglu stjórnarskrárinnar. Til þess að svo gæti 

verið séu þau viðmið sem venjan hefur verið talin byggja á of matskennd og hafi verið teygð 

sífellt lengra þannig að meira vald hafi verið framselt til erlendra stofnana en heimilt hefði 

verið ef allar breytingarnar hefðu legið fyrir í upphafi. Ályktanir um að íslenskir dómstólar 

hafi veitt EESS stjórnskipulegt gildi með þögninni, þ.e. án athugasemda, veiti ofangreindum 

frávikum frá stjórnarskránni ekki löghelgan þar sem íslenskir dómstólar hafi aldrei fengið til 

úrlausnar þá þætti samningsins sem tengjast beint framsali framkvæmdarvalds eða dómsvalds 

til alþjóðastofnana skv. EESS. Þannig telur Björg að þegar litið sé á heildarmyndina og með 

hliðsjón af þeim valdheimildum sem nýjar gerðir um evrópskt eftirlit á fjármálamörkuðum 

gera ráð fyrir að verði framseldar, séu upphaflegar forsendur fyrir aðild að EESS brostnar. 

Björg bendir hins vegar á að afdrif hugmynda um breytingar á stjórnarskránni sem hafa snúið 

að framsali ríkisvalds veiti ekki tilefni til bjartsýni um að af slíkum breytingum verði í náinni 

framtíð. Hins vegar sé ekki ásættanlegt að stjórnmálamenn komi sér undan því að mæta þessu 

verkefni af þeirri ábyrgð sem þeir bera gagnvart stjórnarskrá Íslands.
78

  

                                                        
78 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á 

stjórnarskrá?“, bls. 16-19. 
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4. Lokaorð  

Sagan sýnir að þegar nýjar gerðir eru teknar upp í EESS sem vafi er á að standist 2. gr. 

stjórnarskrárinnar er yfirleitt byggt á niðurstöðum lögfræðilegra álitsgerða. Þar er svo lagst í 

heilmiklar röksemdafærslur til þess að réttlæta frávik frá 2. gr. á grundvelli óskráðrar reglu 

sem fræðimenn eru ekki sammála um hvaða gildi hafi. Sú staðreynd að undantekning frá jafn 

miklum grundvelli íslenskrar stjórnskipunar fari fram með þessum hætti styður þá ályktun að 

stjórnarskráin sé að þessu leyti orðin illskiljanleg fyrir hinn almenna borgara en það getur 

ekki samrýmst hlutverki hennar um að stuðla að fyrirsjáanleika í réttarkerfinu, 

stjórnmálakerfinu og samfélaginu almennt. Þetta vekur einnig spurningar um hlutverk 

stjórnarskrárinnar um að koma lagalegum böndum á valdhafana og veita borgurunum vernd 

gegn ofríki þeirra. Til þess að svo geti verið hlýtur að teljast æskilegt að borgararnir skilji 

hvað felst í grundvallarákvæðum hennar en að öðrum kosti er þeim gert erfitt að átta sig á 

gildandi stjórnskipulagi og veita valdhöfunum aðhald í störfum sínum. 

 Því mætti vissulega halda fram að ekki þurfi að bæta framsalsákvæði við stjórnarskrána 

þar sem það muni að öllum líkindum ekki leiða til neinna raunverulegra breytinga á núverandi 

framkvæmd eða leysa deilur sem hafa komið upp varðandi efnið. Hins vegar er ekki samstaða 

meðal fræðimanna um að stjórnskipulegur veruleiki samrýmist lengur því fyrirkomulagi sem 

stjórnarskráin gerir ráð fyrir um handhöfn ríkisvalds. Það gefur til kynna að mögulega hafi 

stjórnskipulaginu verið breytt án þess að því breytingarferli sem 79. gr. stjórnarskrárinnar 

gerir ráð fyrir sé fylgt. Sé það staðreynd málsins er núverandi framkvæmd til þess fallin að 

grafa undan hlutverki stjórnarskrárinnar um að stuðla að stöðugleika í réttarkerfinu, enda felst 

stöðugleikinn að hluta til í því að erfiðara á að vera að breyta stjórnarskránni en almennum 

lögum og að það skuli gert skv. reglum sem hún sjálf áskilur. Þessar röksemdir ættu að vera 

þyngra en þær sem nota mætti gegn því að breyta stjórnarskránni að þessu leyti.  

 Hvað sem öllu líður er staðreyndin sú að Ísland er árið 2017 enn aðili að EESS. Almennt 

er því samstaða um aðild að samningnum, enda eru ýmiss konar hagsmunir undir því komnir. 

Með hliðsjón af ofangreindri umfjöllun Bjargar Thorarensen og þeim rökum sem reifuð hafa 

verið í þessum kafla má hins vegar draga þá ályktun að veruleg hætta sé á að núverandi 

framkvæmd varðandi framsal ríkisvalds muni á endanum grafa undan þeirri 

grundvallarhugmynd sem býr að baki stjórnarskránni og fjallað var um í kafla 3.2. Pólitískir 

valdhafar ættu því að axla ábyrgð sína og aðlaga hana að veruleikanum. 
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