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Efni: Umsögn Tollstjóra um frumvarp til laga um bann við tilteknum frammistöðubætandi 
efnum og lyfjum, 293. mál.

Tollstjóri v ísartil tölvupósts velferðarnefndar Alþingis, dags. 12. mars sl., þar sem óskað er umsagnar 
Tollstjóra um frumvarp til laga um bann við tilteknum  frammistöðubætandi efnum og lyljum, 293. mál. 
Tollstjóri styður þær breytingar sem felast í frumvarpinu og hefur ítrekað kallað eftir breytingum sem 
heimila sérstaklega Tollstjóra og lögreglu að ljúka minniháttar málum með sektum. Tollstjóri vill þó 
gera nokkrar athugasem dir við frumvarpið;

Umfjöllun um 2. grein

Gert er ráð fyrir því skv. 2. gr. frumvarpsins að Lyljastofnun geri veitt undanþágu frá banni 
þegar sérstaklega stendur á, en jafnfram t að slíka undanþágur séu ávallt afturkræfar. Tollstjóri telur að 
slíýra þurfi þetta með nánari hætti í tengslum við minni háttar brot, enda verður ekki refsað e f  mál 
innflytjanda fellur undir slíka undanþágu. M ikilvægt er að mati Tollstjóra að Lyljastofnun verði gert að 
tilkynna eða auglýsa þegar slíkar undanþágur eru veittar með formlegum hætti og einnig þegar þær eru 
afturkallaðar.

Umfjöllun um 4. grein

I 4. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir að heim ilt sé að ljúka málum með fésekt lögreglu eða 
Tollstjóra og upptöku efna og lyfja í þeim tilvikum er mál telst að fullu upplýst og sakborningur fellst á 
slík málalok. Tollstjóri óskar eftir því að bætt verði við ákvæði í lögin sem tilgreina með hvaða hætti 
sektir verða lagðar á og á hvaða forsendum, m.a. hvað varðar fjárhæðir sekta og hvernig þær skuli 
reiknaðar út, eða að bæta inn reglugerðarheimild, sbr. t.d. 3. mgr. 185. gr. tollalaga, sbr. reglugerð 
604/2009, um sektir og önnur viðurlög ákvörðuð a f tollstjóra vegna brota á tollalögum nr. 88/2005. Það 
er óheppilegt að lögregla og Tollstjóri fái ekki nánari skýringu á því hvernig leggja skuli sektir sem um 
ræðir í frumvarpinu og gæti leitt til þess að frumvarpið missi marks sökum þeirra krafna sem gerðar eru 
til skýrleika refsiheimilda.

Lögreglan hefur nú þegar fyrirmæli ríkissaksóknara nr. 3/2017, þar sem tiltekið er hvernig á að sekta 
fyrir minni háttar brot. Slík fyrirmæli eru ekki til í lögum né reglum til handa Tollstjóra hvað varðar 
lyljalagabrot. Ennfrem ur kemur hvergi fram í ofangreindum fyrirmælum ríkissaksóknara hvernig sekta 
skuli fýrir lyijalagabrot að undantöldum stinningarlyijum. Lagt er því til að ríkissaksóknari gefi út ný 
fýrinnæli í ljósi frumvarpsins þar sem tilgreindar verða sektaríjárhæðir fýrir m inniháttar brot skv. 
frumvarpinu og í frumvarpið verði bætt við tilvísun í 4. gr. sem kveður á um að ToIIstjóri skuli miða 
sektaríjárhæðir við fyrirmæli ríkissaksóknara sem sett eru á grundvelli reglugerðar nr. 205/2009, um 
lögreglustjórasektir, sbr. 3. mgr. 149 gr. laga nr. 88/2008, um meðferð sakamála. Slíkt tryggir að 
samræmi sé á milli lögreglu og Tollstjóra bæði í ákvörðun sektarijárhæðar, sem og í hvaða tilvikum
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ljúka skuli máli með þessum hætti. Umrætt ákvæði felur í sér mat á því hvað teljist minni háttar mál og 
eðlilegt að samræmi sé í því hjá bæði lögreglu og Tollstjóra.

Tollstjóri vill benda á, að ákveðins misræmis gætir á milli 2. mgr. og 3. mgr. 4. gr. frumvarpsins. í 
2. mgr. er gert heim ilt að ljúka minni háttar málum með fésekt eins og áður greinir, en í 3. mgr. er það 
gert skylt að ly f og efni sem lögin taki til séu gerð upptæk með dómi. Orðalagið stangast því á við tilgang 
2. mgr. og gæti leitt til vandræða við túlkun og í raun komið í veg fyrir að Tollstjóri og lögregla geti 
lokið málum með þeim hætti sem um kveður í 2. mgr. enda samkvæmt ákvæðinu „skylt“ að gera efnin 
upptæk með dómi. Að mati Tollstjóra mætti koma í veg fyrir túlkunarvandkvæði með því að setja 
almenna reglu um að ly f og efni sem lögin taki til skuli upptæk með dómi, en þrátt fyrir það ákvæði geti 
Tollstjóri og lögregla lokið málum með þeim hætti sem tilgreindur er í 2. mgr. Með þeim hætti væri 
skýrt að heimild Tollstjóra og lögreglu sé undantekningaregla frá þeirri almennu reglu sem tilgreind er 
í 3. mgr.

Aðrar athugasemdir

Tollstjóri vill einnig vekja athygli á því að þarna er verið að taka út einn ákveðinn flokk lyQa og 
setja sérreglur um þau. í dag er í gildi reglugerð nr. 212/1998, um innflutning einstaklinga á lyfjum til 
eigin nota. Brýnt er að endurskoða þá reglugerð og í henni reglugerð er m.a. að finna ákvæði um 
takmarkanir á innflutningi samskonar lyfja og þetta frumvarp nær til. í þessu lagafrumvarpi er gert ráð 
fýrir að sér reglugerð verði sett og þá verður staðan sú að í gildi verða fleiri en ein reglugerð sem hafa 
ákvæði að geyma um hvernig fara skuli með meint brot á lögum og reglugerð við innflutning lyfja. Að 
mati Tollstjóra væri heppilegra að hafa ein heildarlög og eina heildarreglugerð sem kvæði á um 
takmarkanir á innflutningi lyfja og fæðubótarefna sem innihalda lyfjavirk efni. Líkt og fram hefur 
komið í fréttum er t.d. orðið mjög brýnt að talca til gagngerrar endurskoðunar ákvæði reglugerðar nr. 
212/1998 um innflutning einstaklinga á lyQum til eigin nota, þ.s. innflutningur á ópíumvirkum lyQum 
og ýmsum geðlyfjum hefur aukist og það er mikil áskorun fyrir Tollstjóra að hindra meintan ólögmæta 
innflutning á slíkum lyfjum vegna mjög óljósra og víðtækra ákvæða í 2. gr. reglugerðarinnar um að 
innflutningur lyfja sé heimill hafi viðkomandi lyfseðil eða önnur skriflega fyrirmæli frá lækni um að 
hann þarfnist slíkra lyfja. Þá vantar I lög skýra heimild til þess að Tollstjóri, Lyljastofnun, 
Landlæknisembættið, Lögregla, M AST og ráðuneytin sem í hlut eiga geti miðlað á milli sín 
upplýsingum sem varpað geta ljósi á meinta misnotkun ýmissa aðila og lækna á því regluverki sem nú 
gildir. Agóðavonin er mikil og afleiðingarnar eru skelfilegar enda nú er talið að a.m.k. einn aðili láti 
lífið í hverri viku vegna ofneyslu slíkra lyfja. Afar mikilvægt er að kalla saman alla aðila sem hafa 
aðkomu að viðbrögðum við meintum brotum gegn lyljalögum og reglugerð nr. 212/1998.

Virðingarfyllst,

y. h jjo llstjóra.

Guðmundur Jóhann Arnason
Tollasvið - Lögfræðideiid
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