
Ed. 875. Frumvarp
til laga um lögreglumenn.

(Eftir 2. um r. í Nd.).

1. gr.
Ríkisstjórninni er heim ilt, að fengnum tillögum bæ jar- eða sveitarstjörnar, 

að f j’rirskipa, að i bæjum  (kaupstöðum  og kauptúnum ), þar sem eru 1000 
ibúar eða fleiri, skuli vera allt að tveim ur starfandi lögregluþjónum  á liverja 
1000 íbúa, enda sé lögreglustjóri þ a r búsettur.



2. gr.
Þar, sem rikisstjórnin gerir slika ráðstöfun, skal ríkissjóður greiða % liluta 

kostnaðar við lögreglu og löggæzlu bæ jarins, þó eigi fv rr en að m innsta kosti 
einn lögregluþjónn kem ur á liverja 700 íbúa. lögregluliðsins í Reykjavik skal 
vera sérstök deild og starfa sem lögreglumenn ríkisins á venjulegum timum.

I öðrum bæjum  ræ ður rík isstjórnin  vfir starfskröftum  lögreglunnar í hlut- 
falli við framlög, eftir þvi sem nánar m á ákveða með reglugerð. Lögreglumenn 
ríkisins skulu 111. a. starfa að undirbúningi sakam álsrannsókna, eftirliti með 
umferð á þjóðvegum, útlendingum , áfengislöggjöf og þvi að lialda uppi reglu 
á m annfundum  utan bæ janna.

R íkisstjórninni er og beim ilt að sem ja við blutaðeigandi bæjarfélög um, að 
lögreglumenn rikisins taki að sér störf í þágu bæ jarfélaganna gegn endurgjaldi.

3. gr.
Lögreglumenn ríkisins skulu, livenær sem lögreglustjórar telja þess þörf, 

aðstoða lögreglulið bæ janna til að lialda uppi löggæzlu og reglu, enda séu þeir 
ekki bundnir við önnur nauðsynjastörf í þágu rikisins.

Ef lögreglustjórar óska, er rík isstjórninni heim ilt að skipa þeim  fu lltrúa 
eða yfirlögregluþjón til að stjórna lögreglumönnum ríkisins um stundarsakir 
eða til langfram a.

4. gr.
Lögregluna má ekki nota til þess að liafa önnur afskipti af vinnudeilum  

en að halda þar eins og annarsstaðar uppi friði og afstýra skemm dum, meiðsl- 
um og vandræðum .

5. gr.
Skipsbafnir varðskipanna teljast til lögrcglum anna ríkisins. Heimilt er 

ráðherra  að ákveða bið sam a um tollverði, og eru þeir þá skvldir að inna af 
hendi störf lögreglumanna.

6. gr.
Þegar sérstaklega stendur á og ráðherra  telur nauðsynlegt örvggi bæ jar, 

að lögregluliðið sé aukið m eir en segir í 1. gr., getur liann, að fengnum  tillögum 
bæ jarstjórnar, bætt við varalögreglum önnum , og greiðir þá  ríkissjóður allt að 
helmingi þess kostnaðar, sem leiðir af aukningunni, en þó ekki liæ rri fjárhæ ð 
en nem ur kostnaðar af liinu reglulega lögregluliði.

7. gr.
Lögreglumenn ríkisins, livort sem er í föstu starfi eða kvaddir lögregl- 

unni til aðstoðar, eru sýslunarm enn ríkisins og njóta sömu verndar og aðstöðu 
og þeir menn, er gegna borgaralegri skvldu. Enginn m á á neinn liátt tálm a þvi, 
að m aður gegni varalögreglustörfum . Brot gegn þessu ákvæði varða sektum  
frá  100 til 1000 kr., nem a þvngri refsing liggi við að lögum, og skal með mál 
út af brotum  þessum fara  sem alm enn lögreglumál.

V aralögreglum enn fá þóknun fy rir æ fingar og kvaðningar. Lögreglumenn



ríkisins og varalögreglum enn eiga rétt á bótum  fvrir meiðsli og tjón, sem þeir 
verða fy rir vegna starfsins.

8. gr.
Ríkisstjórninni er heim ilt að greiða úr ríkissjóði óhjákvænhlegan kostnað 

sam kvæm t lögum þessum.

9. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


