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Íslenska ríkið viðurkennir sök og greiðir miskabætur vegna skýrslu Geirs Jóns Þórissonar, 

fyrrverandi yfirlögregluþjóns, um mótmælin 2008 til 2011

Íslenska ríkið hefur viðurkennt sök og fallist á að greiða undirrituðum miskabætur, auk 

lögmannskostnaðar, vegna ritunar og opinberrar birtingar skýrslu Geirs Jóns Þórissonar, fyrrverandi

yfirlögregluþjóns, um mótmælin sem áttu sér stað í Reykjavík í aðdraganda og kjölfar 

efnahagshrunsins 2008 og fram til ársloka 2011. Með réttarsátt í málinu, sem gerð var þann 3. 

október sl. og staðfest í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrr í dag, gengst íslenska ríkið við þeirri sök sem 

skýrð er í stefnu undirritaðra — en til hafði staðið að flytja málið fyrir réttinum í dag. Meðfylgjandi 

þessari fréttatilkynningu eru afrit af stefnunni og réttarsáttinni, auk fylgiskjals þar sem ferill málsins

fram að þessu er rakinn í stuttu máli ásamt heimildum.

Í skýrslunni eru persónuupplýsingar um í það minnsta 75 einstaklinga — meðal annars um 

stjórnmálaskoðanir þeirra, þátttöku í pólitísku starfi, veru á mótmælafundum og ferðir þeirra í 

almannarými. Einnig eru í henni viðkvæmar upplýsingar um heilsufar nafngreindra einstaklinga, 

auk þess sem rangar sakir eru bornar á fjölda manns. Upplýsingarnar voru gerðar opinberar þann 

24. október 2014 með fullkomlega órökstuddri ákvörðun lögreglunnar um að afhenda fjölmiðlum 

eintök af skýrslunni. Í þeim eintökum — bæði hinum rafrænu og þeim sem prentuð voru á pappír 

— voru tilraunir til að má út persónuupplýsingar ýmist mislukkaðar eða höfðu hreinlega ekki verið 

gerðar. Fljótlega varð skýrslan svo aðgengileg hverjum sem er víðsvegar á vefnum — og yfirlýsing 

lögreglunnar um árangursríka innköllun hinna gölluðu eintaka þar af leiðandi orðin tóm. 

Mál þetta hefur nú tekið fjögur ár og kastast á milli stofnanna sem hafa í sífellu dregið á langinn að 

svara, skila niðurstöðum og afgreiða réttmætar upplýsingabeiðnir. Kröfum undirritaðra hefur ítrekað

verið hafnað — af lögreglu, innanríkisráðuneyti og gjafsóknarnefnd ráðuneytisins, ríkissaksóknara 

og ríkislögmanni — í ferli sem kemur fyrir sjónir líkt og um kerfislæg dómínóáhrif sé að ræða, þar 

sem hver höfnun er rökstudd með vísan til hinna undangengnu. Ferill málsins sýnir, svart á hvítu, 

hversu holur hljómurinn er í þeim þekkta og þreytta frasa lögreglunnar — sem ætíð ómar hátt þegar 

brot hennar ber á góma — að telji einhver að lögreglan hafi á sér brotið geti viðkomandi einfaldlega

lagt fram kæru. Eins og reynslan sýnir er nákvæmlega ekkert einfalt við slíkt ferli, þar sem í vegi 

þess sem hyggst sækja rétt sinn standa þykkir veggir skrifræðis og verstu jarðýtur íslenskrar valda- 

og embættismannastéttar. Mögulegur árangur næst aðeins með áralangri baráttu. 



Þrátt fyrir þessi tilteknu málalok er fjölmörgu enn ósvarað varðandi skýrsluna, markmiðið með ritun

hennar og þá atburðarás sem leiddi til opinberrar birtingar hennar. Ekki hefur verið útskýrt hvernig á

því stóð að skýrslan var afhent fjölmiðlum í kjölfar úrskurðar sem snéri einungis að aðgangsbeiðni 

eins tiltekins einstaklings sem nafngreindur er í henni. Óljóst er hvernig og í hvaða tilgangi þær 

upplýsingar hafa verið nýttar sem finna má í skýrslunni. Og ekki er vitað hvernig þeirri tillögu Geirs

Jóns hefur verið fylgt eftir, sem fram kemur undir lok skýrslunnar, um að innihald hennar verði 

samkeyrt við ljósmyndir og myndbönd — úr eftirlitsmyndavélum jafnt sem fjölmiðlum — í einni 

allsherjar kortlagningu. Þegar lögreglan afhenti lögmanni undirritaðra gögn, sem snéru að öllum 

skráðum afskiptum lögreglunnar af þeim á því tímabili sem skýrsla Geirs Jóns nær yfir, kom í ljós 

að þar voru skrásett færri atvik en komu fyrir í skýrslunni — sem gefur sterklega til kynna að 

lögreglan haldi í það minnsta tvöfalda skrá — auk þess sem ljóst var að átt hafði verið við hluta 

gagnanna. Á meðan enn skortir svör við ofangreindum atriðum, auk ótal annarra sem skýrsluna 

varða, telst málið auðvitað ekki með nokkru móti upplýst. 

Við hvetjum hér með alla þá einstaklinga sem nafngreindir eru í skýrslunni til að leita tafarlaust 

réttar síns og krefjast miskabóta með vísan til ofangreindrar réttarsáttar í máli okkar. 

Að lokum væntum við þess að Sigríður Björk Guðjónsdóttir, lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, 

geri nú það sem Ragnar Aðalsteinsson, lögmaður, sagði að forveri hennar í starfi, Stefán Eiríksson, 

hefði átt að gera um leið og hann fékk hið löglausa plagg í hendurnar: hún brenni skýrsluna.   
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