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Sjálfstætt eftirlit með starfssemi og starfsháttum lögreglu

Afskaplega vel unnin og ítarleg greinargerð sem fylgir þessari ályktun. Ég er sammála langflestu því 
sem þar er reifað og farið yfir.

Þau sjónarmið eru ítarlega reifuð sem lúta að sjálfstæði slíkrar stofnunar og nauðsyn þess að hún hafi 
engin tengsl við lögreglu. Hvað varðar þá kröfu að hafa ekki lögreglumenn eða fyrrverandi 
lögreglumenn að rannsaka mál á grundvelli sakamála finnst mér vekja upp nokkur alvarleg álitamál.

Ég hef lokið öllum áföngum innan Lagadeildar HÍ sem á nokkurn hátt tengjast löggæslu. 
Lögfræðingar hafa enga sérþekkingu á rannsóknaraðferðum þeim sem lögreglumenn hafa 
sérfræðikunnáttu í. Í lagadeildum er kennd aðferðarfræði við að komast að lögfræðilegri 
niðurstöðu. Rannsóknir sakamála þarfnast sérþekkingar og sérstaks náms.

Í mörgum sakamálum þarf vettvangs- og tæknirannsókn. Hverjir aðrir en lögreglumenn hafa 
þekkingu á því sviði?

Eðli lögreglustarfsins er ólíkt nánast öllum öðrum störfum, sérstaklega hvað varðar 
valdbeitingarþáttinn. Í mjög dýnamískum aðstæðum taka lögreglumenn ákvarðanir um 
valdbeitingu gagnvart samborgurum sínum sem oft eru undir áhrifum vímuefna sem gera 
allar aðstæður ófyrirsjáanlegar. Það er eðlileg og sjálfsögð krafa að einhver sem hefur 
þekkingu og reynslu af slíkum aðstæðum komi að sakamálarannsókn þar sem valdbeiting 
lögreglumanna er rannsökuð.

Út frá jafnræðisjónarmiðum mætti færa rök fyrir því að hinn almenni borgari fær sín mál 
rannsökuð af sérfræðingum með sérstaka menntun -  rannsóknarlögreglumönnum og 
tæknideildarmönnum -  hið sama ætti að gilda um lögreglumenn sem brjóta af sér.

Með sömu rökum ætti þá að rannsaka læknamistök af öðrum en læknum? Verður sú 
rannsókn trúverðug?

Í umsögn starfandi nefndar um eftirlit með lögreglu er vikið að því að nefndin getið ráðið sér 
„rannsakanda". Mér þykir líklegt að nefndin hafi rekið sig á þekkingarskort sinn hvað varðar 
framkvæmd verklagsreglna og annarra starfshátta lögreglu þegar markmiðið er að komast að 
réttri niðurstöðu um framkomu og meint brot lögreglumanna.

Ég tel að það myndi rýra traustið til slíkrar stofnunar ef að hægt væri á einhvern hátt að véfengja hæfi 
þeirra sem sjá um rannsóknir sakamála á vegum hennar.
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