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Ágætu þingmenn í allsherjamefnd

Ábending í tilefni af frumvarpi til laga um breyting á lögum um birtingu laga og 
stjórnvaldaerinda, nr. 64 16. desember 1943 - Mál nr. 352 á 128. löggjafarþingi 
2002 - 2003.

Fram kemur í athugasemdum við frumvarpið að fyrirhuguð er heildarendurskoðun á 
framangreindum lögum. Undirritaður vill koma á framfæri við allsherjarnefnd 
eftirfarandi ábendingum varðandi birtingu laga og reglugerða:

Algengt er að gildistaka laga (A-deild Stjórnartíðinda) og reglugerða (B-deild 
Stjórnartíðinda) sé miðuð við birtingardag í Stjórnartíðindum. Þegar svo háttar til 
með gildistöku þá berast laga- og reglugerðarfyrirmæli oft ekki til þeirra, sem þeim 
skulu hlíta og framkvæma, fyrr en samdægurs eða nokkrum dögum eftir gildistöku.
Nú er það svo að í langflestum tilfellum er ekki nauðsynlegt eða brýnir hagsmunir til 
staðar fyrir því að lög og reglugerðir taki þannig gildi án fyrirvara og án þess að 
tilgreind sé dagsetning gildistöku i viðkomandi lögum frá Alþingi eða í reglugerð frá 
ráðuneyti. Útgáfudagar Stjómartiðinda liggja oft ekki fyrir fyrr en fáum dögum fyrir 
útgáfu, sem veldur ennfrekari vandræðum.

Undirritaður hefur starfað hjá tollyfirvöldum síðustu áratugi, m.a. við gangsetningu, 
framkvæmd og kynningu á nýjum laga- og reglugerðarfyrirmælum, sem bæði varða 
störf og hegðun starfsmanna tollyfirvalda og viðskiptavina þeirra, einstaklinga og 
fyrirtækja í landinu.

Gildistaka við birtingu í Stjórnartíðindum hefur oft valdið vandræðum, verri og 
kostnaðarsamari framkvæmd og síðast en ekki sist oft valdið einstaklingum og 
fyrirtækjum óþægindum, kostnaði og falið i sé ákveðna ósanngirni, þegar fyrirvari til 
undirbúnings og framkvæmd nýrra laga- og stjórnvaldsfyrirmæla er stuttur, enginn 
eða þegar upplýsingar um gildistöku fyrirmæla berast eftir á til þeirra sem þeim skulu 
hlíta og framkvæma.

Tvær tillögur til úrbóta og athugunar:

1.
Ákvæði séu í lögum um birtingu laga og stjórnvaldaerinda um lágmarkstíma sem 
líðurfrá birtingu laga og reglugerða i Stjórnartíðindum og þartii þau taka gildi.

2 .
Ákvæði séu í nefndum lögum um að gildistökudagur skuli ávallt nefndur í lögum og 
reglugerðum nema að vegna brýnna þjóðhagslegra hagmuna beri nauðsyn til að láta 
viðkomandi lög eða reglugerð taka þegar gildi við birtingu.

Með vinsemd og virðingu,

Ragnar Gunnar Þórhallsson 
Tollstjórinn í Reykjavík


