
Ed. 524. Nefndarálit
um  frv. til laga um  lögreglu ríkisins.

F rá  m inni h lu ta  fjárhagsnefndar.

Það er viðurkennt af öllum , að ein af frum skyldum  þjóðfélagsins er sú, að 
halda uppi lögum  og frið i i landinu. T il þess er óhjákvæ m ilegt að halda löggæzlu- 
lið, nægilega öflugt til þess að fram kvæ m a þessa þjóðfélagsskvldu. _

Hingað til hefir ríkisvaldið ekk'i haft öðru liði á að skipa til þessa en lög- 
reg lustjórunum  og h reppstjó runum  á landi og skipshöfnum  varðskipanna á sjó. 
T il aðstoðar Jjessum m önnum  hefir svo verið í kaupstöðunum  sú lögregla, sem 
h æ ja rs tjó rn irna r halda uppi og launa.

Reynslan hcfir nú sýnt, að Jiessi tilhögun fæ r ekki staðizt lengur og að ríkis- 
valdið getur ekki lengur h já því kom izt að efla sjá lft sig svo sem Jiarf til Jiess 
að lialda í skefjum  þeim öflum , sem leynt og ljóst vinna að þvi að kollvarpa 
lögunum  og slita frið inum  innan  þjóðfélagsins.

Frv. s tjó rn arin n ar stefn ir að Jiessu. Sá höfuðgalli er á frv., að Jiað gerir 
ráð fy rir ríkislögreglu i höfuðstað landsins eingöngu, en óhjákvæ m ilegt virðist, 
að slík lögregla geti verið tiltiek livar sem  er á landinu, þvi að Jiótt aðallíffæ ri 
Jijóðfélagsins séu í höfuðstaðnum  og hrýnust Jiörfin að verja  þau, J)á m á það 
ekki lieldur viðgangast, að m enn geti traðkað lögum  og ré tti annarsstaðar á 
landinu.

Til Jiess að ríkislögregla nái tilgangi sínum  Jiarf fastalið  liennar eigi að vera 
fjö lm ennt, en hitt er nauðsynlegt, að öll tilhögun hennar sé Jiannig byggð upp, 
að styrk  liennar megi auka eftir þörfum  fyrirvara laust, eða m eð sem  stytztum  
fyrirvara, hvar sem nauðsyn kaJlar að, til Jiess að liindra og hegna lögbrot. 
Sjálfsagt er að liafa Jiað fy rir  augum , að kostnaður verði ekki u in fram  h rýnustu  
nauðsyn, og kom u fram  skynsam legar bendingar 11111 þetta í nefndaráliti á lands- 
fundi sjálfstæ ðism anna J). á., Jiar á m eðal:

1. Að tollverðir Jx?ir, sem  rik ið  launar livort sem er, séu valdir m eð Jiað fy rir  
augum , að Jieir séu hæ fir lil að gegna lögreglustörfm n, er nauðsyn k refur, 
og skyldir til Jiess.

2. Að skipsliafnir varðskipanna séu einn liður í h inu alm enna löggæzluliði. 
Beri Jieim auðvitað fy rst og frem st skylda til að lialda uppi löggæzlu á sjó 
innan landhelginnar, en kveðja megi Jiær til annara  löggæzlustarfa Jiegar 
rík isvaldinu Jiykir við Jiurfa.

3. Að skipaðir verði fáein ir liæ fir m enn, til Jiess eimiig í lögrcgluum dæm um  
utan  R eykjavikur að æfa varalið til lögreglustarfa, og

1. loks verði m eginstyrkur rík islögreglunnar fólginn hjá æfðu varaliði, og sé 
Jjeim inönnum  greidd Jióknun ‘fv rir  æ fingar og kvaðningar einungis, en 
að öðru leyti ekkert fast kaup.
Sam kvæm t Jiessu legg ég til, að frv. s tjó rn arin n ar verði sam jiykkt m eð Jieim 

viðaukum , sem  þarf til Jiess að ríkislögreglan geti einnig neytt sin u tan  Reykja- 
víkur. I Jieim tilgangi flyt ég eftirfarand i



BREYTIXGARTILLÖGUR.

1. Við 1. gr. A ftan við orðið „R evkjavík" kom i: og á þeim stöðum  öðrum  í 
landinu, .sem rik isstjó rn inn i þvkir nauðsvnlegt.

2. Við 2. gr.
a. F y rir  „bæ jarstjó rn ina  í R cykjavik“ kom i: hlutaðeigandi hæ jarstjó rn  eða 

sveitarstjórn , 
h. A eftir „hæ jarsjóði“ khm i: eða sveitarsjóði. 
c. A eftir „bæ jarfélagsins“ kom i: eða sveitarféJagsins.

3. Við 3. gr. Á eftir „liæ jarins" kom i: eða sveitarfélagsins. *
4. Á eftir I. gr. kom i ný grein, e r verði 5. gr., Jiannig:

Skipshafnir varðskipanna teljast til rik islögreglunnar. Heiinilt er ráð- 
lierra að ákveða, að tollverðir skuli teljast til rikislögreglu og inna af hendi 
störf í hennar þarfir.

Alþingi, 2. m aí 1933.

Jón  Þorláksson.


