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Með bréfi allsherjamefndar Alþingis, dagsettu 8. f.m., barst þessu 
embætti til umsagnar frumvarp til laga um breyting á lögum um meðferð 
opinberra mála nr. 19, 1991 og lögum um aðför nr. 90, 1989, 309. mál, 
sektarinnheimta o.fl.

I athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að það sé samið í 
dómsmálaráðuneytinu og að undanfari þess sé “skýrsla starfshóps sem 
dómsmálaráðherra skipaði i september 2003 til að vinna að endurskoðun 
sektarinnheimtu og að leita leiða til að einfalda vinnu lögreglu við 
sektarinnheimtu sem og við birtingar sem sektarinnheimtunni fylgja.” Þær 
tillögur sem fram koma í frumvarpinu eru að verulegu leyti byggðar á þessari 
skýrslu en starfshópurinn var m.a. skipaður framkvæmdastjóra rekstrar- og 
þjónustusviðs og deildarstjóra sektadeildar þessa embættis.

Verður hér á eftir fjallað um einstakar greinar frumvarpsins.

Um l.gr.:
Mælt er með þessari breytingu sem er til þess fallin að auka hagræði 

vegna þeirra birtinga sem hér um ræðir.

Um 2.gr.:
Mælt er með þessari breytingu.

Um 3.gr.:
Líta má á þessar breytingatillögur sem niðurstöðu endurskoðunar 

framangreinds starfshóps á núverandi fyrirkomulagi sektarákvarðana og 
innheimtu vegna þeirra brota sem 115.gr.a. laga um meðferð opinberra mála 
(oml.), sbr. lög nr. 31, 1998, tekur til. í skýrslu starfshópsins segir að 
núverandi álagningar- og innheimtukerfi hafi marga góða kosti en töluverðir 
gallar séu þó á sektarinnheimtuferlinu. Gallamir em tilgreindir í skýrslunni og 
þeir helstir að greiði sakbomingur ekki sekt geti það kostað margar birtingar 
við innheimtu sektarinnar, sem geti tekið langan tíma og mikla fyrirhöfn með 
tilheyrandi kostnaði. Skv. 115.gr.a. oml. em mál sakbominga sem ekki sinna 
sektarboði send héraðsdómi til ákvörðunar sektar og vararefsingar. Aður en til 
þess kemur verður sakbomingi sannanlega að hafa verið birt sektarboðið. I 
athugasemdum með frv. kemur fram að ástæða sé til þess að stytta það ferli 
sem þetta fyrirkomulag hefur í för með sér með því m.a. að fækka birtingum á 
ítrekuðum sektarboðum. A f hálfu embættisis er tekið er undir þetta, enda má 
segja að kominn sé tími til að meta hvemig núverandi fyrirkomulag hafi reynst 
og leitast við að bæta úr því sem betur má fara. Leiðin sem frumvarpið gerir
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ráð fyrir er sú, að farið verði með tiltekin mál, sem nú fara í svokallaðan 
áritunarferil skv. 115.gr.a., með samsvarandi hætti og mál sem lokið er skv. 
115.gr. þ.e. með sektargerð og að lögreglumenn gangi frá þessum málum á 
vettvangi. í framangreindri skýrslu starfshópsins er lagt til að dómsáritanir 
verði aflagðar og að lögreglustjórar geti ákveðið vararefsingu vegna sekta undir 
50.000 kr. I frumvarpinu er ekki farið alveg að þessum tillögum starfshópsins 
en þær eru greinilega hafðar að leiðarljósi. Verði frumvarpið að lögum að 
þessu leyti leiðir það til þess að lögregluskýrsla liggur fyrir um brot strax í 
kjölfar þess með skýlausri játningu sakbomings og undirritun hans og ákvörðun 
m.a. um sekt og vararefsingu. Gert er ráð fyrir að greiðsla sektarinnar geti átt 
sér stað á vettvangi en að öðmm kosti að sakbomingi verði veittur tiltekinn 
frestur til að greiða hana og jafnframt upplýsingar um það sem gerist ef hann 
greiðir ekki sektina innan frestsins, þ.e. að þá sé unnt að krefjast ijámáms eða 
afplánunar vararefsingar á gmndvelli skýrslunnar (sektargerðarinnar) sem fyrir 
liggur.

Sektargerðir lögreglustjóra skv. 115.gr. em nú verkefni lögreglustjóra 
eða löglærðra fulltrúa þeirra. Sú ákvörðun að tiltekin háttsemi sé refsiverð, 
falli undir tiltekið ákvæði í lögum og hafi í för með sér tiltekna refsingu er 
meðal verkefna ákæmvalds. Þrátt fyrir það er gert ráð fyrir þvi í 7.gr. 
reglugerðar um lögreglustjórasáttir nr. 569, 1998 að lögreglustjóra sé heimilt að 
fela lögreglumönnum að bjóða vegfarendum, sem þeir standa að tilteknum 
umferðarlagabrotum, að ljúka málum með greiðslu sektar og taka við greiðslu. 
I þessu sambandi má nefna að lengi hefur verið í gildi heimild fyrir 
lögreglumenn til þess að sekta vegfarendur fyrir brot gegn umferðarlögum og 
hafa reglur um það verið í reglugerðum allt frá árinu 1961 (reglugerð um 
sektargerðir lögreglumanna nr. 73, 1961). A.m.k. frá árinu 1992 hefur 
heimildin náð til þess að lögreglumaður móttaki greiðslu á vettvangi (rgl. nr. 
248, 1992). Frá upphafi hafa þessar heimildir lögreglumanna verið háðar 
eftirliti og skýrt tekið fram að ef ákvörðun lögreglumanns þætti fjarstæð væri 
unnt að fella hana úr gildi. Skv. 5.mgr. 115.gr. oml. og reglugerð nr. 569, 1998 
er það ríkissaksóknari sem hefur eftirlit með lögreglustjórasáttum og getur fellt 
þær úr gildi ef saklaus maður hefur verið látinn gangast undir sátt eða ef 
málalok em að öðm leyti íjarstæð. Um áritunarmál gilda sérstakar reglur að 
þessu leyti, sbr. 5. og 6.mgr. 115.gr.a. oml. Skv. þessu er ljóst að meðferð 
þessara sektarheimilda lögreglumanna hefur jafnan sætt eftirliti ríkissaksóknara 
og sektir verið ákveðnar af dómsmálaráðherra að fenginni tillögu hans. I 
fmmvarpinu em ekki tillögur um breytingar á þessu.

Heimildir lögreglumanna til að sekta vegfarendur fyrir umferðalagabrot 
hafa verið nýttar um áraraðir og boðar frumvarpið ekki nýjungar að þvi leyti. 
Þó skal nefnt að skv. fmmvarpinu virðist koma til greina að heimildin geti 
einnig átt við um önnur brot en umferðarlagabrot. Ekkert kemur fram um það 
hvaða brot em hér höfð í huga og telur embættið ekki ástæðu til að heimildin 
taki til annarra brota en umferðarlagabrota a.m.k. ekki fyrst um sinn. 
Heimildin til að lögreglumaður taki við greiðslu á vettvangi hefur ekki fest í 
sessi, a.m.k. ekki við lögreglustjóraembættið í Reykjavík. Við embættið var þó
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gerð tilraun með þetta fyrirkomulag á árinu 2000 en því var ekki haldið áfram 
þar sem sakbomingar þóttu tregir til að greiða sektir á vettvangi. Talið er að 
það hafí aðallega verið vegna þess að ekki var heimild til að veita meiri afslátt 
af sektarfjárhæð en heimilt er að gera ef greitt er skv. sektarboði, sbr. 3.mgr. 
6.gr. reglugerðar nr. 569, 1998 og 6.mgr. 100.gr. umferðarlaga nr. 50, 1987. 
Sakbomingar höfðu þannig hag af því að draga greiðsluna þar til þeir fengu 
sent sektarboð. Mælt er með því að í frumvarpið verði bætt ákvæði sem heimili 
ótvírætt að veittur sé meiri afsláttur af sektarfjárhæð þegar sakbomingur greiðir 
lögreglumanni sekt á vettvangi.

Með breytingunum skv. 3.gr. fmmvarpsins er stefnt að einföldun 
sektarinnheimtu og aukinni hagræðingu og skilvirkni vegna minni háttar brota, 
aðallega umferðarlagabrota. Að því gefnu að vel verði að öllum undirbúningi 
staðið, m.a. að lögreglumenn fái nauðsynlega þjálfun í þessu sambandi, og að 
lögreglustjórar fylgist vel með framkvæmdinni verður að telja líklegt að með 
lögfestingu þessa ákvæðis náist þessi markmið. A f hálfu embættisins er mælt 
með því að þessi lagabreyting nái fram að ganga.

Um 4.gr.:
Mælt er með þessari breytingu.

Um 5.gr.:
Mælt er með þessari breytingu. I þessu sambandi hefur sú spuming 

komið fram hér við embættið varðandi birtingu á áfrýjunarstefnu hvort ekki sé 
nægjanlegt að birta stefnuna þegar ósk um áfrýjun hefur ekki komið frá 
dómfellda og láta ella nægja bréf til hans með þeim upplýsingum sem fram 
koma í áfrýjunarstefnunni.

Um 6. -  10.gr.:
Mælt er með þessum breytingum.

Til
nefndasviðs Alþingis 
Austurstræti 8-10, 150 Reykjavík


