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Frumvarpinu er ætlað að einfalda innheimtuferli sekta eins og það er í dag.
Hér er að finna dæmi um hvemig framkvæmd innheimtunnar er núna hjá lögreglunni í Rvk og 
hvemig hún verður einfölduð ef frv. verður að lögum. Hafa ber í huga að innheimtan er 
mismunandi eftir því á hvaða grunni krafan er byggð, þ.e. hvort um er að ræða sekt og þá 
hvers konar sekt og svo aftur sakarkostnað.

Ferli fyrir breytingar:

Sektarboð/áritað sektarboð:

1. mál hefst með lögregluskýrslu, þ.e. afskipti lögreglu af ökumanni á vettvangi.
2. eftir að skýrslan hefur verið árituð um sektarhæfi af lögfræðingi lögreglustjóra er 

sektarboð sent ökumanni í pósti
3. ökumaður hefur 4 vikur til að greiða sektarboðið með 25% afslætti
4. ef sektarboðið greiðist ekki þarf að birta ítrekun sektarboðs og annast pósturinn þá 

birtingu eða lögreglumaður ef birting póstsins ber ekki árangur (taka skal fram að 
pósturinn fær greitt fyrir hveija tilraun án tillits til árangurs)

5. efitir birtingu er hægt að senda málið héraðsdómi til áritunar en áður er reynt að 
hringja í viðkomandi til að fá hann til að greiða. Er það gert til að fækka þeim málum 
sem lenda í áfraxnhaldandi ferli. Við áritun dómara verður sektarboðið að árituðu 
sektarboði en í því felst að dómari ákveður sekt að nýju og leggur þar að auki á 
vararefsingu í fangelsi.

6. Eftir áritun fer málið til ríkissaksóknara, þar á eftir til Fangelsismálastofunar (FMST) 
og loks er viðkomandi lögreglustjóra falið málið til innheimtu

7. Innheimtubréf er sent
8. Málið þarf að birta viðkomandi eins og dóm, þ.e. af lögreglu
9. Greiðsluáskorun er send

Eftir þetta getur innheimtuferlið farið á tvo vegu: annars vegar afþlánun vararefsingar ef
engar eignir eru til staðar eða hins vegar í fjámám og svo nauðungarsölu ef eignir eru fyrir
hendi.

Vararefsing:
10. Sótt er um afþlánunarpláss til FMST til afþlánunar vararefsingar
11. Þegar heimild berst frá FMST þarf að birta sektarþola ákvörðun lögreglustjórans um 

afþlánun
12. Skuldari getur sótt um hjá lögreglustjóra að fá að afþlána vararefsingu með 

samfélagsþjónustu. Slík umsókn er framsend FMST með umsögn lögreglustjóra
13. Ef samfélagsþjónustu er synjað þarf að birta viðkomandi slíka ákvörðun.
14. Þá getur viðkomandi óskað endurupptöku hjá FMST á ákvörðun stofhunarinnar og 

þarf lögregla þá að birta nýja synjun ef það verður niðurstaðan
15. Þá getur viðkomandi kært ákvörðun FMST til ráðuneytis og ef ráðuneytið fellst ekki á 

kröfu hans þarf lögregla að birta boðun um aíþlánun á ný.
16. Ef viðkomandi borgar ekki og mætir ekki til afþlánunar þarf að handtaka hann og færa 

hann til afþlánunar

Bent skal á að hér er gengið út frá því að hægt sé að nálgast viðkomandi aðila á vísum stað 
en í rauninni er það sjaldnast svo. Oft þarf að sitja fyrir mönnum og algengt er að til



eftirlýsingar komi. Birting fyrir ákveðnum aðila getur þannig tekið nokkra daga ef hún 
yfirhöfuð tekst.
Þá er rétt að nefiia að skortur á fangelsisplássum hefur leitt til þess að ekki hefur verið 
hægt að sækja um afþlánun vararefsingar og hvað þá að handtaka aðila til að færa þá til 
afþlánunar. Sektarþolar eru sumir orðnir meðvitaðir um þetta ástand og því taka þeir 
innheimtuaðgerðir lögreglu ekki alvarlega.

Fjámám/nauðungarsala
17. Beiðni send sýslumanni
18. Fjámám er gert í eign og hún síðan seld á uppboði

Innheimta með breytingum frv.
1. Mál hefst með lögregluskýrslu, þ.e. afskipti lögreglu af ökumanni á vettvangi.
2. Lögreglumaður getur ákveðið sekt og vararefsingu á vettvangi (er hér í raun verið að 

veita lögreglu heimild til að ákveða vararefsingu í minni málum en þeim sem hún 
hefur nú þegar heimild til, sbr. sektargerðir).

3. Ef sektarþoli samþykkir ákvörðun lögreglumannsins er honum afhent skýrslan þar sem 
fram koma allar upplýsingar um framhald málsins, þ.e. greiðslufrestur með afslætti, 
afþlánun vararefsingar eða fjámámsbeiðni. Sektarákvörðun lögreglumannsins er 
yfirfarin af lögfræðingi embættisins.

4. Ef sektarþoli lýsir yfir mótmælum á vettvangi er slíkt tekið fram í skýrslunni og 
ákvörðun tekin um framhaldið hjá lögfræðingi embættisins. Að öllum líkindum munu 
slík mál fara í ákærumeðferð.

5. Liðir 4, 5, 6 og 8 detta út, þ.e. ekki þarf að birta mál til að senda það héraðsdómi til 
áritunar og þar af leiðandi þarf ekki að birta ákvörðunina eins og dóm. Ef til sviptingar 
á að koma vegna punktafjölda er þessi leið ekki farin.

6. Innheimtubréf er sent og greiðsluáskorun

Vararefsingarferlið verður óbreytt, þ.e. liðir 10 og áfram fyrir utan skilyrði um
lágmarksfjárhæð sektar verður skilyrði fyrir samfélagsþjónustu ef fullnustufrv. verður
samþykkt. Sama á við um fjámámsferlið og nauðungarsöluna.

Ekki má gleyma spamaði við birtingu lögreglu á tilteknum dómum skv. frv. og ef 
sakarkostnaður verður dæmdur í dómi þarf lögregla ekki lengur að birta úrskurð FMST um 
sakarkostnað.


