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Með bréfi efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, dagsettu 12. apríl 2005, 
barst Dómarafélagi íslands til umsagnar frumvarp til samkeppnislaga, 590. mál, 
heildarlög, EES-reglur. Oskað var eftir að svar bærist eigi síðar en 19. apríl 2005.

Hinn 15. apríl kom stjóm DI saman af þessu tilefni. Vegna hins stutta fyrirvara 
gafst stjómarmönnum aðeins kostur á að kynna sér lauslega fumvarpið, álitsgerð 
Davíðs Þórs Björgvinssonar og umsögn réttarfarsnefndar.

A f þessu tilefni vill stjóm DÍ taka fram að hún telur ljóst vera af orðalagi 27. 
gr. frumvarpsins: „ ...má úrlausn hans ekki brjóta í bága við . . .“ og niðurlagi 
greinarinnar um litispendens áhrif: ,£nn  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,“ að verði frumvarpið að lögum óbreytt er hér um að ræða framsal íslenska 
ríkisins á dómsvaldi til Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Álitamál er hvort slíkt 
afdráttarlaust framsal stenst stjómskipun ríkisins.

Á þeim stutta tima sem stjómin hefur haft til þess að kynna sér og fjalla um 
þetta þýðingarmikla mál er útilokað að vinna rökstudda umsögn. Félagið vill hins 
vegar benda á að hér er um að ræða atriði sem varðar stjómskipun lýðveldisins. Það 
hlýtur að orka mjög tvímælis og teljast annmarki á undirbúningi frumvarpsins, að 
leggja álitsgerð aðeins eins manns til grundvallar löggjöf sem getur falið í sér 
ákvörðun um framsal ríkisvalds. I fyrri tilvikum þegar sambærilegar spumingar hafa 
verið til umfjöllunar, hafa fleiri aðilar verið kallaðir til ráðgjafar.

Einnig er rétt að benda á að varhugavert er að leggja til grundvallar fullyrðingu 
eins og þá sem fram kemur í 8. lið álitsins, að þess megi vænta „aðþýðing 27. gr. eigi 
í reynd eftir að verða afar lítil,u því erfitt er um slíkt að spá.
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