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Borist hefur til umsagnar frá allsherjamefnd Alþingis frumvarp til laga um breyting á 
almennum hegningarlögum og lögreglulögum, 494. mál.

Umsögn ríkissaksóknara lýtur að 1. og 2. gr. frumvarpsins.

Um 1. gr.

Lýst er efasemdum um fyrri hluta ákvæðisins þar sem sú háttsemi er lýst refsiverð að 
ógna eða beita valdi gagnvart sendierindreka erlends ríkis hér á landi.

í 94. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 segir að ef verknaði, sem refsing er lögð 
við í XXIII. kafla um manndráp og líkamsmeiðingar, XXIV. kafla um brot gegn 
frjálsræði manna og XXV. kafla um ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs, er 
beint að þjóðhöfðingja erlends ríkis eða sendimönnum þess hér á landi, megi auka 
refsingu þá, sem við brotinu liggur, þannig að bætt sé við hana allt að helmingi 
hennar. Ákvæði í nefndum köflum hegningarlaga eiga að veita fullnægjandi 
refsivemd fyrir valdbeitingu og ógnunum gagnvart sendierindreka erlends ríkis. 
Ennfremur þykir ástæða til að varpa fram til umhugsunar spumingu um hvort ástæða 
sé til að taka upp í verknaðarlýsingu refsiákvæðis í almennum hegningarlögum 
matskenndu hugtökin að ógna eða beita valdi sem ekki munu vera fyrir í 
verknaðarlýsingu í nokkru ákvæði í almennum hegningarlögum.

Um 2. gr.
í athugasemdum með lagafrumvarpinu segir að svipað ákvæði og hér er lagt til að 
verði lögfest sé bæði í norskum og dönskum lögum, sbr. bls. 4 frá næst neðstu 
greinaskilum. Dönsku og norsku ákvæðunum er síðan lýst í athugasemdunum og má 
þar glöggt sjá að mikill munur er annars vegar á ákvæðinu sem lagt er til að hér verði 
lögfest og hins vegar á þeim ákvæðum sem um þetta gilda í Danmörku og Noregi.
í báðum löndunum, Danmörku og Noregi, er lagt almennt bann við því að maður beri 
grímu í tengslum við fundi eða samkomur á opinberum stöðum og er það í sjálfu sér 
refsivert að bera grímu sem hylur andlit við þær kringumstæður sem lýst er í 
ákvæðunum.
Með lagafnimvarpinu er gert ráð fyrir að logreglu verði heimilt að banna að maður 
hylji andlit sitt með grímu við tilteknar aðstæður. Refsinæmi verknaðar er 
þannig
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háð ákvörðun lögreglu hverju sinni, fyrirfram eða á vettvangi, líklega hvaða 
lögreglumanns sem er, og ekki verður ráðið hvemig birta beri slíka ákvörðun fyrir 
hópnum eða einstaklingnum sem hún beinist gegn.
Efast verður um skilvirkni ákvæðis eins og hér er lagt til að sett verði um grímubann.
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