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1. Inngangur 

Reglan um bein réttaráhrif (e. direct effect) er ein af grundvallarreglum Evrópubandalagsins 

og fjallar í stuttu máli um að regla sé þeim eiginleikum gædd að einstaklingar eða lögpersónur 

geti byggt á henni fyrir dómstólum aðildarríkja, burt séð frá því hvort hún sé hluti landsréttar. 

Reglan er hvergi orðuð í Rómarsáttmálanum (e. The Treaty Establishing the European 

Community) en er viðurkennd í framkvæmd enda nátengd reglunni um bein lagaáhrif (e. 

direct applicability). Þetta er í samræmi við hið sérstaka eðli sem Evrópudómstóllinn komst 

að niðurstöðu um að Evrópubandalagið og Rómarsáttmálin fælu í sér. Enn fremur sagði 

dómstóllinn að aðildarríkin hafi takmarkað fullveldi sitt í þágu bandalags sem feli í sér nýja 

réttarskipun að þjóðarétti.
1
  

 Frá upphafi Evrópubandalagsins hefur Evrópudómstóllinn haft mikil áhrif á túlkun og 

framkvæmd Rómarsáttmálans og annarra gerða bandalagsréttar. Það stefnumarkandi hlutverk 

sem dómstólnum var fengið átti ekki síst þátt í að móta regluna um bein réttaráhrif tilskipana. 

Reglu þessari veitti dómstóllinn þrjár meginstoðir sem eru viðfangsefni rigerðarinnar. 

 Fyrst verður fjallað almennt um bein réttaráhrif og stoðir reglunnar um bein réttaráhrif 

ákvæða Rómarsáttmálans. Því næst verður vikið að stoðum reglunnar um bein réttaráhrif 

tilskipana þar sem fjallað verður um hverja stoð fyrir sig og í kjölfarið stuttlega um skilyrði 

beinna réttaráhrifa tilskipana. Þá verður fjallað um réttarheimildalegt gildi stoðanna og þær 

vangaveltur sem þeim tengjast. Að lokum verður litið yfir farinn veg og einnig reynt að sjá 

hvaða framtíðaráhrif mótun Evrópudómstólsins á reglunni hefur haft. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

1
 Sbr. mál Van Gend en Loos sem reifað verður síðar. 
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2. Upphaf beinna réttaráhrifa í bandalagsrétti
2
 

2.1 Almennt 

Áður en fjallað verður um stoðir reglunnar um bein réttaráhrif er nauðsynlegt að átta sig á því 

hvað það þýði að einhver regla hafi bein réttaráhrif. Davíð Þór Björgvinsson skilgreinir bein 

réttaráhrif svo:  

 ,,Með beinum réttaráhrifum er átt við að ákvæði réttargerðar sé þannig, að formi og efni, að 

 einstaklingar eða lögpersónur í einstökum aðildarríkjum geti reist á því réttindi og skyldur í 

 samskiptum sínum við stofnanir ESB, yfirvöld í einstökum ríkjum (áhrif að opinberum rétti, 

 lóðrétt áhrif) eða jafnvel í samskiptm sínum innbyrðis (einkaréttaráhrif, lárétt áhrif), án þess að 

 þau sem slík séu beinlínis hluti landsréttar í formlegri merkingu (bein lagaáhrif) né hafi 

 sérstaklega verið lögfest eftir stjórnskipulegum leiðum í eistökum ríkjum.“ 3
 

 

2.2 Stoðir reglunnar um bein réttaráhrif: Bein réttaráhrif ákvæða Rómarsáttmálans. 

Árið 1963 féll dómur Evrópudómstólsins í máli sem er enn í dag er talið hans þekktasta mál.
4
 

Mál þetta er oftast kennt við hollenska innflutningsfyrirtækið Van Gend en Loos sem höfðaði 

mál gegn hollenska ríkinu: 5 

 EBD Van Gend en Loos (mál 26/62). Málsatvik voru þau að innflutningsfyrirtækið Van 

 Gend en Loos flutti inn ákveðið magn af efnum frá Þýskalandi til Hollands. Hollensk 

 stjórnvöld lögðu á vöruna hærri innflutningstolla en höfðu verið fyrir gildistöku 

 Rómarsáttmálans, þvert gegn ákvæði 12. gr. sáttmálans (nú 25. gr.) en þar segir að inn- og 

 útflutningstollar  skulu vera bannaðir milli aðildarríkja. Við meðferð málsins fyrir  hollenskum

 stjórnsýsludómsól greindi málsaðila á um túlkun 12. gr. og var farið á þá leið að leita for-

 úrskurðar Evrópudómstólsins á grundvelli 177. gr. sáttmálans (nú 234. gr.). Önnur af tveimur 

 spurningum sem lagðar voru fyrir dómstólinn var hvort einstaklingur gæti byggt rétt á 12. gr. 

 sáttmálans fyrir dómstóli aðildarríkis. Þessari spurningu svaraði dómstólinn á þann veg að 12. 

 gr. sáttmálans fæli í sér skýrt og skilyrðislaust bann sem væri ekki jákvæð heldur neikvæð 

 skylda. Þannig væri ekki krafist athafnar eins og lagasetningar af hálfu aðildarríkjanna til að 

 koma bannreglunni til framkvæmdar. Með þetta að leiðarljósi taldi dómstólinn að 12. gr. 

 sáttmálans hefði bein réttaráhrif sem veitti einstaklingum réttindi sem aðildarríkin þyrftu að 

 virða.  

 

Eins og Evrópudómstóllinn kemur að í þessu máli geta ákvæði Rómarsáttmálans haft bein 

réttaráhrif í samskiptum þegna og aðildarríkja að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þar með 

eyddi dómstólinn þeim vangaveltum, sem höfðu átt sér stað frá gildistöku sáttmálans, um 

hvort einstaklingar gætu byggt rétt á ákvæðum sáttmálans. Eins og þau þrjú ríki sem skiluðu 

                                                        

2
 Einnig hefur verið notað hugtakið bein réttarverkan. Enginn munur er á merkingu þessara hugtaka og verður 

hugtakið bein réttaráhrif notað í þessari ritgerð.  
3
 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 141. 

4 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 272. 
5 EBD, mál 26/62, ECR 1963, bls. 1. 
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greinargerð í þessu máli vildu margir meina að sáttmálinn væri eingöngu milli ríkja, en ekki 

einstaklinga, og því gætu þegnar aðildarríkjanna ekki byggt rétt á honum. Þau töldu að hin 

tafarlausu réttaráhrif, sem ákvæði Rómarsáttmálans veittu einstaklingum fyrir dómstólum 

aðildarríkjanna, væru ekki í samræmi við þann skilning sem aðildarríkin lögðu í skyldur sínar 

samkvæmt sáttmálanum er þau gerðust aðilar að honum.
6
 Dómstóllinn vísaði m.a. til 

núverandi 234. gr. sem segir til um framkvæmd forúrskurðar dómstólsins og taldi hana 

staðreyna að einstaklingar gætu borið fyrir sig ákvæði sáttmálans fyrir dómstólum 

aðildarríkjanna.
7
 Forsendur dómstólsins í málinu eru einkennandi fyrir þá framkvæmd á 

regluverki bandalagsins sem samningnum virðist ætlað að skapa. Málið er snemmbúið dæmi 

um þá markmiðsskýringu
8
 sem dómstóllinn beitir sem felur í sér skýringu textans á þann veg 

sem mest samræmist hinu endanlega markmiði sáttmálans.
9
 

 

2.3 Skilyrði beinna réttaráhrifa. 

Skilyrði þau er Evrópudómstóllinn setti fyrir beinum réttaráhrifum ákvæða Rómarsáttmálans 

voru að umrætt ákvæði væri skýrt, neikvætt, óskilyrt, gerði ekki fyrirvara um viðbrögð af 

hálfu aðildarríkja til framkvæmdar þess og væri ekki háð athöfnum þeirra við innleiðingu.  

Þróun reglunnar um bein réttaráhrif hin síðari ár hefur þó gefið til kynna að búið sé að slaka á 

ofangreindum skilyrðum. Sem dæmi má nefna EBD Alfons Lütticke GmbH v Hauptzollant 

Saarlouis (mál 57/65) þar sem 95. gr. RS (nú 90. gr.), sem lagði jákvæða skyldu á aðildarríki 

til að fella úr gildi eða betrumbæta skattalöggjöf sína, var talin hafa bein réttaráhrif.
10

 

Frumskilyrðin, þau að ákvæði sé skýrt og óskilyrt, halda þó enn gildi sínu.
11

 

 

 

 

                                                        

6
 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 273. 

7
 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 273-274. Nánar verður fjallað um 

þennan skilning Evrópudómstólsins á 234. gr. í kafla 3.3. 
8
 Sjá skilgreiningu Róberts R. Spanó: ,,Markmiðsskýring er sú lögskýringaraðferð þar sem sjónarmið, sem leidd 

verða af afmörkun á markmiði (eða markmiðum) lagaákvæðis, er ljáð vægi við ákvörðun um merkingu þess 

þegar um hana er deilt.“ (Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 182-183). Rétt er að taka fram að Róbert 

áréttar að hugtakið lagaákvæði eigi líka við um alþjóðlegar reglur sem settar eru í samningaviðræðum fullvalda 

ríkja. (Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 182). 
9
 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 74. 

10 EBD, mál 57/65, ECR 1966, bls. 205. 
11

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 275. 
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3. Stoðir reglunnar um bein réttaráhrif tilskipana
12

 

3.1 Almennt 

Fljótlega eftir að Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ákvæði Rómarsáttmálans 

gætu haft bein réttaráhrif vöknuðu spurningar um möguleikann á beinum réttaráhrifum 

tilskipana. Í 3. mgr. 249. gr. Rómarsáttmálans segir að tilskipun skuli vera bindandi fyrir 

aðildarríki en þeim látið eftir val á formi og aðferðum til að tryggja framkvæmd hennar. Þessi 

orð fela í sér að aðildarríkjum er ætlað að breyta eða aðlaga landsrétt sinn að efni tilskipana til 

að tryggja að borgarar geti byggt á þeim rétt að því leyti sem reglunum er ætlað að veita þeim 

slíkan rétt.
13

 Þar sem tilskipanir, ólíkt t.d. reglugerðum, eru ekki sagðar hafa bein lagaáhrif (e. 

direct applicablility) skv. 249. gr. virðist í upphafi ekki hafa verið reiknað með því að þær 

gætu haft bein réttaráhrif.
14

 Þvert á móti virðist vera gert ráð fyrir því að einstök atriði í 

lagasetningu aðildarríkjanna geti verið mismunandi svo lengi sem útkoman sé sú sama í þeim 

öllum. Þetta kemur ekki heim og saman þegar talað er um að regla hafi bein réttaráhrif.
15

 Þrátt 

fyrir þetta komst Evrópudómstóllinn að þeirri niðurstöðu að tilskipanir, sem ekki höfðu verið 

lögfestar eða það verið gert ranglega, ættu að hafa bein réttaráhrif. 

 

3.2 Tilskipanir eru bindandi og þeim verður beitt á skilvirkari hátt ef einstaklingar geta 

byggt á þeim en ef þeir gætu það ekki  

Áður en dómur gekk um það álitaefni hvort tilskipanir gætu haft bein réttaráhrif deildu 

einstaklingar um það í fræðaskrifum sínum. Helstu rök þeirra sem lögðust gegn 

möguleikanum á beinum réttaráhrifum tilskipana voru á þá leið að samkvæmt orðalagi 3. mgr. 

249. gr. Rómarsáttmálans væru aðildarríki einu viðtakendur réttinda samkvæmt tilskipunum 

og því ekki gert ráð fyrir því að einstaklingar gætu byggt rétt sinn á ákvæðum þeirra. Einnig 

bentu þeir á þann mun sem gerður er á reglugerðum og tilskipunum í 249. gr. en samkvæmt 

henni hafa aðeins reglugerðir bein lagaáhrif í aðildarríki. Viðurkenning á beinum 

réttaráhrifum tilskipana myndi gera muninn á reglugerðum og tilskipunum óskýran sem 

myndi í kjölfarið skapa réttaróvissu.
16

 

                                                        

12
 Strangt til tekið væri meira við hæfi að tala um ,,bein réttaráhrif ákvæða tilskipana“ þar sem það er yfirleitt 

ekki tilskipunin sem slík sem hefur bein réttaráhrif. Þrátt fyrir þetta mun ég notast við hugtakið ,,bein réttaráhrif 

tilskipana“ í þessari ritgerð til hagræðis. 
13

 Davíð Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttur, bls. 143. 
14

 Josephine Steiner & Lorna Woods: Textbook on EC Law, bls. 95. 
15

 T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 210. 
16

 Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 216. 
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 Meðmælendur beinna réttaráhrifa tilskipana töldu þessi rök heldur formfestuleg og 

áréttuðu að það væri eðli og innihald ákvæðanna sem ætti að ráða úrslitum en ekki hver væri 

viðtakandi réttindanna samkvæmt þeim. Einnig töldu þeir ekki tækt að gagnálykta frá 

ákvæðum samningsins á þann veg að þar sem ákvæði 249. gr. segir ekki að tilskipanir skuli 

hafa bein lagaáhrif, eins og það gerir um reglugerðir, geti þær ekki haft bein réttaráhrif.
17

 

Segja má að rök meðmælanda hafi orðið ofan á þegar Evrópudómstóllinn sló reglunni um 

bein réttaráhrif fastri með forúrskurði sínum í máli Van Duyn gegn breska 

innflytjendaeftirlitinu:
18

 

 EBD Van Duyn (mál 41/74). Málsatvik voru þau að hollenskri konu, frú van Duyn, var 

 meinuð innganga í Bretland á grundvelli þess að hún væri meðlimur Vísindakirkjunnar, sem 

 bresk stjórnvöld höfðu álitið skaðlega samfélaginu, og væri komin til landsins í þeim tilgangi 

 að vinna fyrir kirkjuna. Frú van Duyn krafðist þess fyrir hæstarétti Bretlands að viðurkennt 

 yrði að sú háttsemi að meina henni inngöngu í landið hafi verið ólögmæt og henni yrði 

 heimiluð innganga í atvinnutilgangi. Þessu til stuðnings vitnaði hún m.a. í 3. gr. tilskipunar 

 1964/221/EB sem segir að aðgerðir teknar á grundvelli almannahagsmuna skulu einvörðungu 

 byggðar á háttsemi þess er aðgerðin beinist að.
19

 Áður en hæstiréttur dæmdi í málinu leitaði 

 hann forúrskurðar Evrópudómstólsins á grundvelli 177. gr. sáttmálans (nú 234. gr.). 

 Hæstiréttur spurði m.a. hvort tilskipun 1964/221/EB hefði bein lagaáhrif þannig að 

 einstaklingar gætu byggt rétt á henni fyrir dómstólum aðildarríkja. Dómstóllinn komst að þeiri 

 niðurstöðu að tilskipanir gætu haft bein réttaráhrif, m.a. á grundvelli þess að það væri í 

 andstöðu við bindandi eiginleika tilskipana skv. 189. gr. sáttmálans (nú 249. gr.) að útiloka 

 möguleikann á beinum réttaráhrifum þeirra. Síðan sagði dómstóllinn: ,,the useful effect of [a 

 directive] would be weakened if individuals were prevented from relying on it before their 

 national courts and if the latter were prevented from taking it into consideration as an element 

 of Community law“.
20

 (Svigar eru settir inn af mér, JGÁ) 

 

Fyrri röksemd dómstólsins er umdeild þar sem það er vel mögulegt að gerð sé bindandi fyrir 

aðildarríki án þess að einstaklingar geti byggt á henni fyrir dómstólum aðildarríkjanna.
21

 

Fallast verður þó á að dómstóllinn geti aukið við gildandi rétt enda hefur honum verið falið 

stefnumarkandi hlutverk.
22

 Síðari röksemdin er fremur í eðli lögskýringar. Hún felur í sér að 

það auki skilvirkni (f. effet utile) tilskipana ef einstaklingar geta byggt á þeim fyrir 

dómstólum aðildarríkja.  

                                                        

17
 Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 217. 

18
 EBD, mál 41/74, ECR 1974, bls. 1337. 

19
 ,,Measures taken on grounds of public policy or of public security shall be based exclusively on the personal 

conduct of the individual concerned.“ 
20

 Sjá 12. málsgrein dómsforsendna. 
21

 T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 211. 
22 Skúli Magnússon talar um að dómstólar geti aukið við gildandi rétt án þess að þeir séu í reynd að ,,setja“ lög. 

Hann segir: ,,Með því að taka afstöðu til réttarheimildanna, komast að niðurstöðu um réttarreglur og beita þeim 

um ákveðið tilvik, auka dómstólar við réttinn. Eftir úrlausn liggur þannig fyrir fordæmisregla um hvernig fara 

skuli um tilvik sem áður var vafi um. Með þessu eru dómstólar ekki að ,,setja“ lög heldur aðeins að gegna þeirri 

frumskyldu sinni að skera úr þeim málum sem réttilega eru fyrir þá lögð, jafnvel þótt einhver vafi kunni að vera 

um túlkun réttarheimilda.“ (Sjá Skúli Magnússon: Hin lagalega aðferð og réttarheimildirnar, bls. 112). 
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 Niðurstaðan í máli van Duyn leiddi til þess að hugmyndin um bein réttaráhrif 

tilskipanna varð að ófrávíkjanlegum hluta framkvæmdar bandalagsréttar. Dómstólar 

aðildarríkjanna eru skuldbundnir til að fylgja þessari niðurstöðu Evrópudómstólsins og eina 

svigrúm þeirra til efnislegs mats á tilskipunum er hvort tilskipun uppfylli skilyrði beinna 

réttaráhrifa.
23

 

 

3.3 234. gr. Rómarsáttmálans 

Í 234. gr. Rómarsáttmálans er gert ráð fyrir að dómstólar aðildarríkjanna geti leitað 

forúrskurðar Evrópudómstólsins um gildi og túlkun allra reglna bandalagsins. Eins og áður 

hefur verið rakið voru ein rök dómstólsins fyrir beinum réttaráhrifum ákvæða 

Rómarsáttmálans, í máli van Gend en Loos þau að 177. gr. (nú 234. gr.) sáttmálans staðreyndi 

að aðildarríkin hefðu viðurkennt að einstaklingar gætu borið fyrir sig ákvæði sáttmálans fyrir 

dómstólum þeirra. Ekki er til að dreifa undirbúningsgögnum (f. travaux préparatoires) við 

gerð sáttmálans þannig að ekki er vitað hvað höfundar hans höfðu í huga við gerð þessa 

ákvæðis. Þessi rök dómstólins koma þó heim og saman þegar athugað er að ef einstaklingar 

gætu aldrei notfært sér ákvæði sáttmálans fyrir dómstól aðildarríkis á grundvelli 234. gr. gæti 

hún aðeins átt við ef aðilar að máli væru báðir aðildarríki en það er ekkert sem bendir til slíkra 

takmarkana í orðalagi 234. gr.
24

  

 Í máli van Duyn, sem áður er reifaður, beitti dómstóllinn sömu rökum og í van Gend 

en Loos og taldi að 177. gr. (nú 234. gr.) Rómarsáttmála ætti við um allar gerðir 

bandalagsréttarins, þar á meðal tilskipanir. Dómstólinn áréttaði: ,,Article 177, which 

empowers national courts to refer to the Court questions concerning the validity and 

interpretation of all acts of the Community institutions, without distinction, implies 

furthermore that these acts may be invoked by individuals in the national courts.“ Þessi rök 

dómstólsins eru umdeild þar sem þau þykja gefa í skyn að dómstólar aðildarríkjanna gætu 

aðeins leitað forúrskurðar vegna reglna sem hefðu bein réttaráhrif.
25

 Slíkt er ekki tilfellið þar 

sem dómstóll aðildarríkis getur leitað forúrskurðar vegna gildi og túlkunar bandalagsreglna 

sem ekki hafa slík réttaráhrif, sjá t.d. mál Mazzalai
26

 þar sem dómstóllinn sagði: ,,Under 

article 177, the Court of Justice has jurisdiction to give preliminary rulings concerning the 

interpretation of acts of the institution of the Community, regardless of whether they are 

                                                        

23
 Miriam Lenz, Dóra Sif Tynes og Lorna Young: ,,Horizontal What? Back to basics“, bls. 511. 

24
 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 274. 

25 T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 212. 
26

 EBD, mál 111/75, ECR 1976, bls. 657. 
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directly applicable.“ Það vekur athygli að horfið hefur verið frá þessum rökum í síðari 

málum.
27

 

 

3.4. Estoppel-málsástæðan  (e. the estoppel argument)
28

 

3.4.1 Almennt um estoppel 

Reglan um estoppel
29

 er útbreidd og viðurkennd meginregla sem birtist í mörgum útgáfum á 

mismunandi réttarsviðum í fordæmisrétti (e. common law). Inntak reglunnar er að koma í veg 

fyrir að aðili geti krafist einhvers eða gefið yfirlýsingu um eitthvað sem er í ósamræmi við 

fyrri athafnir hans ef gagnaðili hefur hagrætt stöðu sinni í samræmi við hinar fyrri athafnir og 

að slík krafa eða yfirlýsing myndi valda honum réttarspjöllum eða öðru óhagræði.
30

 Estoppel 

kemur því í veg fyrir að aðili geti haft uppi slíkar kröfur og þaðan dregur reglan nafn sitt, þ.e. 

krafa aðila er hindruð (e. to estop) af gagnaðila ef hann ber fyrir sig estoppel-málsástæðuna og 

fallist er á hana. Samkvæmt hugtaksskilgreiningu verður einstaklingur eða lögpersóna að hafa 

orðið fyrir réttarspjöllum eða öðru óhagræði svo fallist verði á estoppel-málsástæðuna. Þar af 

leiðandi verður viðkomandi að hafa byggt málatilbúnað sinn á fyrri athöfnum aðila því að 

öðrum kosti verður ekki séð að hann hafi orðið fyrir óhagræði eða réttarspjöllum. 

 

3.4.2 Estoppel-kenningin i bandalagsrétti 

Segja má að kenningin um estoppel, sem grundvöllur fyrir beinum réttaráhrifum tilskipana, 

hafi fyrst orðið áþreifanleg í bandalagsrétti þegar Warner lögsögumaður
31

 (e. Advocate 

General) í máli Enka
32

 sagði í áliti sínu:  

 ,,A Member State that fails fully to give effect to a directive is in breach of the Treaty, so that 

 to allow it (through its executive or administrative authorities) to rely upon that fact as against 

 a private person in proceedings in its own Courts would be to allow it to plead its wrong“
33

 

                                                        

27
 Sjá t.d. Verbond van Nederlandse Ondernemingen, EBD, mál 51/76, ECR 1977, bls. 113. 

28
 Einnig hafa verið notuð hugtökin ,,estoppel-kenningin“ (e. the estoppel theory), „estoppel-nálgunin“ (e. the 

estoppel approach) eða estoppel-reglan (e. estoppel principle). Notkun hugtakanna er háð aðstæðum hverju sinni. 

Rétt er að taka fram að Evrópudómstóllinn hefur aldrei notað hugtakið estoppel heldur segir hann að ríki megi 

ekki byggja á eigin vanrækslu. Til hagræðis verður hugtakið estoppel notað í þessari ritgerð. 
29

 Hér tala ég um reglu (e. principle) þar sem estoppel hefur verið viðurkennd sem slík á ákveðnum réttarsviðum 

í sumum löndum (sjá N. Stephan Kinsella: ,,Punishment and Proportionality: The Estoppel Approac“, bls. 53). 
30

 N. Stephan Kinsella: ,,Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach“, bls. 53. Sjá einnig 

skilgreiningu í Black’s Law Dictionary, bls. 589-590. Sjá enn fremur skilgreiningu á vefsíðunni 

http://www.snara.is. 
31

 Heitið lögsögumaður er fengið frá Skúla Magnússyni sbr. t.d. grein hans „Málskot ákvarðana um að leita 

ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins frá sjónarhóli EES-réttar“ sem mun birtast í Úlfljóti, 1. tbl. 2009. 
32 EBD, mál 38/77, ECR 1977, bls. 2203. 
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Evrópudómstóllinn tók þessa málsástæðu Warner ekki upp í forsendum dómsins og byggði 

niðurstöðu sína fyrir beinum réttaráhrifum tilskipana á sömu rökum og í máli van Duyn, þ.e. 

að tilskipunum yrði beitt á skilvirkari hátt ef einstaklingar gætu byggt á þeim en ef þeir gætu 

það ekki. Þetta var þó ekki tilfellið stuttu síðar þegar dómstóllinn dæmdi í máli Tullio Ratti 

gegn ítalska ákæruvaldinu (i. Pubblico Ministero):
34

 

 EBD Ratti (mál 148/78). Málsatvik í aðildarríkinu voru þau að forstjóri ítalskts fyrirtækis, sem 

 framleiddi lakk- og leysiefni, var ákærður fyrir brot á ítölskum lögum um merkingar og 

 frágang á slíkum vörum. Sakborningurinn hafði merkt vörurnar í samræmi við tvær 

 tilskipanir Evrópubandalagsins sem höfðu ekki verið inleiddar af ítölskum stjórnvöldum. 

 Tímafresturinn til að innleiða aðra tilskipunina, þá sem fjallaði um merkingu leysiefna, var 

 liðinn en ekki tímafresturinn varðandi hina sem fjallaði m.a. um merkingu lakkefna. Leitað var 

 forúrskurðar Evrópudómstólsins og hann spurður hvort sakborningurinn gæti notað umræddar 

 tilskipanir sem vörn gegn þeim ákærum sem hann hafði á höndum sér. Ásamt því að vitna í 

 fyrri dómaframkvæmd um bein réttaráhrif tilskipana bætti dómstóllinn við annarri röksemd 

 fyrir því að einstaklingar gætu byggt rétt á tilskipunum fyrir dómstólum aðildarríkjanna. 

 Dómstóllinn sagði: ,,Consequently a Member State which has not adopted the implementing 

 measures required by the directive in the prescribed period may not rely, as against 

 individuals, on its own failure to perform the obligations which the directive entails.“ 
35

 

 

Í þessu máli gat Ratti borið fyrir sig tilskipunina sem fjallaði um merkingar á leysiefnum þar 

sem tímafresturinn, sem aðildarríkjum var gefinn til að innleiða hana, var liðinn. Ítalska ríkið 

gat ekki borið fyrir sig þá málsástæðu að ekki væri búið að innleiða tilskipunina þar sem það 

var einungis vegna þeirra vanrækslu sem það hafði ekki verið gert. Þótt dómstóllinn taki það 

ekki fram í dómnum skírskota þessi orð hans til kenningarinnar um estoppel. Ratti hafði 

augljóslega hagað sér í samræmi við skuldbindingar ítalska ríkisins gagnvart 

Evrópubandalaginu með því að merkja vörurnar í samræmi við reglur þess. Þegar ítalska ríkið 

ákærir Ratti er það vegna vanrækslu þess á upphaflegum skuldbindingum sínum sem Ratti 

hafði byggt á. Þar sem refsing verður almennt talið til óhagræðis fyrir aðila er með réttu hægt 

að segja að Ratti gat borið fyrir sig estoppel-málsástæðuna.  

 

3.4.3 Sönnunarbyrði 

Sá sem ber fyrir sig estoppel-málsástæðuna ber sönnunarbyrðina fyrir því að hann hafi í raun 

hagað sér í samræmi við þá tilskipun sem hann vill byggja á fyrir dómstól aðildarríkis. Þetta 

er nauðsynlegt skilyrði til að koma í veg fyrir réttaróvissu. Ef einstaklingur gæti byggt á 

tilskipun fyrir dómstól aðildarríkis, sem hann hefði ekki hagað sér í samræmi við, til að 

                                                                                                                                                                             

33
 Sjá EBD, mál 38/77, ECR 1977, bls. 2226. 

34
 EBD, mál 148/78, ECR 1979, bls. 1629. 

35
 Sjá 22. mgr. dómsins. 
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forðast löggjöf aðildarríkisins, gæti útkoman orðið sú að hann þyrfti ekki að fylgja neinum 

reglum.
36

 Við þær kringumstæður sem voru uppi í máli Ratti gæti sakborningurinn hafa merkt 

og gengið frá vörunum eins og honum sýndist sem verður að teljast óásættanleg niðurstaða. 

 

3.4.4 Tengsl estoppel við aðrar reglur 

Eins og minnst var á hér að framan hefur Evrópudómstóllinn hvergi minnst á estoppel beinum 

orðum í dómum sínum. Hins vegar falla þau rök sem dómstóllinn beitir í málum eins og Ratti 

mjög vel að skilgreiningunni á estoppel og hefur það orðið til þess að hugtakið hefur orðið 

ofan á í skrifum fræðimanna.
37

 Þrátt fyrir þetta hafa aðrar reglur verið nefndar til sögunnar 

sem þessi rök koma heim og saman við og verður þeim nú gerð skil.  

 T.C. Hartley talar um regluna að enginn ætti hagnast á eigin misgjörðum þegar hann 

fjallar um niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli van Duyn í riti sínu The foundations of 

European Community Law. Þótt deila megi um hversu heppilegt það er að halda því fram að 

sú regla hafi átt þátt í niðurstöðu dómstólsins í því máli er ljóst að Hartley á við regluna um 

estoppel þar sem hann segir sömu reglu hafa verið tekna upp í niðurstöðu dómstólsins í máli 

Ratti.
38

 

 Reglan nemo auditur propriam turpitudinem allegans sem útleggst að ekki verði hlýtt 

á þann sem byggir kröfur sínar á eigin vansæmandi hegðun
39

 hefur verið notuð sem 

málsástæða fyrir því að tilskipanir eigi að hafa bein réttaráhrif í þeim aðstæðum þegar ríki 

hefur vanrækt að innleiða þær. Þetta má t.d. sjá í máli Barber
40

 þar sem van Gerven 

lögsögumaður bar regluna, sem er úr meginlandsrétti (e. civil law), saman við estoppel. 

 Sú regla sem hlotið hefur hve mestan hljómgrunn fyrir utan estoppel er reglan um 

góða trú (l. bona fide).
41

 Þessi nálgun á rætur sínar að rekja til Þýskalands þar sem kenningin 

                                                        

36
 Anthony Arnull: The European Union and its Court of Justice, bls. 118. 

37
 Davíð Þór Björgvinsson (sjá Davíð Þór Björgvinsson: ,,Bein réttaráhrif og forgangsáhrif EES-réttar“, bls. 77), 

Anthony Arnull (sjá Anthony Arnull: The European Union and its Court of Justice, bls. 118), Sacha Prechal (sjá 

Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 220-226), Paul Craig og Gráinne De Búrca (sjá Paul Craig og Gráinne 

De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 280) tala t.d. öll um estoppel. 
38

 T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 212. 
39

 Sjá skilgreiningu í Black’s Law Dictionary, bls. 1735: ,,No one is heard when alleging his own wickedness; no 

one can be heard whose claim is based on his own disgraceful behavior.“ 
40

 EBD, mál 262/88, ECR 1990, bls. 1889. 
41

 Sjá skilgreiningu í Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 170 þar sem ,,góð trú“ er skilgreind sem ,,það að vita 

ekki betur en manni sé óhætt, að lögum, að gera e-ð eða láta e-ð ógert“. Sjá einnig skilgreiningu í Black’s Law 

Dictionary, bls. 713 þar sem ,,góð trú“ er skilgreind ítarlega sem ,,a state of mind consisting in honesty in belief 

or purpose, faithfulness to one’s duty or obligation, observance of reasonable commercial standards of fair 

dealing in a given trade or business, or absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage“. 



 12 

um estoppel var almennt álitin afbrigði reglunnar um góða trú.
42

 Það var svo í máli 

Moormann
43

 þar sem dómstóllinn víkkaði út lagagrundvöll reglunnar um bein réttaráhrif 

tilskipana með því að beita 249. gr. Rómarsáttmálans með 10. gr. hans. Þetta skref hefur 

líklega ekki verið án tengsla við þýsku nálgunina að reglan um góða trú væri grundvöllur þess 

að einstaklingar gætu borið fyrir sig tilskipun, sem aðildarríki hefði vanrækt að innleiða, fyrir 

dómstól þess. Í áliti sínu í umræddu máli Moormann sagði Darmon lögsögumaður að ef 

aðildarríkjum yrði leyft að byggja á eigin vanrækslu myndi slíkt fela í sér að virða að vettugi 

regluna um góða trú og skylduna til að taka ekki upp ósamhljóða ákvæði eins og kveðið er á 

um í 10 gr. Rómarsáttmálans.
44

 Niðurstaða Evrópudómstólsins í málinu hljóðaði síðan m.a. 

svo:  

 ,,The third paragraph of Article 189 (nú 249. gr.) of the Treaty provides that directives are 

 binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which they are addressed. 

 Article 5 (nú 10. gr.) of the Treaty requires the Member States to take all appropriate measures 

 to ensure fulfillment of the obligations arising out of the Treaty or resulting from action taken 

 by the institutions of the Community. It follows from the binding effect which the third 

 paragraph of Article 189 ascribes to directives and the obligation of cooperation laid down in 

 Article 5 that the Member State to which a directive is addressed cannot evade the obligations 

 imposed by the directive in question.“ 
45

 (Svigar eru settir inn af mér, JGÁ) 

 

Hér kemst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu að réttur einstaklings til að bera fyrir sig tilskipun 

sem ekki er búið að innleiða sé byggður á bæði 3. mgr. 249. gr. og 10. gr. Rómarsáttmálans. 

Hér virðist 10. gr. sáttmálans notuð í þeim tilgangi að renna stoðum undir þær skuldbindingar 

sem þegar leiða af 3. mgr. 249. gr. hans. Mál þetta er um margt sérstakt og hefur þessi nálgun 

ekki orðið að ófrávíkjanlegu fordæmi dómstólsins heldur virðist hann frekar byggja 

niðurstöðu sína í svipuðum málum á þeim röksemdum sem hann setti fram í Ratti, eins og 

komið verður að hér á eftir.  

 Áður en skilið verður við regluna um góða trú er rétt að taka fram að reglan tengist 

estoppel á veigamikinn hátt og er hluti af inntaki sumra skilgreininga á hugtakinu.
46

 Þetta 

kemur heim og saman þegar athugað er að ríki, sem ber fyrir sig þá málsástæðu að það sé ekki 

búið að innleiða tilskipun sem því bar skylda til að innleiða, getur ekki dulist sú vanræksla 

                                                        

42 Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 221. 
43

 EBD, mál 190/87, ECR 1988, bls. 4686. 
44

 Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 222. 
45

 Sjá 22. mgr. dómsins. 
46

 Sjá skilgreiningu á estoppel í Black’s Law Dictionary, bls. 589: ,,3. An affirmative defense alleging good-faith 

reliance on a misleading representation and an injury or detrimental change in position resulting from that 

reliance.“ 
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sín. Því má segja að sá sem beri fyrir sig estoppel-málsástæðun geri það vegna þess að 

aðildarríki byggir á eigin mistökum í vondri trú (l. mala fides).
47

 

 

3.4.5 Birting estoppel í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 

Til eru tiltölulega margir dómar Evrópudómstólsins, sem gengu eftir mál Ratti, þar sem 

estoppel-málsástæðan hefur verið notuð sem röksemd fyrir beinum réttaráhrifum tilskipana 

sem aðildarríki höfðu vanrækt að innleiða. Verður nokkrum þeirra nú gerð skil en þetta eru 

dómar Evrópudómstólsins í málum Becker gegn Finanzamt Münster-Innenstadt
48

, Marshall 

gegn Southampton og South West Hampshire Area Health Authority
49

, McDermott og Cotter 

I
50

 og Faccini Dori
51

. 

 EBD Becker (mál 8/81). Málsatvik í Þýskalandi voru þau að kona að nafni Ursula Becker sótti 

 um að fá undanþágu frá þýskum lögum um veltuskatt á grundvelli tilskipunar 1977/388/EB 

 um samræmingu laga aðildarríkjanna varðandi veltuskatt. Stjórnvöld í þýskalandi féllust ekki 

 á þennan málatilbúnað Becker sem höfðaði því næst mál fyrir þýskum dómstól sem leitaði 

 forúrskurðar Evrópudómstólsins og spurði hvort Becker gæti byggt á viðkomandi tilskipun. 

 Evrópudómstóllinn taldi tilskipunina hafa bein réttaráhrif og sagði máli sínu til stuðnings: ,,A 

 Member State may not rely, as against a taxpayer who is able to show that his tax position 

 actually falls within one of the categories of exemption laid down in the directive, upon its 

 failure to adopt the very provisions which are intended to facilitate the application of 

 that exemption.“ 
52

 (Leturbreytingar mínar, JGÁ) 

 

 Dómstóllinn sagði enn fremur: ,,[...] the "conditions" refer to measures intended to prevent 

 any possible evasion, avoidance or abuse. A Member State which has failed to take the 

 precautions necessary for that purpose may not plead its own omission in order to refuse 

 to grant to a taxpayer an exemption which he may legitimately claim under the directive, 

 particularly since in the absence of specific provisions on the matter there is nothing to prevent 

 the State from having recourse to any relevant provisions of its general tax legislation which 

 are designed to combat evasion.“ 
53

 (Leturbreytingar mínar, JGÁ) 

 

Í þessu máli kemur estoppel-málsástæðan skýrt fram og er orðalagið sem dómstóllinn notar 

hið sama og í máli Ratti. Dómstóllinn virðist leggja sérstaklega mikla áherslu á estoppel því 

hann endurtekur nánast röksemdafærsluna fyrir því að ríki geti ekki byggt á eigin vanrækslu 

gagnvart einstaklingum. Í síðari málum hefur þetta mál síðan verið notað sem fordæmi fyrir 

                                                        

47
 Sjá skilgreiningu í Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 497 þar sem ,,vond trú“ er skilgreind sem 

,,grandsemi, hið gagnstæða við góða trú“. 
48

 EBD, mál 8/81, ECR 1982, bls. 53. 
49

 EBD, mál 152/84, ECR 1986, bls. 723. 
50

 EBD, mál 286/85, ECR 1987, bls. 1453. 
51

 EBD, mál 91/92, ECR 1994, bls. 3325. 
52

 Sjá 33. mgr. dómsins. 
53

 Sjá 34. mgr. dómsins. 
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beinum réttaráhrifum tilskipana og er það því sterkur grundvöllur fyrir estoppel-

málsástæðuna.
54

 

 EBD Marshall (mál 152/84). Málsatvik í Bretlandi voru þau að Helen Marshall var sagt upp 

 eftir 14 ára starfsferil af hlutaðeigandi heilbrigðisyfirvaldi á grundvelli þess að hún hafi náð 60 

 ára aldri, en heilbrigðisstofnunin skyldaði kvenkyns starfsmenn til að hætta 60 ára en karlkyns 

 65 ára. Marshall hélt því fram fyrir dómstólum í Bretlandi að uppsögn hennar bryti í bága við 

 tilskipun 1976/207/EB um jafna stöðu karla og kvenna til atvinnu en Bretland hafði ekki sett 

 neina löggjöf sem bannaði mismunun á grundvelli kyns í eftirlaunamálum. Leitað var 

 forúrskurðar Evrópudómstólsins og hann spurður hvort frú Marshall gæti byggt á 

 umræddri tilskipun gegn heilbrigðisstofnuninni. Dómstóllinn sagði: ,,[...] a directive may, in 

 certain specific circumstances, have direct effect as against a Member State in so far as the 

 latter may not rely on its failure to perform its obligations under the directive. However, 

 they maintain that a directive can never impose obligations directly on individuals and that it 

 can only have direct effect against a Member State qua public authority and not against a 

 Member State qua employer. As an employer a State is no different from a private 

 employer. It would not therefore be proper to put persons employed by the State in a 

 better position than those who are employed by a private employer.“ 
55

 (Leturbreytingar 

 mínar, JGÁ) 

 

Hér notar dómstóllinn nánast sama orðalag og í máli Becker þegar hann áréttar að estoppel-

málsástæðan renni stoðum undir að tilskipanir skuli hafa bein réttaráhrif. Í þessu máli er 

jafnframt athyglisvert að skoða tilvitnun dómstólsins í mál Becker sem dæmi um að 

einstaklingar geta byggt á ákvæðum tilskipana gegn aðildarríki þegar það hefur vanrækt að 

innleiða tilskipun fyrir lok innleiðingartímans eða innleitt tilskipun ranglega.
56

 

 EBD McDermott og Cotter I (mál 286/85). Í máli þessu sagði Evrópudómstóllinn m.a. þegar 

 hann fjallaði um hvort ákveðin tilskipun gæti haft bein réttaráhrif: ,,[...] Directives are binding 

 on the Member States and on the principle that a Member State which has not taken mesures 

 to implement the Direvtive within the prescribed period may not, as against individuals, plead 

 its own failure to fulfil such obligations.“ 
57

 

 

 EBD Faccini Dori (mál 91/92). Í þessu máli sagði Evrópudómstóllinn: ,,It would be 

 unacceptable if a State, when required by the Community legislature to adopt certain rules 

 intended to govern the State' s relations or those of State entities with individuals and to confer 

 certain rights on individuals, were able to rely on its own failure to discharge its obligations so 

 as to deprive individuals of the benefits of those rights.“ 
58

 

 

                                                        

54
 Sjá neðar í máli Marshall. 

55
 Sjá 43. mgr. dómsins. 

56
 Sjá 46. mgr. dómsins sem segir: ,,It is necessary to recall that, according to a long line of decisions of the 

Court (in particular its judgment of 19 January 1982 in Case 8/81 Becker v Finanzamt Münster-Innenstadt 

[1982] ECR 53), wherever the provisions of a directive appear, as far as their subject matter is concerned, to be 

unconditional and sufficiently precise, those provisions may be relied upon by an individual against the State 

where that State fails to implement the directive in national law by the end of the period prescribed or where it 

fails to implement the directive correctly.“ 
57

 Sjá 12. mgr. dómsins. 
58

 Sjá 23. mgr. dómsins. 
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Af dómum Evrópudómstólsins er ljóst að hann notast yfirleitt við tvenns konar orðalag þegar 

hann fjallar um estoppel-málsástæðuna. Annars vegar talar hann um að aðildarríki geti ekki 

byggt á eigin vanrækslu (e. rely on its own failure) sem fellur vel að skilgreinunni á estoppel. 

Hins vegar notast dómstóllinn við orðasambandið að ríki geti ekki haldið fram eigin 

ranggjörðum (e. plead its own wrong) sem er ekki jafnheppilegt orðalag en rúmast þó innan 

skilgreiningarinnar. 

 Athyglisvert er að skoða hvernig dómstóllinn skeytir saman rökunum um bindandi 

áhrif tilskipana og estoppel-málsástæðunnar í tveimur síðustu málunum. Þar lætur 

dómstóllinn það vera að vitna í 249. gr. Rómarsáttmálans og segir í stað þess að tilskipanir 

séu bindandi. Sú spurning vaknar hvort dómstóllinn vitni í sitt hvor rökin eða hvort hann 

skeyti þeim saman viljandi. Eins og forsendurnar líta út gæti allt eins verið að dómstóllinn 

segi að bindandi áhrif tilskipana verði til þess að hindra aðildarríki í að bera fyrir sig eigin 

vanrækslu við að innleiða tilskipun. Ekki verður fullyrt hér hvort um ræðir. 

   

4. Skilyrði beinna réttaráhrifa tilskipana 

Þegar Evrópudómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að tilskipanir gætu haft bein réttaráhrif í 

máli Van Duyn áréttaði hann um leið að sömu skilyrði og þau sem dómstóllinn setti í Van 

Gend en Loos þyrftu að vera uppfyllt svo að tilskipun gæti haft slík áhrif, þ.e. að tilskipun 

þurfi að vera skýr og óskilyrt.
59

 Síðar áréttaði dómstóllinn það skilyrði að sá frestur, sem ríki 

fengu til að innleiða þá tilskipun sem borgari vildi leiða rétt sinn af, þyrfti að vera liðinn svo 

borgarar gætu byggt rétt á henni.
60

 Fræðimenn hafa deilt um það hvort skilyrðin að framan 

séu tæmandi upp talin eða hvort fjórða skilyrðið, það að tilskipun skuli mæla fyrir um rétt til 

handa einstaklingum, teljist sem skilyrði sem þurfi að uppfylla eða hvort það skilyrði sé í raun 

bein afleiðing af því að tilskipun hafi bein réttaráhrif.
61

 

 

 

                                                        

59 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 281. 
60

 Paul Craig og Gráinne De Búrca: EU law. Text, cases and materials, bls. 282. 
61 Miriam Lenz, Dóra Sif Tynes og Lorna Young: ,,Horizontal what? Back to basics“ bls. 510. Þar eru nefndir 

m.a. P. Craig og G. De Búrca sem dæmi um fræðimenn sem telja þetta atriði ekki til skilyrða beinna réttaráhrifa 

tilskipana. Sem dæmi um fræðimenn sem telja skilyrðin vera fjögur má nefna Davíð Þór Björgvinsson (sjá Davíð 

Þór Björgvinsson: EES-réttur og landsréttuur, bls. 145) og Stefán Már Stefánsson (sjá Stefán Már Stefánsson: 

Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið, bls. 178-179).  
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5. Réttarheimildalegt gildi stoðanna 

5.1. Almennt 

Tilskipanir eru, ásamt Rómarsáttmálanum sjálfum, reglugerðum og ákvörðunum, ein af 

grunnréttarheimildum bandalagsréttar og ætti enginn að efast um réttarheimildalegt gildi 

þeirra sem slíkar. Reglan um bein réttaráhrif tilskipana er hins vegar ekki svo óumdeild og 

verða nú stoðir hennar skoðaðar með tilliti til réttarheimildalegs gildis þeirra. Áður en lengra 

er haldið er gott að hafa skilgreiningu Sigurðar Líndal á réttarheimild að leiðarljósi en hún 

hljóðar svo: 

 ,,Réttarheimildir eru þau viðmið – gögn, sú háttsemi, þær hugmyndir og hvaðeina annað – sem 

 almennt er viðurkennt að nota skuli eða nota megi til rökstuðnings þegar réttarreglu er slegið 

 fastri eða hún mótuð almennt eða í ákveðnu tilfelli.“ 
62

 

Þegar skoðaðar eru reglur sem Evrópudómstóllinn hefur mótað er rétt að gera sér grein fyrir 

því hversu stefnumarkandi hann er í dómaframkvæmd sinni og þeirri markmiðsskýringu sem 

hann beitir. Þetta verður að leggja til grundvallar þótt deila megi um þetta hlutverk 

dómstólsins út af fyrir sig. Einnig er rétt að minna á að ekki er til að dreifa 

undirbúningsgögnum við gerð Rómarsáttmálans sem annars mætti nota við skýringu ákvæða 

hans. 

 

5.2. 249. gr. Rómarsáttmálans 

3. mgr. 249. gr. Rómarsáttmálans sem kveður á um að tilskipanir séu bindandi er réttarheimild 

sem telst til setts réttar og sú sem Evrópudómstóllinn lagði mesta áherslu á í upphafi, þegar 

hann sló reglunni um bein réttaráhrif fastri, með því að skýra ákvæðið í samræmi við 

markmið sáttmálans. Fræðimenn hefur greint á um þessa niðurstöðu dómstólsins en hún 

verður að teljast tæk réttarheimildafræðilega.
63

 

 Sú röksemd dómstólsins að tilskipunum sé beitt á skilvirkari hátt ef einstaklingar geta 

byggt á þeim en ef þeir gætu það ekki virðist hafa lítið sjálfstætt réttarheimildalegt gildi. Þessi 

röksemd dómstólsins á þó vel við sem lögskýringarsjónarmið byggt á eðli máls.
64

 Þetta á því 

                                                        

62
 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði – grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 75-76. 

63
 Sem dæmi telur Harley að þessi niðurstaða dómstólsins sé ótraust en færir fyrir því ósannfærandi rök að mínu 

mati (Sjá T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 211).  
64

 Sjá skilgreiningu Ármanns Snævars: ,,Eðli máls sem lögskýringarsjónarmið á við það viðhorf að ákvarða svo 

efni lagaákvæðis, að það sé í samræmi við það, sem eðlilegast er og haganlegast og svo, að sú regla, sem talin er 

felast í ákvæði, henti sem best, miðað við þær þjóðlífsþarfir, sem hún veit að.“ Þar segir hann svo í framhaldi: 

,,Hér er á því byggt, að virt séu öll efnisrök eða efnisleg tillit (reale hensyn), er máli eiga að skipta að lögum, 
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vel við sem lögskýring dómstólsins í að finna inntak þess óræða ákvæðis sem 249. gr. 

Rómarsáttmálans reynist vera. 

  

5.3. 234. gr. Rómarsáttmálans 

Að framan er rakið að 234. gr. Rómarsáttmálans kveður á um möguleika dómstóla 

aðildarríkja á að leita forúrskurðar Evrópudómstólsins vegna vafa um gildi og túlkun reglna 

bandalagsréttar. Ekki er gert upp á milli gerða bandalagsins í þeim efnum og á hún jafnt við 

um tilskipanir, reglugerðir og ákvarðanir.
65

 Evrópudómstóllinn taldi þetta gefa til kynna að 

allar þessar gerðir gætu haft bein réttaráhrif. Eins og á við um 249. gr. Rómarsáttmálans hefur 

dómstóllinn tekið setta réttarreglu og skýrt hana með tilliti til markmiðs sáttmálans.  

 

5.4. Estoppel-málsástæðan 

Estoppel-málsástæðan er sú stoð sem hve mestum deilum hefur valdið þegar kemur að 

réttarheimildalegu gildi hennar en er um leið sú regla sem í síðari tíð virðist hafa hlotið 

mestan hljómgrunn í niðurstöðum Evrópudómstólsins.
66

 Heppilegast væri að telja estoppel til 

meginreglna laga þar sem henni virðist beitt sem óskráðri grundvallarreglu í dómum 

Evrópudómstólsins.
67

 Þannig talaði dómstóllinn t.d. í máli McDermott og Cotter I um 

grundvallarregluna (e. principle) um að ríki geti ekki borið fyrir sig eigin vanrækslu við að 

innleiða tilskipun.  

 Tilvísun Evrópudómstólsins til estoppel er umdeild. Þannig álítur Hartley estoppel-

málsástæðuna sterkustu rök dómstólsins fyrir beinum réttaráhrifum tilskipana en dregur í efa 

hinar stoðirnar tvær sem byggðar eru á æðstu réttarheimild bandalagsréttar.
68

  Slíkt verður að 

teljast vafasamt í ljósi rétthæð réttarheimilda. Sacha Prechal hafnar hins vegar estoppel-

málsástæðunni sem réttarheimild og álítur hana einungis aðstæður fyrir eða kveikju að 

beinum réttaráhrifum.
69

 Það breytir hins vegar ekki þeirri staðreynd að Evrópudómstóllinn 

vísar í estoppel sem grundvallarreglu í reynd, sbr. t.d. McDermott og Cotter I. Því verður að 

                                                                                                                                                                             

með það stefnumið í huga að ákvarða lagaákvæði svo, að það feli í sér eftir föngum farsæla réttarreglu.“ 

(Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 450). 
65

 T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 212. 
66

 Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 219. 
67

 Um meginreglur laga sem réttarheimild vísast til rita á sviði réttarheimildafræði, sjá einkum Ármann Snævarr: 

Almenn lögfræði, bls. 233 o.áfr., og Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði,  bls. 325 o.áfr. 
68

 T.C. Hartley: The foundations of European Community Law, bls. 211-212. 
69

 Sacha Prechal: Directives in EC Law, bls. 225. 
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telja estoppel sem réttarheimild en deila má um þörf dómstólsins til að beita henni þar sem 

fyrir eru rétthærri réttarheimildir sem renna stoðum undir regluna um bein réttaráhrif 

tilskipana. 

 

6. Lokaorð 

Hér að framan hefur verið reynt að greina frá helstu stoðum eða ástæðum sem 

Evrópudómstóllinn hefur gefið fyrir því að tilskipanir skuli hafa bein réttaráhrif eins og 

ákvæði Rómarsáttmálans og aðrar gerðir bandalagsréttar. Það sem hefur eflaust valdið 

dómstólnum vandræðum við túlkun ákvæða Rómarsáttmálans er skortur á 

undirbúningsgögnum sem varpað gæti ljósi á vilja samningsaðila um þýðingu 234. og 249. gr. 

sáttmálans. Þess í stað hefur dómstóllinn þurft að velja aðrar lögskýringarleiðir til að komast 

að inntaki þessara ákvæða og hefur markmiðsskýring orðið ofan á frekar en annað. Það verður 

að teljast eðlileg nálgun.  

 Það sem vekur helst athygli við framkvæmd Evrópudómstólsins er þörf hans til að 

styðja niðurstöðu sína um bein réttaráhrif tilskipana mörgum rökum byggðum á mismunandi 

réttarheimildum þrátt fyrir að komast að því strax í máli van Duyn að það leiði af ákvæði 

Rómarsáttmálans, sem er aðalréttarheimild bandalagsréttar, að þær skuli hafa slík áhrif. 

Sérstaklega er athyglisverð hvernig dómstóllinn beitir estoppel sem grundvallarreglu til að 

renna enn styrkari stoðum undir bein réttaráhrif tilskipana. Þetta hefur verið umdeilt og sumir 

telja að bein réttaráhrif ættu ekki að vera afleiðing vanrækslu aðildarríkis heldur hafa 

sjálfstætt gildi.  

 Dómaþróun Evrópudómstólsins gefur til kynna að dregið hafi verið úr gildi 249. gr. 

Rómarsáttmálans sem grundvelli fyrir beinum réttaráhrifum og meiri þungi lagður á estoppel-

málsástæðuna þótt oftast sé þeim beitt saman. Sú beiting vekur einnig upp spurningu um 

hvort þau bindandi áhrif tilskipana skv. 249. gr. sáttmálans séu þess valdandi að ríki geti ekki 

borið fyrir sig eigin vanrækslu á að innleiða þær. Er þetta sérstaklega áberandi í síðari málum 

en þó verður ekki unnt að fullyrða hvort þetta sé vísvitandi nálgun Evrópudómstólsins. Einnig 

virðist sem horfið hafi verið frá 234. gr. sem rökum fyrir beinum réttaráhrifum. Það yrði að 

teljast óeðlilegt, með tilliti til rétthæð réttarheimilda, ef dómstóllinn hyrfi alveg frá notkun 

249. gr. Rómarsáttmálans og byggja einungis á estoppel-málsástæðunni. Hvað sem slíkum 

vangaveltum líður er ljóst að reglan um bein réttaráhrif tilskipana hefur fest sig rækilega í 
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sessi sem grundvallarregla í bandalagsrétti og verður því ekki breytt nema aðildarríkin 

sammælist um slíkt.  
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