
3 1 0 . H efn d arálit

um frumvarp til laga um varalögreglu.

Frá  meiri hluta allsherjarnefndar.

Allsherjarnefnd hefir ekki getað orðið á eitt sátt um frumvarp þetta. 
E in n  nefndarmanna, að minsta kosti, aðhyllist að einhverju leyti frumvarpið, 
en meiri hlutinn ræ ður háttv. deild til að fella það.



Það er að sjálfsögðu alls enginn ágreiningur um það, að þjóðfjelaginu 
beri skvlda til að halda uppi lögum og rjetti í landinu og að löggæslan þurfi 
að vera í góðu lagi. B er  þá að athuga, hvort nægilega sje sjeð fyrir löggæsl- 
unni sam kvæm t núgildandi lögum, og ef svo er ekki, þá hvort og að hvað 
miklu leyti úr því yrði bætt með því að sam þykkja  frv. það, sem hjer liggur 
fyrir. í  lögum nr. 1, 3. jan . 1890, um lögreglusamþyktir fyrir kaupstaðina, er 
þeim geíin heimild til að setja ákvæði í lögreglusamþyktum sinum  um lög- 
gæslu og lögreglulið, og bæ junum  veitt víðtæk heimild til að skipa löggæslunni 
eftir þörfum (sbr. 2. gr. b. í nefndum lögum). Þessa heimild hafa kaupstað- 
irnir notað á þann hátt, að ráða sum part fasta lögregluþjóna til h innar daglegu 
löggæslu og sum part lagt borgurunum  á herðar þá a lm ennu skyldu, að að- 
stoða lögregluna þegar þurfa þykir, og eru allir skyldir að blýða því (sbr. 
lögreglusamþykt fyrir Seyðisfjarðarkaupstað 14. nóv. 1895, 9. gr., svo og 
sam sk onar sam þyktir annara kaupstaða síðar). E r  ekki annað vitanlegt 
en að aðstoð sú, sem lögreglan getur þannig fengið, hafi reynst fullnægjandi 
hingað til.

Hitt er annað mál, hvort hið fasta lögreglulið hafi annaðhvort alger- 
lega eða á vissum timum verið of fám ent til að halda uppi hinni venjulegu 
löggæslu, svo að viðunandi sje, en úr því yrði ekki bætt m eð neinskonar 
ólaunaðri varalögreglu, heldur að eins m eð því að fjölga hinu fasta lögreglu- 
liði, svo sem  t. d. að nokkru hefir verið gert í Reykjavík , eftir þvi sem bær- 
inn stækkaði og þörfin fyrir aukna löggæslu varð brýnni. Væri ef til vill 
sanngjarnt, að ríkissjóður styrkti bæina að einhverju leyti m eð fjárframlagi 
til að auka löggæsluna, í notum  þeirra starfa, sem lögreglan hefir á hendi 
fyrir rikið, t. d. hvað tollgæslu snertir. E n  ólaunuð varalögregla gæti með 
engu móti haft þessi störf m eð höndum  eða tekið þátt í daglegri löggæslu; 
en eins og áður er sagt, er binni föstu lögreglu með núverandi skipulagi 
sjeð fyrir aðstoð, þegar sjerstaklega stendur á. Verður því að líta svo á, að 
stofnun sjerstakrar varalögreglu sje bæði óþörf og gagnslaus að því er þetta 
atriði snertir.

1 2. gr. frv. er farið fram  á, »að það skuli vera skylda hvers karl-  
m anns, er til þess er fær á aldrinum frá tvítugu til fimtugs, að ganga í sveit 
varalögreglumanna, ef krafist er, og starfa þar án endurgjalds«.

Þessi skyldukvöð gæti valdið mikilli truflun á atvinnu þeirra m anna, 
sem i varalögregluna yrðu kvaddir, þar sem þeir sennilega yrðu að verja  all- 
m iklum  tima til æfinga, og gæti það orðið su m um  þeirra þung byrði. Auk 
þess er ranglátt að leggja slíka skyldukvöð á einstaka m enn án endurgjalds. 
K em ur slíkt algerlega i bága við rjeítlætistilfinningu þjóðarinnar. Má í þessu 
sam bandi benda á þær undirtektir, sem tillaga um þegnskylduvinnu fjekk, 
þegar því máli var vísað til atkvæða þjóðarinnar. Átti þó þegnskylduvinnan 
að ganga jafnt yfir alla og miða að því að inna ým s nauðsynjaverk a f  hendi.

Yrði að því ráði horfið, sem frv. gerir ráð fyrir, mundi það óhjá- 
kvæmilega hafa m ikinn kostnaðarauka í för m eð sjer fyrir ríkissjóð. Það 
þyrfti að kaupa einkennisbúninga og »tæki« handa varalögreglum önnunum , 
launa yfirm önnum , kaupa eða leigja hús til æfinga, og þó varalögreglumenn-



irnir eigi að starfa kauplaust, þá yrði að sjálfsðgðu að sjá þeim fyrir fæði og 
öðrum  nauðsynjum , m eðan á æfingum stæði og þegar lögreglusveitin væri að 
starfa. Þetta alt mundi kosta mikið fje, einkum ef sveitir þessar yrðu fjöl- 
m ennar, og enginn vissa er fyrir, að svo verði ekki. E n  þótt nú þetta yrði í 
sm áum  stíl fyrst í stað. t. d. 100 m anna sveit í R eykjavík  og 20 á Siglufirði 
o. s. f r v ,  þá mundi kostnaðurinn sam t verða töluverður, og verður að álíta, 
að því fje væri betur varið til annara farsællegri hluta, þar sem sýnilegt er, að 
slik varalögregla mundi heldur ekki kom a að neinum  verulegum notum .

Að endingu má geta þess, að eins og málið er fram borið og eftir þeim 
undirtektum  að dæma, sem það hefir fengið nú þegar, sjerstaklega meðal 
verkam anna, má fyllilega búast við, að varalögreglan, kom ist hún á, verði 
óvinsæl frá byrjun  og njóti ekki trausts almennings, en trausts og virðingar 
alm ennings þarf hver lögregla að n jóta, til þess að starf hennar kom i að til- 
æ tluðum  notum.

Að öllum þessum ástæðum athuguðum  verður meiri hluti nefndar- 
innar hiklaust að ráða hv. deild til að fella frv. þetta.

Alþingi, 7. apríl 1925.
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form. frsm. fundaskrifari.


