
Alþingi 
Erindinr.Þ /32/ N 8(>

komudagur <23.3. 2006

Nefhdasvið Alþingis
Elín Valdís Þorsteinsdóttir, nefhdarritari
Austurstræti 8-10
150 Reykjavík

Reykjavík, 24. mars 2006.

Umsögn laganefndar Lögmannafélags íslands um frumvarp til laga um breyting á lög- 
reglulögum, nr. 90 13. júní 1996, og lögum um framkvæmdarvald rfldsíns í héraði, nr. 
92 1. júní 1989. Lagt fyrir 132. löggjafarþing 2005-2006. Þskj. 759 -  520. mál.

Laganefiid Lögmannafélags íslands hefur haft ofangreint frumvarp til athugunar og lætur í té 
svofellda umsögn.

Frumvarpið er afrakstur af starfi tveggja nefhda sem dóms- og kirkjumálaráðherra skipaði, 
annars vegar verkefiiisnefiidar, sem skipuð var síðla árs 2003 og skilaði skýrslu sinni í árs- 
byijun 2005, og hins vegar framkvæmdanefndar, sem skipuð var í maí 2005. Framkvæmda- 
nefiidin skilaði tillögum um breytingar á skipulagi löggæslu í lok október 2005 og er frum- 
varpið byggt á þeim tillögum. Meginmarkmið þeirra breytinga, sem lagðar eru til í frumvarp- 
inu, er að bæta og efla löggæslu í landinu.

Það frumvarp sem nú liggur fyrir hefur að geyma ákvæði sem lúta einungis að skipulagi lög- 
reglunnar. í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að unnið sé að því í dóms- og 
kirkjumálaráðuneytinu að breyta skipan ákæruvaldsins og laga hana að nýjum og breyttum 
kröfum. Réttarfarsnefiid hefur jafiiframt sent ráðuneytinu tillögur sínar að nýjum lögum um 
meðferð opinberra mála og er ráðgert að tekið verði tillit til þeirra tillagna við endurskoðun 
ákvæða um ákæruvaldið, auk þess sem tekið verður mið af hugmyndum sem Bogi Nilsson 
ríkissaksóknari hefur kynnt.

Það er afstaða laganefiidar Lögmannafélags íslands, að nauðsynlegt sé að taka mið af heildar- 
löggjöf á sviði opinberra mála og þá ekki hvað síst ákvæðum laga um skipan ákæruvaldsins er 
ákvörðun er tekin um framtíðarskipan lögreglunnar. Á milli lögreglu og ákæruvalds eru 
óijúfanleg tengsl og saman mynda lögregla og ákæruvald eina heild við meðferð opinberra 
mála. Augljóst er því að ákvæði laga um lögregluna taka mið af ákvæðum laga um ákæru- 
valdið og öfugt. Af þessum sökum hef5i verið heppilegra að mati laganefiidarinnar að leggja á 
sama tíma fram til umræðu og afgreiðslu frumvörp um skipan lögreglu og ákæruvalds. Óvissa 
um tilhögun ákæruvalds í framtíðinni dregur úr gildi umræðu um skipan lögreglunnar.

Laganefiid LMFÍ er einnig þeirrar skoðunar að mikilvægt sé að forðast örar breytingar á 
ákvæðum laga um skipan lögreglu og ákæruvalds. Stöðugleiki varðandi skipan lögreglu og 
ákæruvalds er afar mikilvægur, því slík tilhögun er til þess fallin að efla jafiiræði og auka 
réttaröryggi borgaranna. Það er því þýðingarmikið að vel takist til við fyrirhugaðar breytingar 
á ákvæðum laga um lögreglu og ákæruvald, ekki hvað síst þar sem gagngerar breytingar voru 
gerðar á skipan ákæruvalds með lögum nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála og aftur með 
lögum nr. 84/1996, sem breyttu þeim lögum. Á þeim tíma voru einnig sett ný lögreglulög nr. 
90/1996. Rannsóknarlögregla ríkisins var lögð niður og þess í stað stofnað embætti ríkislög- 
reglustjóra. Breytingar voru jafiiframt gerðar á fyrirkomulagi rannsókna sakamála.



Meginatriði fyrirliggjandi frumvarps felast í eftirgreindum atriðum, að mati laganefiidar Lög- 
mannafélags íslands:

(1) Áformað er að koma á fót sérstakri greiningardeild við embætti ríkislögreglustjórans, 
sem hefur það verkefiii að rannsaka landráð og brot gegn stjómskipan ríkisins og 
æðstu stjómendum þess, svo og að leggja mat á áhættu vegna hryðjuverka og af 
skipulagðri glæpastarfsemi. Jafiiframt er dómsmálaráðherra heimilað að stofna slíkar 
deildir við önnur embætti lögreglustjóra, ef sérstök rök standa til þess.

(2) Lögregluumdæmum í landinu er fækkað verulega með sameiningu embætta og stofh- 
un nýrra. Verða lögregluumdæmin fimmtán talsins nái þessar breytingar fram að 
ganga.

(3) Komið verður á fót sérstökum rannsóknardeildum við sjö embætti af þeim fimmtán 
sem til verða.

(4) Lagðar eru til nokkrar breytingar á stöðum stjómenda hjá lögreglunni og almennum 
hæfisskilyrðum til skipunar í embætti.

Ákvörðun um skipan löggæslumála er að mati laganefiidar LMFÍ að miklu leyti stjóm- 
málalegs eðlis og ekki á sviði lögfræði. í ljósi þess tekur nefiidin ekki afstöðu til þess hversu 
mörg lögregluumdæmi í landinu skuli vera, né heldur til þess hvemig umdæmin eru skilgreind 
landfræðilega. A f sömu ástæðu er ekki tekin afstaða til þess hvar hinar sérstöku rannsóknar- 
deildir verða starfræktar.

Rannsókn sakamála er vandasöm og í mörgum tilvikum er þörf á sérhæfingu og sérfræði- 
þekkingu sem erfitt er að koma við þegar um lítil lögregluembætti er að ræða. Laganefrid 
LMFÍ telur að það geti orðið til bóta fyrir meðferð sakamála að þau embætti sem með rann- 
sókn fara verði efld með stofnun sérstakra rannsóknardeilda. Með sömu rökum leggst nefndin 
ekki gegn stofiiun sérstakrar greiningardeildar hjá embætti ríkislögreglustjórans eða eftir 
atvikum öðrum embættum ef þurfa þykir, enda er gert ráð fyrir því samkvæmt athugasemdum 
með 1. gr. frumvarpsins að um rannsóknaraðferðir og starfsheimildir greining-ardeilda fari 
samkvæmt lögum um meðferð sakamála.

Athugasemdir laganefiidarinnar við einstök ákvæði frumvarpsins em svohljóðandi:

1. gr.
Laganefiid LMFÍ leggst sem fyrr segir ekki gegn því sem slíku, að starfræksla grein- 
ingardeilda(r) verði heimiluð með lögum, í þeim tilgangi að rannsaka sérhæfð og skýrt af- 
mörkuð brot, sem varða stjómskipun íslenska ríkisins og grunnstoðir þess. Nefiidin áskilur sér 
hins vegar rétt til þess að láta í té afstöðu sína varðandi valdheimildir slíkra(r) deilda(r), ef og 
þegar tilefni gefst til. Að öðru leyti vísast til almennra athugasemda hér að framan.

2. gr.
Sjá athugasemdir nefiidarinnar við 5. gr. frumvarpsins og almennar athugasemdir hennar.

3.gr.
Laganefiidin vill árétta þá meginreglu sem leiða má af ýmsum ákvæðum laga nr. 19/1991 um 
meðferð opinberra mála, sbr. t.a.m. 2. gr. 25. gr. og 5. mgr. 27. gr., að ríkissaksóknari sé, sem 
æðsti handhafi ákæruvalds, jafiiframt æðsti handhafi rannsóknarvalds í landinu. Á sama hátt 
er mikilvægt að mati laganefiidarinnar, að skýrt sé samkvæmt lögum að aðrir handhafar 
ákæruvalds og fulltrúar þeirra í þeirra nafiii, teljist fara með yfirstjóm rannsókna sakamála,
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enda reynir gjaman á mat á lögfræðilegum atriðum við rannsókn slíkra mála. Að öðru leyti er 
vísað til almennra athugasemda nefndarinnar.

4. gr.
Engar athugasemdir eru gerðar.

5.gr.
Stöður aðstoðarlögreglustjóra -  staógengill
I niðurlagi 1. mgr. 6. gr. núgildandi lögreglulaga er mælt fyrir um það að við embætti lög- 
reglustjórans í Reykjavík skuli starfa varalögreglustjóri. Það embætti verður lagt niður, ef 
fnimvarpið verður að lögum. í stað varalögreglustjóra verða teknar upp stöður aðstoðarlög- 
reglustjóra við embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu og lögreglustjórans á Suður- 
nesjum. Um þetta segir í athugasemdum með 5. gr. frumvarpsins að kostur sé gefinn á þvi að 
fleiri en einn aðstoðarlögreglustjóri starfi hjá stærstu lögregluembættunum. Sambærileg breyt- 
ing eru lögð til á heiti vararíkislögreglustjóra og opnað fyrir heimild til þess að aðstoðarríkis- 
lögreglustjórar geti verið fleiri en einn, sbr. 1. gr. frumvarpsins, sem varðar breytingu á 5. gr. 
lögreglulaganna.

I athugasemdum með 5. gr. frumvarpsins segir jafnframt: “Eftir sem áður er eölilegt að 
ákveðið verði hver a f  viðkomandi aðstoðarlögreglustjórum gegni hlutverki staðgengils 
lögreglustjóra”. Lagatexti frumvarpsins endurspeglar ekki þessi áform frumvarpshöfunda. 
Ekki er minnst á það, hvorki í verðandi 28. gr. lögreglulaganna, sbr. 5. gr. frumvarpsins, né 
heldur i 6. gr., sbr. 2. gr. frumvarpsins, að einn þeirra skuli vera staðgengill lögreglustjóra á 
viðkomandi stað. Á hinn bóginn er tekið fram í 1. gr. frumvarpsins að einn af aðstoðarríkis- 
lögreglustjórum skuli vera staðgengill ríkislögreglustjóra.

I 2. mgr. 6. gr. laga nr. 92/1989 um framkvæmdarvald ríkisins í héraði er mælt fyrir um það 
að einn deildarstjóra við deildarskipt embætti sýslumanns skuli teljast staðgengill sýslumanns. 
Lögreglustjórinn á Suðumesjum gegnir jafnframt embætti sýslumanns á Keflavíkurflugvelli, 
sbr. 2. tölulið 1. mgr. verðandi 6. gr. lögreglulaga, sbr. 2. gr. frumvarpsins, og þvi tekur þetta 
ákvæði til embættis hans. Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu telst ekki sýslumanns- 
embætti og þvi gildir öðru máli um það embætti. Laganefrid LMFÍ telur rétt að taka á því með 
skýrum hætti í lögreglulögunum sjálfum að einn aðstoðarlögreglustjóra við lögreglustjóra- 
embætti skuli vera staðgengill lögreglustjóra.

Almenn hæfisshilyrói til skipunar sem ríkislögreglustjóri eða aðstoðarríkislögreglustjórí
Verði frumvarpið að lögum verða þær kröfur gerðar samkvæmt 28. gr. lögreglulaganna, sbr. 
5. gr. frumvarpsins, að ríkislögreglustjóri, aðstoðarríkislögreglustjórar og lögreglustjórar full- 
nægi sömu almennu hæfisskilyrðum og sýslumenn til skipunar í embætti. Engan má skipa 
sýslumann nema hann fullnægi almennum skilyrðum til að hljóta skipun í embætti héraðs- 
dómara, öðmm en um 30 ára lágmarksaldur, sbr. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 92/1989.

Til þessa hefur verið miðað við að ríkislögreglustjóri, vararíkislögreglustjóri, lögreglustjórar 
og varalögreglustjórinn í Reykjavík fullnægi sömu almennu hæfisskilyrðum og héraðsdómar- 
ar til skipvinar í embætti, með þeirri undantekningu að ekki hefiir verið áskilið að lögreglu- 
stjórar og varalögreglustjórinn í Reykjavík fiallnægi skilyrði laga um 30 ára lágmarksaldur, 
sbr. 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga, sbr. 12. gr. laga nr. 15/1998 um dómstóla.

Með visan til framanritaðs verður ekki betur séð en að með ákvæðum frumvarpsins sé slakað 
á þeim kröfum sem hingað til hafa verið gerðar varðandi almenn hæfisskilyrði ríkislögreglu- 
stjóra og vararíkislögreglustjóra, þar sem þeim er ekki lengur skylt að uppfylla skilyrði laga
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um 30 ára lágmarksaldur. Að þessu er ekki vikið í greinargerð með frumvarpinu, en ástæða 
hefði verið til þess að mati laganefiidarinnar.

Almenn hæfisskilyrði til skipunar sem aðstoðarlögreglustjóri
Ákvæði 5. gr. frumvarpsins felur í sér veruleg frávik varðandi almenn hæfisskilyrði, sem sett 
eru fyrir skipun sem aðstoðarlögreglustjóri, í samanburði við þær kröfiir sem hingað til hafa 
verið gerðar til varalögreglustjórans í Reykjavík að þessu leyti, sbr. það sem segir hér að 
framan. Samkvæmt frumvarpinu er ekki aðeins gert ráð fyrir fjölgun á stöðum heldur er 
einnig mælt fyrir um breytingar á almennum hæfisskilyrðvim, að því er varðar menntunar- og 
starfsreynslu þeirra sem koma til með að gegna embættum aðstoðarlögreglustjóra. Markmið 
breytinganna er, að sögn frumvarpshöftmda, að gefa lögreglumönnum aukin tækifæri til að 
gegna æðstu stjómunarstörfum innan lögreglunnar.

Nái frumvarpið óbreytt fram að ganga verða svofelldar kröfur gerðar til menntunar aðstoðar- 
lögreglustjóra, sbr. 3. mgr. 28. gr. lögreglulaga, sbr. 5. gr. frumvarpsins:

(1) Að hann hafi lokið fullnaðarprófi í lögfræði með embættis- eða meistaraprófi, eða

(2) háskólaprófi í þeirri grein sem metið verður jafiigilt, eða

(3) lokið námi frá Lögregluskóla ríkisins svo og stjómunamámi eða öðm sambærilegu námi.

Ákæruvaldið er í höndum ríkissaksóknara og lögreglustjóra, þ.m.t. ríkislögreglustjóra, sbr. 1. 
mgr. 25. gr. laga nr. 19/1991 um meðferð opinberra mála. Við meðferð ákæravalds reynir sem 
fyrr segir einatt á margvísleg lögfræðileg álitaefiii og beiting ákæruvalds felur i sér alvarlegt 
inngrip í einkalíf einstaklinga, þar sem gjaman er vegið að ýmsum grundvallar-réttindum 
þeirra. Laganefiid LMFÍ telur það afar þýðingarmikið að þeir einstaklingar sem fara með 
ákæravald í skjóli embættis síns og hafa með höndum yfirstjóm á því sviði, hafi til að bera 
lögfræðimenntun og nægilega þekkingu og reynslu. Nefiidin telur það ekki samrýmanlegt 
þessum sjónarmiðum, ef heimilað verður að einstaklingar með aðra menntun en lögfræði- 
menntun, hversu góð sem hún kann að þykja, sinni störfum yfirmanna ákæra-valdsins.

Laganefiidin bendir ennfremur á að engar leiðbeiningar er að finna í frumvarpinu eða athuga- 
semdum með þvi varðandi það hvaða nám teljist sambærilegt við lögfræðimenntun, hvert 
skuli vera inntak slíks náms eða hvaða efiiiskröfiir skuli gerðar til menntunar þess sem gegnir 
stöðu aðstoðarlögreglustjóra. Laganefiid LMFÍ telur varhugavert að leggja að jöfiiu, annars 
vegar nám frá Lögregluskóla ríkisins og eftir atvikum stjómunamám eða annað sambærilegt 
nám og hins vegar fullnaðamám í lögfræði, þ.e. embættis- eða meistamám. Fær nefiidin ekki 
séð að hér sé um sambærilegt nám að ræða.

Almenn hæfisskilyrði til skipunar sem staðgengill lögreglustjóra
í athugasemdum með 5. gr. frumvarpsins er vísað til áður nefhdrar 2. mgr. 6. gr. laga nr. 
92/1989 þar sem mælt er fyrir um að einn deildarstjóra við deildarskipt embætti sýslumanns 
skuli teljast staðgengill sýslumanns og fullnægja sömu hæfisskilyrðum og hann. í athuga- 
semdunum segir jafiiframt: “í  samrœmi við það skal sá aðstoðarlögreglustjóra sem gegna 
skal hlutverki staðgengils lögreglustjóra fullnœgja hœfisskilyrðum til skipunar í embœtti 
lögreglustjóra ”. Laganefnd LMFÍ tekur undir þau sjónarmið sem hér koma fram, að þess 
skuli gætt að staðgengill lögreglustjóra fullnægi sömu hæfisskilyrðum og hann. Það er hins 
vegar aðfinnsluvert í þessu sambandi að þessi regla kemur hvergi fram í lagatextanum, eftir 
því sem best verður séð. Úr því þarf að bæta að mati laganefhdarinnar.
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6., 7., 8., 9. og 10. gr.
Engar athugasemdir eru gerðar.

Að öðru leyti gerir laganefiid LMFÍ ekki athugasemdir við eftii ofan greinds frumvarps.

Virðingarfyllst, 

f.h. laganefndar Lögmannafélags íslands,

Jóhannes Rúnar Jóhannsson, hrl., formaður


