
Ed. 282. Löff

um sektir.

(A fgreidd  frá Ed. 3. apríl).

1. gr.

Ekki má gera manni á hendur lægri sekt en 5 krónur og eigi hærri
en 10000 krónur, hvort sem sekt er ákveðin í dóm i, úrskurði dómara eða
yfirvalds eða í sátt fyrir dómara 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 í 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 af henni, í einföldu 
fangelsi, er ákveðið sje í dómi, úrskurði eða sátt, þó þannig, að í stað hverr- 
ar 200 króna sektar kom i aldrei meira 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 yfir- 
vald, er sekt ákvað í 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 af henni, þá má hann 
heimta sekt með aðför. En að því leyti sem sekt greiðisl ekki, skal fara um 
afplánun hennar eins og í 2. gr. segir, enda krefjist sá afplánunar, er sekt 
skyldi taka.

4. gr.

Nú er manni boðið með dóm i eða úrskurði, eða hann gengst undir 
það með sátt, að gegna einhverri lagaskyldu í þágu rikis, sveitarfjelags eða 
sýslufjelags eða annars í þágu almennings, og lögð sekt við, ef aðili innir eigi 
af hendi skyldu sína innan tiltekins tíma, og skal hann þá, vinni hann 
hvorki verkið nje greiði sektina eftir þvi sem hún fellur á hann, afplána hana 
samkvæmt 2. gr., eftir kröfu þess, sem heimtingu á til þess, að dómi, úr- 
skurði eða sátt verði fullnægt. Þó  skal gæta þess, að afplánun fari ekki fyrsla 
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 af nýju, en þá má 
heimta, að hann afpláni samkvæmt 2. gr. þær sektir, er safnast hafa saman 
frá lokum siðustu fangelsisvistar, og svo framvegis 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 tíma er úr lögum numin 31. gr. almennra hegningarlaga 25. 

júní 1869 og tilskipun s. d. um afplánun fjesekta 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 orðið eftir hinum eldri fyrirmælum. t*ó skal engum Ieyft að af- 
plána sektir i fangelsi v ið  vatn og brauð eftir að lög þessi eru kom in til 
framkvæmdar.


