EFTA-dómstóllinn
gerir sig gildandi
- viðtal við Pál Hreinsson, dómara
við EFTA-dómstólinn
Dr. jur. Páll Hreinsson (f. 1963) gerðist dómari við
EFTA-dómstólinn 15. september 2011 og tók við af Þorgeiri Örlygssyni sem tók sæti í Hæstarétti Íslands. Gekk Páll
inn í skipunartíma Þorgeirs, sem var sex ár frá árinu 2009.

S

jálfur er ég í leyfi frá Hæstarétti til sex ára, segir Páll um
vistaskiptin.

Páll var skipaður dómari við Hæstarétt Íslands árið 2007.
Áður starfaði hann m.a. sem prófessor við lagadeild HÍ og aðstoðarmaður
umboðsmanns Alþingis. Hann er kunnur fyrir fræðastörf sín, ekki síst á sviði
stjórnsýsluréttar, en þjóðarathygli vakti hann sem formaður Rannsóknar
nefndar Alþingis um aðdraganda og orsakir falls íslensku bankanna 2008.
- Eftir að hafa verið í miklum hafsjó að semja rannsóknarskýrsluna
í eitt ár og u.þ.b. þrjá mánuði, þar sem unnið var 12 til 14 klukku
stundir á dag, gat ég vel hugsað mér að skipta um starfsvettvang um
hríð. Hrunsmálin voru farin að berast Hæstarétti og mér fannst alveg
nóg að hafa verið í því að rannsaka þetta hjá rannsóknarnefndinni,
þótt ég þyrfti nú ekki að fara í gegnum þetta aftur sem dómari. Í
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sumum málum hefði ég líka orðið vanhæfur, nefndin var búin að
taka afstöðu til þess að rannsaka þyrfti allmörg mál af hálfu lögreglu.
En það má ekki líta á þig sem flóttamann þarna í EFTA-dómstólnum?
- Alls ekki, þetta hefur verið alveg afskaplega góður tími og búið
að vera einstaklega gaman. Mér hefur gefist tækifæri til að kafa
miklu dýpra í Evrópuréttinn en ég hefði fengið á Íslandi. Dómarar
við EFTA-dómstólinn þurfa að leggja miklu meira af mörkum við
rannsóknir á dómum og fræðiritum áður en þeir leggjast yfir málin
og geta dæmt þau heldur en almennt gerist heima. Við reynum að
setja málin inn í ákveðið skapalón sem smám saman hefur myndast
með dómum Evrópudómstólsins.
Páll segir að hann sé lítið fyrir að tala um einkahagi sína, en uni sér vel
í Lúxemborg, sem sé miðsvæðis í Evrópu þar sem menning og listir standi
með miklum blóma. Hann fái reglulega 13 ára son sinn í heimsókn frá
Íslandi og geti þannig lagað hugsað sér að vera heilt sex ára kjörtímabil við
dómstólinn í viðbót þegar núverandi skipunartíma sleppir á næsta ári, 2015.
Að sjá réttinn í heildinni
Dómarar EFTA-dómstólsins fylgja málunum eftir stig af stigi, segir Páll,
og hafa ákveðna rannsóknarskyldu enda sé dómstóllinn byggður upp eins og
Evrópudómstóllinn að fyrirmynd æðsta stjórnsýsludómstóls Frakka, Conseil
d‘État.
- Dómstörfin við EFTA-dómstólinn eru ekki svo frábrugðin því
sem maður hefur vanist á Íslandi.Við öll dómstörf skiptir mestu að
dómarinn hafi einlægan áhuga á starfi sínu og gangi að því með
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auðmýkt. Við vinnum á hlutlægan hátt í almannaþágu að úrlausn
á réttarágreiningi. Þetta er spurning um að hafa ánægju af því að
leysa úr lögfræðilegum álitaefnum, hafa úthald í mikinn lestur, greina
úrlausnarefnin og brjóta þau niður, sjá réttinn í heildinni en ekki
eindunum og leysa þannig úr hverju máli að samræmis og jafnréttis
sé gætt. Ein af lykilforsendum þess að Evrópubandalagið samdi á
sínum tíma við EFTA-ríkin um EES-samninginn var að komið væri
á fót eftirlitsstofnun, ESA, og dómstóli, EFTA-dómstólnum, til að
tryggt væri að sömu reglur væru skýrðar eins, og þeim beitt með
samræmdum hætti á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. Þótt ekki hafi
gengið þrautalaust að koma dómstólnum á laggirnar ríkir friður um
hann núna.
Þegar samtalið berst að því hvort traust sé borið til EFTA-dómstólsins
tekur Páll fram að þegar rætt sé almennt um hvort almenningur treysti dómstólum og jafnvel skoðanakannanir gerðar á þeim grundvelli, sé slík spurning
alls ekki nógu nákvæm til að varpa raunverulegu ljósi á viðhorf almennings
til verka dómara. Frumskylda dómara sé að leysa úr réttarágreiningi einungis
á grundvelli gildandi laga á samræmdan hátt. Hafi dómari þannig einungis
byggt á lögum við úrlausn máls hafi hann uppfyllt stjórnskipulegar starfs
skyldur sínar skv. 61. gr. stjórnarskrárinnar. Spurningin um traust almenn
ings til dómstóla eigi því að vera spurningin um hvort almenningur treysti
því að dómstólar dæmi einungis eftir gildandi lögum hverju sinni.Vonbrigði
almennings með efni laga frá Alþingi, sem á reyni í málum hverju sinni, séu í
reynd vonbrigði með þá strauma og stefnur sem ráðandi hafa verið á þinginu.
Þegar vel sé að gætt sé sú gagnrýni af pólitískum toga og lúti því að störfum
Alþingis. Stór hluti af gagnrýni á störf dómstóla séu þó þessu marki brennd.
Á sama hátt sé prófsteinninn á traust almennings til EFTA-dómstólsins
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Frá vinstri: Páll Hreinsson dómari, Carl Baudenbacher dómsforseti, Ola Mestad varadómari
og Gunnar Selvik dómsritari.

hvort hann fari einungis eftir gildandi EES-reglum hverju sinni við úrlausn
mála.Vonbrigði með það hvert efni EES-reglna sé lúti þannig á sama hátt
að pólitískum spurningum sem séu á ábyrgð handhafa löggjafarvaldsins hjá
Evrópusambandinu.
Má ekki halda því fram, með hliðsjón af auknu álagi á
EFTA-dómstólinn, af því að mál eru æ oftar borin undir hann,
að traust sé borið til starfa hans?
- Jú, en það er þó ekki eina ástæðan, segir Páll. Það er eins og það
taki eina kynslóð að síast inn að við eigum aðild að fjölþjóðlegum
samningi sem gefur okkur færi á að nýta okkur frelsin fjögur og jafna
stöðu til samkeppni á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. EES-reglurnar eru í þágu allra neytenda og fyrirtækja á samkeppnismarkaði.
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Icesave eins og hvert annað úrlausnarefni
EFTA-dómstóllinn hefur fengið meira vægi í Evrópusamstarfinu en menn
grunaði, þegar hann var stofnaður.
- Þá var talið að mál, sem kæmu fyrir dómstólinn, ættu sér að
meira og minna leyti samsvörun í málum, sem Evrópudómstóllinn
hefði þá þegar leyst úr. En reyndin varð önnur. Í tæplega helmingi
allra mála fyrir EFTA-dómstólnum svarar hann spurningum sem
ekki hafa komið fyrir Evrópudómstólinn.
Horfir Evrópudómstóllinn þá til dóma EFTA-dómstólsins til
að gæta samræmis?
- Já, það eru u.þ.b. 150 dæmi um það í álitum lögsögumanna og
dómum Evrópudómstólsins, þótt hann sé strangt tiltekið ekki bundinn af þeim eins og EFTA-dómstóllinn er bundinn af fordæmum
Evrópudómstólsins.
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Páll svarar því neitandi hvort ekki hafi verið einkennilegt að
vera Íslendingur í dómarasæti í EFTA-dómstólnum og dæma
í Icesavemálinu.
- Dómararnir sitja allir alltaf í öllum málum, hvort sem þau koma
frá Noregi, Liechtenstein eða Íslandi, þannig að í sjálfu sér hlaut að
vera íslenskur dómari í þessu máli.
En var það ekkert sérkennilegt eða erfitt í ljósi þess hvað
þetta hafði verið stórt mál hér heima og nátengt hruninu?
- Auðvitað var þetta flókið og þungt mál, en þetta dómsmál, eins
og öll önnur, snerist bara um lögfræði. Skýra þurfti ákveðna tilskipun
og samræma undir henni nokkur mismunandi markmið sem voru
að sumu leyti ósamrýmanleg.
Spurður segir Páll dómarana þrjá við EFTA-dómstólinn ekki stunda
hagsmunagæslu heldur vera sjálfstæða, óhlutdræga og dæma einungis eftir
EES-reglum á grundvelli viðtekinna lögskýringarsjónarmiða EES-réttarins.
- Kosturinn við að hafa dómara frá því landi sem um er fjallað
hverju sinni er að hann getur upplýst samdómendur sína um lagaleg,
menningarleg og söguleg atriði sem eru sérstök fyrir viðkomandi
ríki og útskýrt samhengi hlutanna þannig að þeir skilji betur við
hvað er að fást. Slík þekking á viðfangsefninu sé oft nauðsynleg í
ljósi réttaröryggis.
Markmiðsskýring þungvæg
Vinnudagur dómara við EFTA-dómstólinn hefst kl. 9, en það fer eftir
verkefnastöðunni hvenær honum lýkur. Páll er með ritara og einn íslenskan
lögfræðing sér til aðstoðar.
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Frá vinstri: Per Christiansen dómari, Carl Baudenbacher dómsforseti, Páll Hreinsson dómari
og Skúli Magnússon dómsritari.

- Lúxemborgararnir taka venjulega einn og hálfan tíma í hádegismat, en það geri ég nú ekki. Við Íslendingarnir erum yfirleitt bara
stutt, tökum okkur 20 mínútna hlé og hellum okkur svo bara aftur í
málin. Einn munur á málum sem berast EFTA-dómstólnum og þeim
sem koma fyrir Hæstarétt Íslands er að miklu fleiri taka þátt í þeim
fyrrnefndu og málsmeðferðin verður því talsvert umfangsmeiri. Í
málum sem lúta að ráðgefandi álitum kunna að vera tveir málsaðilar,
þá kemur Eftirlitsstofnun EFTA alltaf að þeim, sömuleiðis framkvæmdastjórnin og svo öll þau ríki, bæði EFTA-stoðarinnar og ESB,
sem áhuga hafa á að láta málið til sín taka. Oft eru allt að tíu aðilar
að flytja mál. Maður sér glögglega þverskurðinn í Evrópu, hvar hags
munirnir liggja og í hverju togstreitan felst. Lönd með stóran banka
geira láta sig t.d. varða mál um tilskipanir um fjármálamarkaðinn
og tefla fram sínum sjónarmiðum út frá þeirra hagsmunum. Ekki
verður alltaf á allt fallist, en þarna koma fram viðhorfin og þarfirnar,
sem hafa þarf hliðsjón af, þegar reglurnar og markmið þeirra eru
skýrð. Útgangspunkturinn er oftast textaskýring þegar íslensk lög
eru túlkuð, en þegar um er að ræða tilskipun og reglugerðir frá
ESB, sem eru á 24 mismunandi tungumálum og textarnir allir jafn
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Frá vinstri: Per Christiansen dómari, Carl Baudenbacher dómsforseti, Páll Hreinsson dómari
og Gunnar Selvik dómsritari.

réttháir, þó að þeir hljóði ekki alveg eins, er ógerningur að vinna
einvörðungu út frá texta. Markmiðsskýring fær því meira vægi í
Evrópurétti en hún hefur í íslenskum eða norrænum rétti.
Og dæmið þið alltaf rétt?
- Enginn er óskeikull, ekki dómarar frekar en aðrir, en við leggjum
okkur fram um að gera eins vel og okkur er unnt. Einn okkar er
svokallaður judge rapporteur [frummælandi] í hverju máli og hann
tekur saman drög að dómi sem dómararnir fara yfir mörgum sinnum
uns niðurstaða er fengin.
Öll þessi mismunandi tungumál sem notuð eru í Evrópusambandinu, hljóta þau ekki að draga úr skilvirkni?
- Við búum að því að vinna eingöngu á ensku og erum 6 til 7
mánuði að gefa út ráðgefandi álit, en Evrópudómstóllinn, sem þarf
að þýða allt á öll málin, er u.þ.b. 2 ár.Við stöndum að því leyti skár
að vígi, en auðvitað má alltaf gera betur.
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Óbærilegur léttleiki
Páll beinir þeim eindregnu tilmælum til íslenskra lögfræðinga, sem vilja
starfa á erlendri grund og hjá evrópskum stofnunum eða alþjóðlegum dómstólum, að taka doktorspróf í fræðunum.
- Hlutfallslega klára allt of fáir lögfræðingar doktorspróf, segir Páll.
Oft er fyrst spurt um það, áður en fyrri störf og reynsla umsækjenda
er könnuð. Íslenskir lögfræðingar þurfa að sérhæfa sig meira því að
tilhlaupið er langt. Svo þurfa þeir að hafa gott vald á ensku. Franskan
er á undanhaldi í Evrópusamstarfinu, í raun heldur hún bara velli í
Evrópudómstólnum – enn þá.
Er erfitt að stunda fræðastörf meðfram dómstörfum í
EFTA-dómstólnum?
- Ég hafði vonast til að hafa meiri tíma til þess. Aukið álag á
dómstólinn kallar á allan tíma manns og óskoraða einbeitingu eins
og stendur. Ef til vill minnkar það þegar fjær dregur hruni og óskum
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frá Íslandi fækkar um skýringar dómstólsins á tilskipunum um
fjármálastarfsemi banka, sem Evrópudómstóllinn hefur ekki tekið
afstöðu til áður. Margt í því efni hefur verið afskaplega skemmtilegt
en flókið og þeir dómar vekja ekki bara athygli innan EFTA heldur
á öllu evrópska efnahagssvæðinu þar sem glímt er við sömu álitaefni.
Heldur þú að fræðastörf þín færist meira í átt að Evrópurétti
framvegis í stað stjórnsýslu?
- Eitthvað deilir maður tímanum á milli þessara tveggja sviða, en
ég hef verið að vinna að greinum um EES-rétt að undanförnu. Hins
vegar er enn verk að vinna á stjórnsýslusviðinu. Svo tengjast þessi
svið. Það er ákaflega flókið fyrir jafn fámenna stjórnsýslu og er á
Íslandi að fylgja öllum þeim reglum sem um hana gilda. Má kannski
segja að ekki sé nóg unnið af miðlægri vinnu í Stjórnarráðinu til
að auðvelda stjórnsýslunni vinnuna heldur þurfa allir að finna upp
hjólið. Á sama hátt skortir á að Stjórnarráðið hafi mannafla og þar
með burði til að fylgjast með innleiðingu tilskipana og reglugerða
í íslenskan rétt og móti samræmda stefnu um hvernig það sé gert.
Ræðst þetta mjög af skoðunum í hverju ráðuneyti fyrir sig. Við
förum ekki alltaf skilvirkustu leiðina, því miður, þetta er allt of laust
í reipum og ekki í samræmi við réttaröryggishugmyndir og nútíma
stjórnsýslu. Ég hef reynt að hafa áhrif á stjórnsýsluna til góðs með
því að rita greinar og bækur um stjórnsýslurétt, en það má velta fyrir
sér hvort árangurinn sé í samræmi við erfiðið, því að þetta er eins
og að hella vatni í botnslausa fötu. Þetta er ekki séríslenskt vanda
mál, munurinn er bara þessi gríðarlegi stærðarmunur milli ríkja. Á
endanum er þetta kannski spurning um að við fáum nýja kynslóð,
sem er betur menntuð og hefur önnur viðhorf og tekur hlutina
öðrum tökum.
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Páll heilsar Roland Frising, ræðismanni Íslendinga í Lúxemborg.

En á meðan er nóg að gera hjá Umboðsmanni Alþingis.
- Já, eða of mikið að gera.
Það á líka við um Hæstarétt.
- Jú jú, allt á kafi alls staðar. Ég held að dómskerfið sé ekki rétt
uppbyggt fyrir okkar nútíma samfélag. Það er spurning hvort við
þurfum ekki þrjú dómsstig, a.m.k. í sakamálum. Millidómsstigið er
þá hægt að toga út þegar mikið er að gera og láta það skreppa saman
þegar hægist um. Sparnaður hefur alltaf komið niður á dómskerfinu.
Við Íslendingar vorum meðal þeirra allra síðustu í Evrópu að segja
skilið við stjórnsýslu og dómsýslu einveldisins, þar sem sömu menn
fóru með dómsvald og framkvæmdavald. Okkur þótti óþarfi að
eyða peningum í það. Óbærilegur léttleiki Íslendinga um skipulag
dómskerfisins er alveg óskiljanlegur, eins og skipti ekki miklu máli
að það sem frá dómstólunum kemur sé bæði hratt og vel unnið.
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Þöggun og brostnar varnir
Áður en ég sleppi þér má ég til með að spyrja þig um starfið innan
rannsóknarnefndarinnar um fall viðskiptabankanna þriggja haustið 2008.
- Það var mikið verk, svarar Páll án umhugsunar. Við fengum
takmarkaða fjármuni en ég var þakklátur fyrir allt það frábæra fólk
sem nefndin fékk til samstarfs við sig, að það skyldi gefa eitt ár
af ævi sinni í þetta verkefni gegn mjög hóflegum greiðslum, og
þjóðin ætti að vera þakklát þessu fólki, því að í skýrslu nefndarinnar
náðist að draga upp þokkalega heildarmynd af aðdraganda hrunsins
og við sjáum í grófum dráttum hvað gerðist og fór úrskeiðis. Svo
getum við spurt okkur í framhaldi af skýrslu nefndarinnar hvort
íslensk þjóð haldi nógu skynsamlega á spöðunum og hvort sú sátt
hafi náðst í samfélaginu sem er nauðsynleg til að við getum tekist á
við sameiginleg verkefni og nauðsynlega uppbyggingu.
Þú hefur auðvitað dregið heilmikinn lærdóm af þessu viðfangsefni persónulega.
- Auðvitað lærði maður alveg heilmikið af þessu en það var
kannski ekki allt lærdómur sem maður hefði endilega kosið sér.
Það er gríðarlega mikilvægt að þjóðfélagsumræðan sé málefnaleg,
að hún snúist um málefni en ekki sé sífellt hjólað í persónur, að
við getum fjallað um vandamál líðandi stundar með því að efast
og verið uppbyggileg í því að draga fram kosti og galla við hverja
tillögu. Hluti af vanda okkar er hversu einsleit öll umræða verður og
hvernig þöggun er beitt, komi fram vilji til þess að skoða mál í nýju
ljósi. Slík stemmning er hættuleg öllum þjóðum, mjög hættuleg, og
minnir helst á ráðstjórnarhugmyndir eða fasisma þegar skoðanir fá
ekki að komast að. Þá er umhugsunarvert hversu illa okkur gengur
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heima að ræða um hugmyndir, strauma og stefnur. Íslenskar deilur
snúast oftast um formreglur og hártogun um orðalag, sjaldnast
um grundvallarstefnumótun eða hinn efnislega kjarna. Þannig
gengur okkur t.d. illa að ræða af einhverju gagni um grundvallar
stefnumótun í umhverfismálum, en setjum oft mikla orku í deilur
um einstaka mat á umhverfisáhrifum og um þær málsmeðferðar
reglur sem þar ber að fylgja.
Hverjir beittu þessari þöggun eða skoðanakúgun? Stjórnmálamennirnir, embættismennirnir, bankamennirnir, kaupsýslumennirnir ...?
- Fyrir hrun veigruðu menn sér við að segja skoðun sína á
veikleika fjármálakerfisins af ótta við árásir, beittu sig sjálfsritskoðun,
og háskólarnir voru alls ekki nógu djarfir við að setja fram rökstudda
gagnrýni. En við skulum ekki setja alla undir sama hatt. Þarna gengu
ákveðnir einstaklingar fram fyrir skjöldu og fengu mikla óþökk fyrir.
Þeir voru fáir og áttu erfitt uppdráttar.
Niðurstaða Páls um fall bankanna er að hans sögn á þá leið að atburðarásin
hafi ekki verið ein og varnirnar veikar.
- Hætturnar komu úr mörgum áttum, segir hann, eins og
Dómínóspil sem raðast inn á sömu miðju, og allar varnir, sem gátu
stöðvað áhrifin á okkur þegar Dómínókubbarnir féllu, þær brustu.
Við vorum ekki undir þetta búin. Það er lítil afsökun að halda því
fram að kreppan hafi borist utan að. Þannig gerist það iðulega.Við
verðum að vera undir það búin að taka áföllum ef og þegar þau
koma utan frá. Við höfðum einfaldlega spennt bogann of hátt og
gátum okkur enga björg veitt. Heimurinn er ekki ólmur í að bjarga
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okkur, þótt margir virðist halda það. Öðru nær. Við getum því
aðeins reitt okkur á aðstoð annarra þjóða að við séum samstarfsfús
og ástundum heiðarleg vinnubrögð. Þannig byggjum við upp traust.
Við erum ekkert sérstaklega áttuð um að þetta er harður heimur
og erfitt að sækja peninga þegar hart er í ári. Mikilvægi Íslands gerbreyttist eftir lok kalda stríðsins. Margir virðast ekki hafa áttað sig
fyllilega á því.

Þór Jónsson
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