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Athugasemdir embættis ríkislögreglustjóra lúta einkum að meðferð viðkvæmra 
persónuupplýsinga, þ.e. að ákvæðum er varða framkvæmd bakgrunnsathugana og aðgang 
að málaskrá lögreglu og ákæruvalds (LÖKE), er þar einkum átt við 8., 10., 13., 47., 60., 
65. og 98. gr. frumvarpsins. Embætti ríkislögreglustjóra varar eindregið við því að 
upplýsingum úr málaskiárkerfi lögreglu sé miðlað óhindrað á þann hátt sem gert er ráð 
fyrir í áðurnefndum greinuin frumvarpsins.

ITlutverk ríkislögreglustjóra er in.a. að halda málaskrá um kærur sem berast lögreglu um 
afbrot með öllum nauðsynlegum upplýsingum sem mál varða, dagbók lögreglu með 
upplýsingum um erindi til lögreglu og úrlausn þeirra, skrá yfir handtekna menn og aðrar 
skrár sem nauðsynlegar eru í þágu löggæsluhagsmuna til að afstýra yíirvofandi hættu eða 
sporna við afbrotum, sbr. i-lið 1. mgr. 5. gr. lögreglulaga, nr. 90/1996. í 2. gr. reglugerðar 
um meðferð persónuupplýsinga hjá lögreglu, nr. 322/2001, eru taldar upp þær skiár sem 
ríkislögreglustjóra ber að halda og eru hluti af LÖKE sem er samheiti yfir áðurnefndar 
skrár. Ríkslögreglustjóri er þannig ábyrgðaraðili málaskrár lögreglu og ákæruvalds.

Það er afstaða embættis ríkislögreglustjóra að aðilar utan lögreglu og ákæruvalds eigi ekki 
að hafa slíkan aðgang að málskrá lögreglu og ákæruvalds, sem lagður er til í frumvarpinu, 
nema til komi sanngjarnar og málefnalegar ástæður. Það er mat embættis 
ríkislögreglustjóra að ekki liggi hér fyrir þær saimgjömu og málefnalegu ástæður sem 
réttlæti að vikið sé frá þessari grundvallar reglu, sem m.a. hefur verið leidd af 7. gr. laga 
iim persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000.

Til marks um hversu strangt mat á slíkum sanngjörnum og niálefnalegum ástæðum er í 
framkvæmd, er m.a. rétt að vísa til þess að ekki liafa allir starfsmenn lögreglu aðgang að 
málaskrá lögreglu og ákæruvalds. Miðað er við að einungis þeir starfsmenn lögreglu hafi 
aðgang sem þess þurfa verkefna simia vegna og að við ákvörðun um liversu víðtækur sá 
aðgangur skuli vera sé miðað við að viðkomandi starfsmaður fái einungis aðgang að þeim
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upplýsinguin sem hann þarf starfa sinna vegna. Með þetta fyrir augum er m.a. takamarkað 
hversu lengi viðkomandi starfsmenn lögreglu geta séð færslur frá því að þær eru skráðar í 
málaskrárkerfi lögreglu. Hafa almennir lögreglumenn t.a.m. einungis aðgang að 
skiáningum yngri en 5 ára. Lögreglustjórarnir raða svo starfsmönnum sínum í skilgreinda 
aðgangshópa þar sem tekið er mið af verkefnum hvers hóps við veitingu aðgangs. 
Reglubundið krefst ríkislögreglustjóri þess að farið sé yfir skráningar í aðgangshópana í 
því skyni að tryggja að þeir séu uppfærðir til samræmis við bre)4ingar á starfsmannahaldi.

Varðandi valdbeitingarheimildir starfsmanna fangelsa og Fangelsismálastofnunar er rétt 
að geta þess að skv. 4. mgr. 30. gr. vopnalaga nr. 16/1998 er [öjðrum en lögreglu [...] 
óheimilt að flytja til landsins, framleiða eða eignast handjárn og fótajárn úr málmi eða 
öðru efni. Saina gildir um úðavopn, svo sem gasvopn og táragasvopn. En skv. 2. gr. 11. 
gr. frumvarpsins kemur fram að valdbeiting getur falist í líkamlegum tökum eða beitingu 
viðeigandi varnartœkja.

Að síðustu er það afstaða ríkislögreglustjóra að engin haldbær rök standi til þess að 
embætti ríkislögreglustjóra annist bakgrunnsatlniganir fyrir ótengd embætti. Eins er það 
mat embættis ríkislögreglustjóra að ráðherra, í samvinnu við Fangelsismálastofnun, sé til 
þess fúllfær að setja þær reglur er kveðið er á um í 10. gr. frumvarpsins, án verulegrar 
íhlutunar embættis ríkislögreglustjóra.


