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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður staða bókunar 35 í íslenskum rétti skoðuð. Verður því fyrst að skoða 

það réttarkerfi sem býr að baki samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES). Því verður, 

í stuttu máli, gerð grein fyrir Evrópusambandinu (ESB) og upphafi EES-samstarfsins. Jafnframt 

verður stuttlega fjallað um kenningar þjóðaréttar um eineðli og tvíeðli. Þá verður bókun 35 

skoðuð, hvernig hún var innleidd hérlendis og hvort fræðimenn telji íslensk stjórnvöld hafa 

uppfyllt skuldbindingu sína samkvæmt bókuninni. Því næst verður dómaframkvæmd dómstóls 

Fríverslunarsamtaka Evrópu (EFTA) og Hæstaréttar skoðuð með tilliti til bókunar 35. Einnig 

verður gerð grein fyrir bréfi sem íslenskum stjórnvöldum barst frá Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) 

þar sem ESA fjallaði um það hvort skuldbindingu íslands samkvæmt bókun 35 væri fullnægt. 

Þá verður því velt upp hvernig unnt væri að innleiða bókun 35 á fullnægjandi hátt, en í því 

samhengi verður fjallað um það hvort stjórnarskrárbreytingar sé þörf. Loks verða niðurstöður 

þessarar ritgerðar teknar saman.  

2 ESB og EES-samningurinn 

2.1 ESB 
Rætur Evrópusambandsins má rekja til loka seinni heimsstyrjaldarinnar þar sem vilji stóð til að 

tryggja frið innan Evrópu.1 Rómarsáttmálinn var gerður árið 1957 en með honum var lagður 

grunnur að Efnahagsbandalagi Evrópu (EBE). Með Maastrichtsáttmálanum árið 1992 varð EBE 

svo að Evrópubandalaginu (EB), auk þess sem Evrópusambandið (ESB) var stofnað.2 EBE og 

EB var svo steypt saman við gildistöku Lissabonsáttmálans árið 2009 undir heiti ESB.3 ESB 

grundvallast á tveimur milliríkjasamningum, þ.e. ESB-sáttmálanum og sáttmálanum um 

framkvæmd ESB. ESB-sáttmálinn byggist á Maastrichtsáttmálanum en sáttmálinn um 

framkvæmd ESB byggist á Rómarsáttmálanum, með síðari breytingum.4 Í Rómarsáttmálann 

voru settar reglur um frjálst flæði vöru, þjónustu, vinnuafls og fjármagns. Þessar reglur hafa 

verið nefndar fjórfrelsið og eru þær enn í dag hluti af kjarna ESB, ásamt sameiginlegum 

                                                 
1 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 15. 
2 Pétur Dam Leifsson: „Um stöðu þjóðréttarsamninga og annarra réttarheimilda af meiði þjóðaréttar í 
Evrópurétti“, bls. 402. 
3 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 22. 
4 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 39. 
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samkeppnisreglum.5 Samstarf aðildarríkjanna gengur lengra en þegar um hefðbundið 

milliríkjasamstarf er að ræða. Stofnanir ESB eru yfirþjóðlegar og hafa aðildarríkin framselt 

þessum stofnunum meira vald en almennt gerist í hefðbundnu milliríkjasamstarfi. Það sem 

einkum einkennir yfirþjóðlegt eðli ESB er í fyrsta lagi að stofnaðar eru sjálfstæðar stofnanir 

sem sinna bæði eftirliti og setningu reglna. Í öðru lagi hafa tilteknar stofnanir ESB að vissu 

leyti heimild til að taka ákvarðanir gegn vilja aðildarríkis. Í þriðja lagi taka reglur, sem settar 

eru af stofnunum ESB, milliliðalaust gildi í aðildarríkjunum og hafa þar beina réttarverkan, auk 

þess sem þær hafa forgangsáhrif gagnvart reglum landsréttar. Í fjórða lagi geta aðildarríkin 

orðið bótaskyld vegna brota gegn skyldum sínum, en einnig getur verið heimilt að grípa til 

sekta.6 Meginreglurnar um beina réttarverkan og forgangsáhrif ESB-réttar hefur ESB-

dómstóllinn staðfest í dómum sínum. Í máli Van Gend en Loos7 frá árinu 1963 setti dómstóllinn 

fram regluna um beina réttarverkan sambandsréttar. Í máli Costa8 frá árinu 1964 setti 

dómstóllinn fram regluna um forgangsáhrif sambandsréttar.9 Í fyrrnefndu reglunni felst að 

lögaðilar og einstaklingar geta, að ákveðnum skilyrðum uppfylltum, byggt beinan rétt á reglum 

sambandsréttar.10 Síðarnefnda reglan felur í sér að reglur sambandsréttar eru rétthærri en reglur 

aðildarríkjanna.11 

2.2  EES-samningurinn 
Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið (EES) tók gildi þann 1. janúar 199412, en hann 

tekur til EFTA-ríkjanna, að Sviss frátöldu, og aðildarríkja Evrópusambandsins.13 

Meginmarkmið EES-samningsins er tryggja að fjórfrelsið, auk sameiginlegra 

samkeppnisreglna, nái jafnframt til EFTA-ríkjanna. Þetta markmið samningsins um 

samræmingu reglna hefur verið nefnt einsleitni og hefur þau áhrif að ekki er unnt að ákveða 

                                                 
5 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 20. 
6 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 42-44. 
7 EBD, Van Gend en Loos (C-26/62), ECLI:EU:C:1963:1. 
8 EBD, Costa (C-6/64), ECLI:EU:C:1964:66. 
9 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 24. 
10 Arnaldur Hjartarson: „Beinir skattar – barátta um völd. Áhrif Evrópuréttar á reglur aðildarríkja 
Evrópubandalagsins á sviði beinna skatta“, bls. 528. 
11 Arnaldur Hjartarson: „Beinir skattar – barátta um völd. Áhrif Evrópuréttar á reglur aðildarríkja 
Evrópubandalagsins á sviði beinna skatta“, bls. 530. 
12 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 117. 
13 Davíð Þór Björgvinsson „EES-samningurinn og Mannréttindasáttmáli Evrópu sem réttarheimildir í 
íslenskum landsrétti“, bls. 70. 
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efni samningsins í eitt skipti fyrir öll.14 Markmiðið um einsleitni kemur fram í 1. mgr. 1. gr. 

EES-samningsins og hljóðar svo: 

 
Markmið þessa samstarfssamnings er að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og 
efnahagstengsla samningsaðila við sömu samkeppnisskilyrði og eftir sömu reglum með það fyrir 
augum að mynda einsleitt Evrópskt efnahagssvæði sem nefnist hér á eftir EES. 

 

Í 2. mgr. ákvæðisins kemur fram hvernig EES-samstarfinu skuli háttað þannig að markmiðinu 

um einsleitni verði náð. EES-samningurinn gerir ráð fyrir sérstöku eftirlits- og úrlausnarkerfi 

til þess að ná fram markmiðinu um einsleitni, en því verkefni sinna helst eftirlitsstofnun EFTA 

og EFTA-dómstóllinn.15 Við gerð EES-samningsins lagði ESB áherslu á að regla ESB um 

forgangsáhrif gilti einnig innan EES16, en á sama tíma lögðu EFTA-ríkin á það áherslu að EES-

samningurinn fæli ekki í sér framsal löggjafarvalds til stofnana EES. Því var sú leið farin að 

kveða á um forgangsreglu í sérstakri bókun við samninginn, bókun 35, en um hana verður nánar 

fjallað í kafla 4.17  

3 Kenningar um eineðli og tvíeðli  

Í þjóðarétti er notast við tvær kenningar til þess að lýsa sambandi þjóðaréttar og landsréttar. 

Þessar kenningar fjalla um eineðli, annars vegar, og tvíeðli, hins vegar. Samkvæmt 

eineðliskenningunni eiga lög þjóðaréttar og landsréttar sér sömu rætur og eru talin hluti af sama 

réttarkerfinu. Í ríkjum þar sem byggt er á eineðliskenningunni verða þjóðréttarskuldbindingar 

því hluti af landsrétti viðkomandi ríkis við fullgildingu þeirra. Meginreglan er sú að ef til 

árekstra kemur milli reglna landsréttar og þjóðaréttar hefur regla þjóðaréttar forgang gagnvart 

lögum landsréttar.  

 Í ríkjum sem byggja stjórnskipun sína á tvíeðliskenningunni eru landsréttur og þjóðaréttur 

tvö aðskilin réttarkerfi. Í tvíeðlisríkjum gilda reglur þjóðaréttar í samskiptum milli ríkja en 

landsrétturinn gildir innan ríkjanna. Samkvæmt því teljast reglur þjóðaréttar vera hluti af öðru 

réttarkerfi og eru því ekki réttarheimildir að landsrétti. Í þeim ríkjum sem byggja á kenningunni 

                                                 
14 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 123-124. 
15 Davíð Þór Björgvinsson „EES-samningurinn og Mannréttindasáttmáli Evrópu sem réttarheimildir í 
íslenskum landsrétti“, bls. 71. 
16 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 76. 
17 Davíð Þór Björgvinsson „EES-samningurinn og Mannréttindasáttmáli Evrópu sem réttarheimildir í 
íslenskum landsrétti“, bls. 75. 
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um tvíeðli er mismunandi hvernig þjóðréttarsamningar hafa áhrif á landsrétt. Stjórnskipun 

Íslands byggir á kenningunni um tvíeðli, en um það er ekki kveðið í stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944. Helgast tvíeðlisskipulagið af venjum um samband lands- og þjóðaréttar og 

langri hefð. Ólíkt Íslandi byggja flest ríki á meginlandi Evrópu á kenningunni um eineðli 

landsréttar. Ekki er þar með sagt að þjóðréttarsamningar öðlist þar lagagildi með fullgildingu.18 

4 Bókun 35 

4.1 Almennt um bókun 35 
Líkt og áður hefur komið fram var tilgangur bókunar 35 að sætta ósamrýmanleg sjónarmið 

EFTA-ríkjanna og ESB um forgangsáhrif EES-réttar.19 EFTA-ríkin þurfa, samkvæmt 

bókuninni, að tryggja forgang EES-reglna fram yfir ákvæði landsréttar. Þeim er það þó í 

sjálfsvald sett hvernig þau fullnægja þessari skuldbindingu. Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins 

ber EFTA-ríkjunum að innleiða í landsrétt þær gerðir sem teknar eru inn í samninginn, en á því 

byggist bókunin.20 Í aðfararorðum bókunar 35 segir:  

 

Þar eð með samningi þessum er stefnt að einsleitu Evrópsku efnahagssvæði sem byggist á 
sameiginlegum reglum, án þess að samningsaðila sé gert að framselja löggjafarvald til stofnana 
Evrópska efnahagssvæðisins; og þar eð þessum markmiðum verður því að ná með þeirri 
málsmeðferð sem gildir í hverju landi um sig. 

 

Bókunin sjálf hefur að geyma eina grein sem hljóðar svo:  

 

Vegna tilvika þar sem getur komið til árekstra á milli EES-reglna sem komnar eru til 
framkvæmdar og annarra laga, skuldbinda EFTA-ríkin sig til að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði 
þess efnis að EES-reglur gildi í þeim tilvikum.21 

 

Þá ber að nefna að bókun 35 tekur aðeins til innleiddra EES-reglna. Almennar reglur þjóðaréttar 

gilda því um réttaráhrif reglna sem ekki hafa verið innleiddar í landsrétt.22 Ef innleiðing á 

                                                 
18 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 
Íslenskan rétt“, bls. 276-277. 
19 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 174. 
20 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti“, bls. 375. 
21 Texti bókunarinnar er svohljóðandi á ensku: “For cases of possible conflicts between implemented 
EEA rules and other statutory provisions, the EFTA States undertake to introduce, if necessary, a statutory 
provision to the effect that EEA rules prevail in these cases“. 
22 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 174. 
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löggjöf samkvæmt EES-samningnum er ófullnægjandi getur íslenska ríkið, að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum, orðið bótaskylt, sbr. dóm EFTA-dómstólsins í máli Erlu Maríu 

Sveinbjörnsdóttur23 gegn íslenska ríkinu og dóm Hæstaréttar, Hrd. 1999, bls 4916 (236/1999).24 

4.2 Innleiðing bókunar 35 í Noregi 
Í Noregi var bókun 35 innleidd með 2. gr. norsku EES-laganna. Ákvæðið er eftirfarandi: 

 
Bestemmelser i lov som tjener til å uppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, skal i tilfelle 
konflikt gå foran andre bestemmelser som regulerer samme forhold. Tilsvarende gjelder dersom 
en forskrift som tjener til å oppfylle Norges forpliktelser etter avtalen, er i konflikt med en annen 
forskrift eller kommer i konflikt med en senere lov.25 

 

Ákvæðið mælir fyrir um forgang EES-reglna. Virðast Norðmenn því ganga lengra en 

Íslendingar í því að uppfylla skuldbindingu bókunar 35. Því hefur verið haldið fram að 

samkvæmt orðanna hljóðan virðist ákvæðið kveða á um forgangsáhrif sem stjórnskipulega ætti 

ekki að vera hægt að kveða á um í lögum. Reglan hefði því þurft að koma fram í stjórnarskrá 

Noregs. Hefur EES-samningnum í reynd verið veitt staða sem millistig milli stjórnarskrár og 

almennra laga, en langt hefur verið gengið í þeim efnum. Ef til árekstrar kemur milli norskra 

laga og EES-réttar hefur verið litið svo á að samkvæmt 2. gr. norsku EES-laganna njóti regla 

EES-réttar forgangs, nema það liggi í augum uppi að ætlun löggjafans hafi verið að fara gegn 

skuldbindingum samkvæmt EES-samningnum.26 

 Fjallað er um 2. gr. norsku EES-laganna í athugasemdum með frumvarpi til laganna. Kemur 

þar fram að Noregur byggi stjórnskipun sína á tvíeðliskenningunni, en um þá kenningu var 

fjallað í kafla 3. Í Noregi gildir svokallað „presumsjonsprinsipp“. Í því felst að gengið er út frá 

því að norskur landsréttur sé í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar ríkisins. Þá 

lögskýringarreglu, að túlka skuli landsrétt þannig að hann sé í samræmi við þjóðréttarlegar 

skuldbindingar, má leiða af framangreindu sjónarmiði. Sú regla dugir þó ekki til þess að 

fullnægja þeirri skuldbindingu sem felst í bókun 35. Því var talið talið nauðsynlegt að lögfesta 

regluna í 2. gr. norsku EES-laganna. Ákvæðið hefur verið skýrt þannig að það eigi einungis við 

                                                 
23 EFTAD, mál E-9/97, EFTACR 1998, bls. 95. 
24 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 77. 
25 Íslensk þýðing ákvæðisins: „Ákvæði í lögum, sem ætlað er að fullnægja skyldum Noregs samkvæmt 
samningnum, skuli ganga framar öðrum ákvæðum um sama tilvik ef um er að ræða árekstur. Hið sama 
gildi um stjórnvaldsfyrirmæli, sem ætlað er að fullnægja skyldum Noregs samkvæmt samningnum, ef 
um er að ræða árekstur við önnur stjórnvaldsfyrirmæli eða síðari lög.“ (Sigurður Líndal og Skúli 
Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, bls. 176). 
26 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti“, bls. 393. 
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um lögfestar EES-reglur. Því á ákvæðið hvorki við um EES-reglur sem hafa ekki verið 

innleiddar né reglur sem ekki hafa verið innleiddar með fullnægjandi hætti. 27 

 Á 2. gr. norsku EES-laganna reyndi í dómi Hæstaréttar Noregs, Rt. 2000, bls. 1811, 

(Storebrand Skadeforsikring AS gegn Veroniku Finanger). Í málinu taldi dómstóllinn að ákvæði 

í norsku umferðarlögunum væri andstætt EES-tilskipunum um ökutækjatryggingar. Meirihluti 

Hæstaréttar taldi að 2. gr. norsku EES-laganna ætti einungis við um lögfestar EES-reglur og 

væri því ekki unnt að víkja ákvæði norsku umferðarlaganna til hliðar á grundvelli ákvæðisins.28 

4.3 Innleiðing bókunar 35 á Íslandi 
Líkt og áður hefur komið fram er það EFTA ríkjunum í sjálfsvald sett hvernig þau útfæra 

skuldbindingu sína samkvæmt bókun 35. Til fullnustu bókunarinnar á Íslandi var sett regla í 3. 

gr. laga um Evrópska efnahagssvæðið nr. 2/1993 (eesl) sem hljóðar svo:29 

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

 

Af orðalagi ákvæðisins má ráða að um túlkunarreglu sé að ræða.30 Fram kemur í greinargerð 

við 3. gr. eesl. að með orðunum „lög og reglur“ sé bæði átt við lög og reglur sem eru EES-

samningnum óviðkomandi, og lög og reglur sem er ætlað að fullnægja skuldbindingum 

samkvæmt samningnum. Orðin „að svo miklu leyti“ bera með sér að reglan sé takmörkuð hvað 

tvennt varðar. Annars vegar á hún einvörðungu við um reglur sem brjóta í bága við EES-reglur. 

Hins vegar takmarkast hún af stjórnarskrá að því leyti að Alþingi getur ekki bundið hendur sínar 

hvað framtíðarlagasetningu varðar.31 Þó segir jafnframt í greinargerð með 3. gr. eesl.: 

 
Í 3. gr. felst m.a. að innlend lög sem eiga stoð í EES-samningnum verði jafnan túlkuð sem 
sérreglur laga gagnvart ósamræmanlegum yngri lögum, að því leyti að yngri lög víki þeim ekki 
ef þau stangast á, nema löggjafinn taki það sérstaklega fram. Þetta er nauðsynlegt til þess að 
tryggja samræmi í reglunum á Evrópska efnahagssvæðinu. Í bókun 35 er og skýrt tekið fram að 
þessi skýringarregla skuli ekki hafa í för með sér framsal á löggjafarvaldi og er 3. gr. við það 
miðuð.32 

 

                                                 
27 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 123-124. 
28 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 125-126. 
29 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins, 
bls. 175. 
30 Davíð Þór Björgvinsson „EES-samningurinn og Mannréttindasáttmáli Evrópu sem réttarheimildir í 
íslenskum landsrétti“, bls. 77. 
31 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 224. 
32 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 224. 
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Samkvæmt framangreindum orðum lítur út fyrir að það hafi verið markmið löggjafans að 

innleiða reglu sem felur í sér að EES-reglur teljist almennt sérreglur sem gangi framar yngri 

lögum samkvæmt lex specialis. Hins vegar eru þessi orð í greinargerðinni ekki í samræmi við 

þá reglu sem 3. gr. eesl. virðist fela í sér.33 

 

4.4 Fullnægir 3. gr. eesl. bókun 35 að mati fræðimanna? 
Um það hefur lengi verið deilt meðal fræðimanna hvort 3. gr. eesl. fullnægi kröfum bókunar 

35. Í svokallaðri „fjórmenningakenningu“ frá árinu 1992, sem nánar verður fjallað um í kafla 

7, var fallist á að 3. gr. eesl. fullnægði þeirri skuldbindingu sem bókun 35 felur í sér.34 Dr. 

Guðmundur Alfreðsson var annarrar skoðunar í áliti sínu um EES og stjórnarskrána frá sama 

ári. Sagði hann að miðað við tilgang og orðalag bókunar 35 væri um skyldu eða skuldbindingu 

að ræða, en ekki túlkunarreglu. Að hans mati gengur 3. gr. eesl. skemur en EES-samningurinn 

og fullnægir ekki þjóðréttarskuldbindingunni.35 Tók Margrét Einarsdóttir í sama streng í grein 

sinni Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti. Að hennar mati fullnægir 3. gr. eesl., eins og 

ákvæðið hefur verið túlkað af Hæstarétti, ekki þeirri skuldbindingu sem felst í bókun 35, en um 

dómaframkvæmd Hæstaréttar verður nánar fjallað í kafla 5.2.36  

 Þann 6. júní 1997 skipaði þáverandi forsætisráðherra nefnd til þess að kanna lögleiðingu 

EES-gerða hér á landi.37 Nefndin taldi að ákvæði 3. gr. eesl. uppfyllti ekki þá kröfu bókunar 35 

að EES-reglur skuli hafa forgang gagnvart lögum landsréttar, ef til árekstra kæmi. Þá kemur, 

að mati nefndarinnar, lítið annað fram í greininni en sú almennt viðurkennda lögskýringarregla 

að skýra skuli lög í samræmi við þjóðréttarlegar skuldbindingar Íslands.38 

5 Þróun í dómaframkvæmd og fyrir stjórnvöldum 

5.1 EFTA-dómstóllinn 
Í máli Restamark39 reyndi á túlkun bókunar 35. Málsatvik voru þau að finnskum einkaaðila var, 

án leyfis frá finnsku ríkisseinkasölunni á áfengi, meinað að flytja vín til Finnlands. 

                                                 
33 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti“, bls. 381. 
34 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 695. 
35 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 744. 
36 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 85. 
37 Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 1041. 
38 Alþt. 1998-1999, A-deild, bls. 1045-1046. 
39 EFTAD, mál E-1/94, EFTACR 1994-1995, bls. 15. 
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Áfrýjunarnefnd tollayfirvalda í Helsinki leitaði ráðgefandi álits hjá EFTA-dómstólnum 

varðandi túlkun á 11. og 16. gr. EES-samningsins. Í niðurstöðu sinni vísaði dómstóllinn til 

bókunar 35. Sagði dómstóllinn „að það hlyti að felast í eðli slíks ákvæðis, að ef til árekstra 

kæmi milli innleiddrar EES-reglu og annars landsréttar, gætu einstaklingar og lögaðilar reitt sig 

á hina fyrrnefndu fyrir innlendum dómstólum væri hún nægilega skýr og óskilyrt.“40 

Dómstóllinn taldi 16. gr. EES samningsins uppfylla þau skilyrði.41 

 Jafnframt reyndi á túlkun bókunar 35 í máli Harðar Einarssonar42 gegn íslenska ríkinu. Þar 

háttaði svo til að lagður var hærri virðisaukaskattur á bækur á erlendum tungumálum en bækur 

á íslensku, en málsatvik verða reifuð nánar í kafla 5.2. Leitað var ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins á því hvort slíkt fyrirkomulag bryti í bága við EES-rétt. Um það var m.a. spurt 

hvaða reglum bæri að fylgja ef landslög reyndust ósamrýmanleg ákvæðum innleiddra EES-

reglna.43 Í niðurstöðu dómstólsins kom fram að sú skuldbinding sem felst í bókun 35 eigi 

einungis við um lögfestar EES-reglur. Þó taki bókunin aðeins til þeirra ákvæða sem eru þannig 

úr garði gerð að einstaklingar og lögaðilar geti byggt á þeim fyrir innlendum dómstólum. Slík 

ákvæði þurfa að vera nægilega óskilyrt og nákvæm. Að mati dómstólsins uppfyllti 14. gr. EES-

samningsins þau skilyrði. Dómstóllinn svaraði því fyrrnefndri spurningu þannig:  

 
Fimmtu spurningu verður því að svara þannig, að þegar ákvæði landslaga samrýmist ekki 14. 
gr. EES-samningsins og sú grein hefur verið innleidd í landslög, er upp komin staða sem 
skuldbinding EFTA-ríkjanna í bókun 35 gildir um, en hún er reist á þeirri forsendu, að EES-
regla, sem innleidd hefur verið í landsrétt, skuli hafa forgang. 
 

Af framangreindum dómum EFTA-dómstólsins má ráða að til þess að lögaðilar og einstaklingar 

geti byggt dómkröfur sínar á innleiddri reglu EES-réttar sem stangast á við reglu landsréttar, þá 

þurfi hin fyrrnefnda að vera skýr og óskilyrt. 

5.2 Hæstiréttur Íslands 
Hæstiréttur íslands hefur aðeins í einu máli, þ.e. í áðurnefndu máli Harðar Einarssonar, Hrd. 

2003, bls. 2045 (477/2002), komist að þeirri niðurstöðu að innleidd regla EES-réttar skuli hafa 

forgangsáhrif gagnvart ósamrýmanlegri reglu landsréttar.44 Málavextir voru þannig að 

samkvæmt 6. tölul. 2. mgr. 14. gr. laga nr. 50/1988 um virðisaukaskatt var virðisaukaskattur af 

                                                 
40 Dóra Sif Tynes: „Ys og þys út af engu?“, bls. 483-484 
41 Dóra Sif Tynes: „Ys og þys út af engu?“, bls. 484. 
42 EFTAD, mál E-1/01, EFTACR 2002, bls. 1.  
43 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 78. 
44 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EES 
Agreement, bls. 6. 
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bókum á ensku, sem H flutti inn frá Bretlandi og Þýskalandi, hærri en virðisaukaskattur af 

innlendum bókum. H taldi að þessi munur bryti í bága við 2. mgr. 14. gr. meginmáls EES-

samningsins. Hann krafðist þess að úrskurður ríkistollanefndar í máli hans yrði felldur úr gildi 

og að honum yrði endurgreiddur ofgreiddur virðisaukaskattur sem næmi þessum mismuni. 

Reisti H kröfu sína á 3. gr. eesl. sem hafi verið ætlað að fullnægja skuldbindingunni sem bókun 

35 felur í sér, þ.e. að tryggja að innleiddar EES-reglur hafi forgang ef til árekstra kemur milli 

EES-reglana og annarra reglna landsréttar. Við meðferð málsins í héraði var aflað ráðgefandi 

álits EFTA-dómstólsins. Kom fram í niðurstöðu dómstólsins að í samræmi við bókun 35 skuli 

innleidd EES-regla hafa forgang gagnvart ákvæðum landslaga. Vísast til nánari umfjöllunar um 

álit EFTA-dómstólsins í kafla 5.1. 

 Í niðurstöðu sinni vísaði Hæstiréttur m.a. til þess að 3. gr. eesl. hafi verið sett til þess að 

fullnægja skuldbindingu samningsaðila í samræmi við bókun 35 við EES-samninginn. 

Jafnframt vísaði Hæstiréttur til þeirra sjónarmiða sem fram komu í greinargerð við 3. gr. 

Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði 2. mgr. 14. gr. EES-samningsins bæri að skýra 

sem sérreglu er gangi framar eldra ákvæði áðurgildandi 6. tölul. 14. gr. laga nr. 50/1998. Var 

úrskurður ríkistollanefndar ógiltur og íslenska ríkinu var gert að endurgreiða H umræddan 

mismun. Svo virðist sem Hæstiréttur hafi farið þá leið að skýra 3. gr. eesl. þannig að EES-reglur 

séu sérreglur sem hafi forgang gagnvart reglum landsréttar á grundvelli sjónarmiða um lex 

specialis. Er það í samræmi við athugasemdir í greinargerð með 3. gr. Í grein sinni 

Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti er Margrét Einarsdóttir þeirrar skoðunar að 

Hæstiréttur hafi í síðari dómum vikið frá þeirri túlkun á 3. gr. eesl sem lögð var til grundvallar 

framangreindum dómi Hæstaréttar í máli Harðar Einarssonar.45 

 Má næst nefna Hrd. 6. apríl 2006 (220/2005) (Tóbak). Í málinu kröfðust áfrýjendur 

viðurkenningar á því að þeim væri heimilt að hafa tóbaksvörur sýnilegar viðskiptavinum 

verslunar sinnar. Samkvæmt ákvæði 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 um tóbaksvarnir var óheimit 

að hafa tóbak sýnilegt á sölustöðum. Áfrýjendur byggðu á því að umrætt ákvæði væri í andstöðu 

við 11. og 16. gr. EES-samningsins. Í dómi héraðsdóms kom m.a. fram:  

 
Þó svo komist yrði að þeirri niðurstöðu að ákvæði 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 færu gegn 11. gr. 
eða 36. gr. EES-samningsins, myndi sú niðurstaða ekki leiða til þess að stjórnskipulega settum 
ákvæðum 6. mgr. 7. gr. laga nr. 6/2002 yrði ekki beitt. Slík niðurstaða kynni hins vegar að mynda 
bótagrundvöll, sbr. m.a. dómur hæstaréttar frá 16. desember 1999. Þegar af þessari ástæðu verður 
kröfum stefnanda á þeim grunni að tilvitnuð ákvæði laga nr. 6/2002 fari gegn ákvæðum 11. gr. 
og 36. gr. EES-samningsins hafnað. 

                                                 
45 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 80-81. 
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Hæstiréttur staðfesti þessa niðurstöðu héraðsdóms. Ljóst er að hér fór Hæstiréttur ekki sömu 

leið og í áðurnefndum dómi í máli Harðar Einarssonar. Þess í stað fullyrti Hæstiréttur að 

stjórnskipulega settum lögum yrði ekki vikið til hliðar þó þau væru ósamrýmanleg ákvæðum 

EES-samningsins. Því virðist sem innleiddar EES-reglur hafi ekki forgangsáhrif gagnvart 

ósamrýmanlegum ákvæðum landsréttar, heldur hafi þau sömu stöðu og almenn lög.46 

 Þá má líta til Hrd. 24. janúar 2013 (10/2013) (Flugastraumur). F ehf. höfðaði mál gegn L 

hf. vegna fjármögnunarleigusamnings sem aðilarnir gerðu með sér. Í málinu hafði héraðsdómur 

hafnað beiðni L hf. um að leita ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins. Tvær spurningar L hf. lutu 

að því hvort bann laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu við því að binda skuldbindingar 

í íslenskum krónum við gengi erlendra gjaldmiðla bryti í bága við 36. og 40. gr. EES-

samningsins. Í niðurstöðu sinni vísaði Hæstiréttur til Hrd. 16. júní 2010 (92/2010) 

(Gengislánadómur) þar sem því var slegið föstu að óheimilt væri að verðtryggja lán í íslenskum 

krónum með því að binda þau við gengi erlendra gjaldmiðla. Því taldi Hæstiréttur ekki vera 

þörf á að bera áðurnefndar spurningar undir EFTA-dómstólinn þar sem bannið stæði enn. Þá 

nefndi Hæstiréttur einnig að ekki yrði farið fram hjá þessu afdráttarlausa banni með lögskýringu 

samkvæmt 3. gr. eesl. Líkt og í áðurnefndum Hrd. 6. apríl 2006 (220/2005) (Tóbak) kom fram 

í dómi Hæstaréttar að lögskýring samkvæmt 3. gr. eesl. gæti ekki leitt til þess að litið yrði 

framhjá orðum íslenskra laga.47 

 Hafa nú þrír dómar Hæstaréttar verið reifaðir þar sem reyndi á 3. gr. eesl. með einhverjum 

hætti. Í fyrsta málinu, Hrd. 2003, bls. 2045 (477/2002) (Hörður Einarsson) fór Hæstiréttur þá 

leið að skýra 3. gr. eesl. í samræmi við þau orð sem komu fram í greinargerð með ákvæðinu. 

Telja verður að með því hafi verið staðið við þá skuldbindingu sem bókun 35 felur í sér, þ.e. að 

veita innleiddum EES-reglum forgang gagnvart ósamrýmanlegum ákvæðum landsréttar. Hins 

vegar tók Hæstiréttur aðra stefnu í málunum Hrd. 6. apríl 2006 (220/2005) (Tóbak) og Hrd. 24. 

janúar 2013 (10/2013) (Flugastraumur). Í þeim málum túlkaði hæstiréttur 3. gr. eesl. í samræmi 

við orðalag ákvæðisins. Má því ráða að Hæstiréttur telji 3. gr. eesl. vera lögskýringarreglu sem 

tekur „eðli máls samkvæmt til þess að orðum í íslenskum lögum verður svo sem framast er unnt 

gefin merking sem rúmast innan þeirra og næst kemst því að svara til sameiginlegra reglna sem 

gilda eiga á Evrópska efnahagssvæðinu. Slík lögskýring getur á hinn bóginn ekki leitt til þess 

                                                 
46 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 82. 
47 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 83. 
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að litið verði fram hjá orðum íslenskra laga”.48 Miðað við framangreinda dómaframkvæmd 

Hæstaréttar verður að telja ólíklegt að íslenska ríkinu hafi tekist að fullnægja 

samningsskuldbindingu sinni samkvæmt bókun 35, en því verður ekki slegið föstu á þessu stigi. 

5.3 Stjórnvöld 
Á 3. gr. eesl. og bókun 35 reyndi í úrskurði úrskurðarnefndar velferðarmála 7. mars 2008 

(51/2007). Málavextir voru þannig að kærandi bjó erlendis ásamt eiginmanni sínum, B, sem var 

útsendur starfsmaður. Kærandi sótti um fæðingarstyrk á Íslandi en var hafnað á grundvelli 18. 

gr. laga um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000 (ffl) þar sem hún hafði ekki haft lögheimili 

á Íslandi síðustu 6 mánuði. Átti kærandi ekki heldur rétt á fæðingarstyrk í því landi þar sem hún 

átti lögheimili. Úrskurðarnefnd velferðarmála (ÚNV) fjallaði bæði um 3. gr. eesl. og bókun 35 

í úrskurði sínum. Einnig rakti nefndin sjónarmið sem fram komu í athugasemdum í greinargerð 

með frumvarpi til laganna. M.a. var deilt var um gildi reglugerða, þ. á m. reglugerð nr. 

1408/71/EBE, sem tekin var upp í landsrétt í samræmi við 7. gr. EES-samningsins. Í áðurnefndri 

reglugerð er að finna sérreglu sem tekur til útsendra starfsmanna. Segir í 1. mgr. 14. gr. 

reglugerðarinnar að ef launþegi sem ráðinn er hjá fyrirtæki í aðildarríki, sem hann starfar að 

jafnaði hjá, er sendur til annars aðildarríkis til vinnu fyrir fyrirtækið, skuli hann halda áfram að 

heyra undir löggjöf fyrra ríkisins. Samkvæmt ákvæðinu gildir hið sama um aðstandendur 

launþegans sem dvelja með honum, enda öðlist þeir ekki sjálfstæðan rétt í búsetulandinu. ÚNV 

komst að þeirri niðurstöðu að eiginmaður kæranda teldist útsendur starfsmaður í skilningi 

umræddrar reglugerðar. Taldi nefndin að í áðurnefndri lagaskilareglu 14. gr. reglugerðar nr. 

1408/71/EBE, sbr. 29. gr. EES-samningsins, felist sérregla sem gangi framar 

lögheimilisskilyrði 2. mgr. 18. gr. ffl. Niðurstaða nefndarinnar var því sú að kærandi ætti rétt 

til greiðslu fæðingarstyrks sem foreldri utan vinnumarkaðar. Ólíkt því sem lagt var til 

grundvallar í áðurreifuðum dómum, þ.e. Hrd. 6. apríl 2006 (220/2005) (Tóbak) og Hrd. 24. 

janúar 2013 (10/2013) (Flugastraumur), miðaði ÚNV við þá túlkunarreglu sem kom fram í 

greinargerð í frumvarpi með 3. gr. eesl.  

                                                 
48 Margrét Einarsdóttir: „Forgangsáhrif EES-réttar í íslenskum rétti“, bls. 85. Í heimild er vitnað í Hrd. 24. 
janúar 2013 (10/2013) (Flugastraumur). 
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6 Bréf ESA til íslenskra stjórnvalda 

6.1 Ályktanir ESA 
Þann 11. apríl 2012 óskaði Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) eftir því að íslensk stjórnvöld útskýrðu 

hvernig þau stæðu við skuldbindingar sínar samkvæmt bókun 35. Íslensk stjórnvöld svörðu ekki 

því bréfi. Þá barst íslenskum stjórnvöldum bréf frá ESA á ný þann 13. desember 2017 þar sem 

fjallað var um innleiðingu Íslands á bókun 35. Í bréfi sínu fór ESA m.a. yfir innleiðingu íslenska 

ríkisins á bókun 35 og dómaframkvæmd Hæstaréttar þar sem reynt hefur á 3. gr. eesl.49 Verður 

hér gerð nánari grein fyrir innihaldi síðarnefnda bréfsins. 

 Í upphafi álits síns fór ESA yfir túlkun EFTA-dómstólsins á bókun 35. Var þar m.a. minnst 

á dóm EFTA-dómstólsins í máli Restamark, sem áður hefur verið reifaður, þar sem niðurstaða 

dómstólsins, hvað bókun 35 varðar, var að einstaklingar og lögaðilar gætu byggt réttindi sín á 

innleiddum EES-reglum ef þær væru nægilega skýrar og óskilyrtar.50 Sama niðurstaða fékkst í 

áðurnefndum dómi EFTA-dómstólsins í máli Harðar Einarssonar, en ESA vísaði jafnframt til 

hans í bréfi sínu. Því næst skoðaði ESA innleiðingu bókunar 35 á Íslandi. Að mati ESA felst í 

3. gr. eesl. að íslensk lög skuli vera túlkuð í samræmi við EES-reglur, þ.e. að um túlkunarreglu 

sé að ræða. Bókun 35 tekur til tilfella þar sem árekstur verður milli EES-reglna og landsréttar, 

en slík álitamál verða ekki leyst með túlkun.51 ESA vísar jafnframt til greinargerðar með 3. gr. 

eesl. þar sem fram kemur að EES-reglur skuli almennt túlkaðar sem sérreglur er gangi framar 

yngri lögum á grundvelli sjónarmiða um lex specialis. Að mati ESA birtast þessi sjónarmið þó 

ekki í orðalagi ákvæðisins. Þar að auki fer Hæstiréttur ekki eftir þeim sjónarmiðum sem fram 

koma í greinargerðinni.52 Í bréfi sínu rekur ESA dómaframkvæmd Hæstaréttar. Er fyrst vikið 

að Hrd. 2003, bls. 2045 (477/2002) (Hörður Einarsson) sem reifaður var í kafla 5.2. Samkvæmt 

ESA virðist hæstiréttur hafa komist að niðurstöðu í málinu með því að beita lex specialis-

reglunni. Hins vegar hefur Hæstiréttur ekki lagt sjónarmið um lex specialis til grundvallar í 

síðari dómum sínum. ESA nefndi jafnframt dóminn Hrd. 6. apríl 2006 (220/2005) (Tóbak) sem 

einnig var reifaður í kafla 5.2. Í málinu tekur Hæstiréttur þá afstöðu að ekki verði litið framhjá 

íslenskum lögum sem eru ósamrýmanleg innleiddum EES-reglum, en að mati ESA brýtur sá 

                                                 
49 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 1. 
50 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 2-3. 
51 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 3-4. 
52 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 5. 
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rökstuðningur í bága við bókun 35.53 Þá vísaði ESA til fleiri dóma Hæstaréttar þar sem 

innleiddum EES-reglum var ekki veittur forgangur gagnvart ákvæðum landsréttar, þvert á 

skuldbindingu íslenska ríkisins samkvæmt bókun 35.54  

 ESA komst að þeirri niðurstöðu, líkt og fram hefur komið, að 3. gr. eesl. sé, samkvæmt 

orðalagi sínu, einungis túlkunarregla sem veitir EES-reglum ekki forgang gagnvart 

ósamrýmanlegum ákvæðum landsréttar. Því virðist sem 3. gr. eesl. uppfylli ekki, samkvæmt 

orðanna hljóðan, þá skuldbindingu sem býr að baki bókun 35. Er það í samræmi við afstöðu 

Hæstiréttar, sem hefur staðfest að 3. gr. eesl. sé einungis túlkunarregla og geti því ekki tryggt 

EES-reglum forgang gagnvart ákvæðum landsréttar. Að mati ESA fer þetta gegn megintilgangi 

EES-samstarfsins, þ.e. að stuðla að fjórfelsinu. Niðurstaða ESA er því sú að 3. gr. eesl., eins og 

ákvæðið hefur verið túlkað af Hæstarétti, tryggi ekki, með fullnægjandi hætti, þann forgang 

EES-reglna sem felst í bókun 35. Því hafi íslenska ríkinu ekki tekist að uppfylla allar þær 

skuldbindingar sem felast í EES-samningnum.55  

 

6.2 Viðbrögð íslenskra stjórnvalda 
Í kjölfar bréfs ESA frá 2017 skipaði þáverandi utanríkisráðherra starfshóp sem var m.a. ætlað 

að fara yfir þær röksemdir sem fram komu, sem og að meta hvort ályktanir ESA gæfu tilefni til 

endurskoðunar á 3. gr. eesl. Í starfshópnum voru Stefán Geir Þórisson, Bryndís Helgadóttir, 

Kristján Andri Sveinsson, Margrét Einarsdóttir og Páll Þórhallsson. Niðurstöðu nefndarinnar 

var skilað í ágúst 2018, en hún hefur ekki verið birt. Í skýrslu starfshóps um EES samstarfið frá 

árinu 2019 er þó að finna örstutta samantekt á niðurstöðu fyrrnefnds starfshóps, en hún er 

eftirfarandi: 

 

Niðurstaða starfshópsins vegna bókunar 35 er að 3. gr. laga nr. 2/1993 um EES-samninginn eins 
og hún hefur verið skýrð af dómstólum uppfylli ekki þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem mælt 
sé fyrir um í bókun 35. Starfshópurinn telur einu raunhæfu leiðina að leita eftir viðeigandi 
breytingum á lögunum. Þá yrði einnig komið til móts við athugasemdir ESA í áminningarbréfinu 
frá 13. desember 2017. Þar með yrði samningsbrotamálið væntanlega úr sögunni. Að mati 
starfshópsins er þetta eini kosturinn í stöðunni og gerir hann því ekki tillögu um annað.56 

 

                                                 
53 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 6. 
54 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 7-12. 
55 Letter of Formal Notice to Iceland Concerning Iceland‘s Implementation of Protocol 35 to the EEA 
Agreement, bls. 12-13. 
56 Skýrsla starfshóps um EES samstarfið, bls. 101-102. 



 

18 

Af framangreindum ummælum er ljóst að starfshópurinn komst að sömu niðurstöðu og ESA, 

þ.e. að 3. gr. eesl. uppfylli ekki þær skuldbindingar sem bókun 35 mælir fyrir um. Þó hefur lítið 

borið á umbótum af hálfu íslenskra stjórnvalda, ekkert liggur fyrir um það hvernig íslensk 

stjórnvöld ætla sér að bregðast við. Hvort það verður gert með lagabreytingu, 

stjórnarskrárbreytingu eða öðrum leiðum verður tíminn að leiða í ljós. 

7 Framtíð EES-samstarfsins og bókunar 35 á Íslandi 

Þegar Ísland gerðist aðili að EES-samningnum voru uppi skiptar skoðanir um það hvort með 

því væri vald framselt til yfirþjóðlegra stofnana þannig að í bága færi við stjórnarskrána, þá 

helst 3. gr. stjskr.57 Þann 14. apríl 1992 skipaði Jón Baldvin Hannibalsson, þáverandi 

utanríkisráðherra, Þór Vilhjálmsson, Gunnar G. Schram, Stefán Má Stefánsson og Ólaf W. 

Stefánsson í nefnd sem ætlað var að meta hvort EES-samningurinn bryti í bága við íslensk 

stjórnskipunarlög.58 Í daglegu tali hefur álit nefndarinnar verið kallað „fjórmenningaálitið“. 

Álitinu var skipt upp í þrjá meginhluta þar sem hver þáttur ríkisvaldsins var skoðaður.  

 Í niðurstöðu nefndarinnar, hvað löggjafavaldið varðar, var fjallað um setningu EES-reglna, 

en formlegar tillögur um breytingar á reglum koma frá ESB. Að mati nefndarinnar hefur 

Alþingi fullt vald til þess að ákveða hvaða reglur sem leiða af EES-samningnum skuli leiddar í 

lög. Hins vegar geti það kallað á viðbrögð ef lagasetning íslenskra stjórnvalda er ekki í samræmi 

við skuldbindingar ríkisins samkvæmt samningnum.59 Þá sagði nefndin um bókun 35 að 

skuldbindingin samkvæmt henni væri ekki víðtækari en felst í öðrum þjóðréttarsamningum. Að 

auki væri afsal lagasetningarvalds ekki fólgið í bókuninni.60 Að mati nefndarinnar felur EES-

samningurinn ekki í sér framsal löggjafarvalds.61 

 Nefndin rakti jafnframt þau ákvæði EES-samningsins sem varða hlutverk ESA og EFTA-

dómstólsins. Að mati nefndarinnar var það ekki talið skipta máli þótt eftirlits- og 

ákvörðunarvald sé í afmörkuðum tilvikum í höndum eftirlitsaðila ESB.62 Í samningnum er gert 

ráð fyrir því að framkvæmdarvald og dómsvald sé framselt upp að einhverju marki. Nefndin 

taldi að stjórnarskrárbreyting væri óþörf vegna fullgildingar og lögfestingar EES-samningsins 

                                                 
57 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á 
íslenskan rétt“, bls. 298. 
58 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 682. 
59 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 693. 
60 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 694-695. 
61 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 80. 
62 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 705. 
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þar sem þetta framsal væri „skýrt afmarkað, ekki umfangsmikið eða verulega íþyngjandi fyrir 

einstaklinga eða lögaðila.“63 Ekki voru færð sérstök rök fyrir því í áliti nefnarinnar að 

famangreindar forsendur eigi sér stoð í íslenskum rétti, en þær hafa sætt gagnrýni.64  

 Að mati dr. Guðmundar Alfreðssonar, úr áliti hans sem minnst var á í kafla 4.4., á reglan, 

sem fjórmenningarnir byggja niðurstöðu sína á, sér ekki stoð í stjórnarskránni, í framkvæmd 

hennar eða í skrifum fræðimanna.65 Hvað bókun 35 varðar taldi dr. Guðmundur að efnisgrein 

hennar þrengi mjög að löggjafarvaldinu, en að hans mati heimili stjórnarskráin ekki að lög eða 

milliríkjasamningar takmarki rétt Alþingis og forseta til lagasetningar. Slíkt samningsloforð um 

forgang EES-reglna sé því ekki lögfræðilega marktækt, í því felist einungis almenn 

stefnuyfirlýsing. Í álitinu kom jafnframt fram að miðað við orðalag og tilgang bókunar 35 sé 

ekki um túlkunarreglu að ræða heldur skuldbindingu, en getur hún ekki talist stjórnskipulega 

marktæk. Að mati dr. Guðmundar er um túlkunarreglu að ræða í 3. gr. eesl. sem brýtur líklega 

ekki í bága við stjórnarskrána, en hins vegar fullnægir hún ekki þjóðréttarskuldbindingunni.66 

Var það því niðurstaða hans að EES-samningurinn kalli á breytingu á stjórnarskránni.67 

 Björn Þ. Guðmundsson gagnrýndi einnig áðurnefndar forsendur fjórmenninganna í áliti frá 

1992. Telur hann óljóst hvenær um nægilega afmarkað og takmarkað svið sé að ræða, svo 

valdframsal sé heimilt.68 Ekki kemur skýrlega fram hvort Björn hafni því að umræddar 

forsendur fjórmenninganna eigi við rök að styðjast. „Gagnrýni hans má þó skilja þannig að 

hann telji að regla þessi sé svo matskennd og varði svo mikilsverð atriði að ekki sé rétt að ætla 

löggjafanum mat á því hvort henni sé fullnægt.“69 

 Skúli Magnússon og Sigurður Líndal hafa litið svo á að þó ákvæði EES-laganna kveði 

formlega á um forgang geti slíkur forgangur aldrei orðið annað en orðin tóm þar sem löggjafinn 

getur ekki bundið hendur sínar til framtíðar með almennum lögum. Megi því líta svo á að án 

breytingar á stjórnarskránni geti forgangur EES-reglna geti ekki orðið annar en 

lögskýringarregla.70 

 Ólafur Jóhannes Einarsson hefur fjallað um framtíð bókunar 35 í skrifum sínum. Hefur hann 

í því sambandi bent á að ákvæði 2. gr. norsku EES-laganna, sem áður hefur verið fjallað um. 

                                                 
63 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 80. Í heimild er vísað í Alþt. 1992-1993, A-
deild, bls. 705. 
64 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 80-81 
65 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 751. 
66 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 744. 
67 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 758. 
68 Alþt. 1992-1993, A-deild, bls. 731-732. 
69 Davíð Þór Björgvinsson: „EES og framsal ríkisvalds“, bls. 81. 
70 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon: Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska 
efnahagssvæðisins, bls. 176. 
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Telur hann að ákvæði í anda norska ákvæðisins ætti að geta leyst ákvæði 3. gr. eesl. af hólmi 

og uppfyllt skuldbindingu bókunar 35. Hins vegar er ekki víst að slík regla gæti náð tilgangi 

sínum þar sem Hæstiréttur hefur í dómum sínum ekki fallist á að unnt sé að veita EES-

samningnum forgang gagnvart almennum lögum í ljósi stjórnarskrárinnar. Telur hann 

skynsamlegt að huga að stjórnarskrárbreytingu þannig að unnt sé að taka á þeim stjórnskipulegu 

álitaefnum sem tengjast alþjóðasamningum.71 

 Davíð Þór Björgvinsson hefur einnig velt því upp hvort unnt sé að framfylgja þeirri 

skuldbindingu sem kemur fram í bókun 35 með því að lögfesta forgangsreglu líkt og gert var 

með 2. gr. norsku EES-laganna. Að hans mati hefði ekki verið unnt að lögfesta slíka reglu án 

þess að breyta stjórnarskránni, að svo miklu leyti sem slík regla fæli í sér að svigrúm löggjafans 

til lagasetningar í framtíðinni væri skert. Í ljósi ákvæða stjórnarskrárinnar um hlutverk 

löggjafans bendir Davíð Þór hins vegar á að þótt slík regla yrði sett væri ekki unnt að skýra 

hana þannig að löggjafanum væri óheimilt að setja reglur sem gengju framar EES-reglum. Slík 

regla gæti veitt leiðsögn við árekstur lagaákvæða en gæti þó ekki bundið hendur löggjafans við 

lagasetningu í framtíðinni.72 

8 Niðurstöður 

Tilgangur bókunar 35 var að sætta ólík sjónarmið ESB og EFTA-ríkjanna. Samkvæmt 

bókuninni ber EFTA-ríkjunum að tryggja forgang EES-reglna gagnvart ákvæðum landsréttar. 

Ísland gekkst við þessari skuldbindingu með þeirri reglu sem felst í 3. gr. eesl. Uppi eru skiptar 

skoðanir um það hvort að með 3. gr. eesl. sé framangreind skuldbinding í raun uppfyllt. Ýmsir 

fræðimenn eru þeirrar skoðunar að ekki hafi tekist að fullnægja skuldbindingunni sem felst í 

bókun 35 með ákvæðinu. Hæstiréttur hefur í dómum sínum ekki talið að 3. gr. eesl. geti orðið 

til þesss að stjórnskipulega settum lögum geti verið vikið til hliðar á grundvelli túlkunar. Þá 

hefur ESA komist að þeirri niðurstöðu að íslenska ríkinu hafi ekki tekist að uppfylla þær 

skuldbindingar sem mælt er fyrir um í bókun 35. Nefnd sem skipuð var af utanríkisráðherra 

komst að sömu niðurstöðu. Með vísan til framangreindra sjónarmiða verður að fallast á að 

íslensk stjórnvöld hafi ekki gengið nógu langt með 3. gr. eesl. og hafi því ekki staðið við 

skuldbindingar sínar samkvæmt EES-samningnum. Þá vaknar sú spurning hvernig unnt sé að 

bæta úr þeim annmarka. Hafa fræðimenn flestir, að áðurnefndum fjórmenningum 

                                                 
71 Ólafur Jóhannes Einarsson: „Bókun 35 og staða EES-samningsins að íslenskum rétti“, bls. 407-408. 
72 Davíð Þór Björgvinsson: „EES-réttur og landsréttur“, bls. 135-136. 
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undanskildum, verið þeirrar skoðunar að til þess að íslenska ríkið geti fullnægt skuldbindingu 

sinni samkvæmt bókun 35 verði að ráðast í breytingar á stjórnarskránni. Nokkrir hafa bent á 

þann möguleika að fara sömu leið og Noregur, þ.e. að lögfesta forgangsreglu, en slík breyting 

kallar líklega einnig á stjórnarskrárbreytingu.  

 Líkt og rakið hefur verið er uppi sú staða að forgangsregla bókunar 35 er ekki tryggð í 

íslenskum rétti. Því liggur fyrir að íslenska ríkið hefur ekki staðið við þær skuldbindingar sem 

fram koma í EES-samningnum. Er því brýnt að íslensk stjórnvöld bregðist við þessum 

annmörkum ef vilji stendur til þess að halda EES-samstarfinu áfram. 
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