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Umsögn Fangelsismálstofnunar ríkisins vegna frumvarps til laga um breyting á 
lögum um meðferð opinberra mála, nr. 19/1991, og lögum um aðför, nr. 90/1989

(sektarinnheimta o.fl.)

Fram kemur í athugasemdum við lagafrumvarpið að frumvarpið hafi verið 
samið í dómsmálaráðuneytinu og var undanfari tillagna frumvarpsins skýrsla 
starfshóps sem dómsmálaráðherra skipaði í september 2003 til að vinna að 
endurskoðun sektarinnheimtu og leita leiða til að einfalda vinnu lögreglu við 
sektarinnheimtu sem og við birtingar sem henni fylgja. Stofnunin vill koma 
eflirfarandi athugasemdum á framfæri.

I. KAFLI
Breyting á lögum um meðferð opinberra mála, nr. 19 26. mars 1991,

með síðari breytingum

2. gr.
í 2. gr. segir: „í stað fjárhæðarinnar “50.000 kr.” i 1. málsl. 1. mgr. 115. gr. a 

laganna kemur: 100.000 kr.”
I athugasemdum við lagafrumvarpið segir í 3. mgr.: “...... Avallt verður þó að

tryggja réttaröryggi sektarþola og gera því tillögur frumvarpsins ráð fyrir því að 
fyrirkomulagi sektarinnheimtu verði aðeins breytt í einföldustu málum, þ.e. einungis 
hvað varðar sektir allt að 50.000 kr. og þegar sektarþoli gengst skýlaust við broti sinu, 
sbr. 3. gr. frumvarpsins. Á þetta einkum við um umferðarlagabrot. Hafa tillögumar 
þannig i för með sér að ítrekuð sektarboð verða óþörf og birting áritaðra sektarboða 
einnig.”

Hins vegar segir síðan i athugasemdum við 2. gr. frumvarpsins. “Hér er lagt til 
að hámark þeirrar fjárhæðar sem miðað er við i 1. málsl. 1. mgr. 115. gr. a verði 
hækkað úr 50.000 kr. í 100.000 kr. Ákvæði 115. gr. a var bætt við lög um meðferð 
opinberra mála með lögum nr. 31/1998 og í athugasemdum með frumvarpinu kemur 
fram að tilgangur ákvæðisins sé að gera meðferð minni háttar sakamála markvissari 
og ná bættum árangri í sektarinnheimtu. Reynslan af beitingu ákvæðisins hefur verið 
góð og hefur heimildin leitt til verulegrar einfoldunar í sektarinnheimtu. Með 
reglugerð nr. 575/2001 voru sektir vegna brota á umferðarlögum og reglum settum 
samkvæmt þeim hækkaðar talsvert. Þykir í samræmi við það og í ljósi jákvæðrar 
reynslu af beitingu ákvæðis 115. gr. a rétt að hækkuð verði sú fjárhæð, sem heimild 
lögreglustjóra til að gefa sakbomingi kost á að ljúka máli með greiðslu sektar miðast 
við, úr 50.000 kr. í 100.000 kr. Áréttað er að það eru aðeins minni háttar brot, einkum 
brot á umferðarlögum, sem eru afgreidd í samræmi við 115. gr. a..... ”



3. gr.
I 1. mgr. 3. gr. segir: “Nú stendur lögregla mann að broti sem hann gengst 

skýlaust við, skilyrði eru til að ljúka máli samkvæmt því sem segir í 115. gr. og 
lögregla telur að hæfíleg viðurlög við brotinu séu einvörðungu sekt sem fari ekki fram 
úr 50.000 kr. Akveður þá lögregla viðurlög við broti samkvæmt reglugerð sem
dómsmálaráðherra setur skv. 1. mgr. 115. gr....... ”

Með vísan til alls framanritaðs þykir ekki óvarlegt að leggja til að fjárhæðin í 1. 
mgr. 3. gr. verði hækkuð úr 50.000 kr. í 100.000 kr. til samræmis við þá hækkun sem 
lögð er til í 115. gr. a.


