
31. Framvarp

til laga um sektir.

(L a g t fy rir A iþ ingi 1925).

1. gr.

Ekki má gera manni á hendur lægri sekt en 5 krónur og eigi hærri 
en 10000 krónur, hvort sem sekt er ákveðin i dóm i, úrskurði dómara eða 
yfirvalds eða i sátt fy rir dóm ara eða yfirvaldi, nema sjerstök lagaheim ild sje 
til að ákveða sekt hærri eða lægri.

Nú eru fleiri en einn sekir um sama brot eða sömu brot, og skal þá 
gera sekt á hendur hverjum  þeirra.

Ákveða skal i dóm i, úrskurði eða sátt frest til sektargreiðslu.

2. gr.

Nú greiðist ekki sekt, sem gerð er á hendur manni samkvæmt 1. gr. 
og skal hann þá afplána sektina eða það, sem ógreitt er a f henni, i einföldu 
fangelsi, er ákveðið sje í dóm i, úrskurði eða sátt, þó þannig, að i stað hverr- 
ar 200 króna sektar kom i aldrei m eira en 20 daga fangelsi, enda má fangels- 
isvist aldrei nema meiru en 3 árum og ekki m inna en 2 dögum.

Nú greiðist sekt að nokkru leyti, og skal þá sá dóm ur eða það y fir-
vald, er sekt ákvað 1 öndverðu, kveða á um fangelsisvist fyrir það, sem ó- 
greitt er, eftir sömu reglum  sem áður segir.

3. gr.

E f sá, er misgert er við, á að fá sekt eða hluta a f henni, þá má hann 
heimta sekt m eð aðför. En að þvi leyti sem sekt greiðist ekki, skal fara um 
afplánun hennar eins og i 2. gr. segir, enda kreQist sá afplánunar, er sekt 
skyldi taka.

4. gr.

Nú  er manni boðið  m eð dóm i eða úrskurði eða hann gengst undir
það með sátt að gegna einhverri lagaskyldu i þágu rikis, sveitarfjelags eða



sýslufjelags eða annars í þágu almennings, og lögð er v ið  sekt, e f aðilí innir 
eigi a f hendi skyldu sina innan tiltekins tíma, og skal hann þá, e f hann hvorki 
vinnur verk ið nje greiðir sekt eftir því sem hún fellur á hann, afplána hana 
samkvæmt 2. gr., eftir kröfu þess, sem heimtingu á til þess, að dóm i, úr- 
skurði eða sátt verði fullnægt, ó skal gæta þess, að afplánun fari ekki fyrsta 
skifti fram  úr eins mánaðar fangelsi, og að 4 vikur líði frá því að aðili hefir 
sætt þeirri refsingu þangað til hann tekur að afplána sekt a f nýju, en þá má 
heimta, að hann afpláni samkvæmt 2. gr. þær sektir, er safnast hafa saman 
frá lokum  síðustu fangelsisvistar, og svo fram vegis á sama hátt, hvert skifti 
sem 4 vikur eru liðnar frá þvi er aðili lauk síðustu fangelsisvist.

5. gr.

Sýslumenn og bæjarfógetar annast um afplánun sekta.

6. gr.

L ög  þessi öðlast gildi 1. jú lí 1925.
Frá sama tima er úr lögum  numin 31. gr. almennra hegningarlaga 25. 

jún i 1S69 og tilskipun s. d. um afplánun Qesekta i öðrum  málum en saka- 
málum.

Nú er sekt gerð á hendur manni áður en lög þessi öðlast gildi, enda 
hafi hann þá ekki greitt eða afplánað sekt að fullu, og ákveður þá dómsmála- 
ráðherra fangelsisvist til þess að afplána sektina eða það a f henni, sem þá er 
ógreitt, í samræmi við lög þessi, enda verði hlutur sökunauts þá betri en 
hann hefði orð ið  eftir hinum eldri fyrirm ælum . 'ó skal engum leyft að af- 
plána sektir í fangelsi við vatn og brauð eftir að lög þessi eru kom in til 
framkvæmdar.

Á t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .

Fyrirmæli gildandi laga, 31. gr. alm. hegningarlaga og tilskipunar 25. 
júni 1869, um afplánun fjesekta, eru nú orðin allskostar úrelt. Sektir þær, er 
dæma má eflir 31. gr. hgnl., kr. 2— 2000, eru nú orðið, sakir breytts peninga- 
verðlags, mikiis ti! oí lágar. 60 daga einfalt fangelsi getur, eftir 31, gr. hegningar- 
laganna, verið vararefsing i stað 200 króna, og er það mikils til o f löng fang- 
elsisvist í stað 200 króna sektar. E f brot er ekki dæmt eftir alm. hegningarlög- 
um, þá fer vararefsing eftir tilsk. 25. júní 1869. En þar er refsingin algerlega tölu- 
bundin, svo að dómari hefir þar ekkert um að velja. Það er tiltekið, til hversu 
margra króna a f sektinni hver fangelsisdagur svari, þannig:

E f sekt er 2—20 kr., þá svarar dagur til 2 kr. E f sekt er frá 21— 50 kr., 
svarar dagur til 3 kr., og ef sekt er hærri, svarar dagur til 5 króna.

Með þessu móti getur fangelsistiminn orðið óhæfilega iangur, eins og sýna 
má með nokkrum dæmum:



500 kr. sekt gerir 110 daga einfalt fangelsi.
1000 —  —  —  210 —  —  —

2000 ~  —  —  410 —  — —
5000 —  — —  1010 —  — —  (eða 2 ár og 290 d.).

10000 —  —  — 2010 —  —  — (eða 5 ár og 185 d.).
20000 —  —  —  4010 —  —  —  (eða 11 ár og 5 d. miður).
Nú ern t. d. dæmdar allháar sektir fyrir ýms brot utan hegningarlaganna, 

svo sem fyrir ólöglegar fiskiveiðar í landhelgi, fyrir bannlagabrot o. s. frv. Og 
verður þá fangelsisvistin svo löng, að engri átt nær, enda stendur hún í alveg 
röngn hlutfalli við brotið.

Þá er eftir gildandi lógnm heimilt að leyfa sökunant að taka refsinguna 
út í fangelsi við vatn og branð i stað einfalds fangelsis. Nú mun það flestra 
manna mál, að refsing í fangelsi við vatn og branð ætti helst alveg að leggjast 
niður. En ef fangelsi við vatn og brauð er óhæfilegt til þess að vera aðalrefsing, 
þá er það ekki síður óhæft til að vera vararefsing. Það er jafnskaðlegt heilsu 
sökunauts þá sem ella. Þess vegna er ætlast til að beimild til að afplána sektir 
i fangelsi við vatn og brauð verði lögð niðnr.

Það virðist engin ástæða til þess að hafa mismunandi reglur um tíma- 
lengd vararefsingarinnar —  einfalda fangelsisins —  eftir þvi, hvort brotið kemnr 
undir einhverja grein hegningarlaganna eða einhver önnur lög. Og ekki virðist 
hættulegra að leggja úrskurðarvald nm fangelsistímann undir dómara, þó að brot- 
ið sje dæmt eftir öðrum lögum en hegningarlögunum en það er að fela dómara 
úrlansn þess máls, þegar brot kemur undir einhverja grein hegningarlaganna. Og 
þegar yfirvald úrskurðar sektahegningu, sem sjaldgæft er, þá virðist ekki hættu- 
legra að fela því ákvörðun á vararefsingunni en á aðalrefsingunni.

Um 1. og 2. gr.

A f ástæðnm þeim, sem áður getur, hefir þótt einsætt að hækka sektir að 
miklum mun frá þvi, sem þær eru ákveðnar i 31. gr. hegnl. Hámarkið er fimm- 
faldað, er nú 2000 kr., en á að verða 10000 kr. Við hlið þessa almenna ákvæðis 
eru svo, og koma væntanlega siðar, ýms sjerlög, þar sem hærri sektir verða 
ákveðnar. Pað er álitamál, hversu fangelsistíminn megi lengstur vera. 3 ár eru bjer 
sett, en gert er ráð fyrir þvi, að hámarki þessu verði ekki náð nema mjóg sjaldan. 
Og gildir sama um samskonar hámarks-ákvæði refsilaga vorra. Það verðnr að 
telja sanngjarnt, að sá hluti sektar, sem greiddur kann að vera, sje alt af dreginn 
frá, eins og er eftir tilsk. 1869 gagnstætt þvi, sem verðnr, þegar sekt er dæmd 
eftir hegningarlögunum. Þá skal aðili afplána sektina alla, eins og i dóminnm 
segir, enda þótt hann hafi greitt hluta hennar. En af þessari breytingu, að draga 
skal frá, það sem greitt er, áður en vararefsing er ákveðin, leiðir það, að taka 
verður að nýju ákvörðun um fangelsistfmann, ef hluti sektar greiðist, áður en af- 
plána skal eftirstöðvar sektarinnar.

Um 3. og 4. gr.

Þær svara til 2. og 3. gr. tilsk. 25. júní 1869, með þeim breytingum, sem 
1. og 2. gr. frv. hafa i för með sjer.



Um 5. gr.

Áðnr gildandi regla, sem nú er tekin bernm orðnm npp í lög.

Um 6. gr.

Það er í samrsemi við skoðanir rjettarfræðinga og gildandi lög, að þeir, 
er brotið hafa áðnr en lög um refsingar koma til framkvæmda, njóti góðs af 
þeim, ef þan reynast, að ölln samanlögðn vægari, Þykir rjett, að hafa þá reglu 
hjer iika, og þvi er dómsmálaráðherra falið að breyta vararefsingu slíkra manna 
í samræmi við ákvæði frv. þess, enda verði hlutur sökunauts betri fyrir það.


