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Reykjavik, 9. mars 2005.

Umsögn laganefndar LMFÍ um frumvarp til tollalaga, 131. löggjafarþing 2004- 
2005, þskj. 753 -  493. mál.

Laganefhd LMFÍ hefur haft ofangreint frumvarp til athugunar og lætur í té eftirfarandi 
umsögn.

Frumvarpið er í meginatriðum byggt á frumvarpi til tollalaga, sem lagt var fram til kynn- 
ingar á 130. löggjafarþingi, 2003-2004, og virrnu nefiidar, sem skipuð var af íjármálaráó- 
herra í þeim tilgangi að endurskoða gildandi tollalög nr. 55/1987. Miklar breytingar hafa 
orðið á starfsumhverfi tollyfirvalda og á íslensku viðskiptaumhverfi á þeim tíma sem lið- 
inn er frá gildistöku núgildandi tollalaga og því er talin þörf á endurskoðun þeirra nú. 
Ákvæðum frumvarpsins er ætlað að greiða fyrir vöruviðskiptum á milli Islands og ann- 
arra landa, svo og að tryggja að tollyfirvöld geti sinnt því hlutverki sínu að hafa eftirlit 
með því að ólöglegur vamingur berist ekki til landsins. Síðast en ekki síst er fhimvarpinu 
ætlað að sjá til þess að álagning aðflutningsgjalda sé rétt.

Laganefnd LMFÍ bendir á, að þær heimildir sem handhöfum tollgæsluvalds eru fengnar 
samkvæmt XXI. kafla frumvarpsins, sem eiga sér að mestu leyti hliðstæðu í 44.-46. gr. 
núgildandi tollalaga, svo sem heimild til valdbeitingar (151. gr. frumvarpsins), handtöku 
(154. gr.), leitar i forum, farartækjum og húsum og á mönnum (155. og 158.-160. gr.) og 
til haldlagningar muna (161. gr.), fela í sér alvarleg inngrip í persónufrelsi einstaklinga, 
sem meðal annars er varið af 67., 70. og 71. gr. stjómarskrárinnar, sbr. 5., 8. og 9. gr. 
stjómskipunarlaga nr. 97/1995, og 5., 6. og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög 
nr. 62/1994. Það er álit laganefiidarinnar að því aðeins beri að innleiða í lög ákvæði, sem 
skerða persónufrelsi einstaklinga með þessum hætti, að brýna nauðsyn beri til og að því 
tilskyldu að því markmiði, sem ætlunin er að ná hveiju sinni, verði ekki náð með öðrum 
og vægari úrræðum. Þá verður ávallt að gæta þess að ekki sé gengið lengra gagnvart 
borgurunum en þörf krefur við beitingu þeirra heimilda sem stjómvöldum eru fengnar, 
sbr. meðalhófsreglur stjómskipunar- og stjómsýsluréttarins.

Laganefnd LMFÍ gerir athugasemd við notkun á hugtakinu “sakbomingur” í ofangreindu 
frumvarpi. Almennt hefur verið litið svo á hugtakið “sakbomingur” taki til manns, sem 
grunaður er um að hafa framið tiltekið refsivert brot sem lögregla hefur til rannsóknar 
eða sem til meðferðar er hjá dómstólum samkvæmt ákvæðum laga nr. 19/1991 um með- 
ferð opinberra mála, sbr. orðalagið “sá sem hafður er fyrir sök”. Ekki verður séð að 
áskilið sé, þegar leit fer fram á manni samkvæmt heimild í 159. gr. frumvarpsins, að 
hann liggi endilega undir grun um að hafa framið refsivert brot og enn síður að opinber 
rannsókn hafi hafist vegna ætlaðs brots hans gegn tollalögum. Þessi notkun á hugtakinu 
“sakbomingur” á því ekki rétt á sér að mati laganefhdarinnar.

Nefndin telur einnig að greina beri skýrt á milli, annars vegar, almenns tolleftirlits hand- 
hafa tollgæsluvalds samkvæmt ákvæðum tollalaga og eftir atvikum takmarkaðrar heim- 
ildar þeirra til rannsóknar á brotum gegn þeim lögum og hins vegar, rannsóknar lögreglu



og ákæruvalds og annarrar meðferðar opinberra mála samkvæmt lögum nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála, sbr. dóm Hæstaréttar íslands frá 21. febrúar 2002, í málinu nr. 
355/2001. Á þessu er nú tekið í 186. gr. frumvarpsins og er það fagnaðarefrii að mati 
nefridarinnar.

Tilvísun 2. mgr. 163. gr. frumvarpsins til ákvæða 191.-193. gr. þess virðist ekki eiga rétt 
á sér.

Laganefnd LMFÍ gerir ekki athugasemdir við efrii ofangreinds frumvarps að öðru leyti.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefridar Lögmannafélags íslands

Jóhannes Rúnar Jóhannsson, hrl., formaður
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