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Tilvísum ríkissaksóknara: 201605-0157

Allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis hefur sent ríkissaksóknara til umsagnar 
frumvarp til laga umbreytingu á lögreglulögum (eftirlit með störfum lögreglu), 658. 
mál.

Með bréfi til innanríkisráðherra dags. 6. júní 2014 setti ríkissaksóknari fram tillögur um 
það hvernig haga mætti eftirliti með störfum lögreglu. Samkvæmt þeim tillögum var 
gert ráð fyrir að sjálfstæð kærunefnd, utan við og án tengsla við lögreglu, myndi 
rannsaka/taka til meðferðar bæði kærur og kvartanir vegna starfa lögreglu, þar sem slíkt 
fyrirkomulag væri til þess fallið að auka tiltrú borgaranna á að mál þeirra fengi hlutlausa 
meðferð. Þetta fyrirkomulag er hins vegar ekki gallalaust, og má í því sambandi benda 
á eftirfarandi:

• Þar sem að sakamálin sem kærunefndin fengi til umfjöllunar yrðu tiltölulega fá 
þá gæti slcort á almenna getu og fæmi í rannsóknum sakamála hjá nefndiimi.

• Þá myndi sú leið að færa meðferð kvartana til sjálfstæðrar nefndar skerða 
agavald lögreglustjóra sem getur verið óheppilegt.

• Ætla má að þessi leið yrði kostnaðarsamari en það fyrirkomulag sem gert er ráð 
fyrir í frumvarpinu.

Ríkissaksól<nari tekur undir eftirfarandi atriði sem reifuð eru í athugasemdum með 
frumvarpinu og tekin eru úr skýrslu nefndar sem innanríkisráðherra skipaði til að fjalla 
um meðferð kvartana og kærumála á hendur lögreglu:
„Að áliti nefndarinnar er sú tilhögun framfaraskref að fela  nýju embœtti héraðssaksóknara að 
annast rannsókn og saksókn kœrumála á hendur lögreglu. Með þeirri skipan verði bœtt úr 
ýmsum þeim ágöllum sem hafa verið á málsmeðferðinni hingað til. Rannsóknin er í höndum 
lögreglumanna sem við embœttið starfa, undir stjórn héraðssaksóknara, sem síðan tekur 
ákvörðun um saksókn. Þá er ákvörðun um að hœtta rannsókn eða fella mál niður kœranleg til 
ríkissaksóknara. Þó verður að teljaþað nokkurn galla áþessufýrirkomulagi að íþeim tilvikum 
sem kœra beinist gegn starfsmanni héraðssaksóknara er gert ráð fyrir þ v í að ríkissaksóknari 
annist þ á  meðferð málsins og sœtir ákvörðun hans um niðurfellingu máls þar með ekki kœru. “

Helsti ókosturinn við það fyrirkomulag sem frumvarpið gerir ráð fyrir, umfram það sem 
segir hér að ofan, er að áfram er það lögreglan sem kemur að rannsókn á brotum 
lögreglu, þó að stjórn og ábyrgð rannsóknar í þeim sakamálum sé á hendi ákæranda, 
líkt og við rannsóknir amiarra sakamála. í því sambandi er á það bent að náið samstarf 
er með lögreglu og héraðssaksóknara í sakamálum sem lögregla rannsakar og 
héraðssaksóknari hefur ákæruvald í og eru lögreglumenn oftar en ekki vitni 
ákæruvaldsins í alvarlegum sakamálum. Ekki verður heldur fram hjá því litið að 
héraðssaksóknari fer með ákæruvald í málum sem varða brot gegn valdstjóminni, skv. 
1. mgr. 106. gr. almennra hegningarlaga, og er þar einkum um að ræða brot gegn
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lögreglumönnum. Sú staða kemur oft upp að til verða sakamál á báða bóga vegna 
afskipta lögreglu af borgurunum þar sem t.d. átök á milli lögreglu og borgara leiða til 
meiðsla hjá báðum aðilum.

Þrátt fyrir það sem að framan er rakið telur ríkissaksóknari að fyrirkomulagið sem lagt 
er til í frumvarpinu sé til þess fallið að auka skilvirkni, gagnsæi og traust borgaranna á 
að málin fái vandaða og hlutlausa meðferð, ekki síst þegar kemur að meðferð kvartana 
vegna starfa lögreglu, en mikil þörf var á að bæta þar úr, sbr. það sem fram kemur í 
áður nefndu bréfi ríkissaksóknara. Að öllu virtu telur ríkissaksóknari því rétt að 
frumvarpið verði samþykkt sem lög frá Alþingi.
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