Ed.

152. Frumvarp til laga

[11. mál]

um rannsóknarlögreglu ríkisins.
(Eftir 2. umr. í Nd., 9. des.)
1. gr.
Rannsóknarlögregla ríkisins hefur aðsetur í Reykjavík og lýtur yfirstjórn dómsmálaráðherra.
Hún skal hafa á að skipa starfsfólki, er sé sérhæft til að rannsaka ýmsar
tegundir brota.
2. gr.
Forseti Íslands skipar yfirmann rannsóknarlögreglu rikisins og nefnist hann
rannsóknarlögreglustjóri ríkisins.
Hann skal fullnægja lögmæltum skilyrðum til skipunar í héraðsdómaraembætti
og hafa aflað sér þekkingar i þeim efnum, er varða eftirgrennslan brota.
Dómsmálaráðherra getur skipað honum fulltrúa með lögfræðiprófi.

3. gr.
Rannsóknarlögregla ríkisins hefur með höndum lögreglurannsóknir brotamála
i Reykjavík, Kópavogi, Seltjarnarneskaupstað, Garðakaupstað, Hafnarfirði og
Kjósarsýslu, að því leyti sem þær eru ekki í höndum lögreglustjóra þar, samkvæmt
ákvæðum þessara laga eða annarra réttarreglna.
Með sama hætti skal rannsóknarlögregla ríkisins hafa með höndum rannsóknir
brotamála í Keflavík, Grindavík, Njarðvikum, Gullbringusýslu og á Keflavíkurflugvelli þegar dómsmálaráðherra ákveður.
4. gr.
Rannsóknarlögregla rikisins skal veita lögreglustjórum og sakadómurum, hvar
sem er á landinu, aðstoð við rannsókn brotamála, þegar þeir óska og rannsóknarlögreglustjóri og/eða ríkissaksóknari telja það nauðsynlegt. Ríkissaksóknari
getur og falið rannsóknarlögreglu ríkisins rannsóknir einstakra mála hvar sem
er á landinu, þegar hann telur þess þörf. Loks getur rannsóknarlögreglustjóri að
eigin frumkvæði tekið í sínar hendur rannsókn máls utan þeirra umdæma, sem upp
eru talin í 3. gr., en tilkynna skal hann viðkomandi lögreglustjóra um málið svo
fljótt sem verða má, enda ber honum að veita rannsóknarlögreglu ríkisins alla nauðsynlega aðstoð. Ríkissaksóknari sker úr ágreiningi, sem rísa kann milli rannsóknarlögreglustjóra ríkisins og viðkomandi lögreglustjóra í sambandi við lögreglurannsókn.
5. gr.
Rannsóknarlögregla ríkisíns heldur skrá um myndir og fingraför, sem tekin
eru samkvæmt heimild í 57. gr. laga um meðferð opinberra mála nr. 74/1974, og
geymir gögn samkvæmt reglum, er dómsmálaráðherra setur.
Lögreglustjórar skulu senda rannsóknarlögreglu ríkisins eintök mynda og fingrafara, sem tekin eru samkvæmt fyrrnefndu lagaákvæði.
6. gr.
Við embætti lögreglustjóra í umdæmum, þar sem rannsóknarlögregla ríkisins
hefur með höndum lögreglurannsóknir brotamála, sbr. 3. gr., skulu starfa sérstakar
rannsóknarlögregludeildir undir stjórn viðkomandi lögreglustjóra.
Deildir þessar skulu annast rannsókn eftirgreindra málaflokka:
1. Umferðarslys og brot á umferðarlögum.
2. Brot
Iögreglusamþykktum,
3. Brot á áfengislögum, önnur en þau, er varða ólögmætan innflutning áfengis.
4. Brot á lögum um tilkynningar aðsetursskipta.
5. Aðra málaflokka, sem ákveðið kann að verða í reglugerð að fela viðkomandi
lögreglustjórum, sbr. 9. gr. laga þessara.
á

7. gr.
Við lögreglustjóraembætti utan þeirra umdæma, sem upp eru talin í 3. gr., skulu
starfa sérstakar rannsóknarlögregludelldir
samkvæmt ákvörðun dómsmálaráðherra
og eftir því sem fé er veitt til í fjárlögum.
Deildir þessar skulu annast lögreglurannsóknir, aðrar en þær, sem falla undir
rannsóknarlögreglu ríkisins samkvæmt ákvæðum laga þessara.
8. gr.
Þegar rannsóknarlögreglustjóri er svo riðinn við mál eða aðila, að hann mætti
eigi gegna dómarastörfum í því, skal hann tilkynna það dómsmálaráðherra. Þegar
ráðherra berst slík tilkynning eða hann fær vitneskju um þetta með öðrum hætti,

skipar hann annan löghæfan mann til meðferðar þess máls, sbr. 2. gr. Sama gildir,
er rannsóknarlögreglustjóri hefur lögmæt forföll.
Þegar dómsmálaráðherra skipar mann til að fara með einstakt mál samkvæmt
framansögðu, ákveður hann honum þóknun.
9. gr.
Dómsmálaráðherra setur nánari reglur um framkvæmd laga þessara.
Hann setur og reglur um samvinnu og starfsskiptingu milli lögreglustjóra og
rannsóknarlögreglu ríkisins.
10. gr.
Lög þessi öðlast gildi nú þegar og koma að fullu til framkvæmda 1. júlí 1977.
Ákvæði til bráðabirgða.

Við gildistöku laga þessara er núverandi rannsóknarlögregla í Reykjavik lögð
niður.
Dómsmálaráðherra ákveður hverjir starfsmenn hennar flytjast til rannsóknarlögreglu ríkisins, hverjir til lögreglustjórans í Reykjavík og hverjir starfi áfram
við sakadómaraembættið í Reykjavík.
Hann ákveður einnig um skiptingu tækjabúnaðar.

