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Eru dómar Hæstaréttar í samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins? 
 

ÚTDRÁTTUR 
 
Megintilgangur þessarar ritgerðar er að leita svara við þeirri spurningu hvort að dómar 
Hæstaréttar Íslands séu í samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins þegar þeirra hefur 
verið aflað. Dómar Hæstaréttar hafa verið talsvert rannsakaðir með tilliti til þessa frá stofnun 
EFTA-dómstólsins árið 1994 fram til ársins 2011 og  er það niðurstaða fræðimanna að  að 
þegar íslenskir dómstólar hafa óskað eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins leggi þeir alltaf 
álit EFTA-dómstólsins til grundvallar í úrlausnum sínum.  
 Það var í dómi Hæstaréttar í máli nr. 169/1998 eða hinu svokallaða Fagtúnsmáli sem 
Hæstiréttur tók í fyrsta skipti aftöðu til þess hvaða áhrif ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins hafa 
á úrlausnir íslenska dómstóla. Í þeim dómi mótaði Hæstiréttur í fyrsta skipti þá meginreglu að 
íslenskum dómstólum beri að hafa ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til hliðsjónar þegar reynir 
á túlkun á ákvæðum EES-samningsins, nema þegar um réttlætanleg undantekningartilvik er að 
ræða. Hæstiréttur hefur undantekningarlaust fylgt því fordæmi sem setti í Fagtúnsmálinu í 
þeim málum sem á eftir komu. 

Í þessari ritgerð voru rannsakaðir sérstaklega dómar Hæstaréttar eftir árið 2011 þar sem 
leitað hafði verið ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Alls komu til skoðunar átta dómar 
Hæstaréttar þar sem lá fyrir ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins. Eftir skoðun á 
dómaframkvæmd Hæstaréttar er það niðurstaða höfundar að úrlausnir Hæstaréttar eru í góðu 
samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins þegar þau liggja fyrir.  
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Are the judgements of the Supreme Court of Iceland in accordance with the advisory 
opinions of the EFTA Court? 
 

ABSTRACT 
 

The main objective of this thesis is to answer the question of whether judgements of the 
Supreme Court of Iceland are in accordance with the advisory opinions of the EFTA Court 
when they have been obtained. The Supreme Court's judgments have been considerably 
investigated in this view since the establishment of the EFTA Court in 1994 until 2011, and 
the conclusion of scholars is that when Icelandic courts have requested advisory opinions from 
the EFTA Court, they always base their judgements on those opinions. 

In the Supreme Court's judgment in case no. 169/1998, the so-called Fagtún case the 
Supreme Court first ruled on the impact of advisory opinions of the EFTA Court for resolutions 
of Icelandic courts. In that judgment the Supreme Court formulated for the first time the 
principle that Icelandic courts must take the EFTA Court´s advisory opinion into account when 
considering the interpretation of provisions of the EEA Agreement, except in the case of 
justified exceptional circumstances. The Supreme Court has, without exception, followed the 
example set in the Fagtún case in following cases. 

This thesis examined in particular the Supreme Court judgments after 2011, where the 
advisory opinion of the EFTA Court had been sought. A total of eight Supreme Court 
judgments were examined where an advisory opinion to the EFTA Court had been obtained. 
After examining the case law of the Supreme Court, the author concludes that the resolutions 
of the Supreme Court are in accordance with the advisory opinions of the EFTA Court, when 
they are available. 
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1. Inngangur 
Tilgangurinn með þessari ML ritgerð  er að leitast við að svara þeirri spurningu hvort dómar 

Hæstaréttar Íslands séu í samræmi við ráðgefandi álit EFTA dómstólsins þegar þeirra hefur 

verið aflað. Dómar Hæstaréttar hafa talsvert verið rannsakaðir m.t.t. þessa fram til ársins 2011.1 

Verður því í þessari rannsókn einblínt á dóma Hæstaréttar sem fallið hafa á tímabilinu 2011 til 

vormánaða ársins 2019, þegar þessi ritgerð er skrifuð.  

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið2 var undirritaður í Óportó í Portúgal 2. 

maí 1992 og lögfestur hér á landi þann 1. janúar 1994, með lögum nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. Með samningnum urðu aðildarríki EFTA3, þar á meðal Ísland, hluti af innri 

markaði Evrópusambandsins.4 Samningurinn er einn mikilvægasti þjóðréttarsamningur sem 

íslenska ríkið hefur gert og óhætt er að segja að merkja megi áhrifa hans á flestum sviðum 

samfélagsins. Eitt helsta markmiðið með EES-samningnum er að mynda  mynda öflugt og 

einsleitt Evrópskt efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu 

samkeppnisskilyrðum.5 Til að þessu markmiði verði náð er mikilvægt að sömu reglur gildi í 

aðildarríkjum samningsins á þeim sviðum sem samningurinn tekur til, og að þær séu túlkaðar 

með samræmdum hætti.6 Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins gegna mikilvægu hlutverki til að 

svo megi verða.  

  Ritgerðin verður byggð upp með þeim hætti að í öðrum kafla verður fjallað í stuttu 

máli um EES-samninginn sjálfan. Þá verður fjallað  um meginregluna um einsleitni sem gerir 

þær kröfur að sömu reglur gildi í landsrétti allra aðildarríkja EES-samningsins, og að þær séu 

túlkaðar og þeim beitt á sama hátt alls staðar. Einnig verður  fjallað um  EFTA dómstólinn 

sjálfan og ráðgefandi álit dómstólsins. Í þriðja kafla verður vikið að framkvæmd Hæstaréttar 

fyrir árið 2011. Farið verður yfir hvernig sú regla verður til í framkvæmd Hæstaréttar að 

                                                
1 Sjá t.d. Davíð Þór Björgvinsson, „Application of Article 34 of the ESA/Court agreement by the Icelandic 
Courts“ í ritinu Economic law and justice in times of globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, (Baden 
Baden 2007) 37-50;  Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum 
rétti“ (2012) 2 Tímarit lögfræðinga 135-156; Þorgeir Örlygsson, „Hvernig hefur Ísland brugðist við 
ákvörðunum EFTA dómstólsins?“ (2004) 3 Tímarit lögfræðinga; Ólafur Ísberg Hannesson, „Ráðgefandi álit: 
úttekt á framkvæmd Hæstaréttar“ (2016) 4 Tímarit lögfræðinga og Þorgeir Örlygsson, „Iceland and the EFTA 
Court-twlve years of experience“ í ritinu Economic law and justice in times of globalisation: Festschrift for 
Carl Baudenbacher, (Baden Baden 2007) 225-242. 
2 Hér eftir EES-samningurinn. 
3 Aðildarríki EFTA eru Ísland, Noregur, Liechtenstein og Sviss. Sviss er þó ekki aðili að EES-samningnum 
heldur byggir samskipti sín við Evrópusambandið á tvíhliða samningum. Sjá rit Sigurðar Líndal og Skúla 
Magnússonar, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins (Hið Íslenska bókmenntafélag 
2011) 117. 
4 Hér eftir ESB. 
5 Þetta markmið kemur fram í aðfararorðum samningsins, sjá einnig 1. mgr. 1. gr.samningsins. 
6 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 230-231. 
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íslenskum dómstólum ber að hafa ráðgefandi álit Hæstaréttar til hliðsjónar, þegar þau liggja 

fyrir. Þá verður greint  frá  helstu niðurstöðum fræðimanna um það hvort úrlausnir Hæstaréttar 

hafi verið í samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins fram til ársins 2011. 

Í fjórða kafla verður svo leitast við að svara hinni eiginlegu rannsóknarspurningu sem 

er viðfangsefni þessarar ritgerðar, þ.e. hvort dómar Hæstaréttar á tímabilinu 2011-2019 séu í 

samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins. Þá verður einnig í fjórða kafla vikið að 

úrlausnum hins nýstofnaða Landsréttar, sem tók til starfa þann 1. janúar 2018. Í fimmta kafla 

verður farið yfir hvaða afleiðingar geta hlotist af því að Hæstiréttur fari ekki eftir ráðgefandi 

álitum EFTA-dómstólsins, sérstakur gaumur verður gefin að mögulegri skaðabótaskyldu 

íslenska ríkisins vegna brota Hæstaréttar á EES-reglum. Að lokum verða í sjötta kafla dregnar 

saman helstu niðurstöður. 
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2.  Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES-samningurinn) 
2.1. Inngangur 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið tók gildi eins og áður segir þann 1. janúar 1994.  

Með honum tóku EFTA-ríkin meðal annars upp reglur ESB um hið svokallaða fjórfrelsi sem 

fjallar um frjálsa vöruflutninga, frjálsa fólksflutninga, frjálsa þjónustustarfsemi og frjálsa 

fjármagnsflutninga.7 Með samningnum urðu EFTA-ríkin þar með hluti af innri markaði ESB.  

 

2.2.  Krafan um  einsleitni 
Samningsaðilar voru sammála um það að til að vel tækist til við framkvæmd samningsins, væri 

ekki aðeins nauðsynlegt að sömu reglur giltu, heldur þyrftu reglurnar einnig að vera túlkaðar 

og þeim beitt á sama hátt í öllum aðildarríkjunum.8 Í aðfararorðum EES-samningsins kemur 

fram  að samningsaðilar hafi í huga „það markmið að mynda öflugt og einsleitt Evrópskt 

efnahagssvæði er grundvallist á sameiginlegum reglum og sömu samkeppnisskilyrðum. “  

 Markmiðin voru því tvíþætt, annars vegar að sömu reglur gildi á öllu EES-svæðinu, og 

hins vegar að þessum reglum sé beitt og þær séu túlkaðar á sama hátt.9 Til að ná fyrra 

markmiðinu tóku aðildarríki EFTA upp þá löggjöf ESB sem var fyrir undirritun EES-

samningsins. Eftir undirritun hafa EFTA-ríkin samkvæmt 7. gr. EES-samningsins innleitt í 

landsrétt sinn, þær reglugerðir og tilskipanir sem sameiginlega EES-nefndin telur falla undir 

gildissvið EES-samningsins, sbr. 102. og 104. gr. EES- samningsins. Síðara markmiðinu á að 

ná  með því að EFTA-dómstólnum ber að skýra EES-reglur til samræmis við ESB-rétt, auk 

þess sem að dómstólar aðildarríkjanna ber að skýra landsrétt til samræmis við EES-reglur.10 

Þetta leiðir af 1. og 3. gr. EES-samningsins og 15. tölulið aðfararorða samningsins, þar sem 

sem segir að samningsaðilar stefni að því „ með fullri virðingu fyrir sjálfstæði dómstólanna, að 

ná fram og halda sig við samræmda túlkun og beitingu samnings þessa og þeirra ákvæða í 

löggjöf bandalagsins sem tekin eru efnislega upp í samning þennan.” 

 

2.3 ESA og EFTA-dómstóllinn 
Með EES-samningnum var sett á fót stofnanakerfi sem hefur í einfölduðu máli það 

meginhlutverk að hafa eftirlit með framkvæmd samningsins og skera úr um þau ágreiningsmál 

                                                
7 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 31. 
8 Sama heimild, 231. 
9 Dr. jur. Páll Hreinsson, „Samræmd EES-túlkun“ (2014) 3 Tímarit lögfræðinga 273, 275. 
10 Sama heimild, 275-276. 
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sem upp kunna að rísa vegna samningsins.11 Þær stofnanir sem skipta mestu máli fyrir 

viðfangsefni þessarar ritgerðar er Eftirlitsstofnun EFTA12 og EFTA-dómstóllinn. 

Í 1. mgr. 108. gr. EES-samningsins segir að EFTA-ríkin skulu koma á fót sjálfstæðri 

eftirlitsstofnun (eftirlitsstofnun EFTA) svo og kerfi svipuðu og fyrir er í ESB, meðal annars 

kerfi til að tryggja efndir á skuldbindingum samkvæmt samningi þessum og til eftirlits með 

lögmæti aðgerða eftirlitsstofnunar EFTA á sviði samkeppni.  Hlutverk stofnunarinnar er 

samkvæmt framangreindu hliðstætt hlutverki framkvæmdarstjórnar ESB. Eftirlitsstofnun 

EFTA og framkvæmdastjórn ESB eru þó ólíkar að því leyti að framkvæmdastjórnin gegnir 

einnig frumkvæðishlutverki varðandi nýja löggjöf á vettvangi ESB. Eftirlitsstofnun EFTA 

hefur á hinn bóginn ekkert slíkt pólitískt hlutverk.13 

Í  2. mgr. 108. gr. EES-samningsins kemur fram að EFTA-ríkin skuli koma á fót 

dómstól. Til að fullnægja þessu ákvæði stofnuðu EFTA-ríkin sérstakan dómstól. Tók EFTA-

dómstóllinn til starfa 1. janúar 1994. Dómarar í réttinum eru tilnefndir af ríkisstjórnum 

aðildarríkjum EFTA og eru þeir skipaðir til sex ára í senn. Hlutverk EFTA-dómstólsins er í 

meginatriðum sambærileg við hlutverk Evrópudómstólsins.14 Þau mál sem koma helst til kasta 

dómstólsins og heyra undir valdsvið hans samkvæmt samningi milli EFTA-ríkjanna um 

stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls,15 eru: a) Samningsbrotamál sbr. 2. mgr. 31. gr. ESE. 

Það eru mál sem ESA höfðar gegn aðildarríki vegna brota á skuldbindingum þess samkvæmt 

EES-samningnum; b) Mál er varða lausn á deilumálum milli tveggja eða fleiri aðildarríkja um 

túlkun eða beitingu EES-samningsins, sbr. 32. gr. ESE. c) Mál sem EFTA-ríki höfðar gegn 

eftirlitsstofnun EFTA, vegna ákvörðunar stofnunarinnar sem byggja á vanhæfi, verulegum 

formgöllum, brotum gegn ESE eða EES-samningunum, sbr. 1. mgr. 36. gr. ESE. d) Mál  

EFTA-ríkja  gegn ESA fyrir að láta hjá líða að grípa til aðgerða vegna brota á samningnum, 

sbr. 1. mgr. 37. gr. ESE. e) Ráðgefandi álit, en í þeim málaflokki hefur EFTA-dómstóllinn 

lögsögu til þess að gefa ráðgefandi álit varðandi túlkun á EES-samningnum, sbr. 34. gr. ESE. 

Í næsta kafla verða ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins skoðuð nánar. 

 

 

 

                                                
11 Þorgeir Örlygsson, „Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA dómstólsins?“ (2004) 3 Tímarit 
lögfræðinga 375, 380. 
12 hér eftir ESA. 
13 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 47. 
14 Sama heimild, 49. 
15 Hér eftir ESE. 
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2.4.  Almennt um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 
Í 34. gr. samnings milli EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og dómstóls kemur fram 

heimild EFTA-dómstólsins til að veita aðildarríkjum EFTA ráðgefandi álit. Þar segir: 

 

EFTA-dómstóllinn hefur lögsögu til að gefa ráðgefandi álit varðandi túlkun á EES-
samningnum. 
Komi upp álitamál í þessu sambandi fyrir dómstóli í EFTA-ríki, getur sá dómstóll 
eða réttur, ef hann álítur það nauðsynlegt til að geta kveðið upp dóm, farið fram á 
að EFTA- dómstóllinn gefi slíkt álit.[...]. 

 

Samkvæmt ákvæðinu hefur dómstóllinn lögsögu til að gefa ráðgefandi álit um túlkun á EES-

samningnum. Þetta á við um túlkun á meginmáli samningsins auk þess sem fram kemur í 

viðaukum og bókunum við hann.16 Með lögum nr. 21/1994 um skýringu samnings um 

Evrópska efnahagssvæðið var lögfest heimild íslenskra dómstóla til að leita ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins varðandi túlkun á EES-samningnum. Þeir sem geta leitað ráðgefandi álits 

samkvæmt lögunum eru: Hæstiréttur Íslands, Landsréttur, héraðsdómur auk félagsdóms, sbr. 

1. og 2. gr. laganna. Af ákvæðinu má ráða að spurning innlendra dómstóla til EFTA-

dómstólsins verður að varða EES rétt og að nauðsynlegt sé að afla ráðgefandi álits til að unnt 

sé að kveða upp dóm í fyrirliggjandi máli.  

Sú spurning vaknar þó hvort rétturinn til að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins 

þegar vafi leikur á réttri túlkun ákvæða EES-samningsins, einskorðist við Hæstarétt, Landsrétt, 

héraðsdómstóla og félagsdóm. Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari fjallar um þetta í 

grein sinni, Samvinna EFTA-dómstólsins og íslenskra dómstóla17  frá árinu 2015. Í 34. gr. SED 

kemur fram að annað hvort dómstóll eða réttur18 geti óskað eftir því við EFTA-dómstólinn að 

hann veiti ráðgefandi álit í málum þar sem vafi leikur á réttri túlkun á ákvæðum EES-

samningsins. Kjartan segir í grein sinni að þrátt fyrir  að orðalag í ákvæðum 1. og 2. gr. laga 

nr. 21/1994  gefi  vísbendingu um að einungis dómstólar geti óskað eftir áliti EFTA-

dómstólsins, sé inntak ákvæðisins rýmra en það. Kjartan bendir á að í framkvæmd 

Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins hafi í langan tíma verið talið að sjálfstæðar 

                                                
16 Alþt. 1993, A-deild, þskj.104-101. mál. 
17 Sjá Kjartan Bjarni Björgvinsson, „Samvinna EFTA-dómstólsins og íslenskra dómstóla“ (2015) 1 Úlfljótur 73-
85. 
18 Í enskri þýðingu samningsins eru notuð orðin „courts or tribunal“ 
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úrskurðarnefndir innan stjórnsýslu aðildarríkjanna geti einnig vísað málum til úrlausnar EFTA-

dómstólsins19 samkvæmt ákvæðum 34. gr. SED.20  

Í framkvæmd sinni hafa EFTA-dómstóllinn og ECJ lagt til grundvallar að meta 

þurfi í hverju tilfelli fyrir sig hvort tiltekin stjórnsýslustofnun sé bær til þess að vísa málum til 

dómstólanna. Í dómaframkvæmd hafa mótast nokkur skilyrði sem dómstólarnir hafa lagt til 

grundvallar við þetta mat. Líta dómstólarnir til þess:21 

a) Hvort stofnað hafi verið til viðkomandi aðila með lögum. 

b) Hvort starfsemi aðilans sé ótímabundin. 

c) Hvort aðilinn sé sjálfstæður. 

d) Hvort aðilinn njóti sjálfstæðis við að leysa með bindandi hætti úr réttarágreiningi. 

e) Hvort aðilanum sé skylt að fylgja lögum við úrlausn mála. 

f) Hvort málsaðilar njóti jafnræðis við úrlausn mála. 

g) Hvort málsmeðferð sé sambærileg og hjá dómstólum.22 

Kjartan bendir á í grein sinni að séu þessi skilyrði heimfærð upp á íslenskan rétt komi   

í ljós að það eru ekki einungis hefðbundnir dómstólar á Íslandi sem uppfylla þessi skilyrði, 

heldur komi einnig ýmiskonar sjálfstæðar úrskurðarnefndir til greina. Kjartan nefnir til dæmis 

sérstaklega í þessu sambandi Yfirskattanefnd, áfrýjunarnefnd samkeppnismála málskotsnefnd 

íslenskra námsmanna og fleiri.23  

 Höfundi er ekki kunnugt um að reynt hafi á heimild ofangreindra úrskurðarnefnda til 

að leita ráðgefandi álits. Þó ber að nefna að ein sjálfstæð úrskurðarnefnd innan stjórnsýslunar 

hefur nú þegar heimild samkvæmt lögum að vísa málum til EFTA-dómstólsins þegar taka þarf 

afstöðu til skýringar á ákvæðum EES-samningsins. En það er úrskurðarnefnd útboðsmála, sbr. 

3. mgr. 108. gr. laga nr. 120/2006 um opinber innkaup. 

Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 212/200524 er að finna fjögur viðmið, eða gátlista sem 

dómstólar hafa lagt til grundvallar varðandi heimild þeirra til að fara fram á ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins. Í fyrsta lagi liggi fyrir að skýring EES-réttar hafi raunverulega þýðingu 

                                                
19 Ýmsar sjálfstæðar úrskurðarnefndir hafa þegar vísað málum til EFTA-dómstólsins, t.d. má nefna 
úrskurðarnefnd tollamála í Finnlandi og úrskurðarnefnd í málefnum heilbrigðisstarfsfólks í Noregi. Sjá mál nr. 
E-1/94 og sameinuð mál nr. E-8/94 og E-9/94. Sjá nánari umfjöllun í grein Kjartans Bjarna Björgvinssonar, 
„Samvinna EFTA-dómstólsins og íslenskra dómstóla“ (2015) 1 Úlfljótur 73, 80. 
20 Kjartan Bjarni Björgvinsson, „Samvinna EFTA-dómstólsins og íslenskra dómstóla“ (2015) 1 Úlfljótur 73, 80. 
21 Sjá nánari umfjöllun í grein Kjartans Bjarna Björgvinssonar, „Samvinna EFTA-dómstólsins og íslenskra 
dómstóla“ (2015) 1 Úlfljótur 73, 81. 
22 Sjá t.d. dóma Evrópudómstólsins í málum nr. C-54/96, C-516/99 og C-103/97. Sjá einnig dóma EFTA-
dómstólsins í málum nr. E-1/11 og E-4/09. 
23 Kjartan Bjarni Björgvinsson, „Samvinna EFTA-dómstólsins og íslenskra dómstóla“ (2015) 1 Úlfljótur 73-84. 
24 Hrd. 7. júní 2005 í máli nr. 212/2005. 
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fyrir úrslit máls. Í öðru lagi að staðreyndir fyrirliggjandi máls liggi nægjanlega fyrir. Í þriðja 

lagi að réttlætanlegur vafi leiki á túlkun viðeigandi EES-reglna í málinu.25 Í fjórða lagi að  

landsdómstólum sé heimilt að byggja niðurstöður sínar á fyrri túlkunum EFTA-dómstólsins og 

ECJ án þess að fara fram á ráðgefandi álit.26 Hæstiréttur hefur í síðari úrlausnum sínum lagt 

þessi viðmið til grundvallar í málum þar sem reynt hefur á túlkun á EES-reglum.27  

 Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins samkvæmt 34. gr. ESE eiga rætur sínar að rekja til 

forúrskurða Evrópudómstólsins.28 Í 3. mgr. 267. gr. sáttmála um framkvæmd ESB er kveðið á 

um lögsögu ECJ til að kveða upp forúrskurði.  Segja má að markmiðið með ráðgefandi álitum 

EFTA-dómsólsins sé það sama og með forúrskurðum Evrópudómsólsins. Að stuðla að 

samræmdri skýringu og beitingu EES-reglna.29  

Þrátt fyrir þennan skyldleika má segja að við nánari skoðun sé ákveðinn 

grundvallarmunur á þessum fyrirbærum. Í fyrsta lagi er óumdeilt að forúrskurðir ECJ eru að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum bindandi fyrir aðildarríki ESB. En af orðalaginu í 34. gr. ESE. 

liggur beinast við að álykta að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins séu ekki bindandi fyrir 

EFTA-ríkin heldur aðeins ráðgefandi. Í öðru lagi er dómstólum í aðildarríkjum ESB undir 

vissum kringumstæðum skylt að fara fram á forúrskurð ECJ í málum, þetta á við mál sem rekin 

eru fyrir dómstólum aðildarríkjanna þar sem málum verður ekki skotið til æðra dómstóls, sbr. 

3. mgr. 234. gr. sáttmála um framkvæmd ESB. Í 34. gr. ESE felst hinsvegar aðeins heimild til 

að leita ráðgefandi álits. samkvæmt orðalagi ákvæðisins er dómstólum í EFTA-ríkjum þannig 

aldrei skylt að leita ráðgefandi álits. Í upphafi var gert ráð fyrir því að álit EFTA-dómstólsins 

yrðu bindandi fyrir þann dómstól sem leitaði eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. Horfið 

var frá þeirri ráðagerð þar sem talið var að slíkt fyrirkomulag gæti verið í andstöðu við ákvæði 

stjórnarskráa einstakra EFTA-ríkja.30 

Fræðimönnum ber ekki alveg saman um hvort íslenskum dómstólum sé skylt að leita 

ráðgefandi álits EFTA dómstólsins ef vafi er uppi um rétta túlkun á EES samningnum. Eða 

hver raunveruleg áhrif þeirra eru í íslenskum rétti. Bent hefur verið á að orðalagið í 34. gr. ESE 

bendi til þess að í upphafi hafi ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins ekki ætlað að vera 

bindandi. Mikil þróun hafi átt sér stað í Evrópurétti og EES-samningurinn hefur í raun haft 

                                                
25 Þetta viðmið kemur fram í dómi ECJ í máli nr. C-283/1982 (CILFIT).  
26 Hrd. 7. júní 2005 í máli nr. 212/2005. 
27 Sjá umfjöllun í grein Ólafs Ísberg Hannessonar, „Ráðgefandi álit: úttekt á framkvæmd Hæstaréttar“ (2016) 4 
Tímarit lögfræðinga 547, 556. 
28 Hér eftir ECJ. 
29 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 339. 
30 Sama heimild. 
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mun meiri áhrif á íslenskan rétt en menn gerðu sér grein fyrir í öndverðu.31 Dr. jur. Páll 

Hreinsson hefur sagt að ef dómari í landsrétti telji skynsamlegan vafa leika á því hvernig túlka 

eigi EES reglu, þá beri honum að jafnaði að leita ráðgefandi álits EFTA dómstólsins um það.32  

Skúli Magnússon héraðsdómari hefur sagt að íslenskum dómstólum beri almennt að leggja 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til grundvallar í úrlausnum sínum, við ákvörðun á inntaki 

EES-reglna.33 Þetta telur Skúli leiða af hlutverki EFTA-dómstólsins og hollustuskyldu 

aðildarríkjanna samkvæmt 3. gr. EES-samningsins.34 

Þegar EFTA-dómstóllinn hefur látið í té ráðgefandi álit sitt felur það í sér endanlegt 

svar við tilteknum lögspurningum um túlkun á EES-samningnum.35 Fari dómstólar ekki eftir 

ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins sem þeir hafa óskað eftir, getur það leitt til rangrar 

túlkunar á þeim ákvæðum EES-réttar sem fjallað er um í tilteknu áliti. Þetta myndi leiða til 

þess að íslenska ríkið hafi vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum36 Sem 

aftur getur leitt til þess að ESA höfði samningsbrotamál gegn Íslandi. Jafnframt getur það leitt 

til skaðabótaskyldu íslenska ríkisins. Samkvæmt þessu hefur orðalagið í 34. gr. ESE litla 

þýðingu og raunverulegur munur á ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins og forúrskurðum ECJ 

ekki svo mikill þegar öllu er á botninn hvolft.37 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 
Tímarit lögfræðinga 135, 137.  
32 Dr. jur. Páll Hreinsson, „Samræmd EES-túlkun“ (2014) 3 Tímarit lögfræðinga 273, 276. 
33 Skúli Magnússon, „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins-nokkur orð um dóm Hæstaréttar 25. október 
2001“ (2001) 2 Úlfljótur 191, 203. 
34 Sama heimild. 
35 Skúli Magnússon, „Hversu ráðgefandi eru ráðgefandi álit EFTA dómstólsins“ í Stefán Már Stefánsson, 
Aðalheiður Jóhannsdóttir og Þorgeir Örlygsson (ritstj.), Afmælisrit Björn Þ. Guðmundsson sjötugur 
(bókaútgáfan Codex 2009) 322-323. 
36 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 
Tímarit lögfræðinga 135, 137. 
37 Skúli Magnússon, „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins-nokkur orð um dóm Hæstaréttar 25. október 
2001“ (2001) 2 Úlfljótur 191, 202. 
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3. kafli Framkvæmd Hæstaréttar frá stofnun EFTA-dómstólsins til  2011 
3.1. Almennt 
Eins og segir í inngangi þessarar ritgerðar liggja fyrir talsvert mikil fræðiskrif38  um það hvaða 

áhrif ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins hafa haft á úrlausnir Hæstaréttar fram til ársins 2011. 

Í þessum kafla er ætlunin að gera grein fyrir þessum skrifum fræðimanna. Ekki verður fjallað 

með tæmandi hætti  um öll þau mál þar sem óskað var eftir ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins á tímabilinu. Verður stiklað á stóru og látið nægja að nefna þau allra mikilvægustu, 

og gerð grein fyrir helstu niðurstöðum fræðimanna. Að þessu sögðu er það auðvitað þannig að 

sum mál frá þessu tímabili hljóta að fá meiri athygli en önnur. Helst er þar að nefna fyrstu tvö 

málin sem ráku á fjörur Hæstaréttar þar sem óskað hafði verið eftir ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins; þetta eru í fyrsta lagi Fagtúnsmálið39 sem var fyrsti dómurinn þar sem Hæstiréttur 

tók afstöðu til þess hver áhrif ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins eru í raun á úrlausnir íslenskra 

dómstóla; í öðru lagi dómur Hæstaréttar í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur40 þar sem 

rétturinn tókst á við það hvort röng innleiðing á EES-rétti geti bakað ríkinu skaðabótaábyrgð. 

Fagtúnsmálið verður reifað í kafla 3.2. hér fyrir neðan.  Mál Erlu Maríu verður tekið til 

skoðunar í umfjöllun um skaðabótaskyldu ríkisins, vegna rangrar innleiðingar á EES-rétti sem 

er að finna í kafla 5.2.2. 

Þriðja málið sem ber að veita sérstaka eftirtekt  er mál Harðar Einarssonar41 en í því 

máli svaraði Hæstiréttur þeirri spurningu hvort EES-réttur hefði forgang þegar ósamræmi er á 

milli reglna landsréttar og EES-reglna. Í málinu var deilt um hvort ríkinu væri heimilt að 

innheimta hærri virðisaukaskatt af bókum rituðum á erlendum tungum en þeim sem ritaðar 

voru á íslensku. Í svari sínu tók EFTA-dómstóllinn fram að með samþykkt bókunar 35 við 

EES-samninginn hefðu aðildarríkin skuldbundið sig til að setja, ef nauðsyn krefur, lagaákvæði 

þess efnis að EES-reglur gangi framar reglum landsréttar, þegar þessum reglum lýstur saman. 

Í niðurstöðum sínum ítrekar Hæstiréttur fordæmi sín úr fyrri dómum að hafa beri ráðgefandi 

álit EFTA-dómstólsins til hliðsjónar.   

 

 

 

                                                
38 Í neðanmálsgrein nr. 1. eru nefnd til sögunar þau helstu fræðiskrif sem liggja til grundvallar. 
39 Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 169/1998. 
40 Hrd. 16. desember 1999 í máli nr. 236/1999.  
41 Hrd. 15. maí 2003 í máli nr. 477/2002.  
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3.2. Hæstiréttur mótar þá reglu að hafa beri ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til 
hliðsjónar 
Eins og segir hér að framan þá var það í Fagtúnsmálinu sem Hæstiréttur tók í fyrsta skipti 

aftöðu til þess hvaða áhrif ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins hafa á úrlausnir íslenska 

dómstóla. Málsatvik voru með þeim hætti að Fagtún ehf. átti lægsta boð í útboði vegna 

framkvæmda við byggingu Borgarholtsskóla í Reykjavík. Í tilboði Fagtúns var meðal annars 

gert ráð fyrir því að við framkvæmdina yrði notast við þakeiningar frá norskum framleiðanda. 

Í 3. gr. verksamnings kom fram að miðað væri við að þær þakeiningar sem notaðar yrðu við 

verkið, væru smíðaðar á Íslandi. Því var ekki gengið til samninga við Fagtún ehf. sem höfðaði 

í framhaldinu skaðabótamál gagnvart verkkaupa.   

Fagtún byggði á því í málinu að ákvæði 3. gr. verksamningsins sem kvað á um að 

þakeiningarnar skyldu smíðaðar á Íslandi brytu í bága við ákvæði EES-samningsins. Í 

niðurstöðum héraðsdóms í málinu taldi dómurinn að ekki væri sýnt fram á það að 3. gr. 

verksamningsins bryti í bága við ákvæði EES-samningsins. Undir rekstri málsins fyrir 

Hæstarétti óskaði Fagtún eftir því að rétturinn leitaði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um 

skýringu á ákvæðum EES-samningsins.42 Fór Fagtún fram á að dómstóllinn yrði spurður 

þriggja spurninga. Fyrstu tvær spurningarnar lutu að því hvort 3. gr. verksamningsins væri í 

andstöðu við 4. og 11. gr. EES-samningsins. Þriðja spurningin laut hinsvegar að því hvort 

stofnist til skaðabótaréttar vegna brota á ákvæðum 4. og 11. gr. Hæstiréttur féllst á leita álits 

EFTA-dómstólsins á fyrstu tveimur spurningunum en ekki væri sýnt að þriðja spurningin væri 

nauðsynleg við efnislega úrlausn í málinu. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 

3. gr. verksamningsins hefði samsvarandi áhrif og ef um væri að ræða magntakmarkanir á 

innflutningi, sem ákvæði 11. gr. EES-samningsins leggðu bann við.43  

Í dómi Hæstaréttar segir að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins séu ekki bindandi fyrir 

íslenska dómstóla, en að heimildir landsdómstóla til þess að leita eftir álitum EFTA-

dómstólsins séu veittar í því skyni að stuðla að samkvæmni og einsleitni í skýringum dómstóla 

á EES-samningnum. Og þannig stuðla að samræmdri framkvæmd á samningnum í öllum 

aðildarríkjum hans. En það sé eitt af markmiðunum með samningnum. Segir í dómi Hæstaréttar 

að íslendingar hafi skuldbundið sig til þess gera allar viðeigandi ráðstafanir til þess að stuðla 

                                                
42 Ekki virðist hafa komið til álita undir rekstri málsins fyrir héraðsdómi að óska eftir ráðgefandi áliti EFTA-
dómstólsins til skýringar á þeim ákvæðum EES-samningsins sem deilt var um í málinu. Niðurstaða héraðsdóms 
var sú að ekki væri sýnt fram á að um brot á ákvæðum EES-samningsins væri að ræða. Því má segja að ákvörðun 
Hæstaréttar að óska eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins hafi skipt sköpum fyrir endanlega niðurstöðu málsins. 
Sjá umfjöllun í grein Þorgeirs Örlygssonar: Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA dómstólsins?“ 
(2004) 3 Tímarit lögfræðinga, bls. 390. 
43 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr.E-5/1998 Fagtún ehf. gegn Bygginganefnd Borgarholtsskóla, íslenska 
ríkinu, Reykjavíkurborg og Mosfellsbæ frá 12 maí 1999. Skýrsla EFTA-dómstólsins 1999, bls. 63. 
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þessum markmiðum. Þess vegna eigi íslenskir dómstólar að hafa hliðsjón af ráðgefandi álitum 

EFTA-dómstólsins við skýringu á ákvæðum EES-samningsins. Taldi Hæstiréttur að ekkert hafi 

komið fram í málinu sem gæfi tilefni til þess að víkja frá áliti EFTA-dómstólsins. 

Davíð Þór Björgvinsson sagði í grein sinni árið 2007 að við þessa niðurstöðu 

Hæstaréttar væri litlu að bæta. Þetta væri meginregla í íslenskri réttarskipan og kjarninn í þeirri 

reglu væri, að þó að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins væru ekki lagalega bindandi á 

formlegan hátt fyrir íslenska dómstóla, væri meginreglan sú að þau bæri að leggja til 

grundvallar nema að sérstakar ástæður gefi tilefni til annars.44 Þorgeir Örlygsson tók í sama 

streng í grein sinni í sama riti en bendir þó á að samkvæmt rökstuðningi Hæstaréttar er þessi 

meginregla að hafa skuli ráðgefandi álit til hliðsjónar, ekki fortakslaus. Mögulegt sé að líta 

fram hjá álitum EFTA-dómstólsins, en slík frávik þurfi að réttlæta með einhverjum sérstökum 

ástæðum. Þorgeir bendir jafnframt á að ekki sé að finna í rökstuðningi Hæstaréttar neinar 

leiðbeiningar um það við hvaða kringumstæður slík frávik væru réttlætanleg.45 

Óhætt er að segja að þessi dómur Hæstaréttar í Fagtúnsmálinu sé grundvallardómur um 

það hvaða áhrif ráðgefandi álit hafa á úrlausnir íslenskra dómstóla. Hér mótar Hæstiréttur í 

fyrsta skipti þá meginreglu að íslenskum dómstólum beri að hafa ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins til hliðsjónar þegar reynir á túlkun á ákvæðum EES-samningsins, nema þegar um 

réttlætanleg undantekningartilvik er að ræða.46 Þorgeir Örlygsson sagði í grein sinni árið 2004 

að Hæstiréttur hefði fylgt því fordæmi sem hann setti í Fagtúnsmálinu undantekningarlaust í 

þeim málum sem á eftir komu.47 Þorgeir segir jafnframt að það sé tvennt í þessu máli sem rétt 

sé að nefna sérstaklega. Annars vegar að hér sé Hæstiréttur í fyrsta skipti að móta meginregluna 

um skyldu íslenskra dómstóla til að hafa hliðsjón af ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins þegar 

um er að ræða túlkun á ákvæðum EES-samningsins. Í öðru lagi nefnir Þorgeir í grein sinni að 

halda megi því fram að sú ákvörðun Hæstaréttar að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í 

málinu hafi haft mikla þýðingu fyrir niðurstöðu Hæstaréttar, þar sem héraðsdómur hafði komist 

að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið um brot að ræða. Það virðist ekki hafa komið til tals 

við rekstur málsins fyrir héraðsdómi að leita eftir áliti EFTA-dómstólsins.48 

 

                                                
44 Davíð Þór Björgvinsson „Application of Article 34 of the ESA/Court agreement by the Icelandic Courts“ í 
ritinu Economic law and justice in times of globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, (Baden Baden 
2007) 41. 
45 Þorgeir Örlygsson, „Iceland and the EFTA Court-twlve years of experience“ í ritinu Economic law and 
justice in times of globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, (Baden Baden 2007) 235. 
46 Þorgeir Örlygsson, „Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA dómstólsins?“ (2004) 3 Tímarit 
lögfræðinga 375, 390. 
47 Sama heimild 387. 
48 Sama heimild 390. 
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3.3. Eru dómar Hæstaréttar á tímabilinu 1994-2011 í samræmi við ráðgefandi álit 
EFTA-dómstólsins? 
Í grein Þorgeirs Örlygssonar, Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA 

dómstólsins? er rannsakað hvort dómar Hæstaréttar frá gildistöku samningsins til ársins 2004 

samræmist ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins, þegar þeirra hefur verið aflað.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er að að dómar íslenskra dómstóla hafi samrýmst vel 

ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins þegar eftir þeim hefur verið leitað.49 Segir Þorgeir að 

Hæstiréttur hafi með dómaframkvæmd sinni, í raun mótað þá almennu reglu að íslenskir 

dómstólar skuli hafa hliðsjón af ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins, nema eitthvað liggi fyrir 

sem réttlæti að vikið sé frá álitinu. Þó segir Þorgeir að ekki séu að finna í dómum Hæstaréttar 

leiðbeiningar um það í hvaða tilvikum réttlætanlegt að víkja frá álitum EFTA-dómstólsins.50 

Hæstiréttur virðist fylgja því fordæmi sem hann setti í Fagtúnsmálinu undantekningalaust.51 

 Davíð Þór Björgvinsson komst að þeirri niðurstöðu í grein sinni frá 2007 að þegar 

íslenskir dómstólar hafa óskað eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins leggi þeir álit EFTA-

dómstólsins til grundvallar í úrlausnum sínum.52  

Í grein sinni frá árinu 2012 komst Margrét Einarsdóttir , dósent að þeirri niðurstöðu að 

íslenskir dómstólar hafi í öllum málum þar sem óskað hafi verið eftir ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins frá tímabilinu 1999-2011, haft álit hans til hliðsjónar í álitum sínum. Sagði Margrét 

jafnframt að það virðist ekki hafa haft áhrif að ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins hafi ekki 

verið talin vera formlega bindandi fyrir íslenska dómstóla. Og að dómar íslenskra dómstóla 

hafi samræmst vel ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins.53  

Af framangreindu telur höfundur að óhætt sé að draga þá ályktun að íslenskir dómstólar 

hafi fylgt vel þeirri þeirri reglu sem Hæstiréttur mótaði í Fagtúnsmálinu, að minnsta kosti fram 

til ársins 2011 og að dómar íslenskra dómstóla samræmist því vel ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins. Þorgeir Örlygsson sagði í grein sinni frá árinu 2007 að heilt yfir væri helsta 

niðurstaða sín að umgjörðin utan um ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins hefði gengið vel og að 

                                                
49 Þorgeir Örlygsson, „Hvernig hefur Ísland brugðist við ákvörðunum EFTA dómstólsins?“ (2004) 3 Tímarit 
lögfræðinga 375, 412. 
50 Sama heimild 412-413. 
51 Sama heimild 387. 
52 Davíð Þór Björgvinsson „Application of Article 34 of the ESA/Court agreement by the Icelandic Courts“ í 
ritinu Economic law and justice in times of globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, (Baden Baden 
2007) 49. 
53 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 
Tímarit lögfræðinga 135, 152-153. 
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íslenskum dómstólum hefði lánast að finna hinn „gullna meðalveg“ á milli sjálfstæði íslenskra 

dómstóla annars vegar og skuldbindinga Íslands samkvæmt EES-samningnum hins vegar.54 

Ekki hefur hins vegar verið rannsakað hvort dómar íslenskra dómstóla eftir árið 2011 

samræmist ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins. Það er megintilgangur þessarar rannsóknar 

að skoða hvort svo sé. Í næstu köflum verða því tekin til skoðunar þau mál sem komið hafa til 

kasta Hæstaréttar, þar sem óskað hefur verið eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins, eftir 

árið 2011. Meðal annars verður tekið til skoðunar hvort afstaða Hæstaréttar til ráðgefandi álita 

EFTA-dómstálsins hafi með einhverjum hætti breyst eftir því sem árin líða. Þá kom til 

sögunnar í íslenskum rétti nýtt dómstig, Landsréttur sem tók til starfa þann 1. janúar 2018. 

Verður jafnframt tekin til skoðunar sú dómaframkvæmd sem liggur fyrir hjá Landsrétti á þeim 

stutta tíma sem liðin er frá því hann tók til starfa. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
54 Þorgeir Örlygsson, „Iceland and the EFTA Court-twlve years of experience“ í ritinu Economic law and 
justice in times of globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, (Baden Baden 2007) 242. 
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4. Framkvæmd Hæstaréttar eftir 2011 
4.1. Inngangur 
Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað með almennum hætti um ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins. Þá var fjallað um helstu fræðiskrif sem liggja fyrir um úrlausnir Hæstaréttar frá 

stofnun EFTA-dómstólsins fram til ársins 2011. Niðurstaða fræðimanna er sú að dómar 

Hæstaréttar hafi samræmst vel ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins. Verður nú hafist handa 

við að leita svara við þeirri rannsóknarspurningu sem varpað var fram í inngangi þessarar 

ritgerðar, það er hvort úrlausnir Hæstaréttar séu í samræmi við ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins. Verður því í næstu köflum teknir til skoðunar þeir dómar Hæstaréttar sem fallið 

hafa eftir árið 2011, í málum þar sem legið hafa fyrir ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins. Frá 1. 

janúar 2011 hefur Hæstiréttur alls átta sinnum55 tekið afstöðu til þess álitaefnis hvaða áhrif 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins hafa á úrlausnir íslenskra dómstóla. Sá háttur verður hafður 

á að í byrjun verða dómar Hæstaréttar reifaðir með hliðsjón af ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins sem liggja fyrir í hverju máli, og leitast verður við að greina hvort úrlausnir 

Hæstaréttar í málunum séu í samræmi við álit EFTA-dómstólsins.  

Aðeins koma til skoðunar þeir hæstaréttardómar þar sem aflað hefur verið ráðgefandi 

álit EFTA-dómstólsins  á tímabilinu 1. janúar 2011 til 30. mars 2019. Hæstiréttur hefur á þessu 

tímabili hafnað  í 27 skipti  beiðnum aðila um að leita ráðgefandi álits í málum.56 Þegar 

Hæstiréttur hafnar beiðnum aðila um að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins gerir hann það 

oftast annaðhvort með þeim rökstuðningi að ekki leiki nægilegur vafi um túlkun á ákvæðum 

EES-samningsins svo nauðsynlegt sé að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um rétta 

túlkun,57 eða  að svör EFTA-dómstólsins skipti ekki máli fyrir úrlausn mála.58 

 

 

                                                
55 Þetta eru mál: Hrd. 169/2011, Hrd. 191/2012, Hrd. 532/2012, Hrd. 92/2013, Hrd. 837/2014, Hrd. 273/2015, 
Hrd. 506/2016 og Hrd. 154/2017. 
56 Þetta er í málum nr. 225/2011, 77/2012, 189/2012, 190/2012, 446/2012, 401/2012, 669/2012, 10/2013, 
166/2013, 306/2013, 327/2013, 328/2013, 677/2013, 805/2013, 812/2013, 119/2014, 267/2014,429/2014, 
686/2014, 39/2015, 129/2015, 291/2015, 62/2016, 140/2016, 3/2017, 298/2017 og 381/2017. 
57 Sjá t.d. hrd. 21. nóvember 2013 í máli 677/2013. Þar hafnar Hæstiréttur beiðni aðila um að aflað verði 
ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Í dóminum segir: „[...]Af þessu leiðir að skuldbindingar Íslands á grundvelli 
Árósasamningsins og tilskipunar 2011/92/ESB, sem fól í sér endurútgáfu á tilskipun 85/337/EBE með síðari 
breytingum, eru hvað þetta atriði varðar skýrar og ótvíræðar og er því ekki uppi sá vafi í málinu að nauðsynlegt 
sé að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um þau efnisatriði sem beiðni sóknaraðila lýtur að. [...]“ 
58 Sjá t.d. hrd. 13. maí 2011  í máli nr. 225/201158 í þeim dómi hafnar Hæstiréttur beiðni aðila um að aflað yrði 
ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í málinu, með eftirfarandi rökstuðningi: „Í greinargerð sóknaraðila fyrir 
héraðsdómi var ekki byggt á þeirri málsástæðu, sem höfð er uppi í greinargerð hans í kærumáli þessu, að ákvæði 
13. gr. og 14. gr. laga nr. 38/2001 fari í bága við ákvæði 36. gr. EES-samningsins um frjálsa þjónustustarfsemi. 
Að því virtu verður ekki séð að svör EFTA-dómstólsins við spurningum sem að 36. gr. EES-samningsins lúta 
geti nokkru skipt fyrir úrlausn málsins.” 
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4.2. Dómar Hæstaréttar 
4.2.1. Inngangur 
Í þessum kafla verða teknir til skoðunar dómar Hæstaréttar á tímabilinu 1. janúar 2011 til 30. 

mars 2019 þar sem aflað hefur verið ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Skoðað verður hvort 

dómar Hæstaréttar í málunum séu í samræmi við álit EFTA-dómstólsins. Alls lágu fyrir 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í átta málum á þessu tímabili.60  

 

4.2.1. Hrd. 169/2011 (Aresbank S.A. gegn Landsbankanum hf., Fjármálaeftirlitinu og 
íslenska ríkinu.)61 
4.2.1. Málavextir 
Fyrsta málið sem kemur til skoðunar er mál Aresbank, en Aresbank var spænskur banki sem 

var í eigu seðlabanka Líbýu. Forsaga málsins er sú að á haustmánuðum ársins 2008  höfðu þrír 

stóru viðskiptabankarnir á Íslandi fallið. Eftir hrun bankana voru samþykkt á Alþingi lög nr. 

125/2008 um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði 

o.fl. eða hin svokölluðu „neyðarlög“. Með lögunum voru Fjármálaeftirlitinu  fengnar auknar 

heimildir til að grípa til sérstakra ráðstafana í því skyni  að takmarka tjón eða hættu á tjóni á 

fjármálamarkaði. Með neyðarlögunum var meðal annars lögum nr. 161/2002 um 

fjármálafyrirtæki breytt á þann hátt að með heimild í 100. gr. a. laganna var fjármálaeftirlitinu 

nú heimilt að taka yfir vald hluthafafundar, víkja stjórnum fjármálafyrirtækja frá störfum og 

skipa skilanefndir yfir félögin og taka yfir eignir, réttindi og skyldur fjármálafyrirtækja. Þann 

7. október 2008 nýtti Fjármálaeftirlitið heimild sína samkvæmt 100. gr. a. laga nr. 161/2002 

um fjármálafyrirtæki og tók yfir vald hluthafafundar Landsbanka Íslands hf, vék stjórn bankans 

frá störfum og setti skilanefnd yfir bankann. Með ákvörðun Fjármálaeftirlitsins frá 9. október 

200862 var tilteknum eignum og skuldum Landsbankans ráðstafað til Nýja Landsbanka Íslands 

hf. sem var stofnaður á grunni hins gamla. Samkvæmt ákvörðuninni tók nýi bankinn yfir 

skuldbindingar gamla bankans vegna innlána frá fjármálafyrirtækjum, Seðlabanka Íslands og 

öðrum viðskiptavinum. Síðar var ákveðið að svokölluð millibankalán eða lán frá öðrum 

fjármálastofnunum yrðu flokkuð sem lán og yrðu skilin eftir í gamla bankanum.  

Það var af þessum sökum að spænski bankinn Aresbank S.A. höfðaði mál gegn 

Landsbankanum hf. til innheimtu fjárkröfu, en til vara krafðist Aresbank skaðabóta úr hendi 

íslenska ríkisins og Fjármálaeftirlitsins. Aresbank hafði lánað Landsbanka Íslands á 

                                                
60 Þetta eru mál: Hrd. 169/2011, Hrd. 191/2012, Hrd. 532/2012, Hrd. 92/2013, Hrd. 837/2014, Hrd. 273/2015, 
Hrd. 506/2016 og Hrd. 154/2017. 
61 Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 169/2011. 
62 Ákvörðun Fjármálaeftirlitsins frá 9. október 2008, https://www.fme.is/media/akvardanir/9.-oktober-2008.pdf. 
skoðað 26. mars 2019 
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millibankamarkaði tilteknar fjárhæðir. Ágreiningsefnið sem deilt var um í málinu var í 

meginatriðum þríþætt. Í fyrsta lagi hvort fé sem átti rætur að rekja til millibankaláns Aresbank 

til Landsbankans hefði verið innistæða í skilningi 3. mgr. 9. gr. laga nr. 98/1999 um 

innistæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta. Í öðru lagi tók ágreiningurinn til þess 

hvort sú innistæða hefði flust til nýja Landsbankans með ákvörðunum Fjármálaeftirlitsins. Í 

þriðja lagi var deilt um hvort Aresbank ætti rétt á skaðabótum hendi íslenska ríkisins og 

Fjármálaeftirlitsins á þeim grundvelli að bankinn hefði orðið fyrir tjóni vegna ólögmætrar og 

saknæmrar háttsemi stefndu. 

  

4.2.2. Álit EFTA-dómstólsins 
Undir rekstri málsins fyrir Hæstarétti var ákveðið að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins í málinu. Var það Hæstiréttur sem hafði frumkvæði að því að það yrði gert, einkum  

um skýringu á hugtakinu innistæðu í skilningi 1. mgr. 1. gr. tilskipunar nr. 94/19/EB. Með 

úrskurði Hæstaréttar var leitað ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á eftirfarandi spurningum:63 

 

1. Geta fjármunir sem bankinn A afhendir bankanum B og B ber að endurgreiða A 
á fyrirfram umsömdum degi ásamt vöxtum sem sérstaklega hefur verið samið um, 
talist innistæða í skilningi 1. mgr. 1. gr. tilskipunar nr. 94/19/EB um 
innlánatryggingakerfi, þótt fjármunirnir hafi hjá B ekki verið lagðir inn á sérstakan 
reikning á nafni A, B hafi ekki gefið út sérstök skilríki til A fyrir móttöku þeirra, 
ekki hafi verið greitt af fjármununum iðgjald í Tryggingarsjóð innistæðueigenda 
og fjárfesta og fjármunirnir ekki færðir sem innstæða í bókum B? Við það er miðað 
í spurningunni að bankarnir A og B hafi starfsleyfi sem viðskiptabankar hvor í sínu 
ríkinu á Evrópska efnahagssvæðinu. 
 
2. Skiptir máli þegar fyrstu spurningunni er svarað hvort heimaríki bankans B hefur 
nýtt heimild í 2. mgr. 7. gr. tilskipunar 94/19/EB um innlánatryggingakerfi, sbr. 1. 
tölulið I. viðauka tilskipunarinnar, til að undanþiggja innstæður fjármálafyrirtækja 
innstæðutryggingarvernd? 
 
3. Skiptir máli þegar fyrstu spurningunni er svarað, hvort bankinn A, sem hefur 
leyfi til að starfa sem viðskiptabanki samkvæmt lögum þess samningsaðila þar sem 
hann starfar, nýtir ekki þá heimild sem hann hefur samkvæmt starfsleyfi sínu til að 
veita móttöku innlánum frá almenningi, en fjármagnar starfsemi sína með 
framlögum frá eiganda sínum og með útgáfu fjármálagerninga, og endurlánar síðan 
það fé á svokölluðum millibankamarkaði? 

 

EFTA-dómstóllin lét í té álit sitt þann 22. nóvember 2012. Dómstóllinn svaraði fyrstu 

spurningunni á þá leið að hugtakið innstæða væri ekki skýrt í tilskipun nr. 94/19/EB. En 

                                                
63 Hrd. 15. desember 2011 í máli nr. 169/2011. 
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hinsvegar yrði að skýra  greinina þannig  að í hugtakinu fælist að fjármunir sem tekið er við 

sem lán, teljist  vera innistæða. Og það skipti ekki máli hvort þeir fjármunir væru lagðir inn á 

sérstakan reikning og færðir til bókar sem innlán.64 Annarri spurningunni svaraði dómstóllinn 

þannig að það skipti ekki máli við mat á því hvort lán á milli tveggja banka á EES-svæðinu 

teljist vera innlán hvort heimaríki bankans sem tók lánið hefði nýtt heimild í 2. mgr. 7. gr. 

tilskipunar nr. 94/19/EB. til að undanskilja innistæður fjármálafyrirtækja 

innistæðutryggingavernd.65 Þriðju og síðustu spurningunni svaraði dómstóllinn á þann veg að 

þegar ein fjármálastofnun lánar annarri, skiptir ekki máli við mat á því hvort millibankalán  

teljist innlán, hvort að bankinn sem veitti lánið nýtti ekki heimild sína samkvæmt starfsleyfi 

sínu að taka við innlánum frá almenningi, nema að slíkt leyfi hafi verið afturkallað.66 

 

4.2.3. Dómur Hæstaréttar 
Hæstiréttur rekur í forsendum sínum ítarlega þau rök sem EFTA-dómstóllinn notar við mat á 

því hvort hvort umrædd millibankalán væru innlán í skilningi tilskipunar nr. 94/19/EB. Síðan 

leggur Hæstiréttur álit EFTA-dómstólsins til grundvallar í niðurstöðu sinni um það hvort um 

innistæðu hafi verið að ræða. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Með hliðsjón af því sem hér var rakið úr áliti EFTA-dómstólsins og að virtum 
atvikum málsins verður lagt til grundvallar að fé það, sem áfrýjandi átti hjá 
Landsbanka Íslands hf. í október 2008 og tilkomið er með þeim hætti sem áður er 
lýst, teljist innstæða í rýmri merkingu innstæðuhugtaks tilskipunar 94/19/EB. Lög 
nr. 98/1999 voru eins og áður er rakið einkum sett til þess að leiða í lög hér á landi 
efni  tilskipunarinnar. Að því gættu og með vísan til 3. gr. laga nr. 2/1993 verður 
lagt til grundvallar að það eitt að þetta sama fé sé tilkomið vegna millibankaláns 
útiloki ekki að það geti talist innstæða í skilningi 9. gr. laga nr. 98/1999, eins og 
það ákvæði var fyrir breytingu með 5. gr. laga nr. 79/2012. 

 

Þessu næst tók Hæstiréttur til skoðunar hvort að  ákvörðun Fjármálaeftirlitsins hafi falið í sér 

að allt fé sem gæti talist innistæða hafi flust frá gamla Landsbankanum yfir í þann nýja. 

Hæstiréttur byrjar á því að leggja mat á það hvað fælist í ákvörðun Fjármálaeftirlitsins. En 

samkvæmt ákvörðuninni var kveðið á um að nýi Landsbankinn tæki yfir skuldbindingar gamla 

Landsbankans vegna innlána, en í bréfi Fjármálaeftirlitsins til Landsbanka Íslands frá 11. 

nóvember 2008 var áréttað með afdráttarlausum hætti að skuldbindingar gamla Landsbankans 

vegna peningamarkaðslána frá fjármálafyrirtækjum yrðu ekki fluttar yfir í nýja Landsbankann. 

                                                
64 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-17/11 Aresbank gegn Landsbankanum hf., Fjármálaeftirlitinu og 
íslenska ríkinu frá 22. nóvember 2012. Skýrsla EFTA-dómstólsins 2012, bók 1. Mgr. 66. 
65 Sama heimild, mgr. 83. 
66 Sama heimild, mgr. 99. 
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Við mat á lögmæti ákvörðunar Fjármálaeftirlitsins vísaði Hæstiréttur til dóms síns í máli nr. 

340/201167 þar sem reyndi á lögmæti laga nr. 125/2008, þ.e. „neyðarlaganna“ eins og þau eru 

jafnan kölluð. Segir í dómi Hæstaréttar að með setningu laganna voru gerðar umfangsmiklar 

lagabreytingar og með lögunum var Fjármálaeftirlitinu og öðrum stofnunum færðar 

valdheimildir, sem áður voru óþekktar í íslensku samfélagi. Hæstiréttur rakti að markmiðið 

með neyðarlögunum hafi verið að skapa skilyrði fyrir stöðugleika í íslensku efnahagslífi með 

því að tryggja að fjármálakerfið virkaði áfram eftir hrun viðskiptabankanna, og koma í veg 

fyrir að bankarnir lokuðu og greiðslukerfin hryndu. Taldi Hæstiréttur að við þessar aðstæður 

hafi löggjafanum borið að vernda hagsmuni almennings við uppgjörs föllnu bankanna.   

 Taldi Hæstiréttur að aðgerðir Fjármálaeftirlitsins hefðu verið í samræmi við íslensk lög 

og að eftirlitið hefði ekki farið út fyrir valdheimildir sínar. Þá lagði Hæstiréttur það til 

grundvallar að það fé sem Aresbank átti hjá Landsbankanum. hefðu ekki flust yfir til hins nýa 

Landsbanka. Hæstiréttur sýknaði stefndu af öllum kröfum Aresbank.  Hæstiréttur mat 

ákvörðun Fjármálaeftirlitsins út frá þeim aðstæðum sem uppi voru í íslensku samfélagi á þeim 

tíma sem ákvörðunin var tekin. Taldi Hæstiréttur að við þessar aðstæður hafi löggjafanum ekki 

aðeins borið rétt til að haga málum á þennan hátt heldur einnig fyrst og fremst stjórnskipuleg 

skylda til þess að gæta að velferð almennings við fjárhagslegs uppgjörs hinna föllnu banka.  

Hafa ber í huga að á þessum tíma voru uppi á Íslandi aðstæður sem áttu sér enga hliðstæðu í 

sögu lýðveldisins.  

 Af ofangreindu má ráða að dómur Hæstaréttar er í góðu samræmi við ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins. Hæstiréttur leggur til grundvallar álit EFTA-dómstólsins að fé sem 

Aresbank átti hjá Landsbankanum teldist innistæða í rýmri merkingu hugtaksins. Hæstiréttur 

dæmir málið út frá þeim forsendum að ákvörðun fjármálaeftirlitsins hafi verið í samræmi við 

íslensk lög. 

 

4.2.2. Hrd. 191/2012  (Jan Anfinn Wahl gegn íslenska ríkinu)68 
4.2.2.1. Málavextir 
Í þessu máli var deilt um eina af grundvallarréttindum EES-samningsins, þ.e.  réttinum til 

frjálsrar farar EES-borgara innan EES-svæðisins. Málsatvik voru með þeim hætti að Jan 

Anfinn Wahl var norskur ríkisborgari og meðlimur í vélhjólasamtökunum Vítisenglum, (e. 

Hells Angels). Tilgangurinn með ferðalaginu var að heimsækja  vini í íslensku 

vélhjólasamtökunum Fáfni, og var ætlunin að dvelja á Íslandi í þrjá daga. Vélhjólasamtökin 

                                                
67 Hrd. 28. október í máli nr. 340/2011. 
68 Hrd. 17. október 2013 í máli nr. 191/2012. 



 18 

Fáfnir höfðu þá sótt um aðild að alþjóðlegum samtökum Vítisengla, og hlutu skömmu síðar 

aðild að þeim samtökum. Við komuna til landsins  var Jan stöðvaður af tollvörðum og var 

leitað í farangri hans. Í farangrinum fannst fatnaður sem merktur var vélhjólasamtökunum 

Vítisenglar. Með ákvörðun útlendingastofnunar var Jan vísað frá landinu við komuna, á 

grundvelli c. liðar 1. mgr. laga nr. 96/2002 um útlendinga. Við ákvörðunina studdist 

útlendingastofnun við áhættumat Ríkislögreglustjóra þar sem meðal annars kom fram að koma 

hans til landsins tengdist inngöngu Fáfnis í samtök Vítisengla. Jafnframt kom fram að þar sem 

Vítisenglar næðu fótfestu fylgdi aukin skipulögð brotastarfsemi í kjölfarið.  Jan var vistaður í 

fangaklefa þar til honum var gert að yfirgefa landið daginn eftir komu hans til Íslands. Jan taldi 

umræddar aðgerðir hafa verið ólögmætar og að þær hefðu verið alvarlegar meingerðir gegn 

frelsi hans og æru. Höfðaði Jan í framhaldinu mál gegn íslenska ríkinu og krafðist miskabóta 

vegna framangreindrar ákvörðunar. 

 Jan benti á að hann væri EES-borgari og að samkvæmt lögum um útlendinga eru 

heimildir til brottvísunar þeirra þrengri en ríkisborgara landa utan EES-svæðisins. Benti hann 

á það að íslenska ríkið hefði skuldbundið sig til þess að innleiða tilskipun nr. 38/2004/EB um 

frjálsa för ríkisborgara innan EES-svæðisins. Jan byggði málatilbúnað sinn á því að beiting 

stjórnvalda á Íslandi á ákvæðum 41. og 42. gr. laga nr. 96/2002 um útlendinga væri ekki í 

samræmi við ákvæði 2. mgr. 27. gr. tilskipunarinnar sem veitir heimild til að takmarka för 

EES-borgara á grundvelli allsherjarreglu og almannaöryggis. 

 

4.2.2.2. Álit EFTA-dómstólsins 
Undir rekstri málsins fyrir Hæstarétti var ákveðið að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins 

við skýringu á tilteknum EES-reglum. Líkt og í máli Aresbank hér að framan  er það Hæstiréttur 

sjálfur sem hefur frumkvæði að því að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í málinu, 

einkum varðandi skýringu á 27. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB.  Fram kom af hálfu málsaðila 

að þeir töldu ekki vera ástæðu til þess að málsaðilar sjálfir hefðu frumkvæði að því að óskað 

yrði álits EFTA-dómstólsins í málinu en mótmæltu þó ekki að það yrði gert. Með úrskurði 

Hæstaréttar var ákveðið að leita álits EFTA-dómstólsins á eftirfarandi spurningum:  

 

1. Hafa ríki sem aðild eiga að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið í ljósi 7. 
gr. samningsins val um form og aðferð við að taka upp í landsrétt ákvæði 
tilskipunar Evrópuþingsins og Ráðsins 2004/38/EB um rétt borgara Sambandsins 
og aðstandenda þeirra til frjálsrar farar og dvalar á yfirráðasvæði aðildarríkjanna? 
 
2. Ber að skýra ákvæði 1. mgr. 27. gr. tilskipunar 2004/38/EB svo að sú staðreynd, 
ein og sér, nægi til að telja borgara Sambandsins ógna allsherjarreglu og 
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almannaöryggi í ríki sem aðild á að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið, ef 
þar til bær yfirvöld í viðkomandi ríki telja, á grundvelli hættumats, að samtök, sem 
viðkomandi einstaklingur á aðild að, tengist skipulagðri brotastarfsemi og matið er 
byggt á því að þar sem slík samtök hafi náð að skjóta rótum hafi aukin og skipulögð 
brotastarfsemi fylgt í kjölfarið? 
 
3. Skiptir máli þegar annarri spurningunni er svarað hvort aðildarríkið hefur lýst 
samtök þau sem viðkomandi einstaklingur á aðild að ólögleg og bann hvílir í ríkinu 
við aðild að slíkum samtökum? 
 
4. Nægir það til að telja allsherjarreglu og almannaöryggi ógnað í skilningi 1. mgr. 
27. gr. tilskipunar 2004/38/EB, að ríki sem aðild á að samningnum um Evrópska 
efnahagssvæðið hefur í löggjöf lýst refsiverða háttsemi sem felst í því að 
sammælast við annan mann um að fremja verknað og framkvæmd verknaðarins er 
liður í starfsemi skipulagðra brotasamtaka, eða teldist slík lagasetning almenn 
forvarnarforsenda í skilningi 2. mgr. 27. gr. tilskipunarinnar? Er í spurningunni lagt 
til grundvallar að með skipulagðri brotastarfsemi í skilningi landsréttar sé átt við 
félagsskap þriggja eða fleiri manna sem hefur það að meginmarkmiði, beint eða 
óbeint í ávinningsskyni, að fremja með skipulögðum hætti refsiverðan verknað, eða 
þegar verulegur þáttur í starfseminni felst í því að fremja slíkan verknað. 
 
5. Ber að skilja 2. mgr. 27. gr. tilskipunar 2004/38/EB svo, að það sé forsenda fyrir 
beitingu úrræða samkvæmt 1. mgr. 27. gr. tilskipunarinnar gagnvart tilteknum 
einstaklingi, að aðildarríkið þurfi að leiða að því líkur að ásetningur viðkomandi 
einstaklings standi til þess að viðhafa háttsemi sem felst í tiltekinni eða tilteknum 
aðgerðum eða aðgerðarleysi svo framferði einstaklingsins teljist, raunveruleg, 
yfirvofandi og nægilega alvarleg ógnun við einhverja af grundvallarreglum 
samfélagsins? 

 

Fyrstu spurningunni svaraði EFTA-dómstóllinn á þá leið að samkvæmt 7. gr. EES-samningsins 

hefðu aðildarríki val um form og aðferðir þegar taka á tilskipanir upp í landsrétt. Hins vegar 

verði ákvæði tilskipanna að hafa ótvíræð og bindandi áhrif og verði jafnframt að vera innleidd 

með nægilega skýrum hætti, svo tryggt sé að skilyrði um réttarvissu sé uppfyllt.69 

Í svari sínu við annarri spurningunni áréttaði dómstóllinn að sú aðstaða sem uppi væri 

í málinu varðaði réttindi EES-borgara til frjálsrar farar á EES-svæðinu. En þessi réttur væri þó 

ekki fortakslaus, heldur gæti hann sætt takmörkunum og skilyrðum. Þessar takmarkanir og 

skilyrði yrðu helst leiddar af 1. mgr. 27. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

2004/38/EB. þar sem kveðið er á um að aðildarríkjum er heimilt að takmarka réttinn til frjálsrar 

farar EES-borgara á grundvelli allsherjarreglu, almannaöryggis eða lýðheilsu. Þannig taldi 

dómstóllin að aðildarríkin hefðu rétt til þess að synja EES-borgara landgöngu með skírskotun 

til allsherjarreglu og/eða öryggi almennings, á grundvelli áhættumats, sem hefur að geyma 

                                                
69 Dómur EFTA-dómstóllinn í máli nr. E-15/12 Jan Anfinn Wahl gegn íslenska ríkinu frá 22. júlí 2013. Skýrsla 
EFTA-dómstólsins 2013, bók 2, mgr. 56. 
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meðal annars hvert hlutverk viðkomandi EES-borgara að samtökum sem álitið er að tengist 

skipulagði brotastarfsemi, og ljóst sé að þar sem slík samtök hafi náð fótfestu verði aukning á 

skipulagðri brotastarfsemi í kjölfarið. Áréttaði dómstóllinn einnig að slíkt áhættumat yrði 

aðeins reist á háttsemi þess einstaklings sem á í hlut. Þá verði áhættumatið að fela í sér að um 

sé að ræða raunverulega og yfirvofandi ógn við grundvallarhagsmuni samfélagsins. Þá sagði 

dómstóllinn að gætta yrði meðalhófs við takmarkanir á ferðafrelsi EES-borgara innan EES-

svæðisins. Og að lokum að það væri á valdi landsdómstóla að meta það með hliðsjón af 

aðstæðum hvort þessi skilyrði séu uppfyllt í hverju tilviki fyrir sig. 70  

Þriðju spurningunni svaraði dómstóllinn á þá leið að aðildarríkjum væri ekki skylt að 

leggja bann við starfsemi samtaka og lýsa þau ólögleg í því skyni  að synja ríkisborgara annars 

EES-ríkis að koma til landsins. En að því gefnu þó að það teljist vera viðeigandi aðgerð í ljósi 

aðstæðna. Hins vegar áréttaði dómstóllinn að aðildarríki hefði áður afmarkað afstöðu sína til 

þeirra samtaka sem um ræðir hverju sinni og að ríkið hafi áður gripið til aðgerða í því skyni að 

sporna við starfseminni.71 

Fjórðu spurningu Hæstaréttar svaraði EFTA-dómstóllinn á þann veg að ekki væri 

nægilegt að aðildarríki hafi í löggjöf sinni lýst það refsiverða háttsemi að sammælast við annan 

mann að fremja refsiverðan verknað, og að framkvæmd þess verknaðar sé liður í starfsemi 

skipulagðra brotasamtaka. Þetta sé ekki nægilegt til að allsherjarreglu og almannaöryggi sé 

ógnað í skilningi tilskipunarinnar.72  

Fimmtu spurningunni svaraði dómstóllinn þannig að aðildarríki þyrfti að tryggja að 

sannað sé að sýnt sé að viðkomandi einstaklingur sem um ræðir sé líklegur til að viðhafa 

einhverja háttsemi sem teljist vera raunveruleg, yfirvofandi og nægilega alvarleg ógn við 

einhverja af grundvallarhagsmunum samfélagsins.73 

 

4.2.2.3. Dómur Hæstaréttar 
Hæstiréttur  hafnaði þeirri málsástæðu stefnanda að ákvörðun íslenskra stjórnvalda að neita 

honum um inngöngu í landið hafi ekki stuðst við nægilega skýrar lagaheimildir. Áréttaði 

Hæstiréttur að ákvæði 41. og 42. gr. útlendingalaga nr. 96/2002 hafi falið í sér innleiðingu á 

reglum tilskipunar nr. 2004/38/EB, því bæri að líta til efnis tilskipunarinnar og 

dómaframkvæmdar Evrópudómstólsins sem hefði staðfest sjónarmið íslenska ríkisins. Lagði 

Hæstiréttur til grundvallar svar EFTA-dómstólsins við fyrstu spurningunni við  mat á því hvort 

                                                
70 Sama heimild, mgr. 78-81. 
71 Sama heimild, mgr. 108. 
72 Sama heimild, mgr. 118. 
73 Sama heimild, mgr. 130. 
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tilskipun 2004/38/EB hefði verið innleidd inn í íslenskan rétt með skýrum hætti. Og taldi 

Hæstiréttur að á þeim grundvelli hefði stefnanda mátt vera kunnug réttarstaða sín og þess vegna 

mátt gera sér ljóst að til þess gæti komið að honum yrði vísað úr landi vegna aðildar sinnar að 

samtökum Vítisengla.  

 Þá tók Hæstiréttur fram að áður en að hægt væri að taka afstöðu til þess hvort skilyrðum  

41. og 42. gr. útlendingalaga væri fullnægt, þyrfti að taka afstöðu til tveggja þátta. Annars vegar 

til þess hvað það þýðir að starfsemi Vítisengla hafði ekki verið lýst ólögleg á Íslandi. Og í öðru 

lagi hvort ákvæði 175. gr. a. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 nægi til þess að 

allsherjarreglu og almannaöryggi teljist vera ógnað. Hæstiréttur taldi ekki efni til þess að taka 

afstöðu til síðara álitaefnisins þar sem ákvörðun Útlendingastofnunar var ekki reist á 175. gr. 

a. almennra hegningarlaga. Um fyrra álitaefnið taldi Hæstiréttur að þar sem í hættumati 

Ríkislögreglustjóra hafi komið fram að stjórnvöld á Norðurlöndum litu almennt á samtök 

Vítisengla sem samfélagsógn og að ríkislögreglustjórar á Norðurlöndunum hefðu mótað sér þá 

sameiginlegu stefnu að berjast gegn skipulagðri glæpastarfsemi á vegum mótorhjólagengja. Að 

íslensk stjórnvöld hefðu skilgreint afstöðu sína til samtaka Vítisengla með skýrum hætti. Þá 

kom þar fram að norrænu ríkislögreglustjórarnir vinni saman að þessu markmiði og að frá árinu 

2002 hafi Ríkislögreglustjóri lagt það fyrir íslensk lögreglustjóraembætti að framfylgja þessari 

stefnu. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Þegar þetta er virt í ljósi svars EFTA-dómstólsins er lagt til grundvallar að íslensk 
stjórnvöld hafi skilgreint afstöðu sína til samtaka Vítisengla með skýrum hætti og 
gripið til stjórnvaldsathafna í því skyni að vinna gegn starfsemi þeirra þar sem hún 
hefur verið talin fela í sér ógn við allsherjarreglu og almannaöryggi. Er samkvæmt 
þessu fullnægt því skilyrði sem fram kemur í niðurlagi svars EFTA-dómstólsins 
við þriðju spurningunni. 

 

Stefnandi hafði í málinu haldið fram þeirri málsástæðu að skírskotun til allsherjarreglu og 

almannaöryggis væri ekki möguleg á grundvelli   41. og 42. gr. útlendingalaga þar sem ákvæðin 

tækju aðeins til þeirra tilfella þegar útlendingur er háður fíkniefnum eða haldin alvarlegum 

geðsjúkdómum. Um þessa málsástæðu segir í dómi Hæstaréttar:  

 

Þá kemur sem fyrr segir ótvírætt fram í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í málinu 
að eiginleg aðild einstaklings að vélhjólasamtökum sem hafa tengsl við skipulagða 
glæpastarfsemi geti að öðrum skilyrðum fullnægðum talist háttsemi sem feli í sér 
raunverulega, yfirvofandi og nægilega alvarlega ógnun við einhverja af 
grundvallarreglum samfélagsins. Er samkvæmt þessu hafnað þeirri málsástæðu 
áfrýjanda að samkvæmt c. lið 1. mgr. 41. gr., sbr. 1. mgr. 42. gr. laga nr. 96/2002 
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og 87. gr. reglugerðar nr. 53/2003, verði einungis þeim útlendingum vísað frá 
landinu sem eru háðir fíkniefnum eða haldnir alvarlegum geðrænum truflunum. 

 

Því næst tók Hæstiréttur til skoðunar hvort málsatvik hafi í raun verið með þeim hætti að hægt 

hafi verið að neita honum um að koma til landsins á grundvelli aðildar hans að samtökum 

Vítisengla og hvort nægilegt hafi verið að byggja ákvörðun samkvæmt ákvæðum 27. gr. 

tilskipunar nr. 2004/38/EB  á áhættumati Ríkislögreglustjóra einu saman.  Við skoðun á þessu 

álitaefni tók Hæstiréttur mið af þeim skilyrðum sem EFTA-dómstóllin setti fram í áliti sínu. 

Rak Hæstiréttur því næst með nákvæmum hætti áhættumat Ríkislögreglustjóra. Um fyrstu þrjú 

skilyrðin segir í dómi Hæstaréttar „Af því sem hér var rakið er ljóst að hættumat 

ríkislögreglustjóra fullnægði fyrstu þremur skilyrðunum sem fram koma í ráðgefandi áliti 

EFTA-dómstólsins í svari hans við annarri spurningunni.“ Fjórða skilyrði sem EFTA-

dómstóllinn setti fram sneri að því að frávísun verði aðeins grundvölluð á framferði þess 

einstaklings sem á í hlut, og að það framferði feli í sér raunverulega, yfirvofandi og nægilega 

alvarlega ógn við einhverja af grundvallarreglum samfélagsins. Hæstiréttur rekur hvernig það 

leiðir af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins að í þátttöku í samtökum á borð við Vítisengla 

endurspegli einnig samsömun við markmið og fyrirætlanir samtakanna. Tók Hæstiréttur fram 

að þegar Jan var vísað frá landinu hafi hann verið meðlimur í samtökum Vítisengla í Noregi, 

og samkvæmt hættumati Ríkislögreglustjóra tengsl við skipulagða brotastarfsemi. Um þetta 

segir í niðurstöðum Hæstaréttar: 

 

Samkvæmt þessu og öðru því sem áður segir um fyrstu þrjú skilyrðin í svari EFTA-
dómstólsins er ljóst að fjórða skilyrðinu var einnig fullnægt. Er því lagt til 
grundvallar að áfrýjandi hafi með þátttöku sinni í samtökum norskra Vítisengla og 
fyrirhugaðri heimsókn sinni til Íslands samsamað sig meginmarkmiðum 
samtakanna og fyrirætlunum þeirra. Þannig hafði hann í frammi persónubundna 
háttsemi sem fól í sér eða var líkleg til að fela í sér raunverulega, yfirvofandi og 
alvarlega ógn við þá grundvallarhagsmuni íslensks samfélags að haldið sé uppi 
allsherjarreglu og almannaöryggi verndað.  

 

Við mat sitt á því hvort ákvörðun Útlendingastofnunar um að neita stefnanda um inngöngu til 

landsins hafi staðist ákvæði tilskipunar nr. 2004/38/EB, tekur Hæstiréttur mið af þeim 

skilyrðum sem EFTA-dómstóllinn setur fram. Af ofangreindu er ljóst að dómur Hæstaréttar er 

í algjöru samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu.   
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4.2.3. Hrd. 532/2012 (Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu)74 
4.2.3.1. Málavextir 
Í þessu máli reyndi aftur á skaðabótaábyrgð ríkisins á grundvelli þess að ranglega hefði verið 

staðið að innleiðingu EES-reglna í íslenskan rétt. En að þessu sinni reyndi einnig á það hvort 

íslenska ríkið geti orðið skaðabótaskylt vegna rangrar túlkunar Hæstaréttar á EES-reglum. 

Málsatvik voru með þeim hætti að stefnandi hafði lent í vinnuslysi þegar hann féll niður á 

steypt gólf við vinnu sína. Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 246/2005 komst rétturinn að þeirri 

niðurstöðu að hafna bótakröfu hans á grundvelli eigin sakar þar sem stefnandi var lærður 

húsasmíðameistari með allnokkra reynslu. Hefði honum því mátt vera ljóst hvaða ráðstafana 

væri þörf við þær aðstæður sem uppi voru, og að hann hefði mátt gera sér grein fyrir áhættunni 

af því að fara um vinnusvæðið á þann hátt sem hann gerði.75  Stefnandi höfðaði mál gegn 

íslenska ríkinu á grundvelli þess að sýknudómur Hæstaréttar í áðurnefndu máli nr. 246/2005 

hefði verið bein afleiðing þess að tilskipanir ESB hefðu verið innleiddar ranglega í íslenskan 

rétt. En til vara að Hæstiréttur hefði fyrir mistök túlkað íslensk lög í andstöðu við ákvæði EES-

samningsins, og þar af leiðandi í andstöðu við ákvæði 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðið. Taldi stefnandi sig hafa orðið fyrir fjárhagslegu tjóni vegna þessa og krafði 

íslenska ríkið um bætur. Vísaði stefnandi til dóms Hæstaréttar í máli Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur um skaðabótaábyrgð ríkisins. 

 

4.2.3.2. Álit EFTA-dómstólsins 
Undir rekstri málsins fyrir héraðsdómi var ákveðið að beiðni stefnanda að leita ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins í málinu, og voru eftirfarandi spurningar lagðar fyrir dóminn: 

1. Samræmist það ákvæðum tilskipunar ráðsins nr. 89/391/EBE frá 12. júní 1989 
um lögleiðingu ráðstafana er stuðla að bættu öryggi og heilsu starfsmanna á 
vinnustöðum og ákvæðum tilskipunar ráðsins nr. 92/57/EBE frá 24. júní 1992 um 
framkvæmd lágmarkskrafna um öryggi og hollustuhætti á bráðabirgða- eða 
færanlegum byggingarsvæðum (áttundu sértilskipunar í skilningi 1. mgr. 16. gr. 
tilskipunar nr. 89/391/EBE) að starfsmanni sé sjálfum vegna eigin sakar gert að 
bera ábyrgð á tjóni, sem hann verður fyrir vegna vinnuslyss, þegar fyrir liggur að 
vinnuveitandi hefur ekki að eigin frumkvæði fylgt reglum um öryggi og aðbúnað 
á vinnustað? 
 
2.  Ef svarið við framangreindri spurningu er neikvætt, er íslenska ríkið þá 
skaðabótaskylt gagnvart starfsmanni, sem hefur orðið fyrir vinnuslysi og verið 
látinn í ósamræmi við ofangreindar tilskipanir bera tjón sitt sjálfur í heild eða að 
hluta vegna eigin sakar, á þeirri forsendu að ríkið hafi ekki staðið réttilega að 
innleiðingu þessara tilskipana í íslenskan rétt? 

                                                
74 Hrd. 21. febrúar 2013 í máli nr. 532/2012. 
75 Hrd. 20. desember 2005 í máli nr. 246/2005. 
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Svar EFTA-dómstólsins barst þann 10. desember 2010. Fyrstu spurningunni svaraði 

dómstóllinn að það væri aðeins í undantekningartilvikum að það samræmdist ákvæðum 

tilskipana nr. 89/39/EB og 92/57/EB að starfsmaður sé gerður ábyrgur fyrir slysi sem hann 

verður fyrir við vinnu sína á grundvelli reglna landsréttar um skaðabætur um eigin sök tjónþola. 

Þegar það er ljóst að atvinnurekandi hefur ekki að sínu eigin frumkvæði farið eftir þeim reglum 

sem í gildi eru um öryggi og heilsu á vinnustöðum. Þær undantekningar sem dómstóllinn nefnir 

sérstaklega eru tilfelli þar sem starfsmaður hefur sjálfur valdið slysinu með stórfelldu gáleysi 

eða ásetningi. Þó áréttaði dómstóllinn að jafnvel í slíkum tilfellum myndi slík neitun um 

skaðabætur ekki vera í samræmi við ákvæði tilskipananna, nema sýnt væri að starfsmaðurinn 

ætti að verulegu leiti meiri sök á slysinu en vinnuveitandinn.  En það væri í hlutverki 

héraðsdóms að meta hvort það hafi verið í samræmi við tilskipananna í ljósi túlkunar EFTA-

dómstólsins á ákvæðunum, hvort hafna eigi  greiðslu skaðabóta til stefnanda með vísan til 

reglna íslensks skaðabótaréttar um eigin sök.76  

Í svari sínu við síðari spurningunni ítrekaði EFTA-dómstóllinn þau skilyrði fyrir 

bótaábyrgð aðildarríkja sem komu fram í dómi sínum í máli Karls K. Karlssonar.77 Dómstóllinn 

kvað það vera í verkahring landsdómstóls að meta það hvort það hafi samræmst tilskipunum 

nr. 89/391/EB og 92/57/EB að hafna bótakröfu á grundvelli meginreglu íslensks 

skaðabótaréttar um eigin sök tjónþola. Dómstóllin komst að þeirri niðurstöðu að aðildarríki 

EES geti borið skaðabótaábyrgð vegna brota á reglunni um eigin sök sem felst í tilskipunum 

89/391/EB og 92/57/EB, eins og þær verði túlkaðar í ljósi 3. gr. EES-samningsins. En 

dómstóllinn tók fram að sú skaðabótaábyrgð væri háð því að brotið teldist nægilega alvarlegt.78 

  

4.2.3.3. Dómur Hæstaréttar  
Í dómi héraðsdóms sem var staðfestur af Hæstarétti kemur fram að ríkið hefði í raun bakað sér 

skaðabótaábyrgð vegna brotanna. Taldi stefndi að vegna ákvæða tilskipananna, yrði honum 

ekki gert að bera tjón sitt sjálfur vegna eigin sakar. Taldi því stefndi að fyrir lægi samkvæmt 

álitinu að skilyrðum um bótaábyrgð ríkisins vegna rangrar innleiðingar væru uppfyllt og 

íslenska ríkinu yrði gert að bæta honum tjón sitt. Héraðsdómur benti á að samkvæmt áliti 

                                                
76 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu frá 10. desember 2010. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2009-2010, mgr. 61-63. 
77 Sjá Dóm EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/01 Karl K. Karlsson hf. gegn íslenska ríkinu. Skýrsla EFTA-
dómstólsins 2002, mgr. 32.  
78 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu frá 10. desember 2010. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2009-2010, mgr. 80-85. 
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EFTA-dómstólsins mæli hvorug tilskipunin um nein sérstök viðurlög ef ekki er séð til þess að 

aðbúnaður á vinnustöðum samræmist ekki kröfum tilskipananna.  

 Héraðsdómur byrjar á því að taka fram að í áliti EFTA-dómstólsins komi fram að sú 

meginregla verði leidd af ákvæðum tilskipunar nr. 89/392/EB að ábyrgðin fyrir því að tryggja 

öryggi og heilsu starfsmanna á vinnustöðum hvíli fyrst og fremst á atvinnurekendum. Um þetta 

segir í forsendum héraðsdóms: 

 

Af þessu er dregin sú ályktun að þegar fyrir liggi að vinnuveitandi hafi ekki sinnt 
skyldum sínum samkvæmt tilskipununum, og ekki átt frumkvæði að því að fylgja 
reglum um öryggi og heilsu á vinnustað, sé einungis í undantekningartilvikum hægt 
að láta starfsmann, sem verður fyrir vinnuslysi, bera tjón sitt sjálfan vegna eigin 
sakar. Á það er bent að á meðal undantekningartilvika falli meðal annars tilvik 
þegar starfsmaður hefur sjálfur valdið slysi af ásetningi eða stórfelldu gáleysi. 
Myndi alger höfnun skaðabóta hins vegar teljast úr hófi íþyngjandi nema svo 
sérstaklega hagaði til að starfsmaður teldist eiga talsvert meiri sök á slysi en 
vinnuveitandinn. 

 

Þessu næst tók héraðsdómur til skoðunar hvort að réttilega hefði verið staðið að innleiðingu 

tilskipananna í íslenskan rétt. Áréttaði héraðsdómur að samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 2. gr. laga 

nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið hefði meginmál EES-samningsins lagagildi á Íslandi. 

Og að það leiddi af 7. gr. EES- samningsins að taka bæri þær tilskipanir sem finna væri í 

viðaukum við EES-samninginn upp í landsrétt, en íslensk stjórnvöld hefðu val um það með 

hvaða hætti það væri gert. Um það hvort réttilega hefði verið staðið að innleiðingu 

tilskipananna segir í forsendum héraðsdóms: 

 

Með skírskotun til forsendna og niðurstöðu framangreinds álits EFTA-dómstólsins 
er á það fallist að ríkisvaldinu hafi borið í samræmi við 3. gr. EES-samningsins að 
haga innleiðingu tilskipana nr. 89/391 og 92/57 þannig að breyting yrði á þeirri 
réttarstöðu starfsmanna sem að framan er rakin. Varð nánar tiltekið að tryggja að 
starfsmaður, sem slasaðist við framkvæmd vinnu sinnar, yrði aðeins í 
undantekningartilvikum látinn bera tjón sitt sjálfur vegna eigin sakar ef rekja mátti 
slysið til þess að vinnuveitandinn hefði ekki fylgt fyrirmælum um öryggi og heilsu 
á vinnustað. Það var ekki gert í kjölfar lögfestingar EES-samningsins 1. janúar 1994 
og ekki bætt úr réttarstöðu starfsmanna að þessu leyti fyrr en með lögum nr. 
124/2009. Það misræmi sem var á þessu tímabili milli gildandi reglna um áhrif eigin 
sakar á skaðabótarétt tjónþola og þeirra takmarkana á lagalegum áhrifum eigin sakar 
starfsmanns, sem varð að innleiða samkvæmt framangreindum tilskipunum, fól í sér 
brot af hálfu íslenskra yfirvalda á þeim skyldum sem hvíldu á þeim samkvæmt EES-
samningnum. 
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Í forsendum héraðsdóms sem var staðfestur af Hæstarétti kemur fram að dómurinn metur 

forsendur Hæstaréttar í máli nr. 132/2010 á þann hátt að sök starfsmannsins hafi verið svo mikil 

í málinu að hún gangi framar skyldu vinnuveitandans að tryggja öryggi starfsmanna sinna. 

Rétturinn áréttaði að á þeim tíma þegar dómur féll í máli nr. 132/2010 hafi meginreglur íslensks 

skaðabótaréttar eins og þær voru á þeim tíma, haft það í för með sér að mikil sök starfsmanns 

í vinnuslysum gat haft þær afleiðingar að starfsmaðurinn þyrfti að bera tjón sitt að einhverju 

eða öllu leiti sjálfur. Þrátt fyrir þá niðurstöðu að íslenska ríkinu hefði borið að haga innleiðingu 

tilskipana nr. 89/391/EB og 92/57/EB á þann hátt að breyting yrði á réttarstöðu starfsmanna 

við vinnuslys. Væri erfitt að slá því föstu að niðurstaða Hæstaréttar hefði orðið önnur ef 

tilskipanirnar hefðu verið teknar upp í landsrétti á réttan hátt. Ástæðan fyrir því væri að eftir 

sem áður væri heimilt samkvæmt tilskipununum að mæla fyrir um að bótaréttur starfsmanns 

félli niður eða takmarkaðist vegna stórkostlegs gáleysis, ef af starfsmaðurinn ætti talsvert meiri 

sök á slysinu en vinnuveitandinn.  

 Tók héraðsdómur sérstaklega fram að til þess að til skaðabótaskyldu íslenska ríkisins 

gæti komið vegna ófullnægjandi innleiðingar á tilskipununum, þurfi tiltekin skilyrði að vera 

uppfyllt. Rakti héraðsdómur þau skilyrði sem fram komu í áliti EFTA-dómstólsins, tók 

dómurinn fram að EFTA-dómstóllinn hefði metið það þannig að fyrsta skilyrðinu um að 

reglunni sem brotin var hafi verið ætlað að veita einstaklingum tiltekin réttindi, væri fullnægt. 

Um annað skilyrðið um að orsakasamband milli vanrækslu ríkisins og tjónsins, sagði 

héraðsdómur að væri háð því að komist yrði að þeirri niðurstöðu að við rétta innleiðingu á 

EES-reglunum hefði í ljósi af atvikum málsins ekki verið heimilt að hafna bótagreiðslum til 

stefnanda vegna eigin sakar hans. Héraðsdómur tók fram að því álitaefni hefði ekki verið 

svarað í áliti EFTA-dómstólsins, heldur hafi dómurinn sagt að það væri ekki sínum verkahring 

að leggja mat á það, heldur væri það hlutverk landsdómstóls að meta það.  

Þá tók héraðsdómur til skoðunar hvort þriðja skilyrðinu um að vanræksla ríkisins á 

skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum þyrfti að vera nægilega alvarleg, væri 

fullnægt. Héraðsdómur vísaði í orð EFTA-dómstólsins um að það væri almennt í verkahring 

dómstóla aðildarríkjanna að leggja mat á slíkt út frá málsatvikum hverju sinni. Þrátt fyrir það 

þá kemur fram í áliti EFTA-dómstólsins.79 Niðurstaða héraðsdóms í málinu var sú að dómurinn 

féllst ekki á það að íslenska ríkið hefði brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt EES-

                                                
79 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu frá 10. desember 2010. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2009-2010, 82. mgr. 
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samningnum að það varðaði ríkinu skaðabótaábyrgð. Þriðja skilyrði EFTA-dómstólsins um að 

brot ísenska ríkisins væri nægjanlega alvarlegt var því ekki fullnægt. 

Að lokum tók dómurinn til skoðunar kröfu stefnanda að Hæstiréttur hefði gert mistök 

við túlkun á lagareglum í dómi sínum í máli nr. 246/2005.81 Um þetta segir í niðurstöðum 

héraðsdóms að með dómi Hæstaréttar í málinu hafi málið endanlega verið til lykta leitt, og 

samkvæmt ákvæðum 1. mgr. 116. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála. Samkvæmt 2. 

mgr. 116. sömu laga verður krafa sem dæmd hefur verið efnislega ekki lögð undir sama 

dómstól eða hliðstæðan til úrlausnar. Taldi héraðsdómur sig því ekki hafa lagaheimild til þess 

taka dómsúrlausn Hæstaréttar til endurskoðunar.  

Eftir stendur því í raun að svara þeirri spurningu hvort að íslenska ríkið geti orðið 

skaðabótaskylt vegna rangrar túlkunar eða mistaka Hæstaréttar sjálfs. Hæstiréttur gætir þess að 

spyrja EFTA-dómstólinn ekki að því. Þess í stað spyr Hæstiréttur um skaðabótaskyldu ríkisins 

vegna þess að ekki hefði verið staðið réttilega að innleiðingu tilskipananna.82 Reyndar er 

áhugavert að stefnandi gerði kröfu um það að leitað yrði álits EFTA-dómstólsins á því hvort 

íslenska ríkið geti orðið skaðabótaskylt vegna mistaka eða rangrar túlkunar Hæstaréttar á EES-

reglum. Hæstiréttur synjaði stefnanda um það með þessum orðum:83 

Að því verður á hinn bóginn að gæta að í málatilbúnaði varnaraðila er auk þessa 
öðrum þræði byggt á þeirri skoðun hans að niðurstaða fyrra dómsmálsins kunni að 
hafa ráðist af því að „Hæstiréttur hafi fyrir mistök túlkað íslenskan rétt í andstöðu 
við tilskipanir Evrópusambandsins“, sem reyndar verður ekki séð að varnaraðili 
hafi á nokkru stigi borið fyrir sig í því máli, en að hugleiðingum af þeim toga geta 
spurningar, sem lagðar verða fyrir EFTA-dómstólinn, ekki lotið. Að þessu virtu 
ásamt því að ekki verður séð að fyrrnefnd tilskipun ráðsins nr. 89/654/EBE frá 30. 
nóvember 1989 geti varðað sakarefni þessa máls verður spurningum til EFTA-
dómstólsins hagað á þann hátt sem í dómsorði greinir. 

 

Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms með vísan til forsendna hans og er úrlausn héraðsdóms  

í góðu samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í málinu. Eftir stendur þó eins og áður 

segir að Hæstiréttur hafnar þeirri beiðni stefnanda í málinu að spyrja EFTA-dómstólinn þeirrar 

spurningar hvort íslenska ríkið geti orðið skaðabótaskylt vegna rangrar túlkunar Hæstaréttar á 

EES-reglum. Þeirri spurningu er því enn ósvarað af Hæstarétti. Fjallað verður með nánari hætti 

um mögulegar afleiðingar þess að íslenskir fari ekki eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins 

                                                
81 Hrd. 20. desember 2005 í máli nr. 246/2005. 
82 Sjá umfjöllun í grein Margrétar Einarsdóttur, „Bótaábyrgð vegna brota sem rekja má til æðstu dómstóla“ 
(2011) 1 Tímarit lögfræðinga 5,7. 
83 Hrd. 23. mars 2010 í máli nr. 132/2010. 
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í 4. kafla. Verður þar meðal annars fjallað um skaðabótaábyrgð aðildarríkja EES-samningsins  

vegna rangrar túlkunar æðstu dómstóla. 

 

4.2.4. Hrd. 92/2013 (Íslenska ríkið gegn Atla Gunnarssyni)84 
4.2.4.1. Málavextir 
Í málinu var deilt um hvort stefnandi gæti nýtt persónuafslátt maka síns. Málsatvik voru með 

þeim hætti að stefnandi hafði flutt til Danmerkur ásamt konu sinni þar sem þau bjuggu um 

árabil. Stefnandi greiddi skatta á Íslandi allan tímann meðan hann var búsettur í Danmörku. 

Ríkisskattstjóri hafnaði umsókn stefnanda um að fá að nýta skattkort konu sinnar þar sem 

íslenskar skattareglur leyfðu ekki að hann nýtti sér persónuafslátt hennar, þar sem þau voru 

ekki búsett á Íslandi.  Taldi stefnandi að þágildandi ákvæði 3. mgr. 2. tölul. 70. gr.  

tekjuskattslaga nr. 90/2003 væru í andstöðu við ákvæði 28. gr. EES-samningsins þar sem 

kveðið er á um frjálsa för launþega á EES-svæðinu, og 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB. 

Krafðist stefnandi að felld yrði úr gildi ákvörðun ríkisskattstjóra á þeim grundvelli hún væri 

ekki samrýmanleg skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt EES-samningnum, og að sér 

yrði endurgreidd sú upphæð sem hann greiddi í skatta samkvæmt reglum um ofgreidda skatta. 

Til vara krafðist hann að honum yrðu dæmdar skaðabætur að sömu upphæð úr hendi ríkisins. 

 

4.2.4.2. Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 
Undir rekstri málsins fyrir Hæstarétti var ákveðið að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í 

málinu, og var það Hæstiréttur sjálfur sem átti frumkvæði að því. Með úrskurði Hæstaréttar var 

ákveðið að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins á eftirfarandi spurningum: 

1.    Samrýmist það ákvæðum 28. gr. samnings um Evrópska efnahagssvæðið 
og/eða 7. gr. tilskipunar 2004/38/EB að ríki (A), sem á aðild að samningnum, gefur 
hjónum ekki kost á að samnýta persónuafslátt við álagningu tekjuskatts þegar svo 
hagar til að bæði hjónin flytjast brott frá ríki (A) og búa í öðru ríki (B) á Evrópska 
efnahagssvæðinu og annað hjónanna fær lífeyri frá ríki (A) og hitt hefur engar 
tekjur, en skattaleg staða hjónanna yrði önnur ef þau byggju bæði í ríki (A), þar á 
meðal með því að þau nytu réttar til samnýtingar persónuafsláttar? 
 
2.    Hefur það þýðingu þegar spurningu 1 er svarað að ekki er í samningnum um 
Evrópska efnahagssvæðið ákvæði, sem svarar til 21. gr. sáttmála 
Evrópusambandsins? 

 

EFTA-dómstóllinn taldi rétt að svara báðum spurningunum í einu lagi. Í svari sínu tók EFTA-

dómstóllinn fram að bein skattheimta væri á forræði aðildarríkjanna, en þrátt fyrir það væri 

                                                
84 Hrd. 2. október 2014 í máli nr. 92/2013. 
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dómaframkvæmd á þá leið að aðildarríkin yrðu að hafa hliðsjón af EES-reglum þegar þau beittu 

skattlagningarvaldi sínu.85 Vísaði dómurinn í dóm sinn í máli nr. E-14/13, ESA gegn Íslandi.86  

Í á þá leið að það samrýmdist ekki ákvæðum tilskipunum nr. 2004/38/EB. og 91/365/EB. að 

gefa hjónum sem flust hafa til annars EES-aðildarríkis, ekki færi á því að samnýta 

persónuafslátt hvors annars við álagningu tekjuskatts.87 

  

4.2.4.3. Dómur Hæstaréttar 
Fyrst tók Hæstiréttur fyrir þá kröfu stefnanda að ákvörðun ríkisskattstjóra yrði felld úr gildi og 

stefnanda endurgreiddir ofgreiddir skattar. EFTA-dómstóllinn hafði komist að þeirri 

niðurstöðu að það fyrirkomulag á samnýtingu persónuafsláttar  hjóna, sem mælt var fyrir um í 

ákvæðum 3. mgr. 2. tl. 70. gr. laga nr. 90/2003 samrýmdist hvorki ákvæðum 1. gr. tilskipunar 

nr. 90/365/EB. né b. eða d. lið 1. mgr. 7. gr. tilskipunar nr. 2004/38/EB. Nefnir Hæstiréttur 3. 

gr. laga nr. þar  sem kveðið er á um að skýra skuli lög og reglur til samræmis við EES-

samninginn, að svo miklu leiti sem við á. Tók Hæstiréttur fram að samkvæmt 

dómaframkvæmd,88 fælist í slíkri lögskýringu að orðalagi í íslenskum lögum verði eins og 

frekast er unnt fengin sú merking sem rúmist innan þeirra EES-reglna sem í gildi eru. En slíkar 

lögskýringar geti hins vegar ekki orðið til þess að litið verð fram hjá ákvæðum íslenskra laga. 

En um lögskýringar EFTA-dómstólsins segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Þótt EFTA-dómstóllinn hafi á grundvelli lögskýringar komist að þeirri niðurstöðu 
í dómi sínum að ákvæði þágildandi 3. mgr. 2. töluliðar 70. gr. laga nr. 90/2003 hafi 
verið í andstöðu við ákvæði tilskipana 90/365 og 2004/38 er þess að gæta sem áður 
greinir að við innleiðingu þeirra var ákvæðum tekjuskattslaga ekki breytt. Af þessu 
leiðir að 3. gr. laga nr. 2/1993 gat á grundvelli lögskýringar ekki veitt 
ríkisskattstjóra svigrúm til að virða að vettugi skýr og afdráttarlaus ákvæði 3. mgr. 
2. töluliðar 70. gr. laga nr. 90/2003 og ákvarða 9. janúar 2007 á annan veg í máli 
gagnáfrýjanda en hann gerði. Bar honum að virða reglur almenna löggjafans um 
samnýtingu skattkorta hjóna, sem settar höfðu verið með stjórnskipulega gildum 
hætti, sbr. þau fyrirmæli fyrri málsliðar 40. gr. stjórnarskrárinnar að engan skatt 
megi á leggja né breyta né af taka nema með lögum. 

 

                                                
85 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-26/13 íslenska ríkið gegn Atla Gunnarssyni frá 27. júní 2014. Skýrsla 
EFTA-dómstólsins 2014, bók 1. Mgr. 85. 
86 Dómur EFTA-dómstólsins í máli E-14/13 Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi. Skýrsla EFTA-dómstólsins 
2013, bók 1. 
87 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-26/13 íslenska ríkið gegn Atla Gunnarssyni frá 27. júní 2014. Skýrsla 
EFTA-dómstólsins 2014, bók 1. 280. 
88 Hér vísar Hæstiréttur í tvo fyrri dóma sína, annars vegar í Hrd. 9. desember í máli nr. 79/2010 og hins vegar 
Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 10/2013. 
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Hæstiréttur sýknar íslenska ríkið af þeirri kröfu stefnanda um að fella ákvörðun ríkisskattstjóra 

úr gildi og að ofgreiddir skattar yrðu endurgreiddir. Í dómi sínum tekur Hæstiréttur mið af 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins um að ákvæði tilskipanna nr. 90/365/EBE eða 2004/38/EB 

hefðu verið ranglega innleidd inn í íslenskan rétt. Í dómi Hæstaréttar segir að þágildandi ákvæði 

3. mgr. 2. tölul. 70. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, hefðu verið skýr og afdráttarlaus 

varðandi nýtingu persónuafsláttar maka. Taldi Hæstiréttur að ríkisskattstjóri hefði í raun ekki 

getað úrskurðað á annan veg en hann gerði, ríkisskattstjóri hafi ekki haft neitt svigrúm til þess 

að víkja frá íslenskum lögum. Ríkisskattstjóri hafi ekki verið fært annað en að fara eftir 

afdráttarlausum ákvæðum laga um tekjuskatt nr. 90/2003. Hæstiréttur undirstrikar það 

sjónarmið sem kemur fram í áliti EFTA-dómstólsins að bein skattheimta sé á forræði 

aðildarríkjanna og að í EES-reglum sé ekki að finna nein fyrirmæli um það hvernig aðildarríki 

skulu haga skattheimtu sinni. Þá væri engar leiðbeiningar  að finna í EES-rétti um það hvernig 

haga skuli reglum um heimildir hjóna til að samnýta skattkort sín. Virðist því vera að hér hafi 

með einhverjum hætti reynt á ytri mörk þess hversu langt Hæstiréttur er tilbúinn að ganga í að 

skýra íslensk lög til samræmis við EES-reglur. Kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að ekki 

sé hægt að teygja sig svo langt í að skýra íslensk lög til samræmis við EES-reglur. Vísaði 

Hæstiréttur í þessu sambandi í fyrri dóm sinn í máli nr. 10/201389 þar sem rétturinn komst að 

þeirri niðurstöðu að lögskýring á grundvelli 3. gr. laga nr. 2/1991 um Evrópska efnahagssvæðið 

geti ekki leitt til þess að litið verði fram hjá íslenskum lögum. 

 Vegna þeirrar niðurstöðu að ranglega hefði verið staðið að innleiðingu tilskipanna nr. 

90/365/EBE eða 2004/38/EB inn í íslenskan rétt tók Hæstiréttur til skoðunar hvort Atli gæti 

hafa öðlast rétt til skaðabóta úr hendi íslenska ríkisins. Vísaði Hæstiréttur til þess að samkvæmt 

7. gr. EES-samningsins skulu þær gerðir sem vísað er til í viðaukum við EES-samninginn eða 

með ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar90 teknar upp í landsrétt. Þá áréttaði Hæstiréttur 

að í 3. gr. EES-samningsins kæmi fram að samningsaðilar skulu gera allar viðeigandi og 

almennar eða sérstakar ráðstafanir til þess að tryggja að staðið verði við skuldbindingar 

samkvæmt samningnum. Innleiðing tilskipana geri ekki kröfu til lagasetningar heldur hafi 

aðildarríki frjálst val um aðferð við innleiðingu. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

                                                
89 Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 10/2013. 
90 Sameiginlega EES-nefndin er skipuð fulltrúum aðila EES-samningsins, í framkvæmd hafa það verið fulltrúar 
EFTA-ríkjanna með stöðu sendiherra og fulltrúar framkvæmdastjórnar ESB sem taka þátt í starfi nefndarinnar. 
Hlutverk nefndarinnar er að tryggja virka framkvæmd EES-samningsins og fjalla um deilumál sem upp koma á 
milli samningsaðila um túlkun og beitingu ákvæða samningsins. Sjá nánar rit Sigurðar Líndal og Skúla 
Magnússonar, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins-megindrættir (Hið Íslenska 
bókmenntafélag 2011) 152. 
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Með hliðsjón af dómi EFTA-dómstólsins 27. júní 2014 í máli nr. E-26/13, sem 
varðar sakarefni máls þessa, verður lagt til grundvallar að þótt reglur um álagningu 
beinna skatta hér á landi séu á forræði aðaláfrýjanda ber honum eigi að síður að 
beita því valdi með hliðsjón af reglum EES-réttar. Af þessu áliti EFTA-dómstólsins 
leiðir að hann taldi þá skyldu hvíla á aðaláfrýjanda sem aðila að EES-samningnum 
að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að taka upp í íslenskan rétt ákvæði tilskipunar 
2004/38 og þar áður tilskipunar 90/365 og tryggja með því samræmi milli ákvæða 
þeirra og landsréttar, þar með talið hvað varðar reglur tekjuskattslaga um heimildir 
hjóna til að samnýta skattkort sín. Af ákvæðum 40. gr. stjórnarskrárinnar leiðir að 
aðaláfrýjandi gat því aðeins tryggt slíkt samræmi að breytt yrði fyrir atbeina 
löggjafans ákvæðum 3. mgr. 2. töluliðar 70. gr. laga nr. 90/2003. Aðaláfrýjandi 
hlutaðist hins vegar ekki til um slíkt fyrr en með setningu laga nr. 165/2010. 

 

Hæstiréttur vísaði þá í ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur 

þar sem dómurinn sló fastri þeirri meginreglu að aðildarríki bæru skaðabótaábyrgð gagnvart 

einstaklingum vegna tjóns sem hlýst af ófullnægjandi innleiðingu EES-tilskipanna í landsrétt, 

að öðrum skilyrðum uppfylltum. Kveður við kunnuglegan tón hjá Hæstarétti þegar hann tekur 

hér undir fyrri rök sín úr máli Erlu Maríu: 

 

Eins og fram kemur í dómi Hæstaréttar í máli nr. 236/1999 leiðir af 7. gr. EES-
samningsins og bókun 35 við hann að samningurinn felur ekki í sér framsal 
lagasetningarvalds. Hins vegar hefur meginmál EES-samningsins lagagildi hér á 
landi og því hafa lögin sem lögfesta meginmál hans verið skýrð svo að 
einstaklingar eigi kröfu til þess að íslenskri löggjöf sé hagað til samræmis við EES-
reglur. Takist það ekki leiðir af lögum nr. 2/1993 og meginreglum og 
meginmarkmiðum EES-samningsins að aðaláfrýjandi verður skaðabótaskyldur að 
íslenskum rétti og á skaðabótaábyrgð hans, vegna ófullnægjandi lögfestingar 
tilskipunar, sér næga stoð í þeim lögum. 

 

Fór Hæstiréttur yfir þau skilyrði sem EFTA-dómstóllinn hefur sett svo til bótaábyrgð 

aðildarríkja getur komið.91 Af svari EFTA-dómstólsins að dæma þá þótti Hæstarétti sýnt að 

dómstóllinn teldi að fyrsta skilyrðinu væri fullnægt, það er að tilskipunin hafi veitt 

einstaklingum í atvinnulífinu tiltekin réttindi og að tilskipunin beri það með sér, hver þau 

réttindi séu. Um annað skilyrðið sem er þess efnis að brotið teljist nægilega alvarlegt, áréttaði 

Hæstiréttur að EFTA-dómstóllinn hafi ítrekað sagt það vera í verkahring landsdómstóla að 

meta hvort svo sé. En EFTA-dómstóllinn hafi þó lýst í dómaframkvæmd sinni ákveðnum 

                                                
91 Þessi skilyrði koma fram í dómi EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/01 Karl K. Karlsson hf. gegn íslenska ríkinu. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2002, mgr. 32. Skilyrðin eru: 1. Að tilskipun hafi falið í sér tiltekin réttindi handa 
einstaklingum og að tilskipun beri með sér hver þau réttindi eru. 2. Að um nægilega alvarlega vanrækslu 
aðildarríkis á skuldbindingum sínum sé að ræða og, 2. að orsakatengsl séu á milli vanrækslu aðildarríkis á 
skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum og þess tjóns sem einstaklingur verður fyrir. 
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aðstæðum og sjónarmiðum sem dómstólnum þykir rétt að landsdómstólar hafi til hliðsjónar við 

mat sitt á alvarleika brota. Meðal annars hvort aðildarríki hafi virt að vettugi þær takmarkanir 

sem þeim eru sett á valdheimildum sínum með bersýnilegum og alvarlegum hætti. Við mat á 

þessu skipti það verulegu máli fyrir landsdómstóla að meta hversu skýrt og nákvæmt það 

ákvæði EES-reglna sem brotið var gegn var í raun. Þá skipti það verulegu máli hvort tjóninu 

hafi verið valdið með ásetningi eða af gáleysi og hvort mögulega geti verið um afsakanlegan 

misskilning á EES-reglum að ræða. Við mat á þessu verði að hafa til hliðsjónar hvort það liggi 

fyrir skýr dómaframkvæmd um túlkun á viðkomandi EES-reglu. Um þetta segir í dómi 

Hæstaréttar: 

 

Fyrst er þess að geta við mat á framangreindu að dómaframkvæmd á sviði 
Evrópuréttar er tengist sakarefni málsins, hvort heldur er á vettvangi EFTA-
dómstólsins eða Evrópudómstólsins, er fáskrúðug. Lágu því ekki fyrir 
dómafordæmi um túlkun á þeim ákvæðum tilskipana 90/365 og 2004/38, sem hér 
reynir á og tengslum þeirra við skattareglur EES-ríkjanna, fyrr en við 
uppkvaðningu dóms EFTA-dómstólsins 27. júní 2014 í máli E-26/13.  

 

Við mat á því hvort að um væri að ræða afsakanlegan misskilning af hálfi íslenska ríkisins  

sagði Hæstiréttur að ekki væri hægt að líta fram hjá því að reglur um skattlagningu falla fyrir 

utan gildissviðs EES-samningsins. Hæstiréttur leit til þess að tilskipun 90/365/EB varðaði 

búseturétt launþega og sjálfstætt starfandi einstaklinga sem látið hafa af störfum og tilskipun 

2004/38/EB fjallar um rétt EES-borgara til frjálsrar farar og dvalar í aðildarríkjum EES. Af 

þessum ástæðum taldi Hæstiréttur að ekki væru augljós tengsl á milli þessara tilskipanna og 

ákvæða íslenskra laga um tekjuskatt. Lagði Hæstiréttur af þessum sökum til grundvallar að um 

afsakanlegan misskilning af hálfu íslenska ríkisins væri að ræða. Hæstiréttur taldi því að öðru 

skilyrðinu sem EFTA-dómstóllinn hefur lagt til grundvallar um alvarleika brotsins því ekki 

fullnægt. Því taldi rétturinn ekki nauðsynlegt að leggja mat á hvort þriðja skilyrðinu um 

orsakasamband væri fullnægt. Hæstiréttur taldi að  ekki gæti komið til skaðabótaskyldu 

íslenska ríkisins í þessu máli, og var íslenska ríkið sýknað af kröfum Atla í málinu. Hæstiréttur 

fylgir þeim leiðbeiningum sem EFTA-dómstóllinn hefur áður gefið í dómaframkvæmd sinni 

við mat á því hvort íslenska ríkið væri skaðabótaskylt vegna rangrar innleiðingar á EES-

reglum.92  

                                                
92 Sjá t.d.  Dóm EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/01 Karl K. Karlsson hf. gegn íslenska ríkinu frá 30. maí 2002. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2002. 
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Eins og áður segir þá tekur Hæstiréttur mið af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins að 

ákvæði íslenskra laga um tekjuskatt væru ekki í samræmi við tilskipanir nr. 90/365/EBE og 

2004/38/EB. Stefnandi hafði haldið því fram að á grundvelli bókunar 35 við EES-samninginn 

ættu ákvæði tilskipananna að hafa forgang framyfir ákvæði laga 90/2003 um tekjuskatt. Og 

taldi stefnandi einnig að á grundvelli 3. gr. laga nr. 2/1993 um Evrópska efnahagssvæðið ætti 

að líta á EES-reglur sem sérreglur gagnvart ákvæðum tekjuskattslaga. Hæstiréttur áréttaði það 

í niðurstöðum sínum að samkvæmt dómaframkvæmd ECJ og EFTA-dómstólsins væri bein 

skattheimta á forræði aðildarríkjanna, þó að aðildarríkin þyrftu að hafa hliðsjón af reglum EES-

réttar þegar þau beittu valdi sínu.93 Segir í dómi Hæstiréttari að ríkisskattstjóri hefði ekki getað 

virt ákvæði íslenskra laga um tekjuskatt að vettugi, með lögskýringu á grundvelli 3. gr. laga nr. 

3/1993 um evrópska efnahagssvæðið. Heldur hafi ríkisskattstjóra borið að leggja ákvæði 

íslenskra laga til grundvallar  þegar hann tók ákvörðun sína.  

Af ofangreindu má ráða að dómur Hæstaréttar í þessu máli er í góðu samræmi við 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu.  

 

4.2.5. Hrd. 837/2014 (Creditinfo gegn íslenska ríkinu og Þjóðskrá Íslands)94  
4.2.5.1. Málsatvik 
Málsatvik voru með þeim hætti að starfssemi stefnanda var að skrá og miðla upplýsingum um 

fjárhagsmálefni og lánstraust og aðra þjónustu tengdri slíkri starfssemi. Keypti stefnandi 

þannig gögn hjá opinberum aðilum og miðlaði þeim áfram til viðskiptavina sinna gegn 

endurgjaldi. Í samningum milli málsaðila var mælt fyrir um að stefndi fengi aðgang að 

tilteknum upplýsingum hjá opinberum aðilum og var kveðið á um að stefndi skildi greiða fyrir 

upplýsingarnar samkvæmt ákvæðum laga, reglugerða eða gjaldskráa sem í gildi voru um 

tilteknar stofnanir. Stefnandi höfðaði mál gegn Þjóðskrá Íslands þar sem hann taldi að á tilteknu 

tímabili  hefði gjaldið verið innheimt án þess að heimild hefði verið fyrir gjaldtökunni í 

samræmi við framangreint. Hæstiréttur taldi að þó að í samningunum kæmi fram gjaldtakan 

skildi vera í samræmi við ákvæði laga, reglugerða eða gjaldskráa þá hefði stefnandi með 

samningsgerðinni skuldbundið sig að einkarétti að greiða tiltekið endurgjald fyrir 

upplýsingarnar.  

  

                                                
93 Sjá nánari umfjöllun í grein Gunnars Þórs Péturssonar, „Forgangur EES-reglna-Hvað er að frétta af bókun 
35?“ í Svala Ísfeld Ólafsdóttir (ritstj.), Fullveldi í 99 ár-safn ritgerða til heiðurs dr. Davíð Þór Björgvinssonar 
sextugum (Hið íslenska bókmenntafélag 2017) 218-219. 
94 Hrd. 11. júní 2015 í máli nr. 837/2015. 
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4.2.5.2. Álit EFTA-dómstólsins 
Aflað var ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins undir rekstri málsins fyrir héraðsdómi að kröfu 

stefnanda, og voru eftirfarandi spurningar lagðar fyrir dómstólinn: 

1. Er það samrýmanlegt EES-rétti, sérstaklega 6. gr. tilskipunar nr. 2003/98/EB, sbr. 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 105/2005, að innheimta gjald fyrir 
hverja vélræna fyrirspurn úr þinglýsingabók ef þannig háttar til að við ákvörðun 
gjaldsins hefur ekki legið fyrir útreikningur á ,,heildartekjum“ og ,,kostnaði“ í 
skilningi 6. gr. tilskipunarinnar? 

 
2. Samrýmist það 6. gr. tilskipunarinnar ef við ákvörðun ,,kostnaðar“ í skilningi 

hennar er horft fram hjá: 
a. tekjum hins opinbera, sem verða til við söfnun gagna, í formi gjalda sem 

einstaklingar og fyrirtæki greiða fyrir skráningu löggerninga í 
þinglýsingabók og 

b. tekjum hins opinbera, sem verða til við söfnun gagna, í formi skatta sem 
eru innheimtir sem stimpilgjöld af skráðum löggerningum samtímis því 
að einstaklingar og fyrirtæki leita eftir skráningu þeirra í þinglýsingabók? 

3. Samrýmist það 6. gr. tilskipunarinnar ef við ákvörðun ,,kostnaðar“ í skilningi 
hennar er talinn með kostnaður sem opinber aðili hefur af söfnun gagna, sem 
honum er lögskylt að safna óháð því hvort einstaklingar og fyrirtæki óska eftir 
endurnotkun þeirra? 

4. Samrýmist það 6. gr. tilskipunarinnar ef við ákvörðun ,,kostnaðar“ í skilningi 
hennar væri löggjafanum játuð heimild til að ákveða með lögum fjárhæð gjaldsins 
án þess að ákveðin fjárhæð sæti efnislegri skoðun? 

5. Samrýmist það 6. gr. tilskipunarinnar ef við ákvörðun ,,kostnaðar“ í skilningi 
hennar væri tekið tilhlýðilegt tillit til almennra krafna landslaga um að stofnanir 
ríkisins standi undir sér fjárhagslega? 

6. Ef svarið við spurningu fimm er já, hvað felst í því nánar tiltekið og til hvaða 
kostnaðarþátta í rekstri hins opinbera má taka tillit í þessu samhengi? 

 

Svar EFTA-dómstólsins barst þann 16. desember 2013. Dómstóllinn svaraði fyrstu og fjórðu 

spurningunni saman þar sem þær báðar vörðuðu útreikning á gjaldtöku vegna endurnotkunar á 

upplýsingu frá opinberum aðilum. Svar dómstólsins var á þann veg að samkvæmt 6. og 7. gr. 

tilskipunar nr. 2003/98/EB væri gerð krafa um að þegar ákveðið er gjald sem skal innheimta 

vegna upplýsinga sem eiga uppruna sinn hjá opinberum aðilum, að farið hafi fram efnisleg 

athugun sem sýnir fram á að tekjur af slíkri gjaldtöku fari ekki fram úr kostnaði við söfnun, 

framleiðslu, fjölföldun og dreifingu slíkra gagna, auk sanngjarns hagnaðarhlutar af 

fjárfestingunni. Ef óvissa ríkir um þá þætti sem máli skipta fyrir útreikningana, verður að 

minnsta kosti gera áætlun um kostnað.95  

                                                
95 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-7/13 Creditinfo gegn íslenska ríkinu og Þjóðskrá Íslands frá 16. mars 
2013. Skýrsla EFTA-dómstólsins 2013, bók 2. Mgr. 48. 
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Dómstóllinn svaraði jafnframt annarri og þriðju spurningunni saman þar sem þær 

vörðuðu báðar kostnaðarhugtak 6. gr. tilskipunarinnar. Svar dómstólsins var á þá leið að þegar 

opinberir aðilar ákveða kostnað í skilningi 6. gr. sé heimilt að telja með kostnað sem hlotist 

hefur upphaflega af því að safna saman og framleiða upplýsingarnar. En skulu þá allar tekjur 

sem verða til vegna upplýsinganna, til dæmis skattar og gjöld líkt og stimpilgjöld, koma til 

móts við þennan kostnað. Dómstóllinn lagði þannig til grundvallar að leggja yrði þann skilning 

í kostnaðarhugtak ákvæða 6. gr. tilskipunarinnar að vísað sé til nettókostnaðar. Annars væri 

grafið undan markmiðs tilskipunarinnar að koma í veg fyrir of háa verðlagningu. En jafnframt 

sagði dómstóllinn að það sé dómstóla aðildarríkja að meta með hliðsjón af atvikum hverju 

sinni, til hvaða kostnaðarhluta beri að líta til. 96  

 Dómstóllinn kaus einnig að svara fimmtu og sjöttu spurningu héraðsdóms í einu lagi 

þar sem báðar lutu að því hvort, og að hve miklu leyti, skuli taka tillit til þeirra krafna sem 

gerðar eru til opinberra stofnana  um að þær standi undir sér fjárhagslega, þegar kostnaður af 

upplýsingum er ákveðinn samkvæmt 6. gr. tilskipunarinnar. Svar dómstólsins var á þá leið að 

heimilt sé að líta til krafna um það að opinberir aðilar standi undir sér fjárhagslega þegar lagt 

er mat á kostnað samkvæmt 6. gr. tilskipunarinnar. En aðeins þó að því marki að einungis sé 

horft til kostnaðar, ásamt sanngjörnum hagnaðarhluta sem tengjast þeirri vinnu sem nauðsynleg 

er til að gera endurnotkun á gögnunum mögulega.97 

 

4.2.5.3. Dómur Hæstaréttar 
Niðurstaða málsins varð sú að íslenska ríkið og Þjóðskrá Íslands voru sýknuð af kröfum 

Creditinfo á þeim forsendum að Creditinfo hefði í raun skuldbundið sig að einkarétti að greiða 

það endurgjald sem kveðið var á um í samningum aðila. Við mat á því hvort gjaldtakan væri 

lögmæt leit Hæstiréttur meðal annars til þess að endurgjald samkvæmt 7. mgr. 27. gr. 

upplýsingalaga nr. 50/1996 tæki til kostnaðar, ásamt sanngjörnum hagnaðarhluta, sem yrði að 

tengjast meðferð hlutaðeigandi gagna hvort sem það væri vegna upphaflegrar söfnunar eða 

framleiðslu þeirra. Hafði Hæstiréttur í þessu sambandi hliðsjón af fyrirmælum tilskipunar 

Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2003/98/EB um endurnotkun upplýsinga frá hinu opinbera og 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Eins og fram kemur í hinum áfrýjaða dómi var undir rekstri málsins í héraði aflað 
ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um nánar tilgreindar spurningar er varða 
skýringu á 6. gr. fyrrgreindrar tilskipunar. Í 70. málsgrein í dómi EFTA-

                                                
96 Sama heimild, mgr. 61-63. 
97 Sama heimild, mgr. 73. 
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dómstólsins 16. desember 2013 í máli nr. E-7/13 er rakið efni 6. gr. tilskipunarinnar 
og 14. liðs formálsorða hennar. Í framhaldinu segir meðal annars í 71. málsgrein 
dómsins að í samræmi við framangreint megi taka tillit til almennra eða sértækra 
krafna um að opinber aðili standi undir sér fjárhagslega þegar kostnaður er 
ákveðinn samkvæmt 6. gr. tilskipunarinnar. Engu að síður verði kostnaður í 
skilningi 6. gr., ásamt sanngjörnum hagnaðarhluta, að tengjast meðferð gagnanna, 
hvort sem það er vegna upphaflegrar söfnunar eða framleiðslu þeirra eða þess að 
liðkað sé fyrir endurnotkun þeirra með fjölfjöldun og dreifingu. 

 

 

4.2.6. Hrd. 273/2016 (Sorpa bs. gegn Samkeppniseftirlitinu)98 
4.2.6.1. Málavextir 
Í þessu máli voru málsatvik þannig að Samkeppniseftirlitið hafði komist að þeirri niðurstöðu 

að Sorpa hefði misnotað markaðsráðandi stöðu sína á tilteknum mörkuðum, og verið þannig 

brotlegt við 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Brotið fólst í því að Sorpa veitti eigendum 

sínum sem voru sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu fastann afslátt af verðskrá sinni. Aðrir 

viðskiptavinir Sorpu nutu ekki þessara afsláttarkjara. Samkvæmt úrskurði 

Samkeppniseftirlitsins giltu ákvæði samkeppnislaga nr. 44/2005 um starfsemi Sorpu og að 

fyrirtækið nyti markaðsráðandi stöðu á markaði fyrir rekstur móttökustöðva fyrir sorp og á 

markaði fyrir urðun eða förgun sorps. Samkvæmt úrskurði Samkeppniseftirlitsins voru 

afsláttarkjör til eiganda Sorpu talin raska samkeppni og veikja samkeppnisstöðu á markaði fyrir 

flokkun og urðun sorps. Hafði Sorpa bs. þannig gerst brotlegt við ákvæðum c. liðar 2. mgr. 11. 

gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Var Sorpu með ákvörðun Samkeppniseftirlitsins gert að greiða 

stjórnvaldssekt vegna brotsins. Ákvörðun Samkeppniseftirlitsins var síðar staðfest með 

úrskurði áfrýjunarnefndar samkeppnismála. Sorpa höfðaði í framhaldinu mál á hendur 

Samkeppniseftirlitinu og krafðist þess að úrskurði áfrýjunarnefndarinnar og ákvörðun 

Samkeppniseftirlitsins yrði hrundið. Sorpa hélt því fram í málinu að sérlög giltu um starfsemi 

fyrirtækisins, og þau lög gengju framar ákvæðum samkeppnislaga. 

4.2.6.2. Álit EFTA-dómstólsins  
Undir rekstri málsins fyrir Hæstarétti ákvað rétturinn að eigin frumkvæði að afla ráðgefandi 

álits EFTA-dómstólsins, og lögðust málsaðilar ekki gegn því að það yrði gert. Voru  eftirfarandi 

spurningar lagðar fyrir dómstólinn: 

1.      Telst sveitarfélag í ríki sem á aðild að EES-samningnum og annast í umdæmi 
sínu meðferð úrgangs í samræmi við ákvæði tilskipana 75/442/EBE, 1999/31/EB 
og 2000/76/EB, fyrirtæki í skilningi 54. gr. samningsins? Í því sambandi er spurt 
hvort máli skipti þegar spurningunni er svarað: a) Að meðferð úrgangs er eitt af 
lögbundnum verkefnum sveitarfélaga samkvæmt lögum viðkomandi ríkis. b) Að 

                                                
98 Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 273/2016. 
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samkeppni getur verið um meðferð úrgangs milli einkaaðila og opinberra aðila 
samkvæmt lögum ríkisins. c) Að mælt sé svo fyrir í lögum ríkisins að á þessu sviði 
megi sveitarfélag ekki taka hærra gjald en sem nemur kostnaði af meðferð úrgangs 
og tengdri starfsemi. 
 
2.      Ef svarið við fyrstu spurningunni er neitandi, gildir það sama um 
byggðasamlag sem rekið er af tveimur eða fleiri sveitarfélögum og annast í þeirra 
stað meðferð úrgangs á starfssvæði þeirra? 
 
3.      Skiptir máli þegar metið er hvort 54. gr. EES-samningsins gildir um starfsemi 
sveitarfélags eða byggðasamlags að lög viðkomandi ríkis hafa að geyma reglur um 
heimild eða skyldu opinberra aðila til hennar? Er samrýmanlegt EES-samningnum 
að ríki sem aðild á að honum undanskilur í lögum tiltekna starfsemi opinberra aðila 
frá? samkeppnislögum? 
 
4.      Geta sveitarfélög sem eru eigendur byggðasamlags eins og þess sem um ræðir 
í annarri spurningunni talist til viðskiptaaðila samlagsins í skilningi c. liðar 2. mgr. 
54. gr. EES-samningsins? Ef svo telst vera er spurt hvort afsláttur til eigenda, sem 
ekki býðst öðrum, feli í sér mismunun í skilningi sama ákvæðis? 

 

Svar barst frá EFTA-dómstólnum þann 22. september 2016. Í svari sínu til Hæstaréttar við 

fyrstu spurningunni byrjar EFTA-dómstóllinn að skilgreina hugtakið „fyrirtæki“ samkvæmt 

samkeppnisreglum EES-réttar. EFTA-dómstóllinn áréttaði að  samkvæmt samkeppnisreglum 

taki hugtakið „fyrirtæki“ til allra þeirra aðila sem stunda efnahagslega starfsemi, óháð því hver 

lagaleg staða þeirra aðila sé, eða hvernig þeir eru fjármagnaðir. Þegar lagt er mat á það  hvort 

opinber stofnun fáist í raun við efnahagslega starfsemi, fer eftir því hvort stofnunin sé að bjóða 

fram vöru eða þjónustu á tilteknum markaði, sem einkaaðili gæti jafnframt sinnt, með það fyrir 

augum að starfsemin skili hagnaði. Dómstóllinn áréttaði að þegar samkeppnisreglum EES-

réttar er beitt þegar um opinberar stofnanir er að ræða, verður að gera greinarmun á þeim 

tilvikum þegar stofnanir beita opinberu valdi sínum, annars vegar og tilvikum þegar stofnunin 

býður fram þjónustu eða vörur á frjálsum markaði. Dómstóllinn benti á að eigendur Sorpu eru 

sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Þegar sveitarfélög stunda þann hluta starfsemi sinnar 

sem snýr að pólitískri ákvarðanatöku eða opinberri stjórnsýslu, teljast þau ekki vera fyrirtæki í 

skilningi samkeppnisreglna. Sú starfsemi sem deilt var um í þessu máli var hins vegar móttaka 

og förgun á úrgangi sem fellur til á höfuðborgarsvæðinu. Það að Sorpa nýti heimild sína til 

þess að innheimta gjald fyrir móttöku úrgangs, taldi dómstóllinn frekar vera vísbending um að 

um efnahagslega starsemi væri að ræða.  

 Við mat sitt á því hvort sveitarfélögin hafi í raun verið fyrirtæki í skilningi 

samkeppnisreglna EES-réttar þegar þau bjóða þá þjónustu á markaði að veita sorpi móttöku og 

farga því, benti dómstóllinn í fyrsta lagi á það að sú starfsemi sem lítur að meðferð úrgangs 
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falli ekki utan gildissviðs þeirra samkeppnisreglna sem finna má í EES-samningnum. Í öðru 

lagi tók dómstóllinn fram að einkafyrirtæki geti vel sinnt þesskonar starfsemi. En það sé í 

verkahring landsdómstóla að meta hvort Sorpa eigi í samkeppni við einkaaðila á þessum 

markaði. Samkvæmt 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins gilda samkeppnisreglur samningsins um 

þau fyrirtæki sem er falið að veita þjónustu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu, að því 

marki sem beiting samkeppnisreglna komi ekki í veg fyrir að fyrirtækin geti sinnt þeim 

verkefnum sem þeim eru falin. Það sé landsdómstóls að meta hvort beiting samkeppnisreglna 

EES-samningsins komi í veg fyrir að fyrirtækið geti  leyst verkefni sín af hendi. Þá er það 

skilyrði að það hafi verið ákvörðun opinberra aðila að fela fyrirtækinu að veita þjónustu sem 

hefur efnahagslega þýðingu. Af ofangreindum ástæðum  taldi EFTA-dómstóllinn að 

sveitarfélög geti talist fyrirtæki í skilningi 54. gr. EES-samningsins. Þá getur meðferð úrgangs 

talist vera efnahagsleg starfsemi í skilningi 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins.99 Dómstóllinn 

svaraði annarri spurningunni þannig að hann taldi enga ástæðu til þess að gera greinarmun á 

milli sveitarfélaga og byggðasamlögum þeirra. Í báðum tilfellum væri um opinberar stofnanir 

að ræða.100 

 Þriðja spurningin sem laut annars vegar að því hvort 54. gr. EES-samningsins eigi við 

um háttsemi sem mælt er fyrir um í landslögum, og hinsvegar að því hvort aðildarríkin gætu 

mögulega undanskilið með lögum tiltekna starfsemi opinberra aðila frá gildissviði 

samkeppnisreglna EES-samningsins. Dómstóllinn svaraði fyrri hluta spurningarinnar á þá leið 

að 53. og 54. gr. EES-samningsins eigi aðeins við um þá samkeppnishamlandi háttsemi 

fyrirtækja sem viðhöfð er af frumkvæði fyrirtækjanna sjálfra. Hins vegar ef mælt er fyrir um 

samkeppnishömlur í lögum eða ef búin er til slík umgjörð í lögum að komið er í veg fyrir að 

frjáls samkeppni ríki á markaði, þá gildi ekki ákvæði 53. og 54. gr. EES-samningsins. 

Dómstóllinn tók fram að ekki væri mælt fyrir um samkeppnishamlandi háttsemi í lögum um 

meðferð úrgangs. Ekkert komi fram í lögum um meðhöndlun úrgangs að Sorpu beri að veita 

eigendum sínum afslætti af gjaldskrá sinni, heldur virðist að Sorpa hafi veitt þessa afslætti af 

eigin frumkvæði. Dómstóllinn taldi þess vegna að samkeppnishömlur sem mögulega hlytust af 

slíkri háttsemi, væru á eigin ábyrgð Sorpu. Síðari hluta spurningarinnar svaraði dómstóllinn 

þannig að samkvæmt 1. mgr. 59. gr. EES-samningsins væru aðildarríkjum óheimilt að gera eða 

viðhalda ráðstöfunum sem veita fyrirtækjum hins opinbera sérstök réttindi eða einkarétt sem 

eru í bága við ákvæði 53. og 54. gr. EES-samningsins. Séu opinberum aðilum veitt undanþága 

                                                
99 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-29/15 Sorpa bs. gegn Samkeppniseftirlitinu frá 22. september 2016. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2016, bók 2. bls. 825. 
100 Sama heimild 
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frá samkeppnisreglum EES-samningsins þá verður að framkvæma slíkt í samræmi við 

samkeppnisreglur samningsins.101 

 Fjórðu spurningunni sem laut að því hvort sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu gætu 

talist vera viðskiptaaðilar Sorpu í skilningi ákvæða c-liðar 2. mgr. 54. gr. EES-samningsins, 

þrátt fyrir að vera einu hluthafar fyrirtækisins, svaraði dómstóllinn á þá leið að eigendur Sorpu 

gætu talist viðskiptaaðilar fyrirtækisins. Dómurinn taldi að með því að veita sveitarfélögunum 

á höfuðborgarsvæðinu  afslætti umfram það sem aðrir viðskiptavinir fengu ekki væri Sorpa í 

krafti ráðandi stöðu sinnar á markaðinum að veikja samkeppnisstöðu annarra.102 

 

4.2.6.3. Dómur Hæstaréttar 
Hæstiréttur byrjar á að leggja mat á þá málsástæðu Sorpu að  ákvæði samkeppnislaga taki ekki 

til starfsemi Sorpu þar sem fyrirtækið sé samlag eigenda sinna og sinni lögbundnum skyldum 

og beiti til þess opinberum valdheimildum. Hæstiréttur áréttaði að það skipti í raun ekki máli 

þótt að sveitarfélögin hafi ákveðið að haga rekstri Sorpu á þann hátt að stofna til byggðasamlags 

um reksturinn, með heimild í sveitarstjórnarlögum nr. 138/2011. Enda væri það á ábyrgð 

sveitarfélagana að haga rekstrinum þannig að hann samræmdist lögum. Um þetta segir í dómi 

Hæstaréttar: 

Fær þetta stoð í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins en þar er sérstaklega tekið fram 
að ekki sé ástæða til að greina á milli sveitarfélags og byggðasamlags sveitarfélaga 
þar sem bæði teljist opinberar stofnanir og geti talist fyrirtæki í skilningi 
samkeppnisreglna EES-réttar að öðrum skilyrðum fullnægðum. 

 

Um þá málsástæðu Sorpu að ákvæði samkeppnislaga nái ekki yfir reksturinn þar sem Sorpa sé 

opinber aðili sem sinni lögbundnum skyldum og beiti til þess opinberum valdheimildum í 

almannaþágu, sagði Hæstiréttur að þegar opinberir aðilar beita valdi sínu samkvæmt lögum, 

teljist það almennt ekki vera  atvinnustarfsemi í skilningi samkeppnislaga. En í öðrum tilvikum 

verði að leggja til grundvallar að starfsemi sveitarfélaga hlíti ákvæðum samkeppnislaga. Enda 

ber stjórnvöldum að sjá til þess að athafnir þeirra stríði ekki gegn lögum. Segir í dómi 

Hæstaréttar: 

 

Þegar virt er efni laga nr. 55/2003, sem áður hefur verið gerð grein fyrir, er ljóst að 
verkefni sveitarfélaga samkvæmt þeim geta ekki talist liður í beitingu 
stjórnsýsluvalds og verkefnin af þeirri ástæðu fallið utan gildissviðs 
samkeppnislaga. Er þetta í samræmi við afmörkun á gildissviði samkeppnisreglna 
EES-réttar en í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins kemur fram að starfsemi, sem 

                                                
101 Sama heimild, mgr. 89. 
102 Sama  heimild. mgr. 118. 
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fellur undir meðferð opinbers valds, telst ekki vera efnahagslegs eðlis og réttlætir 
því ekki beitingu samkeppnisreglna EES-réttar. Segir í álitinu að í þessum efnum 
verði að greina á milli aðstæðna þar sem opinberir aðilar beiti valdheimildum 
annars vegar og bjóði hins vegar vöru eða þjónustu á markaði. Geti ákvæði 53. og 
54. gr. EES-samningsins aðeins átt við um hið síðarnefnda. Í álitinu er í 
framhaldinu til þess vitnað að eigendur áfrýjanda séu opinberar stofnanir og þegar 
sveitarfélag sinni starfsemi sem feli í sér pólitíska ákvarðanatöku eða stjórnsýslu 
teljist það ekki fyrirtæki. Sú starfsemi sem til skoðunar sé í málinu felist hins vegar 
í móttöku og förgun úrgangs á vegum sveitarfélaga og eigi hún ekkert skylt við 
pólitíska ákvarðanatöku og stjórnsýslu.  

Af þessum orsökum telur Hæstiréttur að starfsemi Sorpu falli ekki utan gildissviðs 

samkeppnislaga. Virðist Hæstiréttur taka í öllum atriðum undir álit EFTA-dómstólsins hvað 

þetta atriði varðar.  

Þessu næst tók Hæstiréttur til skoðunar þá málsástæðu Sorpu um að ákvæði 

samkeppnislaga nái ekki yfir reksturinn, þar sem Sorpa teldist ekki vera „fyrirtæki í 

atvinnurekstri“  og gæti þess vegna ekki verið um misnotkun á markaðsráðandi stöðu að ræða 

í skilningi 11. gr. samkeppnislaga. Um þetta álitaefni segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Við mat á því hvort um efnahagsstarfsemi sé að ræða verður samkvæmt ráðgefandi 
áliti EFTA-dómstólsins að taka tillit til ýmissa annarra atriða en þeirra sem áður 
getur og þá í fyrsta lagi hvort og hversu hátt endurgjald sé tekið fyrir starfsemina 
og hvernig samkeppni við einkafyrirtæki á markaði sé háttað. Í öðru lagi bendi sú 
staðreynd að einkafyrirtæki geti sinnt starfseminni til þess að hún teljist 
efnahagsleg. Sé lögum samkvæmt heimilt að veita einkaaðilum jafnt sem 
opinberum leyfi til meðferðar úrgangs, eigi sá fyrrnefndi í raunverulegri eða 
mögulegri samkeppni við þann síðarnefnda á markaði fyrir móttöku og förgun 
úrgangs. Í þriðja lagi hafi Evrópudómstóllinn talið að stofnun geti fengist við 
efnahagsstarfsemi, þótt hún bjóði fram vöru og þjónustu án þess að sækjast eftir 
hagnaði, eigi hún í samkeppni við aðra sem stundi sömu starfsemi með hagnað að 
markmiði. Í þessu sambandi vekur EFTA-dómstóllinn athygli á að nýting heimildar 
til gjaldtöku vegna móttöku úrgangs í stað framlaga frá hinu opinbera sé frekari 
vísbending um að starfsemi sé af efnahagslegum toga. Þá er í áliti EFTA-
dómstólsins tekið fram að sé endurgjald stofnunar ekki ákveðið beint eða óbeint af 
henni sjálfri, heldur mælt fyrir um það í lögum, bendi dómaframkvæmd 
Evrópudómstólsins til þess að starfsemi sé ekki efnahagslegs eðlis.  Loks verður af 
áliti EFTA-dómstólsins ráðið að máli skipti hvort starfsemi aðila eins og áfrýjanda 
sé að verulegu leyti fjármögnuð með gjaldtöku en að óverulegu leyti með 
framlögum úr opinberum sjóðum. 

 

Hæstiréttur benti á að þjónusta Sorpu er veitt gegn endurgjaldi samkvæmt gjaldskrá með stoð 

í lögum 55/2003 um meðhöndlun úrgangs. Um þetta atriði segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Þegar þess er gætt sem hér hefur verið rakið í ljósi þeirra viðmiða sem fram koma 
í áliti EFTA-dómstólsins, er ljóst, að áfrýjanda var samkvæmt lögum nr. 55/2003 
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skylt að taka gjald fyrir förgun úrgangs en heimilt að taka gjald fyrir alla aðra 
meðferð hans og þar með talið á markaði fyrir flokkun og böggun. Þá 
gjaldtökuheimild nýtti áfrýjandi sér og samkvæmt 5. lið 7. gr. stofnsamnings 
áfrýjanda var það stjórnar hans að ákveða fjárhæðir gjalda að gættu því að þær 
væru, til samræmis við ákvæði laga nr. 55/2003, ekki hærri en sem næmi kostnaði. 
Samkvæmt þessu verður að leggja til grundvallar að gjaldtaka áfrýjanda á markaði 
fyrir flokkun og böggun úrgangs hafi verið í höndum hans sjálfs sem rennir stoðum 
undir þá staðhæfingu stefnda að starfsemi áfrýjanda á þeim markaði hafi verið 
efnahagslegs eðlis. Í ljósi viðmiða EFTA-dómstólsins skiptir ekki máli við mat á 
því hvort áfrýjandi stundi efnahagsstarfsemi, að hann bjóði fram vöru og þjónustu 
án þess að sækjast eftir hagnaði, eigi hann í samkeppni við aðra sem stunda sömu 
starfsemi með hagnað að markmiði. Þá er einnig í ljósi sömu viðmiða til þess að 
líta að við munnlegan flutnings málsins fyrir EFTA-dómstólnum var því lýst yfir 
af hálfu áfrýjanda og er óumdeilt í málinu að gjaldheimta hans stæði undir stærstum 
hluta útgjalda byggðasamlagsins þótt ekki væri ljóst hvort svo væri að öllu leyti. 

 

Um þetta álitaefni kemst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu eftir að hafa rekið álit EFTA-

dómstólsins talsvert ítarlega að starfsemi Sorpu sé af efnahagslegum toga, ekki skipti máli þótt 

það sé ekki markmið Sorpu að skila hagnaði af rekstrinum. Hæstiréttur taldi því Sorpu vera 

fyrirtæki í skilningi 2. tölul. 1. mgr. 4. gr. samkeppnislaga. Hæstiréttur kvikar í engu frá 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í málinu hvað þetta atriði varðar. 

Að lokum tók Hæstiréttur til skoðunar hvort starfsemi Sorpu sé undandskilin ákvæðum 

samkeppnislaga á grundvelli 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins. En samkvæmt greininni þá gilda 

samkeppnisreglur um fyrirtæki sem falið er að veita þjónustu sem hefur almenna efnahagslega 

þýðingu, en að því marki sem beiting samkeppnisreglna kemur ekki í veg fyrir að fyrirtækin 

geti samkvæmt lögum leyst verkefnin af hendi. Sorpa hafði byggt á því að fyrirtækið gæti ekki 

fullnægt skyldum samkvæmt lögum nr. 55/2003 ef því væri gert að fylgja ákvæðum 

samkeppnislaga. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Þegar metið er hvort starfsemi fyrirtækis sé undanþegin samkeppnisreglum á 
grundvelli 2. mgr. 59. gr. EES-samningsins þarf samkvæmt ráðgefandi áliti EFTA-
dómstólsins í fyrsta lagi að skera úr um hvort fyrirtækinu sem um ræðir hafi verið 
falið að veita þjónustu er hefur almenna efnahagslega þýðingu og í öðru lagi hvort 
beiting samkeppnisreglna EES-samningsins komi í veg fyrir að fyrirtækið geti leyst 
af hendi þau verkefni sem því eru falin. Með vísan til dómaframkvæmdar er það 
álit EFTA-dómstólsins að meðferð úrgangs geti talist þjónusta, sem hefur almenna 
efnahagslega þýðingu, en því skilyrði þurfi jafnframt að fullnægja að fyrirtækinu 
hafi verið falið að veita þjónustuna með ákvörðun hins opinbera. Um það skilyrði 
að beiting samkeppnisreglna EES-samningsins standi því í vegi að viðkomandi 
fyrirtæki geti leyst af hendi þau verkefni, sem því hafa verið falin, segir í álitinu að 
ekki sé nauðsynlegt að fjárhagslegu jafnvægi eða lífvænleika fyrirtækisins sé 
ógnað, heldur nægi að það geti ekki sinnt verkefnum sínum án þess að njóta 
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einkaréttar eða því sé nauðsynlegt að viðhalda sérstökum réttindum til þess að geta 
sinnt verkefnunum við ásættanlegar efnahagslegar aðstæður. 

 

Með hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins þá hafnaði Hæstiréttur öllum málsástæðum 

Sorpu og sýknaði Samkeppniseftirlitið af kröfum Sorpu. Hæstiréttur rökstuddi niðurstöðu sína 

með hliðsjón af áliti EFTA-dómstólsins og víkur rétturinn á engan hátt frá álitinu. Samkvæmt 

framansögðu  má segja að dómur Hæstaréttar í þessu máli virðist vera í fullkomu samræmi við 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins.  

 

4.2.7. Hrd. 506/2016 (Merck Sharp & Dohme Corp. gegn Einkaleyfastofu)103 
4.2.7.1. Málavextir 
Í málinu voru málsatvik með þeim hætti að stefnanda var veitt einkaleyfi árið 2007 fyrir tilteknu 

virku efni, sem ætlað var til notkunar í lækningalyf. Stefnandi freistaði þess að framlengja þá 

vernd sem einkaleyfið veitti með því að sækja um svokallað viðbótarvottorð til einkaleyfastofu 

á grundvelli reglugerðar ráðsins nr. 1768/92/EBE. Ljóst var að raunveruleg viðbótarvernd með 

útgáfu viðbótarvottorðsins yrði engin þar sem gildistími þess yrði neikvæður samkvæmt 

ákvæðum reglugerðarinnar. Þrátt fyrir það taldi stefnandi sig hafa hagsmuni af því að fá slíkt 

vottorð, þar sem hann myndi síðar meir öðlast réttindi samkvæmt reglugerð ráðsins nr. 

1901/2006/EBE, þegar hún yrði innleidd í íslenskan rétt. Umsókn stefnanda var hafnað af 

Einkaleyfastofu og var sú ákvörðun staðfest af áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda. Höfðaði 

stefnandi í framhaldinu mál á hendur Einkaleyfastofu þar sem hann krafðist þess að úrskurður 

áfrýjunarnefndarinnar yrði felldur úr gildi og krafðist viðurkenningar á skyldu Einkaleyfastofu 

til að gefa út viðbótarvottorðið. 

 

4.2.7.2. Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins  
Undir rekstri málsins fyrir Hæstarétti var ákveðið að aflað yrði ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins í málinu. Það var Hæstiréttur sjálfur sem átti frumkvæði að því og mótmæltu aðilar 

ekki að það yrði gert. Samkvæmt úrskurði Hæstaréttar var EFTA-dómstólinn spurður álits á 

eftirfarandi: 

 

Í ljósi þess að reglugerð (EC) nr. 1901/2006 og reglugerð (EC) nr. 469/2009 hafa 
ekki verið teknar upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið verður 
viðbótarvottorð, á grundvelli reglugerðar (EBE) nr. 1768/92, gefið út fyrir lyf, ef 
tímabilið frá því að umsóknin um grunneinkaleyfi var lögð inn þar til fyrsta 
markaðsleyfi var gefið út á Evrópska efnahagssvæðinu er styttra en fimm ár? 

                                                
103 Hrd. 3. maí 2018 í máli nr. 506/2016. 
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Svar EFTA-dómstólsins barst þann 21. desember 2017. Túlkaði dómstóllinn spurningu 

Hæstaréttar á þann veg að hún snéri að því hvort reglugerð nr. 1768/92/EB heimilaði að gefin 

væru út viðbótarvottorð með neikvæðum gildistíma. Dómstóllinn svaraði spurningunni á þá leið 

að í 1. mgr. 13. gr. reglugerðarinnar sé kveðið á  um gildistíma, og ekki sé fjallað þar með 

beinum hætti um viðbótarvottorð með neikvæðum gildistíma en orðalag ákvæðisins bendi ekki 

til þess að bannað sé að gefa út slík vottorð. Nefndi dómstóllinn að hvergi í reglugerðinni sé  að 

finna skilyrði um jákvæðan gildistíma. Niðurstaða dómstólsins var sú af framangreindum 

ástæðum að heimilt væri samkvæmt reglugerðinni að gefa út viðbótarvottarð með neikvæðum 

gildistíma.104 

 
4.2.7.3. Dómur Hæstaréttar 
Stjórnvöld í Þýskalandi höfðu áður synjað beiðni stefnanda um að gefa út viðbótarvottorð 

vegna einkaleyfisins. Áður en dómur Hæstaréttar féll í þessu máli hafði stefnandi höfðað mál 

fyrir dómstólum í Þýskalandi til þess að fá fellda úr gildi synjun þarlendra yfirvalda. Dómstóll 

í Þýskalandi beindi þeirri spurningu til Evrópudómstólsins hvort viðbótarvottorð fyrir lyf yrði 

veitt ef tímabilið frá því umsókn um grunneinkaleyfi var lögð fram þar til fyrsta markaðsleyfi 

væri gefið út í Evrópusambandinu væri styttra en fimm ár. Með dómi Evrópudómstólsins í máli 

nr. C-125/10 svaraði dómstóllinn spurningunni á þann veg að ekkert væri að finna í 

reglugerðinni sem útilokaði að gildistími viðbótarvottorðs væri enginn. Þá sagði í dómi 

Evrópudómstólsins að raunverulegur gildistími væri ekki meðal skilyrða fyrir útgáfu 

viðbótarvottorða. Taldi því dómurinn að skýra ætti ákvæði reglugerðarinnar á þann veg að 

heimilt væri að gefa út viðbótarvottorð með engum gildistíma.105  

Um þá niðurstöðu EFTA-dómstólsins að ekki sé kveðið á um það með beinum hætti 

um útgáfu viðbótarvottorða með engum gildistíma. og að í þeim ákvæðum þar sem fjallað er 

um gildistíma væri ekkert að finna sem kæmi í veg fyrir útgáfu viðbótarvottorða með engum 

gildistíma. Þá væri í þeim ákvæðum reglugerðarinnar um skilyrði fyrir útgáfu vottorða ekkert 

skilyrði að finna sem gerir kröfu um raunverulegan gildistíma. Segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Samkvæmt þessu svaraði dómstóllinn spurningu réttarins þannig að reglugerðin 
heimilaði útgáfu viðbótarvottorðs þótt tíminn sem hefði liðið frá því að umsókn um 
grunneinkaleyfi var lögð fram þangað til fyrsta markaðsleyfið var gefið út innan 

                                                
104 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-5/17 Merek Sharpe & Dohme Corp gegn Einkaleyfastofu frá 21. 
desember 2017. Skýrsla EFTA-dómstólsins 2017. Mgr. 55. 
105 Mál C-125/10 Merck Sharp & Dohme Corp. g. Deutsches Patent- und Markenamt [2011] ECR 1-812. 
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Evrópska efnahagssvæðisins væri styttri en fimm ár. Jafnframt hefði ekki áhrif á 
þessa niðurstöðu þótt ekki hefði tekið gildi fyrrgreind ákvörðun sameiginlegu EES-
nefndarinnar um að fella reglugerð nr. 1901/2006 og reglugerð nr. 469/2009 inn í 
EES-samninginn. 

 

Hæstiréttur áréttaði þessu næst að reglugerð nr. 1768/92/EB hefði lagagildi hér á landi, sbr. 1. 

mgr. 65. gr. a. laga nr. 17/1991 um einkaleyfi.  Segir í dómi Hæstaréttar að hvergi komi fram í 

reglugerð nr. 1768/92/EBE að það sé  skilyrði fyrir útgáfu viðbótarvottorða gildistími þeirra sé 

jákvæður. Hæstiréttur staðfesti með þessu dóm héraðsdóms í málinu. Hæstiréttur lagði 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til grundvallar í niðurstöðu sinni um að fella úr gildi úrskurð 

áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda. Hæstiréttur tók jafnframt til greina kröfu stefnanda um 

viðurkenningu á að einkaleyfastofu bæri að gefa út vottorðið. Lagði Hæstiréttur einnig álit 

EFTA-dómstólsins til grundvallar í þeirri niðurstöðu.  Niðurstaða Hæstaréttar í málinu er í 

góðu samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu og víkur Hæstiréttur 

ekki í neinu tilliti frá álitinu í niðurstöðum sínum. 

 
4.2.8. Hrd. 154/2017 (Kjötmálið)106 
4.2.8.1. Málavextir 
Síðasta málið sem kemur til skoðunar er hið svokallaða kjötmál. Málsatvik voru með þeim 

hætti að Ferskar kjötvörur ehf. höfðu pantað 83 kíló af ferskum nautalundum frá Hollandi. Var 

sótt um innflutningsleyfi fyrir kjötið hjá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytinu og það í 

kjölfarið flutt til landsins með flugi. Atvinnu-og nýsköpunarráðuneytið veitti FK 

innflutningsleyfið fyrir hönd sjávarútvegs-og landbúnaðarráðherra, en með þeim fyrirvara að 

skilyrðum að ákvæðum c., e.,  og g. liðar 5. gr. reglugerðar nr. 448/2012 um varnir gegn því að 

dýrasjúkdómar og sýktar afurðir berist til landsins, væru uppfyllt. Ferskar kjötvörur byggðu 

málatilbúnað sinn á því að þeim hafi í raun verið gert það ómögulegt að flytja til Íslands ferskt 

eða ófryst kjöt. Töldu Ferskar Kjötvörur að ákvörðun Matvælastofnunar að hafna 

innflutningnum á nautalundunum og ákvörðun tollstjóra að stöðva innflutninginn, hefðu verið 

í andstöðu við íslensk lög, eins og þau væru rétt skýrð samkvæmt ákvæðum EES-samningsins 

og skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt eða á grundvelli samningsins. Þá byggðu 

Ferskar Kjötvörur á því reglur EES-samningsins, rétt skýrðar samkvæmt almennum 

lögskýringarreglum, leiði til þeirrar niðurstöðu að innflutningur á hráu nautakjöti frá 

aðildarríkjum EES-samningsins sé heimill.  

 

                                                
106 Hrd. 11. október 2018 í máli nr. 154/2017. 
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4.2.8.2. Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 
Við meðferð málsins fyrir héraðsdómi óskaði stefnandi eftir því að aflað yrði ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins. Samkvæmt úrskurði Hæstaréttar var eftirfarandi spurningum beint til 

EFTA-dómstólsins:107 

1. Leiðir gildissvið EES-samningsins, eins og það er markað í 8. gr. hans, til þess 
að ríki, sem aðild á að samningnum, hafi frjálsar hendur um setningu reglna um 
innflutning hrárrar kjötvöru og sé í þeim efnum óbundið af ákvæðum samningsins 
og þeim gerðum, sem á honum byggja. 

2. Ef svarið við fyrstu spurningunni er neikvætt, er í öðru lagi spurt, hvort það 
samrýmist ákvæðum tilskipunar ráðsins 89/662/EBE, að ríki, sem aðild á að EES-
samningnum, setji reglur, þar sem þess er krafist, að innflytjandi hrárrar kjötvöru 
sæki um sérstakt leyfi áður en varan er flutt inn, og áskilji að lagðar séu fram í 
þeim tilgangi aðflutningsskýrslur, upplýsingar um uppruna- og framleiðsluland 
vörunnar, tegund vöru og framleiðanda auk tilskilinna vottorða, þar á meðal um 
að kjötið hafi verið fryst í tiltekinn tíma fyrir tollafgreiðslu. 

3. Í tengslum við aðra spurninguna er óskað álits á því, hvort ákvæði reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 hafi sérstaka þýðingu, þegar 
spurningunni er svarað. 

4. Í framhaldi af annarri og þriðju spurningunni er óskað svara við því, hvort það 
feli í sér tæknilega hindrun í skilningi 18. gr. EES-samningsins, að ríki, sem á 
aðild að samningnum, setji reglur þess efnis, að óheimilt sé að flytja til landsins 
hráa kjötvöru. 

5. Í tengslum við fjórðu spurninguna er óskað álits á því, hvort það hafi þýðingu 
þegar henni er svarað, ef heimilt er samkvæmt reglum innflutningslandsins að 
veita undanþágu frá slíku almennu banni, sem um getur í fjórðu spurningunni. 

6. Ef svarið við fjórðu og/eða fimmtu spurningunni er jákvætt, þá er óskað svara við 
því, í hvaða tilvikum slíkt bann við innflutningi hrárrar kjötvöru, eftir atvikum að 
teknu tilliti til aðstæðna sem lýst er í fimmtu spurningunni, geti talist réttlætanlegt 
með vísan til 13. gr. EES-samningsins. Jafnframt er óskað svara við því, hvaða 
kröfur beri að gera til sönnunar í því sambandi, einkum í ljósi varúðarreglu EES-
réttar.                                                                 

Þann 1. febrúar 2016 lét EFTA-dómstóllinn í ljós álit sitt á þeim spurningum sem beint var 

til hans. Í svari sínu við fyrstu spurningunni tók dómstóllinn fram að í 1. mgr. 8. gr. EES-

samningsins er kveðið á um koma skuli á frjálsum vöruflutningum milli samningsaðila í 

samræmi við ákvæði hans. Í a-lið 3. mgr. 8. gr. eru þessir frjálsu vöruflutningar takmarkaðir 

við þær vörur sem falla undir 25.–97. kafla í samræmdu vörulýsingar- og 

vörunúmeraskránni, nema annað sé tekið fram í samningnum. Hrátt nautakjöt fellur utan 

                                                
107 Hrd. 27. apríl 2015 í máli nr. 220/2015. 
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tilvitnaðra kafla samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskrárinnar, fellur hrátt nautakjöt 

því utan gildissviðs EES-samningsins, nema annað sé tekið fram.108 Þá benti dómstóllinn 

á að með 2. mgr. 19. gr. EES-samningsins hefðu aðildarríkin skuldbundið sig til að þess að 

auka frjálsræði í viðskiptum með landbúnaðarafurðir. Með ákvörðun sameiginlegu EES-

nefndarinnar nr. 133/2007 var því lýst yfir að ákvæði 1. kafla 1. viðauka  skyldu taka til 

Íslands að frátöldum ákvæðum um lifandi dýr, önnur en fisk og eldisdýr, og dýraafurðir á 

borð við egg, fósturvísa og sæði.  Þá kemur þar fram, að ef tiltekin gerð ætti ekki að taka 

til Íslands eða aðeins að hluta, þá skyldi það tekið fram í tengslum við hana. Þær gerðir sem 

teknar voru upp í 1. kafla 1. viðauka eigi þess vegna við um Ísland, nema að annað komi 

fram í aðlögunartextanum. Ekki hafi verið samið um neinar sérstakar aðlaganir fyrir Ísland 

og því taki gerðin að öllu leiti einnig til Íslands109                                                       

Það leiðir af 7. gr. EES-samningsins að aðildarríki verða bundin af þeim gerðum ESB sem 

teknar hafa verið upp í EES-samninginn og ber aðildarríkjunum að tryggja fulla innleiðingu á 

þeim inn í landsrétt. Samkvæmt 3. gr. samningsins ber aðildarríkjum að gera allar viðeigandi 

til þess að tryggt sé að staðið verði við þær skuldbindingar sem af samningnum leiða og forðast 

að gera þær ráðstafanir sem geta stefnt því í tvísýnu að markmiðum EES-samningsins verði 

náð. Dómstóllinn taldi samkvæmt framangreindu að með upptöku gerðanna í 1. kafla 1. 

viðauka EES-samningsins, hafi aðildarríkin komið sér saman um það að rýmka gildissvið 

samningsins þannig að hann nái einnig yfir viðskipti með landbúnaðarafurðir. Þannig taldi 

EFTA-dómstóllinn að svarið við fyrstu spurningunni væri á þá leið að „gildissvið EES-

samningsins, eins og það er markað í 8. gr. hans, leiðir ekki til þess að EES-ríki hafi frjálsar 

hendur um setningu reglna um innflutning hrárrar kjötvöru og sé óbundið af viðeigandi 

ákvæðum sem tekin hafa verið upp í viðauka EES-samningsins.“110  

          Í svari sínu við annarri spurningu  benti dómstóllinn á að í formálsorðum gerðarinnar sé 

lögð áhersla á það að tryggja að dýraheilbrigðiseftirlit fari fram á sendingarstað, þ.e. 

upprunalandi.  Í 1. gr. gerðarinnar er  kveðið á um að dýraheilbrigðiseftirlitið með dýraafurðum 

skuli ekki lengur fara fram við landamæri. Þess er sérstaklega krafist af aðildarríkjunum  

samkvæmt 3. gr. gerðarinnar, eins og hún var löguð að EES-samningnum, að þau tryggi að 

dýraafurðir hafi verið fengnar, skoðaðar og merktar í samræmi við reglur EES-réttar, sem gilda 

                                                
108 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-17/15 Ferskar kjötvörur ehf. gegn íslenska ríkinu frá 1. febrúar 2016. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2016. mgr. 43. 
109 Sama heimild, mgr. 46-47. 
110 Sama heimild, mgr. 48-50. 



 47 

um viðtökustaðinn, og að heilbrigðisvottorð, dýraheilbrigðisvottorð eða eitthvert annað skjal 

sem kveðið er á um í dýraheilbrigðisreglum EES fylgi þeim. Samkvæmt 5. gr. má einnig sinna 

dýraheilbrigðiseftirliti á viðtökustað í formi skyndiathugana ef fyrir hendi er rökstuddur grunur 

um að brot hafi verið framið.111                                                                                                      

 Þá taldi dómstóllinn að markmiðum gerðarinnar yrði ekki náð ef aðildarríkjunum væri 

frjálst að ganga lengra í eftirlitinu en ákvæði gerðarinnar mæla fyrir um. Þannig samræmist 

það ekki tilgangi gerðarinnar að gengið sé lengra og ríki grípi til einhverra viðbótarráðstafana. 

Ísland hafi ekki sýnt fram á að um skyndikannanir væri að ræða eins og heimilar eru samkvæmt 

5. gr. gerðarinnar heldur var óumdeilt í málinu að aðgerðir Íslands væru bæði reglulegar og 

kerfisbundnar. Aðgerðirnar væru því ekki samrýmanlegar ákvæðum gerðarinnar.112 

Dómstóllinn hafnaði þeim röksemdum Íslands  um að taka bæri tillit til einangrunar Íslands og 

ónæmisfræðilegs varnarleysis dýraflóru landsins og hugsanlegra afleiðinga á líf og heilsu 

manna. Dómstóllinn benti á að samkvæmt EES-samningnum væri í gildi aðlögun fyrir Ísland, 

sem tekur til lifandi dýra, annarra en fiska og lagareldisdýra. Ekki væri að finna í samningnum 

nein aðlögunarákvæði vegna innflutnings hrárra kjötvara til Íslands.113                                                      

 Þá hafnaði dómstóllinn því að hægt væri að vísa til ákvæða 13. gr. EES-samningsins 

um  að markmiðið með aðgerðum Íslands sé, vernd lífs og heilsu manna og dýra. Það væri ekki 

mögulegt  þar sem gerðin sjálf kveður á um nauðsynlegar aðgerðir til að tryggja vernd heilsu 

dýra og manna. Því svaraði EFTA-dómstóllinn annarri spurningunni þannig „að það samrýmist 

ekki ákvæðum tilskipunarinnar, að ríki, sem aðild á að EES-samningnum, setji reglur, þar sem 

þess er krafist, að innflytjandi hrárrar kjötvöru sæki um sérstakt leyfi áður en varan er flutt inn, 

og áskilji að lagt sé fram vottorð um að kjötið hafi verið geymt frosið í tiltekinn tíma fyrir 

tollafgreiðslu.“114 Dómstóllinn taldi ekki þörf á að svara þeim spurningum sem eftir stóðu, í 

ljósi af niðurstöðum hans í annarri spurningunni.  

4.2.8.3. Dómur Hæstaréttar 
Í dómi héraðsdóms sem staðfestur var af Hæstarétti kveður við heldur kunnuglegan tón í 

forsendum dómsins. Þar enduróma þau rök sem fyrst komu fram í dómi Hæstaréttar 

Fagtúnsmálinu,115 að við skýringu á ákvæðum EES-samninginn beri að hafa ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins til hliðsjónar, komi ekkert fram sem leiði til þess að vikið verði framhjá því 

                                                
111 Sama heimild , mgr. 64. 
112 Sama heimild, mgr. 67. 
113 Sama heimild, mgr. 73. 
114 Sama heimild, mgr. 76-77. 
115 Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 169/1998. 
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áliti. Héraðsdómur er  tiltölulega afdráttarlaus varðandi það að fylgja eigi ráðgefandi áliti 

EFTA-dómstólsins í málinu. Segir um þetta í dómi héraðsdóms „Við skýringu ákvæða EES-

samningsins ber að hafa hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins komi ekkert fram sem 

leiði til þess að vikið verði frá því áliti.“  Héraðsdómur rekur með mjög nákvæmum hætti svör 

EFTA-dómstólsins í forsendum sínum við mat á því hvort íslenskum stjórnvöldum hafi verið 

heimilt að gera umræddar kröfur um að frysta skuli hrátt kjöt áður en það er flutt inn til landsins. 

Í dómi héraðsdóms segir síðan: 

 

Með hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA dómstólsins frá 1. febrúar 2016 verður því 
slegið föstu að íslensk stjórnvöld hafi, á grundvelli EES-samningsins, ekki haft 
frjálsar hendur um setningu reglna um innflutning á hrárri kjötvöru. Var íslenska 
ríkið bundið af viðeigandi ákvæðum sem tekin hafa verið upp í viðauka EES-
samningsins. Þá er það jafnframt niðurstaða dómsins, með hliðsjón af ráðgefandi 
áliti EFTA dómstólsins 1. febrúar 2016, að það samrýmist ekki ákvæðum 
tilskipunar nr. 89/662EBE að ríki sem aðild á að EES-samningnum, setji reglur þar 
sem þess er krafist að innflytjandi hrárrar kjötvöru sæki um sérstakt leyfi áður en 
varan er flutt inn og áskilji að lagt sé fram vottorð um að kjötið hafi verið geymt 
frosið í tiltekinn tíma fyrir tollafgreiðslu [...] 
 

Af ofangreindu er ljóst að að fullkomið samræmi er á úrlausn héraðsdóms Reykjavíkur í málinu 

og ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins, hvað varðar innleiðingu á EES-reglum varðar og 

lögmæti krafna íslenskra stjórnvalda um frystingu á fersku kjöti. 

Að þessari niðurstöðu fenginni tók héraðsdómur því næst til skoðunar hvort íslenska 

ríkið hefði bakað sér skaðabótaskyldu með aðgerðum sínum. Héraðsdómur áréttaði að með 

þeim spurningum sem lagðar voru fyrir EFTA-dómstólinn væri leitað álits á því hvort að þau 

mistök sem áttu sér stað af hálfu íslenskra stjórnvalda geti varðað íslenska ríkið 

skaðabótaábyrgð. Rakti héraðsdómur að EFTA-dómstóllinn hafi látið í ljós það álit sitt að það 

væri grundvallarregla í EES-rétti að aðildarríki beri skaðabótaábyrgð gagnvart einstaklingum 

vegna þess tjóns sem hlýst af ófullnægjandi innleiðingu á  EES-reglum, að ákveðnum 

skilyrðum uppfylltum.116 Um skaðabótaábyrgð ríkisins sagði EFTA-dómstóllinn að það væri á 

valdi íslenskra dómstóla að skera úr um það hvort skaðabótaábyrgð ríkisins njóti fullnægjandi 

lagastoðar að íslenskum rétti, sbr. 2. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944.  

Rakti héraðsdómur því næst hvort að skilyrðum um bótaábyrgð  væri fullnægt. Um 

fyrsta skilyrðið sem lýtur að því að að tilskipun feli í sér að einstaklingar öðlist nánar tiltekin 

réttindi, og að tilskipunin beri með sér hver þau réttindi séu, sagði héraðsdómur að einstaklingar 

                                                
116 Hér er sem fyrr átt við þau skilyrði sem koma fram í áðurnefndum dómi EFTA-dómstólsins í máli Karls K. 
Karlssonar hf. gegn íslenska ríkinu. 
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og lögaðilar ættu ekki að þurfa að sæta því að þola annað og meira eftirlit vegna innflutnings á 

hráu kjöti en fram koma í tilskipun nr. 89/662/EB, héraðsdómur taldi því að fyrsta skilyrðinu 

væri fullnægt.  

Um annað og þriðja skilyrðið sem kveða á um að orsakasamband sé á milli brots 

aðildarríkis og tjónsins, og að brotið sé nægjanlega alvarlegt, segir í dómi héraðsdóms að 

ráðherra hafi í tvígang lagt fram lagafrumvörp á Alþingi sem ætlað var að innleiða tilskipun nr. 

89/662/EB. Með þessum frumvörpum var lagt til að innflutningur á hráu kjöti yrði heimilaður, 

þessi frumvörp urðu þó ekki að lögum. Lagt var fram þriðja frumvarpið sem var samþykkt og 

varð að lögum. Með þeim lögum var innflutningur á hráu kjöti til landsins áfram óheimill. 

Héraðsdómur taldi að athugasemdir með frumvarpi með lögunum bæru það með sér að íslensk 

stjórnvöld hefðu gert sér grein fyrir því að með því að samþykkja frumvarpið væri ekki verið 

að innleiða tilskipunina á réttan hátt í íslenskan rétt. Einnig bæri að líta til þess að ESA hafði 

áður kvartað við íslensk stjórnvöld yfir innflutningsbanninu og bent á að íslenska ríkið væri 

brotlegt á skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum. Í þessu ljósi taldi héraðsdómur 

augljóst að brotið væri alvarlegt, orsakasamband væri því til staðar, og að Ferskar Kjötvörur 

ehf. hefðu orðið fyrir tjóni vegna brotsins. Niðurstaða héraðsdóms er því sú að íslenska ríkið 

sé skaðabótaskylt gagnvart Ferskum Kjötvörum ehf. og tók héraðsdómur í öllu mið af 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í rökstuðningi sínum. Af öllu ofangreindu er dómur 

héraðsdóms í málinu sem staðfestur var af Hæstarétti í góðu samræmi við ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins. Ekki er að sjá að litið sé á nokkur hátt  fram hjá þeim forsendum sem 

EFTA-dómstóllinn leggur til grundvallar í niðurstöðum sínum. 

Eins og segir hér að framan þá staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms. Í dómi 

Hæstaréttar kemur fram að ESA hafði áður höfðað tvö samningsbrotamál gegn íslenska ríkinu, 

en í þeim málum hafði EFTA-dómstóllinn komist að þeirri niðurstöðu að Ísland hefði ekki 

staðið við skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum með að hafa í gildi þær reglur 

um innflutning á ferskum kjötvörum sem að ofan greinir frá.117 Vísaði Hæstiréttur til þess sem 

hafði bæði komið fram í niðurstöðum EFTA-dómstólsins í samningsbrotamálunum og 

ráðgefandi áliti dómsins, að ekki væri mögulegt fyrir íslenska ríkið að vísa til markmiðsins um 

verndun á lífi og heilsu manna og dýra til þess að réttlæta takmarkanir á innflutningi á 

kjötvörum innan EES-svæðisins, með vísun í 13. gr. EES-samningsins. Þar sem í tilskipuninni 

sjálfri er kveðið á um samræmingu á nauðsynlegum aðgerðum til þess að tryggja heilsu manna 

                                                
117 Þetta eru dómar EFTA-dómstólsins í málum nr. E-2/17 og E-3/17 Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi frá 14. 
nóvember 2017. Skýrsla EFTA-dómstólsins 2017. 
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og dýra. Með þessum orðum staðfestir Hæstiréttur dóm héraðsdóms Reykjavíkur og var 

íslenska ríkinu gert að greiða Ferskum Kjötvörum skaðabætur vegna takmarkana íslenskra 

stjórnvalda á innflutningi á ferskum kjötvörum frá EES-svæðinu. Hér er úrlausn Hæstaréttar 

því í algjöru samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í málinu. 

 

4.3. Dómar Landsréttar 
Þann 1. janúar 2018 tóku í gildi lög nr. 50/2016 um dómstóla. Með gildistöku laganna tók til 

starfa nýr dómstóll, Landsréttur. Landsréttur er millidómstig eða áfrýjunardómstóll. Með 

tilkomu hans urðu dómstigin á Íslandi þrjú í stað tveggja.  Til Landsréttar er unnt að skjóta 

úrlausnum héraðsdómstólanna, og verða úrlausnir hans endanlegar í flestum málum. 

Samkvæmt núgildandi réttarskipan verður úrskurðum héraðsdómstóla um að afla ráðgefandi 

álita EFTA-dómstólsins nú skotið til Landsréttar í stað Hæstaréttar eins og áður var, sbr. 

núgildandi 3. mgr. 1. gr. laga nr. 21/1994 um öflun álits EFTA-dómstólsins um skýringu 

samnings um Evrópska efnahagssvæðið.  

 Þó Landsréttur hafi aðeins verið starfandi í rúmt ár þegar þessi orð eru skrifuð, er ekki 

úr vegi að kanna þá framkvæmd dómstólsins sem þegar liggur fyrir.  Við rannsókn á leitarvél 

réttarins kemur í ljós að í alls fjögur skipti hefur dómstóllinn tekið fyrir í úrlausnum sínum mál 

þar sem til tals hefur komið að afla álits EFTA-dómstólsins.120 Í þremur þessara mála voru 

kærðir úrskurðir héraðsdóms um að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins, og í einu málanna 

var gerð krafa um slíkt undir rekstri málsins fyrir Landsrétti. Í öllum málunum hefur 

Landsréttur hafnað því að leitað yrði ráðgefandi álits í málunum, með þeim rökum að að ekki 

væri nauðsynlegt að afla álits EFTA-dómstólsins eða að ekki verði séð að svör EFTA-

dómstólsins geti haft áhrif við úrlausnir málanna. Í máli nr. 830/2018121 fellir Landsréttur úr 

gildi úrskurð héraðsdóms um að afla ráðgefandi álits, með þeim rökum að ekki sé nauðsynlegt 

að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins svo unnt sé að fella dóm í málinu. 

 Það kann að vekja athygli að Landsréttur skuli hafa komist að þeirri niðurstöðu í öllum 

málunum að ekki sé nauðsynlegt að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um skýringu á 

ákvæðum EES-samningsins. Ekki er þó tilefni til að draga neinar sérstakar ályktanir af þessari 

framkvæmd. Hafa verður í huga að hér er aðeins um fjögur mál að ræða á því rúma ári sem 

dómstóllinn hefur verið starfandi. Ekki er að sjá að Landsréttur sé á einhvern hátt ólíklegri til 

að fallast á það að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins þegar þess er þörf. Ekki er heldur 

að merkja að Landsréttur hafi gert ríkari kröfur en Hæstiréttur áður, heldur virðist dómurinn 

                                                
120 Þetta eru mál nr. 119/2018, 500/2018, 830/2018 og 622/2018. 
121 Dómur Landsréttar 9. janúar 2019 í máli nr. 830/2018. 
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fylgja þeim viðmiðunum sem fram komu í máli HOB vína122 um það hvenær afla skuli 

ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins. Frekari vangaveltur um þetta fellur utan umfjöllunarefnis 

þessarar ritgerðar.  Ekkert sem bendir til þess að ætla megi að Landsréttur muni sveigja af þeirri 

braut sem mörkuð hefur verið af Hæstarétti undanfarna áratugi. 

 

4.4. Mál Fosen Linjen í Noregi123 
Í nýlegu norsku dómsmáli þá vakti það athygli að Lagmannsretten sem er áfrýjunardómstóll 

ákvað að leggja ekki til grundvallar ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu. 

Málsatvik voru með þeim hætti að Fosen Linjen var fyrirtæki í Noregi sem rak ferjuþjónustu. 

Fosen Linjen tapaði í opinberu útboði á vegum hins opinbera um þjónustu á tiltekinni ferjuleið. 

Fosen Linjen taldi sig hafa orðið fyrir tjóni vegna þessa og höfðaði mál á hendur verkkaupa og 

krafðist skaðabóta vegna missis hagnaðar. Óskað var eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins 

í málinu. Svar barst frá EFTA-dómstólnum þann 31. október 2017. Dómstóllinn komst að þeirri 

niðurstöðu að einfalt brot á reglum um opinber innkaup nægði til þess að um skaðabótaábyrgð 

gæti verið að ræða.124 Segir í dómnum: 

 

Lagmannsretten kan ikke legge til grunn EFTA-domstolens kjennelse om at det 
gjelder et objektivt ansvar for tap av den positive kontraktsinteressen. 
Lagmannsretten må følge det som er fastslått i praksis fra EU-domstolen og 
Høyesterett [...] 

 

Lagmannsretten tekur fram í dómi sínum að rétturinn geti ekki lagt álit EFTA-dómstólsins til 

grundvallar í málinu. Segir í dómnum að samkvæmt dómaframkvæmd Hæstaréttar Noregs og 

Evrópudómstólsins, séu gerðar kröfur um að brot á reglum um opinber innkaup þurfi að vera 

veruleg til þess að til bótaábyrgðar geti komið.  Segir jafnframt í dómnum að réttinum sé skylt 

að fylgja fordæmum Hæstaréttar Noregs og Evrópudómstólsins.  Dómi Lagmannsretten í 

málinu hefur verið áfrýjað til Hæstaréttar Noregs sem hefur einnig óskað eftir ráðgefandi áliti 

EFTA-dómstólsins. Ekki hefur farið fram flutningur á málinu fyrir Hæstarétti Noregs þegar 

þessi orð eru skrifuð, þar sem enn er beðið þess að EFTA-dómstóllinn svari þeim spurningum 

sem Hæstiréttur Noregs beindi til dómsins. 

                                                
122 Hrd. 7. júní 2005 í máli nr. 212/2005. 
123 Dómur Lagmannsretten frá 2. mars 2018 í máli nr. LF-2015-187242. 
124 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-16/16 Fosen Linjen AS. gegn AtB AS. frá 31. október 2017. Skýrsla 
EFTA-dómstólsins 2017.  



 52 

5.  Afleiðingar þess að dómstólar fara ekki eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins. 
5.1. Almennt 
Eins og fram hefur komið þá hafa íslenskir dómstólar alltaf lagt ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins til grundvallar þegar eftir þeim hefur verið óskað. Jafnvel þó að ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins hafi formlega ekki verið talin vera bindandi fyrir íslenska dómstóla.125  

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða afleiðingar það getur haft ef íslenskir dómstólar 

fara ekki eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins þegar þau liggja fyrir. Eins fram kom í 

öðrum kafla hér að ofan getur það  leitt til rangrar túlkunar á ákvæðum EES-réttar, ef íslenskir 

dómstólar fylgja ekki ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins.  Slíkt getur haft í för með sér að 

íslenska ríkið teljist hafa vanefnt skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum.126  eins 

og áður segir er það ekki sá gjörningur dómstóla að fara ekki eftir ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins sem felur í sér að aðildarríki teljist hafa brotið gegn skuldbindingum sínum 

samkvæmt EES-samningnum, heldur felst brotið í hinni röngu  túlkun á EES-reglum.127  

Skúli Magnússon, héraðsdómari heldur því fram í  grein sinni árið 2002 að EFTA-

dómstóllinn hefði lokaorðið um skýringu á ákvæðum EES-samningsins. Þetta leiði af 3. kafla 

VII. þáttar EES-samningsins og jafnframt af hollustuskyldu aðildarríkjanna samkvæmt 3. gr. 

EES-samningsins. Telur Skúli að það þyrftu að vera fyrir hendi sérstaklega óvenjulegar 

aðstæður til að íslenskum dómstól væri heimilt að virða ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins að 

vettugi.128 Þó tekur Skúli fram að í þessu felist aðeins að EFTA-dómstóllinn eigi lokaorðið um 

skýringu á EES-reglum en ekki um það hver staða þeirra er að landsrétti.129  

Afleiðingar þess að dómstólar fari ekki eftir ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins 

þegar þeirra hefur verið aflað, getur samkvæmt framansögðu verið þær að ESA höfði 

samningsbrotamál130 gegn Íslandi. Jafnframt getur það leitt til þess að íslenska ríkið verði 

skaðabótaskylt gagnvart einstaklingum eða lögaðilum sem verða fyrir fjárhagslegu tjóni vegna 

þessa, að tilteknum skilyrðum uppfylltum.131 Verður í þessum kafla fjallað nánar um  mögulega 

skaðabótaskyldu íslenska ríkisins fari Hæstiréttur ekki eftir ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins þegar þeirra hefur verið aflað. En sem fyrr segir, verður að hafa hugfast að það er 

                                                
125 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 
Tímarit lögfræðinga 135, 152-153. 
126 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 
Tímarit lögfræðinga 135, 137. 
127 Sama heimils, 140-141. 
128 Skúli Magnússon, „Fordæmi Hæstaréttar og EFTA-dómstólsins-nokkur orð um dóm Hæstaréttar 25. október 
2001“ (2002) 2 Úlfljótur 191, 203. 
129 Sama heimild. 
130 Samningsbrotamál eru höfðuð skv. 2. mgr. 31. gr. ESE.  Samningsbrotamál eru mál sem ESA höfðar gegn 
aðildarríki vegna brota á skuldbindingum þess samkvæmt EES-samningnum. 
131 Hér er sem fyrr vísað í þau skilyrði sem komu fram í dómi EFTA-dómstólsins í máli Karls K. Karlssonar hf. 
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ekki sá gjörningur að fara ekki eftir álitum EFTA-dómstólsins heldur sú ranga túlkun á 

ákvæðum EES-samningsins sem er fylgifiskur þess gjörnings.132 

 

5.2 Um skaðabótaskyldu aðildarríkja vegna brota á EES-reglum 
5.2.1. ESB-réttur 
Það var í dómi Evrópudómstólsins í máli Francovich133 að meginreglunni um að aðildarríki 

ESB geti orðið bótaskylt gagnvart ESB-borgurum vegna vanrækslu á að innleiða tilskipanir 

ESB í landsrétt, var slegið fastri. Evrópudómstóllinn hefur ítrekað staðfest þessa meginreglu í 

Evrópurétti í dómaframkvæmd sinni. Það var svo í dómum Evrópudómstólsins í málum 

Brasserie de Pécheur134 og Factortame135 sem gildissvið bótaábyrgðar aðildarríkjanna var 

víkkað út á þann hátt að hún næði yfir allar aðgerðir ríkisvaldsins eða aðgerðarleysis eftir 

atvikum. Sama hvort um væri að ræða löggjafarvald, framkvæmdavalds eða dómsvalds. 

 

5.2.2. EES-réttur 
Meginreglunni um bótaábyrgð aðildarríkja EES-samningsins vegna rangrar innleiðingar EES-

reglna var slegið fastri í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur.136 Um skaðabótaábyrgð ríkisins segir í dóminum að ákvæðum EES-

samningsins væru í ríkum mæli ætlað að vera einstaklingum og lögaðilum til hagsbóta. Því 

velti framkvæmd samningsins á því að þessir aðilar geti byggt á þeim réttindum sem felist í 

samningnum. Þá tók dómstóllinn fram að hann teldi EES-samninginn vera þjóðréttarsamning 

sérstaks eðlis. Sá samruni sem fælist í samningnum gengi ekki eins langt eða væri eins víðtækur 

og sá samruni sem stefnt væri að með Rómarsáttmálanum. En þó gengju markmið og gildissvið 

EES-samningsins lengra en ef um venjulegan þjóðréttarsamning væri að ræða. Dómstóllinn 

taldi það meðal annars felast í markmiðinu um einsleitni að það tjón sem hljótist af því að 

landsréttur sé ekki lagaður réttilega að tilskipunum, fáist bætt. Dómstóllinn taldi að 

samningsaðilar bæri skylda til þess að sjá til þess að aðilar sem verða fyrir tjóni vegna vanefnda 

ríkisins á skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum.137 Kemur fram í ráðgefandi 

áliti  EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu að aðilum  EES-samningsins bæri skylda til þess að 

                                                
132 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA dómstólsins-Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 2 
Tímarit lögfræðinga 135, 137. 
133 Sbr. mál  C-6 og 9/90 Francovich o.fl. gegn Ítalíu [1991] ECR 1-5357. 
134 Sbr. mál C-46/93 Brasserie du Pêcheur gegn Þýskalandi [1996] ECR 1-1029. 
135 Sbr. mál nr.C-48/93 The Queen v Secretary of State for Transport, ex parte: Factortame Ltd and 
others. [1996] ECR-1029. 
136 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-9/1997 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu frá 10. 
desember 1998. Skýrsla EFTA-dómstólsins 1998. 
137 Sama heimild, bls. 112. 
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sjá til þess að þeir einstaklingar sem verða fyrir tjóni vegna rangrar innleiðingar EES-reglna í 

landsrétt, fái tjón sitt bætt.138 

Þó að EFTA-dómstóllinn teldi að meginreglan um skaðabótaábyrgð ríkisins fælist í 

samningnum, þá færi eftir eðli vanrækslu ríkisins á skuldbindingum sínum hvort til bótaskyldu 

ríkisins geti stofnast. Þannig taldi dómstóllinn að uppfylla þyrfti þrenn nánar tiltekin skilyrði 

svo til bótaábyrgðar geti komið. Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að það felist í tilskipun að 

einstaklingar öðlist nánar tiltekin réttindi, og að tilskipunin beri með sér hver þau réttindi séu. 

Í öðru lagi þarf að vera um nægilega alvarlega vanrækslu ríkisins  á skuldbindingum sínum að 

ræða. Og í þriðja lagi er gerð krafa um að orsakatengsl séu á milli vanrækslu ríkisins á 

skuldbindingum sínum samkvæmt tilskipun og þess tjóns sem einstaklingur verður fyrir.139 

 Þessi niðurstaða EFTA-dómstólsins um skaðabótaábyrgð ríkisins var mjög umdeild 

meðal fræðimanna og lögfræðinga sem töldu meðal annars að þessi regla væri byggð á 

meginreglum ESB-réttar um bein réttaráhrif og forgangsáhrif ESB-réttar gagnvart innlendum 

rétti aðildarríkjanna, en þær reglur eru ekki hluti af EES-samningnum.140 Ekki er að finna 

ákvæði í EES-samningnum sem kveður á um skaðabótaskyldu aðildarríkjanna gagnvart 

einstaklingum sem verða fyrir tjóni af völdum vanrækslu ríkja á skuldbindingum sínum 

samkvæmt samningnum. Óttar Pálsson lögmaður sagði í grein sinni, „Ráðgefandi álit EFTA-

dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur gegn íslenska ríkinu-meginregla um 

skaðabótaábyrgð“ að ekki  væri með öllu víst að þegar samningurinn var gerður, að 

samningsaðilar hafi gert sér grein fyrir að slík regla væri hluti af samningnum.141  

Davíð Þór Björgvinsson segir í riti sínu EES-réttur og landsréttur að lögfræðilegar 

forsendur fyrir þeirri niðurstöðu EFTA-dómstólsins að skaðabótaskylda ríkisins sé hluti af 

EES-samningnum séu veikar. Meðal annars af þeim ástæðum að ekki sé kveðið á um slíka 

reglu í samningnum sjálfum, þá segir Davíð Þór jafnframt að ýmislegt benda til þess að það 

hafi í raun vakað fyrir samningsaðilum að slík regla væri ekki hluti af samningnum.142  

Má segja að í þessari niðurstöðu Hæstaréttar í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur felist 

að það er einnig meginregla í íslenskum rétti að ófullnægjandi innleiðing á EES-reglum, geti 

bakað íslenska ríkinu skaðabótaábyrgð. 143 En Hæstiréttur byggir niðurstöðu sína á því að þetta 

                                                
138 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-9/1997 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu frá 10. 
desember 1998. Skýrsla EFTA-dómstólsins 1998, 114. 
139 Sama heimild, 113. 
140 Sjá nánar ítarlega umfjöllun í bók Davíðs Þórs Björgvinssonar, EES-réttur og landsréttur, (Bókaútgáfan 
Codex 2006) 216-225. 
141 Óttar Pálsson, „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur gegn íslenska ríkinu-
meginregla um skaðabótaábyrgð“ (1999) 2 Tímarit lögfræðinga 111, 117. 
142 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 222. 
143 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 214. 
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sé mögulegt vegna þess að EES-samningurinn hafi verið lögfestur á Íslandi, en sé þó reist á því 

að EES-samningurinn sé samningur sérstaks eðlis.144  

Það var svo í máli Karls K. Karlssonar ehf. gegn íslenska ríkinu sem það reyndi á það í 

fyrsta skipti hvort aðildarríki EES-samningsins geti orðið skaðabótaskyld vegna brota á 

meginmáli EES-samningsins. Leitað var ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins146 sem taldi að 

aðildarríkin geti orðið skaðabótaskyld vegna brota á skuldbindingum sínum samkvæmt EES-

samningnum, hvort sem um væri að ræða brot á afleiddri löggjöf EES-samningsins147  eða brot 

gegn meginmáli samningsins.  

Að þessu sögðu þá virðist í dag vera almennt gengið út frá því, og það viðurkennt í 

íslenskum rétti að ríkið geti verið skaðabótaskylt vegna vanrækslu á að innleiða EES-reglur 

inn í íslenskan rétt  eða vegna ófullnægjandi innleiðingar á EES-reglum. Að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum. Þessi regla hefur margsinnis verið staðfest af dómstólum.149  

 

5.3. Möguleg skaðabótaábyrgð íslenska ríkisins vegna rangrar túlkunar Hæstaréttar á 
EES-rétti 
5.3.1. ESB-réttur 
Í dómi Evrópudómstólsins í máli Köbler150 kemur fram sú meginregla að aðildarríki skuli bæta 

það tjón sem einstaklingar verði fyrir vegna brota á ESB-rétti. Það skipti ekki máli til hvaða 

greinar ríkisvaldsins brotið verði rakið. Var það staðfest í dómnum að aðildarríki geti verið 

skaðabótaskyld vegna tjóns sem einstaklingar verða fyrir vegna brota á ESB-rétti sem hægt er 

að rekja til æðstu dómstóla aðildarríkja ESB. Samkvæmt dóminum gilda sömu skilyrði og 

dómurinn setti fram í dómi sínum í máli Brasserie de Pécheur.151 Þó virðist vera samkvæmt 

dómnum að dómstóllinn geri ríkari kröfur til þess brotið sé talið „nægilega alvarlegt“ þegar um 

er að ræða brot æðstu dómstóla, og að dómstóllinn túlki skilyrðið með þrengri hætti en þegar 

                                                
144 Sama heimild, 215. 
146 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/01 Karl K. Karlsson hf. gegn íslenska ríkinu frá 30. maí 2002. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2002. 
147 Hér er átt við reglugerðir og tilskipanir ESB. sem hafa verið teknar upp í EES-samninginn. Sjá nánari 
umfjöllun í riti Sigurðar Líndal og Skúla Magnússonar, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins (Hið íslenska bókmenntafélag 2011) 135. 
149 Af þeim dómum Hæstaréttar sem hafa verið skoðaðir sérstaklega í tengslum við rannsóknarspurningu þessarar 
ritgerðar má nefna dóm Hæstaréttar í máli nr. 154/2017 (Kjötmálið). Í dómi Hæstaréttar í máli nr. 532/2012 (Þór 
Kolbeinsson) kom til álita að íslenska ríkið væri skaðabótaskylt, en rétturinn komst að þeirri niðurstöðu að brotið 
væri ekki nægilega alvarlegt til þess að til skaðabótaábyrgðar gæti komið. 
150 Mál nr. C-224/01 Köbler g. austuríska ríkinu [2003] ECR 1-10239. 
151 Þessi skilyrði eru að reglan sem brotin eru í fyrsta lagi að reglan sem brotin er skapi rétt handa einstaklingum, 
í öðru lagi að að brotið sé nægilega alvarlegt og í þriðja lagi að orsakatengsl séu á milli brotsins og tjóns 
einstaklingsins. Þetta eru sömu skilyrði og koma fram í dómi EFTA-dómstólsins í máli Karls K. Karlssonar gegn 
íslenska ríkinu. 
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aðrar greinar ríkisvaldsins eru brotlegar gagnvart ESB-rétti.152 Ljóst er því samkvæmt þessum 

dómi Evrópudómstólsins að verulega mikið þarf að koma til svo brot teljist nægilega alvarlegt.  

 Aftur reyndi á þetta álitaefni í dómi Evrópudómstólsins í máli Traghetti,153 en í því máli 

höfðu verið sett lög í landsrétti Ítalíu sem takmörkuðu skaðabótaábyrgð ítalska ríkisins við 

sérstaklega tilgreind alvarleg brot dómstóla. Þannig var bótaábyrgð ítalska ríkisins vegna 

rangrar túlkunar dómstóla á lagaákvæðum með öllu útilokuð. Deilt var um hvort þessi 

lagasetning stæðist ESB-rétt. Í dómi Evrópudómstólsins segir að sé bótaábyrgð útilokuð á 

grundvelli rangrar túlkunar dómstóla, væri reglan sem dómstóllinn sló fastri í máli Köbler, gerð 

merkingarlaus.154 Segir jafnframt  í dómi Evrópudómstólsins að þau skilyrði sem 

landsdómstólar leggja til grundvallar bótaábyrgð aðildarríkja vegna brota æðstu dómstóla, ekki 

vera strangari en þau sem koma fram í máli Köblers. 155 

 Var það niðurstaða Evrópudómstólsins að það samræmdist ekki ESB-rétti að takmarka 

bótaábyrgð aðildarríkja ESB við tilgreind brot dómstóla og útiloka bótaábyrgð vegna brota 

æðstu dómstóla. Með þessum dómi Evrópudómstólsins í máli Traghetti má segja að það verið 

endanlega staðfest að aðildarríki ESB geti orðið skaðabótaskyld vegna brota æðstu dómstóla á 

ESB-reglum. En eftir dóm Evrópudómstólsins í máli Köblers var sú skoðun útbreidd að slík 

bótaábyrgð væri einungis fræðilegur möguleiki, vegna hinna ströngu skilyrða.156 

Af ofangreindum dómum Evrópudómstólsins í málum Köblers og Traghetti má ráða 

að þá meginreglu sé að finna í ESB-rétti að aðildarríki ESB geti raunverulega orðið 

skaðabótaskyld vegna brota á ESB-rétti sem rekja má tilæðstu dómstóla aðildarríkjanna.  

 

5.3.2. EES-réttur 
Eins og fram kemur hér að framan er sú regla hluti af ESB-rétti að aðildarríki ESB geta orðið 

skaðabótaskyld gagnvart einstaklingum vegna brota æðstu dómstóla á ESB-reglum. Vaknar 

því sú spurning hvort sambærilega reglu sé að finna í EES-rétti. Samkvæmt 6. gr. EES-

samningsins ber íslenskum dómstólum, þegar þeir beita ákvæðum EES-samningsins að túlka 

þau til samræmis við úrskurði Evrópudómstólsins, sem máli skipta og kveðnir voru upp fyrir 

undirritunardag EES-samningsins.157  

                                                
152 Sjá umfjöllun í grein Margrétar Einarssonar, „Bótaábyrgð vegna brota sem rekja má til æðstu dómstóla“ 
(2011) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 11-12. 
153 Mál C-173/03 Traghetti del Mediterreneo g. ítalska ríkinu [2006] ECR 1-5177. 
154Sama heimild,  mgr. 40. 
155 Sama heimild, mgr. 44. 
156 Sjá umfjöllun í grein Margrétar Einarssonar, „Bótaábyrgð vegna brota sem rekja má til æðstu dómstóla“ 
(2011) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 13. 
157 EES-samningurinn var undirritaður þann 2. maí 1992. 
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 Eins og fram kom í kafla 4.2.3.  þá var í máli Þórs Kolbeinssonar159  því haldið fram að 

Hæstiréttur hefði gert alvarleg mistök við túlkun á lagareglum í dómi sínum í máli nr. 

132/2010160 Byggði stefnandi á því að Hæstarétti hafi borið að túlka tilteknar reglur til 

samræmis við ESB-reglur.161 Taldi stefnandi að afleiðingarnar af mistökum Hæstaréttar hafi 

verið þær að hann hafi þurft að bera tjón sitt sjálfur vegna vinnuslyss. En til þess hefði ekki 

komið ef Hæstiréttur hefði túlkað íslensk lög til samræmis við EES-reglur. 

 Stefnandi hafði gert kröfu um það í málinu að leitað yrði álits EFTA-dómstólsins á því 

hvort íslenska ríkið geti orðið skaðabótaskylt vegna mistaka eða rangrar túlkunar Hæstaréttar 

á EES-reglum. Hæstiréttur hafnaði beiðni stefnanda um að EFTA-dómstóllinn yrði spurður 

álits á því hvort ríkið geti orðið skaðabótaskylt vegna mistaka eða rangrar túlkunar Hæstaréttar. 

Þess í stað spurði Hæstiréttur um skaðabótaskyldu ríkisins vegna rangrar innleiðingar 

tilskipana. EFTA-dómstóllinn virðist þó engu að síður fram í áliti sínu ávarpa þetta álitaefni. 

Segir um þetta í áliti EFTA-dómstólsins: 

EFTA-dómstóllinn tekur í upphafi fram, að svara verður síðari spurningu 
Héraðsdóms Reykjavíkur á grundvelli þeirrar forsendu sem gengið er út frá í 
spurningunni. Hún er sú að hafi EES-réttur verið brotinn, þá felist brotið í því að 
íslenski löggjafinn hafi ekki innleitt EES-reglur réttilega í landsrétt. Af þessu leiðir, 
að utan sviðs spurningarinnar fellur það álitaefni hvort íslenska ríkið hafi bakað sér 
skaðabótaábyrgð vegna rangrar beitingar landsdómstóla á EES-rétti, en sú er 
skoðun stefnanda. Í því sambandi tekur EFTA-dómstóllinn fram að til þess að ríki 
geti samkvæmt EES-rétti talist bótaskylt vegna slíks brots þyrfti brotið, hvað sem 
öðru líður, að vera augljóst í eðli sínu, sjá til hliðsjónar mál Köbler [...]162  

 

Í grein sinni frá árinu 2011 telur Margrét Einarsdóttir að í þessum orðum EFTA-dómstólsins 

felist vísbending um það að dómstóllinn telji að aðildarríki EES geti orðið skaðabótaskyld 

vegna brota æðstu dómstóla aðildarríkjanna á EES-rétti.165 

 EFTA-dómstóllinn tekur í upphafi fram, að svara verði síðari spurningu héraðsdóms 

Reykjavíkur á grundvelli þeirrar forsendu sem gengið er út frá í spurningunni. Hún er sú að 

hafi EES-réttur verið brotinn, þá felist brotið í því að íslenski löggjafinn hafi ekki innleitt EES-

reglur réttilega í landsrétt. Af þessu leiðir, að utan sviðs spurningarinnar fellur það álitaefni 

hvort íslenska ríkið hafi bakað sér skaðabótaábyrgð vegna rangrar beitingar landsdómstóla á 

EES-rétti, en sú er skoðun stefnanda. Í því sambandi tekur EFTA-dómstóllinn fram að til þess 

                                                
159 Hrd. 21. febrúar 2013 í máli nr. 532/2012. 
160 Hrd. 23. mars 2010 í máli nr. 132/2010. 
161 Dómurinn er reifaður frekar í kafla 4.2.3.  
162 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu frá 10. desember 2010. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2009-2010, mgr. 77. 
165 Sjá umfjöllun í grein Margrétar Einarssonar, „Bótaábyrgð vegna brota sem rekja má til æðstu dómstóla“ 
(2011) 1 Tímarit lögfræðinga 5, 26. 
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að ríki geti samkvæmt EES-rétti talist bótaskylt vegna slíks brots þyrfti brotið, hvað sem öðru 

líður, að vera augljóst í eðli sínu, sjá til hliðsjónar mál Köbler sem vitnað er til hér að framan, 

53. mgr.166 

Stefnandi í málinu krafðist þess aðallega að íslenska ríkinu yrði gert að greiða sér skaðabætur 

á grundvelli þess að ranglega hefði verið staðið að leiða tilskipanir nr. 89/391/EBE og 

92/57/EBE inn í íslenskan rétt. Niðurstaða héraðsdóms var sú að vanræksla íslenska ríkisins á 

skyldum sínum hefði ekki verið nægilega alvarleg svo að til bótaábyrgðar gæti komið. Til vara 

byggði stefnandi bótakröfu sína á því að Hæstiréttur hafi gert mistök við túlkun sína á 

framangreindum tilskipunum. Niðurstaða héraðsdóms sem var staðfest af Hæstarétti var sú að 

með dómi Hæstaréttar í málinu hafi málið endanlega verið til lykta leitt, sbr. 1. mgr. 116. gr. 

laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.samkvæmt 2. mgr. 116. sömu laga verður krafa sem 

dæmd hefur verið efnislega ekki lögð undir sama dómstól eða hliðstæðan til úrlausnar. Taldi 

héraðsdómur því að ekki væri lagaheimild fyrir hendi til þess taka dómsúrlausn Hæstaréttar til 

endurskoðunar. Var íslenska ríkið því sýknað af varakröfu stefnenda. 

 Héraðsdómur Reykjavíkur komst að sömu niðurstöðu í nýlegum dómi sínum í máli nr. 

E-514/2018.167 Í því máli var meðal annars byggt á því af hálfu stefnanda að Hæstiréttur hafi í 

dómi sínum í máli nr. 243/2015168 byggt niðurstöðu sína á misskilningi eða rangri túlkun á 

tilteknum EES-reglum. Taldi stefnandi sig hafa orðið fyrir tjóni vegna Þessa misskilnings eða 

rangrar túlkunar Hæstaréttar. Komst héraðsdómur að efnislega sömu niðurstöðu og 

héraðsdómur hafði áður komist að í máli Þórs Kolbeinssonar. Segir í dómi héraðsdóms að 

sakarefnið í dómi Hæstaréttar í máli nr. 243/2015 hafi endanlega til lykta leitt með dómi 

Hæstaréttar, og stendur gildi þess dóms óhaggað, sbr. 1. mgr. 116. gr. laga nr. 91/1991. og 

verði efnisleg niðurstaða dómsins ekki endurskoðuð af  héraðsdómi. 

 Af þessum tveimur dómum héraðsdóms sem falla með um það bil sjö ára millibili þá 

virðist það vera nokkrum erfiðleikum bundið að höfða mál fyrir héraðsdómi, til innheimtu 

skaðabóta vegna misskilnings eða rangrar túlkunar Hæstaréttar á EES-reglum. Í dómi sínum í 

máli Þórs Kolbeinssonar bendir dómurinn á að vegna ákvæða 1. mgr. 116. gr. laga um meðferð 

einkamála þá hafi aðilar í einkamálum fá úrræði til þess að fá dóma Hæstaréttar endurskoðaða, 

                                                
166 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-2/10 Þór Kolbeinsson gegn íslenska ríkinu frá 10. desember 2010. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2009-2010, mgr. 77. 
167 Dómur héraðsdóms Reykjavíkur 27. febrúar 2019 í máli nr. E-514/2018. 
168 Hrd. 26. nóvember 2015 í máli nr. 243/2015. 



 59 

ef frá eru talin ákvæði um endurupptöku mála samkvæmt 169. gr. laga um meðferð 

einkamála.169 

 Líklegt má telja að ef reyndi á það fyrir EFTA-dómstólnum með beinum hætti hvort 

aðildarríki geta orðið bótaskylt vegna brota á EES-samningnum sem rekja mætti til æðstu 

dómstóla, þá  myndi dómurinn komast að þeirri niðurstöðu að svo sé. Álit EFTA-dómstólsins 

í máli Þórs Kolbeinssonar veitir ákveðna vísbendingu um þetta.  

6. Helstu niðurstöður 
6.1. Almennt 
Meginrannsóknarspurning ritgerðarinnar var að skoða hvort dómar Hæstaréttar samræmist 

ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins. Í öðrum kafla ritgerðarinnar var fjallað með almennum 

hætti um EES-samninginn og þær stofnanir sem ætlað er að tryggja góða framkvæmd 

samningsins, þ.e. Eftirlitsstofnun EFTA og EFTA-dómstólinn. Þá var fjallað um ráðgefandi 

álit EFTA-dómstólsins og áhrif þeirra á úrlausnir íslenskra dómstóla.172 Í þriðja kafla var farið 

yfir framkvæmd Hæstaréttar frá stofnun EFTA-dómstólsins í janúar árið 1994 til ársins 2011. 

Það tímabil hefur verið talsvert rannsakað af fræðimönnum. Farið var yfir niðurstöður 

fræðimanna173 sem gáfu til kynna að dómar Hæstaréttar  hafi alltaf tekið mið af ráðgefandi 

álitum EFTA-dómstólsins þegar þau hafa legið fyrir.174  

Farið var yfir Hvernig Hæstiréttur mótaði í hinu svokallaða Fagtúnsmáli175 þá 

meginreglu að leggja skuli ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til grundvallar þegar þau liggja 

fyrir, nema sérstakar aðstæður gefi tilefni til annars. Þessi meginregla hefur verið staðfest 

ítrekað í dómum Hæstaréttar síðan. 

  

6.2. Eru dómar Hæstaréttar í samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins? 
Í þessari ritgerð var rannsökuð sérstaklega dómaframkvæmd Hæstaréttar eftir árið 2011. Frá 

árinu 2011 hafa í átta málum legið fyrir ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins.178 Fyrsti dómur 

Hæstaréttar sem tekinn var til skoðunar var mál Aresbank179 Hæstiréttur lagði ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins til grundvallar um að það fé sem Aresbank átti hjá Hæstiréttur teldist 

                                                
169 Þó er vert að taka það fram að dómi héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-514/2018 var áfrýjað til Landsréttar 
þann 26. mars 2019. og er nr. 224/2019 í málaskrá Landsréttar. Málið hefur ekki verið flutt þegar þessi orð eru 
skrifuð. 
172 Sjá nánari umfjöllun í öðrum kafla. 
173 Þau skrif fræðimanna sem liggja til grundvallar þessari rannsókn eru listuð upp í inngangi ritgerðarinnar, sjá 
neðanmálsgrein nr. 1. 
174 Sjá nánari umfjöllun í þriðja kafla. 
175 Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 169/1998. 
178 Þetta eru mál: Þetta eru mál: Hrd. 169/2011, Hrd. 191/2012, Hrd. 532/2012, Hrd. 92/2013, Hrd. 837/2014, 
Hrd. 273/2015, Hrd. 506/2016 og Hrd. 154/2017. 
179 Hrd. 17. janúar 2013 í máli nr. 169/2011. 
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innistæða í rýmri merkingu hugtaksins. Hæstiréttur sýknaði  stefndu í málinu á grundvelli 

lögmætis neyðarlaganna svokölluðu og þeim sérstöku aðstæðum sem uppi voru á Íslandi á 

þessum tíma. Taldi Hæstiréttur í dómi sínum að aðgerðir fjármálaeftirlitsins hefðu verið í 

samræmi við íslensk lög og að eftirlitið hefði ekki farið út fyrir valdheimildir sínar. Lagði 

Hæstiréttur þess vegna til grundvallar að það fé sem Aresbank átti hjá hefði ekki flust yfir til 

hins nýja Landsbanka.  

Í máli Jan Anfinn Wahl180 lagði Hæstiréttur til grundvallar þau skilyrði sem fram komu 

í ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins við mat  á lögmæti ákvörðunar útlendingastofnunar um að 

neita stefnanda um inngöngu til landsins á grundvelli aðildar hans að samtökum vítisengla í 

Noregi. Dómur Hæstaréttar var í algjöru samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem 

lá fyrir í málinu.   

Í máli Þórs Kolbeinssonar gegn íslenska ríkinu181 staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu 

héraðsdóms um að ranglega hefði verið staðið að innleiðingu tilskipunum nr. 92/57/EBE og 

89/392/EBE inn í íslenskan rétt. Tók  héraðsdómur mið af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. 

Við mat á því hvort íslenska ríkið hefði bakað sér skaðabótaskyldu gagnvart stefnanda tók 

héraðsdómur mið af þeim skilyrðum fyrir  bótaábyrgð aðildarríkja sem slegið var föstum í 

ráðgefandi álitum EFTA-dómstólsins í málum Erlu Maríu Sveinbjörnsdóttur182 og í máli Karls 

K. Karlssonar.183 Niðurstaða héraðsdóms var sú að vanræksla ríkisins á skuldbindingum sínum 

hefði ekki verið nægilega alvarleg til að til bótaábyrgðar gæti komið. Er dómur héraðsdóms í 

málinu í góðu samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins.  

Í máli Atla Gunnarssonar gegn íslenska ríkinu184 tók Hæstiréttur undir þau sjónarmið 

EFTA-dómstólsins að þágildandi ákvæði 3. mgr. 2. tölul. 70. gr. laga nr. 90/2013 um tekjuskatt, 

hefðu ekki verið í samræmi við EES-reglur. Kom því til skoðunar hvort íslenska ríkið hefði 

bakað sér skaðabótaskyldu gagnvart stefnanda. Hæstiréttur hafnaði bótaskyldu ríkisins á þeim 

grundvelli að brotið væri ekki nægilega alvarlegt. Taldi Hæstiréttur að þágildandi ákvæði 3. 

mgr. 2. tölul. 70. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt, hefðu verið afdráttarlaus varðandi nýtingu 

persónuafsláttar maka. Ríkisskattstjóra hafi því ekki verið fært annað en að leggja ákvæði laga 

um tekjuskatt til grundvallar ákvörðun sinni. Það virðist vera að hér hafi á einhvern hátt reynt 

á ytri mörk þess hversu langt Hæstiréttur er tilbúinn að ganga í að skýra íslensk lög til samræmis 

                                                
180 Hrd. 17. október 2013 í máli nr. 191/2012. 
181 Hrd. 21. febrúar 2013 í máli nr. 532/2012. 
182 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-9/1997 Erla María Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu frá 10. 
desember 1998. Skýrsla EFTA-dómstólsins 1998. 
183 Dómur EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/01 Karl K. Karlsson hf. gegn íslenska ríkinu frá 30. maí 2002. 
Skýrsla EFTA-dómstólsins 2002.  
184 Hrd. 2. október 2014 í máli nr. 92/2013. 
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við EES-reglur. Vísaði Hæstiréttur í þessu sambandi í fyrri dóm sinn í máli nr. 10/2013185 þar 

sem rétturinn sagði að lögskýring á grundvelli 3. gr. laga nr. 2/1991 um Evrópska 

efnahagssvæðið geti ekki leitt til þess að litið verði fram hjá íslenskum lögum. 

Í máli Creditinfo186 staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms í málinu. Niðurstaða 

Hæstaréttar í málinu er í góðu samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í 

málinu og virðist Hæstiréttur ekki víkja í frá álitinu í niðurstöðum sínum. 

Í máli Sorpu gegn samkeppniseftirlitinu187 reyndi á það hvort Sorpa bs. væri í raun 

fyrirtæki á samkeppnismarkaði þegar fyrirtækið stundaði þá starfsemi að taka á móti og farga 

sorpi. Sorpa hélt því fram í málinu að ákvæði samkeppnislaga giltu ekki um starfsemina þar 

sem Sorpa væri opinber aðili. Með hliðsjón af ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins þá hafnaði 

Hæstiréttur öllum málsástæðum Sorpu. Hæstiréttur rökstuddi niðurstöðu sína með hliðsjón af 

áliti EFTA-dómstólsins og víkur rétturinn á engan hátt frá álitinu.  

Í máli Merck Sharp & Dohme Corp. gegn Einkaleyfastofu188 Felldi Hæstiréttur úr gildi 

ákvörðun áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda. Dómur Hæstaréttar er af öllu í góðu samræmi við 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu.  

Síðasta málið sem kom til skoðunar var Kjötmálið189 svokallaða. Hæstiréttur staðfesti 

dóm héraðsdóms um skaðabótaskyldu íslenska ríkisins gagnvart Ferskum kjötvörum ehf. Var 

því slegið föstu á grundvelli ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins að íslenska ríkinu hefði ekki 

verið heimilt að setja reglur um innflutning á hráu kjöti frá öðrum aðildarríkjum EES-

samningsins. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkið hefði ekki staðið við 

skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum og lagði til grundvallar þeirri niðurstöðu, 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins og niðurstöðu EFTA-dómstólsins í tveimur 

samningsbrotamálum sem ESA hafði höfðað gegn Íslandi.190 Tók héraðsdómur í öllu mið af 

ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins í rökstuðningi sínum.  Dómur héraðsdóms í málinu sem 

staðfestur var af Hæstarétti er góðu samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá 

fyrir í málinu. Ekki er að sjá að litið sé á nokkur hátt, fram hjá þeim forsendum sem EFTA-

dómstóllinn leggur til grundvallar í niðurstöðum sínum. 

  

                                                
185 Hrd. 24. janúar 2013 í máli nr. 10/2013. 
186 Hrd. 11. júní 2015 í máli nr. 837/2014. 
187 Hrd. 2. febrúar 2017 í máli nr. 273/2015. 
188 Hrd. 3. maí 2018 í máli nr. 506/2016. 
189 Hrd. 11. október 2018 í máli nr. 154/2017. 
190 Þetta eru dómar EFTA-dómstólsins í málum nr. E-2/17 og E-3/17 Eftirlitsstofnun EFTA gegn Íslandi frá 14. 
nóvember 2017. Skýrsla EFTA-dómstólsins 2017. 
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6.2.1. Niðurstaða 
Áður var sagt að kannað yrði hvort að mögulega hafi eitthvað breyst í afstöðu Hæstaréttar til 

áhrifa ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins á úrlausnir íslenskra dómstóla. Það er niðurstaða 

höfundar að dómar Hæstaréttar eru í góðu samræmi við ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins 

þegar þau liggja fyrir.191  Sérstaklega í ljósi þess að Hæstiréttur virðist í auknum mæli eiga 

frumkvæði að því aflað sé ráðgefandi álita EFTA-dómstólsins þegar vafi leikur á réttri túlkun 

á ákvæðum EES-samningsins. Það má því leggja til grundvallar að mati höfundar að 

Hæstiréttur hafi fylgt þeirri meginreglu sem fyrst kom fram í Fagtúnsmálinu192 að leggja skuli 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til grundvallar þegar þeirra hefur verið aflað. En eins fram 

kom í grein Þorgeirs Örlygssonar frá árinu 2007 þá er þessi meginregla ekki með öllu 

fortakslaus. Heldur getur við sérstakar aðstæður getur verið tilefni til þess að víkja frá álitum 

EFTA-dómstólsins.193 Engar nánari leiðbeiningar voru finna í rökstuðningi Hæstaréttar um það 

hverskonar við hvaða aðstæður væri ástæða að líta fram hjá ráðgefandi álitum EFTA-

dómstólsins. Ef til vill má segja að Hæstiréttur hafi skýrt það örlítið betur við hvaða aðstæður 

hann er ekki tilbúinn til að leggja ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins til grundvallar í úrlausnum 

sínum, sbr. mál Aresbank194 og mál Atla Gunnarssonar195 Fram hefur komið að Hæstiréttur er 

ekki tilbúinn til þess að víkja íslenskum lögum til hliðar. Þetta má sérstaklega merkja í máli 

Atla Gunnarssonar þar sem Hæstiréttur taldi að ríkisskattstjóri hafi ekki haft svigrúm til þess 

að víkja frá ákvæðum laga nr. 90/2003 um tekjuskatt. Einnig ber að líta til dóms Hæstaréttar í 

máli Aresbank þar sem Hæstiréttur dæmir málið á grundvelli lögmætis hina svokölluðu 

neyðarlaga. Hafa ber þó í huga að í báðum þessum málum leggur Hæstiréttur ráðgefandi álit 

EFTA-dómstólsins til grundvallar í niðurstöðum sínum. Athyglisvert er einnig í þessu 

samhengi að horfa til hins nýlega norska dóms í máli Fosen Linjen196 sem reifaður var í kafla 

5.4. En í þeim dómi segir beinlínis að hinn norski dómstóll Lagmannsretten geti ekki lagt 

ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins sem lá fyrir í málinu til grundvallar. Ástæðan fyrir þessu var 

sú að hinn norski Lagmannsrett taldi að álit EFTA-dómstólsins væri ósamrýmanlegt 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og fordæmum Hæstaréttar Noregs. 

 

                                                
191 Þetta eru mál: Hrd. 169/2011, Hrd. 191/2012, Hrd. 532/2012, Hrd. 92/2013, Hrd. 837/2014, Hrd. 273/2015, 
Hrd. 506/2016 og Hrd. 154/2017. 
192 Hrd. 18. nóvember 1999 í máli nr. 169/1998. 
193 Þorgeir Örlygsson, „Iceland and the EFTA Court-twlve years of experience“ í ritinu Economic law and 
justice in times of globalisation: Festschrift for Carl Baudenbacher, (Baden Baden 2007) 225-242. 
194 Hrd. 17. janúar í máli nr. 169/2011. 
195 Hrd. 2. október 2014 í máli nr. 92/2013. 
196 Dómur Lagmannsretten frá 2. mars 2018 í máli nr. LF-2015-187242. 



 63 

Að lokum; 

Þó það tengist ekki efni ritgerðarinnar með beinum hætti þá vakti það nokkra athygli höfundar 

að það virðist vera að Hæstiréttur hafi í auknum mæli frumkvæði að því að afla ráðgefandi álits 

EFTA-dómstólsins. Af þeim átta málum sem tekin voru til skoðunar í ritgerðinni, þá hefur 

Hæstiréttur átt frumkvæði að því að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins í fimm málum.203 

En þetta gæti verið til marks um það að Hæstiréttur sé að færast nær því sem gengur og gerist 

á hinum Norðurlöndunum, þar sem algengara hefur verið að landsdómstólar eigi fumkvæði að 

því að óska eftir áliti.204  Þessi þróun getur verið til marks um það að Hæstiréttur hafi á síðustu 

árum orðið meðvitaðri meðvitaðri um mikilvægi EES-réttar.  Þetta er talsverð breyting frá því 

sem áður var þegar  flestar álitsbeiðnir voru komnar til vegna einhliða óskar stefnenda í málum, 

og oft við mótmæli gagnaðila sem oftast var íslenska ríkið og/eða stofnanir þess.205 Það skal 

þó látið ógert að spá fyrir um það hvort áframhald verði á þessari þróun á næstu árum, það mun 

tíminn leiða í ljós. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
203 Þetta eru mál nr. 169/2011, 191/2012, 92/2013, 273/2015 og 506/2016. 
204 Ólafur Ísberg Hannesson, „Ráðgefandi álit: úttekt á framkvæmd Hæstaréttar“ (2016) 4 Tímarit lögfræðinga 
547, 563. 
205 Sama heimild, 565. 
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