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I 

 

Yfirlýsing höfundar 
 

Ég undirritaður hef unnið þessa BS ritgerð einsamall. Ritgerðin er því að öllu leyti mitt eigið 

verk og skilmerkilega er vísað til heimilda þar sem vitnað er til verka annarra. Í því efni hef ég 

fylgt reglum skólans eftir bestu getu.  
 

 

 

 
 
 
 
 
Helsinki, 2. desember 2017 

 
 
 
 
 
Elís Bergur Sigurbjörnsson 
  



 

II 

 

Útdráttur  
 

Í ljósi umræðna síðustu misseri um úrsögn Bretlands úr ESB þótti höfundi þessarar BS ritgerðar 

áhugavert að kanna hvaða lög, reglur og viðmið gilda varðandi það efni. Kynnti höfundur sér 

því vel gildandi sáttmála ESB svo og alþjóðalög samfara því. Einnig kannaði höfundur þá 

málsmeðferð sem felst í því ef aðildarríki segir sig úr Sambandinu og velti því upp hvernig 

málum skuli háttað til þess að fullnaðarárangur náist í þeim efnum. 

 

Komst höfundur að þeirri niðurstöðu að það getur verið flókið að segja sig úr ESB þó að um 

slíkt ferli séu ákvæði bæði í gildandi sáttmálum ESB og alþjóðalögum.  



 

III 

 

Abstract  
 

In light of the recent discussion concerning Britain’s exit (BREXIT) from the European Union, 

the author considered it worth investigating what laws, rules and standards apply regarding the 

issue. The author therefore studied the current EU treaties along with applicable international 

laws. Furthermore, the author examined the handling of a case where a member country exits 

the Union and reflected upon the question how such a procedure should be carried out in order 

to reach an optimal conclusion of such a matter. 

  

The author deducted that to exit the European Union can be a difficult procedure, even though 

there exist provisions covering the matter in both the current EU treaties and international laws. 

 

  



 

IV 

 

Formáli 
 

Lokaverkefni þetta er 12 ECTS eininga ritgerð til BS gráðu í viðskiptalögfræði við lagadeild 

Háskólans á Bifröst. Yfirskrift ritgerðarinnar er: Evrópusambandið: Regluverk þess þegar 

kemur að úrsögn aðildarríkis. 

 

Höfundur vill koma á framfæri þökkum til allra þeirra sem aðstoðuðu á einhvern hátt við gerð 

ritgerðarinnar. 

 

Sérstakar þakkir fá: Unnar Steinn Bjarndal Björnsson hrl. leiðbeinandi fyrir gagnlegar 

ábendingar og leiðsögn, Ólafur Margeirsson fyrir hjálp við enskar þýðingar og Elísabet 

Ragnarsdóttir móðir mín fyrir yfirlestur og gagnlegar ábendingar varðandi málfar.  

 

Að lokum vill höfundur ritgerðarinnar þakka Jennu Kiljunen kærustu sinni fyrir veittan skilning 

og takmarkalausa þolinmæði á meðan vinnan við verk þetta stóð yfir. 
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1 Inngangur 
 

Eftir að Bretar ákváðu í þjóðaratkvæðagreiðslu þann 23. júní 2016 að segja sig úr 

Evrópusambandinu1 vöknuðu ýmsar spurningar meðal fjölda fólks víðsvegar um heiminn um 

það hvort útganga væri möguleg aðildarríkjum ESB. Um málefnið hafa verið skrifaðar 

fjölmargar fræðigreinar og varla líður nokkur fréttatími í útvarpi og sjónvarpi án þess að fjallað 

sé um útgöngu Breta2 eða eitthvað því tengt og skiptar skoðanir eru í því efni. Með hliðsjón af 

þessum staðreyndum þótti höfundi áhugavert að skoða með ítarlegum hætti gildandi lög og 

reglur um málefnið og svara nokkrum spurningum sem brenna á honum. Svo að nokkur dæmi 

séu tekin:  

 

• Hver er saga ESB? 

• Hvaða sáttmálar þess eru í gildi? 

• Er nauðsynlegt að hafa ákvæði um úrsögn úr ESB í sáttmálum þess? 

• Er hægt að segja sig úr ESB? 

• Hefur það alltaf verið hægt? 

• Hvernig er útgönguferlinu háttað?  

• Eru fordæmi fyrir útgöngu aðildarríkja úr ESB? 

• Á hvaða réttarheimild byggir ferlið við útgöngu? 

• Hvaða leiðir eru útgönguríki færar eftir úrsögn? 

 

Eins og áður sagði hefur umfjöllunin verið mikil og sitt sýnist hverjum og eru menn ekki 

sammála um hvort það sé yfir höfuð hægt ganga úr Sambandinu. Gildandi sáttmálar ESB eru 

af skornum skammti þar sem fjallað er beint um útgöngu aðildarríkis, einungis ein lagagrein 

sem skiptist í fimm málsgreinar. Þessi umtalaða grein kveður þó skýrt á um það að öll 

aðildarríkin geti sagt sig úr ESB en þá að uppfylltum ýmsum skilyrðum sem verða reifuð í 

ritgerðinni. 

 

                                                
1 Hér eftir verður fjallað um Evrópusambandið sem ESB eða Sambandið 
2 Hér eftir verður fjallað um útgöngu Breta sem BREXIT 
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Þetta ákvæði er tiltölulega nýtt, var fyrst kynnt til sögunnar í drögum að stjórnarskrá ESB sem 

ekki náði fram að ganga en ákvæðið var tekið upp í Lissabonsáttmálanum3 þegar hann var 

undirritaður og fullgiltur af aðildarríkjum Sambandsins. Engin fordæmi voru fyrir virkjun 

ákvæðisins áður en Bretar sögðu sig úr ESB þó að eitt ríki hafi fyrr sagt sig úr Sambandinu. 

Grænlendingar sögðu sig úr því eftir atkvæðagreiðslu árið 1982 en sá viðburður er þó ekki 

tækur sem fordæmi þar sem Grænland var og er aðeins óbeinn aðili að Sambandinu vegna 

tengsla þeirra við aðildarríkið Danmörku. Einnig var öðrum reglum um úrsögn til að dreifa á 

þeim tíma og ESB hafði ekki verið stofnað sem sú stofnun sem hún er í dag. Þá var um að ræða 

bandalag Evrópuþjóða sem kallaðist Evrópubandalagið4. 

 

Höfundur mun í upphafi fjalla um ESB, hver saga þess er og skrifa lítillega um gildandi 

sáttmála þess. Í kjölfarið á því mun hann skrifa um LBS en í honum birtist í fyrsta skipti ákvæði 

um úrsögn úr ESB og er því sú réttarheimild sem þessi ritgerð fjallar hvað mest um. Þá mun 

höfundur einnig reifa hvernig málsmeðferðin við útgöngu úr ESB á að vera samkvæmt LBS 

og hvernig landslög viðkomandi ríkis geta skipt máli þar sem eitt af skilyrðum þess að hægt sé 

að segja sig úr Sambandinu er að stjórnskipunarlögum í sérhverju aðildarríkjanna sé fylgt og 

að ákvörðun um útgöngu úr ESB hafi verið útkljáð fyrir dómstólum í viðkomandi landi. 

 

Að lokum mun höfundur skoða hvaða leiðir eru færar fyrir aðildarríki sem hefur sagt sig úr 

Sambandinu í framhaldinu af því.  

 

 

 

                                                
3 Hér eftir verður fjallað um Lissabonsáttmálann sem LBS 
4 Hér eftir verður fjallað um Evrópubandalagið sem EB 
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2 Aðferðafræði og afmörkun viðfangsefnis 
 

Frá því um mitt sumar árið 2017 hefur höfundur þessarar ritgerðar unnið að henni með hléum 

en þó með markvissum hætti. Höfundur vildi að ritgerðin skilaði skýrum og greinargóðum 

niðurstöðum og vann því að heimildaöflun með skipulegum hætti frá verkbyrjun. 

 

Í ritgerðinni er byggt á sáttmálum ESB, alþjóðalögum, greinarskrifum sérfræðinga hvað 

málefnið varðar og fræðiritum á sviði Evrópu- og alþjóðaréttar. Lagði höfundur upp með það 

að skýra málið sem um ræðir eins skilmerkilega og hægt væri en þó innan þeirra marka sem 

lengdartakmarkanir leyfa. 

 

Ritgerðin er byggð á dogmatískri aðferðafræði. Með dogmatískri aðferð er viðfangsefnið 

flokkað, því er lýst og það er túlkað samkvæmt gildandi réttarheimildum miðað við 

hefðbundnar aðferðir í samræmi við fræðikerfi lögfræðinnar. 

 

Ekki hefur skapast dómaframkvæmd hjá Evrópudómsstólnum5 varðandi viðfangsefni 

ritgerðarinnar og því er engum dómum þar að lútandi til að dreifa. Dómar hafa þó fallið í 

Bretlandi varðandi úrsögn Breta úr ESB og verður lítillega fjallað um þá. 

 

Við gagnaöflun ritgerðarinnar var notast við fræðirit á sviði Evrópu- og alþjóðaréttar, bæði 

íslensk og erlend, fræðigreinar sem skrifaðar hafa verið um málið og hafa verið birtar í 

tímaritum, sem og skýrslur á vegum ESB. 

 

                                                
5 Hér eftir verður fjallað um Evrópudómstólinn sem ED 
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3 Evrópusambandið 
 

ESB er pólitískt og efnahagslegt bandalag 28 Evrópuríkja. Það byggir á tveim sáttmálum, 

sáttmálanum um ESB6 og sáttmálanum um framkvæmd ESB7.  

 

ESB hefur verið mikið til umræðu meðal fólks undanfarin ár hér á Íslandi vegna þess að árið 

2009 samþykkti Alþingi Íslands að hefja aðildarviðræður við ESB. 17. júlí sama ár sótti Ísland 

um aðild að Sambandinu og fulltrúar á þess vegum hófu viðræður þess efnis8. Fjórum árum 

seinna eða árið 2013 ákvað ný ríkisstjórn að gera hlé á viðræðunum og við það lognaðist 

umræðan um hugsanlega aðild að ESB niður að miklu leyti. 

 

Árið 2016 náði umræðan um ESB hámæli og þá um allan heim þar sem breskir kjósendur 

ákváðu í þjóðaratkvæðagreiðslu að Bretlandi bæri að segja skilið við Sambandið. Síðan þá hafa 

fjölmiðlar keppst við að fjalla um úrsögnina og sitt sýnist hverjum um þessa ákvörðun Breta.  

 

Hvað er ESB og hver er saga þess? Ég ætla í þessum kafla að reyna að svara því eftir bestu 

getu. 

 

 

3.1 Tilurð og saga 
 

Hugmyndir um sameiningu ríkja í Evrópu eða samvinnu af einhverju tagi eru mjög gamlar. 

Fyrstu beinu drögin að myndun ESB eiga rætur sínar í vilja þjóða Evrópu um varanlegan frið 

í álfunni eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar. Hugmyndir um mikla aukningu í samvinnu þjóða 

í Evrópu voru viðraðar eftir stríð og talaði Winston Churchill fyrir „Bandaríkjum Evrópu” árið 

                                                
6 Hér eftir verður fjallað um Sáttmálann um ESB sem SE 
7 Hér eftir verður fjallað um Sáttmálann um framkvæmd ESB sem SFE 
8 Utanríkisráðuneytið. (2013). Skýrsla um samningaviðræður Íslands um aðild að Evrópusambandinu. bls. 12 
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1946. Þessar hugmyndir urðu til þess að Evrópuráðið9 var stofnað árið 1949 sem og Efnahags- 

og viðskiptastofnun Evrópu sem síðar varð að Efnahags- og framfarastofnuninni. 10 

 

Samvinnan sem síðar varð að ESB má rekja til hugmynda Robert Schuman sem var 

utanríkisráðherra Frakklands árin 1948-1953 og Jean Monnet sem var ráðgjafi frönsku 

ríkisstjórnarinnar á þeim tíma. Þann 9. maí 1950 kynnti Schuman, með samþykki Konrad 

Adenauer kanslara Vestur Þýskalands áætlun þess efnis að stjórnun kolavinnslu og 

stálframleiðslu í Þýskalandi og Frakklandi yrði samræmd. Samningar þar að lútandi voru síðan 

undirritaðir þann 18. apríl 1951 og tóku gildi rúmu ári seinna. Aðilar samningsins voru sex ríki: 

Ítalía, Holland, Belgía, Lúxemborg auk Frakklands og Vestur Þýskalands. Bandalagið fékk 

nafnið Kola- og stálbandalag Evrópu11 og var stofnað til 50 ára.12 

 

Samningur KSE náði aðeins til sölu og framleiðslu járns, stáls, og kola. Með stofnun 

bandalagsins var ekki einungis verið að tryggja hagkvæmni og rekstur heldur einnig til þess að 

koma í veg fyrir stríðsátök milli ríkjanna. Þessi aðferð til að tryggja stöðugleika og frið í álfunni 

með því að nota efnahagslega samvinnu ríkja á milli varð upphaf að frekari samvinnu milli 

ríkjanna.13 

 

KSE var því aðeins hugsað sem fyrsta skrefið í átt til aukinnar samvinnu ríkjanna. 

Langtímamarkmiðið var samvinna á fleiri sviðum og í kjölfar KSE var samningur í stjórn- og 

varnarmálum undirritaður 1952 og fól hann í sér stofnun Evrópsks hers undir sameiginlegri 

stjórn ríkjanna. Franska þingið felldi aðild að samningnum og þar með var hugmyndin um 

stjórnmálabandalag Evrópu komin í biðstöðu.14 

 

                                                
9 Hér eftir verður fjallað um Evrópuráðið sem Ráðið 
10 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 15 
11 Hér eftir verður fjallað um Kola- og stálbandalag Evrópu sem KSE 
12 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 15 
13 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 16 
14 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 16-17 
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Þrátt fyrir að varnarbandalagið hefði ekki orðið að veruleika tókst að mynda efnahagsbandalag 

sem fékk nafnið Efnahagsbandalag Evrópu15. Snérist það um nána samvinnu aðildarríkja KSE 

í efnahags- og viðskiptamálum. Einnig var stofnað bandalag til samstarfs í kjarnorkumálum 

sem fékk nafnið Kjarnorkubandalag Evrópu16.17 

 

Rómarsáttmálinn18 um EBE og KBE var undirritaður í Róm þann 25. mars 195719. Honum 

hefur oft verið breytt frá því að hann var undirritaður og heitir sáttmálinn í dag „Sáttmálinn um 

framkvæmd ESB”. Vegna RSM varð löggjöf aðildarríkjanna í viðskipta- og efnahagsmálum 

samræmd og átti samvinnan að vera mun víðtækari og var sáttmálanum þar með ætlað að stuðla 

að samvinnu í jafnt stjórnmálalegum og félagslegum samruna líkt og viðrað hafði verið í 

KSE.20 

 

Með RSM má líta svo á að komið hafi verið á tolla- og markaðsbandalagi milli aðildarríkjanna. 

Það bandalag er nefnt sameiginlegi markaðurinn í sáttmálanum. Laut það að inn- og útflutningi 

milli aðildarríkjanna og einnig tollabandalagi gagnvart þjóðum utan bandalagsins. 

Grundvallaðist það á hinu svokallaða fjórfrelsi sem lýtur að frjálsu flæði vöru, þjónustu, 

vinnuafls og fjármagns. Markaðsbandalagið var styrkt talsvert árið 1986 og eftir það kallað 

innri markaður ESB.21 

 

Bandalögin þrjú voru í reynd þrír aðskildir þjóðréttaraðilar en skilin á milli þeirra voru óljós 

þar sem árið 1965 var gerður samningur um sameiginlegar stofnanir á þeirra vegum sem 

nefndist samrunasamningurinn.  EBE varð að EB árið 1992 þegar Maastrichtsáttmálinn22 var 

undirritaður. Með þeim sáttmála var ESB stofnað. Þrátt fyrir að ESB hafi verið stofnað árið 

                                                
15 Hér eftir verður fjallað um Efnahagsbandalag Evrópu sem EBE 
16 Hér eftir verður fjallað um Kjarnorkubandalag Evrópu sem KBE 
17 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 17 
18 Hér eftir verður fjallað um Rómarsáttmálann sem RSM 
19 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls.7 
20 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 17-18 
21 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 20 
22 Hér eftir verður fjallað um Maastrichtsáttmálann sem MSM 



 

7 

 

1992 voru bandalögin þrjú ennþá til og varð ESB stofnun um samvinnu bandalaganna þriggja. 

Árið 2009, með LSM, rann svo EB inn í ESB og samningurinn um KSE sem stofnaður hafði 

verið til 50 ára var ekki endurnýjaður enda var ekki talin þörf á því. Þannig varð til sú stofnun 

sem við þekkjum í dag sem ESB, einn aðili að þjóðarétti. „Bandalögin” eru því réttilega ekki 

til í dag en eftir standa ESB og KBE.23 

 

 

3.2 Gildandi sáttmálar 
 

Sáttmálarnir sem ESB vinnur eftir í dag eru SE og SFE. SE er gamli MSM með síðari 

breytingum og SFE er gamli RSM með síðari breytingum. SE fjallar um gildi og markmið sem 

ESB vill ná fram með samvinnu aðildarþjóða sinna. Í SE eru almenn ákvæði sem gilda um 

ESB, gildi þess og markmið, grundvallarreglur, afmörkun valds þess, hvernig sáttmálinn er 

endurskoðaður og valdsvið stofnana þess24. Gildi ESB koma fram í 2. gr. SE en þau eru svo 

hljóðandi: 

 

„Gildin, sem liggja til grundvallar Sambandinu, eru virðing fyrir mannlegri 

reisn, frelsi, lýðræði, jafnrétti, réttarríkið og virðing fyrir mannréttindum, 

þ.m.t. réttindum þeirra sem tilheyra minnihlutahópum. Þessi gildi eru 

sameiginleg aðildarríkjunum í samfélagi sem einkennist af fjölhyggju, banni 

við mismunun, umburðarlyndi, réttlæti, samstöðu og jafnrétti karla og kvenna.” 

 

Eins og áður sagði var eitt af aðalmarkmiðunum með stofnun Sambandsins að stuðla að friði 

og það kemur fram í 1. mgr. 3. gr. SE. og í 4.mgr. 3. gr. kemur ákvæðið um myntbandalagið 

þ.e. Evruna svo að eitthvað sé nefnt. Sáttmálinn er stofnsáttmáli ESB og þar af leiðandi 

nokkurskonar stjórnarskrá þess.25 

 

 

                                                
23 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

bls. 21-22 
24 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 70 
25 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 70 
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SFE, upprunalegi RSM fjallar um skipulag og starfshætti ESB. Þar er fjallað um lagalegan 

grundvöll þess sem gerir ESB og stofnunum þess kleift að starfa26. Þar segir í 1. mgr. 1. gr.: 

 

 „Í sáttmála þessum eru settar reglur um starfshætti Sambandsins og ákveðið 

hvaða svið falla undir valdheimildir þess, hver valdmörk þess eru og nánari 

ákvæði um hvernig það skuli fara með valdheimildir sínar.” 

 
Mynd fengin á Evrópuvefnum: https://www.evropuvefur.is/svar.php?id=59997 

 

 

3.3 Lissabonsáttmálinn 
 

Árið 2009 tók LSM gildi en Írar höfðu fellt hann árið 2008. Írar samþykktu sáttmálann þá eftir 

nokkrar breytingar og þar með öðlaðist hann varanlegt gildi.27 Sáttmálinn kom í staðinn fyrir 

stjórnarskrá sem ESB hugðist koma á en Frakkar og Hollendingar felldu í 

þjóðaratkvæðagreiðslu árið 2005.28 Sáttmálinn er að forminu til breyting jafnt á MSM og RSM. 

Efnislega eykur hann áhrif Evrópuþingsins og leiðtogaráðsins á kostnað 

framkvæmdastjórnarinnar og treystir þannig innviði ESB. Einnig eflir sáttmálinn utanríkismál 

                                                
26 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 70 
27 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 51 
28 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 24 
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ESB og leggur grunninn að sameiginlegri utanríkisþjónustu og innleiðir í stað talsmanna 

embætti utanríkismálastjóra í utanríkis- og öryggismálum.29 

 

Breytingarnar sem LSM hafði í för með sér voru m.a. breytingar á framkvæmd 

atkvæðagreiðslna. Ráðinn var forseti evrópska ráðsins og honum ætlað forsvar ESB og sérstök 

utanríkisþjónusta var stofnuð. Þá var vægi þjóðþinga í ákvarðanatökum aukið, 

mannréttindaskrá ESB gerð að fullgildum reglum ESB réttar og þegnar aðildarríkjanna geta nú 

skorað á framkvæmdastjórnina að leggja fram tillögu á ákveðnu sviði séu þeir ein milljón að 

lágmarki.30 

 

Aðal einkenni LSM er það að hann er að forminu til svipaður og sáttmálarnir sem á undan 

honum giltu ólíkt stjórnarskrársáttmálanum sem felldur var. LSM er aðeins breytingasáttmáli 

á gildandi sáttmálum. Hann inniheldur aðeins sjö greinar og tvær þeirra eru mikilvægastar en 

þær snúa að breytingum á SE og SFE. Í fyrstu grein hans eru 61 breyting á SE og í annarri 

grein hans 295 breytingar á SFE.31 

 

Í 3. grein sáttmálans er kveðið á um að sáttmálinn sé gerður til ótakmarkaðs tíma. Í 4. gr. eru 

bókanirnar sem fylgja sáttmálanum og í 5. gr. fylgiskjöl sem innihalda jafnréttiskrá ESB o.fl. 

Greinar 6 og 7 innihalda venjuleg ákvæði um skilyrði fyrir gildistöku rituð á 23 opinberum 

tungumálum þeirra ríkja sem hafa fullgilt sáttmálann.32 

 

Niðurstaðan er mjög flókin uppbygging á gildandi sáttmálum ESB. Einn af kostum 

fyrirhugaðrar stjórnarskrár var sá að hún hefði sameinað allan aðalrétt ESB (e. EU primary 

law) í meginatriðum sem var í yfir sjötíu sáttmálum og lögum í eitt skjal hefði hún náð 

samþykki. Hins vegar eykur LSM bara flækjustigið í stað þess að draga úr því.33 

 

                                                
29 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins 

bls 30-31 
30 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins 

bls. 31 
31 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 63-64 
32 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 64 
33 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 65 
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Áður en LSM var samþykktur voru ESB og EB tvær aðskildar lögpersónur. Sáttmálinn 

sameinaði þessar tvær stofnanir í eina þ.e. ESB.34 

 

Eitt af meginmarkmiðum LSM er í stuttu máli mjög skýrt, þ.e.a.s. að auka lýðræðislegt lögmæti 

ESB (e. democratic legitimacy of the Union). Í LSM koma fyrst í ljós ákvæði sem varða 

meginreglur lýðræðisins, (e. Provisions on democratic principles) í 9.-12. gr. SE í aðalsáttmála 

ESB.35 Þar er 10. gr. sérstaklega viðeigandi en hún hljóðar svo: 

 

„1. Starfshættir Sambandsins skulu byggjast á fulltrúalýðræði. 

2. Beinir fulltrúar borgaranna á vettvangi Sambandsins sitja á Evrópuþinginu.  

Þjóðhöfðingjar eða leiðtogar ríkisstjórna aðildarríkjanna eru fulltrúar ríkja 

sinna í leiðtogaráðinu en ríkisstjórnir þeirra eru fulltrúar þeirra í ráðinu, og 

bera lýðræðislega ábyrgð, annaðhvort gagnvart þjóðþingum sínum eða 

borgurum. 

3. Sérhver borgari skal hafa rétt til þátttöku í lýðræðislegu starfi innan 

Sambandsins. Ákvarðanir skulu teknar á eins opinn hátt og eins nálægt 

borgurunum og kostur er. 

4. Stjórnmálaflokkar á Evrópuvettvangi stuðla að því að móta evrópska 

stjórnmálavitund og tjá vilja borgara Sambandsins.” 

  

Enn fremur og með nákvæmari hætti kom LSM með algjörlega ný ákvæði sem miða að því að 

efla lýðræðislegt lögmæti ESB, þar með talin mikilvæg markmið til að efla hlutverk 

Evrópuþingsins, veita þjóðþingum stærri hlutverk og opna á frumkvæði borgaranna.36 

 

Með LSM var í fyrsta skipti sett inn ákvæði í sáttmála ESB um einhliða úrsögn aðildarríkis. Í 

sambandi sem hefur skuldbundið sig til frekari stækkunar og gæti endað með þrjátíu og fimm 

                                                
34 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 65 
35 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 112-113 
36 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 113-114 
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aðildarríkjum a.m.k. með þeim vandamálum sem það kann að hafa í för með sér er þetta nýja 

ákvæði um einhliða úrsögn úr Sambandinu góð leið til þess að takast á við alvarleg vandamál 

viðkomandi aðildarríkis.37 

 

Í 50. gr. sáttmálans segir að hvert aðildarríki geti ákveðið að segja sig úr Sambandinu í 

samræmi við stjórnskipun þess. Þar kemur einnig fram ákveðin málsmeðferð um hvernig 

útgönguríki ber að tilkynna úrsögn sína og að í framhaldinu hefjist samningaviðræður við ESB 

um útgöngusamning þar sem mælt er fyrir um útgöngu aðildarríkisins. Samningurinn skal 

gerður af Ráðinu og samþykktur með auknum meirihluta Evrópuþingsins. Sáttmálar ESB hætta 

þar með að gilda í útgönguríkinu eða að tveim árum liðnum frá því að tilkynning um úrsögn 

barst ESB. Ráðið og útgönguríkið geta þó samið sín á milli um að framlengja þau tímamörk.38 

 

Hvort slíkt ákvæði skilgreini aðeins rétt sem var til staðar áður á grundvelli alþjóðalaga og 

hvort ákvæðið sé framför eða afturför er matsatriði. Það gæti t.d. verið að áður en ákvæðið var 

sett inn í SE með LSM hafi verið ómögulegt fyrir hin aðildarríkin að mótmæla vilja 

útgönguríkis hafi það farið fram á útgöngu úr ESB.39 

 

Slíkt ákvæði er venjulega að finna í ríkjasamtökum (e. confederations of states) en ekki í 

sambandsríkjum (e. federal states). Þess vegna er þetta ákvæði um einhliða úrsögn mjög 

þýðingarmikið pólitískt séð þar sem það skýrir það grundvallaratriði að ESB er í raun 

sjálfboðasamtök (e. voluntary association) milli fullvalda ríkja sem ráða því hvort þau séu hluti 

af þessum samtökum eða ekki.40 

 

Þungamiðja ritgerðar þessarar fjallar um þessa grein sem bætt var við SE með LSM. Nánar 

verður fjallað um 50. gr. SE í 4. kafla en hann fjallar um útgöngu aðildarríkja ESB. 

                                                
37 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 109-110 
38 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 110 
39 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. bls. 110 
40 Piris, J. (2010). The Lisbon Treaty: A legal and political analysis. bls. 111 
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4 Útganga aðildarríkja 
 

Réttur aðildarríkis ESB til þess að segja sig úr Sambandinu var fyrst kynntur með breytingu  

LSM á SE, nánar til tekið í 50. gr. SE. Fyrir samþykki hans hafði möguleikinn á úrsögn verið 

mjög umdeildur. 50. gr. sáttmálans setur ekki skilyrði um einhverjar sérstakar aðstæður eða 

ástæður fyrir því að ríki segi sig úr Sambandinu, ákvæðið felur aðeins í sér hvernig 

málsmeðferð skuli háttað hafi ríki ákveðið að segja sig úr ESB. Ákvæðið ákvarðar að 

samningaviðræður milli ESB og ríkisins sem hefur ákveðið að segja sig úr ESB skuli eiga sér 

stað og hvert framhaldið verði í samskiptum þeirra á milli að þeim loknum. Ef enginn 

samningur er gerður innan tveggja ára þeirra á milli þá lýkur aðild ríkisins að Sambandinu 

sjálfkrafa nema Ráðið og aðildarríkið hafi ákveðið sameiginlega að framlengja þau tímamörk. 

Lagaleg áhrif þess eru þau að sáttmálar ESB og bókanir við þá gilda ekki lengur innan þess 

ríkis sem sagði sig úr Sambandinu.41 

 

Þrátt fyrir að Holland og Frakkland hafi fellt stjórnarskrársáttmálann þótti nauðsynlegt að setja 

inn í LSM ákvæði sem kvæði á um rétt aðildarríkja til þess að segja sig úr Sambandinu. Var 

það gert vegna vaxandi tortryggni nokkurra aðildarríkja í garð ESB og töldu sumir 

efasemdamenn að landið þeirra væri í betri stöðu utan ESB.42 

 

Vandamál við úrsögn aðildarríkis úr ESB er hægt að nálgast frá mismunandi sjónarhornum, 

þ.e. pólitískum, efnahagslegum og lögfræðilegum43. Í þessum kafla mun ég leggja áherslu á 

lagalegu hliðina, beitingu 50. gr. SE, tilurð ákvæðisins, útgöngusamninginn, málsmeðferðina, 

mögulegar afleiðingar úrsagnar, líta á hugsanlegt fordæmi og skoða í stuttu máli BREXIT. 

 

Eins og áður hefur komið fram var ekki ákvæði í sáttmálum ESB um einhliða úrsögn úr 

Sambandinu. Þar af leiðandi gerði ESB ekki ráð fyrir neinum möguleika á því að aðildarríki 

gæti sagt sig úr Sambandinu einhliða. Hins vegar er því á annan veg farið þegar kemur að 

úrsögn á grundvelli einróma samþykkis allra aðildarríkja ESB því með breytingu á sáttmálum 

                                                
41 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 1  
42 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

171 
43 Wyrozumska, A. (2012). Withdrawal from the Union. Bls. 344 
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Sambandsins hefði slíkt vissulega verið mögulegt. Málið um úrsögn Grænlands er dæmi um 

slíkt.44 

 

 

4.1 50. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið 
 

Í SE er kveðið skýrt á um að aðildarríki geti sagt sig úr Sambandinu. Samkvæmt 50. grein 

sáttmálans hefst afturköllunarferlið þegar aðildarríki hefur ákveðið að segja sig úr Sambandinu 

samkvæmt eigin stjórnskipun. Aðildarríkið tilkynnir þá Ráðinu ákvörðun sína og það 

samþykkir að semja við aðildarríkið um úrsögn með auknum meirihluta ráðsins og með 

samþykki Evrópuþingsins. Þegar svo er komið hætta sáttmálar ESB að gilda gagnvart ríkinu 

sem segir sig úr því með þessum hætti. Fari svo að ríkið sem hefur sagt sig úr Sambandinu 

samkvæmt 50 gr. og vill einhverra hluta vegna komast inn í það aftur þarf það ríki að sækja 

um að nýju samkvæmt 49. gr.45 

 
50. gr. SE er svo hljóðandi: 

 

„1. Sérhvert aðildarríki getur ákveðið að segja sig úr Sambandinu í samræmi 

við stjórnskipunarreglur sínar. 

2. Aðildarríki, sem ákveður að segja sig úr Sambandinu, skal tilkynna það 

leiðtogaráðinu. Í ljósi viðmiðunarreglna leiðtogaráðsins skal Sambandið 

ganga til samningaviðræðna og gera samning við viðkomandi ríki um það 

hvernig staðið skuli að úrsögn þess með hliðsjón af því hvernig 

framtíðartengslum þess við Sambandið verður hagað. Samningurinn skal 

gerður í samræmi við 3 mgr. 218. gr. sáttmálans um starfshætti 

Evrópusambandsins. Ráðið skal gera samninginn fyrir hönd Sambandsins og 

taka um hann ákvörðun með auknum meirihluta, að fengnu samþykki 

Evrópuþingsins. 

                                                
44 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

173 
45 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 1 
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3. Sáttmálarnir hætta að taka til viðkomandi ríkis á gildistökudegi samnings 

um úrsögn eða, að öðrum kosti, þegar tvö ár eru liðin frá tilkynningunni sem 

um getur í 2. mgr., nema leiðtogaráðið ákveði einróma, með samþykki 

viðkomandi aðildarríkis, að framlengja þetta tímabil.  

4. Sá sem á sæti í leiðtogaráðinu eða ráðinu fyrir hönd aðildarríkis sem segir 

sig úr Evrópusambandinu, skal, að því er 2. og 3. mgr. varðar, ekki taka þátt í 

umræðum leiðtogaráðsins eða ráðsins eða í ákvörðunum sem varða það. 

Aukinn meirihluti skal skilgreindur í samræmi við b-lið 3. mgr. 238. gr. 

sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.  

5. Óski ríki, sem hefur sagt sig úr Sambandinu, eftir því að ganga í það aftur 

gildir málsmeðferðin sem um getur í 49. gr.” 

 

Þessi grein er það eina í öllu regluverki ESB sem lýtur að úrsögn aðildarríkis. Hún gerir það að 

verkum að sérfræðingar og fræðimenn á sviði Evrópuréttar þurfa að svara mörgum spurningum 

sem hún skilur eftir46.  

 

Orðalagið í 1. mgr. segir aðeins að aðildarríki geti tekið ákvörðun um að segja sig úr ESB en 

skilur eftir spurninguna um það hvort sú ákvörðun geti verið tekin einhliða. Eins er hægt að 

skilja 2. mgr. á tvo vegu. Annars vegar má lesa hana í þeim skilningi að ekki þurfi 

útgöngusamning, að hann eigi aðeins við um lagalegar afleiðingar úrsagnar þar sem tilkynning 

um úrsögn hefur þegar átt sér stað sé samningurinn ekki skilyrði fyrir úrsögn. Hins vegar má 

einnig skilja 2. mgr. á þann veg að útgöngusamningur sé nauðsynlegur fyrir úrsögn. Í 3. mgr. 

er ljóst að úrsögn er möguleg án samnings þar sem að tveim árum liðnum eftir tilkynningu 

öðlast uppsögnin sjálfkrafa gildi án þess að samningur hafi verið gerður. Að því sögðu virðist 

það vera nokkuð ljóst að einhliða úrsögn úr ESB er möguleg.47 

 

                                                
46 Łazowski, A.  (2016). Unilateral withdrawal from the EU: realistic scenario or a folly? Bls. 1295 
47 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

175-176 
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Á 50. gr. SE hefur skapast mikill fræðilegur áhugi vegna þeirrar staðreyndar að Bretland varð 

fyrsta aðildarríki ESB frá stofnun þess sem ákvað að virkja ákvæði greinarinnar og segja sig 

úr Sambandinu.48 

 

 

4.2 Uppruni og rök fyrir úrsagnarákvæðinu 
 

Eins og áður sagði var ákvæðið fyrst að finna í LSM. Fyrri sáttmálar innihéldu ekki ákvæði um 

úrsögn aðildarríkis úr Sambandinu. Rétturinn til þess að segja sig úr Sambandinu var mjög 

umdeildur. Höfðu sumir kallað eftir ákvæðinu á meðan aðrir höfnuðu möguleikanum á því að 

segja sig úr Sambandinu. Margir höfðu skilið 53. gr. SE þar sem segir að sáttmálinn sé gerður 

til ótakmarkaðs tíma og túlkuðu hana þannig að ekki væri hægt að segja sig úr ESB því það 

væri varanleg stofnun.49 

 

Ákvæðið var sett í drögum að stjórnarskrá ESB og var byggt á þeirri forsendu að úrsögn úr 

Sambandinu hefði hvort eð er verið heimil fyrir með því að beita almennum meginreglum 

þjóðaréttar. Því var ákvæðið samið og aðlagað að veruleika og þörfum ESB og aðildarríkja 

þess. Stjórnarskrá ESB varð aldrei að veruleika en þetta ákvæði fluttist þó yfir í LSM óbreytt.50 

 

 

4.3 Samningur um úrsögn aðildarríkis við ESB 
 

Í samræmi við  2. mgr. 50. gr. SE þegar útgönguríki gera samning við ESB um úrsögnina og 

hvernig hún fer fram þá verður sá samningur alþjóðasamningur. Þó einhliða úrsögn úr ESB sé 

möguleg án þess að ESB og útgönguríkið geri með sér samning er það þó skylda 

útgönguríkisins að reyna að semja um úrsögn þar sem það er ennþá bundið af hollustu sinni 

                                                
48 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 1 
49 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 2 
50 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 2-3 
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skv. 3. mgr. 4. gr. SE og jafnvel þó samningaviðræður mistakist og enginn samningur sé gerður 

getur útgönguríkið samt sagt skilið við ESB.51 

 

Þegar litið er til heildarkostnaðar slíks samnings getur það verið mismunandi á hverja hann 

fellur. Annaðhvort deilist kostnaðurinn milli ESB og aðildarríkja þess, að hann falli eingöngu 

á ESB eða þá að annað er ákveðið. Hægt er að ákveða að gera blandaðan samning (e. mixed 

agreement) en þá er ferlið flóknara og krefst þess að öll aðildarríkin komi að samningnum sem 

gerir fullgildingarferlið miklu lengra. Þá þarf að tryggja að ríkið sem segir sig úr Sambandinu 

sé meðhöndlað sem þriðji aðili meðan á samningaviðræðum stendur. Þar að auki, ólíkt 

samningum sem gerðir eru við inngöngu í Sambandið eru samningar sem gerðir eru við 

útgöngu aðildarríkis ekki hluti af aðalrétti ESB (e. EU primary law). Það þýðir að ekki er hægt 

að breyta sáttmálunum sem ESB byggir sjálfkrafa á við úrsögn ríkis heldur þurfa aðildarríki að 

semja um sáttmála sín á milli um breytingarnar á Sambandinu. Gera þarf nýjan sáttmála þar 

sem felld eru úr gildi ákvæði sem snerta ríkið sem sagði sig úr Sambandinu. Flóknari útfærslu 

má bæta við þetta, því að ef ríki sem segir sig úr Sambandinu sækir um aðild að Evrópska 

Efnahagssvæðinu52 í staðinn gæti það þýtt að mögulega þyrfti að gera tvo samninga til viðbótar. 

Þ.e. samning um aðild að Fríverslunarsamtökum Evrópu53 og samning um aðild að EES. EES 

þyrfti síðan að krefjast samþykkis aðildarríkja ESB, EES og EFTA landanna.54  

 

Nánar verður rætt um mögulegar leiðir útgönguríkis eftir úrsögn úr ESB í 5. kafla 

 

Næsta álitaefni sem vekur athygli er hugsanlegt innihald uppsagnarsamningsins. 2. mgr. 50. 

gr. SE veitir aðeins leiðbeiningar þess efnis að „Sambandið skuli ganga til samningaviðræðna 

og gera samning við viðkomandi ríki um það hvernig staðið skuli að úrsögn þess með hliðsjón 

af því hvernig framtíðartengslum þess við Sambandið verður hagað.” Vissulega þyrfti að gera 

víðtækar breytingar á málsgreininni til þess að gera ástæður af völdum stjórnmála að lagalegum 

veruleika varðandi möguleika á útgöngu úr Sambandinu. Til þess að byrja með þyrfti að eyða 

öllum ákvæðum og bókunum sem grundvallast á og snerta útgönguríkið. Ákvörðun þyrfti 

                                                
51 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

178 
52 Hér eftir verður fjallað um Evrópska efnahagssvæðið sem EES 
53 Hér eftir verður fjallað um Fríverslunarsamtök Evrópu sem EFTA 
54 Łazowski, A.  (2013). How to withdraw from the European Union? Confronting hard reality. Bls. 2 
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einnig að innihalda lokadag þátttöku útgönguríkis í starfi allra stofnana ESB. Það virðist rökrétt 

að fulltrúum útgönguríkisins ætti að vera heimilt að taka þátt í öllum fundum ESB allt til þess 

dags er formleg úrsögn tekur gildi. Hins vegar er það lykilspurning að hve miklu leyti fulltrúum 

útgönguríkis ætti að vera heimilt að móta löggjöf Sambandsins sem þeir hafa þá þegar sagt sig 

úr. Einnig þyrfti að semja um stöðu starfsmanna ESB sem starfa innan útgönguríkis sem og 

þær stofnanir ESB sem starfrækar eru í viðkomandi landi.55 

 

Almennt efni útgöngusamningsins er háð þeim málum sem ESB og útgönguríkið ætla sér í 

framtíðarsamskiptum sínum. Samningurinn gæti kveðið á um einhverskonar yfirtöku á ESB 

samningum við þriðja aðila, áframhaldandi þátttöku útgönguríkis í stofnunum ESB eða hvernig 

útgönguríki gæti tengt löggjöf sína og löggjöf ESB án þess að vera aðildarríki þess.56 

 

Afleiðingar útgöngu úr ESB eru ekki aðeins kerfislegar heldur myndi úrsögn einnig hafa 

verulegar lagalegar og efnahagslegar afleiðingar í för með sér. ESB felur í sér lögfræðilega 

skipan sem nær yfir fjöldann allan af sviðum innan þess, allt frá innri markaði Sambandsins 

yfir í málefni sem snerta sakamálarétt. Það eru því fjölmörg atriði sem þarfnast samninga á 

þessum tveim árum sem getið er um í 3. mgr. 50. gr. sáttmálans.57 

  

Ef 2. mgr. 50. gr. SE er lesin vandlega kemur í ljós að ESB og útgönguríki verða að fjalla um 

tvö aðskilin en tengd atriði í útgöngusamningnum. Það fyrra er fyrirkomulagið er varðar 

úrsögnina. það mun innihalda ýmisleg tæknileg atriði er varða úrsögnina eins og til dæmis:  

 

• Hvað verður um þau dómsmál sem bíða dóms hjá ED og snerta einungis útgönguríkið?  

• Hver verður staða ríkisborgara útgönguríkis innan ESB?  

• Hvað verður um ESB stofnanir sem staðsettar eru í útgönguríkinu?  

 

Hið síðarnefnda varðandi framtíðarsamskipti ESB og útgönguríkis er meira viðskiptalegs eðlis 

og mun útgönguríki í þeim hluta samningsins verða að velja á milli þess að vera aðili að EES 

eða hvort það vill haga samskiptum sínum við ESB eins og Sviss gerir með mörgum tvíhliða 

                                                
55 Łazowski, A.  (2013). How to withdraw from the European Union? Confronting hard reality. Bls. 2-3 
56 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 
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57 Łazowski, A.  (2013). How to withdraw from the European Union? Confronting hard reality. Bls. 3 
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samningum. Í  5. kafla ritgerðarinnar er nánar fjallað um hvaða leiðir eru færar í 

framtíðarsamskiptum útgönguríkis og ESB.58 

 

 

4.4 Mikilvæg skilyrði fyrir úrsögn 
 

Þó að 50. gr. SE viðurkenni möguleika aðildarríkja til þess að segja sig úr Sambandinu 

samkvæmt stjórnskipunarlögum viðkomandi ríkis þá er valdið til þess að segja sig úr 

Sambandinu ekki einungis í hendi útgönguríkisins. Ákvörðunin sem slík er í hendi 

aðildarríkisins en ESB lögin gilda um útgönguna sjálfa. 50. greinin byggir á rétti ríkja til þess 

að segja sig frá lögum ESB. Ef að ríki ætla sér úr Sambandinu fer það ekki aðeins eftir þeirra 

skoðunum og hugmyndum hvernig til tekst heldur þurfa þau að uppfylla kröfur um 

málsmeðferð og efnisatriði 50. gr. SE og fylgja meginreglum sem grundvallast á lögum ESB 

almennt undir stjórn ED.59 

 

Í þessu skyni bendir 50. gr. sáttmálans á það að ákvörðunin um það að segja sig úr Sambandinu 

og tilkynning þess efnis til ráðsins eru bæði háð skilyrðum. Evrópuráðið sem ákvörðunina fær 

til umfjöllunar þarf að ganga úr skugga um að ákvörðunin standist stjórnskipunarlög ríkisins 

sem ákveðið hefur að segja sig úr Sambandinu. Einnig þarf Ráðið að kanna það hvort að fyrir 

dómstólum aðildarríkisins séu mál sem gætu dregið réttmæti uppsagnarinnar í vafa eða þá að 

ákvörðun um að segja sig úr Sambandinu hafi verið tekin af aðilum sem hafa ekki til þess 

lagalega heimild. Sé svo þarf Ráðið að bíða dóms í málinu sé raunin sú að um dómsmál í 

útgönguríkinu sé að ræða og fá fyrir því fullnægjandi upplýsingar um það hvort afturköllunin 

hafi verið tekin af réttmætum aðilum áður en þeir viðurkenna uppsögnina. Að því loknu getur 

afturköllunarferlið hafist og sáttmálar ESB falla úr gildi í viðkomandi ríki.60 

 

Þar að auki setur ESB kröfur um að afturköllunin sé í samræmi við almennar kröfur laga ESB 

og sérstaklega gildi Sambandsins sem sett eru fram í 2. gr. SE. Hugsanlega er því ákvörðunin 

                                                
58 Hestermeyer, H. P. (2016). How Brexit Will Happen: A Brief Primer on EU Law and Constitutional Law 

Questions Raised by Brexit. Bls. 18-19 
59 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 1-2 
60 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 2 
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um að segja sig úr Sambandinu ekki undanþegin því að vera í samræmi við kröfur ESB, í öllu 

falli þurfa þau að vera í samræmi við sameiginlegu gildin í 2. gr. SE. ESB myndi þó eðli mála 

samkvæmt ekki leggja stein í götu ríkis sem hefur sótt um úrsögn úr Sambandinu heldur þvert 

á móti. Hins vegar segir í 7. gr. sáttmálans að ef ríki sem viðvarandi hefur gerst brotlegt hvað 

varðar 2. gr. sáttmálans og það alvarlega geti Sambandið gripið inn í.61 

 

Í 50. gr. er aðeins kveðið á um að tilkynning um úrsögn þurfi að koma frá aðildarríki og að hún 

þurfi að vera lögð fram til Evrópuráðsins en ekkert í ákvæðum greinarinnar segir til um form 

tilkynningarinnar eða tímasetningu hennar. Það rennir stoðum undir þá túlkun að aðildarríki 

sem hyggst segja sig úr Sambandinu hafi nokkuð frjálsar hendur í þeim efnum. En í ljósi þess 

að tilkynningin um úrsögn er upphafið á formlegu ferli þarf tilkynningin að vera ótvíræð og 

innihalda skýran vilja ríkisins um úrsögn. Þar til að slík tilkynning hefur borist Ráðinu er 

umrætt ríki ennþá aðili að Sambandinu.62 

 

Ríki sem sjálft hefur ákveðið að segja sig úr Sambandinu með einum eða öðrum hætti skal ekki 

gefinn kostur á að hætta við úrsögn til þess eins að bæta samningsstöðu sína í ákvarðanatökum 

Sambandsins né heldur hvað varðar tímasetningu tilkynningarinnar til ráðsins. Hana ber að 

senda Ráðinu eins fljótt og auðið er svo að hún verði mögulega ekki notuð sem vopn í 

samningum við Sambandið. Tímasetningar til virkjunar 50. gr. ættu því ekki að vera alveg 

opnar, einkum með hliðsjón af meginreglunni sem fram kemur í 2. mgr. 4. gr. SE um einlægt 

samstarf. Þetta sást best þegar Bretland sagði sig úr Sambandinu árið 2016. Þá lýstu kjörnir 

fulltrúar 27 Evrópuríkja því yfir að það væri skylda breska þingsins að tilkynna Ráðinu um 

fyrirætlanir Bretlands um að segja sig úr Sambandinu og að það ætti að verða gert eins fljótt 

og auðið yrði. Einnig að samningaviðræðum við Bretland, hvernig sem þær færu fram yrði 

frestað þangað til að tilkynningin bærist Ráðinu.63 

 

 

 

                                                
61 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 2-3 
62 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 3 
63 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 3 
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4.5 Málsmeðferð 
 

Úrsagnarferlið hefst með tilkynningu útgönguríkis sem lýsir því yfir að það vilji segja sig úr 

Sambandinu. Tímasetning tilkynningar þessarar er alfarið í höndum útgönguríkisins og 

óformlegar umræður geta átt sér stað milli þess og annarra aðildarríkja eða stofnana ESB áður 

en tilkynningin er formlega send ESB. Ráðið, án þátttöku útgönguríkis, gefur sér síðan 

viðmiðunarreglur um samningaviðræður milli ESB og útgönguríkisins með það að markmiði 

að gera endanlegan útgöngusamning. Þetta fyrirkomulag ætti einnig að ná yfir 

framtíðarsamband ESB og útgönguríkisins. ESB og útgönguríkið hafa tvö ár til þess að klára 

útgöngusamninginn. Eftir það lýkur aðild útgönguríkisins sjálfkrafa nema Ráðið og 

útgönguríkið ákveði sameiginlega að framlengja þau tímamörk.64 

  

Hlutverk framkvæmdastjórnar ESB í ferlinu er ekki alveg ljóst samkvæmt sáttmálanum. En 

samkvæmt 218. gr. SFE ætti framkvæmdastjórnin gera tillögur til ráðsins um að hefja viðræður 

við útgönguríkið. Að jafnaði hefur framkvæmdastjórnin samið samninga við þriðja aðila fyrir 

hönd ESB en 3. mgr. 218. gr. SFE skilur það eftir opið fyrir Ráðið að tilnefna aðra til að fara 

með samninga fyrir hönd ESB.65 

 

Áður en að samningurinn er gerður á Ráðið skv. 2. mgr. 50. gr. SE að þarfnast samþykkis 

Evrópuþingsins. Það skal tekið fram að skv. 4. mgr. 50. gr. SE geta fulltrúar útgönguríkis ekki 

tekið þátt í umræðum stofnananna eða í ákvörðunum sem snúa að úrsögninni. Þær kvaðir ná 

þó ekki til kjörinna fulltrúa útgönguríkis á Evrópuþinginu. Sáttmálarnir koma því ekki í veg 

fyrir að kjörnir fulltrúar útgönguríkis taki þátt í umræðum á Evrópuþinginu eða í nefndum þess 

og atkvæðagreiðslum er varða útgönguríkið þar sem þeir eru fulltrúar ESB í heild en ekki 

einungis útgönguríkisins.66 

 

                                                
64 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 3-4 
65 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 4 
66 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 4 
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Samkvæmt 3. mgr. 238. gr. SFE eru atkvæði greidd um samninginn í Ráðinu þegar hann er 

fullgerður og þarf aukinn meirihluta atkvæða til þess að hann öðlist samþykki, þ.e. að minnsta 

kosti 72% fulltrúa ráðsins þurfa að samþykkja samninginn utan fulltrúa útgönguríkisins.67 

 

Ólíkt því sem við á um inngöngu í Sambandið setur 1. mgr. 50. gr. SE ekki skilyrði um 

fullgildingu annarra aðildarríkja þegar um úrsögn er að ræða. Greinin setur aðeins þau skilyrði 

að stjórnskipunarlögum útgönguríkis sé fylgt. Hins vegar breytast sáttmálar ESB við útgöngu 

aðildarríkis t.d. fríverslunarsamningar sem þarf að fullgilda í þeim ríkjum sem eftir eru í 

Sambandinu skv. 48.gr. SE. Einnig þarf að taka útgönguríkið út úr 52. gr. SE en sú grein 

skilgreinir hvaða lönd eru aðilar að ESB og að lokum breyta bókunum varðandi útgönguríkið, 

þær endurskoðaðar eða felldar úr gildi.68 

 

Útgöngusamningur er ekki hluti af aðalrétti ESB (e. primary EU law) þar sem samningurinn er 

gerður á milli ESB og útgönguríkis en ekki milli útgönguríkis og hinna aðildarríkja 

Sambandsins. Samningurinn er alþjóðasamningur og því háður ályktun ED. Samningnum gæti 

því verið skotið til ED skv. 263. gr. SFE. að því gefnu halda sumir því fram að ED gæti verið 

beðinn um það að veita álit sitt varðandi drögin að útgöngusamningnum og hvort hann 

samrýmist sáttmálum ESB skv. 11. mgr. 218. gr. SFE en þar sem 50. gr. SE vísar aðeins á 3. 

mgr. 218. gr. SFE benda aðrir á það að slíkt sé ekki mögulegt.69 

 

11. mgr. 218. gr. SFE hljóðar svo: 

 

„Aðildarríki, Evrópuþinginu, ráðinu og framkvæmdastjórninni er 

heimilt að leita álits Dómstólsins á því hvort fyrirhugaður samningur 

samrýmist sáttmálunum. Sé álit Dómstólsins neikvætt getur 

fyrirhugaður samningur ekki öðlast gildi nema með breytingum eða 

með endurskoðun sáttmálanna.” 

 

 

                                                
67 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 4 
68 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 4 
69 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 5 
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3. mgr. 218. gr. SFE hljóðar aftur á móti svona: 

 

„Framkvæmdastjórnin, eða æðsti talsmaður stefnu Sambandsins í 

utanríkis- og öryggismálum ef fyrirhugaður samningur varðar 

einungis eða einkum sameiginlega stefnu í utanríkis- og öryggismálum, 

skal beina tilmælum til ráðsins sem skal samþykkja ákvörðun þar sem 

heimilað er að samningaviðræður verði teknar upp og samningamaður 

Sambandsins eða formaður samningahóps þess tilnefndur, eftir því 

hvert efni fyrirhugaðs samnings er.” 

 

Þar að auki geta dómstólar ríkjanna sem eftir eru í ESB beint fyrirspurnum um 

útgöngusamninginn til ED en þar sem dómstólar útgönguríkisins geta gert hið sama þarf að 

fjalla sérstaklega um það í útgöngusamningnum sjálfum.70 

 

 

4.6 Afleiðingar úrsagnar og hugsanlegt efni útgöngusamnings 
 

Samkvæmt 3. mgr. 50. gr. SE er lagaleg afleiðing úrsagnar úr ESB sú að sáttmálar ESB og 

bókanir við þá hætta að gilda í útgöngulandinu frá þeim degi sem útgöngusamningurinn tekur 

gildi eða að tveimur árum liðnum frá því að ESB barst tilkynning um úrsögnina. Löggjöf ESB 

ætti því að ljúka í útgönguríkinu en þó gætu einhver lög sem samþykkt voru við framkvæmd 

eða innleiðingu laga ESB haldið sér þar til yfirvöld útgönguríkisins ákveða að breyta þeim eða 

afnema þau. Sérfræðingar á sviði Evrópuréttar eru sammála um það að til þess að skipta út ESB 

lögum þurfi að gera algjörlega nýja löggjöf frá grunni. Réttindi og skyldur sem fengin eru úr 

sáttmálum ESB myndu því ekki gilda lengur nema að um annað hafi verið samið í 

útgöngusamningnum. Einnig myndu milliríkjasamningar ESB við önnur lönd utan ESB eða 

við alþjóðastofnanir, til dæmis viðskiptasamningar, ekki gilda lengur í útgönguríkinu og þyrfti 

það að semja sjálfstætt við þau lönd eða þær stofnanir upp á nýtt á sínum forsendum.71 

 

                                                
70 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 5 
71 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 5 
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Í útgöngusamninginn væri hægt að setja ákvæði til þess að draga úr afleiðingum útgöngunnar 

t.d. bráðabirgðaráðstafanir á sumum ESB lögum í útgönguríkinu til þess að vernda hverskonar 

réttindi sem byggjast á þeim. Hvað varðar réttinn sem fylgir ríkisborgararétti ESB hafa sumir 

fræðimenn haldið því fram að ESB ríkisborgararéttur geti haldist og verið aðskilinn frá þjóðerni 

aðila útgönguríkis. Með því móti gætu ríkisborgarar útgönguríkis jafnvel haldið ESB 

ríkisborgararétti sínum eftir útgöngu þess72. Þessi rökstuðningur byggir á þeirri forsendu að 

sumir þegnar útgönguríkisins myndu missa ESB ríkisborgararétt sinn án þess að vilja það við 

útgöngu heimalands þeirra úr ESB. Þetta sjónarmið er þó ekki stutt af meirihluta fræðimanna 

og má benda á það að ákvörðunin um útgöngu verður að vera tekin samkvæmt stjórnskipun 

útgönguríkis og því verður hún að vera tekin með tilliti til afleiðinga hennar þ.m.t. fyrir hvern 

einstaka borgara útgönguríkisins.73 

 

Að teknu tilliti til hvers konar ráðstafana sem gerðar eru í útgöngusamningi milli ESB og 

útgönguríkis um framtíðarsamband sitt, halda ESB sáttmálarnir áfram að gilda fyrir hin 

aðildarríkin og allar breytingar sem verða á sáttmálum ESB vegna útgöngusamningsins verða 

að vera gerðar í samræmi við 48. gr. SE en hún fjallar um breytingar á sáttmálum ESB.74 

 

Búast má við að samsetning stofnana ESB breytist frá og með deginum sem úrsögnin tekur 

gildi og að aðilar útgönguríkisins missi sæti sín í hinum ýmsu stofnunum en 

bráðabirgðaráðstafanir gætu orðið nauðsynlegar eftir þann dag.75 

 

Hvað varðar Evrópuþingið, segir 2. mgr. 14. gr. SE aðeins til um hver hámarks fjöldi 

þingmanna skuli vera. Gæti því Evrópuþingið einfaldlega fækkað þingsætum um þann fjölda 

sem útgönguríkið skilur eftir sig. Einnig gæti sætum þingmanna útgönguríkis verið skipt á milli 

þeirra ríkja sem eftir eru í Sambandinu strax eða eftir næstu kosningar. Ekkert ríki getur þó 

farið yfir 96 þingmenn án breytinga á 2. mgr. 14. gr. SE en Þjóðverjar hafa náð því marki76. 

Ákvörðun um samsetningu þingmanna þ.á.m. sætadreifingu milli eftirstandandi aðildarríkja er 

                                                
72 Rieder, C. M. (2013). The withdrawal clause of the Lisbon Treaty in the light of EU citizenship. Bls. 168-172. 
73 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 6 
74 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 7 
75 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 7 
76 Oliver, T. (2013). Europe without Britain Assessing the Impact on the European Union of a British Withdrawal. 
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samþykkt af Ráðinu að frumkvæði Evrópuþingsins og með samþykki sínu skv. 2. mgr. 14. gr. 

SE. Eins og sem tæpt hefur verið á gætu þetta verið álitamál sem útkljáð yrðu í 

útgöngusamningnum.77 

 

 

4.7 Vínarsamningurinn um milliríkjasamninga 
 

Samningur um milliríkjasamninga var undirritaður af sameinuðu þjóðunum í Vín árið 1969. 

Hann tók þó ekki gildi fyrr en árið 1980 þegar 30 ríki höfðu gerst aðilar að honum.78 Allt þar 

til að 50. gr. SE var sett inn í sáttmálann voru efasemdir um það hvort ríki gætu sagt sig úr ESB 

en þó var litið á Vínarsamninginn um milliríkjasamninga sem lög sem fylltu upp í eyður LSM 

í þeim efnum79. 62. gr. Vínarsamningsins tekur til milliríkjasamninga þar sem 

grundvallarbreyting hefur orðið á samningum ríkja á milli og samkvæmt henni má ógilda þá 

samninga að vissum skilyrðum gefnum. Þessi grein er ekki ólík 36. gr. laga um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936. Ólíkt 50. gr. SE, þar sem engar sérstakar ástæður 

þurfa að vera gefnar upp fyrir úrsögn úr ESB, tiltekur  62. gr. Vínarsamningsins að 

milliríkjasamningurinn þurfi að hafa breyst svo mikið að um brostnar væntingar til samningsins 

sé að ræða. Það þýðir að áður en 50. gr. kom inn í SE hafi þurft sterkar ástæður fyrir úrsögn 

sem þurfti að sanna og var jafnvel á sviði dómstóla að ákveða hvort ástæðurnar væru taldar 

nógu mikilvægar til þess að samningurinn væri ógildanlegur.80 

 

50. gr. SE yrði túlkuð sem sérlög (lat. lex specialis) fram yfir ákvæði Vínarsamningsins sem 

yrðu túlkuð sem almenn lög (lat. lex generalis).81 

 

 

 

                                                
77 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 7 
78 Björg Thoratensen og Pétur Dam Leifsson. (2011). Þjóðaréttur. Bls. 149 
79 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 3 
80 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 3 
81 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 
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4.8 Úrsögn Grænlands úr ESB 
 

Þrátt fyrir nokkrar hótanir aðildarríkja ESB um úrsögn hefur ekkert ríki ennþá í raun sagt skilið 

við Sambandið. Fyrri sáttmálar ESB innihéldu ekki ákvæði um úrsögn heldur bentu á 51. gr. 

SE82 um að sáttmálarnir væru gerðir til ótakmarkaðs tíma. Álitaefnið um það hvort aðildarríki 

gætu sagt sig úr Sambandinu hafði þó verið rætt. Þeir sem töluðu fyrir því að hægt væri að 

segja sig úr Sambandinu vitnuðu í þá staðreynd að Grænland hafði gert það árið 1982. Það er 

þó vafasamt að líta á það sem fullnægjandi fordæmi þar sem Grænland var ekki aðili að 

Sambandinu heldur lýtur stjórn Danmerkur sem réttilega var og er aðili að ESB (þá EB). Einnig 

var það ekki Grænland sem sagði sig úr EB heldur var það Danmörk sem fór fram á það við 

EB að endurskilgreina beitingu sáttmálanna um landsvæði bandalagsins eftir að Grænland 

hafði í þjóðaratkvæðagreiðslu kosið að vera utan EB.83 

 

Því er ekki litið á úrsögn Grænlands úr EB sem fordæmi úrsagnar úr ESB. Í 

þjóðaratkvæðagreiðslu þar í landi 23. febrúar 1982 ákvað Grænland að segja sig úr EB (nú 

ESB). Hinsvegar er lagalega ekki litið á úrsögnina sem eiginlega úrsögn þar sem Grænland var 

ekki aðildarríki EB heldur var og er hluti af aðildarríkinu Danmörku eins og fyrr sagði. Þess 

vegna var sú „úrsögn” úr EB framkvæmd sem minnkun á lögsögu bandalagsins með breytingu 

á sáttmálum EB fullgiltum af öllum aðildarríkjum bandalagsins. Grænland varð „tengt 

yfirráðasvæði” með sérstaka samninga við EB (nú ESB) sem varðar sjávarútveg. 

Grænlendingar selja fisk til ESB landa og í staðinn fá aðildarríki ESB leyfi til fiskveiðaveiða í 

grænlenskri lögsögu.84 

 

Beiðni Danmerkur um endurskilgreiningu á beitingu sáttmála EB er varðaði Grænland var lögð 

fram til samþykkis framkvæmdastjórnarinnar og Evrópuþingsins. Niðurstaðan varð sú að báðar 

stofnanirnar samþykktu ráðstöfunina þrátt fyrir mótmæli á Evrópuþinginu. Ferlinu var því á 

annan veg háttað heldur en ef fullgilt aðildarríki hefði sagt sig úr Sambandinu eins og við 

höfum séð varðandi BREXIT. Í máli Grænlands var engin einhliða ákvörðun um úrsögn, hin 

                                                
82 Núverandi 53. gr. SE 
83 Wyrozumska, A. (2012). Withdrawal from the Union. Bls. 343 
84 Poptcheva, E. M. (2016). Article 50 TEU: Withdrawal of a Member State from the EU. Bls. 3. 
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aðildarríki EB höfðu samþykkt úrsögnina, stofnanir bandalagsins voru hafðar með í ráðum og 

samið var um fríverslunarsamning við Grænland.85 

 

 

4.9 Brexit 
 

Þegar breskir kjósendur kusu í þjóðaratkvæðagreiðslu að segja sig úr ESB þann 23. júní 2016 

skapaðist árekstur milli stjórnmála annars vegar og lögfræði hins vegar. Lögfræðingar voru 

neyddir til þess að takast á við raunveruleika stjórnmálanna og stjórnmálamenn urðu að 

„lögfræðingum” á skömmum tíma. Í Bretlandi virðast flestir vera orðnir „sérfræðingar” í því 

hvernig 50. gr. SE virkar og á að virka. Eins og fyrr segir er það 50. gr. SE sem stjórnar ferlinu 

sem Bretar eru nú í og kallast BREXIT í daglegu tali. Þetta ákvæði hefur verið ástæða nánast 

endalausrar stjórnmála- og lögfræðilegrar umræðu og hefur hún ratað alla leið fyrir æðsta stig 

dómstóla þar í landi.86  

 

Eins og fram hefur komið geta öll aðildarríki virkjað 50. gr. en það er sett sem skilyrði að 

stjórnskipunarlög mögulegs útgönguríkis verði að fylgja og einnig þær hefðir sem í landinu 

ríkja. Í Bretlandi bætir það ekki úr skák að þar er stjórnarskráin mjög óskýr. Þeir sem kærðu 

virkjun 50. gr. Breta héldu því fram að afleiðingin af virkjun ákvæðisins um það að segja sig 

úr Sambandinu væri sú að breskir ríkisborgarar yrðu með því sviptir þeim réttindum sem þeir 

höfðu, þar með talin aðkoma að innri markaðinum sem var lögleiddur í Bretlandi árið 1972.87 

 

Þegar málið var komið fyrir æðsta dómstig í Bretlandi varði ríkisstjórn Bretlands ákvörðun 

sína með umfangsmiklum fræðilegum sjónarmiðum sem ekki voru til staðar þegar málið var á 

neðri stigum dómsstóla. Vildi ríkisstjórnin meina að lögin sem sett voru árið 1972 hefðu ekki 

fært þegnum Bretlands réttindi til langframa heldur einungis tryggt Bretum réttindin svo lengi 

sem að Bretland væri aðildarríki ESB. Með fyrrgreindum rökum þyrfti þingið því ekki að taka 

þátt í ákvörðuninni um að virkja 50. gr. Skemmst er frá því að segja að Hæstiréttur hafnaði 

þeim rökum og sagði meirihluti réttarins að slík grundvallarbreyting á högum Breta yrði að 

                                                
85 Wyrozumska, A. (2012). Withdrawal from the Union. Bls. 343 – 344 
86 Barnard, C. (2017). Law and Brexit. Bls 1 
87 Barnard, C. (2017). Law and Brexit. Bls 2 



 

27 

 

vera gerð með aðkomu þingsins, þ.e. með lagabreytingu. Ríkisstjórnin í Bretlandi varð því að 

leggja fram frumvarp til laga sem nefndust einfaldlega: „Tilkynning um uppsögn”. Meginefni 

laganna var að veita forsætisráðherra heimild til þess að segja Bretland úr Sambandinu.88 

 

Bæði Ráðið og framkvæmdastjórnin kröfðust þess að taka forystuna í samningaviðræðunum. 

Venjulega þegar ESB er í samningaviðræðum við þriðja aðila er það í umsjá 

framkvæmdastjórnarinnar. Ráðið vildi þó meina að í samningaviðræðum við Breta væri þetta 

öðruvísi þar sem Bretland væri ekki þriðji aðili í Sambandinu lagalega séð en 

framkvæmdastjórnin vildi meina að hún ætti að sjá um viðræðurnar þar sem aðildarríki sem 

segir sig úr Sambandinu skv. 50. gr. SE skuli meðhöndlað sem þriðji aðili. Fór svo að 

framkvæmdastjórnin fékk tilnefningu ESB til að leiða samningaviðræðurnar89.90  

  

                                                
88 Barnard, C. (2017). Law and Brexit. Bls 2 
89 Eoropean Commission. (2017). State of play of Article 50 negotiations with the United Kingdom.  
90 Hestermeyer, H. P. (2016). How Brexit Will Happen: A Brief Primer on EU Law and Constitutional Law 

Questions Raised by Brexit. Bls. 20 
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5 Hvað tekur við eftir útgöngu aðildarríkis 
 

Gera má ráð fyrir því að ríki sem segir sig úr ESB og vill með því losna undan skuldbindingum 

þess vilji þó halda áfram einhverjum samskiptum við það. Undir slíkum kringumstæðum eru 

nokkrar leiðir færar en um þær verður að semja sérstaklega við ESB. Ekki þarf að gera ráð fyrir 

neinni eftirgjöf af hálfu ESB og sérhvert ríki sem vill samningssamband við ESB verður að 

semja um það sérstaklega og á sínum forsendum. Fordæmi eru fyrir því að Evrópuríki kjósi að 

vera utan ESB en þó í samningssambandi við það. Þar ber helst að nefna aðild að EES og 

EFTA. Eftirfarandi verður umfjöllun um þá valkosti sem hugsanleg útgönguríki ESB hafa sem 

vilja þrátt fyrir allt halda áfram einhverri samvinnu við Sambandið. 

 

 

5.1 Fríverslunarsamtök Evrópu, EFTA 
 

EFTA var stofnað með samningi sem undirritaður var í Stokkhólmi þann 3. maí 1960 af sjö 

ríkjum, Austurríki, Danmörku, Noregi, Portúgal, Bretlandi, Sviss og Svíþjóð. Var stofnunin 

svar þessara ríkja við stofnun EBE sem stofnað hafði verið tveim árum áður og KSE. 

Aðildarríki EFTA sóttust eftir samvinnu í efnahags- og viðskiptamálum en ekki 

stjórnmálasamruna eins og hin bandalögin unnu að. Markmið EFTA var því frá byrjun að bjóða 

upp á fríverslun á grundvelli venjulegs milliríkjasambands. Árið 1972-1973 gerðu EFTA og 

bandalögin tvö (EBE og KSE) með sér fríverslunarsamninga sem þýddu það að tollar og höft 

voru afnumin í samskiptum þeirra ríkja sem voru annars vegar aðilar að EFTA og hinsvegar 

aðilar að hinum bandalögunum tveim. Á svipuðum tíma gengu Danmörk og Bretland úr EFTA 

og gerðust aðilar að EBE. Árið 1995 sögðu svo Austurríki, Svíþjóð og Finnland sig úr EFTA 

og gerðust aðilar að ESB.91 

 

EFTA ríkin voru enn tiltölulega fjölmenn og stóðu efnahagslega styrkum fótum í byrjun 9. 

áratugarins þrátt fyrir yfirburði bandalaganna efnahagslega. Samningaviðræður milli 

                                                
91 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 
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bandalaganna og EFTA um frekari fríverslun hófust 1984 og við það kviknaði hugmyndin að 

sameiginlegu evrópsku efnahagssvæði. Viðræðurnar stóðu yfir í nokkur ár með hléum þó.92 

 

Um miðjan 9. áratuginn settu bandalögin fram áætlun um innri markað og við það jókst áhugi 

EFTA ríkjanna á því að fá aðgang að mörkuðum bandalaganna. Í kjölfarið hófust samningar 

milli bandalaganna og EFTA um samvinnu á sviði efnahags- og viðskiptamála án þess að slík 

samvinna hefði í för með sér fulla aðild að bandalögunum. Samningum lyktaði með stofnun 

EES í Óportó í Portúgal 2. maí 1992.93 

 

Núverandi ríki EFTA eru Noregur, Lichtenstein, Ísland og Sviss. 

 

 

5.2 Svissneska leiðin 
 

Sviss er ekki aðili að ESB eða EES. Hins vegar hefur Sviss gert fjölmarga tvíhliða samninga 

við ESB um samskipti sín við Sambandið. Sviss er aðili að EFTA og þar með eina EFTA-

landið sem ekki er aðili að EES. Sviss ræður því nokkurn veginn sjálft hvað það kýs að semja 

um við ESB og hvað ekki. Tvíhliðasamningar Sviss við ESB eru svipaðir að umfangi og 

samningar EES og ESB. 94 

 

Í febrúar árið 2014 var þjóðaratkvæðagreiðsla í Sviss um takmarkanir á fjölda innflytjenda frá 

ESB. Íbúar Sviss greiddu atkvæði með takmörkunum sem brýtur í bága við tvíhliða samning 

þann sem Sviss og ESB höfðu gert með sér. Enn á þó eftir að koma í ljós hver áhrif 

þjóðaratkvæðagreiðslunnar verða en ljóst er að ef Sviss væri aðili að EES hefði slíkt ekki verið 

mögulegt.95 

                                                
92 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Bls. 116 
93 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Bls. 116-117 
94 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

5-6 
95 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 
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Sviss er ekki aðili að fjórfrelsinu sem slíku. Til dæmis hefur Sviss ekki samið tvíhliða við ESB 

um frelsi til þjónustu. Svissneskar bankastofnanir hafa þó farið framhjá þeim hindrunum með 

því að koma upp dótturfélögum með aðsetur í London.96 

 

Eins og EES löndin greiðir Sviss fjárframlag til ESB. Fjárframlög Sviss til ESB eru þó 

umtalsvert lægri en ef það væri aðildarríki ESB eða 60% lægra á hvern íbúa miðað við þær 

greiðslur sem Bretar hafa hingað til innt af hendi.97 

 

Svissneska leiðin væri lagalega fær leið fyrir þau ríki sem væru búin að segja sig úr ESB en 

vildu mögulega byggja samband sitt upp á tvíhliðasamningum. Gallar í samningastöðu 

útgönguríkja eru þeir að engin skylda hvílir á ESB að bjóða viðkomandi ríki allt sem það hefur 

upp á að bjóða sínum aðildarríkjum og þannig ræður ESB að miklu leyti ferðinni í samningum. 

Einnig er markaðsaðgengið ekki eins gott og það væri ef ríkið væri hluti af EES eða ESB.98 

 

 

5.3 EES 
 

Hugmyndin um sameiginlegt evrópskt efnahagssvæði kviknaði árið 1984 þegar EFTA og hin 

bandalögin hófu samningaviðræður um frekari fríverslun og stóðu þessar viðræður yfir næstu 

ár, með hléum þó. Árið 1992 lyktaði viðræðum með stofnun EES. Samningurinn var 

undirritaður í Portúgal þann 2. maí 1992. Aðilar samningsins voru EFTA ríkin, EBE og KSE. 

EBE og KSE urðu svo seinna að ESB.99 

 

Sviss hafnaði þó samningnum um EES í þjóðaratkvæðagreiðslu þarlendis í desember 1992 en 

hélt þó áfram aðild sinni að EFTA. Þar sem Sviss hafnaði samningnum þurfti að gera breytingar 

                                                
96 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

6 
97 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

6 
98 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 
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99 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 
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á honum en hann tók loks gildi 1. janúar 1994. Það þýddi að aðildarríki EES samningsins voru 

aðildarríki ESB ásamt aðildarríkjum EFTA að Sviss undanskildu. Síðan samningurinn um EES 

var gerður hefur ekkert nýtt ríki gerst aðili að EFTA.100 

 

Frá því að EES samningurinn var undirritaður hafa 14 ríki gengið í ESB og hafa þau öll einnig 

orðið aðilar að EES. Með hliðsjón af stofnsáttmálum bandalaganna var EES samningurinn 

saminn með hliðsjón af RSM (nú SFE). SFE hefur tekið miklum breytingum eins og áður hefur 

verið sagt. Þrátt fyrir þessar breytingar á RSM hefur lítið verið hróflað við fjórfrelsinu eða 

sameiginlegum samkeppnisreglum Sambandsins. Breytingarnar hafa það óhjákvæmilega í för 

með sér að endurskoða þarf samninginn um EES til þess að tryggja fullt samræmi milli hans 

og SFE. Ekki hefur verið ákveðið hvenær það verður gert þar sem  áhugi ESB á EES 

samningnum hefur minnkað mikið eftir að Svíþjóð, Finnland og Austurríki gengu úr EFTA 

árið 1995 og dróg þá verulega úr pólitísku og efnahagslegu vægis samningsins.101 

 

Megintilgangur EES samningsins var að koma EFTA löndunum í innri markað ESB. Innri 

markaðurinn samanstendur af frjálsu flæði vöru, vinnuafls, fjármagns og þjónustu (fjórfrelsið) 

ásamt sameiginlegum samkeppnisreglum.102 

 

EES samningurinn tekur ekki mið af viðskipta- og tollastefnu ESB þar sem EES er ekki 

tollabandalag eins og ESB. Þó skilgreina megi EES samninginn sem fríverslunarsamning er 

hann þó miklu meira en það. Með EES samningnum er leitast við að taka upp hluta regluverks 

ESB með einum þjóðarréttarsamningi.103 

 

 

                                                
100 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Bls. 117 
101 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Bls. 118 
102 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Bls. 122 
103 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon. (2011). Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins. 

Bls. 125-127 
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5.4 Norska leiðin 
 

Noregur er aðili að EFTA og EES en ekki aðili að ESB. Það þýðir að Noregur er aðili að innri 

markaði ESB. Sem aðilar að innri markaðnum hafa EES þjóðirnar skuldbundið sig til þess að 

innleiða reglur ESB sem varða innri markaðinn. Aðildarríki EES eru ekki skuldbundin til 

þátttöku í fjármálum ESB eða sameiginlegri utanríkis- og öryggisstefnu Sambandsins. EES ríki 

njóta fríverslunar við ESB þrátt fyrir það að vera ekki hluti af tollabandalagi Sambandsins. Það 

þýðir að ríki EES sem eru utan ESB geta sett sér sér gjaldskrár í tollamálum.104 

 

EES ríki sem ekki eru aðildarríki ESB greiða gjald til ESB fyrir það að vera aðilar að innri 

markaðnum. Árið 2011 var framlag Noregs til ESB 17% lægra á hvern íbúa miðað við hvern 

breskan íbúa. Það yrði því ekki mikill ávinningur fjárhagslega að segja sig úr ESB til þess að 

ganga í EES án aðildar að ESB. Myndi ríki segja sig úr ESB og taka upp aðild að EES væri 

ríkinu tryggður aðgangur að innri markaðnum með þeim skyldum sem því fylgja en þó halda 

eftir miklu af sjálfstæði sínu.105 

  

Fleiri ókostir eru við aðild að EES en kostnaðurinn og það að þurfa í flestu að framfylgja reglum 

ESB. Þó að EES ríki séu hluti af innri markaðnum eru þau ekki hluti af dýpri samþættingu sem 

á sér stað innan ESB. Til dæmis tilheyrir Noregur ekki tollabandalagi ESB. Það þýðir að 

norskur útflutningur verður að uppfylla kröfur um upprunareglur til þess að geta komist inn á 

Evrópumarkaðinn tollfrjálst. Þarf af leiðandi færist kostnaðurinn samfara því óhjákvæmilega 

frá ríkinu yfir á útflutningsfyrirtækin. ESB getur líka gert ráðstafanir til takmarkana á 

innflutningi frá ríkjum EES eins og gerðist árið 2006 þegar ESB setti 16% gjald á innflutning 

á norskum laxi.106 

 

                                                
104 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

4 
105 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

4 
106 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

5 



 

33 

 

EES ríki sem ekki eru aðilar að ESB, verða að samþykkja og innleiða lög sem gilda um innri 

markaðinn án þess þó að hafa nokkuð um það að segja eða taka þátt í því að ákveða 

löggjöfina.107 

 

 

5.5 Alþjóðaviðskiptastofnunin 
 

Ef útgönguríki kýs að velja enga framantalinna kosta sem í boði eru eftir að útgönguferlinu er 

lokið þá mun samskiptum þess við ESB og önnur lönd verða stjórnað af 

Aljóðaviðskiptastofnuninni (AVS). Frá og með árinu 2015 voru meðlimir stofnunarinnar 161 

sem samanstanda af öllum helstu hagkerfum heimsins. Samkvæmt reglum AVS skulu allir 

meðlimir hafa sama markaðsaðgang og að sama gjaldskrá gildir um alla meðlimi AVS.108 

 

Sem aðili að AVS myndi útflutningur útgönguríkis til ESB og annarra AVS ríkja verða háð 

gjaldskrá innflutningslandanna. Til samanburðar við aðild að ESB eða EFTA myndi þetta 

hækka kostnað við útflutning útgönguríkja. Þar að auki stendur AVS ESB langt að baki í 

viðskiptum með þjónustu og myndi það þýða lakari aðgang að þjónustutengdum mörkuðum 

samanborið við aðild að ESB eða EFTA. Innan AVS eru engar reglur um frjálst streymi 

vinnuafls og myndi því flæði vinnuafls milli útgönguríkis og ESB stöðvast. Frjálsar 

fjármagnshreyfingar milli útgönguríkis og ESB myndu þó áfram halda þar sem ESB bannar 

takmarkanir á fjármagnsflutningum. Á það ekki einungis við innan Sambandsins heldur á það 

einnig við um lönd utan Sambandsins.109 

 

 

                                                
107 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

5 
108 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 

7 
109 Dhingra, S. og Sampson, T. Life after BREXIT: What are the UK’s options outside the European Union? Bls. 
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6 Niðurstöður 
 

ESB sem gæti í framtíðinni orðið samband 35 ríkja a.m.k. geta komið upp ýmis vandamál 

vegna mismunandi hagsmuna, menningar og efnahagsþróunar aðildarríkjanna. Þar að auki er 

það staðreynd að ákvarðanatökuferillinn byggir oft á auknum meirihluta og aðildarríki geta 

auðveldlega orðið undir í þeim átökum og við það orðið óánægð innan ESB. Af þeim sökum 

er möguleikinn á því að segja sig úr Sambandinu sem kynntur var með LSM nauðsynlegt 

úrræði til þess að koma til móts við aðildarríkin á komandi áratugum. Það má benda á að 

innleiðing þessa ákvæðis er óeigingjarn skerfur í þágu aðildarríkjanna og byggir grunn undir 

frekari pólitíska samþættingu aðildarríkjanna. Ákvæðið er því þarft til þess að ESB nái árangri 

í framtíðinni og sýnir gildi Sambandsins sem skilgreint er sem frjáls ríkjasamtök (e. voluntary 

association between states).110 

 

Það er óumdeilt að öll aðildarríki ESB geta sagt sig úr Sambandinu. Lagalegar hindranir við 

útgöngu aðildarríkis úr ESB eru ekki miklar en þrátt fyrir það eru lagalegar afleiðingar aftur á 

móti óumdeildar sem og pólitískar og efnahagslegar. Því eru það afleiðingarnar af úrsögn sem 

gætu komið í veg fyrir það að aðildarríki segi sig úr Sambandinu og hreinlega hvort það sé þess 

virði. Þar að auki þarf ríki sem hefur sagt sig úr ESB og vill aftur verða aðildarríki að sækja 

um að nýju skv. 49. gr. SE. Það þýðir að fyrri aðild hefur ekkert að segja og samningurinn sem 

fengist gæti mögulega orðið mun verri en sá sem ríkið hafði áður.111 

 

Úrsögn úr ESB ætti auðvitað að vera síðasta úrræði ósátts aðildarríkis þ.e. að yfirlýsingar um 

óánægju, óskir um endurskoðun á sáttmálum og betri samvinnu aðildarríkjanna hefur ekki 

dugað til varanlegra sátta og einingar.112 Fordæmi fyrir úrsögn aðildarríkis skv. 50. gr. SE er 

ekki til enda ákvæðið tiltölulega nýtt. Úrsögn Grænlands telst því ekki með sem fordæmi hvað 

varðar úrsögn skv. 50. gr. SE. 

                                                
110 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

203 
111 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

203 
112 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

203-204 
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Rétturinn til þess að segja sig úr ESB skv. 50. gr. SE. er aðeins háður málsmeðferð en ekki 

efnisefnislegum skilyrðum. Það þýðir að það er auðvelt samkvæmt ákvæðinu að segja sig úr 

ESB þar sem engin efnisleg rök þurfa að vera grundvöllur fyrir ákvörðuninni. Það eitt og sér 

gæti haft neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir ESB því hægt væri að nota ákvæðið vegna 

tímabundinna pólitískra aðstæðna í sérhverju aðildarríkjanna. En á hinn bóginn getur ákvæðið 

verið jákvætt á þann hátt að það getur leitt til meiri samstöðu meðal aðildarríkja.113 

  

Nú sem stendur er 50. gr. SE mjög almenn regla um lagalegan ramma um úrsögn og býður 

aðeins upp á möguleikann á því að segja sig úr Sambandinu en viðeigandi regluverk og frekari 

reglur um málsmeðferð vantar í greinina. Hún er því ekki lausn sem tryggir fullnægjandi vernd 

allra aðila sem greinin hefur áhrif á. Því þyrfti ESB í sameiningu við aðildarríki sín að bæta úr 

þessu. Þó að ákvæðið um úrsögn úr ESB yrði bætt á þann veg að hagsmunum allra aðila sem 

ákvæðið snertir verði bætt og að reglur um málsmeðferð verði endurskoðaðar þyrfti ákvæðið 

frekar að verða einhverskonar táknræn regla frekar en sérstakur möguleiki fyrir aðildarríki að 

segja sig úr Sambandinu.114  

 

Þó að möguleikinn á því að segja sig úr Sambandinu hafi ef til vill alltaf verið til staðar þá gerir 

50. gr. SE. það að verkum að ósátt ríki innan ESB geta sagt sig úr Sambandinu. Þrátt fyrir þá 

staðreynd að erfitt kunni að reynast ESB að sjá á eftir aðildarríkjum er hægt að líta svo á að 

það sé betra fyrir Sambandið, einingu þess og framtíðar þróun að óánægð ríki séu utan ESB 

því að öðrum kosti gætu þau hindrað framfarir og þar með valdið sundrungu innan þess.115 

 

Að lokum: Að segja skilið við ESB er ekki auðvelt. Samþættingin sem hefur átt sér stað eftir 

langa aðild að ESB mun hafa djúpstæð áhrif, lagalega, efnahagslega og stjórnmálalega séð116 

og það er erfitt að sjá það fyrir sér að slík aðgerð geti á nokkurn hátt haft ávinning í för með 

sér. Þegnarnir missa mikilvæg réttindi og fyrirtækin eiga erfiðara með að koma vörum sínum 

á markaði erlendis. Þó að ríki hafi sagt sig úr Sambandinu og hafi samið við ESB um 

framtíðarsamskipti sín við Sambandið á það samt mikla vinnu eftir við að vinda ofan af ESB 

                                                
113 Wyrozumska, A. (2012). Withdrawal from the Union. Bls. 363 
114 Wieduwilt, S. (2015). Article 50 TEU – The Legal Framework of a Withdrawal from the European Union. Bls. 

204-205 
115 Hillion, C. (2016). Leaving the European Union, the Union way: A legal analysis of Article 50 TEU. Bls. 11 
116 Łazowski, A.  (2013). How to withdraw from the European Union? Confronting hard reality. Bls. 4 
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löggjöfinni. Það verður því áhugavert að sjá hvernig útgönguferli Bretlands þróast og hvernig 

þeim reiðir af í framtíðinni án aðildar að ESB. 
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7 Lokaorð 
 

Þegar ég ákvað að skrifa BS ritgerð mína á sviði Evrópuréttar var það vegna þess að ég hef 

mikinn áhuga á því sviði lögfræðinnar. Einnig hafði sú staðreynd áhrif á val mitt á ritgerðarefni 

að Bretar ákváðu að yfirgefa ESB og langaði mig því eðlilega til þess að kynna mér til hlítar 

hvernig slíkt fer fram. Ég komst að því að regluverkið innan ESB gefur möguleikann á því að 

segja sig úr Sambandinu en gerði hreinlega ekki ráð fyrir því að sá möguleiki yrði nokkurn 

tíma nýttur. Það sást vel á því að framkvæmdastjórnin og Ráðið bitust um það hvort þeirra ætti 

að semja um útgöngu Bretlands fyrir hönd ESB. Mín skoðun er sú að ákvörðun Breta um að 

segja skilið við ESB hafi verið slæmur kostur, bæði fyrir Bretland og ESB. Ungt fólk sem var 

andvígt útgöngu mætti hreinlega ekki á kjörstað og lét eldra fólkið kjósa um framtíð sína. Ég 

tel þó að þegar þessar eldri kynslóðir eru fallnar frá þá muni Bretland aftur verða aðildarríki 

ESB. 

 

Hvað 50. gr. SE varðar og hvort hún eigi að vera í sáttmálum ESB eða ekki, er ég á þeirri 

skoðun að hún sé nauðsynleg. Hana má þó ekki misnota því að þegar ríki gengur í ESB er það 

skuldbinding sem ætti að vera varanleg, ekki ólíkt hjónabandi. Þeir sem gifta sig líta á 

hjónabandið sem varanlega skuldbindingu en eins og við þekkjum geta hlutir breyst og 

niðurstaðan verða skilnaðir. Ákvæðið ætti því að vera neyðarhemill þeirra aðildarríkja sem 

telja sig hlunnfarin innan ESB. Það þyrfti því að vera tæknilega fær leið og svo vel útfærð að 

það sé á hreinu hvernig málsmeðferðin er þannig að almenningi sé gert það kleift að skilja 

hana. Ákvæðið ætti að vera háð þeim skilyrðum að aðrar leiðir innan Sambandsins til þess að 

koma til móts við ríki sem er óánægt séu fullreyndar. Þess vegna tel ég að ákvæðið eigi að vera 

inni í sáttmálum ESB en skýra þarf málsmeðferðina betur og jafnvel setja einhver skilyrði fyrir 

beitingu greinarinnar. 

 

Ég geri mér grein fyrir því að notagildi ritgerðar minnar sem skrifuð er á íslensku á Íslandi sem 

er ekki aðili að ESB er takmarkað en ég er þess fullviss að Ísland mun í framtíðinni hefja aftur 

samningaviðræður við ESB um inngöngu og að í framhaldinu verði landið mitt aðildarríki þess. 

Þá verður gott til þess að vita að einhver neyðarhemill er til staðar þó að ég óski þess að hann 

verði aðeins notaður í raunverulegri neyð en ekki einungis vegna þess að stjórnmálalegar 

breytingar hafa átt sér stað eins og t.d. ríkisstjórnarskipti eftir kosningar. 
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Evrópusambandið hefur margoft sýnt það og sannað að það er komið til að vera, það á í 

erfiðleikum núna eftir alþjóðakreppuna og úrsögn Breta en eftir sem áður eru ríkin sem mynda 

Sambandið sterkari sameinuð en sundruð. Það eru því spennandi tímar framundan fyrir 

sameinaða Evrópu. 
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