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Umsögn félags löglærðra fullrúa ákæruvalds um frumvarp um breyting á 
lögreglulögum, nr. 90/1996.

I. Inngangur
Félag löglærðra fulltrúa ákæruvalds var stofnað þann 17. september 2004. Samkvæmt lögum 
félagsins er tilgangur þess m.a. að stuðla að faglegri umræðu um málefni ákæru- og 
lögregluvalds og að stuðla að samræmi í lagaframkvæmd við rannsókn og saksókn. Þannig er 
félagið fagfélag um meðferð opinberra mála á rannsóknarstigi jafnt sem saksóknarstigi.
Aðild að félaginu eiga fulltrúar þeirra sem ákæruvald hafa. Flestir félagsmanna gegna 
fulltrúastöðum en einnig eiga saksóknarar aðild að félaginu. Hér er því á ferðinni 
félagsskapur þeirra sem í daglegum störfum sínum fara í raun með stóran hluta 
lögreglustjómar og ákæruvalds í landinu. Með vísan til þessa leyfir félagið sér að senda 
háttvirtri allsherjamefnd umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögreglulögum, nr. 
90/1996.

II. Athugasemdir við einstök atriði frumvarpsins
II. 1. Um 3. gr. -  „samráð”
Ýmis ákvæði laga fjalla um ákærendur og störf þeirra. Þar má nefiia 66. og 67. gr. laga um 
meðferð opinberra mála nr. 19/1991 (hér eftir oml.) þar sem segir að markmið rannsóknar sé 
að afla allra nauðsynlegra gagna svo ákæranda sé fært að ákveða að henni lokinni hvort sækja 
skuli mann til sakar. Enn fremur segir 1. mgr. 11. gr. lögreglulaga nr. 90/1996 að lögregla 
skuli aðstoða ákæruvaldið við störf þess.
í frumvarpinu, 3. gr., segir að lögregla annist rannsókn brota í samráði við ákærendur en 
málsgreinin er samhljóða 1. mgr. 3. gr. núgildandi lögreglulaga. Hvorki er í lögunum né 
lögskýringargögnum nánar kveðið á um hvað felst í orðinu „samráð”. Þó segir í 
lögskýringargögnum með frumvarpi til laga nr. 90/1996 að náið samráð lögreglu og 
ákæruvalds við lögreglurannsóknir sé í fyllsta samræmi við meginmarkmið frumvarpsins og 
frumvarp til breytinga á lögum um meðferð opinberra mála sem lagt var fram samhliða.
Hlutverk ákærandans við rannsókn opinbers máls er skilgreint nánar í 3. mgr. 1. gr. 
reglugerðar um stjóm lögreglurannsókna o.fl. nr. 396/1997, sem sett er með stoð í 
lögreglulögum. Þar er mælt fyrir um að ákærendur skuli sjá til þess að rannsókn fari fram í 
samræmi við lög og reglur samkvæmt þeim. Enn fremur að þeir geti gefið lögreglu fyrirmæli 
um framkvæmd rannsóknar. Þannig hefur ákærandanum verið falið tiltekið hlutverk við 
rannsókn opinbers máls, þ.e. að gæta þess að rannsóknin sé í lögmætum farvegi og í því skyni 
geti ákærandi gefið lögreglu fyrirmæli um framkvæmd rannsóknar. Jafnframt má með vísan 
til 67. gr. oml. ætla að löggjafinn feli ákærandanum það hlutverk að gæta að gæðum 
rannsóknarinnar, enda er matið á því hvenær mál telst nægilega vel rannsakað til þess að 
ákæra verði gefin út hjá ákærandanum, sbr. einnig 112. gr. oml.
Að þessu athuguðu og með vísan til ákvæða 76. og 77. gr. oml. er það álit félagsins að orðið 
„samráð” í 3. gr. frumvarpsins, án nánari skýringa, sé óheppilegt. Þannig er haldið við 
ósamræmi í lagaákvæðum í stað þess að skýra óvissuþætti.
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í a. lið 3. mgr. 5. gr. frumvarpsins er gert ráð fyrir breytingum á kröfum til menntunar og 
starfsreynslu þeirra sem gegna embætti aðstoðarlögreglustjóra. í frumvarpinu er það orðað 
svo að verið sé að „gefa lögreglumönnum með grunn- og framhaldsmenntun frá lögregluskóla 
ríkisins eða aðra sambærilega framhaldsmenntun á sviði stjómxmar og að minnsta kosti 
þriggja ára starfsreynslu sem stjómendum innan lögreglunnar færi á að gegna þeim stöðum.”
í fyrsta lagi er nauðsynlegt að huga að því hver viðfangsefni aðstoðarlögreglustjóra 
raunverulega eru. Augljóst er að þau kunna að vera jafn fjölbreytt og verkefni lögreglustjóra. 
Þar á meðal eru verkefni sem lúta að stjóm almennrar löggæslu og sérstökum 
lögregluaðgerðum. Einnig verkefni sem lúta að yfirstjóm ákæmvalds, umfjöllun og 
ákvarðanatöku um lögfræðileg álitaefni. í því samhengi er vert að benda á að lögfræðileg 
álitaefni við stjóm lögreglu og ákæruvalds kunna ekki síður að vera á sviði stjómsýsluréttar 
og einkamálaréttarfars að ógleymdum viðfangsefnum á sviði almennrar lögfræði. 
íslenskir lögreglumenn búa að jafnaði yfir staðgóðri þekkingu á refsilögum og lögum um 
opinbert réttarfar, en þeir hafa ekki jafn víðtæka þekkingu á skýringu laga. Ekki skal úr því 
dregið að reynsla af lögreglustörfum og stjómunarstörfum innan lögreglunnar geti reynst 
notadrjúg. Framhjá því verður hins vegar ekki litið að þær heimildir sem fólgnar em í starfí 
aðstoðarlögreglustjóra em þess eðlis að þær teljast utan þeirra marka sem lög sem þegar em í 
gildi setja um handhöfn og meðferð ákæmvaldsins. Þannig er það í sjálfu sér óhugsandi með 
hliðsjón af mannréttindareglum og íslenskri löggjöf að öðru leyti, að ólöglærður 
aðstoðarlögreglustjóri gefi út ákærur og óheppilegt að löglærðir starfsmenn sæki sérstakt 
umboð í störfum sínum til ólöglærðs aðstoðarlögreglustjóra. Þannig yrði vegið að 
nauðsynlegu lögmætiseftirliti löglærðra starfsmanna við rannsókn opinberra mála.
Með hliðsjón af því að heimildir lögreglu við rannsóknir opinberra mála til að beita úrræðum 
sem höggva nærri réttindum borgaranna hafa rýmkað hin síðari ár er enn meiri ástæða til þess 
að sá sem fer eða kann að fara með vald sem lögreglustjóri búi yfir sambærilegri kunnáttu í 
lögfræði og lögreglustjórar í dag.
Með framangreindu ákvæði mætti jafnvel líta svo á að löggjafinn væri að leggja merkingu í 
störf lögreglustjóra. Skýtur það óneitanlega skökku við að þetta skuli lagt til á sama tíma og 
lagt er til að dregið verði úr kröfum varðandi inntöku nýnema í Lögregluskóla ríkisins. Til 
skýringar skal nefnt að í dag em, auk almennra skilyrða um aldur, hegðun, heilbrigði o.fl., 
gerðar kröfur um tveggja ára almennt framhaldsskólanám, sbr. 2. mgr. 38. gr. lögreglulaga, en 
námið stendur í 12 mánuði. Til samanburðar skal og nefnt að aðdragandi embættisprófs í 
lögum er að lágmarki níu ár, fjögur í framhaldsskóla og fimm ára háskólanám, eða 6-7 ára 
skólaganga umfram það sem krafist er hjá lögreglumönnum.
Svo sem kunnugt er stendur yfir endurskoðun á dönsku réttarfarslögunum þar sem sambærileg 
álitamál em uppi. í því samhengi verður að benda á að menntun danskra lögreglumanna er 
nokkuð önnur og meiri en hér á landi, en í greinargerð með drögum að danska 
lagafrumvarpinu (bls. 160) segir:

Politiets nuværende grunduddannelse er et forlob pá ca. 4 ár med fire moduler: P G I 
pá 8-9 máneder, der foregár pá Politiskolen med teoretisk undervisning og praktiske 
ðvelser mv., PG II med 18 máneders praktik i en politikreds, PG III, som er et 
teoretisk og praktisk kursusforlob pá Politiskolen pá 8-9 máneder med en afsluttende 
eksamen, og PG IV med ca. 7 máneders tjeneste hos Beredskabsafdelingen i 
Kobenhavns Politi.

II. 2. Um a. lið 3. mgr. 5. gr. - aðstoðarlögreglustjóri
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Svo sem áður er komið fram má ráða af frumvarpinu að einkum þeir lögreglumenn sem sótt 
hafa sérstakt stjómunamám kunni að verða gjaldgengir sem aðstoðarlögreglustjórar. Bent 
skal á að eina námið sem í boði er hérlendis og sérstaklega er sniðið að þörfum stjómenda í 
löggæslu er ekki ætlað fyrir löglærða fulltrúa ákæruvaldsins og hefur slíkum umsækjanda 
verið hafnað á þeim grundvelli. Þannig er Ijóst að löglærðir fulltrúar standa ekki jafnfætis 
lögreglumönnum varðandi námsmöguleika að þessu leyti en í Danmörku skipuleggur 
dómsmálaráðuneytið sérstök stjómunamámskeið fyrir fulltrúa ákæruvaldsins, í samstarfi við 
danska lögregluskólann.
Að öllu framangreindu athuguðu verður ekki hjá því komist að gera alvarlegar athugasemdir 
við tilgreind ákvæði frumvarpsins enda verður ekki séð að efnislegar röksemdir hafi verið 
færðar fyrir breytingunni eins og hún er sett fram. Þannig hafa engin rök verið færð fyrir því 
hvers vegna tillagan um breytingu á menntunarskilyrðum er einskorðuð við lögreglumenn. 
Vel menntaður afbrotafræðingur með reynslu af stjómun ætti etv. og ekki síður að vera 
gjaldgengur til starfans, svo dæmi sé tekið.

III. Um stöðu fulltrúa lögreglustjóra að lögum
Við endurskoðun eins og þá sem nú fer fram, sem hefur það að meginmarkmiði að bæta og 
efla löggæslu í landinu, og að því gættu að endurskoðun á skipan ákæruvaldsins stendur yfir, 
vill félagið benda á að full ástæða er til að kveða nánar á um hlutverk löglærðra fúlltrúa 
ákæruvalds. Hæpið er að slík endurskoðun nái tilgangi sínum að fullu nema lögmætiseftirlit 
löglærðra fulltrúa með störfúm lögreglu sé tryggt. Enn fremur að stöðu og störfúm löglærðra 
fúlltrúa sé markaður sá rammi sem verkefni þeirra og ábyrgð ríkisins á störfum þeirra gefa 
tilefni til. Þá er ljóst að skýrari lagarammi um störf löglærðra fúlltrúa mun enn tryggja 
réttaröryggi borgaranna.
Rannsókn opinberra mála er í eðli sínu samvinnuverkefni lögreglu og lögfræðinga. Besta 
leiðin að settum markmiðum er að kveða með skýrum hætti á um störf beggja hópa með 
hliðsjón af þeim verkefnum sem þeim eru falin.
Félag löglærðra fúlltrúa ákæruvalds fagnar umræðu um málefni lögreglu og ákæruvalds. Það 
hlýtur að teljast metnaðarmál sérhvers lýðræðisríkis að geta státað af öflugu refsivörslukerfi 
sem býr yfir vel menntuðum og hæfúm starfsmönnum. Félagið undirstrikar að löglærðir 
fulltrúar gegna lykilhlutverki í þeim verkefnum sem refsivörslukerfíð ynnir af hendi. 
Metnaður hlýtur að standa til þess að störf innan lögreglu og ákæruvalds séu efitirsóknarverð. 
Til þess að svo megi verða er grundvallaratriði að staða þeirra sé skilgreind og lögfest í 
samræmi við mikilvægi verkefiia og ekki síður að Iöglærðum fúlltrúum sé gefínn kostur á að 
afla sér nauðsynlegrar þekkingar. Þetta er ekki staðan í dag en með skýrari löggjöf er von til 
að úr þessu megi bæta.

9. mars 2006
f.h. Félags löglærðra fúlltrúa ákæruvalds
Svavar Pálsson, sýslumannsfúlltrúi, Húsavík 
Kolbrún Sævarsdóttir, saksóknari, embætti ríkissaksóknara 
Daði Kristjánsson, fúlltrúi lögreglustjórans í Reykjavík 
Ásgeir Eiríksson, staðgengill sýslumanns, Keflavík
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