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Erindi: Umsögn vegna frumvarps til breytinga á almennum hegningarlögum og 
lögreglulögum.

Sýslumanninum á ísafirði hefur borist erindi allsherjamefndar Alþingis, dags. 
22. febrúar 2002, þar sem óskað var umsagnar embættisins vegna máls þingsins nr. 
494, frumvarp til breytinga á almennum hegningarlögum og lögreglulögum. Að 
beiðni setts sýslumanns, Unnar Brár Konráðsdóttur, var undirrituðum falið að yfírfara 
frumvarpið og taka saman umsögn um þau atriði sem einhverju er við að bæta 
umfram það sem þegar kemur fram í frumvarpinu og almennum athugasemdum með 
því eða rétt þykir að gera athugasemdir við.

I. Brevting á ákvæði 95. gr. almennra hegningarlaea.

Frumvarpið stuðlar að aukinni refsivernd erlendra sendierindreka hér á landi 
umfram það sem þegar er vemdað í almennari ákvæðum laganna. I því sambandi er 
vísað til 94. gr., sbr. XXIII., XXIV. og XXV. kafla almennra hegningarlaga, og 257. 
gr. sömu laga. Háttsemi þeirri sem lýst er í frumvarpinu má oftast telja tilkomna 
vegna sérstaks tilgangs eða hvata fyrir verknaðinum í huga fremjanda, s.s. pólitískur 
tilgangur. Því hæfir betur að hafa slíka brotastarfsemi sérstaklega og skýrt skilgreinda 
með sérákvæði í almennum hegningarlögum eins og frumvarpi þessu er ætlað að 
koma í lög. Slíkum brotum er beint að heild, tilteknu þjóðríki sem sendiráðið veitir 
forstöðu eða sendierindreki starfar fyrir, fremur en að tilteknum einstaklingum eða 
tilteknu mannvirki og slíkum brotum kann að vera ætlað að hafa einhvern tilgang í 
þágu þess málstaðar sem fremjandi eða fremjendur berjast fyrir. Sérákvæði af þessu 
tagi má telja eðlilegt þegar litið er til stöðu alþjóðamála í dag og þeirrar ógnar sem 
stafar frá alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi og öðrum andlýðræðislegum öflum.

Eins og fram kemur í almennum athugasemdum með frumvarpinu er það í 
samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar íslands á alþjóðavettvangi, sbr. nefndan 
Vínarsamning í athugasemdunum. í þessu sambandi er einnig bent á 5. og 6. tölul. 1. 
mgr. 6. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 1. gr. laga nr. 24/1976 og 1. gr. 
laga nr. 52/1980 en þar hefur allsherjarlögsaga verið sett til höfuðs brotastarfsemi af 
þessu tagi og vísað til alþjóðlegra samninga sem ísland er aðili að og sem fullgiltir 
hafa verið og birtir í C-deild stjómartíðinda. Fmmvarpið er því í eðlilegu samhengi 
við lögsögureglur almennra hegningarlaga og í samræmi við kröfur refsiréttarins um

Aðsetur 
Hafnarstræti 1 -  400 ísafirði

Sími 
450 3700

Bréfasími 
456 4795

Kennitalk 
490169-6799



skýrleika refsiheimilda, sbr. 2. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 og 69. gr. 
stjómarskrárinnar, sbr. 7. gr. stjskl. nr. 97/1995.

Það skal tekið fram að hinu almenna eignaspjallaákvæði almennra 
hegningarlaga, 257. gr., var breytt með 6. gr. laga nr. 30/1998 og það látið taka til 
tölvubrota. Frumvarp það sem nú er til afgreiðslu lýsir eignaspjöllum sem beinast að 
sendiráðssvæði. Eins og frumvarp þetta liggur fyrir tekur háttsemin ekki til tölvubrota 
skv. orðanna hljóðan, nánar tiltekið: spjöll á tölvukerfixm, og er orðalag þess í 
samræmi við ákvæði 95. gr. norsku hegningarlaganna sem eru að stofiii til frá árinu 
1902 en sem var síðar breytt með lögum árið 1950 og svo aftur árið 1995. E f til vill á 
sérhæfð tilgreining um tölvubrot ekki við í þessu tilviki eða að tölvukerfi sendiráða 
rúmist innan hugtaksins „sendiráðssvæði“ með rýmkandi lögskýringu en engu að 
síðar er vakin athygli á þessu.

II. Brevting á lögreglulögum.

í II. kafla almennra athugasemda með frumvarpinu kemur fram ítarlegur og 
vandaður rökstuðningur fyrir 2. gr. frumvarpsins sem lýtur að breytingu á 15. gr. 
lögreglulaga nr. 90/1996, einkum umfjöllun um mannréttindareglur. Nauðsynlegt er 
að draga fram nokkur atriði er lúta að skýringu á ákvæði 15. gr. lögreglulaga og 
sögulegan bakrunn ákvæðisins.

I almennum athugasemdum með frumvarpi sem varð að lögreglulögum 90/1996 
þá var á sínum tíma tekið fram að ákvæði 1. og 2. mgr. 15. gr. frumvarpsins væri í 
raun lögfesting á því sem þegar hefði rúmast innan allsherjarumboðs lögreglu (á 
dönsku generalfuldmagt). Með allsherjarumboði er átt við þá óskráðu reglu að 
lögreglan hafi almenna venjumyndaða heimild innan vissra marka til að grípa til 
nauðsynlegra ráðstafana til að halda uppi lögum og reglu í ríkinu. Með öðrum orðum 
þá var á þessum tíma verið að færa venjurétt yfir í skráða réttarheimild, þ.e. sett lög 
(sjá Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 3793-94). í ákvæði 1. mgr. 15. gr. lögreglulaga nr. 
90/1996 er tilteknum skilyrðum lýst sem þurfa að vera fyrir hendi svo lögreglu sé 
heimilt að grípa til ráðstafana sem lýst er í 2. mgr. 15. gr. laganna. Það er mjög 
mikilvægt við skýringu á þessu ákvæði að lesa 1. og 2. mgr. 15. gr. saman en ekki sitt 
í hvoru lagi eins og virðist gert í skýringum í II. kafla almennra athugasemda með 
frumvarpinu sem hér er til umsagnar. í 2. mgr. 15. gr. lögreglulaga eru taldar upp 
aðgerðir sem lögreglu er heimilt að grípa til þegar fyrir hendi eru þau skilyrði sem lýst 
er í 1. mgr. 15. gr. sömu laga. í almennum athugasemdum með 15. gr. lögreglulaga er 
skýrt tekið fram að sú upptalning á aðgerðum lögreglu sem fram koma í 2. mgr. 15. 
gr. lögreglulaga er ekki tæmandi heldur eingöngu leiðbeinandi og almenns eðlis enda 
var verið að færa réttarvenju yfir í sett lög eins og að framan greinir. Telja má að 
innan þessarar valdheimildar lögreglu skv. 1., sbr. 2. mgr., 15. gr. lögreglulaga rúmist 
því í raun fleiri lögregluaðgerðir en sem beinlínis eru tilgreindar í almennu orðalagi 2. 
mgr. 15. gr. lögreglulaga enda eru viðfangsefhi lögreglu margs konar og ólík.

Rammi allsherjarumboðs lögreglu er í raun markaður af lögmæti í víðum 
skilningi þess hugtaks, þ.m.t. réttarvenju, að teknu tilliti til: meðalhófs, jafiiræðis, 
skyldubundins mats stjómvalda, almennrar heilbrigðrar skynsemi o.fl. Því má segja 
að heimildir lögreglu til að banna grímunotkun eða hylja andlit sitt með öðrum hætti 
við tilteknar aðstæður í þjóðfélaginu séu þegar fyrir hendi á grundvelli venjuhelgaðrar
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heimildar sem kallað hefiir verið allsherjarumboð lögreglu. Sérgreind aðstæðubundin 
löggjöf til að stemma stigu við ákveðinni háttsemi sem telja má ógnandi á almanna- 
færi þar sem fólk safnast saman, eins og efiii 2. gr. frumvarps þessa lýtur að, er því í 
raun árétting og nákvæmari skilgreining á valdheimildum lögreglu sem þegar eru fyrir 
hendi en ekki viðbót. í því sambandi má þá spyrja hvort yfirleitt sé þá þörf á slíku 
ákvæði í lögreglulögum sem lýst er í 2. gr. frumvarpsins. Því er til að svara að löggjöf 
af þessu tagi er heppileg í þeim skilningi að hún skapar skýrara lagaumhverfi fyrir 
almenning og traustara starfsumhverfi fyrir yfirvöld, þ.m.t. lögreglumenn, enda 
virðast nágrannaþjóðir okkar hafa lögfest áþekk ákvæði í löggjöf sína.

Ef ekki verður fallist á það sem að framan greinir, þ.e. að efni 2. gr. 
frumvarpsins rúmist innan venjubundinnar heimildar allsherjarumboðs lögreglu, þá 
væri betra að færa ákvæði 2. gr. frumvarpsins frá því að verða 3. mgr. 15. gr. 
lögreglulaga og gera það að sérstöku ákvæði í lögreglulögum, t.d. 15. gr. a., ef 
frumvarp þetta nær fram að ganga. Með því er samræmis betur gætt.

Það vekur athygli að á fylgiskjali sem barst sýslumannsembættinu með erindi 
nefiidarritara allsherjarnefhdar, dags. 22. febrúar sl., þar sem tilgreindir eru aðrir 
umsagnaraðilar, þá verður eigi séð að nefndin hafi leitað umsagnar frá Lögregluskóla 
ríkisins en skólinn er sjálfstæð ríkisstofnun, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 36. gr. lögreglulaga 
nr. 90/1996. I 2. mgr. 36. gr. lögreglulaga er beinlínis gert ráð fyrir að Lögregluskóli 
ríkisins skuli vera vettvangur rannsókna í lögreglufræðum og stjómvöldum til 
ráðgjafar um lögreglumálefiii. Ef til vill er hér um mistök að ræða. Líklegt má telja 
að lögregluskólinn hafi eitthvað fram að færa um frumvarp þetta og síðast en ekki síst 
þegar litið er til 5. gr. frumvarpsins sem varðar inntökuskilyrði nema í lögreglu- 
skólann og um valnefhd lögregluskólans.

Virðingarfyllst,
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