
Ríkissaksóknari   

 Fyrirmæli/leiðbeiðningar 

Útgáfudagur: Gildistaka: Númer:   

24. febrúar 2009 Sjá efni fyrirmæla RS:2/2009 

Kemur í stað RS: 2/2001 með 

fylgiskjali 

Efni:  Brot sem ljúka má með lögreglustjórasátt. 

 

 

 Lögreglustjóri hefur almenna heimild til að ljúka máli, sem hann hefur ákæruvald um, 

með lögreglustjórasekt, þ. e. vettvangssekt skv. 148. gr. laga nr. 88/208 um meðferð 

sakamála, sektarboði skv. 150. gr. og sektargerð skv. 149. gr. sömu laga. Skilyrði er að 

viðurlög við broti fari ekki fram úr sekt að tiltekinni fjárhæð samkvæmt reglugerð sem 

dómsmálaráðherra setur, sviptingu rétttinda eða upptöku eigna, enda sé brot tilgreint á skrá, 

sem ríkissaksóknari gefur út skv. 1. sbr. 3. mgr. 149. gr. laga nr. 88/2008. Skráin hefur nú 

verið gefin út með gildistöku 25. febrúar 2009 og telst hún hluti af leiðbeiningum þessum. 

Samkvæmt reglugerð nr. 205/2009 um lögreglustjórasáttir er miðað við að fjárhæð sektar fari 

ekki fram úr 500.000 krónum. Við ákvörðun um hvaða brot eru tilgreind á skrá 

ríkissaksóknara hefur verið höfð hliðsjón af fyrirmælum/leiðbeiningum sama efnis RS nr. 

2/2001 en skrá sem var fylgiskjal með þeim fellur úr gildi við gildistöku hinna nýju 

fyrirmæla/leiðbeininga.   

Nokkrar breytingar hafa verið gerðar bæði hvað varðar eðlilegar leiðréttingar á 

fjárhæðum og eins hafa verið gerðar efnislegar breytingar í ljósi fenginnar reynslu. 

Breytingarnar eiga að leiða til þess að ljúka megi fleiri brotum með lögreglustjórasátt en áður 

hefur verið unnt að gera. Jafnframt er aukið svigrúm lögreglustjóra til að meta hvort ítrekun 

leiði til þess að ákæra skuli gefin út eftir alvarleika brots hverju sinni. 

 Ríkissaksóknari áréttar að þrátt fyrir að brot sé ekki að finna á skránni kunni að vera 

eðlilegt að ljúka því með lögreglustjórasekt enda sé brot smávægilegt og varði ekki við 

almenn hegningarlög. Í slíku tilviki getur viðkomandi lögreglustjóri haft samband við 

embætti ríkissaksóknara og leitað heimildar til slíkrar lúkningar á málinu.  

 Áríðandi er að þau mál, sem ekki verður lokið með sektargerð þrátt fyrir boð um slík 

málalok, verði lögð fyrir dómstóla án ástæðulausra tafa.  

 

 


