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1 Inngangur 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir skammstafað EES-samningurinn) er 

samningur á milli EFTA-ríkjanna (að Sviss undanskildu) og Evrópusambandsins (sem áður hét 

Evrópubandalagið). Samningurinn felur það í sér að EFTA-ríkin skuldbinda sig til að taka upp 

reglur Evrópusambandsins á ákveðnum afmörkuðum sviðum og gerast þar með þátttakendur í 

sameiginlegum innri markaði Evrópusambandsins.1 Samningurinn er viðamesti 

alþjóðasamningur sem Ísland hefur undirgengist því með samningnum hefur Ísland 

skuldbundið sig, ásamt Noregi og Licthenstein, að innleiða löggjöf Evrópusambandsins á þeim 

sviðum sem samningurinn nær til svo grundvallarmarkmiði EES-samningsins um að mynda 

einsleitt efnahagssvæði náist.2 Eftir undirritun samningsins hér á landi risu miklar deilur um 

hvort samningurinn fæli í sér framsal ríkisvalds sem væri ósamrýmanlegt ákvæðum 

stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1994 (hér eftir skammstöfuð stjskr). Í kjölfar þess 

skipaði utanríkisráðherra nefnd lögfræðinga sem komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri þörf 

á stjórnarskrárbreytingu vegna inngöngu Íslands í EES.3 EES-samningurinn var því lögfestur 

án stjórnarskrárbreytingar þann 1. janúar 1994 með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið (hér eftir skammstöfuð eesl.). Strax við lögfestingu EES-samningsins var ljóst 

að samningurinn væri öðruvísi en aðrir hefðbundnir þjóðréttarsamningar sem Ísland hefur 

undirgengist en trúlega gat enginn séð fyrir þá miklu þróun sem EES-samningurinn hefur 

gengið í gegnum og þau áhrif sem það hefur haft í för með sér hér á landi.  

Í ritgerð þessari verða skoðuð þau stjórnskipulegu álitamál sem innganga í EES hafði í för 

með sér fyrir Ísland, þ.á.m. verða forsendur nefndarinnar skoðaðar ásamt skoðunum 

fræðimanna. Að því loknu verður reynt að varpa ljósi á þau áhrif sem þróun EES-samningsins 

hefur haft á fullveldi Íslands. Við þá yfirferð verður sérstaklega tekin til skoðunar meginreglan 

um einsleitni (e. homogenity), hvert inntak hennar er og hvort auknar kröfur meginreglunnar 

geta samrýmst þeim fullveldiskröfum sem Ísland og önnur aðildarríki EFTA lögðu til 

grundvallar samstarfsins og aðildar sinnar að EES-samningnum. 

 

                                                
1 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31.  
2 Handbók Stjórnarráðsins um EES, bls. 9. 
3 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 682-713. 
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2 Stjórnskipuleg álitamál við aðild Íslands að EES-samningnum 

2.1 Fullveldið 

Umræðan um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana snýst jafnan um álitamál sem varða 

fullveldi ríkis. Mikið hefur verið rætt og ritað um þau álitaefni sem snúa að framsali ríkisvalds 

og hafa sumir fræðimenn jafnvel talið að hvers konar framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana 

skerði stjórnarskrárvarið fullveldi Íslands og sé þar af leiðandi ólögmætt ef framsalið byggist 

ekki á sérstakri heimild í stjórnarskrá. Óháð því hvort fallist sé á slíka skýringu á stjórnarskránni 

er ljóst að fullveldishugtakið hefur talsverða þýðingu varðandi framsal á ríkisvaldi og því 

nauðsynlegt að kanna hvert sé inntak hugtaksins. Fullveldishugtakið hefur þó enga eina algilda 

skilgreiningu heldur hefur það mismunandi þýðingu eftir því í hvaða samhengi hugtakið er 

notað.  

Í þessari ritgerð þarf því að aðskilja almenna og stjórnmálafræðilega afmörkun á 

fullveldishugtakinu og skoða aðeins hina lögfræðilega afmörkun hugtaksins. Frá lögfræðilegu 

sjónarhorni hefur fræðimaðurinn Davíð Þór Björgvinsson talið að hugtakið hafi tvær hliðar þ.e. 

annars vegar frá sjónarhorni almenns þjóðaréttar og hins vegar frá sjónarhorni íslensks 

stjórnskipunarréttar.4 Frá sjónarhorni stjórnskipunarréttarins er fullveldi þjóðarinnar talið vera 

einn af hornsteinum íslenskrar stjórnskipunar. Í því felst sú hugmynd að allt vald sé komið frá 

fólkinu sjálfu og því einungis þjóðin sjálf bær til að veita handhöfum ríkisvaldsins umboð til 

að fara með þær valdheimildir sem í ríkisvaldinu felast.5 Þrátt fyrir mikilvægi 

fullveldishugtaksins í stjórnskipunarrétti kemur það hvergi fram í stjórnarskránni né almennum 

lögum. Engu að síður er þó talið að fullveldi Íslands megi að vissu leyti túlka af orðalagi 1. gr. 

stjskr.6 Kjarna fullveldishugtaksins má síðan lesa úr 2. gr. stjskr. en þar er mælt fyrir um 

þrískiptingu ríkisvaldsins og æðstu handhafa þess7, en ákvæðið hljóðar svo:  

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur stjórnarvöld 
samkvæmt stjórnarskrá þessari og öðrum landslögum fara með framkvæmdarvaldið. Dómendur 
fara með dómsvaldið.  

Frá sjónarhorni þjóðaréttar felst aftur á móti í fullveldinu að það sé íslenska ríkið sjálft sem 

fer með æðstu stjórn á eigin málefnum og deilir því ekki eigin völdum, hvorki með öðrum 

ríkjum né alþjóðastofnunum, nema það ákveði slíkt sjálft.8  

                                                
4 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 430 
5 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 98-99. 
6 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 430-432. 
7 Björg Thorarensen: „Stjórnarskrárákvæði um framsal ríkisvalds. Þarfar eða óþarfar breytingar á stjórnarskrá?“, 
bls. 116. 
8 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 140.  
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2.2 Lýðræðið 

Íslensk stjórnskipun byggist á lýðræðisskipulagi. Merking hugtaksins lýðræði má draga beint 

af orðinu sjálfu, þ.e. að lýðurinn ráði. Í reynd er kjarni hugtaksins í stjórnskipulegri merkingu 

sá að með lýðræðisfyrirkomulagi er þjóðinni sem heild tryggður þátttökuréttur í allri 

ákvörðunartöku ríkisins. Af þessu má sjá að hugtökin fullveldi og lýðræðið tengjast því náið, 

a.m.k. út frá stjórnskipulegu sjónarhorni. Á Íslandi eins og í flestum öðrum vestrænum ríkjum 

er stuðst við fulltrúalýðræði en það felur í sér að þeir borgarar sem uppfylla almenn skilyrði 

geta boðið sig fram til þess hlutverks að setja lög og reglur fyrir hönd þjóðarinnar. Er það þá 

þjóðin sem kýs tiltekna einstaklinga til þess að taka ákvarðanir fyrir samfélagið í heild með 

lagasetningu. Á grundvelli fulltrúalýðræðis er því Alþingi veitt umboð til að fara með 

löggjafarvald Íslands og fer það með valdið ásamt forseta Íslands sbr. 2. gr. stjskr. Orðið lýðræði 

líkt og fullveldi kemur þó hvergi fram í stjórnarskránni. Engu að síður er það talið endurspeglast 

í mörgum ákvæðum stjórnarskrárinnar, þá sérstaklega í II. kafla stjórnarskrárinnar og því talið 

vera ein af undirstöðum íslenskrar stjórnskipunar.9 

 

2.3 Eineðli og tvíeðli 

Þegar fjallað er um framsal ríkisvalds til alþjóðastofnana reynir óhjákvæmilega á samspil 

landsréttar og þjóðaréttar og þá sérstaklega hvaða lagalega stöðu þjóðréttarreglur hafi í 

landsrétti ríkja. Engin ein alhlít regla gildir um samspil þessara réttarreglna heldur hafa 

fullvalda ríki að meginstefnu til forræði yfir því hvort og þá hvernig þau efni þær skuldbindingar 

sem á þeim hvíla að þjóðarétti.10 Í fræðilegri umfjöllun hafa verið mótaðar tvær meginkenningar 

um samband landsréttar og þjóðaréttar, þ.e. annars vegar kenningin um eineðli (e. monoism) 

og hins vegar kenningin um tvíeðli (e. dualism). Þau ríki sem aðhyllast eineðli gera samkvæmt 

fræðikenningum ekki greinarmun á reglum landsréttar og þjóðaréttar og því öðlast 

þjóðréttarreglur gildi á sama hátt og landsréttarreglur þess ríkis. Á hinn bóginn líta þau ríki sem 

aðhyllast tvíeðli á þjóðarétt og landsrétt sem tvö aðskilin réttarkerfi og þar af leiðandi öðlast 

þjóðréttarreglur ekki sjálfkrafa gildi heldur þarf ríkið að veita þeim sérstaklega lagagildi. Á 

Íslandi er réttarstaðan sú að almennt er nauðsynlegt að lögfesta þjóðréttarreglur sérstaklega til 

þess að þær öðlist gildi og því er almennt gengið út frá því að stjórnskipun á Íslandi sé byggð á 

tvíeðli.11 Við aðild Íslands í EES var því nauðsynlegt að lögfesta EES-samninginn svo hann 

gæti öðlast gildi hér á landi. 

                                                
9 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 98-105.  
10 Skúli Magnússon: „Er þörf á stjórnarskrárákvæði um stöðu þjóðaréttar?“, bls 145. 
11 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 30-31.  
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2.4 Stjórnarskráin og framsal ríkisvalds 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 er æðsta réttarheimild íslenskra laga (lex superior) 

auk þess sem hún er meginréttarheimildin um íslenskan stjórnskipunarrétt. Þessi sérstaka staða 

stjórnarskrárinnar hefur það í för með sér að brjóti lög í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar þá 

ber dómstólum í slíkum tilvikum að víkja til hliðar lögum sem ganga gegn ákvæðum hennar.12 

Því var strax ljóst við samningsgerð EES-samningsins að ákvæði samningsins mættu ekki brjóta 

í bága við ákvæði stjórnarskrárinnar. 

Í íslensku stjórnarskránni hefur þó ekki verið farin sú leið líkt og í stjórnarskrám margra 

annarra ríkja að mæla sérstaklega fyrir um heimild til þess að framselja ríkisvald til 

alþjóðastofnana. Í þessu samhengi má til dæmis nefna að í Noregi er Stórþinginu veitt heimild 

samkvæmt 115. gr. norsku stjórnarskrárinnar til þess að framselja ríkisvald til alþjóðlegra 

stofnana að tilteknum skilyrðum uppfylltum og var heimildinni beitt þegar Noregur samþykkti 

aðild sína að EES-samningnum.13 Þar sem íslenska stjórnarskráin hefur ekki að geyma 

sambærilegt ákvæði og hin norska var ekki hægt að slá því föstu við aðild Íslands að EES-

samningnum að það framsal sem hugsanlega fælist í EES-samningum samræmdist ákvæðum 

stjórnarskrárinnar. Því var nauðsynlegt að skoða hvort önnur ákvæði stjórnarskrárinnar skæru 

úr um það hvort valdaframsalið gæti samrýmst stjórnarskránni.  

Aðeins er eitt ákvæði í stjórnarskránni sem varðar utanríkismál, þ.e. 21. gr. en samkvæmt 

ákvæðinu er forseta Íslands veitt heimild til þess að gera þjóðréttarsamninga við önnur ríki.14 

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins veitir það aðeins forseta Íslands heimild til að gera hefðbundna 

þjóðréttarsamninga en hefur ekki verið talið veita heimild til þess að framselja ríkisvald til 

alþjóðastofnana. Því var ljóst að ekkert eitt ákvæði gæti skorið úr um stjórnskipulegt lögmæti 

EES-samningsins heldur þyrfti að fara fram heildstætt mat til að skera úr um það. 

 

2.5 Álitsgerð nefndar utanríkisráðherra og gagnrýni á hana 

Utanríkisráðherra skipaði nefnd lögfræðinga til þess að gera heildstætt mat á því hvort innganga 

Íslands í EES-samninginn myndi á einhvern hátt brjóta í bága við íslensku stjórnarskrána. Í 

álitsgerð nefndarinnar kom fram að hún taldi að 1., 2. og 21. gr. stjskr. væru þau ákvæði sem 

þyrfti að túlka við matið á því hvort stjórnarskráin heimilaði umrætt framsal til alþjóðastofnana. 

Við nánari athugun taldi hún síðan að 2. gr. stjskr. væri það ákvæði sem stæði helst í vegi fyrir 

mögulegri inngöngu Íslands í EES-samninginn. Í niðurstöðum álitsgerðar sinnar túlkaði 

                                                
12 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 158-159. 
13 Davíð Þór Björgvinsson EES-réttur og landsréttur, bls. 413-414 
14 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 442. 



 8 

nefndin þó 2. gr. á þann veg að ákvæðið mælti fyrir um meginreglu um þrískiptingu 

ríkisvaldsins sem sætti þó undantekningum, bæði á grundvelli stjórnarskrárinnar sjálfrar en 

einnig á grundvelli venja. Jafnframt taldi nefndin að ekki væri útilokað að ákvæðið gæti náð til 

erlendra stjórnvalda og í því sambandi taldi nefndin að alþjóðastofnanir gætu talist stjórnvöld í 

skilningi ákvæðisins. Að því loknu vék nefndin að ákvæðum EES-samningsins, þar fjallaði hún 

m.a. hvort hið efnislega löggjafarvald yrði framselt með samningnum. Varðandi það álitamál 

taldi nefndin að lagasetning EES-reglna færi ekki eftir reglum landsréttar heldur fæli setning 

nýrra EES-reglna aðeins í sér breytingar á þjóðréttarsamningi. Af þeirri ástæðu væri því ekki 

verið að brjóta gegn ákvæðum stjórnarskrárinnar um frumkvæðisrétt ríkisstjórnar og 

þingmanna að lagafrumvörpum. Sama gildi því um nýmæli EES-samningsins eins og aðra 

þjóðréttarsamninga, þ.e. að Ísland hefur val hvort það samþykki eða hafni umræddum 

breytingum.  

Næst vék nefndin í áliti sínu að bókun 35 við EES-samninginn sem mælir fyrir um 

framkvæmd EES-reglna og 3. gr. eesl. sem var lögfest til að fullnægja bókun 35. Í álitinu segir: 

Í 3. gr. lagafrumvarpsins um EES, sem lagt hefur verið fyrir Alþingi, segir: „Skýra skal lög og 
reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum 
byggja. Með þessu er þeirri skyldu fullnægt, sem bókun 35 leggur samningsaðilum á herðar. 
Skyldan felur í sér að íslensk lög beri að skýra til samræmis við þjóðréttarreglur, eftir því sem 
unnt er, á grundvelli lögskýringarreglna íslensks réttar. Við teljum því, samkvæmt því sem nú 
hefur verið rakið, að ekki felist afsal lagasetningarvalds í bókuninni og að 3. gr. lagafrumvarpsins 
fullnægi samningsskyldum samkvæmt henni.15 

Samkvæmt þessu taldi nefndin að 3. gr. eesl. uppfyllti þær skyldur sem felast í bókun 35 

um að skýra skuli landsrétt til samræmis við EES-reglur og því felist ekkert afsal á 

lagasetningarvaldi í þessari skýringarreglu. Nefndin vék síðan einnig að framkvæmdarvaldinu 

og dómsvaldinu og komst hún á grundvelli heildarmats á ákvæðum EES-samningsins að þeirri 

niðurstöðu að með honum yrði ríkisvald framselt að vissu leyti. Framsal þetta taldi hún þó vera 

takmarkað og skýrlega afmarkað. Auk þess var það álit nefndarinnar að framsalið væri ekki 

íþyngjandi fyrir einstaklinga eða lögaðila. Niðurstaða nefndarinnar var því að hvorki einstök 

ákvæði EES-samningsins né EES-samningurinn í heild bryti í bága við stjórnarskrá Íslands á 

grundvelli ofangreindra forsenda, þó með þeim varnagla að reynslan gæti leitt annað í ljós.16  

Sættu þessar niðurstöður nefndarinnar mikilli gagnrýni sem voru bæði af pólitískum og 

lögfræðilegum toga. Einn þeirra lögfræðinga sem gagnrýndi niðurstöður nefndarinnar var Dr. 

Guðmundur Alfreðsson. Í greinargerð sinni um EES-samninginn benti hann á þá skoðun sína 

                                                
15 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 695. 
16 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 682-713. 
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að nauðsynlegt væri að gera stjórnarskrárbreytingu til þess að unnt væri að lögfesta EES-

samninginn á Íslandi. Í rökstuðningi sínum fjallar Guðmundur meðal annars óbeint um hvaða 

kröfur meginreglan um einsleitni leggur á herðar samningsaðila og skoðar hvaða áhrif þessi 

meginregla hefur á mögulegt framsal ríkisvalds. Í greinargerð sinni bendir hann á að það sé 

megintilgangur EES-samningsins að samræma öll lög sem varða innri markaðinn á hinu 

Evrópska efnahagssvæði. Á þeim grundvelli telur hann að með aðild Íslands að EES-

samningnum sé verið að framselja efnislegt löggjafarvald til stofnana Evrópusambandsins. 

Alþingi hefur að hans áliti því enga möguleika á að gera efnislegar breytingar þar sem slíkar 

breytingar myndu leiða til þess að samræmingin næði ekki fram að ganga. Guðmundur telur 

þessa verkaskiptingu á löggjafarvaldinu því brjóta í bága við 2. gr. stjskr. Auk þess fjallar 

Guðmundur um hina hlið meginreglunnar um einsleitni þ.e. nánar tiltekið þá forgangsreglu sem 

felst í bókun 35 með EES-samningum. Var það afstaða hans að með bókuninni væru lagðar 

skyldur á herðar Íslands sem væri ómögulegt að fullnægja þar sem bókunin bryti í bága við 

meginreglur hins íslenska stjórnskipunarréttar. Á hinn bóginn telur hann að ákvæði 3. gr. eesl. 

sem var sett til þess að fullnægja bókun 35 gangi skemur en bókunin og mæli aðeins fyrir um 

túlkunarreglu og þar af leiðandi brýtur ákvæðið ekki í bága við stjórnarskrána.17 Þessa afstöðu 

Guðmundar um bókun 35 og 3. gr. eesl. túlkar Davíð Þór á þann veg að það sé niðurstaða 

Guðmundar að ekki sé unnt að fullnægja þeirri skuldbindingu sem felst í bókun 35 nema 

stjórnarskrárbreyting komi til.18  

Þrátt fyrir gagnrýni Guðmundar og fleiri lögfræðinga var aðild Íslands að EES-samningnum 

engu að síður samþykkt af Alþingi án stjórnarskrárbreytinga. Á þeim rúmlega 25 árum sem 

hafa liðið frá aðild Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu hefur EES-samningurinn verið í 

stöðugri þróun. Nýjar ESB reglugerðir og tilskipanir hafa sífellt verið að bætast við EES-

samninginn sem stundum kunna að krefjast meira framsals á ríkisvaldi en gert var ráð fyrir í 

upphafi. Þessi þróun hefur því oft og tíðum leitt til lögfræðilegra vangaveltna um hvort þær 

rúmist innan hinna upprunalegu forsendna nefndarinnar. Í þessari ritgerð verður hins vegar 

engin ein slík reglugerð til skoðunar heldur verður EES-samningurinn skoðaður í 

heildarsamhengi út frá þeim kröfum sem meginreglan um einsleitni leggur á herðar 

samningsaðilanna. 

 

                                                
17 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 737-758. 
18 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 388 
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3 Grundvöllur EES-samningsins  
Grundvöllurinn að baki EES-samningnum var í megindráttum sá að mynda sameiginlegt 

Evrópskt efnahagssvæði með því að láta fjórfrelsis- og samkeppnisreglur Evrópusambandsins 

ná jafnframt til EFTA-ríkjanna. Í fjórfrelsisreglunum felst hið svokallaða fjórþætta frelsi sem 

felur í sér að innan EES skulu vöruflutningar, fjármagnsflutningar, þjónustustarfsemi og för 

launþega vera hindrunarlausir eða m.ö.o. frjálsir. Saman mynda þessar reglur hið fjórþætta 

frelsi ásamt samkeppnisreglum, reglum um ríkisaðstoð og reglum um hugverkaréttindi hinn 

innri markað ESB. Tilgangurinn með EES-samningnum var því að veita EFTA-ríkjunum fulla 

aðild að innri markaði ESB gegn því að EFTA-ríkin taki upp í sinn landsrétt allar þær reglur 

sem varða innri markaðinn. Skyldi þessum tilgangi náð án þess að framselja ríkisvald með þeim 

hætti að það myndi skerða fullveldisréttindi EFTA-ríkjanna.19  

Til þess að mögulegt væri að mynda einn sameiginlegan innri markað á milli aðildarríkja 

ESB og aðildarríkja EFTA var ljóst að sömu reglur þyrftu að gilda á öllu svæðinu til að upfylla 

kröfur fjórfrelsisreglnanna og stuðla að sömu samkeppnisskilyrðum á hinum innri markaði. 

Eins og kemur fram í kafla 2.3 byggist íslensk stjórnskipun á tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. 

Þar af leiðandi gátu EES-reglur ekki öðlast gildi hér á landi fyrr en þær væru leiddar í íslensk 

lög á stjórnskipulega réttan hátt. Nauðsynlegt var því fyrir Ísland að innleiða verulegan hluta af 

regluverki ESB í íslensk lög og var þeirri skyldu fullnægt með setningu lögfestingu eesl.20 Með 

lögfestingunni átti því að tryggja að EES-reglur myndu öðlast sambærilega stöðu í landsrétti 

Íslands og reglurnar hefðu í landsrétti aðildarríkja ESB án þess að Íslandi væri gert að framselja 

ríkisvald sitt til yfirþjóðlegra stofnana á þann hátt sem aðildarríki ESB höfðu gert.21 

 

3.1 Tvíþætt inntak meginreglunnar um einsleitni 

Á milli allra samningsaðila að EES-samningnum ríkti samstaða um það að meginforsendan 

fyrir góðri framkvæmd samningsins væri sú að stefnt að væri að einsleitu efnahagssvæði. Til 

þess að tryggja einsleitt efnahagssvæði var ljóst að EES-reglur þyrftu að öðlast bein lagaáhrif í 

landsrétti EFTA-ríkjanna á sambærilegan hátt og reglurnar hafa í landsrétti aðildarríkja ESB án 

þess þó að skerða fullveldi EFTA-ríkjanna. Ljóst var að samningsaðilar höfðu þessi sjónarmið 

í forgrunni við samningsgerðina líkt og má sjá af 1. mgr. 1. gr. EES-samningsins þar sem mælt 

er fyrir um meginmarkmið samningsins. En þar segir:  

                                                
19 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 31-32. 
20 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
119 
21 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 13-16. 
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Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 
efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir 
augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES. 

Samkvæmt ákvæðinu er eitt af grundvallarmarkmiðum samstarfssamningsins að mynda 

einsleitt efnahagssvæði og því jafnframt um að ræða eina af meginreglum hans. Nánara inntak 

meginreglunnar verður þó ekki lesið af ákvæðinu einu og sér en í aðfaraorðum EES-

samningsins er vikið nánar að því hvað felst í meginreglunni. Í 4. lið aðfararorða við EES-

samninginn segir þannig: 

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

Í þessum orðum er meginreglan um einsleitni nánar útfærð og má segja að í henni felist 

tvíþætt inntak. Annars vegar má leiða af reglunni þá meginforsendu EES-samningsins að sömu 

reglur skuli gilda í öllum ríkjum EES, þ.e.a.s. á þeim sviðum sem EES-samningurinn nær til. 

Hins vegar er það ekki talið nægjanlegt að sömu reglur gildi á svæðinu heldur þarf það einnig 

að vera tryggt að þær séu framkvæmdar á sambærilegan hátt á öllu efnahagssvæðinu. Til þess 

að fullnægja kröfum meginreglunnar um einsleitni nægir því ekki aðeins að sömu reglur gildi 

heldur þarf jafnframt að tryggja sambærilega túlkun lagareglnanna. Þetta er talin vera 

grundvallarforsenda fyrir tilvist sameiginlegs innri markaðar og er grundvallarhugmyndin að 

baki meginreglunnar um einsleitni að tryggja jafnræði gagnvart einstaklingum og lögaðilum í 

atvinnurekstri á öllu efnahagssvæðinu.22 Í næstu köflum verður nánar vikið að þessu tvíþætta 

inntaki meginreglunnar um einsleitni, þ.e. annars vegar um lagasetningarþáttinn og hins vegar 

um framkvæmdarþáttinn. 

 

4 Lagasetning innan EES 
Sá grundvallarmunur er á ESB-rétti og EES-rétti að í hinum síðarnefnda hefur löggjafarvald 

aðildarríkjanna ekki verið framselt til alþjóðastofnana. Áréttingu á því má sjá í 102.-103. gr. 

EES-samningsins sem kveður á um að engar EES-gerðir geti öðlast gildi nema að uppfylltum 

stjórnskipulegum skilyrðum aðildarríkjanna og sérstakri lögfestingu líkt og 7. gr. samningsins 

kveður á um.23 Það var því með lögfestingu EES-samningsins hér á landi sem meginmáli hans, 

er varðaði fjórfrelsið og samkeppni, auk viðauka hans, var veitt sambærileg staða í landsrétti 

                                                
22 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 230-234. 
23 Stefán Már Stefánsson: Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 177 
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Íslands og það hefur í aðildarríkjum ESB. Í ljósi stöðugrar þróunar EES-samningsins þurfti hins 

vegar einnig að tryggja að EFTA-ríkin myndu veita afleiddri löggjöf Evrópusambandsins, þ.e. 

bæði nýjum reglum og breytingum á eldri reglum, lagaáhrif í landsrétti sínum. Var það 

vandasamt verkefni þar sem við samningsgerðina var gengið út frá því að EES-samningurinn 

væri formlega séð aðeins hefðbundinn þjóðréttarsamningur sem fæli ekki í sér yfirþjóðlegt vald 

stofnana líkt og gildir um Evrópusambandið. Kom þessi áskilnaður m.a. fram í forsendum 

nefndarinnar sem var skipuð af utanríkisráðherra: 

Áður hefur verið að því vikið að EES-samningurinn er þjóðréttarsamningur. Hver ný ákvörðun 
um breytingu á viðaukum EES-samningsins er því nýr þjóðréttarsamningur. Þarf fyrst að 
samþykkja hann samhljóða í sameiginlegu EES-nefndinni. Síðan þarf hann að hljóta 
stjórnskipulegt samþykki hvers samningsaðila, sbr. 1. mgr. 103. gr. Tillögur um nýjar EES- reglur 
eða breytingar á þeim koma því til fullgildingar samningsaðilanna í formi nýs 
þjóðréttarsamnings.24 

Í þessum áskilnaði endurspeglast kröfur EFTA-ríkjanna um að framselja ekki formlegt 

löggjafarvald til sameiginlegra ESB stofnana. Til að tryggja góða framkvæmd á EES-

samningnum var á hinn bóginn nauðsynlegt að tryggja einsleitni á efnahagssvæðinu. Niðurstaða 

samningsgerðarinnar var því sú að mæla fyrir um í 7. gr. EES-samningsins hvernig innleiða 

skyldi nýjar EES-reglur á þann veg að löggjafarvaldi EFTA-ríkjanna yrði ekki framselt.25 En 

ákvæðið hljóðar svo:  

Gerðir sem vísað er til eða er að finna í viðaukum við samning þennan, eða ákvörðunum 
sameiginlegu EES-nefndarinnar, binda samningsaðila og eru þær eða verða teknar upp í landsrétt 
sem hér segir:  
a. gerð sem samsvarar reglugerð EBE skal sem slík tekin upp í landsrétt samningsaðila;  
b. gerð sem samsvarar tilskipun EBE skal veita yfirvöldum samningsaðila val um form og aðferð 
við framkvæmdina.  

Ákvæðið mælir fyrir um tvær mismunandi leiðir fyrir Ísland til þess að taka upp ESB-reglur 

eftir því hvort um sé að ræða reglugerðir ESB eða tilskipanir. Í grunninn er það á valdi 

lagasetningarstofnana Evrópusambandsins að ákveða hvort mælt verði fyrir um tilteknar reglur 

í tilskipunum eða reglugerðum. Sá grundvallarmunur á tilskipunum og reglugerðum er að hinar 

fyrrnefndu hafa aðeins að geyma skuldbindandi markmið og hafa því aðildarríkin nokkurt 

svigrúm með hvaða hætti efni þeirra verður innleitt í landsrétt sbr. b-lið 7. gr. Reglugerðir eru 

á hinn bóginn skuldbindandi að efni til og því þarf að meginstefnu til að innleiða þær án 

breytinga í landsrétt aðildarríkjanna sbr. a-lið 7. gr.26  

                                                
24 Alþt. 1992-93, A-deild, bls. 691. 
25 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar, bls. 324-325. 
26 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 86-95. 
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Þegar ESB-reglugerð er tekin upp í landsrétti á grundvelli EES-samningsins er það því ljóst 

að Alþingi hefur ekki svigrúm til þess að gera efnislegar breytingar á reglugerðinni og þar af 

leiðandi hefur efnislegt löggjafarvald verið framselt á vissan hátt til sameiginlegra 

alþjóðastofnana. Nýjar EES-reglur öðlast þó ekki gildi fyrr en að stjórnskipuleg skilyrði Íslands 

eru uppfyllt og því háð lögfestingu Alþingis.27 Þetta fyrirkomulag taldi nefndin engu að síður 

uppfylla fullveldiskröfur stjórnarskrárinnar þar sem ekki fælist í þessu framsal á löggjafarvaldi 

á meðan aðrir fræðimenn hafa gagnrýnt þetta fyrirkomulag þ.á.m. áðurnefndur Guðmundur 

Alfreðsson, sem segir:  

Samningurinn rýrir greinilega hefðbundið hlutverk Alþingis. Alþingi myndi fara með formlegt 
neitunarvald, en efni laganna og orðalag verða ráðin annars staðar. Löggjafarvald er að hluta 
framselt til alþjóðastofnana og framkvæmdavaldið fær stærra hlutverk við ákvörðun efnisreglna, 
en löggjafinn getur sagt nei í krafti hins formlega neitunarvalds.28 

Samkvæmt Guðmundi hefur Alþingi því aðeins formlegt neitunarvald en að öðru leyti enga 

efnislega aðkomu að mótun löggjafarinnar sem er í höndum alþjóðastofnana. Gefur þetta tilefni 

til að kanna nánar hvort þessi framkvæmd lagasetningar á EES-reglum valdi stjórnskipulegum 

vandamálum.  

 

4.1 Lagasetning ESB og aðkoma EFTA-ríkja 

Með EES-samningnum var því ljóst að EFTA-ríkin hefðu skuldbundið sig skv. 7. gr. EES-

samningsins að innleiða öll þau nýmæli ESB sem varða EES-samninginn. Ákvæðið gerir aðeins 

ráð fyrir að ríkin leiði afleidda löggjöf ESB í sinn landsrétt en mælir ekki fyrir um aðkomu 

Alþingis að undirbúningi og setningu EES-reglna. Hefur þetta lagasetningafyrirkomulag verið 

talið hafa í för með sér tilfærslu á efnislegu löggjafarvald frá hinum lýðræðislega kjörna 

löggjafa, þ.e. Alþingi, til stofnana ESB.29 Til að reyna stemma stigu við þetta efnislega framsal 

á löggjafarvaldi var mælt fyrir um í 99. gr. EES-samningsins um óformlega aðkomu EFTA-

ríkjanna að þeirri lagasetningu sem framkvæmdastjórn ESB fer með. Samkvæmt ákvæðinu er 

sérfræðingum EFTA-ríkjanna veittur aðgangur að undirbúningsvinnu lagasetningar innan 

framkvæmdastjórnar ESB þegar reglurnar varða EES-samninginn. Framkvæmdastjórn ESB 

hefur hins vegar eftir sem áður val um það hvort og þá á hvaða hátt hún kjósi að fá álit við 

                                                
27 Gunnar G. Schram: Evrópska efnhagssvæðið, bls. 84-88. 
28 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 741. 
29 Auðunn Arnórsson o.fl.: Ísland og Evrópusambandið, bls. 73. 
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lagasetningu yfir höfuð, en geri hún það skal hún á grundvelli 99. gr. EES-samningsins þá 

einnig leita ráða hjá sérfræðingum EFTA.30  

Við samningsgerð EES-samningsins var það framkvæmdastjórnin sem fór fyrst og fremst 

með lagasetningarvaldið innan ESB. Síðan þá hefur mikið vatn runnið til sjávar í 

stofnanamálum innan sambandsins og talsverðar breytingar orðið á aðferðum við lagasetningu 

innan sambandsins. Hér skiptir mestu máli að löggjafarvaldið hefur færst að miklu leyti frá 

framkvæmdastjórn ESB og yfir til Evrópuþingsins og ráðherraráðsins. Ástæðan fyrir þessari 

þróun er m.a. sú að íbúar ESB-ríkjanna kjósa inn á Evrópuþingið þingmenn með lýðræðislegum 

kosningum og þannig er aðildarríkjum ESB og borgurum þeirra veitt ríkari aðkoma að 

lagasetningunni heldur en þau höfðu þegar lagasetningarvaldið var fyrst og fremst í höndum 

framkvæmdastjórnarinnar. Hefur Evrópusambandið með þessum stofnanabreytingum reynt að 

leitast við að að veita íbúum aðildarríkja Evrópusambandsins meiri aðkomu að löggjafarvaldi 

og þar með draga úr svokölluðum lýðræðishalla innan ESB sem nánar verður vikið að í kafla 

4.3.  

Fyrir aðildarríki EFTA hafa þessar stofnanabreytingar hins vegar dregið enn frekar úr 

aðkomu EFTA-ríkjanna að undirbúningi lagasetningar innan ESB þar sem samkvæmt orðalagi 

99. gr. EES-samningsins er sérfræðingum EFTA stofnananna ekki tryggð aðkoma að annarri 

lagasetningu en þeirri sem framkvæmdastjórnin fer með.31 Þrátt fyrir þessar 

grundvallarbreytingar á stofnanakerfi ESB hefur engar breytingar verið gerðar á stofnunum 

EFTA. Ástæðan fyrir því er einna helst sú að til þess að breyta stofnankerfi EFTA þarf að nást 

samkomulag um slíkt á milli EFTA-ríkjanna og ESB en síðarnefndi aðilinn hefur sýnt engan 

vilja til þess að setjast aftur við samningsborðið. Ástæðan fyrir því er líklega sú að við 

samningsgerðina var litið á EFTA-ríkin og Evrópusambandið sem tvo jafnvíga aðila en eftir að 

Svíþjóð, Austurríki og Finnland gengu úr EFTA og yfir í Evrópusambandið fór að halla jafnvel 

enn meira á EFTA-ríkin þrjú sem eftir voru innan EES-samningsins. Hafi því upphaflega 

hugmyndin verið sú að ákvarðanaferlið innan EES hafi átt að byggjast á samningaviðræðum 

tveggja jafnvígra aðila má segja að það sé a.m.k. ekki lengur raunin. Öllu heldur eru EFTA-

ríkin þrjú nú aðeins að mestu þiggjendur að lagaframleiðslu ESB þó á þann hátt að formlegu 

fullveldi ríkjanna telst vera borgið.32 

                                                
30 Arnesen o.fl: Agreement on the European Economic Area, A commentary, bls. 797-799. 
31 Ben Idris Jones, Diana Wallis og Stewart Arnold: Forgotten Enlargement, bls. 16-17. 
32 Auðunn Arnórsson o.fl.: Ísland og Evrópusambandið, bls. 75-77. 
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4.2 Lýðræðishalli 

Evrópusambandið hefur verið gagnrýnt fyrir að stofnanir þess hafi ekki verið í nægilega miklum 

tengslum við þegna aðildarríkja ESB og hafa því fræðimenn talið Evrópusambandið glíma við 

lýðræðishalla. Umræðan um hinn lýðræðislega halla ESB snýr fyrst og fremst að því að 

löggjafarvaldi sambandsins sé ekki sett nægilegt aðhald á lýðræðislegum grunni vegna 

fjarlægðar á milli lagasetningarvalds ESB og hinu lýðræðislega taumhaldi kjósenda. Í því skyni 

að minnka þann halla innan ESB hafa verið gerðar ákveðnar breytingar við setningu ESB 

reglna, þannig að auk framkvæmdastjórnarinnar og ráðherraráðs ESB hefur Evrópuþingið nú 

meiri aðkomu að samþykkt ESB reglna. Fyrrverandi Evrópuþingsfulltrúinn Diana Wallis telur 

að Evrópusambandið glími vissulega við ákveðinn lýðræðishalla en hins vegar telur hún að 

EFTA-ríkin glími við svokallaðan tvöfaldan lýðræðishalla. Þennan tvöfalda lýðræðishalla telur 

hún annars vegar stafa af þeirri staðreynd að efnislegt löggjafarvald sé ekki í höndum 

lýðræðislegra kjörinna fulltrúa EFTA-ríkjanna. Hins vegar stafar hallinn af því að aðkoma 

sérfræðinga EFTA-stofnanna hefur verið takmörkuð til muna með þeirri lagasetningarþróun 

sem hefur átt sér stað innan ESB. Íbúar EFTA-ríkjanna geti því á engan hátt haft áhrif á alla þá 

löggjöf sem ríkjunum er skylt að innleiða á grundvelli EES-samningsins. EFTA-ríkin verða því 

að treysta á að sérfræðingar þeirra beiti sér með óbeinum og ólögfestum hætti að koma að 

undirbúningi og efnislegri mótun EES-réttar þegar lagasetningarvaldið er í höndum annarra 

stofnana en Framkvæmdastjórnarinnar.33 Því verður að segjast að sá breytti raunveruleiki sem 

þegnar Íslands búa við varðandi efnislega meðferð á löggjafarvaldi EES-reglna stangist að 

nokkru leyti á við þá kenningu sem fram kemur í kafla 2.2 um að íslensk stjórnskipun byggist 

á lýðræðisskipulagi. 

 

4.3 Auknar kröfur til lagasamræmingar  

Við samningsgerð EES-samningsins var aðeins gert ráð fyrir að EFTA-ríkin þyrftu að innleiða 

reglugerðir og tilskipanir ESB sem vörðuðu EES-samninginn sbr. 7. gr. EES-samningsins. Eins 

og áður hefur verið nefnt mælir b-liður 7. gr. um að tilskipanir ESB sem varða EES-samninginn 

skuli veita aðildarríkjunum svigrúm um hvernig þær verða leiddar í landsrétt. Aðildarríkin eru 

hins vegar skyldug til þess að taka EES-reglugerðir beint inn í landsrétt eins og þær birtast sbr. 

a-lið 7. gr. Á grundvelli orðalags 7. gr. er því ljóst að þegar innleiða skal tilskipanir þá hafi 

Alþingi að vissu leyti tækifæri á að gera efnislegar breytingar á efni reglnanna. Á hinn bóginn 

                                                
33 Ben Idris Jones, Diana Wallis og Stewart Arnold: Forgotten Enlargement, bls. 17.  
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er efnislega löggjafarvaldið alfarið í höndum stofnana ESB þegar mælt er fyrir um reglur í 

reglugerð. 

Samfara stofnanbreytingum á lagasetningarvaldi innan ESB hefur þróunin síðastliðin ár 

jafnframt verið á þann veg að sífellt færist í aukana að mælt sé fyrir um nýjar reglur í 

reglugerðum frekar en í tilskipunum. Ástæðan fyrir þessari reglugerðavæðingu byggist fyrst og 

fremst á því að þannig megi betur tryggja að Evrópska efnahagssvæðið samanstandi sem næst 

því af alveg samræmdum lagareglum.34 Tryggir það auk þess betur hagsmuni fyrirtækja og 

almennings að reglur séu eins í öllum EES-ríkjum og auðveldar það viðskipti og tryggir sömu 

réttarstöðu allra hlutaðeigandi aðila. Breytingar hafa einnig orðið á fyrirkomulagi ESB-

tilskipana þar sem löggjafarvald ESB krefst nú að meginstefnu til að tilskipanir miði að 

hámarkssamræmingu (e. complete harmonization) í staðinn fyrir lágmarkssamræmingu (e. 

minimum harmonization). Þegar aðeins er krafist lágmarkssamræmingar hefur tilskipunin 

aðeins að geyma tilteknar lágmarkskröfur en að öðru leyti er aðildarríkjunum veitt svigrúm 

varðandi það hvernig staðið er að innleiðingu tilskipunarinnar í landsrétt. Þegar krafist er 

hámarkssamræmingar á tilskipun er aftur á móti gerð sú krafa að reglurnar séu samræmdar að 

öllu leyti og því nánast ekkert svigrúm fyrir aðildarríkin að gera aðlaganir á reglunum við 

innleiðingu í landsrétt.35 Þessi þróun leiðir því til þess að stór hluti hinnar afleiddu löggjafar á 

síðustu árum inniheldur fullmótaðar og nákvæmar reglur sem veita ekkert svigrúm fyrir 

aðildarríki EFTA til að aðlaga að sínum þörfum.36  

 

4.4 Aðlaganir og undanþágur  

Eitt af grundvallarskilyrðum EES-samningsins er að tryggja það að innri markaðurinn sé 

einsleitur, þ.e. samanstandi af samræmdum lagareglum í öllum ríkjunum. Í grunninn er því 

EFTA-ríkjunum skylt að innleiða afleidda löggjöf ESB sem varðar EES-samninginn án 

breytinga. Almennt er því ráðlegast fyrir EFTA-ríkin að koma sínum grunnþörfum á framfæri 

við undirbúning löggjafar hjá ESB en slík aðkoma að undirbúningi lagafrumvarpa s.s. tilskipana 

og reglugerða ESB hefur verið verulega takmörkuð. Við innleiðingu á afleiddri löggjöf ESB 

inn í EES-samninginn er þó ekki óalgengt að nauðsyn sé á efnislegum eða tæknilegum 

aðlögunum vegna sérstaks eðlis EES-samningsins en einnig vegna sérstakra aðstæðna í EFTA 

ríkjunum. Með bókun 1 við EES-samninginn hafa verið settar ákveðnar vinnureglur sem á að 

leysa úr flestum þeim vandamálum sem kunna að skapast vegna þeirra nauðsynlegu aðlagana 

                                                
34 The EEA Agreement and Norway‘s other agreements with the EU, bls. 21  
35 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun“, bls. 288 
36 Arnesen o.fl: Agreement on the European Economic Area, A commentary, bls. IX 
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sem þurfa að eiga sér stað við innleiðingu reglna í EES-samninginn. Bókun 1 nær hins vegar 

ekki til allra nauðsynlegra aðlagana. Í þeim tilvikum sem bókun 1 nær ekki til aðstæðna sem 

koma upp þurfa því EFTA-ríkin og ESB að ná sérstöku samkomulagi um hvernig skuli útfæra 

slíka aðlaganir.37  

Nauðsynlegt er að semja um aðlaganir á ESB-reglum áður en þær eru teknar upp í EES-

samninginn og er það gert fyrir tilstuðlan Framkvæmdastjórnar ESB og EFTA skrifstofunnar. 

Ef aðeins er um að ræða tæknilega aðlögun þá hefur Framkvæmdastjórnin stöðuumboð til þess 

að samþykkja slíka aðlögun án samþykkis aðildarríkja ESB. Sé hins vegar um efnislegar 

aðlaganir að ræða þarf Framkvæmdastjórnin að fá samþykki frá ráðherraráðinu og 

Evrópuþinginu. Í efnislegum aðlögunum geta falist undanþágur eða breytingar á ESB gerðum 

til dæmis vegna sérstakra aðstæðna aðildarríkis. Á grundvelli slíkra sérstakra aðstæðna hefur 

íslenska ríkinu verið veittar margskonar undanþágur, bæði varanlegar og tímabundnar, á 

löggjöf ESB sem varðar EES-samninginn.38 Þróunin innan Evrópusambandsins hefur engu að 

síður verið á þann veg að herða skuli framkvæmd EES-samningsins og eftirfylgni með 

framkvæmd hans líkt og fram kemur í skýrslu Össurar Skarphéðinssonar þáverandi 

utanríkisráðherra:  

Í raun má segja að niðurstaða vinnuskjalsins [Framkvæmdastjórnar ESB] sé að EES-samstarfið 
hafi gengið vel en varast skuli að leyfa EFTA-ríkjunum að skapa sér stöðu sem veiti þeim réttindi 
aðildarríkis ,,à la carte“ (frjálst val). Þvert á móti skuli herða framkvæmd EES-samningsins og 
beita þeim úrræðum EES-samningsins sem til boða standa ef nauðsyn krefur. Helstu markmið 
framkvæmdastjórnarinnar virðast vera að einfalda og straumlínulaga samband ESB við EFTA-
ríkin og önnur ríki, t.a.m. smáríki. Tekið er fram að mun erfiðara sé orðið fyrir EES/EFTA-ríkin 
að semja um undanþágu eða aðlögunartíma hvað varðar gerðir sem falla undir EES-samninginn 
og að sá möguleiki sé jafnvel óviðunandi þar sem löggjöf ESB byggist á niðurstöðum 
samningaviðræðna 27 ríkja, sem sé mikill fjöldi að teknu tilliti til þess að aðildarríki 
Evrópusambandsins voru 12 í upphafi EES-samstarfsins.39  

Hafi einstökum aðildarríkjum innan ESB því verið hafnað um efnislegar aðlaganir hefur 

það reynst nær ómögulegt fyrir EFTA-ríkin að fá beiðnum sínum um efnislegar aðlaganir 

framgengt þar sem tilhneiging er innan Evrópusambandsins að líta svo á að EFTA-ríkin eigi 

ekki að öðlast betri stöðu en aðildarríki ESB.40 

 

                                                
37 Arnesen o.fl: Agreement on the European Economic Area, A commentary, bls. 811-812. 
38 Tengsl Íslands og Evrópusambandsins, bls. 31-33. 
39 Skýrsla Össurar Skarphéðinssonar utanríkisráðherra um utanríkis- og alþjóðamál, bls. 42. 
40 Staða Íslands í Evrópusamstarfi, bls. 76-77. 
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4.5 Meðferð EES-reglna við innleiðingu í landsrétt 

Í kjölfar EES-samningsins samþykkti forsætisnefnd Alþingis árið 1994 reglur um þinglega 

meðferð EES-mála á mótunarstigi. Samkvæmt reglunum skal utanríkisráðuneytið kynna 

utanríkismálanefnd Alþingis þær reglur ESB sem eru á undirbúningsstigi, þ.e áður en þær verða 

samþykktar af sameiginlegu EES-nefndinni til innleiðingar í EES-samninginn. 

Utanríkismálanefnd á síðan að fela viðeigandi fastanefnd Alþingis að taka málið til efnislegrar 

umfjöllunar. Að því ferli loknu skal kynna utanríkismálanefnd niðurstöður Alþingis um 

viðeigandi reglur. Fyrir sameiginlegu EES-nefndinni á síðan að koma á framfæri helstu 

sjónarmiðum Alþingis. Þessum reglum forsætisnefndar Alþingis hefur í framkvæmd hins vegar 

ekki verið fylgt eftir lengst af. Í raun hefur oft skort á að utanríkisráðuneytið almennt kynni 

nýmæli fyrir Alþingi fyrr en eftir að þau hafa verið samþykkt af sameiginlegu EES-nefndinni. 

Auk þess kynnir utanríkisráðuneytið almennt aðeins fyrir Alþingi þau nýmæli sem krefjast 

lagabreytinga. Flestar ESB-reglur gera hins vegar ekki kröfu um lagabreytingar og eru þær því 

að meginstefnu til leiddar í landsrétt með stjórnvaldsfyrirmælum án þess að efni þeirra sé kynnt 

Alþingi sérstaklega.41 Hefur þetta verklag verið gagnrýnt vegna þess ósamræmis sem er á milli 

verklagsins og þeirra reglna forsætisnefndar Alþingis sem eru enn í gildi. Markmið reglnanna 

um að auka áhrif Alþingis á undirbúningsmótun EES-reglna næst því ekki í framkvæmd.42 Í 

framangreindu ljósi verður því að teljast mikilvægt að skoða hvort ekki sé rétt að bæta þetta 

verklag til þess að veita Alþingi meiri möguleika á að hafa efnisleg áhrif á löggjöfina. 

 

4.6 Hið formlega neitunarvald  

EES-samningurinn hefur að geyma þá heimild fyrir EFTA-ríki til að hafna því að leiða nýmæli 

ESB sem varða EES-samninginn í landsrétt. Með þessari heimild sem fram kemur í 102. gr. 

EES-samningsins er Alþingi veitt formlegt neitunarvald þegar að því kemur að innleiða afleidda 

löggjöf Evrópusambandsins. Enn sem komið er hefur ekkert EFTA-ríki nýtt formlegt 

neitunarvald sitt. Ef til kæmi að úrræðinu yrði beitt myndu afleiðingarnar verða þær að sá hluti 

EES-samningsins sem neitunin nær til myndi frestast til bráðabirgða sbr. 2. og 5. mgr. 102. gr. 

EES-samningsins.43 Hafni eitt EFTA-ríki nýmælum hefði það jafnframt í för með sér að 

viðeigandi hluti EES-samningsins myndi einnig frestast fyrir hin EFTA-ríkin og gætu þau ríki 

því ekki tekið upp nýmælin einhliða. Afleiðingar slíkrar frestunar væru því þær að mismunandi 

                                                
41 Björg Thorarensen: „Stjórnarskráin og meðferð utanríkismála“ bls. 34-36. 
42 Skýrsla Evrópunefndar: „Tengsl íslands og Evrópusambandsins“, bls. 37-38. 
43 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
166-167. 
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reglur myndu gilda á hinum innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins. Slíkt misræmi stefnir 

grundvallarmarkmiði EES-samningsins um að tryggja einsleitt efnahagssvæði í hættu og þar af 

leiðandi yrði allur EES-samningurinn settur í uppnám. Í fræðilegri umfjöllun hefur því verið 

haldið fram að höfnun sem þessi myndi leiða til keðjuverkunar sem kynni að ónýta EES-

samninginn á skömmum tíma. Niðurstaðan er því sú að á meðan pólitískur vilji er til staðar hjá 

EFTA-ríkjunum að viðhalda EES-samningnum þá hefur hið formlega neitunarvald verið talið 

óvirkt úrræði sem óskynsamlegt sé að beita.44 

 

5 Framkvæmd og beiting EES-reglna 
EES-samningurinn gengur út frá þeirri forsendu að aðildarríki EFTA haldi sjálfstæði sínu og 

fullveldi. Endurspeglast það m.a. í athugasemdum sem fylgdu frumvarpi við eesl. en þar kemur 

fram að EES-samningurinn sé aðeins hefðbundinn þjóðréttarsamningur og feli ekki í sér nein 

milliliðalaus áhrif EES-reglna að landsrétti EFTA-ríkjanna. Við samningsgerðina gáfu EFTA-

ríkin til kynna að ætlunin með EES-samningnum væri ekki að gangast undir hið yfirþjóðlega 

vald sem felst í ESB og kemur sú afstaða fram í samningnum sjálfum. Á grundvelli krafna 

EFTA-ríkjanna áttu því meginreglur Evrópusambandsréttar um forgangsáhrif, bein lagaáhrif og 

bein réttaráhrif ekki að verða hluti af EES-samningnum. Aftur á móti var gerð sú krafa af hálfu 

Evrópusambandsins að veita þyrfti EES-reglum forgang fram yfir landsrétt EFTA-ríkjanna á 

sambærilegan hátt og gildir um ESB-reglur til að tryggja góða framkvæmd EES-reglna á öllu 

efnahagssvæðinu. Varð niðurstaðan við samningsgerðina að lokum sú að samningsaðilarnir 

sættust á um að meginreglan um forgangsáhrif ESB-réttar skyldi ekki verða hluti af EES-

samningnum. Engu að síður fólst í samningnum sú skylda EFTA-ríkjanna að tryggja einsleitt 

efnahagssvæði með því að tryggja sambærileg lagaáhrif þó þannig að slíkt tækist innan 

stjórnskipulegra heimilda aðildarríkjanna og án framsals löggjafaravalds þeirra. Var mælt fyrir 

um þessa skyldu í bókun 35 við EES-samninginn og er hún önnur hlið meginreglunnar um 

einsleitni.45  

Eins og áður hefur verið fjallað um leggur meginreglan um einsleitni að meginstefnu til þá 

tvíþættu skyldu á aðildarríkin, þ.e. annars vegar að gæta þess að sömu reglur gildi á öllu 

efnahagssvæðinu og hins vegar að reglunum skuli vera beitt með samræmdum hætti. Í kafla 4 

var vikið að fyrri hluta skyldunnar en hvað varðar síðari hluta hennar þá felst í henni fyrst og 

fremst sú skylda dómstóla EFTA-ríkjanna auk EFTA-dómstólsins að gæta að samræmdri 

                                                
44 Eiríkur Bergmann: Evrópusamruninn og Íslands, bls. 100-101. 
45 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 101-102. 
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lagatúlkun og er þessi skylda dómstóla ein grundvallarforsenda fyrir því að markmið EES-

samningsins um einsleitni náist. Hefur þessi skylda sem m.a. er áréttuð í 15. tölul. aðfararorða 

EES-samningsins verið nefnd meginreglan um samræmda EES-túlkun og hefur hún það 

meginmarkmið að tryggja jafnrétti einstaklinga og aðila í atvinnurekstri á öllu 

efnahagssvæðinu. Kjarna meginreglunnar má síðan lesa af orðalagi 3. gr. eesl. en samkvæmt 

ákvæðinu hvílir sú skylda á dómstólum aðildarríkjanna að ganga eins langt og unnt er við það 

að túlka landsrétt til samræmis við orðalag og markmið EES-reglna til að ná þeim áhrifum sem 

EES-réttur stefnir að. Helst reynir á þessa meginreglu þegar reglur landsréttar rekast á við EES-

reglur. Í þeim aðstæðum leggur 3. gr. eesl. þá skyldu á dómstóla aðildarríkjanna að ganga eins 

langt og mögulegt er innan almennt viðurkenndra túlkunarregla til þess að ná þeim markmiðum 

sem felast í EES-reglunni. Ef slíkar lögskýringaleiðir duga hins vegar ekki til þess að ná 

markmiðum tiltekinnar EES-reglu þá reynir á bókun 35 og eftir atvikum á skaðabótaskyldu 

ríkisins.46  

 

5.1 Bókun 35 og 3. gr. eesl.  

Í sérstakri bókun við EES-samninginn þ.e. bókun 35 er tekið á því hvernig skuli leysa úr því 

vandamáli þegar EES-reglu lýstur saman við landsréttarreglu. En hún er svohljóðandi: 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 
sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana 
Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður því að ná með þeirri 
málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig;  
Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til 
framkvæmdar og annarra settra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, 
lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum.  

Með bókuninni var stefnt að því að skylda aðildarríki EFTA að veita innleiddum EES-

reglum forgang fram yfir landsrétt, þegar ákvæðum þeirra lýstur saman, án þess þó að EFTA-

ríkin væru knúin til að framselja ríkisvald sitt til sameiginlegra stofnana líkt og aðildarríki ESB 

höfðu gert. Í bókuninni felst því sú skuldbinding EFTA-ríkjanna til þess að setja lög sem tryggja 

forgang EES-reglna þegar hefðbundin lögskýringarsjónarmið duga ekki til. Byggist bókunin á 

sömu grundvallarhugmyndum og meginreglan um forgangsáhrif í ESB-rétti sem kveður á um 

að reglum Evrópusambandsins skuli vera veittur forgangur þegar þær stangast á við reglur 

landsréttar. Bókunin átti því að tryggja það einstaklingar og lögaðilar í atvinnurekstri innan 

EFTA-ríkjanna myndu öðlast sambærileg réttindi og aðrir aðilar hefðu á innri markaðnum. 

                                                
46 Páll Hreinsson: „Samræmd EES-túlkun“, bls. 283. 
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Bókun 35 gengur þó ekki jafn langt og forgangsáhrif ESB-reglna þar sem bókunin kveður 

aðeins á um forgang EES-reglna sem komnar eru til framkvæmda, m.ö.o. reglur sem 

aðildarríkin hafa innleitt á stjórnskipulega réttan hátt.47 

Við samningsgerðina féllst Ísland hins vegar ekki á að lögfesta bókun 35 samhliða EES-

samningnum heldur var farið þá leið að mæla fyrir um í 3. gr. eesl. sérstaka reglu sem átti að 

fullnægja þeim kröfum sem komu fram í bókun 35.48 Í ákvæði 3. gr. eesl. segir: 

Skýra skal lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær 
reglur sem á honum byggja.  

Ef litið er til orðalags ákvæðisins gefur það til kynna að aðeins sé mælt fyrir um hreina 

lögskýringarreglu sem kveður á um að skýra skuli landsrétt til samræmis við EES-reglur. Á 

grundvelli almennrar málvenju má því ætla að einungis hafi verið með 3. gr. eesl. að lögfesta 

þá almennu ólögfestu skýringareglu að skýra skuli reglur landsréttar til samræmis við 

þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands. Þó slík lögskýringarregla sé góð og gild þegar reynir á 

skýringu á landsréttarreglum, þá getur lögfesting á henni ekki leitt til þess að EES-reglum verði 

veittur forgangur fram yfir landsréttarreglur þegar ómögulegt reynist að skýra landsrétt til 

samræmis við EES-rétt. 

Þrátt fyrir nokkuð skýrt orðalag ákvæðisins þá hníga lögskýringargögn í aðra átt. Í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpi til eesl. er lagður sá skilningur í ákvæðið að það hafi að 

geyma forgangsreglu sem skilgreini EES-reglur sem sérreglur. Þar af leiðandi skulu þær ganga 

framar landsréttarreglum á grundvelli reglunnar um lex specialis. Á þessi sjónarmið fellst Davíð 

Þór Björgvinsson ekki. Í fyrsta lagi bendir hann á að þá gefi orðalag ákvæðisins til kynna að 

aðeins sé um hreina lögskýringarreglu að ræða. Í öðru lagi telur hann regluna um lex specialis 

að hún sé strangt til tekið ekki lögskýringarregla heldur regla sem leysir úr um árekstur reglna 

þegar samræmi næst ekki með lögskýringum. Í þriðja lagi telur hann að ef fallist er á þá túlkun 

sem fram kemur í athugasemdum við frumvarpið þá sé með því verið að binda hendur 

löggjafans til framtíðar þar sem EES-reglum yrði alltaf veittur forgangur án tillits til aðstæðna. 

Í fjórða lagi þá geti reglan um lex specialis ekki haft í för með sér að rétthærri réttarheimildir 

verði látnar víkja fyrir réttlægri réttarheimildum. Með þessum rökum telur Davíð því vafasamt 

að ákvæðið mæli fyrir um annað en hreina lögskýringarreglu.49 Af framansögðu hefur því verið 

talið að hvað sem líður þeim athugasemdum sem fram komu í greinargerðinni um 3. gr. eesl. 

                                                
47 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 100-103. 
48 Alþt. 1992-1993, A deild, bls. 224. 
49 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 128-132. 
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þá feli ákvæðið aðeins í sér lögskýringarreglu um túlkun lagaákvæða og veiti því 

ósamrýmanlegum EES-reglum ekki forgang þegar þær rekast á við reglur landsréttar. Hafa 

fræðimenn því almennt talið að 3. gr. geti ekki fullnægt þeim skuldbindingum sem Ísland hefur 

gengist undir með bókun 35 við EES-samninginn. Eftir sem áður var ljóst að endanleg túlkun 

á því hvert inntak 3. gr. eesl. myndi ráðast af dómaframkvæmd.50  

 

5.2 Lögskýringarregla eða forgangsregla? 

Eftir lögfestingu EES-samningsins var því óljóst hvort samningurinn hefði í för með sér 

forgangsreglu sem veitti EES-reglum forgang fram yfir ósamrýmanleg ákvæði landsréttar líkt 

og bókun 35 kvað á um eða hvort aðeins væri um lögskýringarreglu að ræða í samræmi við 

orðalag 3. gr. eesl. Kom það því í hlut Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins að móta nánara inntak 

3. gr. eesl. og bókunar 35. Fyrst skal það nefnt að samkvæmt 7. gr. EES-samningsins og bókun 

35 hafa EES-reglur ekki bein lagaáhrif á Íslandi ólíkt því sem gildir innan ESB. Því verður að 

innleiða EES-reglur svo þær geti haft lagaáhrif á Íslandi, af þessu leiðir að óinnleiddar EES-

reglur geta aldrei haft forgang yfir reglum landsréttar.51  

Hér verður því einungis vikið að því hvort EES-reglur sem eru komnar til framkvæmda, 

þ.e.a.s. réttilega innleiddar EES-reglur gangi framar reglum landsréttar þegar þeim lýstur 

saman. Það var í máli Harðar Einarssonar Hrd. 2003, bls. 2045 (477/2002) þar sem reyndi í 

fyrsta skipti fyrir Hæstarétti á þetta álitaefni. Undanfari málsins var sá að Herði var gert á 

grundvelli 6. tl. 14. gr. þágildandi laga nr. 50/1998 að greiða hærri virðisaukaskatt af innfluttum 

erlendum bókmenntum heldur en af íslenskum bókmenntum. Taldi Hörður ákvæði þetta brjóta 

í bága við 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins sem mælir fyrir um bann við mismunun í 

skattlagningu á vörum. Fyrir dómi féllst Hæstiréttur á, eftir að hafa leitað ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins, að umræddur mismunur bryti í bága við 2. mgr. 14. gr. EES og því um 

árekstur að ræða á milli landsréttar og réttilegra innleiddrar EES-reglu. Niðurstaða Hæstaréttar 

var í stuttu máli sú að skýra bæri 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins á þann veg að hún væri 

sérregla sem gengi framar eldri ákvæðum þágildandi 6. tl. 14. gr. laga nr. 50/1988. Samkvæmt 

þessari dómsniðurstöðu má færa rök fyrir því að hér hafi Hæstiréttur verið að leysa úr því 

misræmi sem væri á milli bókunar 35 og 3. gr. eesl á þann hátt að fullnægt yrði skilyrðum 

bókunarinnar um forgang EES-reglna sem væru komnar í framkvæmd á grundvelli lex 

                                                
50 Gunnar Þór Pétursson: „Forgangur EES-reglna“, bls. 207 
51 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 
177-178. 
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specialis. Af þessari dómsniðurstöðu var því ályktað að Hæstiréttur væri tilbúinn að ganga langt 

til að fullnægja bókun 35 þrátt fyrir ófullkomna innleiðingu á henni í landsrétt.52 

Í nýlegri dómaframkvæmd hefur Hæstiréttur hins vegar gengið talsvert skemur við beitingu 

3. gr. eesl. Má í því samhengi nefna nýlegan dóm Hæstaréttar Hrd. 9. desember 2010 (79/2010) 

en í því máli reyndi á hvort ákvæði 10. gr. laga nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð, sem kvað á 

um beina ábyrgð dreifingaraðila á skaðsemistjóni, hefði brotið í bága við ákvæði tilskipunar 

85/374/EBE um skaðsemisábyrgð. Sambærilegt mál hafði gengið fyrir Evrópudómstólnum er 

varðaði ákvæði í dönsku skaðsemisábyrgðarlögunum þar sem niðurstaða dómstólsins var sú að 

umrædd tilskipun hefði falið í sér fulla samræmingu og því hefði lögfesting ákvæðisins brotið 

í bága við tilskipunina. Fyrir Hæstarétti Íslands var á hinn bóginn niðurstaðan byggð á þeirri 

forsendu að 3. gr. eesl. fæli aðeins í sér lögskýringarreglu en ekki forgangsreglu. Hæstiréttur 

taldi því að þar sem orðalag 10. gr. laga um skaðsemisábyrgð væri skýrt og ótvírætt þá væri 

ekkert svigrúm til að hliðra þeirri ábyrgð sem fælist í ákvæðinu með skýringu skv. 3. gr. eesl. Í 

ljósi framangreindrar niðurstöðu Hæstaréttar var í kjölfar dómsins ákvæði 10. gr. laga um 

skaðsemisábyrgð breytt sbr. lög nr. 3/2014, um breytingu á lögum um skaðsemisábyrgð, þar 

sem að ákvæði laganna var fært til samræmis við ákvæði EES-tilskipunarinnar. 

 Hæstiréttur komst að sambærilegri niðurstöðu í Hrd. 24. janúar, 2013 (10/2013). Í því máli 

reyndi á beiðni um ráðgefandi álit til þess að fá svör hjá EFTA-dómstólnum um það hvernig 

skyldi skýra hugtökin fjármögnunarleiga og fjármögnunarleigusamningur í skilningi ákvæða 

EES-tilskipunar sem var hluti af EES-samningnum. Tvær spurningar snérust sérstaklega um 

það hvort 13. og 14. gr. laga um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001, sem lögðu bann við því 

að binda skuldbindingar í íslenskum krónum við erlenda gjaldmiðla, brytu gegn ákvæðum 36. 

og 40. gr. EES-samningsins. Loks var spurt hvort bókun 35 hefði verið réttilega innleidd í 

íslenskan rétt. Í stuttu máli var niðurstaðan sú að héraðsdómur hafnaði beiðni um ráðgefandi 

álit. Staðfesti Hæstiréttur þá niðurstöðu að ónauðsynlegt væri að leita ráðgefandi álits hjá 

EFTA-dómstólnum. Þessa niðurstöðu rökstuddi Hæstiréttur á eftirfarandi hátt. Varðandi 40. gr. 

laga vísaði Hæstiréttur í Hrd. 9. desember 2010 (79/2010) þar sem fram kom að ekki yrði litið 

fram hjá orðum íslenskra laga. Því næst benti Hæstiréttur á að það fortakslausa bann 13. og 14. 

gr. laga nr. 38/2001 um að gengistryggingu yrði ekki haggað á grundvelli 3. gr. eesl. Komst 

Hæstiréttur að þessari niðurstöðu þrátt fyrir röksemdir sóknaraðila um að 36. og 40. gr. EES-

samningsins féllu skýrlega undir bókun 35 þar sem um væri að ræða EES-reglur sem væru 

komnar til framkvæmda.  

                                                
52 Gunnar Þór Pétursson: „Forgangur EES-reglna“, bls. 207-209. 
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Af þessum tveimur dómafordæmum Hæstaréttar og fleiri nýlegum dómum sem óþarfi er að 

reifa nánar virðist því vera að Hæstiréttur hafi breytt afstöðu sinni varðandi inntak 3. gr. eesl. 

Því má draga þá ályktun af dómaframkvæmdinni að 3. gr. eesl. feli ekki í sér forgangsreglu 

þess eðlis að EES-reglur sem eru komnar til framkvæmda skuli veittur forgangur fram yfir 

reglur landsréttar á grundvelli reglunnar um lex specialis. Hér er þó ekki endilega um 

grundvallarbreytingu að ræða þar sem í máli Harðar Einarssonar vék yngri EES-regla í burt 

eldri ósamrýmanlegum ákvæðum. Í hinum tveimur dómsmálunum reyndi hins vegar á það 

hvort eldri EES-regla gengi framar yngri ósamrýmanlegum ákvæðum landsréttar. Af 

forsendum Hæstaréttar má engu að síður álykta að túlka skuli 3. gr. eesl. á þann veg að hún feli 

aðeins í sér lögskýringarreglu um að skýra skuli landsrétt til samræmis við EES-reglur eins og 

hægt er hverju sinni. Takist það ekki verður ákvæðið hins vegar ekki túlkað þannig að EES-

reglur njóti forgangs á grundvelli lex specialis líkt og bókun 35 kveður á um.53 

 

5.3 Afleiðingar þess að EES-regla er látin víkja fyrir landsréttarreglu 

Þrátt fyrir að ljóst sé að meginreglurnar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif eigi ekki við um 

EES-samninginn þá gerir meginreglan um einsleitni þá kröfu að einstaklingar og aðilar í 

atvinnurekstri skuli njóta þeirra réttinda sem leiðir af samningnum. Komi upp tilvik að EES-

regla skarast á við reglu landsréttar þannig að ómögulegt sé að veita EES-reglunni forgang auk 

þess sem ómögulegt sé að skýra landsréttarregluna til samræmis við EES-regluna, og afleiðing 

þess er að einstaklingur eða aðili í atvinnurekstri verður fyrir tjóni, þá kemur til álita hvort 

mögulegt sé á þeim grundvelli að dæma aðildarríkin skaðabótaskyld.54  

EFTA-dómstóllin hefur slegið því föstu í ráðgefandi áliti sínu í EFTAD, álit E-9/97, 

EFTACR 1998, bls. 95 (Erla María) að EFTA-ríkin gætu á grundvelli markmiða EES-

samningsins gerst skaðabótaskyld fyrir það tjón sem hlýst af vegna misræmis á milli EES-

reglna og reglna landsréttar.55 Í Hrd. 16. desember 1999 (236/1999) staðfesti Hæstiréttur, með 

hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins, að skaðabótaskyldan væri hluti EES-réttar. Í 

dómi Hæstaréttar segir nánar:  

Það leiðir af 7. gr. EES-samningsins og bókun 35 við hann að samningurinn felur ekki í sér 
framsal löggjafarvalds. Hins vegar hefur meginmál EES-samningsins lagagildi hér á landi. Er 
samkvæmt framansögðu eðlilegt að lögin sem lögfesta meginmál samningsins séu skýrð svo að 
einstaklingar eigi kröfu til þess að íslenskri löggjöf sé hagað til samræmis við EES-reglur. Takist 
það ekki leiði það af lögum nr. 2/1993 og meginreglum og markmiðum EES-samningsins að 

                                                
53 Gunnar Þór Pétursson: „Forgangur EES-reglna“, bls. 214-223. 
54 Dóra Sif Tynes: „Ys og þys útaf engu?“, bls. 493-494. 
55 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 204-213.  
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aðaláfrýjandi verði skaðabótaskyldur að íslenskum rétti. Að þessu virtu, svo og aðdraganda og 
tilgangi laga nr. 2/1993 fær skaðabótaábyrgð aðaláfrýjanda, vegna ófullnægjandi lögfestingar 
tilskipunarinnar, næga stoð í þeim lögum. 

Dómurinn vakti mikla athygli fræðimanna enda ljóst að um stefnumarkandi dóm væri að 

ræða sem vakti efasemdir fræðamanna um hvort þessi dómstólamótaða skaðabótaregla gæti 

staðist ákvæði 2. gr. stjskr. Efasemdirnar lutu að því hvort með skaðabótareglunni væri verið 

að skerða formlegt og endanlegt ákvörðunarvald löggjafarvaldsins. Bent var á að á grundvelli 

tvíeðliskenningarinnar og fullveldis Íslands ætti engin ólögfest þjóðréttarregla að geta haft 

réttaráhrif hér á landi þegar hún skarast á við ósamrýmanlega en stjórnskipulega gilda 

réttarheimild. Með skaðabótareglunni væri hins vegar verið að viðurkenna að óinnleidd eða 

ranglega innleidd EES-regla fái engu að síður réttaráhrif hér á landi. Einstaklingar og aðilar í 

atvinnurekstri gætu því öðlast réttindi á grundvelli þeirra án þess að löggjafarvaldið hafi tekið 

afstöðu til reglunnar. Þar af leiðandi hefði með viðurkenningu Hæstaréttar á skaðabótaskyldu 

ríkisins löggjafarvaldið verið framselt á þann hátt að það bryti í bága við 2. gr. stjskr.56  

Undir þessi orð tekur Jón Steinar Gunnlaugsson í riti sínu Um fordæmi og valdmörk, en þar 

telur hann að í dómi Hæstaréttar felist staðfesting á því að löggjafarvaldið hafi verið framselt 

til stofnana EES við aðild Íslands að samningnum. Jafnframt telur hann að Hæstiréttur hafi í 

dóminum farið út fyrir valdmörk sín þar sem á grundvelli hinnar dómstólasköpuðu 

skaðabótaskyldu hefur Hæstiréttur bundið hendur löggjafans í framtíðinni.57 Davíð Þór 

Björgvinsson svarar þessari gagnrýni á þann veg að lög nr. 2/1993 hafi stöðu almennra laga á 

Íslandi og því geti hinn almenni löggjafi fellt lögin úr gildi eins og önnur almenn lög sé vilji 

fyrir því, þar af leiðandi geta lögin ekki bundið hendur Alþingis í framtíðinni. Jafnframt telur 

Davíð Þór að þar sem meginmál EES-samnignsins hafi verið lögfest hér á landi þá sé 

skaðabótaskyldan mótuð á réttarheimildum sem eru hluti landsréttar. Með þessum röksemdum 

telur hann dóminn því ekki geta jafngilt því að löggjafarvald hafi verið framselt frá Alþingi til 

sameiginlegra stofnana EES.58 

Þrátt fyrir að vissulega megi deila um það hvort með skaðabótaskyldu EES-samningsins 

hafi fullveldi Íslands verið skert má að sama skapi deila um það hvort skaðabótaskyldan sé 

nægilegt úrræði til þess að vernda réttindi einstaklinga og lögaðila svo þeim kröfum sem 

meginreglan um einsleitni leggur á herðar aðildarríkjanna sé fullnægt. Þar sem bókun 35 er í 

raun ekki virkur hluti íslensk réttar er ljóst að EES-reglum verður ekki veittur forgangur fram 

                                                
56 Reimar Pétursson: „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur og takmarkanir á 
framsali löggjafarvalds til stofnana EES“, bls. 214-215. 
57 Jón Steinar Gunnlaugsson: Um fordæmi og valdmörk dómstóla, bls. 133. 
58 Davíð Þór Björgvinsson EES-réttur og landsréttur, bls. 224-225. 
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yfir ótvíræðar og yngri reglur landsréttar. Við þær aðstæður er því í raun ekki um einsleitt 

efnahagssvæði að ræða þar sem einstaklingar hér á landi fá ekki í raun notið þeirra réttinda sem 

þeim ber að fá á grundvelli EES-samningsins. Í þeim tilvikum kemur hins vegar til greina að 

dæma íslenska ríkið skaðabótaskylt vegna þess tjóns sem af hlýst líkt og raunin varð í máli Erlu 

Maríu. Til þess að öðlast rétt á bótum þurfa hins vegar viss skilyrði að vera uppfyllt eins og má 

sjá í Hrd. 14. október 2013 (92/2013). Í þessu máli höfðaði Atli Gunnarsson mál gegn íslenska 

ríkinu þar sem hann taldi sig hafa ofgreitt skatta þar sem ákvæði 2. tölul. 3. mgr. 70. gr. laga nr. 

90/2003 um tekjuskatt kom í veg fyrir að hann gæti samnýtt skattkort eiginkonu sinnar. Taldi 

hann umrætt ákvæði brjóta í bága við 28. gr. EES-samningsins og tilteknar EES-tilskipanir sem 

á grundvelli bókunar 35 ættu að njóta forgangs fram yfir yngri ákvæði tekjuskattslaga. Málið 

hafði verið tekið fyrir í ráðgefandi áliti hjá EFTA-dómstólnum sem komst að þeirri niðurstöðu 

að ákvæði tekjuskattslaga væri andstætt EES-reglunum. Hæstiréttur komst hins vegar í dómi 

sínum að annari niðurstöðu og taldi að skýrt og afdráttarlaust ákvæði tekjuskattslaga gæti ekki 

vikið fyrir EES-reglum á grundvelli 3. gr. eesl.  

Því næst vék dómurinn að því hvort Atli ætti rétt á skaðabótum vegna þess tjóns sem hann 

varð fyrir. Við matið vísaði Hæstiréttur í mál Erlu Maríu og sagði að skilyrði skaðabóta væru 

þrjú. Í fyrsta lagi yrði að felast í umræddri EES-reglu skýr og vel tilgreind réttindi, í öðru lagi 

yrði vanræksla ríkisins á skuldbindingum sínum að vera veruleg og í þriðja lagi yrði að vera 

orsakasamband milli vanrækslunnar og þess tjóns sem af hlaust. Á grundvelli þessara skilyrða 

hafnaði Hæstiréttur því að Atli ætti rétt á skaðabótum með þessum rökstuðningi: 

af framansögðu [leiðir] að ekki verður talið að aðaláfrýjandi hafi með bersýnilegum og 
alvarlegum hætti virt að vettugi takmarkanir valdheimilda sinna með því að vanrækja að tryggja 
samræmi milli títtnefndra tilskipana og reglna laga nr. 90/2003. Samkvæmt þessu skortir á að 
öðru skilyrðinu fyrir bótaábyrgð aðaláfrýjanda sé fullnægt og af því leiðir að ekki kemur til mats 
á þriðja skilyrðinu, um orsakasamband milli vanrækslu aðaláfrýjanda og tjóns gagnáfrýjanda. Eru 
því ekki til staðar skilyrði til að dæma gagnáfrýjanda skaðabætur úr hendi aðaláfrýjanda vegna 
mistaka hins síðarnefnda við að laga ákvæði íslensks réttar að ákvæðum tilskipana 90/365/EBE 
og 2004/38/EB. 

Af forsendum dómsins má því draga þá ályktun að fyrsta skilyrðinu um skýr réttindi 

einstaklingsins hafi verið fullnægt. Engu að síður var íslenska ríkið sýknað af bótakröfu 

stefnanda þar sem íslenska ríkið var ekki talið hafa vanrækt skuldbindingar sínar með 

verulegum hætti. Í þessu tilviki er því ljóst að brotið hafi verið gegn þeim réttindum sem Atli 

átti að njóta á grundvelli meginreglunnar um einsleitni án þess að hann hafi öðlast bótarétt 

vegna þess réttindamissis sem hann varð fyrir. Því má velta því fyrir sér hvort skaðabótaskyldan 

uppfylli í raun og veru þá kröfu EES-samningsins um að tryggja einsleitt efnahagssvæði eða 
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hvort nauðsynlegt sé að kveða á með skýrari hætti um forgang EES-reglna í landsrétt.59 Skýrari 

ákvæði um forgang EES-reglna myndi þó aftur á móti leiða til frekari stjórnskipulegra álitamála 

er varða framsal ríkisvalds.  

 

6 Samantekt  
Ljóst er að Ísland er frjálst og fullvalda ríki sem fer sjálft með æðstu stjórn á eigin málefnum 

og er því ekki skylt að deila eigin valdheimildum nema það sjálft ákveði að gera slíkt. Íslenska 

stjórnarskráin er aftur á móti þögul um utanríkismál og því töldu margir fræðimenn að innganga 

Íslands í EES-samninginn stæði á óljósum stjórnskipulegum grundvelli. Með inngöngunni 

gerðist Ísland ásamt Noregi og Liechtenstein aðili að innri markaði Evrópusambandsins. Á 

sama tíma skuldbundu ríkin sig til að að taka upp í landsrétt sinn allar þær reglur sem vörðuðu 

innri markaðinn. Tilgangur þessarar skuldbindingar aðildarríkjana var að tryggja að á 

efnahagssvæðinu öllu myndu einstaklingar og lögaðilar í atvinnurekstri njóta sömu réttinda og 

bera sömu skyldur án þess þó ríkjunum yrði gert að framselja ríkisvalds sitt til alþjóðastofnana. 

Í þessari skuldbindingu EFTA-ríkjanna felst meginreglan um einsleitni sem er ein af 

meginforsendum fyrir góðri framkvæmd á EES-samningnum. Nánara inntaki meginreglunnar 

má síðan skipta í tvo þætti, þ.e. annars vegar í lagasetningarþáttinn um að sömu reglur skuli 

gilda á öllu EES og hins vegar í framkvæmdarþáttin um að reglunum sé beitt með 

sambærilegum hætti á öllu EES-svæðinu. 

 Í ritgerðinni hefur verið leitt í ljós að fyrir tilstuðlan stofnanaþróunar innan ESB undanfarin 

ár hefur valdaójafnvægi á milli EFTA-stoðarinnar og ESB-stoðarinnar aukist. Ísland hefur því 

minni aðkomu að efnislegri lagasetningarmótun á EES-reglum en gert var ráð fyrir í upphafi. 

Ísland sé því í reynd aðeins þiggjandi á lagaframleiðslu ESB að verulegu leyti. Verklag 

utranríkisráðuneytisins um að það kynni ekki fyrir Alþingi nægilega vel EES-reglur á 

mótunarstigi hefur verið gagnrýnt. Mikilvægt er talið að bæta verklagið og auka upplýsingagjöf 

til Alþingis sem myndi styrkja aðkomu lýðræðislega kjörinna fulltrúa að lagasetningarmótun.  

Þar að auki hefur þróunin verið á þann veg að sífellt er mælt fyrir um fleiri EES-reglur í 

formi reglugerða í stað tilskipana. Hefur þessi þróun verið rakin til aukinna krafna um að tryggja 

eins vel og unnt er einsleitni á efnahagssvæðinu. Enn fremur hafa möguleikar Íslands á 

undanþágum og aðlögunum á grundvelli sérstakra aðstæðna hér á landi dvínað þar sem afstaða 

Evrópusambandsins er sú að EFTA-ríkin eigi ekki fá betri kjör en aðildarríki ESB.  

                                                
59 Gunnar Þór Pétursson: „Forgangur EES-reglna“, bls. 222-223. 
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Íslandi er þó ávallt fært að beita neitunarvaldi sínu og hafna þar með að innleiða tilteknar 

EES-reglur en slíkt myndi tefla grundvallarmarkmiði EES-samningsins um einsleitni í hættu 

og gæti af þeim sökum ónýtt allan samninginn.  

Af ofangreindum ástæðum hefur því lagasetningarfyrirkomulag EES-reglna í heild verið 

talið að vissu leyti ólýðræðislegt en engu að síður telst það þó samrýmast fullveldiskröfum 

íslenskrar stjórnskipunar þar sem hið formlega löggjafarvald er enn í höndum Alþingis. 

Í meginreglunni um einsleitni felst einnig að framkvæmd EES-reglna sé hin sama á öllu 

efnahagssvæðinu sbr. bókun 35 og 3. gr. eesl sem var lögfest hér á landi til að fullnægja bókun 

35.  

Í ritgerðinni kemur fram að þrátt fyrir að lögskýringargögn eesl. kveði á um að 3. gr. laganna 

feli í sér forgang EES-reglna, sem væru komnar til framkvæmda, fram yfir reglur landsréttar þá 

megi draga þá ályktun af nýlegri dómaframkvæmd Hæstaréttar að svo sé ekki raunin. 

Dómaframkvæmdin sýnir að 3. gr. eesl. sé aðeins lögfesting á áður óskráðri lögskýringarreglu 

um að skýra skuli landsrétt til samræmis við þjóðarétt.  

Hér reynir því á samspil meginreglunnar um einsleitni við fullveldiskröfur Íslands þar sem 

bókun 35 er talin ganga lengra en stjórnskipun Íslands leyfir. Aftur á móti virðist sem 

túlkunarregla 3. gr. gangi ekki nægilega langt til að tryggja einsleitt efnahagssvæði. Í þeim 

tilvikum sem EES-reglur er látnar víkja fyrir reglum landsréttar er verið að ganga gegn 

meginmarkmiði samningsins um að tryggja einstaklingum og lögaðilum sömu réttindi á öllu 

efnahagssvæðinu. Til að bregðast við því mótaði EFTA-dómstóllin og Hæstiréttur 

skaðabótareglu eins og fram kom í Hrd. 16. desember 1999 (236/1999) í máli Erlu Maríu. Með 

skaðabótareglunni gengu dómstólar lengra í að veita EES-reglum réttaráhrif hér á landi en gert 

var ráð fyrir við samningsgerð EES-samningsins. Í kjölfarið spruttu upp deilur hvort 

löggjafarvald Alþingis, og þar með fullveldi Íslands, hefði verið skert með skaðabótareglunni.  

Á sama tíma var deilt um hvort skaðabótaskyldan væri nægilegt úrræði til að fullnægja 

kröfum meginreglunnar um einsleitni. Í Hrd. 14. október 2013 (92/2013) í máli Atla 

Gunnarssonar var leitt í ljós að skilyrði þess að skaðabætur séu fyrir hendi eru þröng og því 

ótryggt að skaðabæturnar muni bæta það tjón sem einstaklingar og lögaðilar verða fyrir vegna 

réttindamissis vegna ófullnægjandi innleiðingar á EES-reglu.  

Af öllu ofangreindu sögðu má líkja EES-samningnum við vegasalt þar sem á öðrum 

endanum eru fullveldiskröfur Íslands og á hinum endanum eru þær kröfur sem meginreglan um 

einsleitni setur. Niðurstaðan er því að þrátt fyrir auknar kröfur meginreglunnar um einsleitni 

hefur gengið ágætlega að halda jafnvægi á milli þessara þátta með því að ganga ekki of langt 

gagnvart fullveldinu. 
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