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Ágrip 
Í þessari ritgerð verður fjallað um uppreist æru frá árinu 2006 til 2016. Rakin verður saga 
löggjafar er leit að uppreist æru. Áhugi höfundar kviknaði á þessu málefni eftir að mikil 
umræða varð í samfélaginu eftir að dómur Hæstaréttar í máli nr. 361/2017 féll þar sem 
einstaklingur endurheimti lögmannsréttindi sín eftir að hafa fengið uppreist æru en hann hafði 
áður verið sakfelldur fyrir kynferðisbrot gegn fjórum stúlkum. Meginviðfangsefni 
ritgerðarinnar er að rannsaka stjórnsýslumeðferð mála er leit að uppreist æru. Til rannsóknar 
voru 60 umsóknir um uppreist æru á þessu tíu ára tímabili. Við rannsóknina komu fram ýmis 
álitamál sem fjallað er um í ritgerðinni, eins hvenær refsing telst að fullu úttekin. Mál er 
tengdust kynferðisafbrotum voru rannsökuð sérstaklega með það í huga hvort að 
málshraðareglu hafi verið fylgt eftir. Þessi mál voru einnig skoðuð sérstaklega með það 
markmið að reyna að svara spurningunni um hvort að tegund brota og sakaferill hafi skipt máli 
við ákvörðun um uppreist æru. Framkvæmd Norðurlandanna er snýr að þessum málaflokki er 
skoðuð ásamt því að fjallað verður sérstaklega um afnám ákvæða er litu að uppreist æru hér á 
landi.  

Við gerð þessarar ritgerðar komst höfundur að þeirri niðurstöðu að margt mætti betur 
fara í málsmeðferð stjórnsýslunnar í þeim málum er litu að uppreist æru. Í niðurstöðukafla setur 
höfundar fram niðurstöðu álitaefna sem komu fram ásamt sinni tillögu um hvernig hægt væri 
að haga framtíðarlöggjöf varðandi missi borgaralegra réttinda. 
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Abstract 
The subject of this essay will cover the restoration of Civil Rights (RCR) from 2006 to 2016 
and the history of the legislation regarding RCR. Much debate and discussion arose on this 
topic in the Icelandic society after the Supreme Court ruling in case no. 316/2017 when a 
lawyer reclaimed his license to argue before a court, after being previously convicted for sexual 
assault against four girls. The aim of this research is to investigate the administrative procedure 
in granting RCR. Sixty applications of RCR were examined in a ten year period. Various 
disputes arose during this research, such as, when is a sentence considered fully served. Cases 
related to sexual offences were specifically examined to see if they were in compliance with a 
procedural rule that obligates the government to conclude cases in the shortest time possible. 
All cases were also examined specifically in regard to bias, for example did the type of the 
crime or the criminal record have an effect on the decision of RCR? The Nordic execution 
regarding RCR is also examined as well as the expected repeal of RCR provisions in the 
Icelandic penal code. 
 The conclusion of this research is that improvements can be made in the  administrative 
procedures in cases involving RCR and future legislation regarding loss of civil rights is 
proposed. 
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Inngangur 
 
Í þessari ritgerð verður farið yfir það hvaða skilyrði þurfa að vera uppfyllt til þess að 

einstaklingur endurheimti borgaraleg réttindi, eftir að hafa glatað þeim með því að fá á sig 

refsidóm. Í 34. gr. Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjskr.) er óflekkað 

mannorð gert að skilyrði til kjörgengis. Þá er einnig víða í íslenskum lögum gerð krafa um 

óflekkað mannorð til þess að geta gengt hinum ýmsu embættum og störfum.  

Enginn telst hafa óflekkað mannorð sem sakfelldur hefur verið fyrir brot sem talið er 

svívirðilegt að almenningsáliti, nema hann hafi fengið „uppreist æru sinnar“ eins og fram 

kemur í 1. mgr. 5. gr. laga nr. 24/2000 um kosningar til Alþingis (hér eftir kosnl.). Í 2. mgr. 5. 

gr. kosnl. koma fram skilyrði þess að dómur hafi í för með sér flekkun mannorðs. Það fellur í 

hlut forseta skv. 29. gr. stjskr. að veita þeim sem gerst hefur sekur um brot sem talið er 

svívirðilegt að almenningsáliti uppreist æru og þar með sömu réttarstöðu og þeir sem hafa 

óflekkað mannorð. Í framkvæmd felur þó forsetinn ráðherra að framkvæma vald sitt skv. 13. 

gr. stjskr. 

Áhugi höfundar á þessu málefni kviknaði í kjölfar umræðu í þjóðfélaginu um uppreist æru, 

eftir að dómur Hæstaréttar í máli nr. 361/2017 féll. Þar var staðfestur úrskurður Héraðsdóms 

Reykjaness þar sem felld var niður svipting réttinda sóknaraðila til að vera 

héraðsdómslögmaður, en hann hafði áður verið dæmdur og tekið út refsingu fyrir kynferðisbrot 

gegn fjórum konum.  

Fyrsti kafli ritgerðarinnar fjallar um sögu ákvæða almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér 

eftir hgl.) er vörðuðu uppreist æru og eru þar raktar þær breytingar sem gerðar hafa verið á 

ákvæðunum til dagsins í dag. Þar verður skoðað hvenær og hvernig hægt er að endurheimta 

borgaraleg réttindi eftir að hafa fengið á sig refsidóm.Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um 

stjórnsýsluframkvæmd síðustu 10 ára er varðar uppreist æru á grundvelli 85. gr. hgl. Auk þess 

verður sérstaklega skoðað hvort undantekning 3. mgr. 85. gr. hgl. hafi verið gerð að meginreglu 

við meðferð málanna. Í þriðja kafla ritgerðarinnar verða sérstaklega skoðuð mál þar sem 

einstaklingar fengu uppreist æru eftir að hafa framið kynferðisbrot. Fjórði kafli ritgerðarinnar 

fjallar um afnám ákvæða er varða uppreist æru úr almennum hegningarlögunum nr. 19/1940 

(hér eftir hgl.), mögulegar afleiðingar og hugleiðingar um hvað tekur við. Til þess að svara 

þeim spurningum verður meðal annars litið til löggjafar Danmerkur, Svíþjóðar og Noregs er 

varðar missi borgaralegra réttinda. 

Að lokum verða niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman og sett verður fram tillaga um 

það hvernig möguleiki væri að haga framtíðar löggjöf er lítur að missi borgaralegra réttinda. 
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1. Uppreist æra 

1.1 Hugtakið óflekkað mannorð 

Í stjórnarskrá um hin „sjerstaklegu“ málefni Íslands frá 5. janúar 1874 var óflekkað mannorð 

gert að skilyrði kosningaréttar og kjörgengis. Það var þó ekki fyrr en með lögum um kosningar 

til Alþingis frá 14. sept. 1877 sem þetta hugtak var skýrt efnislega og var sú skýring með 

svipuðum hætti og nú er í kosnl. Í ljósi þess að stjórnarskráin hafði ekki að geyma skilgreiningu 

á hugtakinu óflekkað mannorð var það í höndum löggjafans að skýra hugtakið nánar í 

almennum lögum.1 Fyrir gildistöku hgl. var ekki tekin bein afstaða til þess í refsidómi hvort 

mannorð sakbornings væri flekkað, heldur var þeim sem sömdu kjörskrá falið að leysa úr því 

hvort að dómfelldur maður nyti kosningarréttar eða ekki.2 Hægt var að skjóta ákvörðun 

kjörstjórnar til dómstóla. 

Til þess að vera kjörgengur við kosningar til Alþingis í dag, er skilyrði skv. 1. mgr. 34. gr. 

stjskr. að hafa óflekkað mannorð. Í stjskr. er þó hvergi að finna nánari skilgreiningu eða 

afmörkun á hugtakinu óflekkað mannorð, sem leiðir til þess að erfitt er að átta sig á því hvers 

konar háttsemi leiðir til mannorðsflekkunar. Rökin að baki því að þeir einstaklingar sem gegna 

starfi alþingismanna þurfi að hafa óflekkað mannorð eru þau að þessir einstaklingar verða að 

vera traustsins verðir til að gegna þessu ábyrgðarstarfi í umboði þjóðarinnar. Einnig er 

mikilvægt til að borin sé virðing fyrir Alþingi sem stofnun að þar starfi ekki einstaklingar sem 

með afbrotum hafa flekkað mannorð sitt.3 

Í 1. mgr. 5. gr. kosnl. kemur fram að enginn telst hafa óflekkað mannorð sem er sekur 

samkvæmt dómi um verk sem talið er svívirðilegt að almenningsáliti nema hann hafi fengið 

uppreist æru sinnar. Mælt er fyrir um lágmarksaldur og lágmarkstíma dæmdrar refsingar svo 

að flekkun mannorðs komi til í 2. mgr. 5. gr. kosnl. Þar er tekið fram að sakborningur þarf að 

hafa náð 18 ára aldri þegar hann framdi brotið ásamt því að það er gert að skilyrði að refsing 

sé fjögurra mánaða fangelsi óskilorðsbundið eða hið minnsta að öryggisgæsla sé dæmd. 

Lágmarksskilyrðin gera það að verkum að ekki verður til eins mikið svigrúm til matskenndra 

ákvarðana hvað flekkun mannorðs varðar.  

Að öðru leyti afmarkar ákvæði 5. gr. kosnl. ekki hvað telst svívirðilegt að almenningsáliti 

né þau atriði sem liggja eiga til grundvallar því mati. Gefur þetta tilefni til matskenndar 

ákvörðunar. Í framkvæmd fellur það í hlut dómara að skera úr um það hvað telst svívirðilegt 

                                                
1 Alþt. 1957, A- deild, 557, 566. 
2 Alþt. 1957, A- deild, 557, 564. 
3 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 
2015) 268. 
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að almenningsáliti sem er í raun óleysandi þar sem dómarar geta varla í öllum tilfellum 

endurspeglað almenningsálitið, sem á að vera án tillits til stétta, efnahags og búsetu.4 Þetta 

leiðir til þess að það getur ráðið úrslitum er skoðun dómaranna sjálfra á viðbrögðum 

almennings eða jafnvel þeirra eigin huglæga skoðun á verknaðinum. Það hefur þó verið staðfest 

bæði í Hrd. 1972, bls. 74 og í áliti umboðsmanns Alþingis frá 3. júní 1999 að skýringu á 

hugtakinu óflekkað mannorð skuli byggja á skilgreiningunni sem fram kemur í 2. mgr. 5. gr. 

kosnl.  

Víða í íslenskri löggjöf eða í að minnsta kosti 28 tilvikum5 er óflekkað mannorð skilyrði 

þess til að njóta ákveðinna lögbundinna réttinda eða sem almennt hæfisskilyrði.6 Í dæmaskyni 

er hér nefnt að óflekkað mannorð þarf til þess að vera lögmaður skv. 3. tl. 1. mgr. 6. gr. laga 

um lögmenn nr. 77/1998, til þess að vera framkvæmdarstjóri hlutafélags skv. 7. gr. laga um 

starfsemi kauphalla og skipulegra tilboðsmarkaða nr. 34/1998, til að öðlast löggildingu sem 

endurskoðandi skv. 3. tl. 1. mgr. 2. gr. laga um endurskoðendur nr. 18/1997 og einnig þarf 

stefnuvottur hafa óflekkað mannorð, sbr. 2. mgr. 81. gr. laga um meðferð einkamála nr. 

91/1991. 

1.2 Hugtakið æra 

Refsingu má skilgreina sem „réttarskerðingu, er þjóðfélagið beitir þann, sem á saknæman hátt 

hefur framið lögbrot, þegar réttarskerðingunni er beitt í þeim tilgangi fyrst og fremst að hafa 

áhrif á vilja þjóðfélagsþegnanna til að forðast lögbrot.“7 Ærusvipting var hér áður fyrr refsing, 

ýmist ein og sér eða samhliða öðrum refsingum.8 Réttindasviptingu er hægt að rökstyðja með 

öryggis- og varúðarsjónarmiðum, þar sem metið er hvort brotið sem maðurinn framdi gefi til 

kynna að hann sé ekki hæfur til gegna starfi eða fara með ákveðin réttindi.9  

Ekki var minnst á æru í sögu né lögum fyrr en í epilogo Möðruvallaréttarbótar anno 1313, 

á dögum Hákonar konungs háleggs og Magnúsar konungs lagabætis.10 Orðin sæmd, virðing og 

sómi voru notuð um hugtakið æra.11 Í íslenskum lögum nýtur æra manna verndar en þó er það 

ekki manngildið eða mannkostirnir sem lögverndin snýr að, heldur hugmynd, álit eða dómur 

                                                
4 Alþt. 1957, A- deild, 557, 565.  
5 Allar lagagreinarnar eru útlistaðar í lokakaflanum í nmgr. nr. 82. 
6 Dómsmálaráðuneytið, „Uppreist æru“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-
rettur/fullnusta-refsinga/uppreist-aeru/> skoðað 25. janúar 2018. 
7 Lúðvík Ingvarsson, Refsingar á Íslandi á þjóðveldistímanum (bókaútgáfa menningarsjóðs 1970) 8. 
8 Arnar Þór Jónsson, „Uppreist æru og óflekkað mannorð“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur, 58. 
9 Alþt. 1957, A- deild, bls. 557, 559-560. 
10 Páll Jónsson Vídalín, Skýringar yfir fornyrði lögbókar þeirrar, er Jónsbók kallast (Hið íslenzka 
bókmenntafélag 1854) 644.  
11 Gunnar Thoroddsen, Fjölmæli (bókaútgáfa menningarsjóðs 1967) 7.  



 4 

um þetta gildi mannsins. Æra felur í sér tvo þætti. Í fyrsta lagi hina huglægu æru eða vernd 

sjálfsvirðingar manns og í öðru lagi hina hlutlægu æru eða vernd virðingar annarra manna fyrir 

hlutaðeigandi manni.12 Orðið hefur þó margar ólíkar merkingar í mæltu máli. Æra getur táknað 

þau atriði sem mynda persónugildi manns, eins og eiginleikar manns og hegðun. Algengasta 

merkingin á æru er dómur eða álit annarra um ákveðinn mann.13 Æra táknar einnig þann 

heiðarleika sem talinn er vera skilyrði fyrir ýmsum borgaralegum og pólitískum réttindum. Þá 

getur ærumissir vísað til þeirra tilvika þegar einstaklingur er dæmdur fyrir svívirðilegan 

verknað og getur hann þá fengið uppreist æru.  

Notkun á orðinu æra og ærumeiðingar kom fyrst fram í íslenskum lögum með lögleiðslu 

Dönsku laga 1838 og hegningarlaganna frá 1869.14 Frá miðöldum virðist hafa verið gerður 

greinarmunur á brotamönnum sem misst höfðu æruna vegna brota sinna og þeim sem höfðu 

verið dæmdir til refsingar án þess að þeir yrðu ærulausir. Þessi greinarmunur fólst meðal annars 

í misjafnri meðhöndlun og meðferð í fangelsum.15 Það að greina á milli brota sem teljast nú 

svívirðileg að almenningsáliti skv. 5. gr. kosnl. og annarra brota sem virðast hafa minni áhrif á 

álit almennings, virðist því hafa djúpar sögulegar rætur.16 

1.3 Löggjöf um uppreist æru 

Í frumvarpi því er varð að almennum hegningarlögum nr. 19/1940 er kveðið á um að lögin 

komi til með að vera heildarsafn almennra reglna um refsiverð brot og tilgreining þeirra brota, 

sem rétt þykir að tekin séu í slík lög. Hin almennu hegningarlög frá 25. júní 1869 voru á sínum 

tíma mikilvæg réttarbót á sínu sviði og á þeim 70 árum sem þau höfðu verið í gildi tók íslenskur 

refsiréttur miklum breytingum. En eins og skilja ber þá voru ýmis ákvæði laganna orðin úrelt 

og að sama skapi voru ýmsar athafnir sem lögin náðu ekki yfir.  

Fram kemur í almennum athugasemdum í greinargerð með frumvarpi sem varð að hgl. að 

refsing sé ein þeirra aðferða, sem þjóðfélagið hafi til þess að verjast réttarbrotum. Markmið 

refsingar sé fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald lögbundins 

þjóðskipulags. Refsingu eigi þó ekki að beita nema nauðsyn krefji og ætla megi, að hún nái 

tilgangi sínum.17 Í almennu athugasemdunum kemur einnig fram að í hegningarlögum frá árinu 

                                                
12 Páll Sigurðsson, Lögfræðiorðabók með skýringum (Bókaútgáfan CODEX 2008) 518. 
13 Gunnar Thoroddsen, Fjölmæli (bókaútgáfa menningarsjóðs 1967) 127. 
14 Gunnar Thoroddsen, Fjölmæli (bókaútgáfa menningarsjóðs 1967) 7. 
15 Arnar Þór Jónsson, „Uppreist æru og óflekkað mannorð“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur 
(Bókaútgáfa CODEX 2017) 64. 
16 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111. mál. 
17 „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940” í Safn greinargerða við almenn hegningarlög 
(Úlfljótur 1989) 8.  
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1869 var svipting á embættis, sýslunar eða kosningaréttar meðal refsinga.18 Við setningu nýrra 

hegningarlaga var þessu breytt á þann hátt að svipting embættis eða sýslunar er afleiðing 

refsiverðs verknaðar, þegar sökunautur telst ekki lengur verður eða hæfur að gegna slíku 

starfi.19 

Réttindasviptingu er ætlað að hafa varnaðaráhrif og skapa mönnum aðhald um að forðast 

þá háttsemi sem getur leitt til þess að menn verði sviptir réttindum sínum.20 Að baki 

réttindasviptingu liggja þau sjónarmið að með tilliti til öryggis almenningshagmuna og 

einstaklingshagmuna getur verið brýn þörf á að unnt sé að svipta rétthafa réttindunum fremji 

hann brot sem gefur til kynna að hann sé ekki hæfur til að gegna starfi eða fara með réttindi. 

Einnig getur réttindasvipting verið byggð á því að miklu máli skiptir að almenningur beri fullt 

traust til manna, sem gegna opinberu starfi eða hlotið hafa opinbera löggildingu til starfs. Sá 

sem sakfelldur hefur verið fyrir refsiverðan verknað þarf í mörgum tilfellum að þola 

réttindasviptingu lengur en aðra refsingu, til dæmis eftir að hann hefur lokið við sína afplánun. 

Vitund sakbornings um að hann sé ekki að fullu hlutgengur í þjóðfélaginu, jafnvel þótt hann 

hafi lokið afplánun á sinni refsingu, vegna þess að hann hafi sætt sviptingu borgararéttinda, er 

til þess fallin að kynda undir minnimáttarkennd hans og skapa honum beiskju í garð 

þjóðfélagsins. Þetta getur dregið úr líkum á því að maður lagi sig að kröfum þjóðfélagins sem 

nýtur og löghlýðinn þegn. Bitnar þetta ekki einungis á sakborningi heldur kann þetta að vera 

til þess fallið að bitna á þjóðfélaginu öllu.21 

Einstaklingur hefur flekkað mannorð hafi hann gerst sekur um verknað sem talinn er 

svívirðilegur að almenningsáliti skv. 1. mgr. 5. gr. kosnl. að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. 5. 

gr. kosnl. Að vissum skilyrðum uppfylltum getur flekkað mannorð einstaklingsins talist 

samkvæmt lögum óflekkað að nýju. Eins og áður hefur verið gefið til kynna voru það ákvæði 

84. gr. og 85. gr. hgl. sem litu að uppreist æru hér fyrir breytingar á hegningarlögunum með 

breytingarlögum nr. 80/2017. Orðalagið „uppreist æru“ vísar til þess þegar maður sem hlotið 

hefur refsidóm fær aftur að njóta réttinda sem hann missti vegna dómsins.22 Fái menn uppreist 

æru bætist við ný færsla á sakavottorð þar sem kemur fram að viðkomandi hafi fengið uppreist 

                                                
18 „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940” í Safn greinargerða við almenn hegningarlög 
(Úlfljótur 1989) 8-9.  
19 „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940” í Safn greinargerða við almenn hegningarlög 
(Úlfljótur 1989) 9. 
20 Alþt. 1957, A- deild, 557, 560. 
21 Alþt. 1957, A- deild, 557, 560. 
22Arnar Þór Jónsson, „Uppreist æru og óflekkað mannorð“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur 
(Bókaútgáfa CODEX 2017) 57.  
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æru. Uppreist æru hefur þó ekki áhrif á ítrekunaráhrif dóma.23 Það var staðfest í Hrd. 1994, bls. 

1798 að hvorki í 84. gr. hgl. né annars staðar í lögum væri heimild til þess að víkja frá 

meginreglu 5. tl. 70. gr. hgl. vegna þess að brotamaður hafði fengið uppreist æru.  

1.4 Ákvæði 84. gr. hgl.  

Í greinargerð með hgl. kemur fram að 1. mgr. 84. gr. samsvari 2. gr. laga nr. 39/1907. Ákvæði 

2. mgr. 84. gr. hgl. kemur í stað laga nr. 21 frá 6. nóvember 1897. Í fyrri lögum var miðað við 

að skerðing borgararéttinda ætti sér stað þegar menn sættu fangelsi uppá vatn og brauð en með 

tilkomu almennra hegningarlaga nr. 19/1940 var miðað við 1 árs refsivist, og að menn 

endurheimtu réttindi aftur á 5 árum í stað 10 ára. Upphaflegt ákvæði 84. gr. hgl. er varðar 

uppreist æru hljóðaði svo: 

 

„Hafi maður verið dæmdur skilorðsbundnum dómi samkvæmt VI. kafla laga  

þessara, og refsing fellur niður, sbr. 61. gr., þá nýtur hann frá þeim degi, er reynslutíma 

lýkur, allra réttinda, sem fást með uppreist á æru.  

Nú hefur maður hlotið í fyrsta sinn refsidóm fyrir brot, sem hefur skerðingu 

borgararéttinda í för með sér, og refsing fer ekki fram úr 1 árs refsivist, þá nýtur hann 

að liðnum 5 árum frá því að refsing er að fullu úttekin, fyrnd eða upp gefin, allra 

réttinda, sem fást með uppreist á æru, enda hafi hann ekki sætt ákæru á þeim tíma fyrir 

brot, sem þyngri hegning liggur við en sektir.“  

 

Þannig kom fram í ofangreindu ákvæði að einstaklingur sem sakfelldur hafði verið fyrir brot 

sem leiddi til skerðingar borgararéttinda, fékk sjálfkrafa öll réttindi aftur að fimm árum eftir að 

refsing var að fullu úttekin ef fangelsisdómur hans hafi verið til skemmri tíma en en eins árs. Í 

þeim tilfellum þurfti forseti ekki að koma að málum og veita uppreist æru formlega. Það voru 

þó sett þrenns konar skilyrði. Í fyrsta lagi að um fyrsta brot hafi verið að ræða, í öðru lagi að 

refsingin hafi verið frá fjögurra mánaða fangelsi til allt að 12 mánaða fangelsis 24 og í þriðja 

lagi þurftu fimm ár að hafa liðið frá því að refsingin var að fullu afplánuð, fyrnd eða uppgefin 

og á þessum fimm árum mátti viðkomandi ekki hafa sætt ákæru sem þyngri hegning lá við en 

                                                
23 Dómsmálaráðuneytið, „Uppreist æru“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-
rettur/fullnusta-refsinga/uppreist-aeru/> skoðað 25. janúar 2018. 
24 Dómsmálaráðuneytið, „Uppreist æru“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-
rettur/fullnusta-refsinga/uppreist-aeru/> skoðað 25. janúar 2018. 
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sektir. Að framangreindum skilyrðum uppfylltum fengu menn sjálfkrafa öll réttindi aftur, þrátt 

fyrir að hafa ekki sótt formlega um uppreist æru.  

1.5 Ákvæði 85. gr. hgl.  

Í greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940 kemur fram að 85. gr. komi í stað 

tilskipunar frá 12. mars 1870 um uppreist á æru o.fl. 25 Ákvæði 85. gr. hgl. var ætlað að taka til 

alvarlegra brota á sama tíma og 84. gr. hgl. náði yfir þau brot þar sem refsing fór ekki fram úr 

1 árs fangelsi. Upphafleg 85. gr. almennra hegningarlaga 19/1940 er varðar uppreist æru 

hljóðar svo:  

„Þegar liðin eru 2 ár af fresti þeim, sem í síðari mgr. 84. gr. getur, og að fullnægðum 

öðrum skilyrðum, sem þar eru sett, getur konungur, ef dómfelldi hefir hegðað sér vel á 

þessu timabili, veitt honum uppreist æru.  

Konungur getur og veitt manni uppreist æru, þegar að minnsta kosti 5 ár eru liðin frá 

þvi að refsing hans er að fullu úttekin, fyrnd eða gefin upp, enda færi umsækjandi 

sönnur, sem gildar séu metnar, á það, að hegðun hans hafi verið góð umræddan tíma.“  

 

Undantekningu frá því að fimm ár þyrftu að líða frá því að refsing var að fullu afplánuð, fyrnd 

eða uppgefin, sbr. 84. gr. hgl. var að finna í 1. mgr. 85. gr. hgl. Ákvæðið kvað þannig á um það 

að ef skilyrði 84. gr. hgl. sem hér að framan eru tilgreind, væru uppfyllt, gat forseti, ef dómfelldi 

hafði hegðað sér vel, veitt honum uppreist æru þegar liðin voru einungis tvö ár frá því að refsing 

var að fullu afplánuð fyrnd eða uppgefin. Skilyrðin voru þau að dæmd refsing hafi eigi farið 

fram úr eins ár fangelsi og sakfelldi hafi hlotið í fyrsta sinn refsidóm fyrir brot sem hefur í för 

með sér skerðingu borgararéttinda. Þegar skilyrði 84. gr. hgl. voru ekki uppfyllt var hægt að 

líta til 2. mgr. 85. gr. hgl. sem átti við þegar fimm ár voru liðin frá því refsing var að fullu 

afplánuð, fyrnd eða uppgefin. Gat þá forseti veitt uppreist æru ef umsækjandi færði sönnur á 

því að hegðun hans hafi verið góð umræddan tíma. Af ákvæðinu leiðir að engu skipti þótt 

refsing hafi farið fram úr eins árs fangelsisvist, sbr. skilyrði 84. gr. og 1. mgr. 85. gr. hgl. Með 

þessari aðferð fengu viðkomandi ekki sjálfkrafa uppreist æru, heldur þurftu að sækja 

sérstaklega um það og fá samþykki forseta. Gerð var sú formkrafa í 85. gr. hgl. að forseti kæmi 

að því að veita mönnum uppreist æru. Þetta er eitt af fáum dæmum þess að almenn lög feli 

forseta Íslands hlutverk sem ekki er lýst nákvæmlega í stjórnarskránni. Það kemur þó fram í 

                                                
25 „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 19/1940” í Safn greinargerða við almenn hegningarlög 
(Úlfljótur 1989) 28. 
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29. gr. stjskr. að forseti hafi heimild til þess að náða menn og veita þeim almenna uppgjöf saka 

sem verða að teljast eðlisskylt því hlutverki að veita uppreist æru. 26 Hafa ber í huga að uppreist 

æru er ekki það sama og náðun.27 Í framkvæmd lá ábyrgðin þó ekki hjá forseta þar sem fram 

kemur í 11. gr. stjskr. að forseti lýðveldisins sé ábyrgðarlaus á stjórnarathöfnum. Forsetinn 

lætur ráðherra framkvæma vald sitt skv. 13. gr. stjskr. og er það því ráðherra sem ber ábyrgðina 

skv. 14. gr. stjskr. og ber ráðuneyti dómsmála ábyrgð á málsmeðferðinni.28 Ráðuneytið hafði 

það hlutverk að fara yfir það hvort að lagaskilyrði fyrir uppreist æru væru uppfyllt og ef það 

var raunin sendi ráðherra tillögu til forseta Íslands um að fallast á beiðni um uppreist æru. 

Ákvörðunin tók gildi þegar forseti hafði skrifað undir skv. 19. gr. stjskr. en með undirskrift 

forseta var einstaklingi veitt uppreist æra og fékk á ný óflekkað mannorð og öll þau réttindi 

sem því fylgdu.29  

Í 3. mgr. 85. gr. hgl kom fram að „þegar sérstaklega stendur á, má veita uppreist æru, þó að 

refsitími sé svo langur sem í 2. mgr. segir, enda þótt ekki sé liðinn lengri tími en til er skilinn í 

1. mgr.“ Samkvæmt þessari málsgrein var heimild til þess að veita uppreist æru þegar einungis 

tvö ár voru liðin frá því að refsing var að fullu úttekin ef skilyrði 1. mgr. 85. gr. voru uppfyllt, 

jafnvel þó að refsitími hafi farið fram úr eins árs fangelsi eins og kveðið var á um í 2. mgr. 85. 

gr. hgl. 

2. Stjórnsýsluframkvæmd 

2.1 Stjórnvöld  

Í 2. gr. stjskr. kemur fram að forseti Íslands og önnur stjórnvöld samkvæmt stjórnarskránni og 

öðrum landslögum fari með framkvæmdarvaldið. Handhafar framkvæmdarvaldsins hafa 

heimild til þess að gefa ýmis fyrirmæli sem einstaklingum ber að fara eftir. Hægt er að skipta 

fyrirmælunum í tvennt. Annars vegar eru það stjórnsýsluákvarðanir eða stjórnarathafnir þar 

sem fyrirmæli hafa að geyma ákvarðanir stjórnvalda sem mæli fyrir um rétt eða skyldu 

ákveðins aðila. Dæmi um þetta er ákvörðun um leyfi, boð og bönn svo eitthvað sé nefnt. Hins 

                                                
26 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 
2015) 270. 
27 Dómsmálaráðuneytið, „Uppreist æru“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-
rettur/fullnusta-refsinga/uppreist-aeru/> skoðað 25. janúar 2018. 
28Arnar Þór Jónsson, „Uppreist æru og óflekkað mannorð“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur 
(Bókaútgáfa CODEX 2017) 58. 
29 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur undirstöður og handhafar ríkisvalds (Bókaútgáfan Codex Reykjavík 
2015) 270. 
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vegar eru það stjórnsýslufyrirmæli þar sem stjórnvöld láta frá sér almenn fyrirmæli sem beint 

er til allra þeirra sem eiga hlut að máli og hafa að geyma réttarreglur.30  

Forsetaúrskurður kveður á um verkefni einstakra ráðuneyta og um skiptingu 

stjórnarmálefni milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Forsetaúrskurðir eiga sér stoð í 15. gr 

stjskr. og 4. gr. laga um stjórnarráð Íslands nr. 115/2011 og byggja á meginreglum um stöðu 

ráðherra í stjórnsýslukerfinu sem leiddar eru af stjórnarskránni.31 Dómsmálaráðuneytið fór með 

mál er vörðuðu uppreist æru og féllu þau undir fullnustu dóma skv. Forsetaúrskurði um 

skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands, nr. 15/2017, sem var gildi frá 

1. maí til 31. nóvember 2017. 

2.2 Stjórnvaldsákvörðun 

Stjórnvaldsákvörðun er ákvörðun stjórnvalds sem byggir á því að löggjafinn hefur fengið 

stjórnvaldi vald til að taka ákvörðun í tilteknu máli er varðar réttarstöðu hins almenna borgara. 

Stjórnvaldsákvarðanir eru bundnar við ákveðið mál einstaklings og leysa einungis úr því máli 

á grundvelli lagaheimildar.32 Það hefur einkennt stjórnvaldsákvarðanir að þær eru teknar 

einhliða af stjórnvöldum og beint milliliðalaust, oftast á skriflegan máta, til ákveðins aðila.33 

Af öllu því sem rakið hefur verið hér að framan um stjórnvaldsákvarðanir má áætla að til þess 

að ákvörðun verði skilgreind sem stjórnvaldsákvörðun þurfi hún að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Í fyrsta lagi þarf hún að vera einhliða ákvörðun stjórnvalds sem tekin er í skjóli 

stjórnsýsluvalds, í öðru lagi þarf ákvörðuninni að vera beint að tilteknum borgara, í þriðja lagi 

þarf ákvörðunin að vera bindandi úrlausn í ákveðnu máli, í fjórða lagi þarf ákvörðunin að mæla 

fyrir um rétt eða skyldur manna og að lokum þarf ákvörðunin að binda enda á málið sem er til 

úrlausnar.34 Telja verður samkvæmt því sem hér hefur verið rakið að þegar ráðuneytið tók 

ákvörðun hvort veita ætti uppreist æru eftir að einstaklingur hafði sent inn umsókn þess eðlis, 

þá hafi ráðuneytið verið að taka stjórnvaldsákvörðun. 

Þegar stjórnvöld taka stjórnvaldsákvarðanir ber þeim að fara eftir stjórnsýslulögum nr. 

37/1993 sem hafa að geyma málsmeðferðarreglur stjórnvalda sem þeim ber að fara eftir við 

undirbúning og töku stjórnvaldsákvarðana. Á þetta að tryggja réttaröryggi borgaranna og stuðla 

að trú þeirra á að þeir búi í réttarríki þar sem ákvarðanir eru teknar á grundvelli laga og í 

                                                
30 Sigurður Líndal, Um lög og lögfræði (Hið íslenzka bókmenntafélag 2002) 113-114. 
31 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016) 44. 
32 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016) 125. 
33 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016) 126. 
34 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016) 126. 
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samræmi við lög en ekki geðþótta starfsmanna stjórnvalda.35 Þegar stjórnvald hefur heimild að 

taka ákvörðun um réttindi og skyldur einstaka borgara er mikilvægt að huga að réttaröryggi 

borgaranna. Skiptir þá miklu máli að til séu málsmeðferðarreglur sem tryggja það að lögleg 

ákvörðun verði tekin í hverju máli. Í þessu samhengi er mikilvægt að borgarar geti kynnt sér 

gildandi réttarreglur og geti því í grófum dráttum séð fyrir afleiðingar athafna þeirra samkvæmt 

lögum. Þess vegna þurfa réttarreglur að vera birtar, almennar, framvirkar og fyrirsjáanlegar.36 

Borgararnir verða að fá þann efnislega rétt sem mælt er fyrir um í lögum og því verða stjórnvöld 

að gæta meðalhófs og að lögmætisreglunni svo að ekki sé farið út fyrir það sem lög heimila. 

Að sama skapi er það mikilvægt að sá möguleiki sé fyrir hendi að almennur borgari geti fengið 

endurskoðun á stjórnvaldsákvörðun sem hann hefur þurft að sæta, þá annaðhvort hjá 

dómstólum eða með stjórnsýslukæru.37 

2.3 Uppreist æru veitt 

Heimild ráðuneytisins til þess að taka stjórnvaldsákvörðun í málum er varða uppreist æru var 

í þágildandi 85. gr. hgl. Meginregla 2. mgr. ákvæðisins var sú að þegar um alvarlegt brot var 

að ræða sem hafði í för með sér lengri fangelsisvist en eitt ár þurfti að líða að minnsta kosti 

fimm ár frá því að refsing var að fullu úttekin, fyrnd eða gefin upp svo möguleiki væri á uppreist 

æru. Á meðan einungis tvö ár þurftu að líða skv. 3. mgr. 85. gr. hgl. frá því að refsing var að 

fullu úttekin þar til hægt var að sækja um uppreist æru.  

Verður nú skoðað hvort farið hafi verið eftir tímaramma 2. mgr. 85. gr. hgl. eða 3. mgr. 85. 

gr. hgl. í stjórnsýsluframkvæmd við afgreiðslu umsókna um uppreist æru til þess að reyna svara 

þeirri spurningu hvort að undantekningarheimild 3. mgr. 85. gr. hgl. hafi í framkvæmd verið 

gerð að meginreglu. Samkvæmt ákvæðinu var heimilt að veita uppreist æru þegar einungis tvö 

ár voru liðin frá því að refsing var að fullu úttekin ef skilyrði 1. mgr. 85. gr. voru uppfyllt, 

jafnvel þó að refsitími fari fram úr eins árs fangelsi eins og kveðið var á um í 2. mgr. 85. gr. 

hgl. Þá mátti draga þá ályktun af orðalagi 3. mgr. 85. gr. hgl. að vilji löggjafans hafi verið sá 

að ákvæðinu yrði aðeins beitt í undantekningartilvikum, en fram kemur í ákvæðinu að þegar 

sérstaklega stendur á megi veita dæmdum manni uppreist æru að liðnum einungis tveimur árum 

frá fullnustu refsingar hans, óháð lengd refsivistar. 

Við skrif ritgerðarinnar var fengið leyfi frá dómsmálaráðuneytinu og persónuvernd til þess 

að rannsaka öll þau gögn sem fyrir lágu hjá ráðuneytinu um mál þeirra einstaklinga sem sótt 

                                                
35 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016), 135. 
36 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016), 137. 
37 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016), 137. 
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höfðu um uppreist æru á árunum 2006 til 2016 og voru þau skoðuð vinnslu rannsóknar þessarar. 

Var þetta gert í þeim tilgangi að afla upplýsinga um þá málsmeðferð er fór fram innan 

stjórnsýslunnar þegar fjallað var um umsókn um uppreist æru. Allar umsóknirnar voru 

skoðaðar burt séð frá því hvort að fallist var á að veita uppreist æru eða niðurstaðan varð sú að 

synja umsókn um uppreist æru. Framkvæmd reglna um uppreist æru var sú að þegar umsókn 

barst ráðuneytinu var óskað eftir opinberu sakavottorði hjá viðkomandi umsækjanda. Ef á 

sakavottorðinu var getið um dóm vegna brots sem fól í sér flekkun mannorðs var kannað hvort 

tímaskilyrði væri uppfyllt. Ef tímaskilyrði var uppfyllt var næst reynt að sannreyna góða 

hegðun. Ef dómur leiddi til flekkunar mannorðs, tímaskilyrði voru uppfyllt og umsagnarbréf 

móttekin af ráðuneytinu var unnið minnisblað fyrir ráðherra þar sem lagt var til að viðkomandi 

yrði veitt uppreist æru.38 Þegar litið er til framkvæmdarinnar yfir þetta tímabil virðist sem 

almenningur og lögmenn hafi ekki í öllum tilvikum gert sér grein fyrir því hvað gerði það að 

verkum að dómur hafði í för með sér flekkun á mannorði. Algengt var að einstaklingar með 

minniháttar skilorðsbundna dóma hafi sótt um uppreist æru þrátt fyrir að það hafi verið 

grundvallar skilyrði fyrir veitingu uppreist æru að einstaklingur hefði fengið á sig dóm sem 

hafði í för með sér flekkun á mannorði hans. Einnig var ljóst af gögnunum að mikill 

misskilningur var fyrir hendi varðandi það hvað uppreist æru hefði í för með sér. Lýsti þessi 

misskilningur sér þannig að einstaklingar sóttu gjarnan um uppreist æru í þeirra von að fá hreint 

sakarvottorð, en í raun bættist einungis við ný færsla á sakarvottorðið sem greindi frá því að 

einstaklingur hefði hlotið uppreist æru.39 

Skilyrði þess að hljóta uppreist æru skv. 85. gr. hgl. var eins og rakið hefur verið í fyrsta 

lagi að viss tími væri liðinn frá því að refsing var að fullu úttekin. Í öðru lagi þurfti einstaklingur 

að geta sýnt fram á góða hegðun frá því að refsing var að fullu úttekin. Til staðfestingar á að 

þetta lögbundna skilyrði um hegðun væri uppfyllt var óskað eftir staðfestingu frá sakaskrá um 

að einstaklingur hefði ekki framið brot er varðaði fangelsisvist á tilteknu tímabili ásamt því að 

aflað var upplýsingum úr málaskrá lögreglu til þess að staðfesta að umsækjandi ætti engin 

ólokin mál í refsivörslukerfinu. Til frekari staðfestingar þurfti ráðuneytinu að berast umsögn 

tveggja valkunnra manna um að hegðun einstaklingsins undanfarin ár og hvernig honum 

vegnaði eftir að hann lauk afplánun í fangelsi.40 

                                                
38 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 141-138. 
39 Dómsmálaráðuneytið, „Uppreist æru“ (Stjórnarráðið) <https://www.stjornarradid.is/verkefni/log-og-
rettur/fullnusta-refsinga/uppreist-aeru/> skoðað 25. janúar 2018. 
40 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (19. ágúst 2016). 



 12 

Í gögnum frá ráðuneytinu kom þó fram að eins og ákvæði 2. mgr. 85. gr. hgl. hljóðaði virtist 

meginreglan vera sú að fimm ár þyrftu að vera liðin frá því að refsing var að fullu úttekin, fyrnd 

eða uppgefin.41 Ráðuneytið hélt því fram að í framkvæmd undanfarna áratugi hefði 3. mgr. 85. 

gr. hgl. verið gerð að meginreglu í framkvæmd. Þó svo að hún hafi verið orðuð sem 

undantekningarregla sem kvað á um það að hægt væri að veita uppreist æru að liðnum tveimur 

árum frá því að refsing var að fullu úttekin, fyrnd eða uppgefin.  

Frá árinu 2006 til ársins 2016 bárust ráðuneytinu alls 60 umsóknir um uppreist æru en veitt 

var uppreist æra í 21 málum á tímabilinu.  

 

 

 
     Mynd 1. Niðurstöður umsókna er litu að uppreist æru frá árinu 2006 til 2016 

 

Í þeim 21 málum sem veitt var uppreist æra voru brot einstaklinga af margvíslegum toga og 

höfðu þeir verið dæmdir til fangelsisvistar allt frá 6 mánuðum til 16 ára. Ítrekað kemur fram í 

gögnum frá ráðuneytinu að tegund brots og sakarferill hafi engin áhrif á það hvort að veitt var 

uppreist æru heldur hafi eingöngu verið litið til þess hvort lögbundin skilyrði þágildandi 84. og 

85. gr. hgl. hafi verið uppfyllt. 

Í níu málum af 2142 var fallist á uppreist æru áður en fimm ár voru liðin frá því að refsing 

var að fullu úttekin á grundvelli 3. mgr. 85. gr. hgl. Í jafn mörgum eða níu málum voru atvikin 

á þann veg að liðin voru fimm ár frá því að refsing einstaklinga var að fullu úttekin þegar þeir 

sóttu um uppreist æru og var þeim því veitt uppreist æra á grundvelli 2. mgr. 85. gr. hgl. Eftir 

standa tvö mál þar sem einstaklingar sóttu um uppreist æru á grundvelli 3. mgr. 85. gr. hgl. 

                                                
41 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (13. október 2008).  
42 Tekið skal fram að í einu máli á þessu tímabili var veitt uppreist æru, en gögn málsins voru ekki til staðar í 
ráðuneytinu og fengust því ekki frekari upplýsingar um það mál. 

2006-2016

Uppreist	æru	veitt Uppreist	æru	ekki	veitt
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áður en að fimm ár voru liðin frá því að þeir tóku út sína refsingu en málin voru ekki afgreidd 

í ráðuneytinu fyrr en fimm ára tímamarkinu var náð og þá með veitingu á uppreist æru á 

grundvelli 2. mgr. 85. gr. hgl. Betur verður fjallað um þessi mál í kafla 3.2.  

Að þessu gefnu var framkvæmdin á þessum tíu árum sem hér eru til rannsóknar ekki á þann 

veg að hægt sé að halda því fram að 3. mgr. 85. gr. hgl. hafi verið gerð að meginreglu. Þrátt 

fyrir að ráðuneytið hafi haldið því fram í minnisblöðum sínum að 3. mgr. 85. gr. hgl. hafi verið 

gerð að meginreglu í framkvæmd þá er það hvorki í samræmi við orðalag 85. gr. hgl. né 

framkvæmdina eins og hún var í raun og veru þessi tíu ár.  

Frá árinu 2006 til 2016 var hafnað umsóknum um uppreist æru í 39 tilvikum. Það var þó 

ekki nema í tveimur tilvikum sem umsókn var synjað á grundvelli þágildandi 84. gr. hgl. Tvær 

umsóknir voru afturkallaðar af umsækjanda og í einu tilviki var einstaklingur að sækja um 

náðun en ráðuneytið mat það svo að ekki væri fyrir hendi óvenjulegar eða sérstakar aðstæður 

svo að til þess kæmi. Ástæðan fyrir því að uppreist æru var ekki veitt í hinum 34 tilvikum var 

sú í fjórum tilvikum að umsækjendur skiluðu ekki inn tilskildum gögnum en í 30 tilvikum 

höfðu einstaklingar sótt um uppreist æru vegna dóma sem höfðu ekki í för með sér flekkun á 

mannorði skv. 2. mgr. 5. gr. kosnl.  

 

 

 
Mynd 2. Ástæður þess að uppreist æru var ekki veitt. 

2.4. Refsing að fullu úttekin 

Samkvæmt bæði þágildandi 84. og 85. gr. hgl. voru tímamörk þess er veita mátti uppreist æru 

miðuð við þann tíma er refsing var að fullu úttekin, fyrnd eða uppgefin. Við fyrstu sýn lítur 

þetta út fyrir að vera skýrt en það var þó ekki raunin. Í því sambandi ber að skoða það þegar 

einstaklingur fær reynslulausn. Í lögum nr. 49/2005 um fullnustu refsinga, sem voru í gildi frá 
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árinu 2005 til ársins 2016, kom fram í 63. gr. að þegar fangi hafði afplánað tvo þriðju hluta 

refsitímans gat fangelsismálastofnun ákveðið að hann skyldi látinn laus til reynslu. Í 2. mgr. 

sömu greinar var að finna heimild fyrir því að veita fanga reynslulausn þegar helmingur 

refsitímans var liðinn þegar fangi afplánaði refsingu fyrir brot sem taldist ekki alvarlegt eða ef 

mjög sérstakar persónulegar ástæður mæltu með því og hegðun fangans hafði verið með 

ágætum. Fyrir breytingu á hegningarlögunum árið 1974 kom fram í 2. mgr. 42. gr. laganna að 

refsingu taldist fullnægt við lok reynslulausnar ef það var ekki búið að taka ákvörðun um að 

setja fangann í fangelsi á ný.43 Með lögum nr. 16/1976 var þessu breytt á þann veg að refsingu 

taldist fullnægt á því tímamarki er einstaklingur hlaut reynslulausn þó með því skilyrði að hann 

bryti ekki gegn skilorðinu og að ekki hafi verið tekin ákvörðun um úttekt ólokinnar refsivistar. 

Mikilvægt þótti að setja þessar reglur meðal annars vegna þess að réttaráhrif 84. og 85. gr. hgl. 

voru tengd við lok fullnustu refsingar.44 Í gögnum frá ráðuneytinu kom það greinilega fram að 

þegar reikna átti hve langur tími hafi liðið frá því að einstaklingur hafði brotið af sér þá var 

byrjað að telja frá þeim tímapunkti er hann fékk reynslulausn, þó með því skilyrði að 

einstaklingur hafi staðist reynslulausnina.45 Hafa skal í huga að óheimilt er að veita uppreist 

æru ef reynslutíminn er ekki liðinn.46  

Í þessu samhengi er vert að skoða tvö mál þar sem einstaklingar óskuðu eftir uppreist æru, 

annað málið er frá 2008 og hitt frá 2009. Í fyrra málinu var um að ræða einstakling sem hafði 

verið dæmdur í 15 mánaða óskilorðsbundið fangelsi árið 2005 fyrir auðgunarbrot. Hann fékk 

reynslulausn í tvö ár 15. ágúst 2006 og stóðst hann skilorð reynslulausnar. Honum var veitt 

uppreist æra 9. september 2008 á þeim grundvelli að reglur um uppreist æru höfðu verið 

túlkaðar á þann hátt að refsing telst að fullu úttekin á þeim tímapunkti sem reynslulausn er veitt 

með því skilyrði að viðkomandi standist reynslulausnina. Að þessu gefnu þótti ekkert standa 

því í vegi að þessi einstaklingur fengi uppreist æru enda liðin tvö ár frá því að hann tók út sína 

refsingu að fullu.47  Seinna málið atvikaðist sem svo að þann 21. ágúst 2009 óskar einstaklingur 

eftir uppreist æru sem tvisvar hafði verið dæmdur til refsingar. Fyrri dómurinn var frá árinu 

1992 og sá síðari frá árinu 2005. Einstaklingurinn fékk reynslulausn til tveggja ára þann 4. júlí 

2007 og lauk henni þá 4. júlí 2009. Engin gögn í málinu gáfu til kynna að hann hefði ekki 

staðist reynslulausnina. Honum var enga síður hafnað um uppreist æru á þeim grundvelli að 

                                                
43 „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 16/1976” í Safn greinargerða við almenn hegningarlög 
(Úlfljótur 1989) 111. 
44 „Greinargerð með frumvarpi er varð að lögum nr. 16/1976” í Safn greinargerða við almenn hegningarlög 
(Úlfljótur 1989) 111. 
45 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (19. ágúst 2016). 
46 Jónatan Þórmundsson, Viðurlög við afbrotum (Bókaútgáfan CODEX1992) 188.  
47 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (3. September 2008). 
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ekki voru liðin að minnsta kosti tvö ár síðan að refsing hans var að fullu úttekin, fyrnd eða 

uppgefin. Það kom fram að einungis nokkrir mánuðir voru liðnir frá því að refsing sem honum 

var gert að sæta með dómi frá 2005 var að fullu úttekin.48  

Í minnisblöðum frá ráðuneytinu kemur fram að það hafi verið undantekningarlaus 

framkvæmd seinustu áratuga að ef einstaklingur uppfyllir lögformleg skilyrði þess að fá 

uppreist æru þá var hún veitt. Ekki skipti hér höfuð máli hvort að einstaklingur hafi sótt um 

uppreist æru fimm árum eftir að refsing var að fullu úttekin skv. 2. mgr. 85. gr. hgl. eða þegar 

einungis tvö ár voru liðin frá því að refsing var að fullu úttekin skv. 3. mgr. 85. gr. hgl. heldur 

var einungis miðað við það að einstaklingur uppfylli öll lögformleg skilyrði þess að hljóta 

uppreist æru.  

Það leið ekki langur tími á milli þess að að framangreindir tveir einstaklingar óskuðu eftir 

uppreist æru með umsókn þess efnis til dómsmálaráðuneytisins. Það er hægt að nefna ýmis 

atriði sem voru ólík með þessum tveimur málum eins og til dæmis fjöldi dóma sem 

einstaklingarnir höfðu hlotið og eðli afbrotanna sem þeir voru dæmdir fyrir. Hér verður þó að 

veita því sérstaklega athygli að þeir fengu báðir reynslulausn í jafn langan tíma eða til tveggja 

ára og báðir luku þeir reynslulausn sinni sama ár og þeir óskuðu eftir uppreist æru. Í fyrra 

málinu fékk einstaklingurinn reynslulausn til tveggja ára 15. ágúst 2006 og verður því að áætla 

að henni hafi lokið 15. ágúst 2008. Hann sækir samt sem áður um uppreist æru 23. júlí 2008 

og er að lokum veitt uppreist æra 9. september 2008. Á meðan í seinna málinu voru engin gögn 

sem bentu til annars en að einstaklingurinn hefði lokið tveggja ára reynslulausn sinni 4. júlí 

2009. Rúmum mánuði seinna, eða þann 13. ágúst 2009, sótti hann um uppreist æru. Umsókn 

hans var þá hafnað á þeim grundvelli að hann uppfyllti ekki öll lögformleg skilyrði þess að 

hljóta uppreist æru vegna þess að ekki voru nema nokkrir mánuðir síðan refsing hans var að 

fullu úttekin.  

Rökstuðningur ráðuneytisins í þessum tveimur málum er ekki í samræmi hvað varðar 

túlkun á upphafi tímafrests. Í fyrra málinu kemur fram í rökstuðningi að refsing telst að fullu 

úttekin á þeim tíma er reynslulausn er veitt eins lengi og einstaklingur stenst skilorðið. Í seinna 

málinu, sem gerist einungis ári seinna, má túlka rökstuðning ráðuneytisins á þann veg að 

refsing einstaklings teljist ekki að fullu úttekin fyrr en að reynslulausn er lokið og að tíminn frá 

því að refsing var að fullu úttekin byrji ekki að telja fyrr en frá þeim tímapunkti er hann lauk 

reynslulausn sinni.  

                                                
48 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (5. desember 2009). 



 16 

Sá tímapunktur sem refsing telst að fullu úttekin verður að vera sá sami í öllum málum er 

líta að uppreist æru svo að gætt sé að jafnræði milli allra umsækjenda. Eins og rakið er hér að 

framan var byrjað að telja frá þeim tímapunkti er einstaklingur fékk reynslulausn þegar ákveða 

átti hve langur tími hafi liðið frá því að einstaklingur hafði tekið út refsingu. Því er 

rökstuðningur ráðuneytisins í seinna málinu fremur óskiljanlegur þar sem að engin gögn eru 

fyrir hendi sem varpa skýrara ljósi á það af hverju ráðuneytið miðar þar við önnur tímamörk 

en í sambærilegum málum.  

3. Kynferðisbrot 

3.1. Uppreist æru vegna kynferðisafbrota. 

Ákvæði 85. gr. hgl. bar þess ekki merki að tegund brota sem einstaklingur hafði fengið dóm 

fyrir skipti máli þegar kom að því að taka ákvörðun um uppreist æru. Í áðurnefndum gögnum 

frá ráðuneytinu var greint frá því að hvorki hafi verið litið til refsingar, brota eða brotaferils 

þegar taka átti ákvörðun um að veita uppreist æru og að ef tegund brota eða brotaferill ætti að 

hafa áhrif á hvort að einstaklingi yrði veitt uppreist æru þyrfti að breyta löggjöfinni hvað þetta 

varðar.49 Verður hér tekið til skoðunar hvort að tegund brots eða brotaferill hafi í raun haft áhrif 

ákvörðun um uppreist æru í framkvæmd og verður í því sambandi sérstaklega litið til þeirra 

mála þar sem einstaklingar sóttu um uppreist æru eftir að hafa verið dæmdir til refsingar vegna 

kynferðisbrota.  

Mikil umræða skapaðist nýlega um uppreist æru í íslensku samfélagi þegar dæmdum 

kynferðisbrotamanni var veitt uppreist æra ásamt því að honum var gert kleift að endurheimta 

lögmannsréttindi sín. Í því ljósi er áhugavert að skoða sérstaklega mál þar sem einstaklingar 

sem framið hafa kynferðisbrot fengu uppreist æru en samtals eru þau mál sjö á því tímabili sem 

hér er til skoðunar. Fyrst verður fjallað um hvert og eitt mál fyrir sig, síðan verður skoðað hvort 

að málshraðareglunni hafi verið fylgt í þessum málum. 

Fyrsta málið þar sem einstaklingi var veitt uppreist æru eftir að hafa verið dæmdur fyrir 

kynferðisbrot á þessu tíu ára tímabili sem er hér til skoðunar var þann 10. maí árið 2010. Sá 

einstaklingur hafði árið 2003 hlotið 18 mánaða óskilorðsbundna refsivist fyrir kynferðisbrot 

gegn þremur stúlkum en hann var sakfelldur fyrir brot gegn 1. mgr. 202. gr., 209. gr., og 2. ml. 

1. mgr. 202. gr. hgl. Hann lauk afplánun um mánaðarmótin janúar-febrúar 2005 og sótti um 

uppreist æru 23. júlí 2009 en þá voru liðin fjögur ár frá því að hann hafði lokið afplánuninni. 

Það var því ekki fyrr en liðin voru fimm ár frá því að hann tók út sína refsingu að honum var 

                                                
49 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (19. ágúst 2016).  
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að lokum, með vísan til jafnræðisreglu, veitt uppreist æra. Það kom fram í gögnum málsins að 

ekki hafði verið heimilt að synja beiðni hans um uppreist æru og var hún því samþykkt á þeim 

grundvelli að hann uppfyllti öll lögformleg skilyrði þess að hljóta uppreist æru.50 Málið var í 

vinnslu hjá ráðuneytinu í meira en 10 mánuði, en í ljósi þess hversu lengi ráðuneytið var að 

vinna úr umsókn þessa einstaklings er vert að athuga hvort að málshraðaregla 9. gr. 

stjórnsýslulaga hafi verið brotin. Verður það skoðað nánar í kafla 3.2. 

Annað málið varðar einstakling sem fékk uppreist æru 11. ágúst 2011 eftir að hafa verið 

dæmdur í tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 16 ára stúlku árið 2003. 

Hann sótti um uppreist æru 28. apríl 2011 og var mál hans því í tæpa fjóra mánuði í vinnslu 

hjá ráðuneytinu áður en að forseti samþykkti að veita honum uppreist æru. Liðin voru rúmlega 

fimm ár frá því að hann tók sína refsingu út að fullu og uppfyllti hann jafnframt önnur 

lögformleg skilyrði þess að hljóta uppreist æru.51  

Þriðja málið varðar einstakling sem var veitt uppreist æru 11. febrúar 2014. Ráðuneytið tók 

ákvörðun um að veita uppreist æru á innan við mánuði en umsókn hans var send ráðuneytinu 

23. janúar 2014. Einstaklingurinn hafði, árið 1997, verið dæmdur í 15 mánaða óskilorðsbundið 

fangelsi fyrir brot gegn 194. gr. hgl. Honum var veitt uppreist æra 17 árum seinna enda öll 

lögformleg skilyrði fyrir uppreist æru fyrir hendi.52 

Fjórða málið varðar einstakling sem var veitt uppreist æru þann 16. september 2016 eftir 

að hafa verið dæmdur, árið 2008, í þriggja ára óskilorðsbundið fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn 

fjórum stúlkum þar sem háttsemin varðaði við 3. og 4. mgr. 202. og 209. gr. hgl. Vekja má 

athygli að í þessu máli sótti einstaklingurinn fyrst um uppreist æru 14. september 2014 þegar 

þrjú ár voru liðin frá því að hann tók að fullu út refsingu sína á grundvelli þágildandi 3. mgr. 

85. gr. hgl. Það var þó ekki fyrr en tveimur árum seinna, þann 16. september 2016, sem hann 

hlaut uppreist æru. Af þessum langa tíma sem það tók að vinna málið og af öðrum gögnum 

málsins er vert að skoða hvort að málshraðareglu 9. gr. stjórnsýslulaga hafi verið framfylgt. 

Það verður skoðað nánar í kafla 3.2. Í þessu máli kom fram að hvorki hafi verið litið til tegundar 

brota né sakarferils þegar uppreist æru var veitt og að ljóst væri að breyta þyrfti þágildandi 84. 

og 85. gr. hgl. ef tegund brota ætti að hafa áhrif á það hvort einstaklingur fengi uppreist æru.53  

Fimmta málið varðar einstakling sem fékk uppreist æru 16. september 2017. Mál hans var 

til skoðunar hjá ráðuneytinu í rúma þrjá mánuði en hann sendi inn umsóknina þann 9. júní 

                                                
50 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (6. desember 2009). 
51 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (29. júní 2011). 
52 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (24. janúar 2014). 
53 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (19. ágúst 2016). 
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2016. Hann hafði hlotið óskilorðsbundinn fangelsisdóm til fimm ára og sex mánaða fyrir brot 

gegn 1. mgr. 201. gr. og 1. tl. 1. mgr. 202. gr. hgl. árið 2004. Fimm ár liðu því frá því að hann 

tók sína refsingu út að fullu og þar til hann fékk uppreist æru á þeim grundvelli að hann 

uppfyllti öll lögbundin skilyrði þess.54  

Sjötta málið var á þann hátt að einstaklingur hafði hlotið tveggja ára óskilorðsbundið 

fangelsi fyrir brot gegn 1. mgr. 194. gr. hgl. árið 1998. Mál hans var til skoðunar hjá 

ráðuneytinu í rúma fimm mánuði en hann sótti um uppreist æru þann 28. febrúar 2016. Það var 

svo 8. ágúst 2016 sem þessi einstaklingur hlaut uppreist æru eftir að tæp 17 ár voru liðin frá 

því að hann tók út sína refsingu.55  

Í sjöunda málinu var einstaklingi veitt uppreist æru 16. september 2016 eftir að hafa verið, 

árið 2011, dæmdur í tveggja ára óskilorðsbundið fangelsi fyrir brot gegn 2. mgr. 194. gr. hgl. 

Mál hans var til vinnslu í ráðuneytinu í rúma þrjá mánuði en hann sendi um umsókn um uppreist 

æru 27. maí 2016. Hann fékk reynslulausn 23. nóvember 2012. Í þessu tilviki voru því ekki 

liðin nema rúmlega þrjú ár frá því að hann lauk afplánun og þar til hann fékk uppreist æru. 

Þessi einstaklingur hlaut uppreist æru á grundvelli þess að ráðuneytið taldi að það væri 

áratugalöng framkvæmd að ef einstaklingur sem uppfyllti lögbundin skilyrði uppreist æru, var 

hún veitt en hann uppfyllti lögbundin skilyrði 3. mgr. 85. gr. hgl. Þá kom það fram í minnisblaði 

frá ráðuneytinu í þessu máli að 3. mgr. 85. gr. hgl. væri meginreglan í framkvæmd þ.e. að 

einungis tvö ár þurfa að vera liðin frá því að einstaklingur tók út sína refsingu að fullu.56 

3.2. Málshraðaregla 

Mál er vörðuðu umsóknir um uppreist æru voru þess eðlis að úrlausn þeirra krafðist 

óhjákvæmilega nokkurs afgreiðslutíma, m.a. vegna gagnaöflunar. Til þess að sýna fram á góða 

hegðun þurfti, eins og rakið hefur verið áður, að fá staðfestingu frá sakaskrá um að 

einstaklingur hafi ekki á ný verið sakfelldur fyrir brot er varðaði fangelsisrefsingu ásamt 

upplýsingum úr málaskrá lögreglu sem staðfesta að umsækjandi hafi ekki átt ólokin mál í 

refsivörslukerfinu. Þá þurfti ráðuneytinu að berast umsögn tveggja valkunnra manna um 

hegðun viðkomandi einstaklings undanfarin ár og um það hvernig honum vegnaði eftir að hann 

lauk afplánun í fangelsi. Sá sem sótti um uppreist æru hafði bæði brýna hagmuni af því að 

komist yrði að niðurstöðu sem allra fyrst, en sama tíma hafði hann hagmuni af því að málið 

yrði rannsakað með fullnægjandi hætti áður en ákvörðun var tekin. Þetta er gott dæmi um þá 

                                                
54 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (19.ágúst 2016). 
55 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (17. maí 2016). 
56 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (19. ágúst 2016). 
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sífelldu togstreitu sem er á milli málshraðareglunnar, sbr. 9. gr. stjórnsýslulaga og 

rannsóknarreglunnar, sbr. 10. gr. sömu laga. 

Það varðar réttaröryggi borgaranna að ákvarðanir í málum séu teknar svo fljótt sem unnt 

er, sbr. 9. gr. stjórnsýslulaga, og án óréttlætanlegra tafa. Af málshraðareglunni leiðir að 

stjórnvald sem bært er til að taka stjórnvaldsákvörðun ber að ganga á eftir því með virkum 

úrræðum að skilað sé inn gögnum og umsögnum í samræmi við lög.57 Hvert mál er ólíkt og því 

verður að meta málsmeðferðina í hverju tilviki fyrir sig þar sem margir þættir geta haft áhrif, 

eins og umfang máls, álag og reynsla stjórnvaldsins.58 Dæmi um óréttlætanlegar tafir á 

afgreiðslu máls er þegar ekkert hefur verið unnið í málinu í langan tíma frá móttöku þess, þegar 

umsagna er ekki leitað við fyrsta tækifæri, þegar eytt er of löngum tíma í sáttarumræður og 

þegar of langur tími líður frá því að ákvörðun er tekin þar til hún er birt málsaðila. Ef 

óréttlætanlegar tafir verða á málsmeðferðinni er um að ræða brot gegn 1. mgr. 9. gr. 

stjórnsýslulaga sem leitt getur til bótaábyrgðar hins opinbera að öðrum bótaskilyrðum 

uppfylltum.59  

Stjórnsýsluframkvæmd frá árinu 2006 til 2016 er leit að uppreist æru eftir að einstaklingur 

hafði framið kynferðisbrot leiddi í ljós að í þeim málum voru ákvarðanirnar í flestum málum 

teknar á grundvelli 2. mgr. 85. gr. hgl. þar sem gert var að skilyrði að fimm ár hafi liðið frá því 

að refsing var að fullu úttekin áður en að veitt var uppreist æru. Gaf það tilefni til frekari 

skoðunar en eins og rakið hefur verið fyrr í þessari ritgerð kemur það margoft fram í gögnum 

ráðuneytisins að það hafi verið undantekningarlaus framkvæmd að ef lögbundin skilyrði voru 

uppfyllt var fallist á umsókn um uppreist æru. Einnig var því haldið fram í gögnum 

ráðuneytisins að 3. mgr. 85. gr. hgl. hafi verið orðin meginregla í framkvæmd. Ályktun 

höfundar byggð á rannsókn á gögnum ráðuneytisins er litu að uppreist æru er þó sú að í 

framkvæmdin hafi ekki verið á þann veg að 3. mgr. 85. gr. hgl hafi verið orðin að meginreglu 

eins rakið var í kafla 2.3.  

Í skýrslu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar 26. september 2017 um uppreist æru, reglur og 

framkvæmd kom fram að vert væri að skoða verkleg þeirra mála er litu að uppreist æru vegna 

þess að 85. gr. hgl. væri heimildarákvæði sem leiddi það af sér að ráðuneytið hafði ákveðið 

svigrúm til ákvarðana í þessum málum. Í kjölfar þess fól dómsmálaráðherra ráðuneytinu að 

skoða þá verkferla sem unnið var eftir í þessum málum. Ráðuneytið skoðaði þá hvort að 

áratugalöng venja varðandi það að þeir sem uppfylltu lögbundin skilyrði fengu uppreist æru 

                                                
57 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016), bls. 267. 
58 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016), bls. 268. 
59 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur – fjölrit (Bóksala úlfljóts 2016), bls. 270. 
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væri í raun bindandi að því leyti að lögmætis- og jafnræðisregla stjórnsýsluréttar stæðu í vegi 

fyrir því að unnt væri að synja umsækjanda sem uppfyllti skilyrðin. Í þremur málum frá árunum 

2007 til 2016 var þetta tekið sérstaklega til skoðunar vegna eðli þeirra brota sem þá lágu að 

baki umsóknum um um uppreist æru. Um var að ræða tvö mál er bæði vörðuðu kynferðisbrot 

gegn börnum og eitt mál er varðaði manndráp. Niðurstaða ráðuneytisins var sú að án 

lagabreytinga væri líklegt að ákvörðun um að hafna umsókn einstaklings um uppreist æru ef 

hann uppfyllti lögbundin skilyrði þess yrði talin ólögmæt og ógildanleg ákvörðun.60 

Þá koma til skoðunar tvö mál er varða einstaklinga sem hlotið höfðu dóma vegna 

kynferðisbrota og áður hafa verið nefnd og talið að þau gæfu tilefni til nánari skoðunar varðandi 

það hvort að málshraðareglunni hafi verið fylgt. Annars vegar var það fyrsta málið sem fjallað 

er um í kafla 3.1 en þar sótti einstaklingur um uppreist æru þann 23. júlí 2009. Fjögur ár voru 

þá liðin frá því að hann tók út sína refsingu og þar til hann sótti um uppreist æru, en viðkomandi 

lauk afplánun um mánaðarmótin janúar-febrúar 2009. Ráðuneytið tók þó ekki ákvörðun um að 

veita uppreist æru fyrr en tæpu ári seinna eða þegar liðin voru rúm fimm ár frá því að 

viðkomandi einstaklingur hafði tekið út sína refsingu að fullu. Í gögnum málsins er ekkert að 

finna sem réttlætt getur þá töf sem varð á afgreiðslu málsins en öll gögn sem þurfti til þess að 

afgreiða málið lágu fyrir. Það var því ekkert sem gaf til kynna að þessi töf á málinu hafi verið 

réttlætanleg, sérstaklega í ljósi þess að ráðuneytið tók síendurtekið fram minnisblöðum sínum 

almennt að í framkvæmd hafi 3. mgr. 85. gr. hgl. verið gerð að meginreglu og að ef 

einstaklingur uppfyllti lögbundin skilyrði fyrir uppreist æru skyldi verða við umsókn hans.61 Á 

grundvelli þess sem að framan greinir er unnt að draga þá ályktun að tegund brotsins sem um 

ræddi hafi valdið þessum töfum, enda höfðu umsóknir vegna annars konar brota fengið skjótari 

málsmeðferð. 

Hins vegar kemur hér til skoðunar fjórða málið sem fjallað er um í í kafla 3.1 en það mál 

lá á borði ráðuneytisins í tvö ár frá því að umsókn barst eða þar til að fimm ár voru liðin frá því 

að einstaklingurinn hafði tekið út sína refsingu að fullu og fékk hann að lokum uppreist æru. 

Vaknar óhjákvæmilega upp sú spurning hvað liggur því að baki að svo langan tíma hafi tekið 

að afgreiða þetta tiltekna mál í ráðuneytinu. Engar ástæður né rök voru að finna í gögnum frá 

ráðuneytinu sem gátu réttlætt slíkar tafir. Hér kemur því til skoðunar hvort að farið hafi verið 

eftir jafnræðisreglu 11. gr. stjórnsýslulaga, þar sem fram kemur að við úrlausn mála skulu 

stjórnvöld gæta samræmis. Ráðuneytið hafði bent á að áratuga löng og undantekningarlaus 

                                                
60 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 141-138. 
61 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (6. desember 2009). 
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framkvæmd sýndi fram á að ef umsækjandi sótti um uppreist æru og uppfyllti lögformleg 

skilyrði þess var honum veitt uppreist æru, jafnvel þó að einungis væru liðin tvö ár frá því að 

refsing hans var að fullu úttekin, sbr. 3. mgr. 85. gr. hgl.62 Samt virðist svo vera að þeir 

einstaklingar sem sóttu um uppreist æru eftir að hafa framið kynferðisbrot og uppfylltu öll 

lögbundin skilyrði 3. mgr. 85. gr. hgl. hafi þurft að þola það að mál þeirra hafi legið inná borði 

hjá ráðuneytinu þar til fimm ár voru liðin frá því að refsing var að fullu úttekin, sbr. 2. mgr. 85. 

gr. hgl. Margt bendir til þess að ráðuneytið sé að vinna þessi tvö mál í þversögn við fyrri 

rökstuðning um það hversu langur tími þurfi að líða frá því að refsing telst að fullu úttekin.Í 

ljósi þessarar málsmeðferðar má jafnframt velta því upp hvort að tegund brota hafa í raun haft 

áhrif við ákvörðun á veitingu uppreist æru þrátt fyrir að það hafi komið margoft fram í 

minnisblöðum frá ráðuneytinu að hvorki brotategund né brotaferill gætu haft áhrif á þessa 

ákvörðun.  

Í þessu sambandi er áhugavert að líta til skýrslu stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar um 

uppreist æru frá 26. september 2017, en þar kom fram að nefndin taldi hugtakið uppreist æru 

ekki í samræmi við réttarvitund almennings og almennan málskilning. Það hafi gert það að 

verkum lögin og réttarframkvæmdin hafi ekki tekið breytingum í samræmi við tíðaranda 

samfélagsins og þekkingu á afleiðingum alvarlegra brota, eins og kynferðisbrota. Nefndin taldi 

að framkvæmd mála sem varða umsóknir um uppreist æru hafi um árabil ekki verið í samræmi 

við kröfur sem gera verður til vandaðrar meðferðar mála í stjórnsýslunni. 

Í ljósi alls framangreinds má ætla að ekki hafi í öllum tilvikum verið gætt jafnræðis við 

úrlausn mála um uppreist æru, þegar ákvörðun um uppreist æru var tekin.63 

4. Afnám uppreist æru 

4.1 Norðurlöndin 

Á hinum Norðurlöndunum hafa verið í gildi sambærilegar reglur um sviptingu og endurheimt 

borgaralegra réttinda. Þær hafa þó verið endurskoðaðar, þeim breytt eða þær felldar úr gildi. 

Verður nú fjallað stuttlega um þann lagaramma sem Norðurlöndin hafa markað sér hvað þetta 

varðar. 

                                                
62 Minnisblað frá Dómsmálaráðuneyti (1. október 2009). 
63 Í þessu sambandi ber þó að nefna að í einu máli frá árinu 2016 liðu minna en fimm ár frá því að refsing 
einstaklingsins var að fullu úttekin og hann fékk uppreist æru eftir að hafa verið dæmdur fyrir kynferðisbrot. 
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4.1.1 Danmörk 
Árið 1930 voru lög um uppreist æru felld úr gildi í Danmörku með dönsku hegningarlögunum, 

Borgerlig Straffelov nr. 126 frá 15. apríl 1930. Þar var heimild til þess að svipta menn réttindum 

og veita þeim uppreist æru. Á grundvelli 97. gr. laganna gat sá sem misst hafði borgaraleg 

réttindi sín skv. 78. gr. laganna að fimm árum liðnum sótt um uppreist æru hjá 

dómsmálaráðuneytinu eða dómstólum.64 Árið 1938 var skipuð nefnd sem kom með þá tillögu 

að horfið væri frá þeirri framkvæmd að svipta menn borgararéttindum í refsidómi á grundvelli 

laganna. Nefndin lagði einnig fram ýmsar breytingartillögur á sérlögum um atvinnuréttindi sem 

áttu að draga úr áhrifum refsidóms til missis réttinda fyrir dómfellda. Hugtakið óflekkað 

mannorð var skilgreint á ný samkvæmt stjórnarskrá Danmerkur og kosningalögum. Leiddi 

þetta til þess skilorðsdómur skyldi ekki valda mannorðsflekkun á meðan skilorð væri haldið, 

og aldrei gat refsidómur leitt til flekkun mannorðs nema refsing væri fjögurra mánaða fangelsi 

hið minnsta. Þessar tillögur nefndarinnar urðu að lögum árið 1939.65 Þar voru ákvæði 78. gr. 

og 97. gr. felld úr gildi með breytingalögum nr. 88/1939 og er ekki að finna ákvæði um uppreist 

æru í núgildandi hegningarlögum Dana.66 Árið 1951 voru aftur gerðar breytingar á dönsku 

hegningarlögunum en þá kom inn sú meginregla í 78. gr. að refsiverður verknaður hafi ekki í 

för með sér missi borgaralegra réttinda og verði þau réttindi einungis skert á grundvelli 

lagaheimildar. Í 78. gr. hegningalaganna er jafnframt kveðið um undantekningar frá 

meginreglunni, en þar er meðal annars kveðið á um að einstaklingur geti fyrirgert sér réttinum 

til þess að gegna ákveðnum störfum.67 Er þá verið að tala um störf sem krefjast leyfi frá hinum 

opinbera eða samþykki og viðkomandi hefur verið dæmdur fyrir refsiverðan verknað sem leiðir 

til þess að hætta er á misnotkun á stöðu eða embætti er fyrir hendi. Atvinnulöggjöfinni var þó 

breytt í samræmi við meginregluna sem leiddi til þess að krafa um óflekkað mannorð eða aðrar 

álíka kröfur voru að mestu numdar úr lögum. Um starfsemi sem þarf opinbert leyfi eða 

löggildingu til að sinna er sérstaklega fjallað um í 79. gr. dönsku hegningarlaganna, en þar segir 

að hafi menn aflað sér slíkra réttindi sé hægt að svipta menn þeim réttindum ef hinn refsiverði 

verknaður beri það með sér að hætta sé á því að rétthafi muni misnota réttindi sín komi hann 

til með að halda þeim áfram. Komi sú staða upp meta stjórnvöld það fyrir sitt leyti hvort að 

synja skuli þeim mönnum sem hlotið hafa refsidóma leyfis eða löggildingar.68 Þá er víða í 

                                                
64 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111. 
65 Alþt. 1957, A- deild, 557, 561. 
66 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111. 
67 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
68 Alþt. 1957, A- deild, 557, 561. 



 23 

dönskum lögum að finna sérákvæði um réttindasviptingu en sem dæmi má nefna að í 121. gr. 

dómstólalaga er kveðið á um sviptingu lögmannsréttinda.69  

4.1.2 Noregur 

Á 17. öld þekktist það í Noregi að menn voru sviptir réttindum í kjölfar refsidóma og voru til 

að mynda lög um ærumissi í gildi á þeim tíma. Lögin voru fyrirferðamikil þar sem unnt var að 

beita sviptingu borgaralegra réttinda sem refsingu. Lögin um ærumissi voru afnumin árið 1842. 

Allt frá 19. öld hefur þó verið mögulegt samkvæmt norskum lögum að endurheimta þau 

borgaralegu réttindi sem glatast hafa vegna refsidóma. 

Í núgildandi hegningarlögum Noregs er kveðið á um missi tiltekinna réttinda í 10. kafla 

laganna þar sem fram kemur að hægt sé að svipta brotamenn tilteknum réttindum til allt að 

fimm árum eða til framtíðar, en tíminn ræðst af eðli brotsins.70 Sérlög hafa einnig að geyma 

ákvæði er varða að réttindasviptingu. Dæmi um það er að í gildandi dómstólalögum Noregs er 

að finna heimild til þess að svipta mann lögmannsréttindum, sem gerist sekur um atvik sem 

veldur því að hann teljist ekki hæfur til þess að sinna lögmannsstarfinu eða atvikið leiði til þess 

að hann nýtur ekki lengur þess trausts sem lögmannsstarfið krefst.71 

4.1.3 Svíþjóð 

Í núgildandi hegningarlögum Svíþjóðar er ekki að finna ákvæði um uppreist æru. Svíar afnámu 

heimildir til að svipta menn borgaralegum réttindum á 19. öld.72 Það gerðist árið 1936 þegar 

dómsmálaráðuneytið skipaði nefnd sem lagði fram tillögur sem fólu meðal annars í sér að 

óflekkað mannorð skyldi ekki vera skilyrði kosningaréttar og kjörgengis við almennar 

kosningar og auk þess var dregið mikið úr þeim áhrifum refsidóms sem fyrirmunaði mönnum 

ýmis starfsréttindi. Þessar tillögur voru samþykktar af Ríkisþinginu skömmu seinna.73  

 
4.2 Afnám uppreist æru úr almennum hegningarlögum 

Þann 15. júní 2017 kvað Hæstiréttur upp dóm í máli nr. 361/2017. Þar var staðfestur úrskurður 

héraðsdóms þar sem svipting réttinda einstaklings til að vera héraðsdómslögmaður var felld 

niður. Í dómi Hæstaréttar var meðal annars vísað til þess að liðin væru níu ár frá því að 

einstaklingurinn hefði verið sviptur fyrrgreindum réttindum og að hann hefði öðlast óflekkað 

                                                
69 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111. 
70 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
71 Arnar Þór Jónsson, „Uppreist æru og óflekkað mannorð“ Afmælisrit Jón Steinar Gunnlaugsson sjötugur 
(Bókaútgáfa CODEX 2017) 69. 
72 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111. 
73 Alþt. 1957, A- deild, 557, 561. 
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mannorð, sbr. 2. mgr. 85. gr. hgl. Einstaklingurinn hafði verið sakfelldur fyrir kynferðisbrot 

gegn fjórum stúlkum og voru brotin talin varða við 3. og 4. mgr. 202. gr. og 209. gr. hgl. og 

var hann sviptur réttindum til að gegna starfi héraðsdómslögmanns, sbr. 2. mgr. 68. gr. hgl. 

Niðurstaða Hæstaréttar hafði í för með sér að mikil umræða skapaðist í íslensku samfélagi 

um uppreist æru og þá stjórnsýsluframkvæmd sem fylgir þeim málum. Sú skoðun var áberandi 

í umræðunni að ekki væri forsvaranlegt að samkvæmt hegningarlögum og 

stjórnsýsluframkvæmd gætu menn sem dæmdir hefðu verið fyrir alvarleg afbrot og misst 

borgaraleg réttindi sín með refsidómi endurheimt þau svo skömmu eftir afplánun. Í þessu tilfelli 

liðu þó fimm ár frá því að viðkomandi lauk afplánun og þar til hann fékk uppreist æru, en málið 

lá óvenju lengi á borði ráðuneytisins líkt og rakið var í kafla 3.2. Einnig var aðkoma forseta að 

þessum málum gagnrýnd en eins og áður hefur verið rakið þurfti að gefa út sérstaka yfirlýsingu 

til þeirra einstaklinga sem óskuðu eftir uppreist æru.74  

Þann 27. september 2017 voru lög nr. 80/2017 um breytingu á almennum hegningarlögum 

samþykkt á Alþingi eftir að fram hafði komið víðtækur vilji á Alþingi og í þjóðfélaginu til þess 

að hverfa frá reglum og framkvæmd varðandi uppreist æru sem hafði tíðkast síðustu áratugi.75 

Með lögum þessum var heimild til að veita uppreist æru felld brott úr lögunum ásamt því að 

tekið var til endurskoðunar hvaða brot skyldu vera talin svívirðileg að almenningsáliti og hafa 

í för með sér flekkun mannorðs, sbr. 4. og 5. gr. kosnl. Með lögum nr. 80/2017 var orðalagi 

84. gr. hgl. breytt með þeim hætti að nú er ekki gerð krafa um að uppreist æru þurfi til þess að 

unnt sé að endurheimta glötuð borgararéttindi og hljóðar nú ákvæðið svo:  

 

„Nú hefur maður hlotið í fyrsta sinn refsidóm fyrir brot, sem hefur skerðing 

borgararéttinda í för með sér, og refsing fer ekki fram úr 1 árs [fangelsi], 2) þá nýtur 

hann að liðnum 5 árum frá því að refsing er að fullu úttekin, fyrnd eða uppgefin, [þeirra 

réttinda á ný],3) enda hafi hann ekki sætt ákæru á þeim tíma fyrir brot, sem þyngri 

hegning liggur við en sektir.“76  

 

Með breytingarlögunum var 85. gr. hgl. jafnframt felld brott í heild sinni, en sú breyting hefur 

þó aðeins gildi til 1. janúar 2019. Löggjafinn ákvað að brottfall 85. gr. yrði tímabundið til að 

tryggja að nægilegt svigrúm skapaðist fyrir heildarendurskoðun þeirra laga sem málinu tengjast 

og svigrúm fyrir löggjafann til að rýna þær breytingar. Var þannig leitast við að tryggja að 

                                                
74 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
75 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
76 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
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málið fái þinglega meðferð og að gæði lagasetningar yrðu tryggð.77 Í inngangskafla frumvarps 

þess er varð að lögum nr. 80/2017 er vísað til þess að í dómsmálaráðuneytinu standi yfir slík 

heildarendurskoðun, en þegar þetta er skrifað stendur sú endurskoðun enn yfir í ráðuneytinu í 

samstarfi við önnur fagráðuneyti. Í heildarendurskoðun þessari felst m.a. að í viðkomandi 

lögum verði mælt fyrir um það í hvaða tilvikum sakaferill skuli leiða til missis tiltekinna 

borgaralegra réttinda, svo sem kjörgengis, embættisgengis eða tiltekinna starfsréttinda.78 

Tvenn sjónarmið liggja þar að baki, annars vegar að með þessu er hægt að taka tillit til þeirra 

ólíku hagsmuna sem eru í húfi og hins vegar að það verði ekki lengur í höndum stjórnvalda að 

taka ákvarðanir um uppreist æru. Í hverjum lagabálki fyrir sig yrði þá mælt fyrir um hvaða 

skilyrði er rétt að setja fyrir því að einstaklingur öðlist tiltekin starfsréttindi, embætti og 

kjörgengi að nýju. Samhliða því þarf að ákveða hve langur tími þarf að líða frá því að refsing 

telst að fullu út tekin og hvers konar brot og refsingar leiði til þess að rétt sé að ekki verði 

möguleiki á að endurheimta slík réttindi. Er litið svo á að fyrirkomulag þetta sé samrýmanlegt 

75. gr. stjskr., en samkvæmt ákvæðinu má setja atvinnufrelsi skorður með lögum, enda krefjist 

almannahagsmunir þess.79 Færa má fram gild rök fyrir því að almannahagsmunir krefjist þess 

að þeir sem gerst hafa sekir um alvarleg afbrot sinni ekki ábyrgðarstörfum fyrir hið opinbera. 

Á þetta meðal annars við störf sem varða með beinum hætti þjónustu við réttarkerfið, svo sem 

lögmennsku- og dómarastörf.  

4.3 Hvað tekur við 

Eins og rakið hefur verið hér að framan er ekki lengur til staðar ákvæði um uppreist æru í 

almennum hegningarlögum. Í 34. gr. stjskr. er þó enn krafa um óflekkað mannorð til þess að 

vera kjörgengur við Alþingiskosningar. Þetta skilyrði gerir það að verkum að óhjákvæmilegt 

er að kosnl. skýri þessa kröfu stjórnarskrárinnar nánar og er því enn að finna í 2. mgr. 5. gr. 

kosnl. afmörkun á þeim brotum sem hafa í för með sér flekkun mannorðs. Frekari 

rökstuðningur á því að afmörkunin í 2. mgr. 5. gr. haldi sér er sá að enn eru fjölmargir 

lagabálkar sem gera kröfu um óflekkað mannorð til þess að menn séu embættisgengir eða geti 

öðlast ákveðin starfsréttindi.80  

Búið er að afnema möguleikann á því að fá uppreist æru og þar með hljóta á ný óflekkað 

mannorð en samhliða því var hvorki breytt né afnumin ákvæði 34. gr. stjskr. eða 2. mgr. 5. gr. 

                                                
77 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 136 – 111. 
78 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 136 – 111. 
79 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 136 – 111. 
80 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
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kosnl. Í ljósi þessa verður óhjákvæmilega án frekari lagabreytinga fjölgun á þeim aðilum sem 

ekki eru kjörgengir eða koma til greina að gegna ákveðnum störfum eða embættum. Þetta getur 

haft áhrif á stjórnarskrárvarið atvinnufrelsi manna skv. 75. gr. stjskr. þar sem einstaklingar sem 

gerst hafa sekir um afbrot sem telst flekka mannorð þeirra fá ekki kost á því hljóta óflekkað 

mannorð á ný. Til þess að ekki yrði gengið of nærri stjórnarskrárvörðum réttindum einstaklings 

var ákveðið að afnám 85. gr. hgl. yrði sett ákveðin tímamörk eða til 1. janúar 2019. Þangað til 

gefst tími til að endurskoða og leggja heildstætt mat á þau lög sem tengjast borgaralegum 

réttindum manna eins og kjörgengi og atvinnufrelsi.81 

Af dómum Mannréttindadómstóls Evrópu leiðir að mikilvægt er að gæta meðalhófs við 

takmarkanir á kjörgengi manna og að þær séu ekki ótímabundnar, enda er rétturinn til frjálsra 

kosninga verndaður af 3. gr. samningsviðauka nr. 1 við Mannréttindasáttmála Evrópu. Þó er 

ljóst að aðildarríkjunum er veitt tiltekið svigrúm varðandi réttinn til frjálsra kosninga. Í því 

sambandi má nefna að í dómi Mannréttindadómstóls Evrópu í máli Zdanoka v. Lativa82 var 

það ekki talið brot á 3. gr. samningsviðauka nr. 1 að lög bönnuðu einstaklingum sem tóku þátt 

í kommúnistaflokki Lettlands eftir árið 1991 að bjóða sig fram til kosninga. Í dómnum kom þó 

skýrlega fram að viðkomandi þjóðþingi bæri skylda til að taka þessa sérstöku tímabundu 

takmörkun til stöðugrar endurskoðunar. Af málinu má því draga þá ályktun að fyrirkomulag 

um uppreist æru gangi í eðli sínu ekki í berhögg við ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 

lög nr. 62/1994, en að stíga þurfi varlega til jarðar. 

 Líkt og áður hefur komið fram vinnur dómsmálaráðuneytið nú að heildarendurskoðun 

á fjölmörgum lagaákvæðum sem gera óflekkað mannorð að skilyrði, í samráði við önnur 

fagráðuneyti og hagsmunaðila á borð við félag löggiltra endurskoðenda og félag lögmanna. 

Fyrst og fremst þarf að ráðast í breytingar á 34. gr. stjskr. en ásamt því eru 28 lög sem þarfnast 

endurskoðunar.83 Lögin þarf að endurskoða vegna þess að þau hafa enn að geyma ákvæði sem 

gera kröfu um óflekkað mannorð.  

                                                
81 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 136 – 111. 
82Ždanoka g. Latvia App no. 58278/00 (ECHR, 16 mars 2006), § 99    
83 Er um að ræða eftirtalin lög:  

Lög um kosningar til Alþingis nr. 24/2000, 4. og 5. gr. 

Lög um kosningar til sveitarstjórnar nr. 5/1998, 3. gr. 

Lög um lögmenn nr. 77/1998, 6. gr. 

Lög um landsdóm nr. 3/1963, 3. gr. 

Lög um meðferð einkamála, nr. 91/199, 81. gr. 

Lög um samningsbundna gerðardóma nr. 53/1989, 6. gr. 

Lög um skipti á dánarbúum o.fl. nr. 20/1991, 3. mgr. 18. gr. 



 27 

Ljóst er að við endurskoðun þessara laga koma mörg sjónarmið til skoðunar sem öll þarf 

að meta sérstaklega. Við gerð þessara endurbóta verður að telja mikilvægt að líta til þess 

hvernig sambærilegum málum hefur verið háttað í þeim löndum sem nefnd voru hér að framan, 

þá einna helst í Danmörku. Einhverjar ástæður hafa legið að baki því að löggjöf í löndunum í 

kringum okkur hefur þróast í þá átt að einstaklingar þurfi síður að sæta sviptingu 

borgararéttinda og hafa því væntanlega átt auðveldara með því að fóta sig á ný í samfélaginu.  

Fyrst má því velta upp þeirra spurningu hvort það hafi yfirhöfuð verið þörf á breytingu á 

lögum hér á landi varðandi þá framkvæmd að veita uppreist æru. Það hefur verið rakið hér að 

framan í kafla 3.2 að bæði Alþingi og allsherjar- og menntamálanefnd voru þeirrar skoðunar 

að fyrirkomulag fyrri ára er leit að uppreist æru væri ekki í takt við samtímann. Rannsókn 

höfundar gefur það einnig til kynna þar sem niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að það 

hafi verið ýmislegt í málsmeðferð dómsmálaráðuneytisins sem hefði betur mátt fara, þá 

sérstaklega í sambandi við málshraða- og jafnræðisregluna.  

Það er nokkuð ljóst að dómsmálaráðuneytið fór með ansi mikil völd í þessum málum þar 

sem ákvörðun um uppreist æru hafði gríðarleg áhrif á líf þess einstaklings sem sendi inn 

                                                
Lög um almennar íbúðir nr. 52/2016, 3. mgr. 22. gr. 

Lög um atvinnutengda starfsendurhæfingu og starfsemi starfsendurhæfingarsjóða nr. 60/2012, 4. mgr. 16. gr. 

Lög um húsnæðismál nr. 44/1998, 1. mgr. 8. gr. a. 

Lög um húsnæðissamvinnufélög nr. 66/2003, 5. mgr. 6. gr. 

Lög um endurskoðendur nr. 79/2008, 3. tl. 1. mgr. 2. gr. 

Innheimtulög nr. 95/2008, b-liður 1. mgr. 4. gr. 

Lög um ívilnanir til nýfjárfestinga á Íslandi nr. 41/2015, n-liður 5. gr. 

Samkeppnislög nr. 44/2005, 7. gr. 

Lög um fjölmiðla nr. 38/2001, 2. mgr. 8. gr. 

Lög um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta nr. 98/1999, 3. mgr. 4. gr. 

Lög um kauphallir nr. 110/2007, 2. mgr. 11. gr. 

Lög um Landsvirkjun nr. 42/1983, 2. mgr. 5. gr. 

Lög um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi nr. 87/1998, 3. mgr. 6. gr. 

Lög um rafræna eignarskráningu verðbréfa nr. 131/1997, 4. gr. 

Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, 31. gr. 

Í fylgiskjali laga um starfstengda eftirlaunasjóða, nr. 78/2007, 9. gr. 

Lög um tekjuskatt nr. 90/2003, 85. gr. 

Tollalög nr. 88/2005, 2. tl. 2. mgr. 48. gr. og 2. tl. 1. mgr. 191. gr. 

Lög um vátryggingarstarfsemi nr. 100/2016, 1. mgr. 135. gr. 

Lög um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938, 1. mgr. 20. gr. og 42. og 46. gr. 

Lög um vátryggingastarfsemi nr. 56/2010, 6. mgr. 54. gr. og 3. mgr. 73. gr. 

 



 28 

umsókn þess efnis. Ástæðan er sú að þessi ákvörðun dómsmálaráðuneytisins skar úr um það 

hvort að þessi einstaklingur myndi fá tilbaka þau borgaralegu réttindi sem hann hafði áður 

glatað með því að fá á sig refsidóm. Að mati höfundar var ráðuneytið í erfiðri stöðu til þess að 

taka ákvörðun í þessum málum þar sem ekki var gerður munur á tegundum brota né stöðu 

þeirra einstaklinga sem brjóta af sér samkvæmt þáverandi 85. gr. hgl., en á sama tíma taldi að 

ráðuneytið sig ekki hafa heimild til þess að hafna umsóknum um uppreist æru ef einstaklingur 

uppfyllti lögbundin skilyrði þess.  

Hér má vekja athygli á því sjónarmiði sem stundum hefur verið teflt fram í þessari umræðu 

að menn sem brjóti af sér séu að kjósa sín eigin örlög og því sé þeim engin vorkunn að missa 

borgaraleg réttindi samhliða refsidómnum. Slíkar fullyrðingar geta sérstaklega átt við í 

tilvikum þeirra einstaklinga sem fara með ákveðna ábyrgð stöðu sinnar vegna, hvort sem hún 

er samfélagsleg eða fjárhagsleg og þurfa því að njóta ákveðins traust, þar sem að gera verður 

ráð fyrir því að einstaklingur sem er í þessari stöðu geri sér grein fyrir afleiðingum þess að 

brjóta af sér. Á móti kemur að hægt er að færa sannfærandi rök fyrir því að þessir einstaklingar 

ættu að geta sótt sér vinnu við sitt hæfi eftir að hafa tekið út sína refsingu að fullu og geta 

þannig tekið virkan þátt í samfélaginu á ný og lifað ágætu lífi. Mörg störf gæti þó þurft að taka 

til sérstakrar skoðunar í þessu samhengi eðli þeirra vegna og er starf lögmanna gott dæmi um 

slíkt. Lögmenn gegna ábyrgðarhlutverki, bæði fjárhagslega og samfélagslega og er það því 

grunnforsenda þess að þeir geti gengt starfi sínu að þeir njóti trausts. Umræðan á Íslandi áður 

en að lagaákvæði um uppreist æru voru afnumin snéri meðal annars að þeim óþægindum sem 

brotaþolar kynferðisbrota gætu upplifað ef maður sem dæmdur hefur verið fyrir kynferðisbrot 

birtist í dómsal sem verjandi sakbornings í kynferðisbrotamáli. Mikilvægt er að þarna sé tekinn 

upp hanskinn fyrir fórnarlömb kynferðisbrota með einhverjum hætti án þess þó að einblína á 

sjónarhorn þolandans og að setja öll slík mál undir sama hatt. Dómstólalög Noregs leysa þetta 

ágætlega en þar kemur fram að lögmenn eiga hættu á að missa réttindi sín ef þeir gerast sekir 

um háttsemi sem gæti leitt til þess að þeir teljist ekki hæfir til þess að sinna starfinu, en það sé 

þá háð mati á hverju tilviki fyrir sig. 

Til þess að tryggja aukið jafnræði í þessum málum hér á landi gæti löggjafinn sett 

nákvæmari löggjöf hvað þessi mál varðar og með því sett dómsmálaráðuneytinu skýrari 

fyrirmæli um hvernig eigi að afgreiða þessi mál. Ein leið til þess að ná þessu markmiði væri sú 

að viðkomandi lagabálkar mæli fyrir um það hvenær og í hvaða tilvikum einstaklingar geta átt 

í hættu að missa ákveðin borgaraleg réttindi. Það er að minnsta kosti skoðun höfundar að 

framkvæmd þessa mála yrði betur farið í framtíðinni ef kveðið væri á um sérstök skilyrði í 

viðkomandi lagabálki eins og hvaða tegund brots og tímalengd dóms geti leitt til þess að 
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einstaklingur missi ákveðin starfsréttindi. Þetta myndi leiða til þess að skilyrðin í lögunum yrðu 

skýrari og því myndi fylgja skýrari málsmeðferð. Hver og einn lagabálkur gæti þá kveðið á um 

það hvenær og hvernig hægt væri að endurheimta glötuð réttindi og getur það verið 

mismunandi eftir því hvaða lög um er að ræða.  

Þessi niðurstaða höfundar um hvernig sé best að leysa úr málum er varða missi á 

borgaralegum réttindi í framtíðar löggjöf er að mestu í samræmi við það löggjafinn hefur nú 

þegar tilkynnt um að verið sé að vinna í.84 

5. Lokaorð 
 
Meginefni þessara ritgerðarinnar er rannsókn stjórnsýsluframkvæmdar er varðar uppreist æru 

frá árinu 2006 til 2016. Í rannsókn þessari voru skoðaðar 60 umsóknir um uppreist æru og 

meðferð þeirra í dómsmalaráðuneytinu. Rannsóknin leiddi í ljós að meðferð málana var ekki í 

samræmi við vandaða og góða stjórnsýsluhætti að öllu leyti. Helst voru þrjú atriði sem komu 

til skoðunar í rannsókn þessari. Fyrst má nefna að niðurstöður rannsóknarinnar voru á þann 

veg að ekki er hægt að fallast á túlkun ráðuneytisins um að í framkvæmd hafi 3. mgr. 85. gr. 

hgl. orðið að meginreglu þ.e. að uppreist æru var veitt þegar einungis tvö ár voru liðin frá því 

að refsing var að fullu úttekin. Jafnvel þó að ráðuneytið hafi tekið það ítrekað fram í 

minnisblöðum sínum, en afgreiðsla málanna benti ekki til þess að þessi fullyrðing ætti við rök 

að styðjast þar sem mun fleiri mál voru afgreidd á grundvelli 2. mgr. 85. gr. hgl. sem gerði 

skilyrði að fimm ár væru liðin frá því að refsing var að fullu úttekin. Í öðru lagi má benda á 

ákveðið ósamræmi hjá ráðuneytinu við túlkun á því hvenær refsing taldist að fullu úttekin, 

þ.e.a.s hvort að miða ætti við þann tímapunkt þegar einstaklingur hlaut reynslulausn og þá með 

því skilyrði að hann hafi staðist reynslulausn eða hvort að miða ætti við þann tímapunkt þegar 

einstaklingur lauk reynslulausn. Hvað varðar þetta atriði var niðurstaðan sú að miða átti við 

þann tímapunkt er einstaklingur hlaut reynslulausn. Hvað varðar þetta atriði spilaði 

jafnræðisreglan stórt hlutverk en tekin voru til sérstakrar skoðunar tvö mál þar sem á þetta atriði 

reyndi og var niðurstaðan sú að jafnræðisreglunni hefði ekki verið fylgt til hlíta í þessum 

efnum. Í þriðja og seinasta lagi var því velt upp hvort að tegund brota og brotaferill hafi í raun 

skipt máli þegar taka átti ákvörðun um að veita einstaklingi uppreist æru. Þetta er rakið 

sérstaklega í kafla 3.2 þar sem tvö mál eru rannsökuð sérstaklega með það að markmiði að 

komast að niðurstöðu um hvort að tegund brots hafi í raun áhrif við ákvörðun um að veita 

                                                
84 Dómsmálaráðuneytið, „Nýtt lagafrumvarp um uppreist æru í smíðum“ (Stjórnarráðið) 
<https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2017/08/14/Nytt-lagafrumvarp-um-uppreist-aeru-i-
smidum/> skoðað 16. mars 2018. 
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uppreist æru með þeim afleiðingum að mál þeirra einstaklinga voru til meðferðar hjá 

stjórnvaldi í lengri tíma en almennt tíðkast, eða þar til að fimm ár voru liðin frá því að 

einstaklingurinn hafði tekið út refsingu sína. Af þessari rannsókn má draga þá ályktun að 

tegund brots og brotaferill hafi í raun skipt máli að minnsta kosti hvað það varðar hvort að 

málshraðareglunni hafi verið fylgt. Ekki var að finna nein rök í gögnum ráðuneytisins til 

stuðning því að þessi tvö tilteknu mál hafi verið svo lengi til meðferðar og má því ætla að sú 

staðreynd að þau vörðuðu dóma vegna kynferðisbrota hafi skipt máli.  

Hvað varðar afnám ákvæða hgl. er varðandi uppreist æru liggur fyrir að verið er að vinna í 

heildarendurskoðun á íslenskri löggjöf hvað varðar missi borgaralegra réttinda einstaklinga.85 

Fyrirkomulagið um veitingu uppreist æru hér á landi var talið barn síns tíma og lesa má úr 

gögnum Alþingis að stefnt sé að því að viðeigandi lög eigi að mæla fyrir það í hvaða tilvikum 

sakaferill skuli leiða til þess að einstaklingur missi tiltekin borgaraleg réttindi.86 Telja má þessa 

niðurstöðu löggjafans um það hvernig haga beri framhaldinu sé að mestu byggð á danskri 

framkvæmd hvað þessi mál varðar. Þar er meginreglan sú að refsiverður verknaður hefur ekki 

í för með sér missi borgararéttinda. Undantekningu á þessari meginreglu er til að mynda að 

finna í sérlögum þar sem sérstaklega er kveðið á um réttindasviptingu. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
85 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 111- 111.  
86 Alþt. 2017-2018, A- deild, þskj. 136 – 111. 
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