
Ed. 979. Nefndarálit
um frv. til laga um lögreglumenn.

Frú allsherjarnefnd.

Nefndin hefur rætt og íhugað frv. þetta. Með bréfi, dags. 4. okt. s.l., var það og
sent til umsagnar lögreglustjóralllull í Reykjavík og sakadómara þar .. Lögreglustjór-
inn hefur enn eigi látið uppi álit sitt á frv., en sakadómari hefur sent nefndinni ýtar-
lega og athyglisverða álitsgerð, dags. fi. des. s.l., og er hún prentuð með nál. sem
fylgiskjal

Nefndarmenn hafa eigi getað orðið á eitt sáttir um að mæla með frv. óbreyttu,
enda sýnir sakadómari fram á, að löggjöfina UIll lögreglumenn þurfi að endurskoða
rækilegar en með frv. hefur verið gert. Nefndarmenn hafa þvi orðið sammála um að
leggja til, að frv. verði afgreitt með svo hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að deildin telur hrýna nauðsyn á, að laga fyrirmælin UIll lögreglumenn

verði tekin til endurskoðunar í heild, þar á meðal alveg sérstaklega ákvæði um skipt-
ingu lögreglukostnaðar milli ríkissjóðs annars vegar og bæjar- og sveitarsjóða hins
vegar, og væntir þess, að ríkisstjórnin láta þessa endurskoðun fara fram nú á næstu
mánuðum, þú telur deildin ekki tímabært að afgreiða frv. nú og tekur fyrir næsta
mál ú dagskrá.

Alþingi, 29. jan. 194fi.

Bjarni Benediktsson, Lárus .Jóhannesson. Steingr. Aðalsteinsson.
f'orrn., frsm.

Bernh. Stefánsson. Guðrn. 1. Guðmundsson.



Fylgiskjal.

SAKADÚMARINN Í REYKJA VÍK
Reykjavík, 5. desember 1944.

Hin beiðraða þingnefnd hefur með bréfi, dags. 4. október s.L, sent mér til um-
sagnar frumvarp til laga um lögreglumenn, sem nú liggur fyrir Alþingi. Sérstaklega
er óskað álits á því, í hvaða hlutfalli kostnaður af lögreglumálum skuli skiptast milli
ríkis og bæja.

f~g hef athugað frumvarp þetta og borið það saman við gildandi lög um lög-
reglumenn, nr. 50 1940, og önnur viðeigandi ákvæði í lögum.

Eins og kunnugt er, hefur þróun þessara mála á síðustu árum orðið sú, að ríkis-
valdið hefur öðlazt æ meiri rétt til afskipta af málum lögreglunnar, og jafnframt hefur
nokkur hluti kostnaðar við lögregluhald verið lagður á ríkissjóð. Ríkisstjórnin ræður
t. d. fjölda fastra lögregluþjóna að vissu marki; lögreglustjórar ráða raunverulega
vali lögregluþjóna ; ráðherra getur skipað varalögreglumenn ; ráðherra getur, þegar
sérstaklega stendur á, skipað lögreglumönnum til starfa, hvar sem er á landinu; og
ráðherra ákveður, hver skuli vera einkenni og útbúnaður lögreglumanna. Ráðherra
skal enn fremur setja reglur um réttindi lögreglumanna og skyldur. Hann hefur og
heimild til þess að efna til námsskeiðs fyrir lögreglumenn Í Reykjavík.

Sú stefna, sem hér hefur ríkt í þessum málum og nú hefur verið lýst stuttlega,
er ekkert einsdæmi. Mun í ~rmsum löndum hafa sótt í sömu eða svipaða átt. Árið
1937 settu Danir t. d. lög, sem gengu í gildi 1. apríl 1938, þess efnis lll. a., að öll lög-
regla landsins skyldi vera ríkislögregla undir yfirstjórn dómsmálaráðherrans og
sérstaks ríkislögreglustjóra. Skyldi ríkið greiða lögreglukostnað allan. þ. á m. laun
og eftirlaun lögregluþjóna, en ríkið tók hins vegar í sínar hendur án endurgjalds
öll tæki lögreglunnar og lögreglustöðvar landsins. Hinn 19. september 1933 skipaði
dómsmálaráðuneyti Noregs 7 manna nefnd, þ. á 111. ríkissaksóknarann, ríkis lög-
reglustjórann og lögreglustjóra Osloborgar. til þess að gera tillögur um lögreglu-
mál landsins. Nefndin skilaði áliti hinn 17. marz 1934 og lagði til m. a., að lögregla
landsins skyldi öll vera rikislögregla og ríkissjóður greiða lögreglukostnaðinn. Hins
vegar var lagt til, að bæjar- og sveitarfélögin skyldu endurgreiða ríkinu kostnaðinn
eftir vissum reglum. Árið 1936 voru síðan sett lög um lögreglu Noregs, er gengu í
gildi 1. janúar 1937, og var við þá lagasetningu fylgt Í höfuðatriðum tillögum lög-
reglul11álanefndarinnar. Lögreglan var öll gerð að ríkis lögreglu, sem kostuð var af
ríkinu. Bæjar- og sveitarfélögum, sem engin lögregluútgjöld höfðu við gildistöku
laganna, var ekki gert að endurgreiða neitt af kostnaði við Iögregluhald, sem stofnað
kynni að verða til samkvæmt lögunum. Önnur bæjar- og sveitarfélög skyldu hins
vegar endurgreiða ríkinu mestan hluta lögreglukostnaðarins eftir ákveðnum reglum,
lll. a. með tilliti til útgjalda þeirra vegna lögreglunnar tiltekið árabil fyrir setningu
laganna. Tæki lögreglunnar og einkennisbúningar féllu til ríkisins án endurgjalds,
en ríkinu var heimilað að taka eignar- eða leigunámi hús lógreglunnar og aðrar
fasteignir.

Nýmæli frumvarpsins, sem máli skipta, eru þessi:
1. Skipun lögreglumálanna er óskorað fengin í hendur ríkisvaldsins og af'skiptum

bæjar- og sveitarstjórna af þeim málum þar með lokið.
2. Ríkissjóður greiði allan kostnað af lögreglumálum án þátttöku bæjar- og sveitar-

sjóða.
Með tilvísun til þess, sem að framan greinir, má segja, að frá sjónarmiði liig-

gæzlu og skipulags sé lögregla landsins raunverulega þegar orðin ríkislögregla. Lög-
gæzla er, eins og i greinargerð frv. segir, í eðli sínu einn þáttur ríkisvaldsins, og er
11vÍ eðlilegt, að handhafar ríkisvaldsins ráði skipun lögreglumálanna. Ákvæði frum-
varpsins, sem hér að hita, eru því Í samræmi við eðli málsins og að mestu aðeins
staðfesting þess ástands, sem þegar hefur skapazt Í þessum málum.
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Er ríkið hefur tekið skipun lögreglumálanna og húsbóndavald yfir lögreglunni
að öllu leyti í sínar hendur, virðist eðlilegast og réttast, að ríkissjóður greiði allan
kostnað af lögreglunni og löggæzlunni. En þó að sú stefna kunni að verða viður-
kennd réttmæt út af fyrir sig, tel ég mega vænta þess, að talið verði örðugleikum
bundið, að ríkið taki á sig útgjöldin, eins og þau nú eru orðin, einkum ef þau eiga
að falla á ríkissjóð öll í einu.

Útgjöld vegna lögreglumála hér á landi nema nú orðið, svo sem eðlilegt er, mikl-
um fjárhæðum. Samkvæmt upplýsingum, sem ég hef aflað, var lögreglukostnaður
hæjarsjóðanna árið 1943 sem hér segir:

.1 Reykjavík....... .. .. .. .. kr. l755168.33
Endurgreitt úr ríkissjóði 287421.16

í Hafnarfirði .
- Vestmannaeyjum .
A Seyðisfirði .
Í Neskaupstað .
A Akureyri , : ..
- Siglufirði .
- Ísafirði .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. kr. 59979.02
Endurgreitt úr ríkissjóði 9996.50

kr. 1467747.17
95169.54
62482.70
11537.26
11352.46
61939.24
70500.00

49982.52
33066.45A Akranesi

Samtals kr. 1862777.34

Þessi kostnaður verður sjálfsagt hærri á þessu ári, og má gera ráð fyrir, að
hann fari hækkandi.

Kostnaður ríkissjóðs vegna endurgreiðslu lögreglukostnaðar samkvæmt fram-
angreindu og vegna annarrar löggæzlu nam árið 1943 958000 kr., samkvæmt upp-
lýsingum ríkisbókhaldsins.

Ef eigi þætti af fjárhagsástæðum fært að leggja kostnaðinn í einu óskiptari á
ríkissjóð, vil ég henda á þá leið, að bæjar- og sveitarsjóðirnir endurgreiði kostn-
aðinn í hverju umdæmi að tiltölu við tölu íbúa og fastra lögregluþjóna að verulegu
leyti fyrstu árin, en þær endurgreiðslur færu minnkandi og falli alveg niður að
ákveðnum tíma liðnum, 1. d. 10 árum. Tel ég ekki ástæðu til nð gera nánari tillögu
UI11 skipun þessa fjárhagsatriðis að svo stöddu.

Ef horfið verður að því að lögfesta höfuðákvæði frumvarpsins, tel ég sjálfsagt,
uð það verði tryggt í lögunum með alveg ótvíræðum ákvæðum, að kjör núverandi
lögregluþjónn verði í engu skert, hvorki að því er snertir laun og eftirlaunarétt né
í öðrum atriðum. Í sambandi við það, að ríkið tæki á sig skyldu til greiðslu eftirlauna
starfandi lögregluþjóna, virðist þurfa að setja reglur um uppgjör bæjarsjóðanna við
ríkissjóð eða viðkomandi tryggingastofnun vegnu þess eftirlaunaréttar, sem lög-
regluþjónarnir hafa þegar öðlazt. Ákvæði þarf að setja um það, hvernig fara skuli
um eignir þær, sem verið hafn í notum lögreglunnar, og virðist sjálfsagt, að ríkið
taki við þeim án endurgjalds, ef það samkvæmt nýr-ri löggjöf it framvegis að bera
lögreglukostnaðinn.

Þá vil ég leyfa mér að henda á, að löggjöfin hefur hingað til látið ónefnd ýmis
atriði, sem varða lögreglu og löggæzlu, og um önnur atriði eru óljós og ónákvæm
ákvæði. Vil ég í þessu sambandi nefna eftirgreind atriði, sem ég tel, að mættu koma
í il athugunar við setningu nýrrar löggjafar:

1. Hver skilyrði umsækjandi um lögregluþjónsstöðu skuli uppfylla.
2. Hverjir yfirmenn skuli vera í lögreglunni (fulltrúar, yfirlögregluþjónar, varð-

stjórar o. s. frv.) og hvernig skipun þeirra skuli háttað. Frumvarpið fellir niður
ákvæði lögreglulaganna um skipun fulltrúa og yfirlögregluþjóna, 3. gr. 2. mgr.,

3



og heimild ráðherra til þes., að skipa lögreglusveítum, sem fluttar eru milli
umdæma, sérstakan foringja, sbr. 8. gr. laganna. Gildandi ákvæði um yfirmenn
lögreglunnar eru ófullnægjandi og þarfnast endurskoðunar.

:1. Ákyæði um verkefni lögreglunnar og verkaskiptingu, þar sem lögreglan starfar
í sjálfstæðum deildum. Virðist rétt, að um þetta séu sett lagaákvæði, einkum
þegar deild irnar eru alveg sjálfstæðar og lúta eigi sama embættismanni, svo
sem gildir um rannsóknarlögregluna og götulögregluna í Reykjavík.

4. Rétt virðist að stefna að því, að á vegum rannsóknarlögreglunnar í Reykjavík
sé starfrækt nokkurs konar miðstöð fyrir allt landið, er geti gefið upplýsingar
og veitt aðra aðstoð í sambandi við rannsókn refsimála. Er byrjuð slik þjón-
usta hér við embættið, og hefur lll. a. verið komið upp hegningarskrá fyrir allt
landið. En mörgu þarf við að bæta, svo sem fingrafarasafni o. fl. Er nokkur
undirbúningur þegar hafinu í þessu efni á ýmsum sviðum. Eu einkum að því
leyti, sem slík starfsemi tekur til fleiri umdæma, tel ég æskilegt, að hún sé
ákveðin eða heimiluð í lögum.

fl. Ákvæði um viðurlög fyrir agabrot lögreglumanna eru ekki í lögum. Um þetta
væri æskilegt, að settar væru almennar reglur, m. a. til þess að tryggja samræmi
milli hinna ýmsu umdæma.

(i. Ákvæði um, hvaða tæki lögreglan megi nota, eru ekki í lögum. Virðist geta
komið til mála, að löggjafinn setji ákvæði um það, hvaða tæki dómsmálaráð-
herra og lögreglustjórum sé heimilt að fá lögreglunni. Mætti þessum handhöfum
lögregluvaldsins í senn vera í slíkum ákvæðum hæfileg takmörkun og æskileg
leiðbeining í þessu efni.

7. Þá vil ég loks nefna stofnun lögregluráðs eða lögreglumálanefndar i kaupstöð-
um, er gerð) tillögur um starfsemi og starfsháttu lögreglunnar í umdæminu.
Ef reglur UIl1 nefningu nefndarmanna væru skynsamlegar, virðist slík nefnd
geta verið æskilegur tengiliður milli bæjarstjórnar og borgara annars vegar og
lögreglustjórnarinnar hins vegar, er m. a. geti leitt til aukins skilnings á þörfum
borgaranna og vanda lögreglunnar.
Með tilvísun til framanritaðs tel ég æskilegt, að löggjöfin um lögreglumenn verði

tekin til víðtækari endurskoðunar en gert hcfur verið með frumvarpi því, sem hér
liggur fyrir.

Að sjálfsögðu er ég fús til þess að gefa nefndinni frekari upplýsingar eftir því,
M:'11l í mínu valdi stendur, ef þess verður óskað.

Jónatan Hallvarðsson.

Til allsherjarnefndar efri deildar Alþingis.
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