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Vísað er til bréfs efnahags- og viðskiptanefhdar Alþingis 16. mars 2005 þar sem 
réttarfarsnefnd er sent til umsagnar frumvarp til samkeppnislaga (590. mál).

Réttarfarsnefnd hefur farið yfir þau ákvæði frumvarpsins sem lúta að réttarfari og 
telur ekki efni til að gera athugasemdir við önnur ákvæði frumvarpsins en 1. mgr. 27. 
gr. um bindandi gildi ákvarðana Efitirlitsstofnunar EFTA fyrir dómstóla hér á landi. 
Var einum nefndarmanni falið að taka saman umsögn um þetta ákvæði frumvarpsins 
og fylgir umsögnin hjálagt. Réttarfarsnefnd tekur undir þau sjónarmið sem þar eru sett 
fram og þá tillögu sem er að finna í niðurlagi umsagnarinnar.

Virðingarfyllst, 
f.h. réttarfarsnefndar

Benedikt Bogason, ritari
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Umsögn um 1. mgr. 27. gr. frumvarps til samkeppnislaga 
(þingskjal 830 -  590. mál)

1. Framsal dómsvalds samkvæmt fyrirliggjandi frumvarpi.
í 1. mgr. 27. gr. frumvarpsins segir:
„Þegar dómstóll fjallar um samninga, ákvarðanir eða aðgerðir skv. 53. og 54. gr. EES- 

samningsins í máli sem Efíirlitsstofnun EFTA hefur þegar tekið ákvörðun í má úrlausn hans 
ekki bijóta í bága við þá ákvörðun. Enn fremur skal hann forðast að leysa úr máli á annan veg 
en þann sem Eftirlitsstofnun EFTA kann að gera í máli sem hann hefur til meðferðar. 
Dómstóllinn getur í þessu skyni frestað meðferð málsins.“

Hér er gert ráð fyrir að íslenskir dómstólar séu bundnir við niðurstöður Eftirlitsstofnunar 
EFTA (ESA) sem hún kemst að á grundvelli 56. gr. EES-samningsins. Fyrsti málsliðurinn 
virðist binda hendur íslenskra dómstóla þó að mál sem þar eru rekin varði aðra aðila en mál 
eftirlitsstofnunarinnar tekur til. Samkvæmt orðum ákvæðisins virðist einnig sem íslenskir 
dómstólar séu bundnir af ákvörðunum ESA þótt sakarefni sem rekið er fyrir þeim sé annað en 
rekið var fyrir eftirlitsstofnuninni, t.d. þegar skaðabótamál er rekið fyrir íslenskum dómstóli á 
hendur aðila vegna brota á samkeppnislögum. í síðari málsliðunum er fjallað um svonefnd 
litispendens áhrif.

Ekki fer á milli mála að umrætt ákvæði frumvarpsins felur í sér framsal á dómsvaldi eins 
og það hefur verið skýrt samkvæmt 2. og 60. gr. stjómarskrárinnar. Álitaefiiið er því hvort 
slíkt framsal sé heimilt samkvæmt íslensku stjómarskránni.

2. Framsal dómsvalds í fyrri tilvikum.
Finna má nokkur fyrri tilvik þar sem vald hefur á svipaðan hátt verið framselt. Þau varða 

þó einkum aðstæður þegar skipta þarf lögsögu milli ríkja, sbr. t.d. Norðurlandasamning um 
meðlagsgreiðslur o.fl. í Lúganósamningnum milli EB og EFTA ríkja um dómsvald og um 
fullnustu dóma í einkamálum var þó ekki gengið lengra en að skylda dómstóla til „að taka 
réttmœtt tillit til (auðkennt hér) fordæma sem úrlausnir dómstóls Evrópubandalaganna og 
dómstóla í aðildarríkjum Evrópubandalaganna veita (...)“. Benda má á 6. gr. EES- 
samningsins sem miðar við að dómstólar aðildarríkjanna séu aðeins bundnir við dóma 
dómstóls EB (með tilteknum skilyrðum) sem kveðnir voru upp fyrir undirritunardag 
samningsins. í 2. mgr. 3. gr. samningsins um Efitirlitstofnun og dómstól EFTA er síðan tekið á 
því hvemig eigi að fara með dóma dómstóls EB frá síðari tíma. Þar segir að taka skuli 
„tilhlýðilegt tillit til (auðkennt hér) þeirra meginreglna“ sem mælt er fyrir um í viðkomandi 
úrskurðum dómstólsins.

Hvorki EES-samningurinn né fylgisamningar hans gera ráð fyrir að íslenskir dómstólar 
séu bundnir við dóma EFTA dómstólsins eða EB dómstólsins. Þess er einnig að geta að EES- 
samningurinn gerir ráð fyrir því í bókun 35 að aðildarríkjum sé ekki gert að framselja 
löggjafarvaldið og með aðfararorðum samningsins lýsa aðilar að honum yfir fullri virðingu 
fyrir sjálfstæði dómstólanna. í EES-samningnum og fylgisamningum hans er því ekkert sem 
skuldbindur íslenska ríkið til að taka upp ákvæði slíkt sem gert er ráð fyrir í frumvarpinu.

3. Álitsgerð um Schengensamninginn.
Riija má upp að í álitsgerð Davíðs Þórs Björgvinssonar, Stefáns M. Stefánssonar og 

Viðars Más Matthíassonar frá 31. ágúst 1999 um Schengensamninginn var fjallað um það 
álitaefni hvort íslenskir dómstólar væru í raun bundnir við niðurstöður dómstóls 
Evrópubandalaganna varðandi Schengenreglumar. Þar sagði m.a.:

„30. Við teljum þó að þetta leiði ekki til þess að samningurinn teljist ósamrýmanlegur
stjómarskránni. Þess er fyrst að gæta, til viðbótar þeim sjónarmiðum sem nefnd eru í kafla
11.4. í álitsgerð okkar frá 3. desember 1997, að í samningnum felst ekki að íslenskir



2

dómstólar muni fá fyrirmæli um að breyta úrlausnum sem þeir hafa komist að eða 
bindandi fyrirmæli um að dæma með tilteknum hætti. Á hinn bóginn getur vel verið að 
íslenski löggjafinn þurfi að bregðast við ef ósamræmi er komið upp og breyta lögum til 
tryggja einsleitni í framtíðinni.“
Niðurstaðan varðandi dómsvald var því sú að í umræddum samningi Islands og ESB væri 

ekkert sem gæti flokkast imdir framsal á íslensku dómsvaldi.

4. Heimildir til framsal fullveldis.
í fyrrgreindri álitsgerð frá 31. ágúst 1999 var talið að Alþingi hefði visst svigrúm til að 

túlka stjómarskrána með hliðsjón af fullveldisframsali. Svo segir í álitsgerðinni:
í fyrsta lagi vegna þess að dómstólar ættu þess ekki kost að dæma í máli um 
stjómarskrárleg atriði fyrr en löngu efti r að tiltekinn samningur (eða almenn lög) er 
kominn til framkvæmda. Væri því ekki óeðlilegt „að játa löggjafanum sjálflim, 
lýðræðislega kjömum meirihluta Alþingis, visst svigrúm til að túlka stjómarskrána.“ 
í öðru lagi vegna þess að ekki mætti þrengja um of að möguleikum íslenska ríkisins sem 
fullvalda þjóðréttaraðila til að tryggja hagsmuni sína sem best í samstarfi og samningum 
við aðrar þjóðir.
Tekið skal fram að í álitsgerðinni eru þessi sjónarmið rökstudd ítarlega, sbr. einkum 9. og 

10. gr. hennar. í raun er þama á ferðinni frekari útfærsla þeirra sjónarmiða sem fram komu í 
álitsgerð um EES-samninginn frá 6. júlí 1992 og vikið verður að síðar.

5. Álitsgerð varðandi 27. gr. frumvarpsins.
I athugasemdum við frumvarpið er varðandi 27. gr. þess vísað til álitsgerðar frá 30. 

október 2004, þar sem komist er að þeirri niðurstöðu að ákvæði þetta fái staðist ákvæði 
stjómarskrárinnar. Byggir þetta álit á „venjuhelgaðri reglu um að almenna löggjafanum sé að 
uppfylltum ákveðnum skilyrðum heimilt að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli til 
alþjóðastofnana.“ í álitsgerðinni segir að ekki hafí þó reynt á gildi þessarar reglu fyrir 
íslenskum dómstólum og að nánara inntak hennar sé „óljóst og ytri mörk heimils framsals 
ekki skýr. Af þeim sökum felst ákveðin áhætta í því að byggja framsal ríkisvalds til 
alþjóðastofnana á þessari reglu“ segir í álitsgerðinni. Þar er talið að löggjafinn hafi „allmikið“ 
svigrúm til að skýra og beita stjómarskránni í samræmi við „ríkjandi viðhorf í stjómmálum“. 
Segir einnig að slíkt viðhorf sé „haganlegt og skynsamlegt“ sé tekið mið af þróun mála í 
alþjóðasamskiptum og alþjóðaviðskiptum. Fyrrgreind óskráð regla sé á því reist að í 
lagaframkvæmd og fræðikenningum hafi verið við það miðað að heimilt sé í takmörkuðum 
mæli að framselja ríkisvald til alþjóðastofnana og sé EES-samningurinn sjálfur skýrasta dæmi 
um þetta. I álitsgerðinni segir að síðan að „forsendan fyrir því að 27. gr. frumvarpsins standist 
gagnvart stjómarskrá er að fallist sé á að í íslenskum rétti gildi venjuhelguð regla um að hinn 
almenni löggjafi hafi heimild til að framselja ríkisvald í takmörkuðum mæli til 
alþjóðastofnana, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, án sérstakrar heimildar í 
stjómarskránni.“

I álitsgerðinni hefur samkvæmt þessu verið gefin ákveðin forsenda um tilvist tiltekinnar 
stjómskipulegrar venju og er niðurstaðan síðan rökstudd með hliðsjón af tilvist 
venjureglunnar. Þessi aðferð orkar tvímælis úr því að ekki er unnt að ákvarða efni venjunnar. 
Það má með öðrum orðum draga í efa tilvist venjureglu ef hún er óljós og mörk hennar óskýr 
eins og haldið er fram í álitsgerðinni.

Eins og áður greinir eru heimildir til framsals ríkisvalds þekktar í íslenskum rétti í 
takmörkuðum mæli en þær má skýra með öðrum hætti en þeim að um stjómskipulega venju 
sé að tefla. Nærtækast er einfaldlega að segja að stjómarskráin sjálf verði skýrð með þeim 
hætti að hún leyfi framsal fullveldis í nánar skilgreindum tilvikum sem eru ólík innbyrðis. Þau 
vinnubrögð hafa verið notuð í fyrri álitsgerðum um EES samninginn. Með öðrum orðum snýst
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álitaefnið fyrst og fremst um það hvar mörk heimilis framsals liggja en mun síður um hvort 
einhver tiltekin venjuregla gildi í íslenskum rétti sem er opin í flestar áttir. Það hefur löngum 
verið vitað að einhver frávik eru leyfileg og var EES-samningurinn einmitt dæmi um það eins 
og raunar er nefnt í álitsgerðinni. Mörk leyfilegra frávika eru hins vegar ávallt álitaefni, ekki 
síst þegar gengið er ávallt lengra og lengra í framsali ríkisvalds eins og dæmin sanna.

6. Norska framkvæmdin.
í Noregi hefur verið tekin upp svipuð regla og ráðgert er að taka upp í íslenskum rétti með 

1. mgr. 27. gr. frumvarpsins, sbr. 8. gr. laga om gennomföring og kontroll av E0S-avtalens 
Konkurranseregler mv. Þar í landi kemur í fyrsta lagi ákvæði 112. gr. stjómarskrárinnar til 
skoðunar þegar álitamál rísa um framsal ríkisvalds en þar segir efnislega að norsk stjómvöld 
fari með ríkisvald í Noregi. Til að breyta þessu fyrirkomulagi þarf stjómarskrárbreytingu en 
þó því aðeins að um sé að ræða veruleg frávik. Á hinn bóginn heimilar 93. gr. norsku 
stjómarskrárinnar að ríkisvald sem stjómarskráin áskilur norskum stjómvöldum sé framselt til 
„alþjóðlegara stofnana sem Noregur er aðili að“. í annan stað má framselja ríkisvald án þess 
að samþykki % atkvæða á Stórþinginu þurfi til að koma á grundvelli 93. gr. ef um er að ræða 
smávægilegt framsal (Iite inngripende). Ef um er að ræða smávægilegt framsal samkvæmt 
framansögðu á 2. mgr. 26. gr. norsku stjómarskrárinnar við og samþykki einfalds meirihluta 
Stórþingsins nægjanlegt. Niðurstaða Norðmanna var sú að í því tilviki sem hér um ræðir væri 
um smávægilegt fullveldisframsal að ræða og því nægjanlegt að samþykki Stórþingsins lægi 
fyrir samkvæmt 2. mgr. 26. gr. norsku stjómarskrárinnar.

Hér verður auðvitað að hafa í huga að EES-samningurinn var fullgiltur í Noregi á 
grundvelli 93. gr. norsku stjómarskrárinnar. Hann hefur því þegar fengið stjómskipulega 
meðferð og fullnægt kröfunni um % hluta atkvæðamagns. Af því leiðir að síðari viðbætur þarf 
ekki nauðsynlega að skoða með hliðsjón af öllum EES-samningnum þegar metið er mikilvægi 
þeirra heldur aðeins sem einangrað fyrirbæri.

7. Niðurstöður.
Telja verður að álitamál varðandi stjómarskrána sem hér er við að glíma beri að leysa á 

grundvelli þeirra meginsjónarmiða sem nefnd sem utanríkisráðherra skipaði 14. apríl 1992 
setti fram um það hvort EES-samningurinn eða fylgisamningar hans brytu á einhvem hátt í 
bága við íslensk stjómskipunarlög, en nefndin skilaði áliti 6. júlí 1992. Þá ber einnig að hafa í 
huga tvær fyrrgreindar álitsgerðir um samning milli Islands og Evrópubandalagsins um 
Schengensamstarfið sem einnig fjalla um stjómskipulegt gildi þess samnings. Samkvæmt 
þessu verður að telja að fyrrgreind 1. mgr. 27. gr. frumvarpsins fái vart staðist þar sem:

Farið er inn á nýja braut sem ekki var til áður í EES-samningnum, þ.e. að íslenskir 
dómstólar verða bundnir við ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA í samkeppnismálum 
við tilteknar aðstæður,
Fullveldisframsal það sem hér er gert ráð fyrir verður að skoða í heild og miða við 
allan EES-samninginn en hann reyndi í upphafi mjög á íslenska stjómarskrá eins og 
kunnugt er. Það er með öðrum orðum ekki unnt að líta á fullveldisframsalið varðandi 
dómstólana nú sem einangrað fyrirbæri. Þetta skiptir máli þegar metið er hvort framsal 
teljist smávægilegt,
Varhugavert er að rökstyðja umrætt fullveldisframsal með því að það sé takmarkað við 
tilteknar aðstæður eins og gert er í fyrirliggjandi álitsgerð. Sé haldið áfram á þeirri 
braut má segja nákvæmlega það sama um flesta hluta EES-samningsins. Hann má 
greina í sundur í afmarkaða þætti og draga þannig smám saman vald frá íslenskum 
dómstólum.

Að áliti undirritaðs getur hugsanlegur fjöldi tilvika sem 1. mgr. 27. frumvarpsins kynni að 
taka til ekki skipt máli þegar stjómskipulegt gildi ákvæðisins er metið.
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8. Tillaga til úrbóta.
í 2. gr. bókunar 21 við EES samninginn segir að ef Evrópusambandið samþykkir nýjar 

gerðir sem varða framkvæmd samkeppnisákvæða EES-samningsins skuli gera samsvarandi 
breytingar á stofnsamningi Eíitirlitsstoíiiunar EFTA til að tryggja að henni verði samtímis 
falið sambærilegt valdsvið og svipuð störf og framkvæmdastjóm EB hefur. I ákvörðun 
Sameiginlegu nefndarinnar nr. 130/2004 er að finna endurskoðunarákvæði varðandi bókun 
21. Samkvæmt því geta einstakir samningsaðilar óskað eftir því fyrir árslok 2005 að gerðar 
verði breytingar á núgildandi fyrirkomulagi við framkvæmd samkeppnisreglna EES- 
samningsins með það fyrir augum að endurspegla að fullu það fyrirkomulag á framkvæmd 
samkeppnisákvæða Evrópusambandsins sem komið er á fót með reglugerð nr. 1/2003. Eins og 
sést á þessum ákvæðum felst ekki í þeim nein skuldbinding að því er varðar innlendar 
samkeppnisreglur.

Til þess að sneiða hjá stjómskipulegum vandamálum af því tagi sem hér er við að glíma er 
unnt að breyta texta 1. mgr. 27. gr. frumvarpsins. í stað orðanna „má úrlausn hans ekki brjóta 
í bága við þá ákvörðun“ mætti segja „skal hann taka réttmætt tillit til þeirrar ákvörðunar“. 
Viðurkennt er að með slíku orðalagi telst íslenskur dómstóll ekki bundinn af fyrirmælum 
alþjóðlegrar stofnunar og því ekki um framsal fullveldis að ræða. Akvæði 1. mgr. 27. gr. 
frumvarpsins gæti því hljóða svo:

„Þegar dómstóll fjallar um samninga, ákvarðanir eða aðgerðir skv. 53. og 54. gr. EES- 
samningsins í máli sem Eftirlitsstofnun EFTA hefur þegar tekið ákvörðun í skal hann taka 
réttmætt tillit til þeirrar ákvörðunar. Enn fremur skal hann, í máli sem hann hefur til 
meðferðar, taka réttmætt tillit til ákvörðunar sem Eftirlitsstofnun EFTA kann að taka. 
Dómstóllinn getur í þessu skyni frestað meðferð málsins.“

Reykjavík 7. apríl 2005
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