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Ríkissaksóknara hefur borist til umsagnar, með rafpósti allsherjarnefndar Alþingis, 
dags. 29. f.m., frumvarp til laga um breytingu á áfengislögum nr. 75/1998, sbr. síðari 
breytingar, 705. mál, skýrara bann við áfengislauglýsingum.

í 1. mgr. er meðal annars lagt til að eftirlit með auglýsingabanni samkvæmt 1. 
gr. frumvarpsins (20. gr.) verði hjá Neytendastofu og viðurlög vegna brota gegn 
auglýsingabanni varði stjómvaldssektum sem Neytendastofa geti lagt á. 
Ríkissaksóknari styður breytinguna en telur að með frumvarpinu hefði jafnframt átt að 
leggja til viðeigandi breytingu á 1. mgr, 27. gr. áfengislaga (hið almenna refsiákvæði 
áfengislaga varðandi þau brot gegn lögunum sem heyra undir iögreglu og ákæruvald). 
Ef ætlunin er að brot gegn auglýsingabanni (2. gr., sbr. 1. gr. frumvarpsins (20. gr. a., 
sbr. 20. gr.) varði stjórnvaldssektum þá er nauðsynlegt að taka fram í 1. mgr. 27. gr, 
áfengislaga, að slík brot séu undanskilin hinu almenna refsiákvæði. Ef frumvarpið 
verður samþykkt í óbreyttri mynd og hið almenna refsiákvæði stendur óbreytt þá tekur 
það samkvæmt orðanna hljóðan meðal annars til brota gegn auglýsingabanni samhliða 
nýju ákvæði, 20. gr. a., þar sem kveðið er á um stjómvaldssektir. Er því um að ræða 
tvítekningu eða misræmi sem veldur vafa við skýringu á refsiákvæðum.

í 1. og 2. málslið 2. mgr. kemur ekki nægjanlega skýrt fram hvort álagning 
stjórnvaldssekta byggi á hlutlægri ábyrgð eftirlitsskyldra lögaðila eða starfsmanna 
þeirra á þeim lögbrotum sem ákvæðin taka til eða hvort sýna þurfí fram á ásetning eða 
gáleysi starfsmanna lögaðila. Þá er ekki skýrt tekið fram í 2. málslið 2. mgr. hvort 
ábyrgð nái til lögaðila eða starfsmanns iögaðila eða til þeirra beggja.

Mikilvægt er að skýrleiki refsiheimilda sé hafínn yfír alían vafa og það leiðir 
af lögmætireglu stjómsýsluréttar að stjómvaldssektir verða ekki á lagðar í tilefni af 
lögbroti nema á grundvelli skýrrar lagaheimildar, Af hálfu ríkissaksóknara var við 
gerð athugasemda þessara meðal annars stuðst við skýrslu nefndar um viðurlög við 
efnahagsbrotum sem er aðgengileg á vefslóðinni http://\v\vw.forsaetisradunevti. is 
/frettir/nr/2475. einkum kafla 4.4. (sjónarmið um útfærslu á lagaheimildum sem 
heimila álagningu stjómvaldssekta).
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