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Útdráttur  
 

Markaðssetning áfengis hefur tekið margvíslegum breytingum í kjölfar þeirrar 

tækniframþróunar og stafvæðingar sem hefur átt sér stað síðastliðinn rúma áratug. 

Áfengisauglýsingar hafa verið bannaðar á Íslandi síðan árið 1928, sbr. nú 20. gr. áfengislaga 

nr. 75/1998. Megintilgangur þessarar ritgerðar er að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort að 

íslensk áfengislöggjöf, sem leggur bann við áfengisauglýsingum sé réttlætanleg takmörkun á 

frjálsum vöruflutningum á innri markaði Evrópu, meðal annars með tilliti til nútíma 

tækniframþróunar.  

Evrópudómstóllinn og EFTA-dómstóllinn hafa fallist á þau sjónarmið að takmarkanir á 

frelsi til þess að auglýsa áfengi hafi samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á markaði, vegna 

þeirra markaðshindrandi áhrifa sem slíkar takmarkanir kunna að hafa í för með sér. Því hefur 

hinsvegar verið slegið föstu að slíkar takmarkanir kunni að vera réttlætanlegar á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða. Hvert tilvik þarf þó ávallt að skoða fyrir sig og meta út frá sjónarmiðum 

um meðalhóf.  

Dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands hefur slegið því föstu að bannið rúmist innan þeirra 

takmörkunarheimilda sem mælt er fyrir um í stjórnarskrá. Þar að auki hefur dómstóllinn hingað 

til haldið því fram að ákvæðið feli í sér réttlætanlegar takmarkanir á fjórfrelsisákvæðum. 

Ákvæði 20. gr. áfengislaga leggur almennt bann við áfengisauglýsingum hérlendis, en felur þó 

í sér bæði undanþágu sem heimilar áfengisauglýsingar í erlendum tímaritum og leiðir til þess 

að sniðganga hið almenna bann með léttölsauglýsingum. 

Í stuttu máli fela niðurstöður ritgerðarinnar í sér að núgildandi ákvæði 20. gr. áfengislaga 

feli í sér takmarkanir á frjálsum vöruflutningum innan Evrópska efnahagssvæðisins sem ekki 

er hægt að réttlæta á grundvelli lýðheilsusjónarmiða. Sú ályktun er einkum dregin í ljósi þess 

að þær undantekningar sem ákvæðið mælir fyrir um leiði til þess að ekki verður séð að bannið 

standist meðalhófsreglu, enda sé það hvorki skilvirkt né markvisst í framkvæmd, meðal annars 

með tilliti til nútímatækni og breyttra samfélagshátta.   
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Abstract 

Marketing of alcohol has undergone several changes following the technological advancement 

and digitization that has taken place over the past decade. A general alcohol advertising 

prohibition has been in place in Iceland since 1928 as stated in Article 20 of the current Alcohol 

Act no. 75/1998. The aim of this thesis is to answer the research question of whether Icelandic 

general alcohol advertising prohibition is a justified restriction of the principle of free 

movement of goods, with regards to modern technological developments. 

Both the European Court of Justice and the EFTA Court have concluded that national rules 

prohibiting or restricting the advertising of alcohol can have an effect equivalent to a 

quantitative restriction. However, it has been established that such restrictions may be justified 

based on public health justifications. For a justification to apply, the taken measure must be 

proportionate to the aimed objectives.  

The case law of the Supreme Court of Iceland has concluded that the prohibition does not 

breach the Icelandic Constitution. In addition, the Court has so far argued that the prohibition 

constitutes a justifiable restriction on the free movement of goods. The provisions of Article 

20 of the Alcohol Act generally prohibit alcohol advertisements in Iceland. However, alcohol 

advertisements in foreign magazines are exempt. Furthermore, a circumvention of the general 

prohibition is offered whereas producers of alcohol beverages can advertise non-alcoholic 

beverages under the same trademark as their alcoholic production. 

In short, the conclusions of the thesis imply that the current provisions of Article 20 of the 

Icelandic Alcohol Act impose restrictions on the free movement of goods within the European 

Economic Area which cannot be justified on public health grounds. This conclusion is drawn 

since the exceptions laid down in the provision result in the prohibition not being appropriate 

and necessary to achieve the objectives pursued in a consistent and systematic manner which 

causes the prohibition to be disproportionate to the aims pursued.  
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Formáli 

Ég hafði gaman af því að skrifa þessa ritgerð. Fleiri orð kýs ég ekki að hafa um tilurð hennar 

en ég vona að lesandi skynji dálæti mitt og áhuga á efninu, ásamt því að hún beri örlítinn vott 

um að hafa ekki eingöngu verið skrifuð af eintómri skyldurækni til þess að geta sett slaufu á 

fimm ára laganám.  

Ritgerðina vil ég tileinka föður mínum heitnum, Steingrími Eiríkssyni, sem lést þegar ég 

var á öðru ári í náminu, en áhugi minn á lögfræði kviknaði einkum út frá störfum hans sem 

hæstaréttarlögmaður. Honum á ég eflaust mest að þakka og er ljúfsárt að ljúka þessum áfanga 

án hans viðurvistar. 
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1 INNGANGUR 

1.1 Efnisafmörkun 

Áfengisauglýsingar eru bannaðar hérlendis, sbr. ákvæði 20. gr. áfengislaga nr. 75/1998 (hér 

eftir áfl. eða áfengislög), sbr. einnig 4. mgr. 37. gr. fjölmiðlalaga nr. 38/2011 (hér eftir 

fjölmiðlalög eða fml.), en slíkar takmarkanir hafa löngum verið taldar nauðsynlegar til verndar 

lýðheilsu og almannaheilla. Þrátt fyrir almennt bann hafa áfengisframleiðendur um langt skeið 

notast við mismunandi leiðir til þess að auglýsa vörumerki sín með því að sniðganga hið 

almenna áfengisauglýsingabann, til dæmis með auglýsingum á svokölluðu léttöli sem þá 

inniheldur 2,25% magn af hreinum vínanda eða minna. Nú hafa áfengisframleiðendur þó fært 

út kvíar sínar en í kjölfar tækniframþróunarinnar, sem hefur meðal annars fært okkur 

samfélagsmiðla og stafræna markaðssetningu, sést oft á tíðum glitta í margvíslegar auglýsingar 

á áfengi á mismunandi samfélagsmiðlum, meðal annars hjá svokölluðum áhrifavöldum, og 

öðrum miðlum, án þess þó að um sé að ræða léttöl. 

Álitamál í tengslum við hið íslenska áfengisauglýsingabann eru nokkur. Í 

dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur sjónum sérstaklega verið beint að tjáningarfrelsisákvæði 

73. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) ásamt tilvísunum í 

jafnræðisreglu 65. gr. stjskr. Þá hafa þjóðaréttarlegar skuldbindingar íslenska ríkisins einnig 

komið til álita. Ísland er aðili að Samningnum um Evrópska efnahagssvæðið (EES-

samningurinn) sem gerir Íslendingum kleift að taka þátt á innri markaði Evrópusambandsins 

og njóta markaðsfrelsisins sem þar ríkir. EES-samningurinn byggir á einsleitnismarkmiði en af 

því leiðir að íslensk löggjöf hefur verið samræmd reglum Evrópusambandsins á þeim sviðum 

sem samningurinn nær yfir. Til þess að stuðla að einsleitni í framkvæmd þarf einnig að túlka 

ákvæði EES-samningsins til samræmis við hliðstæð ákvæði sáttmála Evrópusambandsins. Af 

þessu leiðir að dómsúrlausnir Evrópudómstólsins, sem tryggir að löggjöf Evrópusambandsins 

sé túlkuð og beitt á sama hátt í öllum aðildarríkjum sambandsins, hafa víðtæk áhrif á túlkun 

íslenskra dómstóla að því er varðar álitamál í tengslum við framkvæmd samningsins. 

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að svara þeirri rannsóknarspurningu hvort íslensk 

áfengislöggjöf, sem leggur bann við áfengisauglýsingum sé réttlætanleg takmörkun á frjálsum 

vöruviðskiptum á innri markaði Evrópu, meðal annars með tilliti til nútíma tækni og hvernig 

markaðssetningu áfengis í nútíma samfélagi er háttað. Evrópudómstóllinn hefur virt 

takmarkanir á áfengisauglýsingum sem ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og 

magntakmarkanir á markaði vegna markaðshindrandi áhrifa sem slíkar takmarkanir kunna að 
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hafa. Dómstóllinn hefur þó slegið því föstu að takmarkanir á auglýsingum á áfengi kunni að 

vera réttlætanlegar, á sambærilegum grunni og að íslenskum rétti, þ.e. vegna almannahagsmuna 

og lýðheilsusjónarmiða. Hvert tilvik þarf þó að meta fyrir sig út frá sjónarmiðum um meðalhóf. 

Þessari ritgerð ætlað að skila greinargóðum ályktunum um hvernig ákvæði 20. gr. 

áfengislaga, samræmist þjóðaréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins vegna aðildar 

Íslands að EES-samningnum með áherslu á meginregluna um frjálst flæði vara, sbr. 34. gr. 

TFEU og 11. gr. EES-samningsins og með tilliti til þess hversu hratt tækninni hefur fleytt fram 

síðustu ár og áratugi. Dómaframkvæmdin á þessu sviði, bæði hérlendis og hjá 

Evrópudómstólnum hefur hingað til ekki tekið mið af þeirri nútímatækni sem samfélag 

Evrópuríkja býr nú við, enda féllu síðustu grundvallardómar um þessi álitamál fyrir rúmum 

áratug, eða nokkru áður en almenningur fór að notast við snjallsíma og samfélagsmiðla. 

 

1.2 Aðferðafræði 

Í því skyni að ná markmiði ritgerðarinnar og geta svarað rannsóknarspurningu hennar um hvort 

að ákvæði 20. gr. áfengislaga samræmist meginreglu EES-réttar um frjáls vöruviðskipti þurfti 

að rannsaka á hvaða grundvelli ákvæði 20. gr. áfl. er reist, hvaða sjónarmið búa ákvæðinu að 

baki, hvernig ákvæðinu er beitt í dómaframkvæmd, ásamt því hvaða kringumstæður eru uppi 

á íslenskum áfengismarkaði í dag. Jafnframt þurfti að skýra með greinargóðum hætti hvaða 

sjónarmið ber að hafa í huga þegar ákvæði EES-samningsins eru túlkuð til samræmis við 

ákvæði landsréttar en í því skyni þurfti að skoða gaumgæfilega dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins á sviði frjálsra vöruviðskipta ásamt þeim 

sjónarmiðum sem hafa sérstaklega verið höfð uppi í tengslum við takmarkanir á viðskiptum 

með áfengi og meðalhóf.  

Við mat á áhrifum áfengisauglýsinga og annarra tæknilegra atriða er varða þá 

tækniframþróun sem hefur orðið síðastliðin ár sem ekki verða skýrð út frá lögfræðilegu 

sjónarmiði var eingöngu stuðst við opinberar rannsóknir studdar eða framkvæmdar af 

Evrópusambandinu, skýrslur Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, skýrslur bresku 

læknasamtakana (e. The British Medical Association), ásamt þeim skýrslum sem íslensk 

stjórnsýsla hefur unnið og þeirra viðurkenndu rannsókna sem þar er vísað til. Þá gegndi bók 

Ólafs Andra Ragnarssonar,1 aðjúnkt við tölvunarfræðideild Háskólans í Reykjavík, um fjórðu 

iðnbyltinguna vegamiklu hlutverki í umfjöllun um þá tækniframþróun sem hefur orðið 

 

1 Ólafur Andri Ragnarsson, Fjórða iðnbyltingin (Almenna bókafélagið 2019). 
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síðastliðin ár og hvernig nútímasamfélag manna hefur tekið breytingum með tilkomu nýrrar 

tækni. 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Uppbyggingu ritgerðarinnar er hagað þannig að í öðrum kafla er gerð grein fyrir tilurð og 

gildissviði 20. gr. áfengislaga sem leggur bann við áfengisauglýsingum ásamt þeim 

undantekningum sem ákvæðið heimilar. Þá er einnig stuttlega fjallað rannsóknir á áhrifum 

áfengisauglýsinga á neysluhegðun almennings. Í þriðja kafla ritgerðarinnar er fjallað um þau 

helstu álitamál sem hafa risið í tengslum við ákvæði 20. gr. áfl. Í fjórða kafla er fjallað um 

hvernig samstarfi Evrópuríkja er háttað og leitast við því að gera grein fyrir hinu flókna 

samspili réttarreglna Evrópusambandsins og EES-samningsins.  

Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar má finna í fimmta og sjötta kafla, en í fimmta kafla 

er leitast við því að gera grein fyrir áfengisstefnu Evrópusambandsins og með hvaða hætti 

Evrópusambandið hvetur aðildarríki til reglusetningar í tengslum við markaðssetningu áfengis. 

Þá er sjötti kafli tileinkaður umfjöllun um meginregluna um frjáls vöruviðskipti og hvernig 

henni hefur verið beitt í tengslum við takmarkanir á markaði áfengis en þar er jafnframt gerð 

grein fyrir þeim grundvallardómum Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins sem máli skipta 

fyrir ritgerð þessa. Sjöundi kafli fjallar um þá tækniframþróun sem hefur átt sér stað síðastliðin 

ár og hefur haft í för með sér margvíslegar breytingar á samfélagsháttum en í kaflanum er 

einkum fjallað um áhrif stafvæðingar á markaðssetningu áfengis og birtingu áfengisauglýsinga 

á samfélagsmiðlum. 

Eftir því sem við á verða dregnar ályktanir eða komist að niðurstöðu um tiltekin atriði 

stuttlega í hverjum kafla samhengisins vegna. Í niðurstöðukafla ritgerðarinnar koma að lokum 

fram samanteknar ályktanir út frá umfjöllun ritgerðarinnar og þeim nýju sjónarmiðum sem lögð 

eru fram. 
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2 BANN VIÐ ÁFENGISAUGLÝSINGUM 

Um langt árabil hefur íslensk löggjöf lagt bann við hverskonar auglýsingum á áfengi, sbr. 20. 

gr. áfengislaga og 4. mgr. 37. gr. fjölmiðlalaga. Bann við áfengisauglýsingum er ekki 

séríslenskt fyrirbæri en það þekkist víða um Evrópu að slíkum auglýsingum eru reistar skorður 

á mismunandi hátt.2 Ástæður þessa eru margvíslegar en leiða má líkur að því að í flestum 

tilfellum eigi slíkt bann að þjóna hagsmunum í þágu lýðheilsu og almannaheilla enda getur 

áfengisneysla haft ýmsar skaðlegar afleiðingar. 

 Í þessum kafla verður leitast við því að gera grein þeim helstu álitamálum sem hafa risið í 

tengslum við beitingu 20. gr. áfengislaga sem leggur bann við hverskyns auglýsingum á áfengi 

og hvaða sjónarmið búa þar að baki. Samhengisins vegna þykir einnig tilefni til þess að rekja 

stuttlega hvaða áhrif auglýsingar kunna að hafa á neysluhegðun fólks og þá sérstaklega 

auglýsingar á áfengi.  

 

2.1 Tilgangur 20. gr. áfengislaga 

Ákvæði 20. gr. áfengislaga leggur bann við hverskonar auglýsingum á áfengi og 

áfengistegundum og skilgreinir jafnframt hvað teljast skuli til áfengisauglýsinga en það kemur 

í hlut lögreglu að annast eftirlit með banninu. Ákvæðið hljóðar svo:  

1. Hvers konar auglýsingar á áfengi og einstökum áfengistegundum eru bannaðar. Enn 

fremur er bannað að sýna neyslu eða hvers konar aðra meðferð áfengis í auglýsingum 

eða upplýsingum um annars konar vöru eða þjónustu. 

2. Með auglýsingu er átt við hvers konar tilkynningar til almennings vegna 

markaðssetningar þar sem sýndar eru í máli eða myndum áfengistegundir eða atriði 

tengd áfengisneyslu, svo sem áfengisvöruheiti eða auðkenni, eftirlíkingar af 

áfengisvarningi, spjöld eða annar svipaður búnaður, útstillingar, dreifing prentaðs máls 

og vörusýnishorna og þess háttar.  

3. Bannið tekur með sama hætti til auglýsinga sem eingöngu fela í sér firmanafn og/eða 

firmamerki áfengisframleiðanda. Þó er framleiðanda sem auk áfengis framleiðir aðrar 

drykkjarvörur heimilt að nota firmanafn eða merki í tengslum við auglýsingu þeirra 

drykkja, enda megi augljóst vera að um óáfenga drykki sé að ræða í skilningi laganna 

og ekki vísað til hinnar áfengu framleiðslu.  

4. Undanþegið banni við áfengisauglýsingum er: 

1. Auglýsingar á erlendum tungumálum í erlendum prentritum sem flutt eru til 

landsins, nema megintilgangur ritsins eða innflutningsins sé að auglýsa áfengi.  

 2. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á venjulegum búnaði til 

 áfengisveitinga á veitingastað þar sem áfengisveitingar eru heimilaðar.  

 
2 Sjá t.d. STAP, „Regulation of Alcohol Marketing in Europe“ (National Foundation for Alcohol Prevention. 

2007) 33–45 <https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_16_frep_a2_en.pdf>. 
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3. Auðkenni með firmanafni og/eða firmamerki á flutningatækjum 

áfengisframleiðanda, vöruumbúðum, bréfsefni eða öðru sem beinlínis tengist 

starfsemi hans.  

Ákvæðið er samskonar ákvæði 16. gr. a. eldri áfengislaga nr. 82/1969, eins og þeim var breytt 

með 8. gr. laga nr. 94/1995. Lengst af var eingöngu skilgreint hvað teljast skyldi vera 

áfengisauglýsing í reglugerð, sbr. reglugerð nr. 62/1989 sem átti stoð í 4. mgr. 16. gr. 

áfengislaganna frá 1969. Þegar núgildandi ákvæði var fyrst lögfest með lögum nr. 94/1995 

þótti nauðsynlegt að eyða ríkjandi réttaróvissu með því að skilgreina áfengisauglýsingar í 

lögum. Á níunda áratug síðustu aldar hófu dómstólar að gagnrýna skort á skilgreiningu 

hugtaksins áfengisauglýsing vegna þeirra vandkvæða sem fylgdu því að skýra reglugerðina 

rúmt sem refsiheimild, sbr. mál Hæstaréttar nr. 186/1986.3 Í því máli staðfesti Hæstiréttur 

niðurstöðu héraðsdóms sem hafði slegið því föstu að þrátt fyrir að ákvæði 4. mgr. 16. gr. eldri 

áfengislaga bryti ekki í bága við þágildandi prentfrelsisákvæði 72. gr. stjórnarskrár lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1994 (hér eftir stjskr.), væri ekki komist hjá því að skýra hugtakið 

áfengisauglýsingar þröngt, enda ætti hin rúma skýring hugtaksins ekki stoð í lögum.4  

Núgildandi ákvæði 20. gr. áfengislaga er að mestu óbreytt því sem var í 1.–3. gr. 

áðurnefndrar reglugerðar nr. 62/1989 en þar áður voru áfengisauglýsingar bannaðar með 16. 

gr. reglugerðar nr. 335/1983, um sölu og veitingar áfengis. Það bannákvæði var hinsvegar ekki 

eins ítarlega orðað og var því fellt niður með 5. gr. reglugerðarinnar frá 1989.5 

Áfengisauglýsingabann hefur verið í gildi hérlendis allt frá árinu 1928, sbr. 15. gr. laga nr. 

64/1928 en við gildistöku laga nr. 64/1928 var áfengislöggjöf í fyrsta sinn samræmd í einn 

lagabálk.6 Á þeim tíma gilti nær fortakslaust áfengisbann í landinu öllu, þ.e. að undanskildum 

svokölluðum Spánarvínum sem eingöngu Áfengisverslun ríkisins mátti selja. Í greinargerð 

með frumvarpinu segir um 15. gr. laganna að það þætti óviðeigandi að áfengisauglýsingar 

birtust hérlendis í ljósi þess að hér væri áfengi bannað.7  

Í lögskýringargögnum um 20. gr. áfengislaga er hvergi að finna sérstaka skírskotun til 

tilgangs löggjafans með því að banna áfengisauglýsingar. Hinsvegar mælir 1. gr. áfengislaga 

fyrir um að tilgangur laganna í heild sé að vinna gegn misnotkun áfengis. 

 
3 Dómur Hæstaréttar frá 16. janúar 1987 nr. 186/1986. Sjá einnig samskonar niðurstöðu í máli Hæstaréttar frá 

frá 5. desember 1985 nr. 177/1985. 
4 Jónas Fr. Jónsson, „Áfengisauglýsingar og nýleg túlkun ákæruvaldsins“ (2016) 13 Tímarit Lögréttu 170, 171. 
5 Alþt. 2006 – 2007, A. deild, þskj. 44-44. mál, fylgiskjal; Skýrsla vinnuhóps ríkislögreglustjórans um viðbrögð 

við áfengisauglýsingum. 
6 Jónas Fr. Jónsson (n. 5). 
7 Alþt. 1928, Efri deild, þskj. 133-82. mál, athugasemdir við 15. gr.  
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Í máli Hæstaréttar nr. 415/1998 skýrði dómstóllinn meðal annars tilgang ákvæðisins 

og taldi nægilega ljóst að tilgangur löggjafans með banni á áfengisauglýsingum væri að 

vinna gegn misnotkun áfengis og þeim vandamálum sem af henni kunna að hljótast , þrátt 

fyrir skort á lögskýringargögnum varðandi þetta tiltekna ákvæði. Í málinu var deilt um 

bjórauglýsingar sem birtust á auglýsingaskilti, í dagblaði og sjónvarpi. Í forsendum 

Hæstaréttar kemur fram að ríkissaksóknari hafi við munnlegan málflutning fært viðunandi 

rök fyrir banninu ásamt tilgangi þess, en ríkissaksóknari vísaði meðal annars til fræðilegra 

athugana, sem gerðar voru meðal annars að tilhlutan Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar 

(WHO) um þessi efni, sem gáfu vísbendingar um að áfengisauglýsingar hafi áhrif til 

aukinnar drykkju, ekki síst meðal yngri aldurshópa. Þar að auki vísaði ríkissaksóknari til 

stefnumiða Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðisstofununarinnar í áfengismálum, sem meðal 

annars lagði áherslu á takmarkanir á beinum og óbeinum auglýsingum áfengis ásamt því 

að viðurkenna slíkar takmarkanir og bönn í þeim löndum þar sem slíkt var við lýði.8  

Með vísan til þeirra röksemda sem búa að baki 20. gr. áfengislaga sem bannar 

auglýsingar sem innihalda áfengi taldi Hæstiréttur í ofangreindu máli nr. 415/1998 að 

bannið ætti sér efnislega stoð í 3. mgr. 73. gr. stjskr. ásamt 2. mgr. 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994, sem 

réttlætanleg takmörkun á stjórnarskrárvörðu tjáningarfrelsi. Nánar verður vikið að 

sjónarmiðum um áfengisauglýsingar og tjáningarfrelsi í kafla 3.1. Þá hafa dómstólar einnig 

slegið því föstu að áfengisauglýsingabannið standist ákvæði EES-samningsins, sbr. mál 

Hæstaréttar nr. 599/20069 sem nánar verður vikið að í köflum 3.2. og 6.5.5. 

 

2.2 Undantekningar 20. gr. áfengislaga 

Ákvæði 20. gr. áfengislaga er nokkuð afdráttarlaust hvað varðar auglýsingar á áfengum 

drykkjum en slíkar auglýsingar eru óheimilar hérlendis. Í ákvæðinu er þó að finna 

undantekningarákvæði, sbr. 1. tl. 4. mgr. 20. gr. laganna, en þar að auki felur ákvæði 3. mgr. 

20. gr. í sér ákveðið tækifæri á sniðgöngu. 

 

 
8 Mál Hæstaréttar frá 25. febrúar 1999 nr. 415/1998; Sjá stefnumarkmið nr. 5 í European Charter on Alcohol 

1995. 
9 Mál Hæstaréttar frá 14. júní 2007 nr. 599/2006. 
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2.2.1 Ákvæði 1. tl. 4. mgr. 20. gr. áfengislaga 

Samkvæmt 1. tl. 4. mgr. 20. gr. áfengislaga er undanþegið banni við áfengisauglýsingum 

auglýsingar á erlendum tungumálum í erlendum prentritum sem flutt eru til landsins, nema 

megintilgangur ritsins eða innflutningsins sé að auglýsa áfengi. Líkt og áður segir er ákvæði 

20. gr. áfl. samskonar ákvæði 16. gr. a. eldri áfengislaga nr. 82/1969, eins og þeim var breytt 

með 8. gr. laga nr. 94/1995. Sú undanþáguheimild sem felst í 1. tl. 4. mgr. 20. gr. var hinsvegar 

einnig að finna í ákvæði 1. tl. 3. gr. reglugerðar nr. 62/1989 sem ákvæði 16. gr. a eldri 

áfengislaga var meðal annars reist á og hefur undanþágan sem slík því verið við lýði óbreytt í 

um 32 ár. 

 Margoft hefur komið fram í umræðum um áfengisauglýsingar að innlendir framleiðendur 

telja sig ekki sitja við sama borð og erlendir framleiðendur sem auglýsa í erlendum tímaritum 

sem berast hingað og njóti þar með ekki jafnræðis, sbr. 65. gr. stjskr.10 Hæstiréttur hefur fjallað 

um samspil undanþágunnar sem felst í 1. tl. 4. mgr. 20. gr. og jafnræðisreglunnar og skorið úr 

um að undanþágan feli í sér eðlilegt og takmarkað frávik sem raskar ekki meginmarkmiði 

bannsins. Af þeim sökum feli hún ekki í sér brot á jafnræði, enda taki bannregla 1. mgr. 20. gr. 

jafnt til allra og með sama hætti tekur undanþágan jafnt til allra sem undir hana falla og felur 

reglan þar með ekki í sér brot á jafnræðisreglu 65. gr. stjskr.11  

 Umboðsmaður Alþingis fjallaði einnig um það álitamál hvort að þágildandi ákvæði 1. tl. 

3. gr. reglugerðar nr. 62/1989 fæli í sér brot á jafnréttisreglu stjórnsýsluréttar árið 1993 í máli 

sínu nr. 896/1993 en þar segir meðal annars: 

Útgáfa tímarita, sem gefin eru út erlendis af útlendum aðilum, er utan lögsögu íslenskra 

stjórnvalda, þótt svo sé ekki um flutning þeirra hingað til lands og dreifingu hérlendis. 

Tímarit, sem þannig hagar til um, verða því ekki lögð að jöfnu við tímarit, sem gefin 

eru út hér á landi. Að mínum dómi getur það ekki talist andstætt jafnréttisreglum 

stjórnsýsluréttar eða ákvæðum áfengislaga nr. 82/1969, að undanþiggja 

áfengisauglýsingar á "... erlendum tungumálum í erlendum prentritum, sem flutt eru til 

landsins..." frá framangreindu banni 16. gr. laganna.12  

 Nýverið hefur umræðan um þá undanþágu sem felst í 1. tl. 4. mgr. 20. gr. áfl. snúist um 

erlenda fjölmiðla, frekar heldur en erlend tímarit.13 Í nútímasamfélagi hefur útgáfa tímarita 

dregist verulega saman, meðal annars með tilkomu vefmiðla og tækniframfara í fjölmiðlun og 

 
10 Alþt. 2006 – 2007, A. deild, þskj. 44-44. mál, fylgiskjal; Skýrsla vinnuhóps ríkislögreglustjórans um viðbrögð 

við áfengisauglýsingum.  
11 Mál Hæstaréttar frá 28. október 2008 nr. 491/2007. 
12 Álit Umboðsmanns Alþingis frá 7. október 1993 nr. 896/1993.  
13 Sjá hér til dæmis umfjöllun Félags atvinnurekenda: „Meint áfengisauglýsingabann mismunar fyrirtækjum“ 

<http://www.atvinnurekendur.is/frettir/meint-afengisauglysingabann-mismunar-fyrirtaekjum/> skoðað 17. maí 

2021. 
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birtast nú áfengisauglýsingar fyrir augum Íslendinga á margvíslegum erlendum miðlum, 

sjónvarpsútsendingum, vefmiðlum o.fl.14 

 

2.2.2 Ákvæði 3. mgr. 20. gr. áfengislaga 

Samkvæmt 3. mgr. 20. gr. áfengislaga er framleiðanda áfengis heimilt að nota firmanafn sitt til 

þess að auglýsa aðrar óáfengar framleiðsluvörur sínar, enda sé ljóst að um óáfengan drykk sé 

að ræða í skilningi laganna. Af þessu leiðir að framleiðendum áfengis er heimilt að auglýsa 

drykki undir sama vörumerki og áfeng framleiðsla, svo lengi sem sá drykkur innihaldi eigi 

meira en 2.25% af hreinum vínanda. Ákvæðið felur því ekki í sér eiginlega undanþágu en býður 

þó upp á ýmiskonar sniðgöngu frá almennu banni á áfengisauglýsingum, ef svo mætti að orði 

komast. Þá var einnig mælt fyrir um samskonar heimild í 2. mgr. 2. gr. reglugerðar um bann 

við áfengisauglýsingum nr. 62/1989 eins og henni var breytt með breytingarreglugerð nr. 

317/1991. 

Í dag eru íslenskar léttölsauglýsingar verulega áberandi í fjölmiðlum og á 

samfélagsmiðlum en fjöldinn allur af bjórframleiðendum á Íslandi framleiða léttöl samhliða 

sinni áfengu framleiðslu og nota til þess að auglýsa vörumerkið. Iðulega er um að ræða 

auglýsingu þar sem í lokin bregður fyrir með litlu letri að um sé að ræða léttöl. Þó þykir vert 

að nefna að kröfur eru gerðar um að færðar séu sönnur á fullyrðingar um óáfengar 

drykkjarvörur, þ.e. sú óáfenga framleiðsla sem er auglýst þarf í raun og veru að vera 

markaðssett á almennum markaði, þ.e. það er ekki hægt að auglýsa firmanafn með léttöl sem 

er svo ekki selt almenningi í verslunum, sbr. ákvörðun fjölmiðlanefndar nr. 2/2016.  

Málið varðaði auglýsingu frá Ölgerð Egils Skallagrímssonar á Egils Gull léttöl. Umræddri 

auglýsingu sem birtist í Ríkissjónvarpinu þann 14. október 2015 var ætlað að auglýsa drykk 

sem hafði hlotið viðurkenningu fyrir besta standard lager bjórinn í heiminum í samkeppninni 

World Beer Awards en um var að ræða glerflösku með áletruninni ,,Gull“. Hinsvegar var ljóst 

að sá drykkur sem vann til verðlaunanna var með 5% magn af hreinum vínanda en í lok 

auglýsingarinnar birtist klausa um að um væri að ræða 2,25% áfengismagn. Sú forsenda lá 

einnig til grundvallar að umræddur drykkur í glerumbúðum undir léttöl hafði ekki verið 

 
14 Nefnd um bætt rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla, „Rekstrarumhverfi fjölmiðla“ 

(Menntamálaráðuneytið 2018) <https://www.stjornarradid.is/library/01--Frettatengt---myndir-og-

skrar/MRN/Rekstrarumhverfi%20fjölmiðla_25.%20janúar%202018.pdf> skoðað 20. mars 2021. 
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markaðssettur á almennum markaði en 2,25% léttöl stóð neytendum einungis til boða í 

álumbúðum. Var Ríkisútvarpinu því gert að greiða sekt.15  

Um þessar mundir eru nær tveir áratugir liðnir frá útgáfu skýrslu á vegum 

ríkislögreglustjóra sem var birt í nóvember árið 2001 en skýrslan fjallaði um viðbrögð við 

áfengisauglýsingum. Í henni er meðal annars fjallað um það sem kallaðar eru duldar 

áfengisauglýsingar en með því er einmitt átt við framleiðslu og auglýsingar á léttöli. Í 

skýrslunni segir einnig að einn framleiðandi hafi þegar hafið framleiðslu á óáfengum bjór í 

samskonar umbúðum og þekkjast fyrir áfengan bjór, að því er virðist í þeim tilgangi að geta 

auglýst bjórinn.16 Í skýrslu fjármálaráðuneytisins frá árinu 2010 er tekið í sama streng og eru 

léttölsauglýsingar einnig skilgreindar þar sem dulbúnar áfengisauglýsingar sem hafa það að 

markmiði að koma áfengri framleiðslu á framfæri, með tilvísun í könnun Samkeppnisstofnunar 

frá árinu 2001.17 

Flestir íslenskir neytendur þekkja slíkar léttölsauglýsingar í dag sem oft á tíðum birtast í 

auglýsingahléum í sjónvarpi, í útvarpi og einnig í dagblöðum. Þá þekkist einnig að 

áfengisframleiðendur kosti íþróttaleiki og önnur stórmót í íþróttum en sem dæmi má nefna að 

Hollenski bjórframleiðandinn Heineken kostar bæði Meistaradeild Evrópu (e. Champions 

League) í knattspyrnu og Formúlu 1 í kappakstri. Þegar sýnt er frá keppnum birtast Heineken 

auglýsingar iðulega áður en klippt er í útsendingu. Þó er um að ræða óáfengt léttöl en þó í 

umbúðum sem svipa verulega til áfengu framleiðslu Heineken.18 Jafnframt þekkist að 

áfengisframleiðendur kosti aðra stóra viðburði með óáfengri framleiðslu, í dæmaskyni mætti 

nefna að Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum hefur síðastliðin ár verið kostuð meðal annars af Tuborg 

léttöli.19 Hér hafa einungis verið tekin örfá dæmi en léttölsauglýsingar fyrirfinnast mjög víða í 

samfélaginu í mismunandi birtingarmyndum.  

Þá má einnig nefna að í mars 2021 hóf Víking brugghús, sem framleiðir meðal annars bjór- 

og léttölstegundina Thule, nýja auglýsingaherferð undir slagorðinu ,,Thule bruggar léttbjór 

bara til að geta auglýst. A.M.K heiðarlegur ,,léttbjór““, en auglýsingin birtist meðal annars á 

 
15 Ákvörðun fjölmiðlanefndar frá 11. mars 2016 nr. 2/2016. 
16 Alþt. 2006 – 2007, A. deild, þskj. 44-44. mál, fylgiskjal; Skýrsla vinnuhóps ríkislögreglustjórans um viðbrögð 

við áfengisauglýsingum. 
17 Starfshópur á vegum fjármálaráðherra, „Heildarendurskoðun áfengislöggjafar“ (Fjármálaráðuneytið janúar 

2010) 43 <https://www.stjornarradid.is/media/fjarmalaraduneyti-

media/media/utgefin_rit/heildarendurskodun_afengisloggjafarinnar_2010.pdf> skoðað 11. maí 2021. 
18 „Sponsorship“ (Heineken) <https://www.heineken.com/global/en/sponsorships> skoðað 15. apríl 2021. 
19 „Þjóðhátíð“ (Dalurinn) <https://dalurinn.is/> skoðað 15. apríl 2021. 
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heilsíðu í prentaðri útgáfu Fréttablaðsins þann 4. mars 202120 og jafnframt á samfélagsmiðlum. 

Þetta nýjasta útspil hjá Víking brugghús kann ef til vill að veita einhverjar vísbendingar um 

hver tilgangur léttölsauglýsinga sé, þ.e. að koma vörumerki sínu á framfæri.  

Sitt sýnist hverjum um hver raunverulegur tilgangur sé með auglýsingum á léttöli og hvaða 

markmiði þeim er raunverulega ætlað að þjóna. Íslenskir dómstólar hafa ekki tekið afstöðu til 

þess hvort að með auglýsingum á vörumerkjum áfengra drykkja sé raunverulega dulbúin 

áfengisauglýsing. Sú afstaða sem birtist í skýrslu vinnuhóps ríkislögreglustjóra árið 2001 og 

skýrslu starfshóps á vegum fjármálaráðherra frá árinu 2010 um eðli slíkra auglýsinga verður 

hinsvegar að telja nokkuð rökrétta, en auglýsingar eru alla jafna gríðarlega kostnaðarsamar í 

framleiðslu og sömuleiðis í birtingu. Af þeim sökum verður ekki komist hjá því að leiða líkur 

að því að um sé að ræða dulbúnar áfengisauglýsingar. 

 

2.3  Áhrif áfengisauglýsinga 

Með auglýsingum leitast fyrirtæki og framleiðendur við því að kveikja áhuga fólks á þeim 

vörum og þjónustu sem eru í boði með það markmið í huga að auka viðskipti sín og reyna að 

höfða til neytenda og hvetja þá til neyslu, til dæmis með því að reyna að sannfæra neytandann 

um þörf á ákveðnum varningi eða þjónustu.21  

Áhrif áfengisauglýsinga á neysluhegðun almennings hafa margoft verið rannsökuð. Bæði 

hafa rannsóknir beinst að almenningi í heild og einnig sérstaklega að börnum. Niðurstöðum 

rannsókna ber þó ekki öllum saman um hversu rík tengsl séu á milli áfengisauglýsinga og 

almennrar neyslu áfengis. Um rannsóknir sem sýna tengsl áfengisauglýsinga og neyslu þess 

má nefna rannsóknarverkefnið ELSA (Enforcement of national Laws and Self-regulation on 

advertising and marketing of Alcohol) sem rannsakaði áhrif markaðssetningar áfengis á ungt 

fólk og birti niðurstöður árið 2007. Rannsóknin náði til 24 Evrópulanda og naut styrkveitingar 

frá Evrópusambandinu. Á meðal þess sem rannsóknin leiddi í ljós var að því meira sem ungt 

fólk sér af áfengisauglýsingum, því meiri líkur eru á að það drekki áfengi.22 Einnig hafa bresku 

læknasamtökin (e. The British Medical Association) komist að sambærilegum niðurstöðum. Í 

rannsókn frá 2009 er meðal annars komist að þeirri niðurstöðu að markaðssetning áfengis hefur 

 
20 „Thule auglýsing“ (Fréttablaðið, 4. mars 2021) 

<https://frettabladid.overcastcdn.com/documents/210304_ny.pdf> bls. 9. 
21 Starfshópur á vegum fjármálaráðherra (n. 18) 42. 
22 STAP, „Alcohol Marketing in Europe: Strengthening Regulation to Protect Young People“ (2007) 6 

<https://ec.europa.eu/health/ph_projects/2004/action3/docs/2004_3_16_frep_a6_en.pdf> skoðað 9. apríl 2021. 
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umtalsverð áhrif á ungmenni, til að mynda hvenær áfengisneysla þeirra hefst ásamt því að hafa 

neikvæð áhrif á neysluhegðun ungmenna þegar það kemur að áfengi.23  

Þá má einnig vísa til skýrslu Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um 

markaðssetningu áfengis í álfunni frá árinu 2020. Í skýrslunni eru taldar upp margvíslegar 

rannsóknir um þetta efni sem sýna fylgni á milli áfengisauglýsinga og áfengisneyslu, sér í lagi 

hvað varðar börn og ungmenni. Þá vísar skýrslan einnig til rannsókna sem hafa sýnt fram á að 

kostun íþróttaviðburða með áfengisauglýsingum hafi áhrif á áfengisneyslu yngri áhorfenda.24 

Í skýrslunni er einnig gerð grein fyrir því að þrátt fyrir að fyrri rannsóknir um áhrif 

áfengisauglýsinga á neytendur hafa flest allar tekið mið af auglýsingum í hefðbundnum 

fjölmiðlum, svo sem sjónvarpi, útvarpi og á prentmiðlum, bendi nýlegri rannsóknir til þess að 

hið sama eigi við um auglýsingar á samfélagsmiðlum og á internetinu. Þær rannsóknir bera 

með sér að áfengisauglýsingar á slíkum miðlum hafi með sama hætti neikvæð áhrif á 

neysluhegðun og hafa tilhneigingu til þess að normalísera áfengisneyslu ásamt því að draga úr 

þeirri hættu sem kann að fylgja henni.25  

Á hinn bóginn má nefna að í niðurstöðum Starfshóps á vegum fjármálaráðherra um 

heildarendurskoðun áfengislöggjafar frá árinu 2010 kemur fram að meirihluti þeirra erlendu 

skýrslna sem starfshópurinn skoðaði sýndi lítil sem engin tengsl á milli áfengisauglýsinga og 

almennrar neyslu. Þá vísar skýrsla fjölmiðlanefndar um rekstrarumhverfi einkarekinna 

fjölmiðla frá árinu 2018 til þess að Cochrane-yfirferð frá árinu 2014 gefi ekki skýrar 

vísbendingar um að áfengisauglýsingar hafi bein áhrif á neyslu áfengis.26 Cochrane eru 

alþjóðleg og óháð samtök sem hafa það markmið að aðstoða fólk við að taka upplýstar 

ákvarðanir um heilbrigðisþjónustu sem framkvæmir rannsóknir á lýðheilsu með því að koma á 

 
23 Hastings Gerard og Kathryn Angus, „Under the influence: The damaging effect of alcohol marketing on 

young people“ (British medical association september 2009) 1 <http://hdl.handle.net/1893/25601> skoðað 10. 

apríl 2021. 
24 „Alcohol marketing in the WHO European Region“ (The Regional Office for Europe of the World Health 

Organization 2020) 1–2 <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/336178/WHO-EURO-2020-1266-

41016-55678-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y> skoðað 9. apríl 2021. 
25 sama heimild 1–3. 
26 Siegfried N, Pienaar DC, Ataguba JE, Volmink J, Kredo T, Jere M, Parry CDH., „Restricting or banning 

alcohol advertising to reduce alcohol consumption in adults and adolescents“ [2014] (11) Cochrane Database of 

Systematic Reviews <https://www.cochrane.org/CD010704/ADDICTN_does-banning-or-restricting-

advertising-for-alcohol-result-in-less-drinking-of-alcohol>; Fjölmiðlanefnd, „Rekstrarumhverfi einkarekinna 

fjölmiðla: Rekstrarumhverfi, afstaða almennings og leiðir til úrbóta“ (Fjölmiðlanefnd ágúst 2018) 45 

<https://fjolmidlanefnd.is/wp-content/uploads/2020/10/Greinargerð-fjölmiðlanefndar-til-mennta-og-

menningarmálaráðherra-um-rekstrarumhverfi-einkarekinna-fjölmiðla.-Ágúst-2018..pdf>. 
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kerfisbundnum yfirlitum yfir áhrif og gagnsemi einstakra heilbrigðisaðgerða, þar með talið 

forvarna.27 

Ofangreind umfjöllun um áhrif áfengisauglýsinga er til marks um það að rannsóknum beri 

ekki öllum saman. Áhugavert er að sjá að báðar þær skýrslur sem unnar eru af íslenskri 

stjórnsýslu og hér er vísað til, draga að hluta til í efa þau áhrif sem áfengisauglýsingar hafa á 

neysluhegðun almennings.  

 

3 ÁLITAMÁL Í TENGSLUM VIÐ 20. GR. ÁFENGISLAGA 

Að íslenskum rétti eru helstu álitamál í tengslum við 20. gr. áfengislaga sem leggur bann við 

hverskyns auglýsingum á áfengi af tvennum toga. Annarsvegar álitamál í tengslum við 

tjáningarfrelsi og hinsvegar í tengslum við aðild Íslands að samningnum um Evrópska 

efnahagssvæðið. Hið fyrrnefnda á sér nokkuð traustan fræðilegan grundvöll en bæði íslenskir 

dómstólar, Mannréttindadómstóllinn og fræðimenn hafa fjallað um efnið á nokkuð 

greinargóðan hátt. Kjarni þessarar ritgerðar varðar hið síðarnefnda en um það álitamál er ekki 

úr sérstaklega miklu að moða frá íslenskum dómstólum og íslenskum fræðimönnum, sér í lagi 

ef það er skoðað út frá sjónarmiðum um tækni nútímans. Í þessum kafla verður því leitast við 

að gera grein fyrir því hvað býr að baki þessara álitamála, þ.e. í tengslum við tjáningarfrelsi 

annarsvegar og EES-samninginn hinsvegar.  

 

3.1 Tjáningarfrelsi 

3.1.1 Almennt  

Tjáningarfrelsi er einn af hornsteinum sérhvers lýðræðisþjóðfélags og hafa ákvæði til verndar 

því fylgt stjórnarskrám frá fyrstu tíð þeirra.28 Tjáningarfrelsið hefur verið verndað í einhverri 

mynd af stjórnarskrá Íslands frá fyrstu gerð hennar, sbr. nú 73. gr. stjskr. ásamt 10. gr. 

Mannréttindasáttmála Evrópu (MSE) sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994.29 

Verndin byggir á margvíslegum rökum er snúa að réttindum einstaklinga og hagsmunum 

lýðræðislegs þjóðfélags af frjálsum tjá- og skoðanaskiptum borgaranna, en á meðal 

 
27 Sigurður Helgason, „Cochrane samtökin - öflugur bandamaður heilbrigðisþjónustu“ (2014) 90 (4) 

Læknablaðið 287. 
28 Sjá t.d. 11. gr. frönsku mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1789. 
29 Sjá t.d. prentfrelsisákvæði 54. gr. stjórnarskrár um hin sjerstaklegu málefni Íslands nr. 1/1874 og 67. gr. 

stjórnarskrár konungsríkisins Íslands nr. 9/1929. 
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grunnskilyrða sérhvers lýðræðisþjóðfélags eru til dæmis öflugar og opnar umræður um 

stjórnmál og önnur málefni er varða almenning.30  

Tjáningarfrelsisákvæði 73. gr. stjskr. var tekið upp í stjórnarskrána samhliða öðrum 

mannréttindaákvæðum hennar, sbr. lög nr. 97/1995. Eitt af meginmarkmiðum upptöku 

ákvæðisins í stjórnarskrá var að víkka út stjórnskipulega vernd allra tjáningarhátta en fram til 

þess hafði vernd tjáningar eingöngu takmarkast við prentfrelsi, sbr. þágildandi 

prentfrelsisákvæði 72. gr. stjskr. Var það talið skjóta skökku við að í nútímaþjóðfélagi þess 

tíma væri vernd tjáningarfrelsis einskorðað við prentfrelsi eingöngu,31 en á þessum tímum 

höfðu margvíslegar samfélagslegar breytingar þegar orðið á tjáningarformi, til dæmis með 

tíðari sjónvarps- og útvarpsútsendingum. 

Um skoðanafrelsi og réttinn til frjálsrar sannfæringar er mælt fyrir um 1. mgr. 73. gr. stjskr. 

Hið eiginlega tjáningarfrelsi birtist í 1. msl. 2. mgr. 73. gr. stjskr. og lýsir rétti manns til þess 

að láta í ljósi skoðanir sínar, en þó verði hann að ábyrgjast þær fyrir dómi. Almennt er gengið 

út frá því að sérhvert efni og eðli tjáningar falli hér undir. Hinsvegar kann ólíkt eðli tjáningar 

að hafa mikla þýðingu við mat á þeim takmörkunum sem 3. mgr. heimilar en skv. 3. mgr. er 

heimilt að takmarka það tjáningarfrelsi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, þar með talið 

sjónarmiðum um meðalhóf.32 Meðalhófsregla íslensks stjórnskipunarréttar er óskráð 

meginregla sem felur í meginatriðum í sér að í takmörkunum á mannréttindum megi löggjafinn 

ekki ganga of langt viðað við það markmið sem stefnt er að og að sýna þurfi fram á nauðsyn 

takmarkana, sbr. mál Hæstaréttar nr. 426/1998.33 

Mannréttindadómstóll Evrópu (MDE) hefur byggt á því að við mat á takmörkunum á 

tjáningarfrelsi, sbr. 10. gr. MSE, þurfi þrjú skilyrði að vera uppfyllt. Í fyrsta lagi þarf að mæla 

fyrir um slíkar takmarkanir í lögum með nægilega skýrum hætti. Í öðru lagi þurfa takmarkanir 

að stefna að einhverju þeirra markmiða sem talin eru upp í ákvæðinu og mega ekki ganga lengra 

en nauðsynlegt er til þess að ná fram þeim markmiðum sem stefnt er að. Í þriðja lagi verða 

takmarkanirnar að vera nauðsynlegar og samrýmast lýðræðishefðum, en við mat á því kallar 

meðalhófsregla á að andstæðir hagsmunir séu vegnir og metnir og sýnt fram á að ekki sé unnt 

að beita vægari úrræðum til þess að ná hinu sama markmiði.  

 
30 Stjórnlaganefnd, „Skýrsla stjórnlaganefndar - Seinna bindi“ (Forsætisráðuneytið 2011) 200–201 

<https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-

media/media/stjornarskra/Skyrsla_stjornlaganefndar_seinna_bindi_skyringar.pdf> skoðað 8. apríl 2021. 
31 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur Mannréttindi (Bókaútgáfan Codex 2008) 349. 
32 sama heimild 347. 
33 sama heimild 110; Mál Hæstaréttar frá 6. maí 1999 nr. 426/1998. 
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Mannréttindadómstóll Evrópu veitir aðildarríkjum nokkurt svigrúm til þess að meta 

nauðsyn takmarkana á tjáningarfrelsinu, það er þó mismunandi eftir því hvers eðlis tjáningin 

er, en alla jafna er svigrúmið töluvert minna þegar það lítur að stjórnmálalegri umræðu eða 

varðar samfélagslega hagsmuni.34 Tjáningarfrelsið er vandmeðfarið fyrirbæri en einstaklingar 

geta ekki notið þess skilyrðislaust þar sem hagsmunir annarra einstaklinga og þjóðfélagsins 

kunna að vegast á. 

 

3.1.2 Tjáningarfrelsi og auglýsingar 

Einstaklingar eru ekki þeir einu sem eiga rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar. Þrátt fyrir að 

orðalag 2. mgr. 73. gr. stjskr. tiltaki aðeins að ,,hver maður“ skuli njóta þess réttar er vafalaust 

að lögaðilar njóta þessara réttinda líka. Það liggur hinsvegar í augum uppi að lögaðilar geta 

ekki látið ,,hugsanir“ sínar í ljós í bókstaflegri merkingu og því ekki hægt að túlka orðalag 2. 

mgr. 73. gr. með öllu samkvæmt orðanna hljóðan.35  

 Í dómaframkvæmd Hæstaréttar ásamt fræðiritum hefur 73. gr. stjskr. verið túlkuð svo að 

um víðtæka vernd tjáningarfrelsisins sé að ræða.36 Ákvæði 73. gr. stjskr. hefur hinsvegar alla 

jafna verið skýrt til samræmis við ákvæði 10. gr. MSE sem felur í sér réttinn til að miðla 

upplýsingum og taka við upplýsingum sem aðrir miðla á öllum mögulegum tjáningarformum. 

Inntak 10. gr. MSE er því töluvert víðtækara en ákvæði 73. gr. stjskr. Þar segir í 1. mgr. að 

tjáningarfrelsi skuli ,,einnig ná yfir frelsi til þess að hafa skoðanir, taka við og skila 

upplýsingum og hugmyndum heima og erlendis án afskipta.“37 Hérlendis er ekki algengt að 

lögaðilar beri fyrir sig að tjáningarfrelsi þeirra hafi verið takmarkað en slíkt hefur þó komið til 

kasta dómstóla, aðallega í tengslum við áfengis- og tóbaksauglýsingar en af þeirri framkvæmd 

hefur verið dregin sú ályktun að lögaðilar njóti sannarlega verndar 73. gr. stjskr. á sama hátt og 

sérhver einstaklingur.38 

Þrátt fyrir að auglýsingar njóti verndar tjáningarfrelsisins, getur eðli þeirra verið 

mismunandi eftir því hvaða takmarki þeim er ætlað að ná og því kann að vera mismunandi 

hversu vel auglýsingar samræmist hinum kennilega grundvelli tjáningarfrelsisins. Í íslenskri 

löggjöf fyrirfinnast ýmsar reglur um auglýsingar og önnur viðskiptaboð, svo sem í VI. kafla 

 
34 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir, „Kröfur til viðskiptaboða í fjölmiðlum“ (2016) 66 Tímarit 

lögfræðinga 331, 334; Björg Thorarensen (n. 26) 350–351. 
35 Björg Thorarensen (n. 32) 354–355. 
36 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir, Fjölmiðlaréttur (Fons Juris 2017) 75. 
37 sama heimild 76–77. 
38 Björg Thorarensen (n. 32) 354–355. 
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laga um fjölmiðla nr. 38/2011 og lögum um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu 

nr. 57/2005. Þessar reglur mynda ramma utan um það hvað auglýsingar mega og mega ekki 

innihalda.  

Eðli auglýsinga ekki eingöngu bundið við að auka hagnað en þeim getur einnig verið ætlað 

að miðla boðum til almennings í margvíslegum umræðum. Þær geta því spilað stórt hlutverk í 

lýðræðislegri umræðu, til dæmis stjórnmálalegri umræðu í aðdraganda kosninga. Af þeim 

sökum þarf beiting reglna er lúta að auglýsingum og þeim takmörkunum sem kunna að vera á 

innihaldi þeirra vitanlega að vera til samræmis við stjórnarskrárvarið tjáningarfrelsi.39  

 

3.1.3 Viðskiptaleg tjáning 

Þær auglýsingar og önnur viðskiptaboð sem hafa þann eina tilgang að hvetja fólk til þess að 

kaupa vöru eða þjónustu, þ.e. í hagnaðarskyni fyrir þann sem auglýsir, hafa verið skilgreindar 

sem form viðskiptalegrar tjáningar. Eiríkur Jónsson fjallar um það í bók sinni Mannréttindi 

lögaðila að lengi vel hafi ekki verið litið svo á að slík tjáning nyti stjórnarskrárverndar vegna 

þess að viðskiptaleg tjáning í formi hagnaðardrifinna auglýsinga hefur lítil tengsl við kjarna og 

meginmarkmið tjáningarfrelsisins.40  

Áfengisauglýsingar falla undir það sem kalla má viðskiptalega tjáningu, enda er tilgangur 

þeirra að kynna áfenga drykki, áfengistegundir og framleiðendur, eflaust í þeirri von um að 

auka viðskipti. Þykir því liggja í augum uppi að tilgangur þeirra er töluvert fjarri því að stuðla 

að samfélags- eða þjóðfélagslegri umræðu í anda tjáningarfrelsisins. Þrátt fyrir þessa fjarlægð 

frá grundvallarsjónarmiðum um tjáningarfrelsið hefur því verið slegið föstu að viðskiptaleg 

tjáning og áfengisauglýsingar njóti sannarlega verndar 73. gr. stjskr. og 10. gr. MSE, þrátt fyrir 

að takmarkanir þar á séu heimilar, sbr. til dæmis niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 415/1998, 

sem áður hefur verið reifaður í kafla 2.1, þar sagði meðal annars;   

Vafalaust er að auglýsingar njóta verndar ofangreindra ákvæða, enda er hér um að ræða 

tjáningarform, sem hefur mikla þýðingu í nútímaþjóðfélagi við upplýsingamiðlun til 

almennings. Þær skipta og máli fyrir fjárhag fjölmiðla og hafa þar með áhrif á það 

hvernig þeir sinna hlutverki sínu.41 

Í þessu samhengi má einnig vísa til úrlausna Mannréttindadómstóls Evrópu sem hefur einnig 

skorið úr um þetta álitamál með heldur ótvíræðum hætti, til dæmis í máli Autronic AG gegn 

Sviss frá árinu 1990, en þar sagði meðal annars; 

 
39 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir (n. 35) 333–334. 
40 sama heimild 334; Eiríkur Jónsson, Mannréttindi lögaðila (Bókaútgáfan Codex 2011) 221–223. 
41 Sjá einnig sambærileg ummæli í málum Hæstaréttar frá 6. apríl 2006 nr. 220/2005 og 462/2005. 
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[...] Article 10 applies not only to the content of information but also to the means of 

transmission or reception since any restriction imposed on the means necessarily 

interferes with the right to receive and impart information. [...]42 

Í málinu var því slegið föstu að höfnun svissneska ríkisins á umsókn hlutafélags um að fá að 

taka á móti merki sovésk gervihnattar bryti gegn 10. gr. MSE. Svissneska ríkið hélt því 

hinsvegar fram að 10. gr. ætti ekki við, enda varðaði málið hreina viðskiptalega og tæknilega 

hagsmuni, þar sem um væri að ræða fyrirtæki sem hefði þann eina tilgang með umræddri 

móttöku að sýna fram á tæknilega getu vöru sinnar í því skyni að auka sölu hennar. Niðurstaða 

dómstólsins var hinsvegar sú að 10. gr. ætti við og hefði háttsemi svissneska ríkisins brotið 

gegn ákvæðinu en líkt og áður segir verndar 10. gr. MSE réttinn til þess að ,,taka við og skila 

áfram upplýsingum“ og njóta bæði einstaklingar og lögaðilar þeirra réttinda.43  

 

3.1.4 Takmarkanir á viðskiptalegri tjáningu 

Þrátt fyrir að viðskiptaleg tjáning njóti ótvíræðrar verndar tjáningarfrelsisins, sbr. framangreint, 

er ekki þar með sagt að verndin sé mjög rík. Endanlegt umfang þeirrar verndar sem tjáning 

nýtur ræðst í reynd af því hvaða takmarkanir eru heimilar á henni, sbr. 3. mgr 73. gr. stjskr og 

2. mgr. 10. gr. MSE.44 

 Dómaframkvæmd MDE gefur til kynna að aðildarríkjum sé veitt talsvert meira svigrúm til 

þess að takmarka viðskiptalega tjáningu heldur en eiginlega tjáningu í formi skoðana, þá sér í 

lagi stjórnmálalega tjáningu. Að endingu gefur dómaframkvæmd MDE einnig til kynna að 

lagaáskilnaðarreglu 2. mgr. 10. gr. sé beitt með vægari hætti en ella á sviði slíkrar tjáningar,45 

sbr. til dæmis úrlausn dómstólsins í máli Verlag GmbH og Klaus Beerman gegn Þýskalandi46 

frá 1989. Í því máli hafði þýskt útgáfufélag og ritstjóri þess hlotið áfellisdóm vegna tiltekinnar 

tjáningar á þeim grunni að með henni hefði verið brotið gegn lögum um óréttmæta samkeppni 

(e. unfair competition). Töldu aðilar að brotið hafi verið gegn 10. gr. MSE.  

 Niðurstaða MDE var á þá leið að 10. gr. MSE ætti sannarlega við umrædda tjáningu, en 

komst einnig að þeirri niðurstöðu að takmörkun tjáningarinnar hafi verið heimil, sbr. 2. mgr. 

10. gr. MSE, þar sem játa verði aðildarríkjum svigrúm til þess að ákvarða hvaða takmarkanir á 

sviði viðskiptalegra málefna séu nauðsynlegar.47 Nálgun MDE fer því eins konar milliveg við 

 
42 Autronic AG gegn Sviss (1990) Series A no 178, 47 mgr. 
43 Eiríkur Jónsson (n. 41) 223–224. 
44 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir (n. 37) 93. 
45 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir (n. 35) 335. 
46 Verlag GmbH and Klaus Beermann v. Germany (1989) Series A no 165. 
47 Eiríkur Jónsson (n. 41) 224–225. 
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úrlausn þeirra álitamála sem leiða af eðli viðskiptalegrar tjáningar, þ.e. með því að játa að slík 

tjáning njóti verndar 10. gr. MSE að einhverju leyti en þó ekki öllu. Með þessum hætti er 

aðildarríkjunum látið eftir að meta hvort að takmarkanir teljist nauðsynlegar, í þeim tilvikum 

sem tjáningin hefur hverfandi tengsl við hinn kennilega grundvöll tjáningarfrelsisins.48 

  Í dómaframkvæmd Hæstaréttar hefur framangreindum sjónarmiðum 

Mannréttindadómstólsins þó ekki verið slegið föstu með berum orðum en séu dómar 

Hæstaréttar kannaðir sérstaklega má draga þá ályktun að sambærileg sjónarmið séu höfð í 

forgrunni.49 Í áðurnefndu máli Hæstaréttar nr. 415/1998, ásamt hinum svonefndu 

tóbaksauglýsingamálum nr. 462/2005 og 220/2005,50 hefur verið litið svo á að býsna vægar 

kröfur séu gerðar til þess að sýna fram á að 3. mgr. 73. gr. sé uppfyllt. 51 

Stjórnsýsluframkvæmd síðastliðinna ára endurspeglar einnig sömu sjónarmið um stöðu 

viðskiptalegrar tjáningar gagnvart stjórnarskránni52 sbr. til dæmis úrskurð 

áfrýjunarnefndar neytendamála nr. 16/2009.53  

 

3.1.5 Samantekt 

Áfengi er lögleg neysluvara hérlendis en líkt og áður segir falla auglýsingar áfengis undir 

viðskiptalega tjáningu þeirra sem hafa það að atvinnu að framleiða, dreifa og selja áfengi. Af 

framangreindri umfjöllun má þó sjá að löggjafinn hefur metið það sem svo að nauðsynlegt sé 

að takmarka auglýsingar á áfengi í þágu lýðheilsusjónarmiða og hefur því bannað slíka 

tjáningu, sbr. hið almenna áfengisauglýsingabann sem 20. gr. áfengislaga mælir fyrir um og 

hefur ríkisvaldið ítrekað þá afstöðu löggjafans í þeim málum sem hafa verið sótt á þeim 

grundvelli og varða tjáningarfrelsi og áfengisauglýsingar.  

 

3.2 EES-samningurinn 

Þátttaka Íslands á innri markaði Evrópu (e. common market) er reist á samningnum um 

Evrópska efnahagssvæðið (hér eftir EES-samningurinn). Þær þjóðaréttarlegu skuldbindingar 

sem íslenska ríkið hefur tekið sér á hendur með aðild sinni að EES-samningnum felast meðal 

 
48 sama heimild 230. 
49 sama heimild 235. 
50 Mál Hæstaréttar frá 6. apríl 2006 nr. 462/2005 og 220/2005. 
51 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir (n. 26) 335; Þessi afstaða Hæstaréttar hefur verið staðfest í síðari 

dómum réttarins, sbr. Hrd. frá 14. júní 2007 nr. 599/2006, Hrd. frá 6. nóvember 2008 nr. 143/2008 og Hrd. frá 

30 apríl 2009 nr. 649/2008. 
52 sama heimild 336. 
53 Úrskurður áfrýunarnefndar neytendamála frá 5. mars 2010 í máli nr. 16/2009, 45. mgr.  
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annars í því að tryggja hérlendis frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og frjálsa för fólks frá 

aðildarríkjum samningsins í opnu samkeppnisumhverfi. Þessi tilhögun er oft kennd við 

fjórfrelsið eða hið fjórþætta frelsi (e. the four freedoms).  

 Fyrir íslenskum dómstólum hefur í nokkrum málum verið látið á það reyna hvort ákvæði 

20. gr. áfengislaga samræmist þjóðaréttarlegum skuldbindingum íslenska ríkisins samkvæmt 

EES-samningnum og þykir tilefni til þess að rekja þau sjónarmið áður en lengra er haldið í 

almenna umfjöllun um áfengisauglýsingar innan Evrópska efnahagssvæðisins. 

 Mál Hæstaréttar nr. 599/2006 virðist hafa nokkuð sérstaka þýðingu þegar það kemur að 

þessu álitaefni í íslenskri dómaframkvæmd, en iðulega er vísað til þessa máls og forsendna 

dómsins þegar það kemur til kasta að fjalla um það hvernig 20. gr. áfengislaga samræmist 

ákvæðum EES-samningsins og fjórfrelsinu. Við yfirferð á þeim dómum sem hafa fallið um 

efnið virðist sem svo að ekki finnist ígrundaðri röksemdarfærslur en þær sem fram komu í 

ofangreindum dómi.54  

 Í málinu skírskotaði Hæstiréttur þó nær eingöngu til forsendna héraðsdóms sem taldi að 

ákvæði áfengislaga færi ekki í bága við skuldbindingar íslenska ríkisins samkvæmt EES-

samningnum. Í málinu byggði ákærði meðal annars á því að ákvæði 20. gr. áfengislaga færi í 

bága við EES-samninginn þar sem slíkt auglýsingabann leiði til þess að erlendir 

áfengisframleiðendur, þar á meðal framleiðendur áfengs bjórs, standi höllum fæti gagnvart 

innlendum framleiðendum í samkeppni á íslenskum markaði. Máli sínu til stuðnings vísaði 

ákærði til dóma Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins sem fjölluðu um 

áfengisauglýsingar. Í niðurstöðum héraðsdóms hvað þetta varðar sagði meðal annars:  

Af dómaframkvæmd þessara dómstóla verður ráðin sú meginniðurstaða að reglur um 

frjálst flæði vöru og þjónustu standi ekki í vegi slíks auglýsingabanns nema að unnt sé 

að ná fram heilsuverndarmarkmiðum bannsins með aðferðum sem hafi minni áhrif á 

markaðsfrelsið. Lögð hafa verið fyrir dóminn ýmis gögn um niðurstöður rannsókna 

varðandi áhrif slíks auglýsingabanns á neytendur.  

Þau gögn sem dómstóllinn vísar til í ofangreindri tilvitnun eru aðgerðaráætlun 

Evrópudeildar Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) í áfengismálum 2000-2005 og 

þágildandi heilbrigðisáætlun heilbrigðis- og tryggingarmálaráðuneytisins, en báðar þessar 

áætlanir hvöttu meðal annars til þess að banni við áfengisauglýsingum yrði framfylgt. Þá 

skírskotaði dómurinn til þess að vilji löggjafans og stefna í heilbrigðismálum á alþjóðavísu sé 

sú að vinna gegn misnotkun áfengis og að áfengisauglýsingar fælu í sér hvatningu, einkum til 

 
54 Sjá hér mál Hæstaréttar frá 6. nóvember 2008 nr. 143/2008, mál Hæstaréttar frá 23. október 2008 nr. 

491/2007, mál héraðsdóms Reykjavíkur frá 12. nóvember nr. E-143/2018 sem allir vísa til forsendna í máli 

Hæstaréttar frá 14. júní 2007 nr. 599/2006. 
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ungs fólks, og vinni þar með gegn þeim markmiðum. Þá taldi dómurinn að ekki hafi verið leitt 

í ljós í máli þessu að unnt væri að ná fram sömu heilsuverndarmarkmiðum með öðrum 

aðferðum en því banni sem 20. gr. áfengislaga mælir fyrir um, sem þá hefðu minni áhrif á 

fjórfrelsið.55  

 Þess hefur einnig verið freistað af hlutaðeigandi aðilum að leita ráðgefandi álits frá EFTA-

dómstólnum og fá úr því skorið hvort 20. gr. áfengislaga samræmist skuldbindingum íslenska 

ríkisins með EES-samningnum. Í máli Hæstaréttar nr. 274/2006 óskaði ákærði eftir því að 

leitað yrði ráðgefandi álits frá EFTA-dómstólnum á því hvort að ákvæði 20. gr. áfengislaga 

væri samrýmanleg bókun 47 við EES-samninginn og álitaefnum því tengdu. Héraðsdómur 

Reykjavíkur hafnaði því að leita ráðgefandi álits sem Hæstiréttur svo staðfesti.56  

 Jafnframt má nefna mál Hæstaréttar nr. 60/2008 í því máli hafnaði Hæstiréttur einnig 

beiðni ákærða um að leitað yrði ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins, bæði varðandi bókun 47, 

líkt og í hinu fyrrnefnda máli, og einnig spurningum um hvernig hið íslenska 

áfengisauglýsingabann samræmist 13. og/eða 33. gr. EES-samningsins um réttlætanlegar 

takmarkanir á frjálsum vöruviðskiptum annarsvegar og þjónustufrelsi hinsvegar, með vísan til 

heilbrigðissjónarmiða og meðalhófsreglu. Hæstiréttur vísaði líkt og svo oft áður í niðurstöðu 

dómstólsins í máli nr. 599/2006, ásamt því að gera grein fyrir því að þegar lægi fyrir 

sambærilegt ráðgefandi álit er varðaði norsk lög um bann við áfengisauglýsingum og vísaði 

hér til úrlausnar EFTA-dómstólsins í máli nr. E-4/04 Pedicel.57 Taldi Hæstiréttur að í því 

álitamáli hefði verið komist að þeim niðurstöðum sem ákærði óskaði útskýringar á og hafnaði 

beiðninni.58  

 Norska löggjöfin um markaðssetningu áfengra drykkja59 og íslenska áfengislöggjöfin eru 

keimlíkar hvað varðar áfengisauglýsingar. Í báðum löggjöfum er lagt almennt bann við 

áfengisauglýsingum. Þess ber þó að geta að ákveðinn blæbrigðamunur er á norska 

áfengisauglýsingabanninu og hinu íslenska. Í norsku lögunum um sölu áfengra drykkja er ekki 

heimilt að auglýsa aðrar vörur undir sama vörumerki og áfengir drykkir, sbr. 2. gr. 9. kafla 

laganna, en slíkt er þó heimilt á Íslandi, sbr. 3. mgr. 20. gr. áfengislaga, líkt og hefur verið gerð 

grein fyrir hér að ofan í kafla 2.2.2. Þetta atriði kann að hafa áhrif á það mat sem þarf að fara 

fram þegar það er skoðað hvort að íslensk áfengislöggjöf sem leggur bann við 

 
55 Mál Hæstaréttar frá 14. júní 2007 nr. 599/2006. 
56 Mál Hæstaréttar frá 24. maí 2006 nr. 274/2006. 
57 E-4/04 frá 25. febrúar 2005 Pedicel AS gegn Sosial- og helsedirektoratet 
58 Mál Hæstaréttar frá 25. febrúar 2008 nr. 60/2008 
59 Lov om omsetning af alkoholholdig drikker 2. juni 1989 nr. 27.  
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áfengisauglýsingum sé í samræmi við skuldbindingar íslenska ríkisins með EES-samningnum 

en nánar verður vikið að þeim atriðum í kafla 6.5.5 og þá með hliðsjón af dómaframkvæmd 

Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins.  

 Þá þykir vert að nefna að höfnun Hæstaréttar, á beiðni þess efnis að leitað yrði ráðgefandi 

álits í tenglum við brot gegn 20. gr. áfengislaga, verður að telja bagalega í ljósi þess að um er 

að ræða sakamál og vegna þess að sá blæbrigðamunur sem er á íslenska og norska 

áfengisauglýsingabanninu kann að skipta máli. Hinn ákærði hefur ríka hagsmuni af því að fá 

að leita til EFTA-dómstólsins og fá úr því skorið hvernig beri að túlka ákvæði EES-réttar sem 

hafa verið innleidd í íslenskan rétt, enda getur niðurstaða EFTA-dómstólnum verið ákærða í 

hag. Reynir hér ekki eingöngu á samræmda EES-túlkun, heldur einnig á þau sjónarmið að virða 

skuli ákærða í hag vafa um það hvort refsiákvæði taki til ákveðinnar háttsemi.60 

 

3.2.1 Samantekt 

Við yfirferð á dómsúrlausnum íslenskra dómstóla í málum sem snúa að áfengisauglýsingum 

og samspili bannsins við EES-rétt má draga þá ályktun að úrlausnir dómstólanna hafi ef til vill 

ekki verið ígrundaðar á fyllilega greinargóðan hátt og að þær taki jafnvel ekki mið af þeim 

grundvallarsjónarmiðum sem hafa verið lögð fram af bæði Evrópudómstólunum og EFTA-

dómstólnum.  

 Af niðurstöðu og rökstuðningi Hæstaréttar í máli nr. 599/2006, sem iðulega er vísað til 

þegar þessi álitaefni koma upp, virðist sem svo að lítil greining á framkvæmd bannsins hafi 

farið fram og að niðurstaðan hafi eingöngu tekið mið af því að lýðheilsusjónarmið geti réttlætt 

bann við áfengisauglýsingum. Fjallað verður ítarlegra um sjónarmið Hæstaréttar í ofangreindu 

máli í kafla 6.5.5. í samanburði við sjónarmið Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins. 

 Meginefni þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir því hvernig 20. gr. áfengislaga um bann 

við áfengisauglýsingum samræmist skuldbindingum íslenska ríkisins með áherslu á 

meginregluna um frjálst flæði vara, sbr. 34. gr. TFEU og 11. gr. EES-samningsins. 

Samhengisins vegna þykir brýnt að fjalla um það hvernig samstarfi Evrópuríkja er háttað og á 

hvaða grundvelli það er reist. 

 

 
60 Páll Hreinsson, „Samræmd EES-túlkun landsréttar í 25 ár“ (2019) 69 Tímarit lögfræðinga 89, 139–140. 
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4 SAMNINGURINN UM EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐIÐ 

4.1 Almennt 

Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið eða EES-samningurinn er eitt víðtækasta 

alþjóðasamstarf sem Ísland tekur þátt í.61 Samstarfið er reist á tvíhliða samningi á milli 27 

aðildarríkja Evrópusambandsins annarsvegar og EFTA-ríkjanna hinsvegar sem eru jafnframt 

aðilar að samningnum um Evrópska efnahagssvæðið. Núverandi EFTA-ríki eru Ísland, 

Lichtenstein, Noregur og Sviss en einungis þau þrjú fyrrnefndu eru sömuleiðis aðilar að EES-

samningnum. Með tilkomu samningsins varð EFTA-ríkjunum gert kleift að taka þátt í innri 

markaði Evrópusambandsins. 

Ísland undirritaði og fullgilti EES-samninginn árið 1992 þegar Alþingi veitti stjórnvöldum 

heimild til þess að staðfesta samninginn með því að samþykkja lög um Evrópska 

efnahagssvæðið nr. 2/1993 þann 12. janúar 1993. EES-samningurinn hefur það að markmiði 

að stuðla að stöðugri og jafnri eflingu viðskipta- og efnahagstengsla samningsaðila með því að 

mynda einsleitt evrópskt efnahagssvæði, sbr. 1. gr. EES-samningsins, sem iðulega er nefnt 

einsleitnismarkmiðið. Til þess að ná þessu markmiði fram voru í meginmáli EES-samningsins 

annarsvegar tekin upp ákvæði sem eiga sér uppruna í Rómarsáttmálanum er varða innri markað 

Evrópusambandsins og hinsvegar ákvæði sem lúta sérstaklega að EES-samstarfinu.62 

 

4.2 Evrópusambandið 

Evrópusambandið er sjálfstætt réttarkerfi og byggir sem slíkt á sjálfstæðum réttheimildum en 

grundvöllur réttarkerfis Evrópusambandsins eru þjóðaréttarlegir samningar. Hinsvegar hefur 

þróun sambandsins, með mótandi áhrifum Evrópudómstólsins, leitt til þess að sambandið 

fjarlægist í auknum mæli hinn hefðbundna þjóðarétt en Evrópudómstóllinn hefur ítrekað 

hafnað því að grunnreglur hefðbundins þjóðarréttar eigi við um ESB-rétt.63  

 Evrópusambandið er reist á tveimur stofnsáttmálum.64 Annarsvegar Sáttmálanum um 

Evrópusamandið (e. Treaty on European Union eða TEU), en í honum er að finna ákvæði um 

meginmarkmið og stefnur ESB, ákvæði um stofnanir ESB og ákvæði um sameiginlega 

 
61 „Stjórnarráðið | Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið - almennt“ (Stjórnarráð Íslands) 

<https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-upplysingaveitan/almennt-um-ees-

samninginn/> skoðað 24. febrúar 2021. 
62 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon, Réttarkerfi Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðissins (Hið 

íslenska bókmenntafélag 2011) 127. 
63 sama heimild 49. 
64 Iðulega eru þessir samningar kallaðir ,,ESB-samningarnir“ þegar um þá er rætt í einu lagi. 
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utanríkis- og öryggismálastefnu, og hinsvegar Sáttmálanum um starfshætti 

Evrópusambandsins (e. Treaty on the Functioning of the European Union eða TFEU), en í 

honum er að finna efnisákvæði um hið svokallaða fjórfrelsi ásamt ákvæðum um umhverfismál, 

félagsmálastefnu, lögreglu- og réttarfarssamstarf ESB, o.s.frv. Sá fyrrnefndi er byggður á 

upprunalega Maastrichtsáttmálanum frá 1992 og hinn síðari á Rómarsáttmálanum frá 1957. 

Upprunalegu sáttmálarnir hafa tekið víðtækum breytingum í gegnum tíðina en byggja þó í 

grunnin á mörgum sömu atriðum.65  

 Sá sáttmáli sem kemur einna helst til álita í tengslum við ritgerð þessa er Sáttmálinn um 

starfshætti Evrópusambandsins, sem hér eftir verður vísað til sem TFEU, en í honum er að 

finna kjarnaákvæði er varða fjórfrelsið, þ.e. frjálst flæði vöru, þjónustu, fjármagns og frjálsa 

för fólks í opnu samkeppnisumhverfi. Sáttmálinn er líkt og áður segir reistur á 

Rómarsáttmálanum frá árinu 1957 í grunninn en við af honum tók svo Amsterdamsáttmálinn 

árið 1997 og að endingu Lissabonsáttmálinn árið 2009. Ákvæði um fjórfrelsið má finna í öllum 

þremur sáttmálunum en hinsvegar hafa númer ákvæðanna hliðrast í kjölfar þeirra breytinga 

sem hafa orðið á þeim í gegnum tíðina en ákvæðin sem slík hafa haldið sér óbreytt. Þegar tilefni 

er til verður hér eftirleiðis vísað í ákvæði Rómarsáttmálans undir skammstöfuninni ,,TEC 

1957“ og Amsterdamsáttmálans undir skammstöfuninni ,,TEC 1997.“  

 

4.2.1 Sérstaða Evrópusambandsins 

Evrópusambandið er yfirþjóðlegt (e. supranational) samstarf aðildarríkja sem byggir á 

sáttmálum á milli fullvalda ríkja sem hafa framselt hluta ríkisvald síns til stofnana 

Evrópusambandsins. Með hugtakinu yfirþjóðlegt er átt við samstarf ríkja sem gengur með 

einhverjum hætti lengra en hefðbundið milliríkjasamstarf. Með þessum hætti deila aðildarríki 

Evrópusambandsins fullveldi sínu á þeim sviðum sem þau telja farsælla að móta sameiginlegar 

stefnur með reglusetningu, frekar heldur en ef hvert ríki hefði sínar eigin. Stofnunum 

Evrópusambandsins er þar með veitt ákvarðanatökuvald fyrir hönd aðildarríkja. Aðildarríkin 

hafa því ekki neitunarvald, líkt og tíðkast í hefðbundnu milliríkjasamstarfi, ásamt því að reglur 

sambandsins hafa forgangsáhrif gagnvart ósamrýmanlegum reglum landsréttar.66 

 Sérstaða Evrópusambandsins endurspeglast einna helst í því hversu langt sambandið 

gengur í því að veita einstökum ákvæðum sínum bein réttaráhrif (e. direct effect). Í 

 
65 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 63) 51. 
66 Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson, „Um valdmörk og valdheimildir stofnana Evrópusambandsins 

og Evrópska efhahagssvæðisins“ (2018) 68 Tímarit lögfræðinga 343, 345. 
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hefðbundnum þjóðarétti og milliríkjasamningum er alla jafna látið eftir aðildarríkjum hvernig 

þau hrinda þjóðaréttarsamningum í framkvæmd. Evrópusambandið er hinsvegar skipað 

sjálfstæðum stofnunum sem fara með umtalsverð völd og gerir ráð fyrir umfangsmiklum 

samruna á milli aðildarríkja. Í stefnumarkandi dómum Evrópudómstólsins annarsvegar í máli 

Van Gend en Loos67 og hinsvegar í máli Defrenne II68 var því slegið föstu að frumréttur ESB-

réttarins,69 sem á þessum tíma var reistur á Rómarsáttmálanum, hefði bein réttaráhrif í 

aðildarríkjum. Með beinum réttaráhrifum er átt við unnt sé að byggja á ákvæðum samningsins 

fyrir dómstólum og stjórnvöldum í aðildarríkjum, bæði gagnvart ríkisvaldinu og einnig 

einstaklingum og lögaðilum, án þess að reglur hans hafi verið felldar sérstaklega inní landsrétt 

viðkomandi ríkis.70  

 

4.2.2 Afleidd löggjöf 

Til þess ná fram markmiðum um hinn sameiginlega markað duga ákvæði Sáttmálans um 

starfshætti Evrópusambandsins eða TFEU hinsvegar ekki ein og sér. Í sáttmálanum er eingöngu 

að finna meginreglur sem meðal annars varða fjórfrelsið. Á ýmsum sviðum er hinsvegar þörf 

á að setja ítarlegri reglur og nánari útfærslur til þess að markmiðinu um sameiginlegan markað 

geti verið náð og því gerir TFEU ráð fyrir því að unnt sé að útfæra reglur um fjórfrelsi með 

frekari lagasetningu, eða svokallaðri afleiddri löggjöf (e. secondary legislation),71 sbr. 288. gr. 

TFEU;   

,,In order to carry out their task and in accordance with the provisions of this Treaty, the 

European Parliament acting jointly with the Council, the Council and the Commission 

shall make regulations and issue directives, take dexisions, make recommendations or 

deliver opinions [...].“ 

Hin afleidda löggjöf þarf þó ávallt að eiga sér stoð í frumrétti Evrópusambandsins og kemur 

annarsvegar fram á sjónarsvið í formi reglugerða (e. regulations) og hinsvegar í formi 

tilskipana (e. directives). Á Íslandi er oft talað um hina afleiddu löggjöf sem ESB-gerðir, og er 

þá átt við hvorutveggja, þ.e bæði reglugerðir og tilskipanir.  

Réttaráhrif þessara tveggja tegunda afleiddrar löggjafar eru þó mismunandi. Reglugerðir 

hafa bein réttaráhrif, þ.e. þær verða sjálfkrafa hluti landsréttar aðildarríkja sem þurfa ekki að 

 
67 C-26/62 Van Gend en Loos EU:C:1963:1 [1962] ECR I-1. 
68 C-43/75 Defrenne II EU:C:1976:56 [1976] ECR I-455. 
69 Frumréttur Evrópusambandsins er í dag reistur á Samningnum um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) og 

Samningnum um Evrópusambandið (TEU). 
70 Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson (n. 67) 346–347. 
71 Andri Árnason og Stefán A. Svenson, Aðferðafræði - Réttarheimildir (2. útg., Háskólinn í Reykjavík 2016) 

136. 
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innleiða þær sérstaklega í landsrétt og þá er jafnframt unnt að byggja á reglugerðum fyrir 

dómstólum og stjórnvöldum aðildarríkja svo framarlega sem þær hafi öðlast gildi innan 

sambandsins. Tilskipanir öðlast hinsvegar ekki bein réttaráhrif en samkvæmt 288. gr. TFEU 

þurfa aðildarríki að tryggja að þær reglur sem tilskipanir mæla fyrir um gildi í landsrétti, að því 

markmiði sem þeim er ætlað að ná og innan þeirra tímamarka sem einstök tilskipun veitir 

aðildarríkjum til innleiðingar. 

Þrátt fyrir að tilskipanir hafi ekki bein réttaráhrif geta einstaklingar og lögaðilar þó byggt 

á efni þeirra gagnvart stjórnvöldum, vanræki ríki skyldur sínar við innleiðingu tilskipunarinnar, 

enda séu reglurnar skýrar og skilyrðislausar,72 sbr. dóma Evrópudómstólsins í málum Tulio 

Ratti73 og Van Duyn.74  

 

4.3 EES-samningurinn 

Líkt og áður segir hefur EES-samningurinn það að markmiði að mynda einsleitt evrópskt 

efnahagssvæði á meðal aðildarríkja Evrópusambandsins annarsvegar og EFTA-ríkjanna sem 

eiga aðild að EES-samningnum hinsvegar. Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins þurfa EFTA-

ríkin, sem eiga aðild að EES-samningnum, að leiða í landsrétt þann hluta regluverks 

Evrópusambandsins á þeim sviðum sem samningurinn nær til. Af því leiðir að meginmál EES-

samningsins hefur lagagildi hér á landi og er íslenska ríkinu því skylt að innleiða í landsrétt þá 

afleiddu löggjöf sem fellur undir gildissvið EES-samningsins.75 Vanræki ríkið þessa skyldu 

sína geta einstaklingar og lögaðilar öðlast skaðabótakröfu á hendur ríkinu, verði þeir fyrir tjóni. 

Í slíkum tilfellum er hægt að byggja bótakröfu fyrir íslenskum dómstólum á þeim lögum og 

reglum Evrópusambandsins er slík vanræksla lýtur að.76  

Til þess að stuðla að einsleitni í framkvæmd þarf einnig að túlka ákvæði EES-samningsins 

til samræmis við hliðstæð ákvæði sáttmála Evrópusambandsins. Í 6. gr. EES-samningsins er 

gerð grein fyrir að við túlkun á ákvæðum EES-samningsins skuli gæta samræmis við úrskurði 

Evrópudómstólsins sem máli skipta og kveðnir voru fyrir undirritunardag EES-samningsins. 

Hvað varðar dómsúrlausnir Evrópudómstólsins eftir undirritun samningsins, kemur það í hlut 

sameiginlegu EES-nefndarinnar að hafa stöðugt til skoðunar þróun dómsúrlausna 

 
72 sama heimild 136–139; Margrét Einarsdóttir og Stefán Már Stefánsson (n. 67) 349. 
73 C-148/78 Tullio Ratti EU:C:1979:110 [1979] ECR I-1629. 
74 C-41/74 Yvonne van Duyn v. Home Office EU:C:1974:133 [1974] ECR I-1337. 
75 Þetta er t.d. gert með lagasetningu frá Alþingi, sem annaðhvort samþykkir ný lög eða breytir gildandi löggjöf 

til samræmis við löggjöf ESB sem fellur undir EES-samninginn.  
76 Dæmi um slíkt er mál Hæstaréttar frá 16. desember 1999 nr. 236/1999.  
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Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins, sbr. 2. tl. 105. gr. EES-samningsins. Í 

dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins og landsdómstóla EFTA-ríkjanna hefur ekki verið gerður 

greinarmunur á milli fordæmisáhrifa dóma Evrópudómstólsins sem kveðnir hafa verið upp 

fyrir eða eftir undirritunardag EES-samningsins.77 

EES-samningnum mætti í grundvallaratriðum lýsa sem fríverslunarsamningi á milli 

Evrópusambandsins annarsvegar og EFTA-ríkjanna hinsvegar. Þrátt fyrir það er ljóst að eðli 

hans er mun umfangsmeira og ítarlegra en aðrir slíkir samningar. Sérstakt eðli EES-

samningsins með vísan til stofnanaverks samningsins á sér litla samsvörun í öðrum 

hefðbundnum fríverslunarsamning. Líkt og Evrópusambandið hefur EES-samningnum verið 

lýst sem samningi sérstaks eðlis (l. sui generis), þrátt fyrir að hann feli ekki í sér pólitískan 

samruna líkt og Evrópusambandið er einhverju leyti reist á, enda verður samningnum ekki lýst 

nema með því að gera grein fyrir honum sjálfum.78 

 

4.3.1 Innleiðing afleiddrar löggjafar 

Með EES-samningnum er leitast við að taka upp í einn þjóðaréttarsamning verulegan hluta af 

regluverki Evrópusambandsins, líkt og það birtist í stofnsáttmálanum, afleiddum rétti og 

jafnvel fordæmum Evrópudómstólsins.79 Grundvallarmunur er þó á innleiðingu afleiddrar 

löggjafar í landsrétt aðildarríkja hjá aðildarríkjum ESB annarsvegar og EFTA-ríkjanna sem 

eiga aðild að EES-samningnum hinsvegar.  

Líkt og áður segir verða reglugerðir Evrópusambandsins sjálfkrafa hluti landsréttar 

aðildarríkja er þær öðlast gildi. Með þessum hætti hefur löggjöf Evrópusambandsins 

forgangsáhrif gagnvart rétti aðildarríkjanna og getur haft bein réttaráhrif þannig að hún gildir 

beint og milliliðalaust gagnvart borgurum og fyrirtækjum innan Evrópusambandsins. Það leiðir 

hinsvegar af tvíeðli lands og þjóðaréttar að réttarreglur Evrópusambandsins þarf sérstaklega að 

leiða í landsrétt hjá Íslandi og Noregi sem bæði aðhyllast tvíeðliskenninguna.80 Lichtenstein 

aðhyllist eineðliskenninguna,81 þ.e. þjóðaréttur og milliríkjasamningar verða sjálfkrafa hluti 

landsréttar.  

 
77 Páll Hreinsson (n. 61) 99. 
78 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 63) 126.; Sjá hér einnig E-9/97 frá 10. desember 1998 Erla María 

Sveinbjörnsdóttir gegn íslenska ríkinu, 59. mgr. 
79 sama heimild 127. 
80 Í tvíeðli lands og þjóðaréttar er skilið á milli reglna lands- og þjóðaréttar. Þjóðaréttarreglur hafa þar að 

leiðandi ekki bein réttaráhrif gagnvart einstaklingum og lögaðilum nema þjóðaréttarsamningurinn hafi 

sérstaklega verið leiddur í landsrétt í samræmi við stjórnskipun ríkis.  
81 Eineðlisríki líta svo á að reglur landsréttar og þjóðaréttar séu eitt og sama fyrirbærið. 
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Þess ber þó að geta að samkvæmt bókun 35 við EES samninginn hafa EFTA-ríkin 

skuldbundið sig til þess að setja, ef þörf krefur, lagaákvæði þess efnis að EES-reglur gildi í 

þeim tilvikum sem það gæti komið til árekstra á milli EES-reglna og annarra settra laga. Með 

bókuninni er leitast við að veita löggjöf sem tekin hefur verið upp í EES-samninginn 

forgangsáhrif gagnvart landsrétti EFTA-ríkjanna. Í íslenskri löggjöf er leitast við að tryggja 

forgangsáhrif EES-réttar með ákvæði 3. gr. laga um Evrópska efnahagssvæðið en þar segir að 

skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og 

þær reglur sem á honum byggja.  

Samkvæmt 7. gr. EES-samningsins verða ESB-gerðir82 sem vísað er til eða er að finna í 

viðaukum við EES-samninginn, eða ákvarðanir sameiginlegu EES-nefndarinnar, bindandi fyrir 

samningsaðila og skulu teknar upp í landsrétt. Af þessu leiðir að innleiðing afleiddrar löggjafar 

Evrópusambandsins, sem tekin er upp í EES-samninginn er verkefni sem stöðugt þarf að sinna. 

Til þess að einsleitnismarkmiðinu sé náð er brýnt að löggjöf Evrópusambandsins sem fellur 

undir gildissvið EES-samningsins sé tekin upp í EES-samninginn ,,eins fljótt og unnt er,“ sbr. 

102. gr. EES-samningsins en af því má ráða að sú innleiðing skuli eiga sér stað áður, eða á 

sama degi, og samsvarandi löggjöf tekur gildi í aðildarríkjum Evrópusambandsins,83 sbr. dóm 

EFTA-dómstólsins í máli Jan Anfinn Wahl gegn Íslandi.84  

 

4.3.2 Tveggja stoða kerfið  

EES-samstarfið byggir á svokölluðu tveggja stoða kerfi á milli ESB-stofnana og EFTA- 

stofnana, auk sameiginlegra stofnana sem getið er um í EES-samningnum. Á grundvelli EES-

samningsins komu EFTA-ríkin á fót sínum eigin stofnunum sem eiga að gegna sambærilegu 

hlutverki og ESB-stofnanir. EFTA-stofnanirnar tengjast svo ESB-stofnunum í gegnum 

sameiginlegar stofnanir, líkt og EES-ráðið og sameiginlegu EES-nefndina.  

Málsmeðferð og ákvarðanataka innan EFTA-ríkjanna er að mörgu leyti frábrugðin þeirri 

sem gildir hjá ESB-ríkjum. Við gerð samningsins var afstaða EFTA-ríkjanna sú að 

samningnum ætti að framfylgja líkt og hefðbundnum milliríkjasamningi með þar að lútandi 

meginreglum. Vegna þessa beittu EFTA-ríkin sér fyrir því að vald yrði ekki framselt til ESB- 

stofnana, líkt og ESB-ríkin höfðu gert, til að koma í veg fyrir að einskonar yfirþjóðlegt vald 

 
82 Á Íslandi er oft talað um hina afleiddu löggjöf sem ESB-gerðir og er þá átt við hvorutveggja, þ.e bæði 

reglugerðir og tilskipanir. 
83 Margrét Einarsdóttir, „Innleiðing afleiddrar löggjafar í íslenskan rétt - ástæður vandans og hvað er unnt að 

gera betur?“ (2018) 68 Tímarit lögfræðinga 3, 5–6. 
84 E-15/12 frá 22. júlí 2013 Jan Anfinn Wahl gegn Íslandi. 
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myndi stofnast. Þessi háttur á málum kemur meðal annars fram í framkvæmd upptöku og 

innleiðingu ESB-gerða en engar nýjar gerðir eru teknar upp í EES-samninginn án formlegs 

samþykkis allra viðkomandi EFTA-ríkja, í gegnum hina sameiginlegu EES-nefnd sem hefur 

það hlutverk að tryggja framkvæmd EES-samningsins og taka ákvarðanir um hvaða regluverk 

Evrópusambandsins heyri undir gildissvið hans.85 

EFTA-ríkin og ESB-ríkin eru formlega séð tvær sjálfstæðar og jafn réttháar stoðir sem 

hvor um sig ber ábyrgð á að tryggja jafnræði, gagnkvæmi og skilvirka framkvæmd EES- 

samningsins. Þrátt fyrir það verður markmiðum um einsleitni ekki náð nema að framkvæmdir 

EFTA-stofnanna og ESB-stofnana séu í samræmi við hvor aðra.86  

Í samræmi við 1. mgr. 108. gr. EES-samningsins hafa EFTA-ríkin komið á fót sérstakri 

eftirlitsstofunun, Eftirlitsstofnun EFTA eða ESA (e. EFTA Surveillace Authority). Stofunin 

hefur sambærilegt hlutverk og Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins og hefur þann tilgang 

að tryggja samræmt eftirlit á Evrópska efnahagssvæðinu. Líkt og Framkvæmdastjórn 

Evrópusambandsins skal ESA taka við umkvörtunum er varða beitingu EES-samningsins og 

rannsaka þær kvartanir sem hafa borist, sbr. 3. mgr. 109. gr. EES-samningsins. Hlutverk ESA 

felst því í stjórnsýslulegu eftirliti með framkvæmd EES-samningsins en um hlutverk og 

starfsemi ESA er fjallað um í 5. gr. samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 

dómstóls (hér eftir ESD).87 Ef ESA telur að ríki hafi ekki fullnægt skyldum sínum samkvæmt 

EES-samningnum er upphaflega brugðist við með óformlegum athugasemdum, því næst 

formlegri tilkynningu um afstöðu stofnunarinnar og ríki gefinn kostur á að svara fyrir sig eða 

gera úrbætur. Ef ríki gerir ekki viðeigandi úrbætur á þessu stigi sendir ESA rökstutt álit (e. 

resoned opinion) og ef ekki er brugðist við því kæmi ESA til með að höfða samningsbrotamál 

EFTA-dómstólnum.88 

Í samræmi við 2. mgr. 108. gr. EES-samningsins hafa EFTA-ríkin komið á fót eigin 

dómstól, EFTA-dómstólnum. Segja má að hlutverk EFTA-dómstólsins sé að halda uppi lögum 

EES-samningsins á yfirráðasvæði EFTA-ríkjanna en lögsaga dómstólsins er bundin við 

athafnir EFTA-ríkjanna og lögskipti innan þeirra.89 Um valdsvið dómstólsins er fjallað í 

samningi EFTA-ríkjanna um stofun eftirlitsstofnunar og dómstóls. Reglurnar sem dómstóllinn 

byggir á eru í aðalatriðum sambærilegar við Evrópudómstólinn en dómstólarnir hafa meðal 

 
85 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 63) 152. 
86 sama heimild 148–150. 
87 Davíð Þór Björgvinsson, EES-réttur og landsréttur (Bókaútgáfan Codex 2006) 45–47. 
88 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 63) 161. 
89 sama heimild 155. 
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annars báðir það hlutverk að leysa úr tilvísunarmálum er varða túlkun á EES-samningnum og 

ESB-rétti.90  

 

4.3.3 Tilvísunarmál  

Tiltekinn fræðilegur munur er í framkvæmd og meðferð tilvísunarmála sem rata fyrir 

Evrópudómstólsinn annarsvegar og EFTA-dómstólsins hinsvegar sem vert er að nefna. Í fyrsta 

lagi lýkur tilvísunarmálum fyrir EFTA-dómstólnum með ráðgefandi álitum (e. advisory 

opinions) sem að forminu til eru ekki bindandi, sbr. 34. gr. ESD. Forúrskurðir (e. preliminary 

ruling) Evrópudómstólsins hafa þó bindandi áhrif fyrir hlutaðeigandi dómstól aðildarríkis 

Evrópusambandsins, sbr. 267. gr. TEU.91 Ástæðan fyrir þessum mun er hið yfirþjóðlega eðli 

Evrópusambandsins sem meðal annars felur í sér forgangsáhrif ESB-réttar framar rétti 

aðildarríkjanna og sú staðreynd að EFTA-ríkin lögðust gegn eiginlegu framsali ríkisvalds. 

Í öðru lagi er EFTA-ríkjunum í orði kveðnu aldrei skylt að leita ráðgefandi álits EFTA-

dómstólsins, sbr. orðalag 34. gr. EDS sem mælir einungis fyrir um að heimild sé fyrir hendi til 

þess að leita eftir ráðgefandi áliti EFTA-dómstólsins. Aðildarríkjum Evrópusambandsins er 

hinsvegar ávallt skylt að leita forúrskurðar hjá Evrópudómstólnum þegar ágreiningur rís um 

túlkun ESB-réttar, sbr. 267. gr. TEU. Hinsvegar má leiða af samheldnisreglu 3. gr. EES-

samningsins að dómstólum EFTA-ríkjanna beri að vísa álitamálum til dómstólsins, komi upp 

raunveruleg álitamál í tengslum við túlkun samningsins sem kunna að varða verulega 

hagsmuni.92 

Í þriðja lagi skilur fræðilega á milli EFTA-dómstólsins og Evrópudómstólsins sú háttsemi 

sem felur í sér samningsbrot. Hjá aðildarríkjum Evrópusambandsins felur sú háttsemi ein að 

óska ekki eftir forúrskurði í sér samningsbrot, ásamt því að virða niðurstöðu 

Evrópudómstólsins að vettugi eða röng túlkun ESB-réttar. Að EES-rétti felur það hinsvegar 

ekki í sér samningsbrot að óska ekki eftir ráðgefandi áliti hjá EFTA-dómstólnum, heldur er það 

afleiðingin sem felur í sér samningsbrot, þ.e. röng túlkun á EES-rétti.93 

Þá þykir vert að vísa til greinar Margrét Einarsdóttur Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins – 

Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti frá árinu 2012 en hún kemst að þeirri niðurstöðu að af 

nýlegri framkvæmd megi ráða að íslenskir dómstólar hafi í grundvallaratriðum ekki kost á öðru 

 
90 Davíð Þór Björgvinsson (n. 88) 47–50. 
91 Sigurður Líndal og Skúli Magnússon (n. 63) 156. 
92 sama heimild. 
93 Margrét Einarsdóttir, „Ráðgefandi álit EFTA-dómstólsins - Raunveruleg áhrif í íslenskum rétti“ (2012) 62 

Tímarit lögfræðinga 135, 140–141. 
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en að fylgja ráðgefandi álitum. Þar að auki fjallar greinin um að það leiði af hollustuskyldu við 

EES-samninginn að dómstólar EFTA-ríkjanna eigi ekki um það fyllilega frjálst val hvort að 

leitað sé ráðgefandi álits eða ekki þegar vafi leikur á um rétta túlkun EES-samningsins, enda 

kann hvorutveggja að leiða til samningsbrots.94  

 

4.4 Gildissvið EES-samningsins 

Ákvæði 8. gr. EES-samningsins er af sérstökum toga og hefur mikla þýðingu fyrir framkvæmd 

samningsins en um er að ræða ákvæðið sem mælir fyrir um hvert raunverulegt gildissvið hans 

sé. Af ákvæðinu leiðir að ekki er um að ræða meginreglu um frjáls vöruviðskipti á hvers lags 

vörum sem kunna að fyrirfinnast, heldur er gildissvið samningsins takmarkað við tilvísaða 

kafla í samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskránni (e. Harmonized Commodity 

Description and Coding System), nema annað sé sérstaklega tekið fram.95 

Í a lið 3. mgr. 8. gr. EES-samningsins er gerð grein fyrir þeim vörum sem samningurinn 

tekur til. Mælt er fyrir um að koma skuli á frjálsum vöruviðskiptum á milli samningsaðila á 

framleiðsluvörum sem falla undir 25.–97. kafla í samræmdu vörulýsingar- og 

vörunúmeraskránni, að frátöldum þeim framleiðsluvörum sem skráðar eru í bókun 2, nema 

annað sé sérstaklega tekið fram. Þá tekur samningurinn einnig til þeirra framleiðsluvara sem 

eru tilgreindar í bókun 3 í samræmi við það sérstaka fyrirkomulag sem þar er greint frá, sbr. b 

liður 3. mgr. 8. gr. EES-samningsins.  

 

4.4.1 Viðskipti með áfengi og EES-samningurinn 

Álitamál í tengslum við það hvort áfengi falli undir gildissvið EES-samningsins hafa verið 

nokkur í gegnum tíðina. Af dómaframkvæmd EFTA-dómstólsins verður þó ráðið að flestar 

tegundir af áfengi falli sannarlega undir gildissvið samningsins.  

 Í því samhengi má nefna mál EFTA-dómstólsins Restamark96 sem var hið fyrsta sem tók 

á hinu flókna álitamáli í tengslum við takmarkað gildissvið samningsins. Málið varðaði bæði 

viský og léttvín en bæði fella undir 22. kafla samræmdu vörulýsingar- og 

vörunúmeraskrárinnar og myndu því standa utan gildissviðs samningsins, sbr. a. lið 3. mgr. 8. 

gr. EES-samningsins. Hinsvegar fellur viský undir töflu II í bókun 3 og því nær gildissvið 

 
94 Margrét Einarsdóttir (n. 94). 
95 Finn Arnesen o.fl., Agreement on the European Economic Area: A Commentary (CH Beck, Hart, Nomos 

2018) 274–275. 
96 E-1/94 frá 16. desember 1994 Ravintoloitsijain Liiton Kustannus Oy Restamark.  
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samningsins yfir viský, sbr. b. lið 3. mgr. 8. gr. Af því leiðir að ákvæði 11. gr. EES-samningsins 

um frjáls vöruviðskipti og 16. gr. EES-samningsins, sem kveður á um að tryggja skuli að 

ríkiseinkasala geri ekki greinarmun á grundvelli ríkisfangs hvað snertir skilyrði til aðdrátta og 

markaðssetningar, taka bæði til viðskipta með viský.  

Aftur á móti er hvergi minnst á léttvín í bókun 3 og þar með tekur 11. gr. EES-samningsins 

ekki til léttvíns. Þá leiðir af 2. gr. bókunar 8 við EES-samninginn um ríkiseinkasölur að ákvæði 

16. gr. EES-samningsins gilda um léttvín. Niðurstaða EFTA-dómstólsins í Restamark málinu 

fól því í sér að veita viðskiptum með viský vernd undir bæði 11. gr. um frjáls vöruviðskipti 

ásamt 16. gr. um ríkiseinkasölur. Á hinn bóginn var léttvíni eingöngu veitt vernd undir 16. gr. 

EES-samningsins.97 

 Í síðara máli EFTA-dómstólsins Pedicel98 var reynt að tefla öðrum sjónarmiðum fram um 

vernd viðskipta með léttvín undir 11. gr. EES-samningsins. Málið varðaði norskt bann við 

áfengisauglýsingum og var því meðal annars haldið fram að viðskipti með léttvín sem 

landbúnaðarvöru væru vernduð gegn takmörkunum sem hefðu samsvarandi áhrif og 

magntakmarkanir, sbr. 11. gr. EES-samningsins, á grundvelli 18. gr., sbr. 23. gr. b. EES-

samningsins og bókun 47 við samninginn sem mælir fyrir um þá skyldu samningsaðila til þess 

að afnema tæknilegar hindranir í viðskiptum með léttvín. 

 EFTA-dómstóllinn hafnaði þessum sjónarmiðum og féllst ekki á að túlka hugtakið 

,,tæknilegar hindranir“ (e. technical barriers to trade), sbr. ákvæði 18. gr. EES, til samræmis 

við hugtakið ,,ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif“ (e. measures having equivalent effect) 

og magntakmarkanir, sbr. 11. gr. EES-samningsins. Dómurinn taldi að skýrt orðalag 

ákvæðanna kæmi einfaldlega í veg fyrir að ákvæðin yrðu túlkuð með sama hætti. Af þeim 

sökum ítrekaði dómstóllinn að viðskipti með léttvín félli utan gildissiviðs 11. gr. EES 

samningsins.99 

 Ennfremur staðfesti dómstóllinn í Pedicel málinu að viðskipti með léttvín njóti ekki heldur 

verndar 36. gr. EES-samningsins um þjónustufrelsi en í málinu var því einnig haldið fram að 

norska áfengisauglýsingabannið, sem takmarkar frelsi til sölu auglýsinga, væri brot á 36. gr. 

EES-samningsins. Í ljósi þess að 8. gr. EES-samningsins, sem mælir fyrir um þau vörusvið sem 

samningurinn takmarkast við er hluti af 2. kafla samningsins, sem fjallar einungis um frjáls 

vöruviðskipti, voru varnir norska ríkisins hvað þetta varðar á þá leið að það myndi skjóta 

 
97 Arnesen o.fl. (n. 96) 276. 
98 E-4/04 Pedicel (n. 58) 
99 sama heimild, 27. mgr. 
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skökku við að undanskilja léttvín frá gildissviði frjálsra vöruviðskipta en á sama tíma veita 

viðskiptum með léttvín vernd á grundvelli þjónustufrelsis.100  

 EFTA-dómstóllinn féllst á þessi sjónarmið norska ríkisins og vísaði til þess að sú þjónusta 

sem takmörkunin beindist að, þ.e. sala auglýsinga, héldist óumdeilt í hendur við sölu á léttvíni 

og í ljósi þessa taldi dómurinn að sú takmörkun á þjónustufrelsi sem fólst í því að auglýsa 

léttvín, félli utan gildissviðs 36. gr. EES-samningsins.101 Nánar verður fjallað um aðra þætti 

Pedicel málsins í kafla 6.5.4. 

 Þrátt fyrir að EFTA-dómstóllinn hafi með nokkuð afdráttarlausum hætti litið svo á að 

viðskipti með léttvín falli ekki undir gildissvið EES-samningsins þá er hægt að ganga út frá því 

að flest allar aðrar tegundir af áfengi falli þar undir, sbr. viský í Restamark málinu. Þá má einnig 

nefna mál EFTA-dómstólsins Wilhelmsen gegn Oslo kommune102 sem varðaði bjór. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að bjór sem slíkur væri ekki tilgreindur í 

22.–97. kafla samræmdu vörulýsingar- og vörunúmeraskrárinnar, sbr. a liður 3. mgr. 8. gr. 

EES-samningsins, þá er bjór framleiddur úr malti tilgreindur í töflu I í bókun 3 við EES-

samninginn, sbr. b liður 3, mgr, 8. gr. EES-samningsins. Jafnframt má nefna mál EFTA-

dómstólsins ESA gegn Noregi103 sem felldi svokallaða alcopops undir samninginn, en alcopops 

eru áfengir gosdrykkir. 

  

4.5 Samantekt 

Framangreind atriði um hvernig framkvæmd EES-samningsins og túlkun EES-réttar er háttað 

er mikilvægt að hafa í huga í tengslum við efni ritgerðarinnar meðal annars í ljósi þess að 

Hæstiréttur hefur hingað til hafnað því að leita ráðgefandi álits varðandi lögmæti þeirra 

takmarkana sem bann við áfengisauglýsingum, sbr. 20. gr. áfengislaga, hafa á frjáls 

vöruviðskipti.  

Svo hefur verið búið um hnútana að hér á landi gilda ákveðnar meginreglur sem er ætlað 

að tryggja þátttöku Íslands á innri markaði Evrópu svo að Íslendingar og íslensk fyrirtæki 

hérlendis fái notið fjórfrelsisins. Líkt og áður segir, skulu ákvæði EES-samningsins túlkuð til 

samræmis við ákvæði TFEU. Túlkun Evrópudómstólsins á þeim málefnum er varða ákvæði 

34. gr. TFEU skipta því Ísland gríðarlega miklu máli, enda kunna þær úrlausnir að hafa áhrif á 

 
100 sama heimild 31. og 32. mgr. 
101 sama heimild 34. mgr.  
102 E-6/96 frá 26. júlí 1996 Tore Wilhelmsen gegn Oslo kommune. 
103 E-9/00 frá 15. mars 2002 ESA gegn Noregi (Alcopops). 
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hverskonar takmarkanir er heimilt að setja hérlendis og undir hvaða kringumstæðum slíkar 

takmarkanir eru heimilar. Ótal mörg mál hafa verið reynd fyrir Evrópudómstólnum er varða 

magntakmarkanir á inn- og útflutningi. Gildissvið ákvæðisins má telja vera nokkuð skýrt, enda 

víðtækri dómaframkvæmd fyrir að fara sem hefur meðal annars mótað ákveðin grunnskilyrði. 

Verða þessi helstu atriði rakin nánar í kafla 6 samhliða grundvallardómum. 

 

5 ÁFENGISAUGLÝSINGAR INNAN EVRÓPSKA EFNAHAGSSVÆÐISINS 

Á heimsvísu er neysla áfengis mest í Evrópu, eða tvöfalt meiri en meðaltal áfengisneyslu 

annarsstaðar í heiminum. Í álfunni er einnig hæsta hlutfall heilsufarsvandamála og ótímabærra 

dauðsfalla af völdum áfengisneyslu.104 Reglusetning varðandi framleiðslu, dreifingu eða 

markaðssetningu áfengis hefur ekki verið samræmd innan Evrópusambandsins. Ástæður þessa 

eru meðal annars að aðildarríki hafa ekki framselt til stofnanna ESB valdheimildir til þess að 

taka ákvarðanir er varða lýðheilsusjónarmið.105 Þar af leiðandi er það undir sérhverju 

aðildarríki að ákveða hvernig og með hvaða hætti áfengi er reglusett, með það að markmiði að 

vernda lýðheilsu borgara sinna, líkt og verður gerð grein fyrir í næstu köflum. Aðildarríki ber 

því sjálft ábyrgð á því að leiða í landsrétt sinn reglur um áfengi og geta við slíka reglusetningu 

litið til þeirra sjónarmiða sem stofnanir Evrópusambandsins hafa gefið vægi.  

 

5.1 Áfengisstefna Evrópusambandsins106 

Stofnanir Evrópusambandsins hafa reynt að hvetja aðildarríki til reglusetningar á 

áfengismarkaði með tilmælum og álitum (e. recommendations), ásamt því að stuðla að útgáfu 

allskyns skýrslna og leiðbeininga, í þeirri von um að beina aðildarríkjum í rétta átt í þessum 

efnum.107 Slík tilmæli og álit hafa þó ekki bindandi réttaráhrif en þau geta beinst að 

aðildarríkjunum, stofununum Evrópusambandsins, einstaklingum eða aðilum í atvinnurekstri 

og hafa þann tilgang að freista þess að hafa áhrif á hegðun þeirra, án þess þó að gefa fyrirmæli 

sem eru bindandi. Evrópudómstóllinn hefur túlkað slík tilmæli og álit sem svo að aðildarríkjum 

 
104 „Framework for alcohol policy in the WHO European Region“ (The Regional Office for Europe of the 

World Health Organization 2006) 1 <https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0007/79396/E88335.pdf> 

skoðað 11. apríl 2021. 
105 Þó nokkrar undantekningar er varða blóð varning, líffæri, og á sviði dýralækninga og gróðurs. 
106 The EU alcohol strategy. 
107 Peter Anderson og Ben Baumberg, „Alcohol in Europe“ (Institute of Alcohol Studies 2006) 366. 
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beri að taka tillit til slíkra tilmæla eða álita þegar þau geta skipt máli fyrir skýringu 

landsréttar.108  

 Svo dæmi séu tekin um slík tilmæli og álit, lagði Evrópuráðið fram ráðlagningar árið 2001 

varðandi vandamál tengd áfengisneyslu ungs fólks, og þá sérstaklega barna og unglinga.109 Í 

þeim fyrirætlunum hvatti Evrópuráðið meðal annars til þess að aðildarríki kæmu á fót skilvirku 

kerfi á kynningu, markaðssetningu og söludreifingu áfengra drykkja og með því draga úr 

framleiðslu vara sem væru til þess fallnar að höfða til barna og ungmenna.110 Árið 2006 lagði 

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins einnig fram sérstaka stefnu, sérstaklega til þess fallna 

að styðja við aðildarríki í baráttunni við að draga úr þeim skaða sem áfengisneysla getur 

valdið.111 Sú stefna hefur verið endurmetin í tvígang, árin 2009 og 2013, og miðar meðal annars 

að því að draga úr skaðlegri markaðssetningu áfengis.  

 

5.2 Hljóð- og myndmiðlunartilskipunin um áfengisauglýsingar 

Eina gildandi löggjöf Evrópusambandsins sem mælir að einhverju leyti fyrir um 

markaðssetningu áfengis er hljóð- og myndmiðlunartilskipun nr. 2010/13/ESB frá 10. mars 

2010,112 en hún hefur nýlega verið uppfærð með breytingartilskipun nr. 2018/1808/ESB frá 14. 

nóvember 2018113 sem tók gildi þann 19. desember 2018 og höfðu aðildarríki tæp tvö ár til 

þess að innleiða þær breytingar. Ákvæði um takmarkanir á auglýsingum áfengis hafa þó verið 

í gildi frá því að upprunaleg hljóð- og myndmiðlunartilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

2007/65/EB frá 1. desember 2007 tók gildi en sú tilskipun var endurútgefin (e. codified) með 

núgildandi tilskipun nr. 2010/13/ESB. 

 
108 Davíð Þór Björgvinsson (n. 88) 96. 
109 Council Recommendation on the drinking of alcohol by young people, in particular children and adolescents 

[2001] OJ L161/38. 
110 sama heimild, II hluti, 1. mgr.    
111 Commission, ,,An EU strategy to support Member States in reducing alcohol related harm“ (Communication) 

COM(2006) 625 final. 
112 The European Parliament and Council Directive 2010/13/EU of 10 March 2010 on the coordination of 

certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the 

provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) [2010] OJ L95/1. 
113

 The European Parliament and Council Directive 2018/1808/EU of 14 November 2018 amending Directive 

2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in 

Member States concerning the provision of audiovisual media services (Audiovisual Media Services Directive) 

in view of changing market realities [2018] OJ L303/69. 
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 Núgildandi hljóð- og myndmiðlunartilskipunin var tekin upp í EES-samninginn, sbr. 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2012 frá 15. júní 2012114 og var hún innleidd 

í íslenskan rétt með lögum nr. 54/2013 um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011 

(eignarhaldsreglur og endurbætur). Fyrirhugað er að taka breytingartilskipunina upp í EES-

samninginn í samræmi við b-lið 7. gr. EES-samningsins, en þegar þetta er ritað eru drög að 

ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar í skoðun en tilskipunin hefur ekki enn verið tekin 

upp í íslenskan rétt. Þó liggur fyrir Alþingi stjórnarfrumvarp um breytingu á fjölmiðlalögum 

nr. 38/2011 og hefur frumvarpið það að markmiði að innleiða breytingartilskipunina.115  

 Hljóð- og myndmiðlunartilskipunin mælir eingöngu fyrir um að á þeim miðlum sem 

tilskipunin tekur til skuli áfengisauglýsingum ekki beint að börnum né ungmennum né fela í 

sér hvatningu til óhóflegrar neyslu slíkra drykkja, sbr. e liður 9. gr. tilskipunarinnar. Þurfa 

aðildarríki því að tryggja að í þeirra löggjöf um starfsemi hljóð- og myndmiðla sé að finna 

ákvæði sem fullnægir þeim áskilnaði tilskipunarinnar. Um er að ræða afleidda löggjöf sem 

felur í sér lágmarkssamræmingu, þ.e. aðildarríki skulu tryggja ákveðið lágmarkssamræmi í 

löggjöf sinni. Þau mega þó ganga lengra með því að setja sér reglur sem gilda á þeirra 

yfirráðasvæði hvað varðar reglur um auglýsingar og önnur viðskiptaboð og hafa mörg ríki 

gengið töluvert lengra þegar viðkemur áfengisauglýsingum.116 Ákvæði e. liðar 9. gr. 

tilskipunarinnar hefur verið tryggt í íslenskum lögum, sbr. 4. mgr. 37. gr. fjölmiðlalaga, sbr. 

einnig 20. gr. áfengislaga, en líkt og áður segir er með öllu óheimilt að auglýsa áfengi hérlendis 

og gengur því íslensk löggjöf lengra í þeim efnum heldur en inntak e. liðar 9. gr. 

tilskipunarinnar mælir fyrir um.  

 

5.3 Samantekt 

Fyrir utan ákvæði hljóð- og myndmiðlunartilskipunarinnar er engum heildstæðum og 

samræmdum reglum um auglýsingar og markaðssetningu áfengis til að dreifa innan 

Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins og virðist fátt benda til þess að slíkri 

samræmingu verði komið á. Af þeim sökum er það alfarið undir aðildarríkjum komið að ákveða 

með hvaða hætti regluverki um markaðssetningu áfengis er háttað umfram það sem hljóð- og 

 
114 Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 109/2012 frá 15. júní 2012 um breytingu á XI. viðauka 

(Rafræn fjarskipti, hljóð- og myndmiðlun og upplýsingasamfélagið), XIX. viðauka (Neytendavernd) og bókun 

37 við EES-samninginn.56/2012/ EES-viðbætir við stjt. EES 31. 
115 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1196-717. mál. 
116 Eiríkur Jónsson og Halldóra Þorsteinsdóttir (n. 35) 338. 



 35 

myndmiðlunartilskipunin mælir fyrir um, en hvert ríki ber ábyrgð á sinni eigin stefnu í 

áfengismálum, sbr. framangreinda umfjöllun. 

 Hinsvegar þurfa aðildarríki Evrópusambandsins ávallt að tryggja að í löggjöf þeirra sé ekki 

gengið lengra heldur en ákvæði frumréttar Evrópusambandsins heimilar og þar skipta ákvæði 

Sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU) hvað mestu máli. Að sama skapi þurfa 

EES-ríkin að gæta samræmis og tryggja að í sinni löggjöf sé ekki gengið lengra en EES-

samningurinn veitir svigrúm til. Verður nánar fjallað um aðra þætti í hinni nýuppfærðu hljóð- 

og myndmiðlunartilskipunina í kafla 7.3, einkum varðandi nýjar reglur um samfélagsmiðla og 

aðrar mynddeiliþjónustur. 

6 MEGINREGLAN UM FRJÁLS VÖRUVIÐSKIPTI 

Því hefur verið slegið föstu í dómaframkvæmd Evrópusambandsins að ráðstafanir aðildarríkja 

sem eru fólgnar í því að banna eða takmarka áfengisauglýsingar kunni að hafa í för með sér 

ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á markaði, en slíkar ráðstafanir eru 

alla jafna óheimilar samkvæmt meginreglunni um frjáls vöruviðskipti, sbr. 34. gr. TFEU og 

11. gr. EES-samningsins sem leggur bann við hverskonar takmörkunum á innflutningi og 

útflutningi. Jafnframt leggur ákvæðið bann við ráðstöfunum sem hafa sambærileg áhrif og 

magntakmarkanir, þ.e. allar þær aðgerðir sem kunna að hindra inn- eða útflutning beint eða 

óbeint, raunverulega eða hugsanlega. Með þessu er átt við að það skiptir í rauninni engu máli 

hvort að áhrif ráðstafana ríkis séu mikil, lítil eða jafnvel engin. Svo lengi sem ráðstöfun ,,gæti“ 

haft áhrif, þá er hún óheimil.117 Hinsvegar mælir 36. gr. TFEU, sbr. 13. gr. EES-samningsins, 

fyrir um að ákvæði 34. gr. TFEU, sbr. 11. gr. EES-samningsins, komi ekki í veg fyrir að leggja 

megi á bönn eða höft á innflutning og útflutning vara, sem réttlætast meðal annars af vernd lífs 

og heilsu manna.  

 Ákvæðið á sér sögulegar forsendur í ljósi þess að hér áður fyrr gripu ríki oft til þeirra 

ráðstafana að takmarka magn á innfluttum varningi, í þeirri von um að vernda innlenda 

framleiðslu. Með ákvæðunum er leitast við að tryggja jafna samkeppni á innri markaðnum, án 

tillits til uppruna varningsins.118  

Iðulega hefur verið fallist á það að takmarkanir á áfengismarkaði, þar með talið 

áfengisauglýsingum, séu réttlætanlegar með vísan til 36. gr. TFEU, sbr. 13. gr. EES-

samningsins. Hvert tilvik fyrir sig þarf hinsvegar alltaf að skoða og meta út frá sjónarmiðum 

 
117 Stefán Már Stefánsson, Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið (Bókaútgáfa Orators 2000) 386–387. 
118 sama heimild 385–386. 
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um meðalhóf, en við mat á hvers lags takmörkunum á frjálsum vöruviðskiptum, svo og öðrum 

fjórfrelsisákvæðum, þarf að vega og meta báða hagsmuni, þ.e. hinn frjálsa innri markað og 

hinn þjóðhagslega ávinning sem kann að skapast með takmörkunum.  

Til þess að geta svarað rannsóknarspurningu ritgerðarinnar um hvort að bann við 

áfengisauglýsingum, sbr. 20. gr. áfengislaga, sé réttlætanleg takmörkun á frjálsum 

vöruviðskiptum innan Evrópska efnahagssvæðisins, er brýnt að gera grein fyrir því hvernig 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hefur mótað meginregluna um frjáls vöruviðskipti og 

hvernig ráðstöfun aðildarríkja getur haft samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á markaði (e. 

measures having equivalent effect to quantitative restrictions). Líkt og áður segir hafa úrlausnir 

Evrópudómstólsins mikla þýðingu við mat á því hvernig ákvæði EES-samningsins skuli túlkuð 

á grundvelli einsleitnismarkmiðsins. 

 

6.1 Hugtakið magntakmarkanir (e. quantitative restrictions) 

Í máli Geddo119 skilgreindi Evrópudómstóllinn hugtakið magntakmarkanir sem allar 

ráðstafanir sem hefðu í för með sér, að öllu leyti eða að hluta til, takmarkanir á innflutningi, 

útflutningi eða vöruflutningi. Af þessu leiðir að hverskyns kvótar sem takmarka fjölda 

innfluttra eða útfluttra vara fela í sér magntakmarkanir, sbr. til dæmis mál Delhaize120 þar sem 

spænskar reglur sem takmörkuðu magn víns sem heimilað var til úflutnings voru taldar 

magntakmarkanir á útflutningi. Þá fellur bann við innflutningi á ákveðnum vörum einnig undir 

hugtakið, sbr. mál Framkvæmdastjórnarinnar gegn Ítalíu121, þar sem ítalskt bann við 

innflutningi á svínakjöti var talið fela í sér magntakmarkanir á innflutningi. 

 Annarskonar takmarkanir á inn- og útflutningi falla einnig undir hugtakið, sbr. til dæmis 

mál Rosengren122 Í því máli reyndi á sænskar reglur sem lögðu bann við að einstaklingar gætu 

keypt áfenga drykki með pósti eða í gegnum internetið. Höfðu einstaklingar freistað þess að 

panta spænskt vín heim til sín í gegnum netverslun í Danmörku sem leiddi til þess að vínið var 

gert upptækt á landamærunum við komuna til Svíþjóðar. Sænsku lögin heimiluðu þeim þó að 

kaupa vín og annað áfengi í gegnum sænsku áfengisverslunina, Systembolaget, sem ein hafði 

heimild til sölu og dreifingu áfengis í Svíþjóð. Í ljósi þess að Systembolaget gat neitað pöntun 

frá viðskiptavinum, taldi Evrópudómstóllinn að í sænsku reglunum fælist magntakmörkun á 

 
119 C-2/73 Geddo v. Ente Nazionale Risi EU:C:1973:89 [1973] ECR 865, 5. mgr. 
120 C-47/90 Delhaize EU:C:1992:250 [1992] ECR I-3669. 
121 C-7/61 Commission v. Italian Republic EU:C:1961:31 [1961] ECR I-317.  
122 C-170/04 Rosengren v. Riksåklagaren EU:C:2006:213 [2007] ECR I-4071. 
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markaði.123 Þá er hverskyns innflutningur sem er háður leyfi, þó það sé ekki nema að forminu 

til, talinn magntakmörkun, sbr. mál Fruit.124  

 

6.2 Ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif og magntakmarkanir 

Í ofangreindum málum voru tekin dæmi um það sem fellur undir hugtakið magntakmarkanir 

(e. quantitative restrictions). Líkt og áður segir mælir ákvæði 34. TFEU, sbr. 11. gr. EES-

samningsins, fyrir um að magntakmarkanir á markaði séu óheimilar. Þar að auki er mælt fyrir 

um að allar ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif og magntakmarkanir (e. measures having 

equivalent effect to quantitative restrictions) séu einnig bannaðar á milli aðildarríkja. 

 Með ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir er til dæmis átt við 

hverskyns skilyrði um form, innihald, útlit og merkingar á vörum og þess háttar, sem geta 

hugsanlega haft þau áhrif að hindra viðskipti á milli aðildarríkja en falla hinsvegar ekki undir 

hugtakið magntakmarkanir. Dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hefur þróast skilmerkilega 

í kringum slíkar ráðstafanir og gerir meðal annars greinamun á þeim ráðstöfunum sem taka 

jafnt til allra eða ekki (e. distinctly and indistinclty applicable measures). 

 

6.2.1 Dassonville formúlan 

Upphafleg skýring á því hvað felst í ráðstöfunum sem hafa samsvarandi áhrif og 

magntakmarkanir má finna í niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Dassonville125;  

All trading rules enacted by Member States which are capable of hindering, directly or 

indirectly, actually or potentially, intra-[Union] trade are to be considered as measures 

having an effect equivalent to quantitative restrictions.126  

Málið varðaði þágildandi ákvæði 30. gr. TEC 1957, sbr. nú 34. gr TFEU, en í ákvæðinu sjálfu 

felst engin skýring á því hvað telst hafa samsvarandi áhrif og magntakmarkanir. Tveir belgískir 

bræður sem bjuggu í Belgíu nálægt landamærum Frakklands, ráku áfengisverslun og höfðu 

fyrirhugað að selja skoskt viský. Hagkvæmast var fyrir þá að kaupa viskýið af heildsölu í 

Frakklandi sem var staðsett nálægt heimili þeirra. Belgísku lögin mæltu hinsvegar fyrir um að 

framvísa þurfti upprunavottorði á áfengi við innflutning þess til landsins. Tilgangur þessara 

reglna var að koma í veg fyrir að einstaklingar færu að stunda heimabrugg og selja undir rangri 

 
123 Catherine Barnard, The Substantive Law of the EU (6. útg., Oxford University Press 2019) 69–70. 
124 C-41-44/71 International Fruit Co NV EU:C:1971:53 [1971] ECR 1107. 
125 C-8/74 Procureur du Roi v. Dassonville EU:C:1974:82 [1974] ECR I-3845. 
126 sama heimild, 5. mgr. 
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yfirskrift. Í Frakklandi var hinsvegar ekki slíkri reglu fyrir að fara og af þeim sökum reyndist 

bræðrunum erfitt að fá umbeðið upprunavottorð í Frakklandi. Af þeim sökum enduðu 

bræðurnir á því að falsa upprunavottorðið en upp komst um athæfi þeirra sem leiddi til 

sektargerðar. Bræðurnir báru fyrir sig að belgísku reglurnar fælu í sér hindranir á markaði (e. 

trade barrier), þar sem það reyndist nánast ómögulegt fyrir þá að flytja inn hið skoska viský 

frá Frakklandi, en það hefði verið töluvert dýrara fyrir þá bræður að flytja það inn beint frá 

Skotlandi.  

Málið rataði að endingu fyrir Evrópudómstóllinn í forúrskurðarmáli en dómurinn komst 

að þeirri niðurstöðu að belgíska reglan fæli í sér ráðstöfun sem samsvaraði magntakmörkunum 

á markaði og bryti því gegn ákvæði 34. gr. TFEU. Niðurstaða dómstólsins í Dassonville málinu 

var mjög sláandi og stefnumarkandi á þeim tíma. Í grundvallaratriðum felur hin svokallaða 

Dassonville-formúla í sér víðtæka túlkun á ákvæði 34. gr. TFEU. Samkvæmt henni teljast allar 

viðskiptareglur sem hafa, með beinum eða óbeinum hætti, hamlandi áhrif á frjáls viðskipti milli 

aðildarríkja ESB, ganga í berhögg við meginregluna um frjáls vöruviðskipti (e. free movement 

of goods), auk þess að ekki er gerð krafa um að þær mismuni innfluttum vörum umfram 

innlendar. Af þessu leiddi meðal annars að það skipti í reynd engu máli þótt ráðstöfun hefði 

jafnvel engin áhrif.127  

Í þessu samhengi má vísa til niðurstöðu Evrópudómstólsins í hinu svokallaða Buy Irish 

máli,128 en niðurstaðan byggði einkum á Dassonville-formúlunni. Þar reyndi á hvort að 

ráðstöfun írska ríkisins sem fólst í fjárstyrk til átaks sem sneri að því að hvetja Íra sérstaklega 

til að kaupa frekar innlendar vörur, fæli í sér ráðstöfun sem hafði samsvarandi áhrif og 

magntakmarkanir. Niðurstaða dómstólsins var skýr. Í ljósi þess að athæfi írska ríkisins hefði 

hugsanlega geta haft í för með sér að neytendur keyptu frekar írskan varning var ráðstöfunin 

talin ólögmæt í skilningi 34. gr. TFEU. Það skipti því engu máli að írska ríkið gat sýnt fram á 

að þrátt fyrir hvatningarherferðina hafði sala írskra vara dregist saman um 6%. Þetta þýddi að 

þrátt fyrir að ráðstöfunin hefði engin áhrif haft, og jafnvel letjandi áhrif, þá fellur hún samt sem 

áður undir ákvæðið.129 

Það var svo í máli Bouhelier130 þar sem dómstóllinn sló því föstu að sömu sjónarmið ættu 

við um 35. gr. TFEU. 

 
127 Barnard (n. 124) 71–72. 
128 C-249/81 Commission v. Ireland EU:C:1982:402 [1982] ECR I-4005.   
129 Barnard (n. 124) 79. 
130 C-53/76 Bouhelier EU:C:1977:17 [1977] ECR 197. 
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6.2.2 Cassis reglurnar 

Mál Cassis de Dijon131 rataði fyrir Evrópudómstólinn á grundvelli forúrskurðar. Niðurstaðan í 

málinu fól í sér verulega stefnubreytingu í afstöðu dómstólsins til túlkunar á 34. gr. TFEU 

(þágildandi ákvæði 30. gr. TEC 1957) með tilliti til viðskiptahindrana. Málið varðaði þýska 

einkasölulöggjöf sem mælti fyrir um að efnasamsetning ávaxtalíkjöra þyrfti að innihalda a.m.k. 

25% af hreinum vínanda. Af þeim sökum var þýskum innflytjanda líkjörs meinað að selja 

franska sólberjarifs líkjörinn Cassis de Dijon á þýskum markaði þar sem hann innihélt eingöngu 

15-20% af hreinum vínanda.  

 Álitaefnið sem Evrópudómstóllinn var beðinn um að taka afstöðu til var hvort að umrædd 

þýsk einkasölulöggjöf fæli í sér brot á ákvæði 34. gr. TFEU (þá 30. gr. TEC 1957) um bann 

við magntakmörkunum á innflutningi og öðrum samsvarandi ráðstöfunum, með tilliti til þess 

að löggjöfin hefði í för með sér að ekki væri unnt að flytja inn venjulegan líkjör frá öðrum 

aðildarríkjum ef hún stæði óhögguð. Evrópudómstóllinn beitti Dassonville-formúlunni og 

komst að þeirri niðurstöðu regla 34. gr. TFEU (þá 30. gr. TEC 1957) hefði verið brotin. Þar að 

auki leiddi niðurstaða dómstólsins til þess að tvær nýjar meginreglur (e. principles) voru 

kynntar til leiks, annarsvegar skynsemisreglan (e. the rule of reason doctrine), einnig kölluð 

fyrsta cassis reglan, og hinsvegar reglan um gagnkvæma viðurkenningu (e. principle of mutual 

recognition), einnig kölluð önnur cassis reglan. 

 Dómstóllinn tók fram að í þessu tilfelli væri um að ræða reglur um markaðssetningu og 

framleiðslu áfengis, en á því sviði er ekki fyrir að fara samræmdri löggjöf innan 

Evrópusambandsins. Það kæmi því í hlut aðildarríkjanna að setja sínar eigin reglur um 

markaðssetningu og framleiðslu áfengis. Slíkar reglur gætu hinsvegar verið mismunandi á milli 

aðildarríkja sem gæti auðveldlega leitt við viðskiptahindrana. Þær viðskiptahindranir gætu þó 

verið réttlætanlegar ef þær byggðu á lögmætum sjónarmiðum. Evrópudómstóllinn kynnti hér 

fyrst hinar svokölluðu lögbundnu kröfur (e. mandatory requirements). Við samanburð á 36. gr. 

TFEU og lögbundnu kröfunum má sjá að að það koma mun fleiri undantekningar til greina 

heldur en eru tæmandi taldar í 36. gr. TFEU, en cassis dómurinn opnaði á mun fleiri möguleika 

til undantekninga þegar um ræðir ráðstafanir sem taka jafnt til allra (e. indistinctly applicable 

measure).132 

 Af skynsemisreglunni (e. rule of reason doctrine) leiðir að að löggjöf eða aðrar ráðstafanir 

sem taka jafnt til allra framleiðsluvara en hindra samt sem áður samkeppni á milli 

 
131 C-120/78 Cassis de Dijon EU:C:1979:42 [1979] ECR 649. 
132 Stefán Már Stefánsson (n. 118) 392–393. 
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aðildarríkjanna, líkt og var uppi í málinu, geti engu að síður staðist ef ráðstafanirnar verða 

réttlættar með þeim sjónarmiðum sem fram koma í 36. gr. TFEU/TEC 1957. 

Evrópudómstóllinn taldi engu að síður að þær lögbundnu kröfur (e. mandatory requirements) 

sem kynnu að leiða af 36. gr. TFEU ættu ekki við í þessu tilfelli.133  

 Tilgangur þýska ríkisins með umræddum reglum var tvíþættur, annarsvegar átti að vernda 

heilsu almennings og draga úr neyslu áfengis en þar að baki bjuggu sjónarmið um að ef kröfur 

um hreinan vínanda í líkjör yrðu minnkaðar myndi fólk frekar kaupa hann og drekka meira. 

Hinsvegar var reglunum ætlað að koma í veg fyrir óeðlilega viðskiptahætti, þar sem franski 

líkjörinn sem var ódýrari var talinn hafa forskot á hinn þýska sterka og dýrari líkjör. 

Evrópudómstóllinn hafnaði þessum rökstuðningi og taldi að þýska ríkið hefði gengið of langt 

og vísar dómurinn til meðalhófsreglunnar (e. principle of proportionality).  

 Samkvæmt meðalhófsreglunni mega leyfilegar viðskiptahindranir ekki ganga lengra 

heldur en efni standa til og þurfa að vera í samhengi við það markmið sem stefnt er að. Þar að 

auki má einungis beita slíkum hindrunum ef ekki er unnt að ná sama markmiði með léttvægari 

aðferðum sem fela í sér minni hindrun á viðskiptum. Taldi dómstóllinn að þýsku reglurnar 

stæðust því ekki meðalhóf þar sem hægt væri að ná sömu markmiðum með vægari úrræðum 

og nefnir til dæmis varðandi vernd viðskiptahátta að í því skyni hefði verið hægt að koma á fót 

einföldum reglur um merkingar sem gætu komið að sama gagni.134 

 Eftir að hafa hafnað réttlætingarástæðum þýska ríkisins, hélt dómstóllinn áfram og gerði 

grein fyrir reglunni um gagnkvæma viðurkenningu (e. mutual recognition). Af henni leiðir að 

hafi vara verið löglega framleidd og markaðssett í einu aðildarríki, séu löglíkur á því að hún 

fullnægi einnig reglum í öðru aðildarríki. Slíkt á þó eingöngu við ef ekki er fyrir að fara 

samræmdri löggjöf Evrópusambandsins á því sviði, líkt og fyrir lá í cassis málinu. Aftur á móti 

væri hægt að nota fyrri cassis-regluna til þess að réttlæta slíka reglusetningu.135 

 

6.2.3 Sameinuðu Keck og Mithouard málin 

Í kjölfar niðurstöðu Evrópudómstólsins í Cassis de Dijon málinu var almennt litið svo á að 

sérhver hindrun á viðskiptum milli aðildarríkjanna, í hvernig formi sem hún kynni að vera, fæli 

í sér brot á 34. gr. TFEU. Margvísleg mál rötuðu fyrir dómstólinn þar sem reyndi á cassis-

reglurnar.  

 
133 sama heimild 393. 
134 sama heimild 395–396; Barnard (n. 124) 89. 
135 Stefán Már Stefánsson (n. 118) 395; Barnard (n. 124) 89–90. 
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 Í hinu svonefnda Sunday trading máli136 reyndi á enskar og velskar reglur um opnun 

verslana á sunnudögum í Bretlandi. Samkvæmt reglunum var óheimilt að selja ákveðnar 

vörutegundir á sunnudögum. Breskur verslunareigandi sem var gert að loka á sunnudögum 

taldi að umræddar reglur færu í bága við ákvæði 34. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 30. gr. TEC 

1957), enda hafði reglan talsverð áhrif á möguleika hans til þess að selja vörur sínar. 

Evrópudómstóllinn taldi að þrátt fyrir að reglan kynni að skapa hindranir á markaði þá væri 

hún réttlætanleg á grundvelli þess að hún verndaði lands- og svæðisbundin 

menningareinkenni.137 Dómstóllinn skildi það hinsvegar eftir fyrir breska dómstóla að ákvarða 

hvort að reglurnar stæðust meðalhófsregluna. Dómurinn varð þess þó valdandi að lítið 

samræmi varð í öðrum dómsúrlausnum breskra dómstóla er vörðuðu opnanir verslana á 

sunnudögum í ljósi þess að breskir dómstólar höfðu fengið það eftirlátið sér að leysa úr 

álitamálum tengdum meðalhófi. 

 Þegar sameinuðu mál Keck og Mithouard138 rötuðu fyrir Evrópudómstólinn lét dómurinn 

staðar numið. Nær tveir áratugir höfðu liðið frá því niðurstaðan í Dassonville málinu féll og 

taldi dómurinn að í ljósi þess hversu títt viðskiptamenn reyndu að véfengja hverskyns reglur 

sem takmörkuðu þeirra viðskiptafrelsi, jafnvel þó svo að slíkar reglur beinist ekki sérstaklega 

að vörum sem koma frá öðrum aðildarríkjum, væri tilefni til þess að endurskoða og skýra betur 

dómaframkvæmd hvað þetta varðar.139 

 Mál Keck og Mithouard varðaði sölufyrirkomulag (e. selling arrangement) en um var að 

ræða tvo verslunarstjóra frá Strassborg sem stunduðu það að selja kaffi og bjór á undirverði. Í 

Frakklandi var slík undirverðlagning hinsvegar óheimil en frönsku lögin kváðu á um að 

óheimilt væri að endurselja varning í óbreyttu ástandi á lægra verði en raunverulegt kaupverð 

gæfi til kynna. Tilgangur reglnanna var að stuðla að eðlilegum viðskiptaháttum og 

neytendavernd. Voru verslunarstjórarnir því ákærðir en málsvörn þeirra fólst í því að frönsku 

reglurnar brytu í bága við ákvæði 34. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 30. gr. TEC 1957), enda 

takmörkuðu þær frelsi þeirra til þess að stunda viðskipti eftir sínu höfði. Þar með fælist í 

reglunum viðskiptahindrun sem hafði samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á markaði.  

 Dómstóllinn hafnaði þessu sjónarmiði verslunarstjóranna og gerði grein fyrir því að 

frönsku reglunum væri síður en svo ætlað að stýra viðskiptum (e. regulate trade in goods)140, 

 
136 C-145/88 Torfaen Borough Council EU:C:1989:593 [1989] ECR I-3851. 
137 sama heimild 14. mgr. 
138 C-267-268/91 Keck og Mithouard EU:C:1993:905 [1993] ECR I-6097.  
139 sama heimild, 14. mgr.  
140 sama heimild, 12. mgr.  
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þrátt fyrir að þær kynnu að hafa áhrif á viðskipti á milli aðildarríkja.141 Þær voru eingöngu 

settar á grundvelli góðra viðskiptahátta ásamt því að vera ætlað að koma í veg fyrir skaðleg 

undirboð á markaði. Niðurstaða dómstólsins fólst í því að draga nýja línu á milli skilyrða sem 

eru sett um eiginleika vöru (e. product requirement) annarsvegar og sérstaks sölufyrirkomulags 

(e. certain selling arrangements) hinsvegar og þar með takmarka gildissvið ákvæðis 34. gr. 

TFEU og Dassonville formúlunnar með því að undanskilja þar sölufyrirkomulag. Dómurinn 

gerði þó einnig grein fyrir því að til þess að regla geti fallið utan gildissviðs ákvæðis 34. gr. 

TFEU þá þyrfti hún að hafa eins áhrif á alla sem stunda viðskipti á svæðinu ásamt því að reglan 

mætti ekki fela í sér mismunun, með öðrum orðum viðkomandi söluregla þarf að taka til allra 

söluaðila í viðkomandi ríki og hafa samskonar áhrif, að lögum og í reynd (e. law and fact), á 

markaðssetningu innlendrar vöru og vöru frá öðrum aðildarríkjum.142 Í ljósi þessa taldi 

dómstóllinn að frönsku reglurnar féllu utan gildissviðs 34. gr. TFEU, enda höfðu þær eins áhrif 

á alla og fólu ekki í sér mismunun.143  

 Eins og gefur að skilja hafði dómurinn mikil áhrif, líkt og við er að búast þegar dómstólar 

hverfa frá fyrri fordæmum. Ríkisstjórnir aðildarríkja virtust himinlifandi með niðurstöðuna og 

hversu skýr og greinargóð lína hafði verið dregin, þ.e. að sölufyrirkomulag væri alfarið 

undanskilið 34. gr. TFEU. Því var einnig tekið fagnandi að meginreglan um jafnræði (e. 

principle of non-discrimination) hefði snúið til baka en niðurstaðan létti líka á þeirri óvissu 

sem hafði skapast í kjölfar niðurstöðunnar í Sunday trading málinu.144 Eftir niðurstöðuna í Keck 

og Mithouard málinu blasti því við sú staða að reglur er vörðuð sölufyrirkomulag voru taldar 

falla utan gildissviðs 34. gr. TFEU, svo lengi sem það fælist ekki mismunun í þeim. Reglur um 

eiginleika vöru féllu hinsvegar undir ákvæði 34. gr. TFEU, sbr. niðurstöður dómstólsins í 

Dassonville og Cassis de Dijon málunum. 

 Ákveðnir vankantar komu þó í ljós áður en langt var um liðið. Dómstóllinn hafði nefnilega 

ekki skýrt hvað fælist í sölufyrirkomulagi (e. selling arrangement). Samkvæmt dómnum telur 

hann allt sölufyrirkomulag falla utan gildissviðs 34. gr. TFEU, þ.m.t. takmarkanir sem lúta að 

sölutíma og sölustöðum, hverjir mega markaðssetja og selja vöru og hvaða aðferðum megi 

beita. Bann við áfengisauglýsingum myndi til dæmis falla hér undir og teljast sem 

sölufyrirkomulag samkvæmt niðurstöðunni í Keck og Mithouard.  

 
141 sama heimild, 13. mgr.  
142 sama heimild, 16. mgr.; þessi tvö skilyrði eru oft nefnd ,,paragraph 16 provisio“ eða ,,Keck doctrine.“ 
143 Barnard (n. 124) 118–120; Stefán Már Stefánsson (n. 118) 399–400. 
144 Barnard (n. 124) 120. 
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 Hinsvegar hefur því verið slegið föstu að bann við auglýsingum á ákveðnum vörum geti 

verið þess eðlis að það komi verr niður á erlendum framleiðsluvörum en innlendum og þá þarf 

að fara fram sjálfstætt mat á því hvort að slíkar ráðstafanir falli samt sem áður undir 34. gr. 

TFEU,145 sbr. sameinuðu mál De Agostini.146 Í því máli reyndi á hvort að sænskar reglur sem 

bönnuðu auglýsingar sem beindust að börnum færu í bága við ákvæði 34. gr. TFEU (þágildandi 

30. gr. TEC 1957). Dómstóllinn hafði eftirfarandi að segja um slík bönn; ,,...it cannot be 

excluded that an outright ban, applying in one Member State, of a type of promotion for a 

product which is lawfully sold there might have a greater impact on products from other 

Member States.“147  

 Þrátt fyrir ákveðna vankanta má segja að meginreglan sem varð til í Keck og Mithouard 

málinu eða Keck-reglan sé nokkuð skýr. Aðildarríki hafa víðtækari heimildir til þess að setja 

reglur varðandi sölufyrirkomulag en um eiginleika vöru, svo lengi sem þær gildi eins um alla 

hlutaðeigandi og feli ekki í sér mismunun.  

 

6.2.4 Trailers 

Fimmtán árum eftir niðurstöðuna í máli Keck og Mithouard, rataði Trailers148 málið fyrir 

Evrópudómstólinn. Málið varðaði ítalskar reglur sem lögðu bann við því að mótorhjól hefðu 

hjólhýsi í eftirdragi. Spurningunni sem var varpað fyrir dómstólinn varðaði það hvernig bann 

við ákveðinni notkun á vöru blasti við ákvæði 34. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 28. gr. TEC 

1997), þ.e. hvort að takmarkanir á notkun á vöru falli undir gildissvið 34. gr. TFEU sem 

ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir. Advocate General Bot sagði í áliti 

sínu að það að aðskilja mismunandi flokka af reglum væri að hans mati ekki viðeigandi, þar 

sem það kynni að vera erfitt að draga línu á milli þeirra. Hann hvatti því Evrópudómstólinn til 

þess að notast við svokallað markaðsaðgengispróf (e. market access test), sem byggði á þeim 

áhrifum sem reglan hefði á aðgengi á markaðinn, frekar heldur en á hlutlægum grunni sem 

byggir eingöngu á reglunni sem um ræðir.149  

 Evrópudómstóllinn tók undir álit Advocate General Bot og vísaði til þess að af 

dómaframkvæmd dómstólsins og þeim röksemdum sem búa að baki 34. gr. TFEU mætti raunar 

 
145 Stefán Már Stefánsson (n. 118) 400–401. 
146 C-34-35-36/95 De Agostini EU:C:1997:344 [1997] ECR I-3843. 
147 sama heimild, 42. mgr.  
148 C-110/05 Commission v. Italy EU:C:2009:66 [2009] ECR I-519.  
149 sama heimild, Álit Advocate General Bot, 109. mgr.   
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draga saman í þrjár meginreglur, þ.e. jafnræði, gagnkvæma viðurkenningu og frjálsan aðgang 

að markaði,150 en í dómum segir meðal annars;  

Consequently, measures adopted by a Member State the object or effect of which is to 

treat products coming from other Member States less favourably are to be regarded as 

measures having equivalent effect to quantitative restrictions on imports within the 

meaning of Article 28 EC [34 TFEU], as are the measures referred to in paragraph 35 

of the present judgment. Any other measure which hinders access of products 

originating in other Member States to the market of a Member State is also covered by 

that concept.”151 

Hið síðastnefnda, þ.e. frjáls aðgangur að markaði, er á þessum tímapunkti nýmæli í túlkun 

dómstólsins á ákvæði 34. gr. TFEU. Dómurinn vísaði meðal annars til þessa í niðurstöðu sinni 

í málinu og taldi að bann við notkun á vöru innan landsvæðis aðildarríkis hefði talsverð áhrif á 

hegðun neytenda, sem hefði þar að leiðandi áhrif á aðgang þeirrar vöru inn á markað þess 

aðildarríkis.152  

 Þar að auki benti dómurinn á að neytendur, vitandi það að þeim sé meinað að nota vöruna 

(sem í þessu tilfelli var hjólhýsi sérstaklega hannað fyrir mótorhjól til þess að draga) hafa mjög 

takmarkaðan áhuga á því að kaupa þá vöru.153 Höfðu ítölsku reglurnar því hindrandi áhrif á 

hjólhýsamarkaðinn á Ítalíu en hjólhýsin höfðu verið löglega framleidd og markaðssett í öðru 

aðildarríki.154 Þar af leiðandi taldi dómstóllinn að ítölsku reglurnar hefðu í för með sér 

samsvarandi áhrif og magntakmarkanir og fælu þar með í sér brot á ákvæði 34. gr. TFEU.155 

Hinsvegar var reglan talin réttlætanleg með vísan til ákvæðis 36. gr. TFEU, þ.e. á grundvelli 

umferðaröryggis og stæðist meðalhóf. 

 Niðurstaðan í Trailers málinu hafði mikil áhrif á túlkun á gildissviði 34. gr. TFEU þar sem 

hún fellir á ný hindrun á markaðsaðgengi undir ákvæðið, en slíkt hafði fyrst komið fram í máli 

Dassonville og svo dregið úr í Keck málinu.  

 

6.3 Réttlætingarástæður 36. gr. TFEU 

Frjáls vöruviðskipti má eingöngu takmarka undir sérstökum kringumstæðum. Það skiptir máli 

hvort að um sé að ræða eiginlegar magntakmarkanir (e. quantitative restrictions) eða 

ráðstafanir sem hafa samsvarandi áhrif (e. measures having equivalent effect to quantitative 

 
150 sama heimild, 35. mgr. 
151 sama heimild, 37. mgr.  
152 sama heimild, 56. mgr.  
153 sama heimild, 55. mgr.  
154 sama heimild, 57. mgr.  
155 sama heimild, 58. mgr. 
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restrictions). Ef um ræðir magntakmarkanir er eingöngu hægt að réttlæta slíka takmörkun á 

markaði með þeim tæmandi lista sem 36. gr. TFEU mælir fyrir um. Ef um er að ræða ráðstafanir 

sem hafa samsvarandi áhrif og magntakmarkanir þarf fyrst að greina hvort um ræðir ráðstöfun 

sem tekur jafnt til allra eða ekki.  

 Ráðstöfun sem tekur ekki jafnt til allra (e. distinctly applicable measure) getur eingöngu 

verið réttlætt á grundvelli þeirra tæmandi atriða sem 36. gr. TFEU mælir fyrir um, líkt og á við 

um eiginlegar magntakmarkanir.156 Ráðstöfun sem tekur hinsvegar jafnt til allra (e. indistinctly 

applicable measure) og hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir, geta einnig verið 

réttlætanlegar á grundvelli lögbundinna krafna (e. mandatory requirements) sem hafa mótast í 

dómaframkvæmd réttarins. Dómstóllinn kynnti fyrst þessar lögbundnu kröfur í Cassis de Dijon 

málinu sem var rakið hér að ofan í kafla 6.2.2. Í dómnum er einkum vísað til þess að hinar 

lögbundnu kröfur eigi sérstaklega við um virkni skattaeftirlits, vernd heilsu almennings, góðar 

viðskiptavenjur ásamt neytendavernd og gefur jafnframt til kynna að í þeirri upptalningu sé 

ekki fólgin tæmandi talning,157 enda hafa töluvert fleiri viðbótarundantekningar verið kynntar 

í dómaframkvæmd dómstólsins en voru upphaflega upptaldar í cassis málinu. Nú til dags eru 

þessar viðbótarundantekningar einnig títt nefndar ,,imperative requirements“ eða ,,overriding 

requirements in the public interest“ sem mætti á góðri íslensku þýða einhvern veginn sem 

,,áríðandi forgangskröfur í þágu almennings.“158  

 Takmarkanir á áfengisauglýsingum á grundvelli lýðheilsusjónarmiða falla undir ákvæði 

36. gr. TFEU, sbr. 13. gr. EES-samningsins. Í ljósi þessa þarf í rauninni ekki að meta hvort að 

takmörkunin taki jafnt til allra eða ekki (e. distinctly or indistinctly). Hún kann að vera 

réttlætanleg og skiptir því ekki höfuðmáli hvort að regla sem felur í sér takmörkun komi verr 

niður á innfluttum vörum. Slík auglýsingabönn eða takmarkanir á frelsi til að auglýsa áfengi 

hafa í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins þó verið talin hafa meiri áhrif á innfluttar vörur en 

innlendar. Betur verður gerð grein fyrir þessum atriðum í næstu köflum um dómaframkvæmd 

í málum er varða áfengisauglýsingar.  

 

 
156 Sjá t.d. C-113/80 Commission v. Ireland (Irish souvenirs) EU:C:1981:139 [1981] ECR I-1625, 11. mgr., í því 

máli var m.a. hafnað að lögbundnar kröfur (e. mandatory requirements) ættu við um ráðstafanir sem taka ekki 

jafnt til allra (e. distinctly applicable measures). 
157 C-120/78 Cassis de Dijon (n. 132), 8. mgr. 
158 Barnard (n. 124) 167–168. 
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6.4 Meðalhófsreglan 

Álitamál um það hvort meðalhófs hafi verið gætt hafa komið upp í framangreindum málum 

Evrópudómstólsins sem hér hafa verið reifaðir en meðalhófsreglan og mat á meðalhófi hefur 

mikla þýðingu fyrir efni þessarar ritgerðar og því nauðsynlegt að gera grein fyrir beitingu 

hennar. Meðalhófsreglan (e. the principle of proportionality) er ein af meginreglum 

Evrópusambandsins en hún kemur fram í mismunandi myndum. Annarsvegar er um að ræða 

þá meðalhófsreglu sem birtist í 4. mgr. 5. gr. Sáttmálans um Evrópusambandið (e. Treaty on 

European Union) en sú regla, eins og hún er sett fram, hefur það að markmiði að reisa skorður 

við þeim kröfum sem stofnanir sambandsins geta gert til löggjafar aðildarríkjanna og afskiptum 

þeirra af innlendri stefnumörkun.159  

 Hinsvegar er um að ræða meðalhófsregluna sem hefur verið mótuð sem meginregla laga í 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins, einkum á grundvelli 263. gr. TFEU (áður 230. gr. TEC 

1997) og 296. gr. TFEU (áður 253. gr. TEC 1997) og er beitt til þess að leggja mat á það hvort 

aðgerðir stjórnvalda einstakra aðildarríkja Evrópusambandsins séu lögmætar.160 Það er sú 

meðalhófsregla sem mestu máli skiptir í samhengi við tilgang og markmið þessarar ritgerðar, 

en álitamál í tengslum við hana koma iðulega fyrir í úrlausnum Evrópudómstólsins ásamt 

úrlausnum EFTA-dómstólsins er varða takmarkanir á auglýsingum áfengis og því tilefni til 

þess að gera betur grein fyrir eðli og umfangi hennar. 

 

6.4.1 Meðalhófsreglan í dómaframkvæmd 

Meðalhófsreglan sem mótast hefur sem meginregla í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins 

þjónar þeim tilgangi að takmarka svigrúm aðildarríkja til þess að víkja frá sameiginlegum 

reglum eða setja heimildum þeirra til þess skorður. Reglunni var upphaflega beitt við skýringu 

á ákvæði 34. gr. og 36. gr. TFEU en samkvæmt henni skulu leyfilegar viðskiptahindranir ekki 

ganga lengra en þörf er á miðað við það markmið sem stefnt er að með þeim og að ekki sé 

gengið lengra en þörf er á til að ná því markmiði. Meðalhófsreglan teygði sig þó fljótt yfir hin 

fjórfrelsisákvæðin.161  

 

 

 
159 Davíð Þór Björgvinsson (n. 88) 267. 
160 sama heimild 268. 
161 Sjá hér t.d. C-55/94 Gebhard EU:C:1995:411 [1995] ECR I-4165. 
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Evrópudómstóllinn hefur lýst beitingu meðalhófsreglunnar á eftirfarandi hátt;  

,,It is [...] necessary for such rules to be proportionate to the aim in view. If a Member 

State has a choice between various measures to attein the same objective it should 

choose the means which least restricts the free movement of goods.“162 

 Í EES-samningnum er ekki til að dreifa sérstakri reglu sem mælir fyrir um meðalhóf. Ætla 

má þó að gildi reglunnar við mat á lögmæti athafna stjórnvalda aðildarríkja sé þó með sama 

hætti í EES-rétti, þrátt fyrir að hún komi ekki sérstaklega fram í texta EES-samningsins, sbr. 6. 

gr. EES-samningsins og 3. gr. samnings EFTA-ríkjanna um stofnun eftirlitsstofnunar og 

dómstóls. Þá hefur EFTA-dómstóllinn byggt á meðalhófsreglunni með sambærilegum hætti og 

Evrópudómstóllinn í nokkrum af dómum sínum.163 Í því samhengi má nefna mál Samuelsson164 

og mál Pedicel sem verður nánar vikið að í kafla 6.5.4.165 

 Þegar meðalhófsreglunni er beitt þarf að annarsvegar að fara fram mat á hæfi (e. suitability 

test) og hinsvegar mat á nauðsyn (e. necessity test). Hið fyrra varðar það mat sem þarf að fara 

fram á því hvort að sú leið sem er farin sé til þess fallin að ná því markmiði sem stefnt er að 

með takmörkuninni (e. the relationship between the means and the end). Með þessu er átt við 

að það þarf að vera viðeigandi samband á milli þeirra ráðstafana sem stjórnvöld beita og þeirra 

markmiða sem ráðstöfuninni er ætlað að ná.  

 Hið síðara, sem varðar mat á því hvort að sú ráðstöfun sem stjórnvöld beita teljist 

nauðsynleg, mælir fyrir um það hagsmunamat sem þarf að fara fram á þeim lögvörðu 

hagsmunum sem eru í húfi, þ.e. annarsvegar á hagsmunum þess er takmörkunin beinist að og 

réttinum til þess að njóta fjórfrelsisins og hinsvegar á hagmunum ríkisins á að bregðast við og 

hindra, en slíkt mat fer ef til vill að hluta til fram á huglægum grundvelli.166 

 Aðildarríki þurfa jafnframt að sýna fram á að þau hafi leitast við að framfylgja markmiðum 

sínum á skilvirkan (e. consistent) og markvissan (e. systematic) hátt, sbr. mál 

Evrópudómstólsins Gambelli,167 en í því máli kynnti dómstóllinn til leiks það sem á íslensku 

mætti kalla skilvirknismatið (e. consistency test168) sem felur í sér einskonar viðbót við 

hæfismatið og útvíkkar gildissvið þess að einhverju leyti.  

 
162 C-261/81 Walter Rau EU:C:1982:382, [1982] ECR I-3961, 12. mgr.  
163 Davíð Þór Björgvinsson (n. 88) 268–269. 
164 E-1/95 frá 20. júní 1995 Samuelson gegn sænska ríkinu. 
165 E-4/04 Pedicel (n. 58). 
166 Barnard (n. 124) 175. 
167 C-243/01 Gambelli EU:C:2003:597 [2003] ECR I-13031. 
168 Einnig stundum talað um hypocrisy test, eða hræsnismat. 
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 Í skilvirknismatinu felst mat á því hvort að ráðstöfun eða takmörkun aðildarríkis á markaði 

þjóni tilgangi sínum og nái tilsettu markmiði á skilvirkan og markvissan máta (e. consistent 

and systematic manner). Mál Gambelli varðaði ítalskar reglur sem fólu í sér leyfisskyldu til 

handa þeim sem reka veðmálastarfsemi,169 en í dómnum segir ma.; 

... that restrictions on gaming activities may be justified by imperative requirements in 

the general interest, such as consumer protection and the prevention of both fraud and 

incitement to squander on gaming, restrictions based on such grounds and on the need 

to preserve public order must also be suitable for achieving those objectives, inasmuch 

as they must serve to limit betting activities in a consistent and systematic manner.170  

 Fyrir EFTA-dómstólnum hefur þetta mat einnig farið fram og að því er virðist á heldur 

sjálfstæðum grundvelli, frekar heldur en sem hluti af hæfismatinu.171  

 

6.4.2 Sönnunarbyrði við mat á meðalhófsreglu 

Sönnunarbyrðin hvílir á stjórnvöldum aðildarríkis. Ríki þarf að geta sýnt fram á að landslög og 

reglur fullnægi skilyrðum meðalhófsreglunnar, sbr. niðurstaða Evrópudómstólsins í Trailers 

málinu sem rakið var hér að ofan og vísaði dómstóllinn því til stuðnings í fyrri 

dómaframkvæmd sína.172 Í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hefur því verið slegið föstu 

að til þess að sýna fram á að takmörkun standist meðalhófsreglu þurfi viðeigandi sönnunargögn 

eða greining að sýna fram á að umrædd takmörkun skili einhverjum árangri í þágu þess 

markmiðs sem er eftirsótt.173 Hinsvegar lítur Evrópudómstóllinn svo á að ekki sé hægt að ganga 

svo langt í kröfum um sönnun úr hendi aðildarríkja að þess sé krafist að gögn séu lögð fram 

sem sýna með óyggjandi hætti að engin önnur hugsanleg leið væri tæk til þess að ná fram því 

markmiði sem stefnt er að.174 

 Í nýlegum dómi EFTA-dómstólsins nr. E-8/20175 er vísað til rótgróinnar 

dómaframkvæmdar hvað þetta varðar, en í dómnum segir meðal annars;  

,,[...] it is for the competent national authorities, where they adopt a measure derogating 

from a principle enshrined in EEA law, to show in each individual case that the measure 

is appropriate to attain the objective relied upon and does not go beyond what is 

 
169 Mads Andenas, Tarjei Bekkedal og Luca Pantaleo, The Reach of Free Movement (TMC Asser Press 2017) 

210. 
170 C-243/01 Gambelli (n. 167), 6. mgr. 
171 Andenas, Bekkedal og Pantaleo (n. 171) 220. 
172 C-110/05 Trailers (n. 149), 62. mgr.  
173 C-333/14 Scotch Whisky Association EU:C:215:845 [2015] OJ C68/11, 54. mgr., tilvísun í C-42/02 Lindman 

EU:C:2003:613 [2003] ECR I-13519, 25. mgr., C-227/06 Commission v. Belgium EU:C:2008:160 [2008] ECR 

I-46, 63. mgr. og C-456/10 ANETT [2012] EU:C:2012:241, 50. mgr.  
174 C-333/14 Scotch Whisky Association (n. 173), 55. mgr., tilvísun í C-110/05 Trailers (n. 147), 68. mgr.,; 

Barnard (n. 124) 175. 
175 E-8/20 frá 5. maí 2021 ESA gegn Noregi (Almannatryggingar). 
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necessary to attain it. It must also be pointed out that reasons invoked by an EEA State 

as justification must be accompanied by appropriate evidence or by an analysis of the 

appropriateness and proportionality of the measure adopted by that State and by specific 

evidence substantiating its arguments [...]“176 

Í ofangreindri tilvitnun er sérstaklega tekið fram að lögð er sú skylda á herðar aðildarríkja að 

sýna fram á viðeigandi sönnunargögn (e. approproate avidence) eða annað sambærilegt sem 

getur rennt stoðum undir að regla sem felur í sér takmörkun sé viðeigandi og standist kröfur 

um meðalhóf. Séu slík sönnunargögn ekki fyrir hendi eða byggð á fjarstæðukenndum rökum 

getur regla sem felur í sér takmörkun ekki talist fullnægja skilyrðum meðalhófsreglunnar. Þessu 

til stuðnings má vísa til samningsbrotamáls ESA gegn Noregi.177 

 Í því máli tók dómstóllinn meðal annars fram að ,,Measures taken by a Contracting Party 

must be based on scientific evidence; they must be proportionate, non-discriminatory, 

transparent, and consistent with similar measures already taken.”178 Málið varðaði efnabætt 

kornflex sem norska matvælastofnunin hafði hafnað umsókn á innflutningi á. Upphafleg rök 

þar að baki voru reist á þeim grunni að ekki væri þörf á efnabættum matvælum í Noregi. Við 

áfrýjun á stjórnsýslustigi var bætt við þeim rökum að með því að heimila innflutning á þessari 

efnabættu vöru þyrfti að heimila innflutning á öðrum sambærilegum efnabættum vörum á 

grundvelli jafnræðisreglu og að það kæmi til með að hafa skaðleg áhrif á heilsu Norðmanna, 

þó án þess að neitt heildstætt mat á innihaldsefnum og áhættuþáttum þeirra færi fram. 179  

 Niðurstaða EFTA-dómstólsins var einkum byggð á þeirri staðreynd að ekkert vísindalegt 

hættumat hafi farið fram á innihaldsefnum kornflexins og höfnunin á innflutningi þess því ekki 

byggð á neinum fullnægjandi rökum. Þar að auki lá fyrir að Norðmenn væru sjálfir að framleiða 

efnabætt matvæli sem voru seld á almennum markaði. Af þeim sökum taldi EFTA-dómstóllinn 

að norska ríkið hefði brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum.180 

 

6.4.3 Meðalhófsreglan og takmarkanir á áfengismarkaði 

Bann við áfengisauglýsingum og aðrar takmarkanir á viðskiptum með áfengi fela í sér 

takmörkun á frjálsum vöruviðskiptum, þar sem takmörkunin kann að hindra aðgengi að 

markaði. Aðildarríki hafa iðulega gripið til slíkra takmarkana með það að markmiði að vernda 

lýðheilsu sinna borgara. Þá virðist það viðtekin skoðun Evrópudómstólsins að takmarkanir á 

 
176 sama heimild, 95. mgr.; tilvísun í C-651/16 DW [2018] EU:C:2018:162, 34. mgr. 
177 E-3/00 frá 5. apríl 2001 ESA v. Norway (kelloggs). 
178 sama heimild, 26. mgr.  
179 sama heimild, 35. – 36. mgr.  
180 sama heimild, 40. – 43. mgr.  
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áfengismarkaði séu almennt séð réttlætanlegar á þeim grunni en þó þarf ávallt að fara fram mat 

á hverju tilfelli fyrir sig sem byggir á sjónarmiðum um meðalhóf þegar gripið er til slíkra 

takmarkana. Í því skyni má vísa til máls Evrópudómstólsins Scotch Whisky.181  

Málið varðaði skoskar reglur sem kváðu á um ákveðið lágmarksverð fyrir hverja einingu 

af áfengi og kom það til kasta dómstólsins að meta hvort að reglurnar stæðust meðalhóf enda 

þótti ljóst að skosku reglurnar fælu í sér takmörkun á frjálsum vöruviðskiptum og þar með brot 

á ákvæði 34. gr. TFEU. Dómstóllinn viðurkenndi þó að reglurnar sem um ræddi hefðu það að 

markmiði að stemma stigu við áfengisneyslu og af þeim sökum kynnu þær að vera 

réttlætanlegar á grundvelli lýðheilsusjónarmiða, sbr. 36. gr. TFEU. Þá leit dómstóllinn svo á 

að reglurnar væru viðeigandi og taldi það ekki óraunhæft að ætla sér að ná tilsettum 

markmiðum með því að freista þess að hækka verð á áfengum drykkjum.182 Ennfremur voru 

reglurnar taldar skilvirkar og markvissar (e. consistent and systematic) en reglurnar giltu um 

allt land óháð því hvar áfengisins væri neytt eða af hvaða tilefni það var.183  

Á hinn bóginn taldi Evrópudómstóllinn að í reglunum fælist meiri takmörkun en væri 

nauðsynleg og töldu að skattlagning væri vænlegri kostur. Rökin fyrir því voru þau að með því 

að kveða á um lágmarksverð er það tekið úr sjálfvaldi söluaðila að verðleggja vörur sínar sem 

hefur í för með sér miklar hindranir á markaði með vörur sem væru löglega framleiddar og 

markaðssettar í öðru aðildarríki.184 Af þeim sökum fullnægðu skosku reglurnar ekki áskilnaði 

meðalhófsreglunnar. 

Í þessu samhengi má einnig nefna Rosengren málið, sem var að hluta til reifað í kafla 6.1, 

en í því máli taldi dómstóllinn að fortakslaust bann á innflutningi áfengis, óháð aldri, væri 

ráðstöfun sem greinilega færi fram úr nauðsyn með tilliti til þess hvert markmið hennar var, 

þ.e. að vernda ungt fólk gegn skaðlegum áhrifum áfengisneyslu.185 Af þeim sökum uppfyllti 

bannið ekki áskilnað meðalhófsreglunnar og fól þar með í sér óréttmæta takmörkun á frjálsum 

vöruviðskiptum.186 

Þá þykir einnig vert að nefna að Evrópudómstóllinn vísaði einnig til þess í máli Scotch 

Whiskey að óvissa um tilvist vísindalegra gagna sem gætu bent til þess að sú leið sem skoska 

ríkið hafði valið til þess að stemma stigu við áfengisneyslu, væri þáttur sem landsdómstóll 

 
181 C-333/14 Scotch Whisky (n. 173).  
182 sama heimild, 36. mgr.  
183 Barnard (n. 124) 179. 
184 C-333/14 Scotch Whisky (n. 173), 36. mgr. 
185 Rosengren (n. 123), 51. mgr. 
186 Sama heimild, 58. mgr. 
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þyrfti einnig að taka til greina, en líkt og rakið var hér í síðasta kafla þurfa stjórnvöld að geta 

sýnt fram á einhver vísindaleg eða önnur gögn sem geta rennt stoðum undir mikilvægi og 

nauðsyn þeirra takmarkana sem eru settar.187 Þrátt fyrir að ekki sé gerð krafa um að sýnt sé 

fram á með óyggjandi hætti að engin önnur vægari leið sé tæk til þess að ná fram sömu 

markmiðum er þó ljóst að aðildarríki verða að geta sýnt fram á einhver gögn sem geta stutt við 

þær leiðir sem þau kjósa að fara.  

 

6.5 Úrlausnir í málum er varða áfengisauglýsingar 

Samkvæmt niðurstöðum Evrópudómstólsins er það undir aðildarríkjum komið að ákveða 

hversu langt þau kjósa að ganga til þess að vernda lýðheilsu og með hvaða hætti það er gert. 

Dómstóllinn veitir aðildarríkjum ríkt svigrúm til þess að stýra eigin áfengisstefnu og hafa þau 

sjónarmið einnig verið staðfest af EFTA-dómstólnum, sbr. mál Gundersen.188 Það er þó 

mikilvægt að ráðstöfun sem felur í sér takmörkun á frjálsum vöruviðskiptum gangi ekki of 

langt og fari fram úr meðalhófi (e. disproportionate). Til þess að geta varpað betra ljósi á þau 

sjónarmið sem réttlæta takmarkanir og/eða bönn við áfengisauglýsingum er brýnt að gera grein 

fyrir helstu úrlausnum Evrópudómstólsins þar sem slík álitamál hafa risið.  

 

6.5.1 Aragonesa 

Mál Aragonesa189 varðaði svæðisbundin lög á sjálfstjórnarsvæði Katalóníu á Spáni sem lögðu 

bann við auglýsingum áfengra drykkja sem innihéldu meira en 23% af hreinum vínanda. 

Bannið var þó ekki algilt og átti eingöngu við ákveðna staði, svo sem á götum úti og við 

hraðbrautir, að undanskildum sérstökum skiltum sem vísuðu til framleiðslu- og sölustaða. 

Tilgangur bannsins var að koma í veg fyrir áfengisneyslu ökumanna og ungmenna.  

 Í málinu reyndi á hvort að umrætt bann við áfengisauglýsingum væri ráðstöfun sem hefði 

samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á útflutningi, sbr. ákvæði 34. gr. TFEU (þágildandi 

ákvæði 30. gr. TEC 1957). Evrópudómstóllinn vísaði til sinna fyrri fordæma og ítrekaði að 

sérhver ráðstöfun sem er til þess fallin að hindra beint eða óbeint viðskipti á innri markaði, 

skuli virt sem ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á markaði.190 

Dómurinn taldi að katalónska löggjöfin sem lagði bann við ákveðnum tegundum af 

 
187 C-333/14 Scotch Whisky (n. 173), 57. mgr. 
188 E-1/97 frá 3. desember 1997 Gundersen v. Oslo kommune, 20. mgr.  
189 C-1-176/90 Aragonesa EU:C:1991:327 [1991] ECR I-4151. 
190 sama heimild, 9. mgr. 
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auglýsingum væri þess eðlis að hún gæti haft áhrif á viðskipti milli aðildarríka, þ.e. þrátt fyrir 

að löggjöfin hefði ekki bein áhrif á viðskipti, væri ráðstöfunin sem slík til þess fallin að 

takmarka markaðssetningu og fæli þar með í sér takmarkanir á markaði.191  

 Í ljósi þessa var talið að katalónska löggjöfin gæti falið í sér hindrun á innflutningi frá 

öðrum aðildarríkjum og því talin ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir, 

sbr. ákvæði 34. gr. TFEU.192 Af þeim sökum þurfti að fara fram mat á því hvort að reglurnar 

væru réttlætanlegar á grundvelli ákvæðis 36. gr. TFEU og þar að auki að meta hvort þær stæðust 

meðalhóf. Dómstóllinn viðurkenndi að áfengisauglýsingar hefðu í för með sér hvatningu til 

neyslu og reglur um markaðssetningu þess með það að markmiði að sporna við ofneyslu 

áfengis fellur undir lýðheilsusjónarmið. 193 Í ljósi þess að vernd lýðheilsu og áfengismarkaður 

hefur ekki verið samræmdur innan Evrópusambandið sló rétturinn því föstu að það væri undir 

aðildarríkjum komið hversu langt þau kysu að ganga til að vernda lýðheilsu og hvaða markmiði 

væri stefnt að.194 Líkt og áður segir geta aðildarríki þó einungis gengið svo langt sem frumréttur 

Evrópusambandsins heimilar þeim og þá þarf einnig ávallt að hafa í huga sjónarmið um 

meðalhóf (e. principle of proportionality).  

 Að mati dómstólsins var takmörkunin sem fólst í reglunni einungis einskorðuð við áfenga 

drykki sem höfðu 23% af hreinum vínanda eða meira. Ennfremur var ekki um að ræða almennt 

bann, heldur eingöngu á sérstökum svæðum sem viðeigandi þótti að draga úr áfengisneyslu, 

þ.e. á hraðbrautunum og í kvikmyndahúsum sem mörg ungmenni og börn sækja.195 

Dómstóllinn taldi því reglurnar standast meðalhóf og ekki stuðla að ójafnræði á markaði, né 

væru til þess fallnar að hafa áhrif á milliríkjaviðskipti, þar sem reglurnar gerðu ekki greinarmun 

á vörum út frá upprunalandi.196 Niðurstaðan í málinu var því sú að þrátt fyrir að reglurnar hefðu 

samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á markaði og væru samkvæmt því í ósamræmi við 34. 

gr. TFEU, væri reglan réttlætanleg á grundvelli 36. gr. TFEU og lýðheilsusjónarmiða, enda 

stóðst hún meðalhóf og stuðlaði ekki að ójafnræði á markaði.  

 

 
191 sama heimild, 10. mgr. 
192 sama heimild, 11. mgr. 
193 sama heimild, 15. mgr. 
194 sama heimild, 16. mgr. 
195 sama heimild, 17. og 18. mgr. 
196 sama heimild, 18. og 25. mgr.  
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6.5.2 Loi Evin 

Loi Evin málin197 snerust bæði um bann við áfengisauglýsingum. Málin vörðuðu þó ekki 

meginregluna um frjáls vöruviðskipti, sbr. ákvæði 34. gr. TFEU, heldur þjónustufrelsi, sbr. 

ákvæði 56. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 49. gr. TEC 1997), sbr. ákvæði 36. gr. EES-

samningsins, en ákvæðin mæla fyrir um að engin höft skulu vera á frelsi ríkisborgara 

aðildarríkja Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins á að veita þjónustu á 

yfirráðasvæði samningsaðila enda þótt þeir hafi staðfestu í öðru aðildarríki en því sem 

þjónustan er ætluð. Ákvæði 52. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 46. gr. TEC 1997), sbr. 33. gr. 

EES-samningsins, til samræmis við ákvæði 62. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 54. gr. TEC 

1997), sbr. 39. gr. EES-samningsins mælir svo fyrir um að hægt sé að takmarka þjónustufrelsi 

á grundvelli sjónarmiða um allsherjarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði. Þrátt fyrir 

að þessi ritgerð sé skrifuð út frá frjálsum vöruviðskiptum eiga sambærileg sjónarmið við um 

meðalhóf í þessum efnum þegar um ræðir takmörkun á þjónustufrelsi, en líkt og með frjáls 

vöruviðskipti er heimilt að takmarka þjónustufrelsi á grundvelli lýðheilsusjónarmiða. 

 Auglýsingabransinn er að einhverju leyti byggður á þjónustu og takmarkanir á 

áfengisauglýsingum geta því brotið gegn ákvæði 56. gr. TFEU, sbr. 36. gr. EES-samningsins. 

Í báðum þessara mála þurfti Evrópudómstóllinn að skoða franskar reglur sem bönnuðu 

áfengisauglýsingar í sjónvarpi og hvort að þær reglur væru í samræmi við ákvæði TFEU. 

Álitaefnið snerist um hvort að Frakkland hafi gerst brotlegt við 56. gr. TFEU, þá sérstaklega í 

tengslum við alþjóðlega íþróttaviðburði sem áttu sér stað í öðrum aðildarríkjum þar sem 

áfengisauglýsingar birtust á sérstökum skiltum (e. billboards). Til þess að útsending væri 

heimiluð krafðist franska ríkið þess að auglýsingarnar yrðu fjarlægðar. Franska löggjöfin 

bannaði eingöngu áfengisauglýsingar í sjónvarpi, en ekki á öðrum vettvangi svo sem í blöðum, 

útvarpi (þó ekki öllum stundum), plakötum og skiltum, þar með talið á skiltum sem umlykja 

íþróttaleikvanga.  

 Í niðurstöðum sínum taldi dómstóllinn ljóst að umræddar reglur um áfengisauglýsingar 

fælu vitaskuld í sér takmarkanir á þjónustufrelsi í skilningi 56. gr. TFEU. Hinsvegar taldi 

dómstóllinn að þrátt að svo væri, kæmi það ekki í veg fyrir að aðildarríki takmörkuðu 

áfengisauglýsingar, en í dómum segir m.a.:  

Article [56 TFEU] does not preclude a Member State from prohibiting television 

advertising for alcoholic beverages marketed in that State, in the case of indirect 

television advertising resulting from the appearance on screen of hoardings visible 

 
197 C-262/02 Commission v France EU:C:2004:141 [2004] ECR I-6569 og C-429/02 Bacardi France SAS v 

Télévision Francaise EU:C:2004:141 [2004] ECR I-6613. 
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during the retransmission of bi-national sporting events taking place in other Member 

States.198 

Ákvæði 56. gr. TFEU felur í sér skyldu til handa aðildarríkja að útrýma öllum takmörkunum á 

þjónustufrelsi. Frönsku reglurnar fólu, líkt og áður segir, í sér takmörkun á þjónustufrelsi en 

þrátt fyrir það mega aðildarríki takmarka þjónustufrelsi á grundvelli þeirra atriða sem ákvæði 

52. gr. TFEU, til samræmis við ákvæði 62. gr. TFEU, mælir fyrir um þegar um ræðir áríðandi 

hagsmuni (e. overriding requirements of the general interest).199 Þá er það undir aðildarríkjum 

komið að ákveða hversu langt þau vilja ganga til þess að vernda lýðheilsu almennings og hvaða 

leiðir þau vilja fara til að ná fram markmiðum sínum.200  

 Með vísan til niðurstöðu sinnar í Aragonesa málinu sló dómstóllinn því einnig föstu að 

aðildarríki geta gengið svo langt sem þau kjósa, að því er Sáttmálinn um starfshætti 

Evrópusambandsins heimilar þeim og svo lengi sem takmarkanir standast meðalhóf (e. 

principle of proportionality). Að endingu leit dómstóllin svo á að frönsku reglurnar væru 

sannarlega réttlætanlegar á grundvelli lýðheilsusjónarmiða og að í þeim fælist ekki 

ónauðsynleg takmörkun með vísan til þeirra takmarkana sem þeim var ætlað að ná, þ.e. 

reglurnar fullnægðu skilyrðum um meðalhóf.201  

  

6.5.3 Gourmet  

Líkt og framangreindar niðurstöður Evrópudómstólsins bera með sér, veitir dómstóllinn 

aðildarríkjum ákveðið svigrúm til þess að takmarka frjáls vöruviðskipti á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða. Hinsvegar er það mikilvægt að reglur sem fela í sér slíka takmörkun gangi 

ekki gegn meðalhófi og séu innan þeirra marka sem Sáttmálinn um starfshætti 

Evrópusambandsins setur. Slíkt var þó ekki uppi á teningnum í máli Gourmet.202  

 Málið varðaði útgáfu tímaritsins Gourmet sem fjallaði um ýmiskonar mat og drykki. 

Tímaritið var iðulega gefið út í tveimur útgáfum, annarri var ætlað í almenna sölu og hinni var 

ætlað til áskrifenda tímaritsins. Árið 1997 mátti finna áfengisauglýsingar í útgáfunni sem var 

eingöngu ætluð áskrifendum. Um var að ræða þrjár blaðsíður þar sem ein síða auglýsti rauðvín 

og tvær aðrar auglýstu viský. Umboðsmaður neytenda í Svíþjóð (s. Konsumentombudsmannen) 

hóf málsókn gegn tímaritinu og fór fram á lögbann á þeim grunni að auglýsingarnar hefðu falið 

 
198 sama heimild, 2. mgr. í ,,summary of the judgement“ 
199 C-262/02 Commission v France (n. 197), 23. mgr. og C-429/02 Bacardi France (n. 197), 32. mgr.  
200 C-262/02 Commission v France (n. 197), 24. mgr. og C-429/02 Bacardi France (n. 197), 33. mgr. 
201 C-262/02 Commission v France (n. 197), 30. mgr. og C-429/02 Bacardi France (n. 197), 37. mgr. 
202 C-405/98 Konsumentombudsmannen v. Gourmet EU:C:2001:135 [2001] ECR I-1795. 
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í sér brot á sænskum lögum um markaðssetningu áfengra drykkja. Samkvæmt þágildandi 

sænsku áfengislögunum voru áfengisauglýsingar meðal annars bannaðar í tímaritum, að 

undanskildum sérstökum tímaritum sem eingöngu var dreift á sölustað, þ.e. í sænsku 

áfengisversluninni Systembolaget eða á þartilgerðum drykkjarseðlum á veitingastöðum.  

 Tilgangur og markmið sænsku laganna var að koma í veg fyrir misnotkun áfengis.203 

Forsvarsmenn Gourmet töldu hinsvegar að sænsku lögin brytu í bága við meginregluna um 

frjálst flæði vara, sbr. 34. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 28. gr. TEC 1997), ásamt 

meginreglunni um þjónustufrelsi, sbr. 56. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 49. gr. TEC 1997). 

Héraðsdómur Stokkhólms (s. Stockholms Tingsrätt) leitaði forúrskurðar Evrópudómstólsins og 

leitaði annarsvegar álits varðandi það hvort að ákvæði 34. gr. og 56. gr. TFEU (þágildandi 

ákvæði 28. gr. og 49. gr. TEC 1997), sbr. ákvæði 36. gr. og 52. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 

30. gr. og 46. gr. TEC 1997) kæmu í veg fyrir að aðildarríki leggðu almennt bann við 

áfengisauglýsingum og hinsvegar hvort að slíkt bann væri réttlætanlegt á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða og stæðist auk þess meðalhóf.204 

 Hér er áhugavert að gera grein fyrir því að niðurstaða Evrópudómstólsins í Gourmet 

málinu féll árið 2004, þ.e. nokkru áður en dómstóllinn felldi hindranir á markaðsaðgengi undir 

gildissvið 34. gr. TFEU með skýrum hætti í málum Trailers, sbr. umfjöllun í kafla 6.2.4.  

 Forsvarsmen Gourmet töldu hinsvegar að hið almenna áfengisauglýsingabann, sem 

beindist að alþjóðlegum og vel þekktum vörum, og þar af leiðandi kom í veg fyrir að 

framleiðendur og sölustaðir gætu nýtt sér áhrifaríkustu leiðina til þess að komast inn á sænska 

markaðinn, þ.e. með auglýsingum, gæti ekki fallið utan gildissviðs 34. gr. TFEU, sbr. Keck og 

Mithouard. Með öðrum orðum þá töldu forsvarsmenn Gourmet að þrátt fyrir að bannið við 

áfengisauglýsingum fæli í sér sölufyrirkomulag í skilningi Keck og Mithouard hefði það 

áþreifanleg og mikil áhrif á markaðsaðgengi innfluttra vara og að því leyti væri um að ræða 

takmörkun á markaði sem bitnaði verr á innfluttum vörum enn innlendum og því ættu sænsku 

reglurnar að falla undir 34. gr. TFEU. Evrópudómstóllinn túlkaði því niðurstöðuna í Keck og 

Mithouard þröngt en í dómnum segir meðal annars;  

It should be pointed out that, according to paragraph 17 of its judgment in Keck and 

Mithouard, if national provisions restricting or prohibiting certain selling arrangements 

are to avoid being caught by Article 30 of the Treaty, they must not be of such a kind 

as to prevent access to the market by products from another Member State or to impede 

access any more than they impede the access of domestic products.205 

 
203 sama heimild, 3. og 4. mgr.  
204 sama heimild, 11. mgr.  
205 sama heimild, 18. mgr.  
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 Sænsku reglurnar tóku ekki eingöngu til áfengisauglýsinga í tímaritum heldur varðaði 

bannið hverskyns auglýsingar sem beint var að neytendum.206 Evrópudómstóllinn taldi að í 

ljósi þess hversu altækt bannið væri í raun og veru, þar sem áfengisauglýsingar voru bannaðar 

í nær öllum myndum í fjölmiðlum, útvarpi og sjónvarpi, gæti það falið í sér hindrun á 

markaðsaðgengi innfluttra vara frá öðrum aðildarríkjum, í ljósi þess að sænskir neytendur eru 

sjálfkrafa líklegri til þess að þekkja innlendu vörurnar.207 Af þeim sökum var bannið talið bitna 

harðar á innfluttum vörum heldur en innlendu og því taldi dómurinn að um væri að ræða 

hindrun á markaði sem féll undir ákvæði 34. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 28. gr. TEC 

1997).208 Slíkar hindranir kynnu þó að vera réttlætanlegar á grundvelli lýðheilsusjónarmiða sbr. 

36. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 30. gr. TEC 1997).  

 Þá taldi dómstóllinn ennfremur að umrætt bann við áfengisauglýsingum hefði áhrif á 

áfengisauglýsingamarkaðinn sem þar af leiðandi fæli í sér takmörkun á þjónustufrelsi í 

skilningi 56. gr. TFEU (þágildandi ákvæði 49. gr. TEC 1997). Slíka takmörkun væri þó einnig 

hægt að réttlæta á grundvelli lýðheilsusjónarmiða, sbr. ákvæði 52. gr. TFEU (þágildandi 

ákvæði 46. gr. TEC 1997).209 Þar af leiðandi svaraði dómstóllinn fyrri spurningunni sem var 

lögð fyrir dóminn á þá leið að 34. gr. TFEU og 56. gr. TFEU kæmu því ekki í veg fyrir að 

aðildarríki leggðu bann við áfengisauglýsingum að því gefnu að það væri ljóst engin vægari 

úrræði til verndar lýðheilsu væru tæk til þess að ná sama markmiði.210 

 Í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hafði því þegar verið slegið föstu að landslög 

aðildarríkja sem fela í sér takmarkanir á áfengisauglýsingum séu réttlætanleg á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða. Það er hinsvegar í næsta skrefi sem sænsku löggjöfinni virðist hafa orðið 

á í messunni. Landslög sem fela í sér réttlætanlegar takmarkanir á frjálsum vöruviðskiptum og 

þjónustufrelsi þurfa ávallt að vera í samræmi við meðalhóf, þ.e. leyfilegar viðskiptahindranir 

mega ekki ganga lengra en efni standa til miðað við það markmið sem stefnt er að með þeim 

og að þeim verði því aðeins beitt að ekki sé unnt að ná sama markmiði með aðgerðum sem 

ganga skemur.  

 Dómaframkvæmd Evrópudómstólsins hefur mótað meginregluna um meðalhóf í gegnum 

tíðina, sbr. umfjöllun í kafla 6.4.1. Í þetta skiptið eftirlét dómstóllinn hinsvegar sænsku 

dómstólunum að leggja mat á það hvort að reglurnar stæðust meðalhóf með eftirfarandi 

 
206 sama heimild, 6. mgr.  
207 sama heimild, 21. mgr.  
208 sama heimild, 25. mgr.  
209 sama heimild, 39. mgr.  
210 sama heimild, 34. og 42. mgr.  
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hvatningarorðum; ,,...the national court is in a better position than the ECJ to carry out an 

analysis of the circumstances of law and of fact which characterise the situation in the Member 

State concerned....”211  

 Advocate General Jacobs lét sig hinsvegar málið varða og lagði mat á hvort að reglurnar 

stæðust meðalhóf. Að hans mati var sænska áfengisauglýsingabannið ónauðsynlegt til þess að 

ná fram því markmiði sem var eftirsótt.212 Þar að auki taldi hann að það væri hvorki nauðsynlegt 

né vænlegt til árangurs að banna hverskyns markaðssetningu á áfengum drykkjum í öllum 

myndum sem beinast að almenningi, í ljósi þess að markmið reglnanna væri að draga úr 

áfengisneyslu.213 Af þeim sökum taldi hann reglurnar ekki standast meðalhófsregluna.  

 Dómur Markaðsdómstólsins í Svíþjóð, sem var síðasta dómsstigið, féll snemma árs 2003 

en niðurstaða dómstólsins er áhugaverð. Dómurinn fjallaði meðal annars ítarlega um það hvaða 

áhrif áfengisauglýsingar gætu haft á áfengisdrykkju. Dómstóllinn taldi að niðurstöður allra 

þeirra fræði- og vísindagreina sem fyrir hann höfðu verið lagðar vera misvísandi um það hvort 

auglýsingar á áfengi hefðu þau áhrif á fólk að það neyti meira áfengis eða hvort auglýsingarnar 

hefðu bara þau áhrif að fólk skipti um tegund. Dómstóllinn taldi þó að öllu virtu að 

áfengisauglýsingar gætu haft áhrif á heildarneyslu áfengis og því til stuðnings vísaði 

dómstóllinn til niðurstöðu Evrópudómstólsins í máli Aragonesa, en taldi þó að reglurnar 

stæðust ekki meðalhóf og samræmdust þar með ekki ákvæðum TFEU, meðal annars af því að 

reglurnar voru ekki taldar ná þeim markmiðum sem þeim var ætlað.214 Bein afleiðing 

niðurstöðu Markaðsdómstólsins varð sú að áfengisauglýsingar á áfengum drykkjum sem 

innihalda allt að 15% magn af hreinum vínanda urðu heimilar í dagblöðum og tímaritum. 

Niðurstaðan leiddi þó í kjölfarið til heildarendurskoðunar á áfengislöggjöf í Svíþjóð. 

 Árið 2010 tók gildi ný áfengislöggjöf í Svíþjóð.215 Löggjöfin heimilar áfengisauglýsingar 

en hefur þó sett birtingu þeirra margvíslegar skorður. Sérstaks hófs skal ávallt gætt við 

markaðssetningu áfengis og mega auglýsingar þess hvorki vera uppáþrengjandi né fela í sér 

hvatningu til neyslu þess. Slíkar auglýsingar mega jafnframt ekki innihalda börn né fólk undir 

25 ára, né vera beint sérstaklega að þeim hópi sbr. 1. mgr. 1. gr. 7. kafla laganna. Heimilt er að 

auglýsa áfengi sem inniheldur allt að 15% af hreinum vínanda í dagblöðum og tímaritum og er 

stærð slíkra auglýsinga einnig settar skorður, sbr. 4. gr. og 2. mgr. 5. gr. 7. kafla laganna. 

 
211 sama heimild, 33. og 41. mgr.  
212 C-405/98 Gourmet (n. 202), Álit Advocate General Jacobs, 48. mgr.  
213 sama heimild, 57. mgr.  
214 MD 2003:5  
215 Alkohollag (2010:1622). 
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Áfengisauglýsingar eru með öllu óheimilar í sjónvarpi og útvarpi samkvæmt sænsku útvarps- 

og sjónvarpslögum nr. 2010:696.216   

 Þegar sænska löggjöfin er skoðuð til samræmis við niðurstöður Evrópudómstólsins í Loi 

Evin málunum og Aragonesa má sjá að Svíþjóð hefur haldið í þær takmarkanir sem 

Evrópudómstóllinn hefur litið svo á að standist meðalhófsreglu, þ.e. bann við 

áfengisauglýsingum í sjónvarpi og útvarpi ásamt takmörkunum á áfengismagni í auglýsingum 

á áfengum drykkjum þó það eigi eingöngu við um dagblöð og tímarit.  

 

6.5.4 Pedicel fyrir EFTA-dómstólnum 

Aðstæður í Pedicel málinu217 voru keimlíkar þeim sem uppi voru í Gourmet málinu. Í 

desemberútgáfu norska tímaritsins Vinforum árið 2003, sem fjallaði um mat og vín, birtust 

léttvínsauglýsingar, meðal annars á spænskum og frönskum vínum. Útgefandi tímaritsins hlaut 

sektargerð fyrir vikið en samkvæmt kafla 9-2 í norsku áfengislögunum,218 eru hverskyns 

auglýsingar á áfengi bannaðar, að undanskildum auglýsingum á erlendum tungumálum í 

erlendum tímaritum sem flutt eru til landsins, nema megintilgangur tímaritsins eða 

innflutningsins sé að auglýsa áfengi. Tilgangur og markmið norsku áfengislaganna er að koma 

í veg fyrir misnotkun áfengis, sbr. kafli 1-1 laganna. 

 Útgefandinn taldi að áfengisauglýsingabannið fæli í sér brot á 11. og 36. gr. EES-

samningsins (sem eiga sér hliðstæðu í 34. og 56. gr. TFEU) og áfrýjaði sektargerðinni til 

kærunefndar Markaðsráðsins (no. Markedsrådet) sem leitaði ráðgefandi álits hjá EFTA-

dómstólnum og lagði fram þrjár spurningar. Í fyrsta lagi hvort að léttvín falli undir ákvæði 11. 

og 36. gr. EES-samningsins. Í öðru lagi hvort að ákvæði norsku áfengislaganna sem mæltu 

fyrir um bann við áfengisauglýsingum félli undir ákvæði 11. gr. og/eða 36. gr. EES-

samningsins en þriðja spurningin sneri að sama álitaefni og varðaði það hvort að slíkt 

áfengisauglýsingabann væri réttlætanlegt út frá lýðheilsusjónarmiðum, og þá hvort eða hvernig 

ætti að beita meðalhófsreglunni við það mat.219  

 Stóra spurningin í Pedicel málinu varðaði hið síðarnefnda. EFTA-dómstóllinn rakti meðal 

annars skilmerkilega þau sjónarmið sem höfðu verið uppi í málum Evrópudómstólsins og hafa 

verið rakin hér að ofan og komst að þeirri niðurstöðu að almennt áfengisauglýsingabann, líkt 

 
216 Radio- och tv-lag (2010:696). 
217 E-4/04 Pedicel AS (n. 58). 
218 Lov om omsetning af alkoholholdig drikker 2. juni 1989 nr. 27. 
219 E-4/04 Pedicel (n. 58), 5. mgr.  



 59 

og hið norska, fæli í sér ráðstöfun sem hefði samsvarandi áhrif og magntakmarkanir í skilningi 

11. gr. EES-samningsins ásamt því að fela í sér takmörkun á þjónustufrelsi í skilningi 36. gr. 

EES-samningsins.220  

 Þá taldi EFTA-dómstóllinn að norska áfengisauglýsingabannið gæti verið réttlætanlegt á 

grundvelli lýðheilsusjónarmiða, svo lengi sem það hafi sömu áhrif að lögum og í reynd. 

Ennfremur vísar dómstóllinn til þess að samkvæmt meðalhófsreglunni verður ráðstöfun sem 

valin er af aðildarríki að vera hæfileg með tilliti til þess markmiðs sem stefnt er að. Það verður 

því að liggja fyrir að ráðstafanir sem eru gerðar gangi ekki of langt til að ná því markmiði sem 

að er stefnt, og að sama markmiði verði ekki náð á eins áhrifaríkan hátt með ráðstöfunum sem 

hafa minni hindranir í för með sér fyrir viðskipti á milli aðildarríkja.221  

 Í ljósi þess að skoðun meðalhófsreglunnar kallar á sundurgreiningu á þeim lagalegu 

aðstæðum og staðreyndum sem einkenna kringumstæðurnar í því aðildarríki sem á hlut að máli, 

taldi dómstóllinn að dómstólar í Noregi væru í betri aðstöðu til að framkvæma það mat, með 

vísan til 33. mgr. í máli Gourmet fyrir Evrópudómstólnum. EFTA-dómstóllinn gekk þó lengra 

heldur en Evrópudómstóllinn gerði í Gourmet málinu og setti fram almennar leiðbeiningar um 

það hvaða þætti eigi að taka með í það mat. Dómstóllinn benti á að samkvæmt 

dómaframkvæmd Evrópudómstólsins væri það hvorki brot á meðalhófsreglu að banna 

auglýsingar á áfengi sem innihéldi meira en 23% af hreinum vínanda né að banna 

áfengisauglýsingar í sjónvarpi. Þá tiltók dómstóllinn einnig að talið yrði heimilt að banna 

auglýsingar sem beindust að ungmennum eða ökumönnum og vísaði meðal annars til úrlausna 

Evrópudómstólsins í Loi Evin málunum og Aragonesa.222 

 Málið rataði svo loks fyrir Hæstarétt Noregs árið 2009 og voru málsaðilar sammála um að 

í norska áfengisauglýsingabanninu fælist takmörkun í skilningi EES-samningsins. Deilumálið 

sneri því einvörðungu að því hvort að bannið stæðist meðalhófsregluna.223 Niðurstaða 

dómstólsins var sú að engar vísbendingar væru fyrir hendi um að aðrar leiðir en algjört bann 

við áfengisauglýsingum sem hefðu minni áhrif á markaðsfrelsið væru tækar. Ennfremur taldi 

dómstóllinn að ekkert benti til þess að önnur vægari úrræði væru fyrir hendi sem gætu heimilað 

áfengisauglýsingar í ákveðnum tímaritum. Slík fyrirætlan myndi einfaldlega hafa þau áhrif að 

veikja stöðu hins annars almenna banns á áfengisauglýsingum.224 Dómurinn taldi því að bann 

 
220 sama heimild, 50. mgr. 
221 sama heimild, 56. mgr. 
222 sama heimild, 57. og 58. mgr. 
223 Rt. 2009 s. 839. 
224 sama heimild, 61. mgr. 
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við áfengisauglýsingum væri nauðsynlegt til þess að sporna við misnotkun áfengis og stæðist 

áskilnað meðalhófsreglunnar enda væru engar aðrar vægari ráðstafanir jafn árangursríkar. 

 Í samanburði við þau áhrif sem Gourmet málið hafði á sænska löggjöf um 

áfengisauglýsingar verður ekki annað séð en að í Noregi hafi niðurstaðan orðið nær þveröfug. 

Þykir erfitt að taka beina afstöðu til þess hvers vegna sú varð raunin. Þó er ljóst að sænsku 

reglurnar um áfengisauglýsingar, á þeim tíma sem málið rataði fyrir dómstóla, fólu í sér 

undantekningar á banninu. Sambærilegum undantekningum er ekki fyrir að fara í norsku 

löggjöfinni, að undanskildum erlendum tímaritum. Hæstiréttur Noregs taldi þá staðreynd að 

áfengisauglýsingar væru með öllu bannaðar í Noregi renni stoðum undir að slíkar ráðstafanir 

standist meðalhóf, einkum vegna þess að það væru engar undantekningar.  

 

6.5.5 Samanburður við Hrd. nr. 599/2006 

Niðurstaða Hæstaréttar í máli nr. 599/2006225 sem var reifuð í kafla 3.2 er að mati höfundar sú 

niðurstaða íslenskra dómstóla sem kemur einna helst til skoðunar til þess að bera saman við 

ofangreind mál Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins, en líkt og gerð var grein fyrir í kafla 

3.2 er iðulega vísað til forsendna dómsins þegar til álita hefur komið hvort að 

áfengisauglýsingabannið standist EES-samninginn.  

 Til upprifjunar þá staðfesti Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms Reykjavíkur sem taldi að 

20. gr. áfengislaga, sem leggur bann við áfengisauglýsingum, gangi ekki í berhögg við 

fjórfrelsisákvæðin um frjálst flæði vöru og þjónustu og vísaði héraðsdómur því til stuðnings til 

úrlausna Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins. Dómstóllinn vísaði einnig til vilja 

löggjafans og fjallaði einnig um stefnu í heilbrigðismálum á alþjóðavísu og taldi ljóst að 

markmið bannsins væri að vinna gegn misnotkun áfengis og að áfengisauglýsingar fælu í sér 

hvatningu til neyslu þess. Ennfremur taldi dómurinn að ekki hafi verið leitt í ljós máli þessu að 

unnt sé að ná fram sömu heilsuverndarmarkmiðum með öðrum aðferðum en því banni sem 20. 

gr. áfengislaga mælir fyrir um, sem þá hefðu minni áhrif á fjórfrelsið.  

 Í forsendum héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, metur dómstóllinn bannið sem 

nauðsynlegt og vísar því til stuðnings til ýmissa gagna. Um það hvort að sú leið að banna alfarið 

áfengisauglýsingar sé hæf til þess að ná fram því markmiði sem stefnt er að virðist eini 

rökstuðningurinn hafa verið eftirfarandi; ,,[þ]ykir ekki hafa verið í ljós leitt í máli þessu að unnt 

 
225 Mál Hæstaréttar frá 14. júní 2007 nr. 599/2006. 
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sé með öðrum aðferðum að ná fram sömu heilsuverndarmarkmiðum og liggja að baki ákvæði 

20. gr. áfengislaga sem þá hefðu minni áhrif á markaðsfrelsið.“226 

 Verður ekki séð að fullnægjandi mat á meðalhófi hafi farið fram við úrlausn álitaefnisins, 

þar með talið mat á þeim kringumstæðum sem voru uppi á íslenskum 

áfengisauglýsingamarkaði á þeim tíma og hvernig bannið virkaði að lögum og í reynd. Það 

liggur fyrir að takmarkanir á áfengismarkaði geta verið réttlætanlegar á grundvelli 

lýðheilsusjónarmiða, sbr. framangreind umfjöllun og úrlausnir Evrópudómstólsins sem hafa 

verið reifaðir þessum kafla, og virðist það hafa verið útgangspunkturinn í forsendum 

héraðsdóms sem Hæstiréttur staðfesti.  

 Það er þó ljóst að þegar slíkar takmarkanir eru viðhafðar mega þær ekki ganga lengra en 

nauðsyn ber til og þurfa að uppfylla áskilnað meðalhófsreglunnar. Meðalhófsreglan gerir 

kröfur um að það fari fram mat á hæfi og nauðsyn takmörkunar, þ.e. hvort að sú leið sem er 

valin til þess að ná því markmiði sem stefnt er að, sé hæf til þess. Þá þarf sú leið að vera talin 

nauðsynleg og má hún ekki vera meira íþyngjandi en þörf er á.227 Áskilnaður 

meðalhófsreglunnar sem mótast hefur í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins og EFTA-

dómstólsins, felur einnig í sér skyldu til handa stjórnvöldum að sýna fram á að það sé raunhæft 

að ná fram markmiðunum á skilvirkan og markvissan hátt ásamt því að leggja fram gögn því 

til stuðnings, sbr. umfjöllun í kafla 6.4.2.  

 Ekki verður ráðið af forsendum dómsins að fullnægjandi mat hafi farið fram á því hvort 

að takmörkunin sem felst í 20. gr. áfengislaga sé hæf til þess að ná ofangreindu markmiði sínu, 

þá sérstaklega með tilliti til þess hvort að það sé raunhæft að ná fram tilsettu markmiði á 

skilvirkan og markvissan hátt með umræddu banni. Kringumstæður á íslenskum 

áfengismarkaði á þeim tíma sem dómurinn féll fyrir um 15 árum voru vissulega ekki þær sömu 

og í dag og ef gagnrýna á úrlausn Hæstaréttar í áðurnefndu máli er nauðsynlegt að meta 

fortíðina út frá samtíma hennar.  

 Þegar virtar eru kringumstæður á íslenskum áfengismarkaði á þeim tíma sem dómurinn 

féll má vísa til úttektar Lýðheilsustöðvar frá árinu 2005, en á þeim tíma voru léttölsauglýsingar 

að færast hratt í aukana. Samkvæmt úttektinni birtust rúmlega 400 slíkar auglýsingar í 

dagblöðum árið 2005 en á sama tíma reyndist lítið sem ekkert samband á milli blaðaauglýsinga 

 
226 sama heimild. 
227 Barnard (n. 124) 175. 
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á léttöli og sölu á léttöli.228 Þar að auki lá fyrir áðurnefnd skýrsla ríkislögreglustjóra sem meðal 

annars skilgreindi léttölsauglýsingar sem dulbúnar áfengisauglýsingar. Einnig má vísa til 

umfjöllunar embættis landlæknis frá árinu 2006 um umtalsverða aukningu á 

áfengisauglýsingum og áfengisumfjöllunum og kynningum í blöðum, tímaritum og á 

ljósvakamiðlum. Vakti það meðal annars athygli embættisins að í leikfangaverslun í Reykjavík 

var hægt að kaupa vörubíl með vörumerki bjórframleiðanda á.229   

 Telur höfundur að svo virðist sem Hæstiréttur hafi hugsanlega beitt sömu sjónarmiðum 

um meðalhóf varðandi það hvort að 20. gr. áfengislaga stæðist EES-samninginn líkt og 

dómstóllinn gerði við mat á takmörkunum á tjáningarfrelsi en um það álitamál vísaði dómurinn 

í forsendur Hæstaréttar í máli 415/1998230 sem var reifaður í kafla 2.1. Í því máli taldi 

dómstóllinn að þau rök sem búa að baki 20. gr. áfengislaga eigi sér efnislega stoð í ákvæði 3. 

mgr. 73. gr. stjskr., en meðalhófsregla íslensks stjórnskipunarréttar birtist einkum í því ákvæði, 

líkt og stuttlega var komið inn á í kafla 3.1.  

 Meðalhófsregla Evrópuréttarins, að því er varðar takmarkanir á frjálsum vöruviðskiptum, 

felur í sér ítarlegra mat á hæfi takmarkana heldur en sú meðalhófsregla sem birtist í íslenskum 

stjórnskipunarrétti. Þá er vert að nefna að niðurstaða EFTA-dómstólsins í Pedicel málinu, lá 

fyrir þegar það kom í hlut Hæstaréttar að taka afstöðu til þess hvort að ákvæði 20. gr. 

áfengislaga stæðist EES-samninginn í máli sínu nr. 599/2006 en í dómnum kemur skýrt fram 

að skoðun meðalhófsreglunnar kallar á sundurgreiningu á þeim lagalegu aðstæðum og 

staðreyndum sem einkenna kringumstæðurnar í hlutaðeigandi aðildarríki.231 Verður ekki ráðið 

af rökstuðningi héraðsdóms, sem Hæstiréttur staðfesti, að slík sundurgreining hafi farið fram. 

 Um tveimur árum eftir niðurstöðu Hæstaréttar í máli nr. 599/2006 féll dómur Hæstaréttar 

Noregs í Pedicel málinu en forsendur dómsins eru áhugaverðar í samanburði við niðurstöðu 

Hæstaréttar Íslands. Í dómi Hæstaréttar Noregs segir meðal annars að með því að heimila 

undanþágur frá almenna auglýsingabanninu yrði grafið undan hinu almenna banni og af þeim 

sökum væri nauðsynlegt að hafa almennt áfengisauglýsingabann til þess að ná fram tilsettum 

markmiðunum.232 Í Noregi er hinsvegar ekki að finna sambærilega heimild og í 3. mgr. 20. gr. 

áfengislaga. Niðurstaða Hæstaréttar Noregs verður því að túlka sem svo að almennt 

 
228 Stefán Hrafn Jónsson, „Auglýsingar á léttöl og bjórneysla. Þversagnir á íslenskum auglýsingamarkaði“ 

(Lýðheilsustöð 2006) 6–7 <https://www.landlaeknir.is/servlet/file/store93/item10693/FyrirlesturStefan.PDF>. 
229 Embætti landlæknis, „Áfengisauglýsingar beinast jafnvel að ungum börnum“ (Embætti landlæknis, 31. júlí 

2006) <https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/frettir/frett/item17279/$item_att544> skoðað 19. maí 2021. 
230 Mál Hæstaréttar frá 25. febrúar 1999 í máli nr. 415/1998. 
231 E-4/04 Pedicel (n. 58), 57. mgr. 
232 Rt. 2009 s. 839, 61. mgr. 
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áfengisauglýsingabann þarlendis var heimilað og stæðist meðalhóf, einkum vegna þess að það 

eru engar undantekningar á banninu. Sú staða er hinsvegar ekki uppi á Íslandi en 3. mgr. 20. 

gr. áfengislaga felur í sér lögverndaða undantekningu frá hinu almenna 

áfengisauglýsingabanni. Af niðurstöðu Hæstaréttar Noregs og túlkun dómsins á 

meðalhófsreglunni og ákvæðum EES-samningsins verður að draga þá ályktun að með því að 

heimila undantekningar á almennu áfengisauglýsingabanni, líkt og 3. mgr. 20. gr. gerir, sé 

einkum verið að draga úr nauðsyn almenns banns. 

 

6.6 Samantekt 

Af dómaframkvæmd Evrópudómstólsins í málum er varða áfengisauglýsingar og hvaða áhrif 

takmarkanir á slíkum auglýsingum kunna að hafa á fjórfrelsið, má ráða að það þurfi að fara 

fram þríþætt mat þegar slík álitaefni vakna. Í fyrsta lagi þarf að meta hvort að regla feli í sér 

takmörkun sem fellur undir gildissvið 34. gr. TFEU eða 56. gr. TFEU og í öðru lagi hvort að 

sú regla sé réttlætanleg á grundvelli 36. gr. TFEU eða 52. gr. TFEU. Í þriðja lagi þarf svo að 

fara fram mat á aðstæðum og hvort að sú takmörkun sem felst í reglunni standist meðalhóf. 

 Álitamálið um hvort að takmarkanir standist meðalhófsreglu felur einkum í sér að meta 

þarf þær kringumstæður sem eru uppi á þeim markaði sem um ræðir. Telur höfundur að í 

áðurnefndu máli Hæstaréttar nr. 599/2006 hafi láðst að framkvæma fullnægjandi mat á 

meðalhófi og ákvæði 20. gr. áfengislaga.  

 Í þessari ritgerð er verið að skoða íslenskan áfengismarkað en líkt og áður segir er tilgangur 

hennar einkum að varpa nýju ljósi á hið íslenska áfengisauglýsingabann, með tilliti til þeirrar 

tækniframþróunar sem hefur átt sér stað og tilkomu stafrænnar markaðssetningar, meðal annars 

á samfélagsmiðlum. Samhengisins vegna þykir brýnt að gera grein fyrir eðli þessarar 

tækniframþróunar. 

 

7 TÆKNIFRAMÞRÓUN OG STAFVÆÐING 

Hugtakið iðnbylting vísar til þess þegar umtalsverð framþróun í tækni á sér stað sem hefur 

víðtækar, hagnýtar og áhrifamiklar breytingar á samfélag manna. Með þessum hætti verður hin 

tæknilega framþróun til þess að bylting verður á því hvernig við gerum hlutina og hvernig 

samfélag okkar manna þrífst.233 Í kjölfar iðnbyltinga hafa lífsgæði manna aukist til muna. Þær 

 
233 Ólafur Andri Ragnarsson (n. 1). 
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eiga það sammerkt að hafa í för með sér aukna sjálfvirknivæðingu í tækni og hafa hver af 

annarri haldið áfram að leysa mannafl af hólmi, fyrst í verki og nú í hugsun. Um þessar mundir 

stendur mannkynið frami fyrir því sem hefur verið nefnt fjórða iðnbyltingin en hugtakinu er 

ætlað að ná til þeirra margvíslegu tækninýjunga 21. aldarinnar sem eru annarsvegar farnar að 

líta dagsins ljós nú þegar og hinsvegar þeirra sem eru taldar vera skammt undan.234   

Undirstaða umræðunnar um fjórðu iðnbyltinguna lýtur meðal annars að því hvernig 

veröld okkar hefur þróast í stafræna átt, þ.e. sú umbreyting á daglegum venjum okkar færist 

yfir á stafrænan hátt. Stafvæðing (e. digitization) felur m.a. í sér þá þróun að gera starfsemi 

stafræna, þ.e. að flytja gögn og starfsemi yfir á rafrænt form sem gerir dreifingu gagna 

auðveldari og hraðari.235  

 

7.1 Snjallsíminn 

Stafvæðingin helst í hendur við aukna notkun á snjallsímum sem ef til vill má segja að sé eitt 

áhrifamesta tæki samtímans en með snjallsímanum geta einstaklingar meðal annars nýtt sér 

hina stafrænu og snjöllu þjónustu sem þeim nú stendur til boða.236 Samkvæmt Eurostat, 

hagstofu Evrópusambandsins, notuðu 75% allra einstaklinga í Evrópu, á aldrinum 16-74 ára, 

snjallsíma til persónulegra nota árið 2019.237 Snjallsíminn gerir okkur einfaldlega kleift að vera 

sítengd internetinu og umheiminum. Í dag þykir sjálfsagt að panta mat, föt, flug- og bíómiða í 

snjallsímanum í gegnum smáforrit (e. apps) og aðra flóknari tækni sem snjall- og stafvæðingin 

hefur þróað með sér.  

 Kjarni hins stafræna heims er hugbúnaður sem keyrir í gagnaverum eða í hinu svokallaða 

skýi (e. cloud). Þjónustan sem við höfum aðgang að í hinu áðurnefnda skýji eða tölvuskýji er 

eitt af því sem gerir notkun snjallsíma nútímans svona öfluga.238 Við nálgumst hugbúnaðinn 

með því að nota vafra eða ýmis forrit en til dæmis eru samfélagsmiðlar, streymisveitur og 

heimabankar dæmi um hugbúnaðarþjónustur sem keyra í skýjalausnum. Til þess að komast inn 

 
234 Nefnd um fjórðu iðnbyltinguna, „Ísland og fjórða iðnbyltingin“ (Forsætisráðuneytið febrúar 2019) 

<https://www.stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/ForsAetisraduneytid/Framtidarnefnd/Fjorda-idnbyltingin-

skyrsla.pdf> skoðað 26. mars 2021. 
235 „Stjórnarráðið | Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins“ 

<https://www.stjornarradid.is/gogn/hugtakasafn/snidmat/> skoðað 9. maí 2021; „digitising“ 

<https://www.eionet.europa.eu/gemet/en/concept/2196> skoðað 9. maí 2021. 
236 Ólafur Andri Ragnarsson (n. 2) 154. 
237 „Do you protect the personal data on your smartphone? - Products Eurostat News - Eurostat“ 

<https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20190128-1> skoðað 29. mars 2021. 
238 sama heimild 154. 
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á miðlana notum við vafra í annaðhvort snjallsíma eða tölvu sem svo þarfnast viðmóts 

hugbúnaðarins til þess að opna miðilinn.239 

 

7.2 Samfélagsmiðlar 

Almannaeign snjallsímanna hefur margvíslegt í för með sér. Samfélagsmiðlar geta ef til vill 

þakkað fyrir útbreiðslu snjalltækjanna en vinsældir þeirra þrífast að mörgu leyti á stöðugri 

notkun snjalltækjanna og hugbúnaðarþróunarinnar þar að baki. Það kann að vera erfitt að átta 

sig nákvæmlega á því hvert eðli samfélagsmiðla sé en hugtakið hefur hvergi verið skilgreint í 

íslenskum lögum. Íslensk nútímaorðabók stofnunar Árna Magnússonar skilgreinir þó 

samfélagsmiðla á eftirfarandi hátt; ýmiss konar vettvangur á internetinu fyrir samskipti, t.d. 

blogg og Facebook.240 Þessi skilgreining er heldur einföld en hérlendis og erlendis má víða sjá 

vísað í skilgreiningu Boyd og Ellison frá árinu 2007 sem birtist í grein tímaritsins Journal of 

Computer-Meditated Communication.241  

Sú skilgreining útlistar hvaða eiginleika samfélagsmiðill þarf að hafa til þess að geta 

flokkast sem slíkur. Þar segir að samfélagsmiðill sé nettengd þjónusta sem þarf að búa yfir 

þremur eiginleikum sem einstaklingar skuli geta framkvæmt á miðli til þess að falla undir 

hugtakið samfélagsmiðill. Í fyrsta lagi skal einstaklingur geta búið til sitt eigið heimasvæði (e. 

profile) sem annaðhvort er opinbert eða hálf-opinbert (e. public or semi-public) innan hins 

afmarkaða kerfis (sem væri sjálfur miðillinn). Í öðru lagi þarf einstaklingur að geta safnað 

saman og gert lista yfir aðra notendur og tengst þeim innan þess sama kerfis. Í þriðja lagi þarf 

notandi að geta skoðað og farið yfir sama lista hjá öðrum. Þá getur eðli þessara flokkunar og 

tenginga á milli notenda verið mismunandi á milli miðla.242 Ber þó að hafa í huga að þessi 

skilgreining er byggð á tæknilegum grunni en ekki lögfræðilegum, þ.e. hvaða eiginleika hið 

eiginlega kerfi (e. system) þarf að hafa til þess að teljast samfélagsmiðill. Samfélagsmiðlar eiga 

það allir sameiginlegt að vera ætlað að tengja saman fólk úr ýmsum áttum en um er að ræða 

 
239 Ólafur Andri Ragnarsson (n. 2) 171–174. 
240 „Íslensk Nútímamálsorðabók“ <https://islenskordabok.arnastofnun.is/ord/60813> skoðað 4. maí 2021. 
241 Danah M Boyd og Nicole B Ellison, „Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship“ (2007) 13 

(1) Journal of Computer-Mediated Communication 210. 
242 sama heimild.; Upprunaleg skilgreining á ensku; (1) construct a public or semi-public profile within a 

bounded system, (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, and (3) view and traverse 

their list of connections and those made by others within the system. The nature and nomenclature of these 

connections may vary from site to site. 
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ýmiskonar vefsíður og forrit sem gera notendum kleift að birta upplýsingar um sjálfa sig og 

aðra ásamt því að eiga samskipti við aðra notendur á miðlinum.243  

 Áhrif samfélagsmiðla á samfélög eru margvísleg. Í kjölfar vaxandi vinsælda þeirra urðu 

meðal annars tiltekin vatnaskil í samfélagsumræðunni. Fyrir tilkomu þeirra var vettvangur 

samfélagsumræðunnar nær eingöngu í sjónvarpi, útvarpi og á prentmiðlum, miðlum sem alla 

jafna var ritstýrt af ritstjórn eða öðrum umsjónarmönnum. Slík umsjón gerði kleift að halda 

umræðum í skefjum, þ.e. umsjónaraðilar miðlanna gátu stýrt umræðunni innan velsæmismarka 

og þar með haldið öfgum og andúð í skefjum upp að vissu marki. Þegar vinsældir 

samfélagsmiðlanna jukust tók samfélagsumræðan hinsvegar aðra stefnu en samfélagsmiðlum 

er ekki ritstýrt, þeir þrífast eingöngu á svokölluðu reikniriti (e. algorithm).244  

 Sé Facebook áfram tekið sem dæmi, gerir miðillinn notendum kleift að hópa sig saman í 

hópa (e. groups) þar sem viðfangsefni spanna allt milli himins og jarðar. Með þessum hætti 

geta áhugamál sameinað annars ókunnugt fólk sem getur leitað ráða og deilt upplýsingum um 

hvaðeina. Í Facebookhópnum Þarf alltaf að vera vín hafa til dæmis 14.200 manns tekið sig 

saman þar sem „létt og áhugaverð umræða um léttvín og blandaða drykki fer fram,“ líkt og 

segir í lýsingu hópsins.245 Til fróðleiks er til að mynda stærsti íslenski Facebook hópurinn Brask 

og brall.is sem gengur út á auglýsingar af öllum toga. Þegar þetta er ritað telja meðlimir hópsins 

rúmlega 165.000 manns sem samsvarar tæplega hálfri íslensku þjóðinni. Með Facebook og 

öðrum samfélagsmiðlum, svo sem Snapchat, Instagram, LinkedIn og fleirum, opnaðist flóðgátt 

af upplýsingum og umræðum þar sem meðal annars umræða um áfengi og áfengisauglýsingar 

fá að blómstra.246 

 

7.2.1 Auglýsingar og samfélagsmiðlar 

Það kann að vera eðlilegt að velta því fyrir sér hvernig standi á því að samfélagsmiðlar hagnist 

jafn mikið og raun ber vitni, en alla jafna greiða notendur miðlanna ekki fyrir aðgang sinn. Árið 

2018 var Zuckerberg kallaður fyrir bandaríska öldungardeildarþingið til skýrslugjafar. Einn 

þingmannana spurði hvernig honum tækist að reka fyrirtæki ef notendurnir greiða ekki fyrir 

 
243 „Samfélagsmiðlar“ (Persónuvernd. Þínar upplýsingar, þitt einkalíf.) 

<https://www.personuvernd.is/einstaklingar/spurt-og-svarad/allar-spurningar-og-svor/samfelagsmidlar> skoðað 

29. mars 2021. 
244 Ólafur Andri Ragnarsson (n. 2) 192–193. 
245 „Þarf alltaf að vera vín?“ (Facebook Group) <https://www.facebook.com/groups/tarfalltafadveravin> skoðað 

9. maí 2021. 
246 „Brask og brall.is“ (Facebook Group) <https://www.facebook.com/groups/braskogbrall.is> skoðað 9. maí 

2021. 
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þjónustuna, en svarið var ósköp einfalt og Zuckerberg svaraði því að þeir einfaldlega seldu 

auglýsingar.247  

 Raunveruleikinn er sá að notendur samfélagsmiðla eru í raun ekki viðskiptavinurinn, 

heldur varan sjálf. Viðskiptamódel samfélagsmiðla snýst um að safna persónuupplýsingum og 

gögnum um notendur og spá þannig fyrir um hegðun þeirra. Þessi gögn verða til um leið og 

við framkvæmum eitthvað á internetinu en þá verður til það sem kallast stafrænt fótspor (e. 

digital footprint). Verðmæti samfélagsmiðlanna felst í þessum gögnum sem síðan eru notuð til 

þess að selja fyrirtækjum auglýsingar. Með reikniriti (e. algorithm) og gervigreind er hver og 

einn notandi samfélagsmiðils sérstaklega valinn til þess að sjá sérsniðnar auglýsingar, til dæmis 

áfengisauglýsingar. Með þessum hætti og þeirri tækni sem er á bakvið samfélagsmiðla geta 

fyrirtæki valið sinn markhóp, bæði út frá aldri, staðsetningu og internethegðun.248 

Áfengisframleiðendur, sölustaðir áfengis, veitingastaðir og aðrir þeir sem hafa það að atvinnu 

að selja áfenga drykki geta því keypt sér auglýsingar á samfélagsmiðlum sem birtast þeim 

markhópi og neytendum að þeim forspurðum. 

 Í nýuppfærðri hljóð og myndmiðlunartilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 

2018/1808/ESB hafa samfélagsmiðlar verið að hluta til verið felldir undir gildissvið 

tilskipunarinnar, þ.e. sá hluti sem telst sem mynddeiliþjónusta. Um er að ræða nýmæli en 

hingað til höfðu slíkir miðlar ekki fallið undir neina löggjöf Evrópusambandsins. Í framhaldi 

af framangreindri umfjöllun þykir því tilefni til þess að gera grein fyrir þeim reglum sem nú 

gilda um samfélagsmiðla og mynddeiliþjónustur í hljóð- og myndmiðlunartilskipuninni. 

 

7.3 Hljóð- og myndmiðlunartilskipunin  

Núgildandi hljóð- og myndmiðlunartilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2010/13/ESB249 

tók nýverið breytingum með tilskipun nr. 2018/1808/ESB,250 en tilefni 

breytingartilskipunarinnar er meðal annars sú staðreynd að áhorfsvenjur fólks hafa breyst 

umtalsvert síðustu misseri í kjölfar stafvæðingarinnar og þeirra nýju miðlunarleiða sem hér að 

ofan hefur verið gerð grein fyrir, en sú framþróun í tækni sem hefur orðið undanfarin ár hefur 

meðal annars gjörbreytt því hvernig efni er miðlað og þótti nauðsynlegt að löggjöf 

 
247 NBC News, „Senator Asks How Facebook Remains Free, Mark Zuckerberg Smirks: ‘We Run Ads’ | NBC 

News - YouTube“ (10. apríl 2018) <https://www.youtube.com/watch?v=n2H8wx1aBiQ> skoðað 29. mars 2021; 

Ólafur Andri Ragnarsson (n. 2) 194. 
248 Ólafur Andri Ragnarsson (n. 75) 194–197. 
249 Directive 2010/13/EU (n. 113) 
250 Directive 2018/1808/EU (n.114) 
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Evrópusambandsins taki mið af slíkum breytingum og haldi í við slíka þróun.251 Líkt og hefur 

verið gerð grein fyrir í kafla 5.2 er fyrirhugað að taka tilskipunina upp í EES-samninginn.  

 Þessar breyttu áhorfsvenjur fólks sem hér að ofan er vísað til endurspeglast meðal annars 

í því að í dag sækja töluvert færri í að horfa á dagskrárefni í línulegri dagskrá, en sífellt fleiri 

nálgast efni í gegnum mynddeiliþjónustur (e. video sharing services) líkt og til dæmis 

YouTube, Facebook og Instagram, streymisveitur (e. on-demand services) líkt og til dæmis 

Netflix, Viaplay og Disney+, og einnig með endurspilun dagskrárefnis í ólínulegri dagskrá (e. 

playback), líkt og Spilarinn hjá Rúv. Þar að auki er talið nauðsynlegt að reglur um fyrrnefndar 

miðlunarleiðir yrðu samræmdar til að stuðla að jafnræði fjölmiðla óháð þeirri miðlunarleið sem 

þeir kjósa en slíkir miðlar eru í samkeppni við aðra hljóð- og myndmiðla við áhorf. Þar að auki 

hafa þeir töluverð áhrif á samfélög, þar sem þeir stuðla að mótun skoðana annara og hafa áhrif 

á notendur.252 

Í ljósi tækniframþróunarinnar á markaði hljóð- og myndmiðlunar lagði Verkefnahópur um 

markvissa og skilvirka löggjöf (e. Regulatory fitness and Performance Programme 

,,REFIT“)253 mat á þágildandi tilskipun og kynnti niðurstöður sínar árið 2015. Niðurstöður 

matsins fólu meðal annars í sér að umtalsvert ósamræmi væri á milli krafna sem gerðar voru 

til línulegrar og ólínulegrar miðlunar, sem leiða mætti af ónákvæmni sumra ákvæða hljóð- og 

myndmiðlunartilskipunarinnar. Ljóst var að nauðsynlegt væri að útvíkka gildissvið 

löggjafarinnar svo hún næði einnig til mynddeiliveitna og streymisveitna og þar með skapa 

betri jafningjagrundvöll (e. level playing field) á markaði hljóð- og myndmiðlunar. Niðurstaða 

þessa mats leiddi einnig í ljós að tilskipunin fæli ekki í sér fullnægjandi vernd barna og 

neytenda á mynddeiliveitum (e. video sharing platform), þar sem slíkir miðlar heyrðu ekki 

undir tilskipunina.254  

 

7.3.1 Mynddeiliþjónustur og mynddeiliveitur 

Líkt og áður segir falla mynddeiliþjónustur (e. video-sharing platform services) undir 

gildissvið tilskipunarinnar, sbr. ákvæði 28. gr. a og 28. gr. b tilskipunarinnar, þrátt fyrir að í 

eðli sínu séu slíkir miðlar byggðir á öðrum grunni en hinir hefðbundnu hljóð- og myndmiðlar. 

 
251 Sama heimild, 1. tl. aðfararorða tilskipunarinnar. 
252 Sama heimild, 4. tl. aðfararorða tilskipunarinnar.  
253 REFIT var komið á fót af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins til þess að tryggja að löggjöf sambandsins 

væri skilvirk og næði þeim markmiðum sem löggjöfin miðar að. 
254 Commission, Commission Staff Working Document ,,REFIT: Initial results of the mapping of the acquis" 

SWD(2013) 401 final; Commission ,,Commission's 2015 Work Programme“ COM(2014) 910 final. 
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Mynddeiliþjónusta hefur í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla nr. 38/2011 

verið skilgreind sem þjónusta þar sem megintilgangur, aðskiljanlegur hluti eða 

grundvallarvirkni þjónustunnar er að miðla dagskrárefni, notendaframleiddu efni eða hvoru 

tveggja til almennings í þeim tilgangi að upplýsa, fræða eða skemmta og hefur mynddeiliveitan 

ekki ritstjórnarlega ábyrgð en ber þó ábyrgð á skipulagi og flokkun á efni veitunnar þar með 

talið birtingu, röðun og merkingu með sjálfvirkum hætti eða reikniriti (e. algorithm), sbr. 1. tl. 

g-liðar 1. gr. frumvarpsins.255  

 Mynddeiliveita er svo aðili eða lögaðili sem veitir mynddeiliþjónustu, sbr. 2. tl. g-liðar 1. 

gr. frumvarpsins.256 Samfélagsmiðlar eru skilgreindir sem mynddeiliveitur en þó eingöngu að 

hluta til, þ.e. þess hluta sem rúmast innan skilgreiningarinnar á mynddeiliþjónustu. Um er að 

ræða þá hluta sem miðla myndefni, hvort sem það stafar frá miðlinum sjálfum eða það sé 

notendaframleitt efni.257 Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur gefið út leiðbeiningar 

um hvað teljist til mynddeiliveita, í samræmi við 5. lið aðfararorða tilskipunarinnar.258 Voru 

þær leiðbeiningar meðal annars hafðar til hliðsjónar við íslensku skilgreininguna í 

frumvarpinu.259 

Með nokkuð ítarlegum lögsögureglum er kveðið á um staðfesturíki mynddeiliþjónusta, 

þ.e. undir lögsögu hvaða aðildarríki starfsemi þeirra heyrir, sbr. ákvæði 28. gr. a. 

tilskipunarinnar. Ætla má að þessar breytingar séu meðal annars til þess fallnar að tryggja betur 

vernd barna á miðlum sem þessum en meginreglan um staðfesturíki í nýju tilskipuninni felur í 

sér að myndmiðlunarþjónustur geta staðsett sig í einu aðildarríki og þurfa aðeins að hlíta 

lagareglum þess ríkis en ekki reglum margra ólíkra ríkja innan Evrópska efnahagssvæðisins. 

Þá lúta þær einungis eftirliti eftirlitsstofnunar í einu aðildarríki en þetta fyrirkomulag er í 

samræmi við meginreglu ESB um þjónustufrelsi.260 Lögsaga innan Evrópska 

efnahagssvæðisins fer eftir því í hvaða ríki þjónustuaðilinn er staðsettur, sem aftur fer að mestu 

eftir því hvar aðalskrifstofa hans er staðsett, hvar ritstjórnarákvarðanir eru teknar og hvar 

verulegur hluti starfsmanna starfar, sbr. 28. gr. a. tilskipunarinnar. 

 
255 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1196-717. mál. 
256 sama heimild. 
257 Commission ,,Guidelines on the practical application of the essential functionality criterion of the definition 

of a ‘video-sharing platform service’ under the Audiovisual Media Services Directive“ [2020] OJ C223/3. 
258 sama heimild. 
259 Alþt. 2019-2020, A-deild, þskj. 1196-717. mál. 
260 „Digital Single Market: Updated Audiovisual Rules [Updated on 02/10/2018]“ (European Commission - 

European Commission) <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_18_4093> skoðað 15. 

mars 2021. 
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Myndeiliþjónustur þurfa sjálfar að setja sér reglur sem tryggja neytendavernd á þessum 

þremur sviðum. Því má ætla að eftirlit með samfélagsmiðlum sé aðallega í höndum írsku 

fjölmiðlanefndarinnar, BAI,261 þar sem Facebook, Twitter, YouTube (í eigu Google) og 

Instagram eru með staðfestu á Írlandi og lúta þar með írskri löggjöf um slíka miðla. Þá má 

einnig nefna að eftirlit með streymisveitum er aðallega í höndum hollensku 

fjölmiðlanefndarinnar þar sem t.d. Netflix og Disney+ hafa staðfestu og lúta þar með hollenskri 

löggjöf um slíka miðla. 

Með þessum áformum er brugðist við skorti á tæknilegum úrræðum til þess að tilkynna 

ólögmætt efni en mynddeiliveitur og samfélagsmiðlar verða jafnframt gerð ábyrg fyrir því að 

bregðast við og fjarlægja efni eins skjótt og mögulegt er, þegar tilkynningar um ólögmætt og 

skaðlegt myndefni berast frá notendum. Tæknilegri útfærslu á því eftirliti mun vera hægt að ná 

fram með reikniriti.262 

 

7.4 Stafvæðing og stafræn markaðssetning áfengis 

Stafræn markaðssetning hefur gjörbreytt umhverfi áfengisauglýsinga og býður uppá mun 

snjallari og áhrifaríkari aðferðir við markaðssetningu en rannsóknir sýna að áfengisauglýsingar 

eru töluvert sýnilegar á hinum nýtilkomnu miðlum.263 Hröð þróun stafrænnar markaðssetningar 

hefur vakið upp mörg lögfræðileg álitaefni, sem flest hver varða álitaefni um hver beri ábyrgð 

á eftirliti með efninu. Samfélagsmiðlar hafa gert fyrirtækjum kleift að miðla efni sínu með 

beinum hætti að mögulegum viðskiptavinum, meðal annars með notendastýrðu efni og 

persónugreinanlegum upplýsingum. Slík tækni býður uppá miðlun auglýsinga til ákveðinna 

hópa, svo sem með tilliti til aldurs, internetshegðunar o.fl. Af þeim sökum kann til dæmis að 

reynast erfitt að auglýsa áfenga drykki eingöngu fyrir augum yngra fólks sem hefur náð 

lögaldri, án þess að útsetja unglinga og ungmenni undir lögaldri þar sem markhópurinn kann í 

mörgum tilfellum að vera sá sami.264 

Þá er einnig mikið um það að áhrifavaldar taki að sér samstarf við áfengisframleiðendur 

og kynna þar ýmiskonar áfenga drykki. Sú tegund af auglýsingum sýnir alla jafna áfengisneyslu 

 
261 Broadcasting Authority of Ireland. 
262 „Audiovisual Media: Agreement Reached on New Media Services Directive | News | European Parliament“ 

(26. apríl 2018) <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180423IPR02332/audiovisual-media-

agreement-reached-on-new-media-services-directive> skoðað 10. mars 2021. 
263 „Alcohol marketing in the WHO European Region“ (n. 25) 1–3. 
264 „WHO | Enforce bans or comprehensive restrictions on alcohol advertising, sponsorship, and promotion“ 

(WHO) <http://www.who.int/substance_abuse/safer/e/en/> skoðað 10. apríl 2021. 
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á jákvæðan hátt, þ.e. miðlun auglýsinganna felur í sér að sýna jákvæðar hliðar áfengisneyslu.265 

Áhrifavaldur (e. influencer) í því samhengi sem hér um ræðir er hver sá sem hefur það að 

atvinnu að halda úti reikningi í eigin nafni á til dæmis samfélagsmiðli eða bloggi og hefur það 

meðal annars að atvinnu að deila reynslu sinni á ýmiskonar varningi eða þjónustu og kynna í 

samstarfi við fyrirtæki.266 Með tilkomu stafrænnar markaðssetningar er töluvert meira af 

áfengisauglýsingum í umferð sem sýna áfengisneyslu á jákvæðan hátt frekar en á neikvæðan. 

Rannsóknir hafa sýnt að hin nýtilkomna markaðssetning hefur tilhneigingu til þess að leiða til 

normalíseringar á áfengisneyslu, ásamt því að hafa tilhneigingu til þess að vanmeta þá áhættu 

sem fylgir áfengisneyslu á meðal ungmenna.267  

 

7.4.1 Eftirlit með stafrænni markaðssetningu áfengis 

Neytendastofa hefur eftirlit með lögum nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu, sbr. 4. gr. laganna. Lögin gilda bæði um fjölmiðla og einstaklinga og taka til 

allrar atvinnustarfsemi og markaðssetningar án tillits til þess hvort um einstaklinga eða 

fyrirtæki er að ræða, óháð formi eignarhalds og án tillits til þeirrar vöru, þjónustu eða réttinda 

sem sýslað er með gegn endurgjaldi. Lögin gilda því um auglýsingar í hefðbundnum miðlum, 

svo sem dagblöðum og útvarpi, og einnig á hinu nýtilkomna stafræna formi, svo sem bloggum 

og samfélagsmiðlum, sbr. 1. og 2. gr. laganna.  

Hlutverk Neytendastofu er að auka öryggi, standa vörð um réttindi neytenda í viðskiptum 

og annast eftirlit og framkvæmd laga um neytendavernd. Neytendastofa hefur heimild til þess 

að beita stjórnvaldssektum, sbr. 26. gr. laganna.268 Á meðal þess sem kemur í hlut 

Neytendastofu er að annast eftirlit með starfsemi áhrifavalda, fyrirtækja og annarra á 

samfélagsmiðlum og hefur Neytendastofa í nokkrum tilfellum tekið til skoðunar auglýsingar 

áhrifavalda og fyrirtækja í tengslum við rangar, villandi og ósanngjarnar auglýsingar, sbr. 2. 

 
265 „Alcohol marketing in the WHO European Region“ (n. 25) 2. 
266 Í íslenskri orðabók er hvergi að finna skilgreiningu á því hvað áhrifavaldur sé, a.m.k. ekki í þeirri merkingu 

sem hér um ræðir. Hér er um að ræða skilgreiningu höfundar á því hvað í slíku starfi m.a. felst og því ekki um 

að ræða formlega skilgreiningu. Inná vefsíðu ríkisskattstjóra má þó finna upplýsingar um skattskyldu 

áhrifavalda sem kann að renna stoðum undir skilgreingu höfundar upp að vissu marki; „Áhrifavaldar“ 

(Skatturinn - skattar og gjöld) <https://www.skatturinn.is/einstaklingar/skattskylda/ahrifavaldar/> skoðað 9. maí 

2021. 
267 „Alcohol marketing in the WHO European Region“ (n. 25) 2. 
268 „Hlutverk“ (Neytendastofa) <https://www.neytendastofa.is/um-okkur/hlutverk/> skoðað 1. maí 2021. 
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mgr. 6. gr. sem mælir fyrir um að auglýsingar og aðrar viðskiptaaðferðir megi ekki vera 

ósanngjarnar gagnvart keppinautum eða neytendum.269 

Neytendastofa hefur þó eingöngu heimildir til þess að aðhafast í tengslum við hvernig 

auglýsingar á samfélagsmiðlum eru úr garði gerðar. Þá er til dæmis átt við að það sem kemur 

fram í auglýsingunni sé rétt, m.a. innihaldslýsing, og að það sé ljóst að um sé að ræða 

auglýsingu. Neytendastofa getur því alla jafna ekki skipt sér beinlínis af því hvað er auglýst. 

Af þessu leiðir að Neytendastofa getur ekki lagt stjórnvaldssektir á áhrifavalda þegar þeir taka 

að sér að auglýsa áfengi á samfélagsmiðlum, né önnur fyrirtæki, framleiðendur, sölustaði og 

aðra sem hafa það að atvinnu að selja áfengi, enda fellur það ekki undir starfsvið hennar heldur 

lögreglu.  

 Árið 2011 var þó lagt fyrir Alþingi frumvarp um breytingar á áfengislögum nr. 75/1998 

sem fól í sér að fela Neytendastofu eftirlit með banni við áfengisauglýsingum, sbr. 20. gr. 

áfengislaga og þar með færa það eftirlit úr höndum lögreglu og veita Neytendastofu heimild til 

þess að ljúka málum er varða áfengisauglýsingar með stjórnvaldssekt. Þessari tillögu var meðal 

annars ætlað að draga úr útgjöldum hjá lögreglu, ákærendum og dómstólum í ljósi þess að í 

þessum tilvikum þyrfti að fullreyna úrskurðarúrræði á stjórnsýslustigi. Tillögunni var einnig 

ætlað að gera bannið skilvirkara og skýrara, án þess þó að breyta því efnislega.270 Frumvarpið 

hlaut þó ekki brautargengi og var ekki samþykkt. Því fer lögregla enn með almennt eftirlit með 

brotum á áfengislögum sbr. 20. gr. áfengislaga, fyrir utan þær heimildir sem fjölmiðlanefnd 

hefur sbr. n-liður 1. mgr. 54. gr. og 4. mgr. 37. gr. laga um fjölmiðla nr. 38/2011. 

 

7.5 Falla áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum undir ákvæði 20. gr. áfl.? 

Verður að telja það nokkuð óumdeilt að auglýsingar sem eru keyptar og birtar á Facebook af 

íslenskum framleiðendum sé ætlað að höfða til íslenskra neytenda, enda eru slíkar auglýsingar 

alla jafna á íslensku. Hvort að 20. gr. áfengislaga nái yfir áfengislauglýsingar á 

samfélagsmiðlum, og veiti þar með lögreglu heimild til þess að aðhafast vegna brota á 

áfengislöggjöf á samfélagsmiðlum, vekur upp spurningar um skýrleika þeirra refsiheimilda 

sem 20. gr. áfengislaga veitir, en ekki verður ráðið af neinum opinberum gögnum að lögregla 

hafi nokkurn tímann aðhafst í slíkum málum, né heldur að álitamál um slíkt hafi komið til kasta 

dómstóla hérlendis.  

 
269 Hér má t.d. nefna ákvarðanir Neytendastofu frá 3. apríl 2019 nr. 16/2019 og frá 20. nóvember 2019 nr. 

47/2019. 
270 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1224-705. mál. 
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7.5.1 Skýrleiki refsiheimilda 20. gr. áfengislaga 

Meginreglan um skýrleika refsiheimilda er dregin af 1. mgr. 69. gr. stjskr. sem mælir fyrir um 

að engum verði gert að sæta refsingu nema hann hafi gerst sekur um háttsemi sem var refsiverð 

samkvæmt lögum á þeim tíma þegar hún átti sér stað. Almennt skal skýra refsilög þröngt ef 

vafi leikur á því hvort tiltekið sakarefni falli undir refsiákvæði, sbr. megininntak 1. gr. almennra 

hegningarlaga nr. 40/1940.271 Þetta sjónarmið hefur einnig verið orðað svo í dómaframkvæmd 

að virða skuli ákærða í hag vafa um það hvort refsiákvæði taki til ákveðinnar háttsemi.272  

 Íslenska áfengislöggjöfin er sérrefsilöggjöf, enda hefur hún að geyma refsiákvæði, sbr. 

VII. kafli laganna. Hvað varðar áfengisauglýsingar er að finna verknaðarlýsingu á þeirri 

háttsemi sem er refsinæm í 2. mgr. 20. gr. laganna en ákvæðið lýsir því hvað teljast skuli sem 

auglýsing á áfengi. Samkvæmt ákvæðinu felur auglýsing á áfengi í sér hvers konar tilkynningu 

til almennings vegna markaðssetningar þar sem sýndar eru í máli eða myndum áfengistegundir 

eða atriði tengd áfengisneyslu. Brot gegn ákvæði 20. gr. myndi að öllum líkindum flokkast sem 

samhverft brot þar sem löggjöfin hefur lýst þessum verknaði sem refsinæmum, án tillits til 

afleiðinga eða árangurs hans. Sú athöfn að auglýsa áfengi dugar því ein og sér til þess að brotið 

teljist fullframið í skilningi refsiréttar.273  

 Hæstiréttur Íslands hefur skorið úr um að samfélagsmiðlar teljist opinber vettvangur og 

því geta ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs, sbr. ákvæði XXV. kafla almennra 

hegningarlaga nr. 40/1940 (alm. hgl.), sem eru viðhöfð á samfélagsmiðlum verið refsiverð, sbr. 

dómur Hæstaréttar nr. 214/2014.274 Birting ákveðinna ummæla, mynda, gagna eða upplýsinga 

á samfélagsmiðlum getur því brotið gegn íslenskum lögum þegar það beinist að öðrum 

einstaklingi sem verður fyrir skaða. Þessi niðurstaða Hæstaréttar kann að veita vísbendingar 

um stöðu 20. gr. áfengislaga á samfélagsmiðlum, enda um að ræða opinberan vettvang þar sem 

auglýsingar birtast almenningi og samkvæmt ákvæði 20. gr. laganna er slíkt bannað.  

 Þess ber einnig að geta að nýverið voru lögfest ákvæði í alm. hgl. um kynferðislega 

friðhelgi, sbr. breytingarlög nr. 8/2021, einkum vegna óskýrleika í refsiheimildum að því er 

varðar kynferðisofbeldi á stafrænum vettvangi, einkum á samfélagsmiðlum.275 Í kjölfar 

lagabreytinganna er nú sérstaklega mælt fyrir um í almennum hegningarlögum að dreifing 

 
271 Sjá hér t.d. skýra afstöðu Hæstaréttar frá 28. apríl 1965 í máli nr. 203/1964. 
272 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I (Háskólaútgáfan 1999) 243–244. 
273 sama heimild 242. 
274 Mál Hæstaréttar frá 20. nóvember 2014 nr. 214/2014, einnig má nefna mál Hæstaréttar frá 24. maí 2012 nr. 

469/2011 þar sem ummæli voru viðhöfð á MySpace. 
275 Alþt. 2020-2021, A. deild, þskj. 296-267. mál., greinargerð með frumvarpinu. 
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gagna, myndefnis, upplýsinga eða sambærilegu efni um einkamálefni viðkomandi, hvort 

heldur sem er á stafrænu eða hliðrænu formi, sé refsivert athæfi, sbr. 288. gr. alm. hgl.  

 Þá er einnig vert að nefna að Neytendastofa hefur heimildir til þess að aðhafast þegar 

auglýsingar á samfélagsmiðlum brjóta gegn lögum 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og 

markaðssetningu líkt og var gerð grein fyrir í kafla 7.4.1 og því ætti engan að þurfa að undra 

ef lögreglan tæki upp á því sama á grundvelli 20. gr. áfengislaga. 

 Af ofangreindu verður ráðið að nokkuð óumdeilt sé að íslensk lögsaga nái yfir brot á 

íslenskum lögum sem beinast að öðrum einstaklingum og eru framin á samfélagsmiðlum. Af 

þeim sökum má leiða líkur að því að brot gegn 20. gr. áfengislaga sem framin eru á 

samfélagsmiðlum af Íslendingum eða íslenskum fyrirtækjum á íslensku forráðasvæði, sbr. 4. 

gr. alm. hgl., heyri undir íslenska löggjöf. Ætti lögreglan því að öllum líkindum að geta aðhafst 

og beitt refsiheimildum eftir því sem við á þegar áfengisauglýsingar birtast á samfélagsmiðlum. 

Þá þykir einnig vert að nefna að lögreglu ber skylda til þess að rannsaka afbrot sem kunna að 

enda með saksókn, sbr. 142. gr. laga um meðferð sakamála nr. 88/2008, nema önnur ákvæði 

XII. kafla laganna leiði til annars.  

 

7.5.2 Lögvilla 

Í ljósi þess lögleysis sem ríkir á samfélagsmiðlum, ef svo mætti að orði komast, í tengslum við 

áfengisauglýsingar vakna upp spurningar um hvaða áhrif tómlæti íslenskra stjórnvalda kynni 

að hafa á refsiheimildir 20. gr. áfengislaga, þar sem áfengisauglýsingar hafa hingað til siglt 

lygnan sjó fyrir framan nefið á lögreglunni án þess að nokkuð sé aðhafst. 

 Hugtakið lögvilla er almennt skilgreint sem vanþekking á tilvist eða efni réttarreglna, 

misskilningur eða röng túlkun á efni þeirra eða réttaráhrifum.276 Í 3. tl. 1. mgr. 74. gr. alm. hgl. 

er fjallað um áhrif afsakanlegrar lögvillu vegna vanþekkingar eða misskilnings á réttarreglum 

sem banna framkvæmd verknaðar, en ákvæðið tilgreinir einungis bannbrot líkt og 20. gr. 

áfengislaga. Lögvilla getur stafað af því að stjórnvöld láti líða hjá að framfylgja lögum, þannig 

að til dæmis aðgerðarleysi ákæruvalds á tilteknu athafnasviði gefi tilefni til misskilnings.277 

 Nú er sú staða uppi á samfélagsmiðlum að áfengisauglýsingar, sem beinast að íslenskum 

neytendum, þrífast þar óáreittar í margvíslegum formi. Hafa áfengisframleiðendur sniðgengið 

íslenska löggjöf og stundað ólöglega iðju við markaðssetningu, ásamt öðrum sem taka að sér 

 
276 Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III (Háskólaútgáfan 2004) 40. 
277 sama heimild. 43. 
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að markaðssetja áfengi, á samfélagsmiðlum,278 svo átölulaust að hægt væri að líta svo á að 

íslensk yfirvöld hafi látið það viðgangast nánast sem venju að áfengisauglýsingar þrífist á 

samfélagsmiðlum.279  

 Jónatan Þórmundsson fjallar um í riti sínu Afbrot og refsiábyrgð III að á síðari árum hafi 

dómstólar síður fallist á viðbárur sakborninga um afsakanlega lögvillu, en þeir dómar sem hafa 

gengið þar sem afsakanleg lögvilla hefur leitt til niðurfellingu refsingu eða refsimildunar voru 

flestir frá árunum 1940-1990 í dómakönnun Jónatans.280 Það er þó ekki þar með sagt að ekki 

væri hægt að bera fyrir sig afsakanlega lögvillu, sbr. 3. tl. 1. mgr. 74. gr. alm. hgl. ef auglýsandi 

áfengis yrði saksóttur fyrir brot á 20. gr. áfengislaga vegna áfengisauglýsingar á 

samfélagsmiðli.  

 Hinsvegar verður að telja löglíkur á því að sérhver íslenskur áfengisframleiðandi sé 

meðvitaður um tilvist ákvæðis 20. gr. áfengislaga og þeirrar staðreyndar að hér á landi sé 

almennt bannað að auglýsa áfengi. Í framangreindri skilgreiningu á hugtakinu lögvilla er vísað 

til misskilnings eða rangrar túlkunar á efni reglu. Við samanburð á því tvennu er sá munur 

helstur að misskilningur er oftast tilfallandi en röng túlkun fremur byggð á meðvituðu mati á 

aðstæðum og því síður afsakanleg, ef hún reynist röng.281 Að framangreindu virtu má leiða 

líkur að því að íslenskir áfengisframleiðendur séu meðvitað að meta aðstæður sem svo að 20. 

gr. áfengislaga nái ekki yfir samfélagsmiðla og því um að ræða ranga túlkun, eða að 

framleiðendur kjósi hreinlega að hunsa tilvist reglunnar, þar sem hingað til hafi þeir komist 

upp með að auglýsa áfengi á samfélagsmiðlum.  

 Verður hér dregin sú ályktun að ósennilegt sé að íslenskur áfengisframleiðandi geti borið 

fyrir sig afsakanlega lögvillu, sbr. 3. tl. 1. mgr. 74. gr. alm. hgl., enda megi leiða líkur að því 

að framleiðandinn sé meðvitaður um tilvist 20. gr. áfengislaga og því um að ræða meðvitað 

mat á aðstæðum, en líkt og áður segir er síður afsakanlegt ef bera á fyrir sig lögvillu ef um er 

að ræða ranga túlkun. Að lokum þykir hinsvegar vert að nefna að þegar almennt ríkir tómlæti 

um markvissa lagaframkvæmd á ákveðnu sviði kann það að kalla á tiltölulega væg viðbrögð 

réttarkerfisins fyrst um sinn ef aðhafast á í málum.282  

 

 
278 Til dæmis áhrifavaldar. 
279 Jónatan Þórmundsson (n. 280) 80, sjá tilvísun í mál Hæstaréttar frá 13. október 1954 nr. 3/1954. 
280 sama heimild 82–83. 
281 sama heimild 43.  
282 sama heimild 80. 
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7.6 Samantekt 

Framangreind umfjöllun um þá tækniframþróun sem hefur meðal annars opnað á nýjar leiðir 

við markaðssetningu áfengis, er til þess fallin að varpa nýju ljósi á þær kringumstæður sem eru 

uppi á íslenskum áfengismarkaði nú til dags. Verða þau sjónarmið sem hér hafa verið rakin 

höfð til hliðsjónar þegar tekin er afstaða til þess hvort að 20. gr. áfengislaga, sem mælir fyrir 

um almennt áfengisauglýsingabann, feli í sér réttmætar takmarkanir á frjálsum vöruviðskiptum 

innan Evrópska efnahagssvæðisins.  

 

8 NIÐURSTÖÐUR OG NÝ SJÓNARMIÐ 

Að mati höfundar er framangreind umfjöllun til marks um áhugaverða og sérkennilega stöðu 

hins nær aldargamla íslenska áfengisauglýsingabanns, sem nú er mælt fyrir um í 20. gr. 

áfengislaga, gagnvart meginreglu EES-samningsins um frjáls vöruviðskipti. Með vísan til 

úrlausna Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins í þeim málum sem hafa verið rakin og 

varða áfengisauglýsingar verður ráðið að ákvæði 20. gr. áfengislaga feli óhjákvæmilega í sér 

ráðstöfun sem hefur samsvarandi áhrif og magntakmarkanir á frjálsum vöruviðskiptum, sbr. 

34. gr. TFEU og 11. gr. EES-samningsins.  

Með hliðsjón af niðurstöðu Evrópudómstólsins í málum Gorumet og De Agostini283 verður 

að telja ljóst að bannið feli í sér hindrun á aðgengi innfluttra vara á íslenskan áfengismarkað. 

Íslenskir neytendur eru sjálfkrafa líklegri til þess að þekkja íslenskar vörur og vörumerki 

umfram erlendar vörur og vörumerki en bannið kemur jafnframt í veg fyrir að erlendir 

framleiðendur geti notfært sér það sem ætla má að sé áhrifaríkasta leiðin til þess að komast inn 

á íslenska markaðinn, þ.e. með auglýsingum.  

 Höfundur telur ljóst af dómaframkvæmd bæði Evrópudómstólsins og EFTA-dómstólsins 

að aðildarríki hafi þó töluvert rúmt svigrúm til þess að mæla fyrir um takmarkanir á 

áfengisauglýsingum. Ákvæði 34. gr. TFEU, sbr. 11. gr. EES-samningsins, kemur ekki í veg 

fyrir að aðildarríki takmarki frelsi til þess að auglýsa áfengi og kunna slíkar takmarkanir að 

vera réttlætanlegar á grundvelli lýðheilsusjónarmiða, sbr. 36. gr. TFEU og 13. gr. EES-

samningsins, svo lengi sem þær standast áskilnað meðalhófsreglunnar.  

 
283 C-405/98 Gourmet (n. 204), 21. mgr. og C-34-35-36/95 De Agostini (n. 147). 
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 Sjónarmið um meðalhóf skipta miklu máli varðandi hvort og þá með hvaða hætti 

takmarkanir á áfengisauglýsingum séu réttlætanlegar. Löggjöf sem felur í sér slíka takmörkun 

á frjálsum vöruviðskiptum á grundvelli lýðheilsusjónarmiða þarf ávallt að vera hófstillt og 

uppfylla áskilnað meðalhófsreglunnar til þess að hún geti verið réttlætanleg á grundvelli 36. gr. 

TFEU og 13. gr. EES-samningsins. Þarf jafnframt að vera ljóst að til verndar lýðheilsu séu 

engin vægari úrræði tæk til þess að ná sama markmiði og slík úrræði mega ekki ganga lengra 

en efni standa til miðað við það markmið sem stefnt er að. Þar að auki þarf takmörkunin að 

vera hæf til þess að ná umræddu markmiði á skilvirkan og markvissan hátt ásamt því að þjóna 

raunverulegum tilgangi sínum. Það tilfelli sem hér er til skoðunar, þ.e. bann við 

áfengisauglýsingum, sbr. 20. gr. áfengislaga, þarf því að vera í samræmi við áskilnað 

meðalhófsreglunnar til þess að hægt sé að réttlæta þá takmörkun sem felst í reglunni á 

grundvelli lýðheilsusjónarmiða. 

 Er það mat höfundar að ákvæði 20. gr. áfengislaga sem leggur almennt bann við 

áfengisauglýsingum nái tæpast markmiðum sínum á fullnægjandi hátt og feli þar með í sér 

óréttlætanlega takmörkun á frjálsum vöruviðskiptum vegna þess að bannið fullnægir ekki 

áskilnaði meðalhófsreglunnar. Liggja þar einkum tvær ástæður að baki. Annarsvegar verður að 

telja að ákvæði 3. mgr. 20. gr. áfengislaga og sá möguleiki sem felst í ákvæðinu á því að 

sniðganga bannið, geti ekki haft önnur áhrif en að draga úr nauðsyn og stöðugleika þess enda 

þrífast dulbúnar áfengisauglýsingar víða. Hinsvegar þykir ljóst að hið stafræna og tæknilega 

umhverfi sem samfélag manna býr nú við og hefur meðal annars í för með sér að á hinum 

nýtilkomnu miðlum eru áfengisauglýsingar að birtast Íslendingum á margfalt fleiri stöðum en 

eingöngu í erlendum tímaritum, en líkt og 1. tl. 4. mgr. 20. gr. áfengislaga mælir fyrir um eru 

áfengisauglýsingar í erlendum tímaritum undanskildar hinu annars almenna áfengisauglýsinga-

banni. Þar að auki birtast áfengisauglýsingar frá íslenskum framleiðendum óáreittar og 

eftirlitslausar á samfélagsmiðlum og virðast þær auglýsingar í nær algjöru skjóli frá 20. gr. 

áfengislaga, enda hefur lögregla hingað til ekki aðhafst í slíkum málum. 

 Í ljósi þessa telur höfundur því að ákvæði 20. gr. áfengislaga sé í grundvallaratriðum 

ófullkomið og standi á brauðfótum gagnvart EES-samningnum en verða þessi þrjú atriði rakin 

hér í sitthvoru lagi.  

 

8.1 Sniðgönguákvæði 3. mgr. 20. gr. áfengislaga 

Hérlendis hefur heimildin til þess að auglýsa léttöl verið í gildi síðan árið 1991, sbr. 2. mgr. 2. 

gr. reglugerðar nr. 62/1989 eins og henni var breytt með breytingarreglugerð nr. 317/1991, sbr. 
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nú 3. mgr. 20. gr. áfengislaga, líkt og rakið var í kafla 2.2.2. Vinnuhópur á vegum 

ríkislögreglustjóra taldi í skýrslu sinni frá árinu 2001 að með því að auglýsa bjórtegundir í 

skjóli þeirrar undanþágu sem 3. mgr. 20. gr. mælir fyrir um væri um að ræða dulbúnar 

áfengisauglýsingar og að með því að framleiða og auglýsa slíka drykki væri ætlunin að koma 

á framfæri hinni áfengu framleiðslu,284 en í skýrslu á vegum fjármálaráðuneytisins frá árinu 

2010 var einnig tekið í sama streng.285  

Með vísan til umfjöllunar í kafla 3.2 og 6.5.5 dregur höfundur þá ályktun að undanþágan 

sem ákvæði 3. mgr. 20. gr. heimilar, þ.e. auglýsingar á léttöli, sé ekki til annars fallin en að 

draga úr hæfi áfengisauglýsingabannsins enda verður að telja það óhæft til þess að ná þeim 

markmiðum sem því er ætlað. Með því að heimila bjórframleiðendum að auglýsa vörur sínar á 

nánast sama hátt og ef um væri að ræða áfengan drykk getur bannið varla talist ná markmiðum 

sínum, sbr. áskilnað meðalhófsreglunnar. Að mati höfundar er tæpast rökrétt að ætla að 

auglýsingar á léttöli með 2,25% magn af hreinum vínanda hafi einhver önnur áhrif sem um 

munar á neysluhegðun almennings í samanburði við auglýsingar á áfengum bjór frá sama 

framleiðanda sem inniheldur rúmlega það magn af hreinum vínanda.  

Markmið auglýsinga á léttöl er í flestum, ef ekki öllum tilfellum að auglýsa hina áfengu 

framleiðslu, líkt og Ríkislögreglustjóri taldi raunina vera í skýrslu sinni frá árinu 2001 og nefnd 

á vegum fjárálaráðuneytisins frá árinu 2010 tók undir. Verður því að telja yfirgnæfandi líkur á 

því að léttölsauglýsing sé síður en svo til þess fallin að beina neytandanum í næstu kjörbúð til 

þess að versla sjálft léttölið. Þvert á móti verður að telja auglýsinguna leitast við að hvetja 

neytandann til þess að velja sér heldur auglýst vörumerki næst þegar hann gerir sér ferð í sjálfa 

Vínbúðina eða á næsta hverfisbar.  

 

8.2 Tækniframþróun og áfengisauglýsingabann 

Líkt og áður hefur verið gerð grein fyrir þrífast áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum og 

öðrum mynddeiliveitum nær óáreitt. Að mati höfundar er ákveðinn grundvallar eðlismunur 

sem skilur að annarsvegar samfélagsmiðla og aðrar mynddeiliveitur og hinsvegar hina 

hefðbundnu fjölmiðla svo sem sjónvarp, útvarp og blaðaútgáfur. Mynddeiliveitur og aðrir 

nútíma vefmiðlar þekkja ekki þau ósýnilegu landamæri sem hinir hefðbundnu fjölmiðlar þrífast 

innan, ef svo mætti að orði komast. Með þessu er átt við að fjölmiðlarnir sem hér um ræðir eru 

 
284 Alþt. 2006 – 2007, A. deild, þskj. 44-44. mál, fylgiskjal; Skýrsla vinnuhóps ríkislögreglustjórans um 

viðbrögð við áfengisauglýsingum. 
285 Starfshópur á vegum fjármálaráðherra (n. 18) 43. 
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töluvert staðbundnari en mynddeiliveiturnar. Allir í Evrópu nota nefnilega sama Facebook og 

Instagram en einstaklingur sem hvorki býr á Íslandi, né hefur sérstaka tengingu við landið, er 

trúlega ekki mikið að horfa á íslenskar sjónvarpsútsendingar, hlusta á íslenskt útvarp né lesa 

íslenska fréttamiðla. Sá sem notast hinsvegar við íslenska miðla verður ekki útsettur fyrir 

áfengisauglýsingum þar, enda eru áfengisauglýsingar bannaðar samkvæmt 20. gr. áfengislaga. 

Sá hinn sami á þess þó í vændum að sjá áfengisauglýsingar á mynddeiliveitum, einna helst á 

samfélagsmiðlum, en þar virðist sem ákvæði 20. gr. íslensku áfengislaganna hafi litla sem enga 

þýðingu í framkvæmd. 

 Tilvist áfengisauglýsinga á samfélagsmiðlum, umfangið sem er þar í umferð og skortur á 

eftirliti með þeim, rennir enn frekar stoðum undir þá ályktun höfundar að ákvæði 20. gr. 

áfengislaga sem leggur almennt bann við áfengisauglýsingum standist ekki meðalhófsreglu 

Evrópuréttar og felur þar af leiðandi í sér óréttlætanlega hindrun á frjálsum vöruviðskiptum 

innan Evrópska efnahagssvæðið. Í ljósi þess tómlætis sem felst í athafnaleysi íslenskra 

stjórnvalda við eftirfylgni bannsins á samfélagsmiðlum, fæst það ekki staðist að svona almennt 

bann teljist vera nauðsynlegt né hæft til þess að ná fram þeim markmiðum sem stefnt er að, 

enda þjónar það vart tilgangi sínum í því umhverfi nútíma samfélag býr við. Þegar ekki er 

raunhæft að viðhalda bann- og refsistefnu, sem íslensk stjórnvöld hafa hingað til talið 

nauðsynlegt að gera, og framfylgja áfengisauglýsingabanni á markvissan og skilvirkan hátt er 

tæpast hægt að líta svo á að almennt bann sé hæft til þess að ná því markmiði sem stefnt er að 

og gengur því fram úr meðalhófi. 

 

8.3 Algjört bann eða ekkert bann? 

Við samanburð á Pedicel málinu fyrir Hæstarétti Noregs, og Gourmet málinu fyrir sænska 

Markaðsdómstólunum, er tilefni til þess að velta því upp hvort að hérlendis væri einfaldlega 

nóg að fella úr gildi sniðgönguheimildina sem felst í 3. mgr. 20. gr. áfengislaga og líta þar með 

til úrlausnar Hæstaréttar Noregs í Pedicel málinu.286 Líkt fjallað var um í kafla 6.5.4 taldi 

dómstóllinn að í ljósi þess að engar undantekningar væru á banninu aðrar en að undanskilja 

erlend tímarit væri réttlætanleg takmörkun. Hinsvegar leit Markaðsdómstóllinn svo á að 

þágildandi almenna sænska áfengisauglýsingabann væri óréttlætanleg takmörkun, sbr. 

umfjöllun í kafla 6.5.3, einkum vegna misvísandi fræði- og vísindagagna um samspil 

áfengisauglýsinga og neyslu áfengis.  

 
286 Rt. 2009 s. 839. 
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 Er það mat höfundar að sá kostur að líta til úrlausnar Hæstaréttar Noregs og fella úr gildi 

sniðgönguákvæði 3. mgr. 20. gr. áfengislaga sé ekki vænlegur. Sú afstaða byggir á þeirri 

staðreynd að tækniframþróunin, breytt markaðsumhverfi áfengis og sá viðsnúningur sem hefur 

orðið í samfélagsumræðunni, leiði einfaldlega til þess að það sé ekki raunhæft að framfylgja 

slíku banni. Er það skoðun höfundar að í nútíma samfélagi er nánast hægt að fullyrða að áfengi 

verði áfram auglýst fyrir íslenskum neytendum, það verði einfaldlega ekki hjá því komist á 

öllum þeim vígstöðum sem þær kunna að birtast á. Á síðustu fimm árum hefur ekkert brot gegn 

20. gr. áfengislaga sætt ákærumeðferð.287 Gefur sú tölfræði fátt annað til kynna en að sú stefna 

stjórnvalda að framfylgja almennu banni við áfengisauglýsingum eigi sér einfaldlega ekki stoð 

í raunveruleikanum og sé ekki raunhæfur kostur til þess að ná því markmiði sem stefnt er að, í 

ljósi þeirra kringumstæðna sem eru uppi á íslenskum áfengismarkaði.  

 Telur höfundur brýnt að ákvæði 20. gr. áfengislaga verði endurskoðað í náinni framtíð og 

að þær takmarkanir sem verði á áfengisauglýsingum taki mið af þeim sjónarmiðum sem hafa 

verið sett fram fyrir Evrópudómstólunum og EFTA-dómstólnum. Ljóst er að 

áfengisauglýsingum er hægt að setja margvíslegar skorður sem standast meðalhófsreglu, til 

dæmis með banni við áfengisauglýsingum í sjónvarpi og útvarpi, takmörkunum á áfengismagni 

í auglýsingum á áfengum drykkjum og takmarkanir á þeim stöðum sem heimilt er að birta 

áfengisauglýsingar.  

 Þar að auki þykir höfundi brýnt að reglur í kringum áfengisauglýsingar verði skýrar og 

þannig úr garði gerðar að þær setji auglýsendum mörk sem auðvelt sé að fylgja. Þar má til 

dæmis líta til 1. mgr. 1. gr. 7. kafla sænsku áfengislaganna288 en þar er mælt fyrir um að sérstaks 

hófs skal ávallt gætt við markaðssetningu áfengis og mega auglýsingar þess hvorki vera 

uppáþrengjandi né fela í sér hvatningu til neyslu þess. Telur höfundur að sambærilegt ákvæði 

og hið sænska sem hér er vísað til sé sérstaklega vænlegt til árangurs í tengslum við 

áfengisauglýsingar á samfélagsmiðlum, sem erfitt er að hafa eftirlit með, þar sem það setur 

ákveðin mörk. Jafnframt telur höfundur vænlegan kost að eftirlit með áfengisauglýsingum á 

samfélagsmiðlum yrði eflt sérstaklega, til dæmis með aðkomu Neytendastofu, mögulega á 

sambærilegan hátt og lagt var upp með í frumvarpinu árið 2011 sem fjallað var um í kafla 

7.4.1,289 enda er erfitt að sjá fyrir að lögregla muni nokkurn tímann geta stundað virkt eftirlit 

með brotum á ákvæði 20. gr. áfengislaga á samfélagsmiðlum. 

 
287 Þjónustusvið ríkislögreglustjóra, tölvupóstur til höfundar (20. apríl 2021). 
288 Alkohollag (2010:1622). 
289 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1224-705. mál. 
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 Líkt og í flestum þeim löndum sem Ísland kýs að bera sig saman við, svo sem Norðurlönd 

og önnur vestræn ríki, eru áfengisauglýsingum settar skorður.290 Stefna íslenskra stjórnvalda í 

áfengismálum hefur í áratugi verið að draga úr misnotkun áfengis, sbr. 1. gr. áfengislaga. Telur 

höfundur þá stefnu stjórnvalda fela í sér göfugt markmið sem byggir á réttmætum og eðlilegum 

grunni. Að mati höfundar felur hinsvegar hið íslenska almenna áfengisauglýsingabann, líkt og 

það birtist í 20. gr. áfengislaga, í sér óréttlætanlega takmörkun á frjálsum viðskiptum innan 

Evrópska efnahagssvæðisins, sbr.  ákvæði 11. gr. EES-samningsins, og fer því í bága 

þjóðaréttarlegar skuldbindingar ríkisins. Þeirri rannsóknarspurningu sem varpað var fram í 

inngangi ritgerðarinnar hefur því hér verið svarað neitandi. Með vísan til alls þess sem hefur 

hér verið rakið er það mat höfundar að íslenska áfengisauglýsingabannið, í þeirri mynd sem 

það nú er, sé óhæft til þess að ná fram þeim markmiðum sem stefnt er að, þ.e. að vinna gegn 

misnotkun áfengis, sbr. 1. gr. áfengislaga. 

   

 
290 STAP (n. 23). 
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Embætti landlæknis, „Áfengisauglýsingar beinast jafnvel að ungum börnum“ (Embætti 

landlæknis, 31. júlí 2006) <https://www.landlaeknir.is/um-

embaettid/frettir/frett/item17279/$item_att544> skoðað 19. maí 2021 

Fjölmiðlanefnd, „Rekstrarumhverfi einkarekinna fjölmiðla: Rekstrarumhverfi, afstaða 
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