
Nd. 40. Frumvarp til laga
tmi lögreglumenn.

F lm .: Aki Jakobsson, Sigfús Sigurhjartarson.

1. gi'.
í hverjum kaupstað og kauptúni með yfir 1000 íbúa skulu vera lögreglumenn, og 

ákveður bæjarstjórn eða hreppsnefnd tölu þeirra. Ríkisstjórn getur skyldað kaupstaði 
og kauptún með vfir 1000 ibiia til þess að hafa ekki færri Iögregiumenn en sem svarar 
tveim á hverja 1000 íbúa.

í kaupstöðum ráða bæ jarstjórnir lögreglumenn og ákveða laun þeirra, en í kaup- 
túnum hreppsnefndir. Bæ jarstjórnir og hreppsnefndir segja þeim og upp starfa þeirra.

2. gr.
Ræjarstjórn eða hreppsnefnd getur, hvort sem heldur er, falið borgarstjóra, bæj- 

arstjóra eða oddvita lögreglustjórn eða ráðið sérstakan lögreglustjóra.

l\. gr.
Rikisstjórn er heimilt að íáða allt að 20 löggæzlumenn, og skulu þeir ineðal ann- 

ars starfa að undirbúningi sakamálsrannsókna, eftirliti með umferð á þjóðvegunnm, 
útlendingum, áfengislöggjöf og því að halda uppi reglu á mannfundum utan bæjanna 
eftir óskum og í samráði við viðkomandi sveitarstjórn.

4. gr.
Lögregluna eða löggæzlumenn rikisins iná ekki nota til þess að hafa afskipti af 

vinnudeilum.
5. gr.

Löggæzlumenn rikisins, hvort sem eru í föstu starfi eða kvaddir löggæzlumönn- 
um til aðstoðar, eru sýslunarmenn rikisins og njóta sömu verndar og aðstöðu og þeir 
menn, er gegna borgaralegri skyldu.



Lögregluinenn eru háðir sömu skyldum og njóta sömu réttinda og sýslunarmenn 
ríkisins.

6. gr.
Ríkisstjórn er heimilt að efna til námskeiðs fyrir lögreglumenn i Reykjavík.
Rikisstjórn ákveður og, hver skuli vera einkenni lögreglumanna.

7. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi fallin lög nr. 50 frá 12. febr. 1940, um lögreglu- 

menn.
8. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
í desembermánuði 1939, þegar æsingarnar og gauragangurinn út af styrjöld Rússa 

og Finna stóð sem hæst, var hraðað í gegnum þingið lögum um lögreglumenn. Með 
lögum þessum var raunverulega gefin heimild til þess að skapa ríkisher, er búinn 
væri þeim tækjum, sem til þess þarf að leggja til orustu við múg manns. Eitt ákvæði 
þessara laga var það, að dóm sm álaráðherra mætti búa lögregluna þeim tækjum, er 
hann teldi þurfa. Því hefur verið haldið fram opinberlega, meðal annars i útvarpi, að 
fyrrverandi dómsmálaráðherra, Hermann Jónasson, hafi keypt vélbyssur, táragas- 
og eiturgassprengjur og áhöld til notkunar þeirra fvrir um 74 þús. kr. Engin fuRnægj- 
andi skýring hefur þó fengizt á þessum vopnakaupum, og borgarstjórinn í Reykja- 
vik, sem fyrir tilstuðlan bæ jarstjórnarinnar grennslaðist fyrir um þessi vopnakaup 
hjá lögreglustjóranum í Reykjavik og hjá núverandi dómsmálaráðherra, gat elcki 
heldur fengið ákveðin svör. Yfirlýsingar Hermanns Jónassonar á m annfundum  sýna 
þó, að þau hafa farið fram. Eitt aðalefni þessa frum varps er að nema brott þá heim- 
ild, sem er í núgildandi lögum um lögreglumenn, um vopnun lögreglunnar.

Annar aðaltilgangur frum varpsins er að leiðrétta það ósamræmi, sem nú á sér 
stað í þessum efnum, að kaupstaðirnir greiða allan eða mestallan kostnaðinn, sem af 
lögregluhaldinu leiðir, en fá ekkert um þau mál að segja annað. Hér er lagt til, að 
lögreglumálin séu afhent kaupstöðunum og hreppsfélögunum, sem þá um leið bera 
allan kostnað af lögregluhaldinu. Hins vegar er rikisstjórninni veitt heimild til þess 
að ráða allt að 20 löggæzlumenn til þess að annast lögreglueftirlit, einkum utan kaup- 
staða og kauptúna ineð vfir 1000 íbúa.

Þriðji aðaltilgangur frum varpsins er sá, að leysa skipshafnir varðskipa ríkisins 
og tollverðina undan lögreglustörfum þeim, sem á þá voru lögð með núgildandi 
lögum.

Mikil nauðsyn virðist á því, að sett verði sérstök fyrirmæli uin réttindi og skyld- 
ur lögregluþjóna, og va*ri eðlilegast, að slíkar reglur væru settar með sérstökum 
lögum.

Nánar í framsögu.


