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Ágrip 

 

Ritgerðin fjallar um siðferðilegan rétt einstaklinga til að deyja með tilliti til líknardráps. 

Skoðaðar eru hugmyndir þriggja heimspekinga með ólíka sýn á það hvort hægt sé að 

tala um rétt til að deyja og hvað felist í þeim rétti. Í fyrsta hluta er rétturinn til að deyja 

settur í samhengi við mannréttindi almennt og réttinn til lífs nánar tiltekið og reynt að 

svara því hvers eðlis slíkur réttur er. Í öðrum hluta er fjallað um hvaða skilyrði þurfa að 

vera til staðar til að fólk öðlist þann rétt, hvaða skyldur það hefur í för með sér fyrir aðila 

að líknardrápi og kannað hvaða samleið slíkur réttur á með hugmyndum um sjálfræði 

einstaklingsins. Í þriðja hluta eru rædd möguleg áhrif þess að viðurkenna á almennan 

hátt rétt til að deyja, t.a.m. með lagasetningu. Í lokin er rétturinn til að deyja skoðaður í 

samhengi við orðræðu um sjálfræði og frelsi einstaklingsins, sem og tengsl siðferðilegs 

réttar til líknardráps við kröfu um að leiða líknardráp í lög. Færð eru fyrir því rök að slík 

aðgerð geti ekki einskorðast við hugmyndir um einstaklingsfrelsi. 
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Inngangur 

 

Á vefsíðu íslenska hagsmunafélagsins Lífsvirðingar, félags sem beitir sér fyrir 

líknardrápi, er m.a sagt í stefnu félagsins að þau „stuðl[i] að opinni, uppbyggilegri og 

víðtækri umræðu um dánaraðstoð. Félagið leggur áherslu á að einstaklingur hafi yfirráð 

yfir líkama sínum, lífi og dauða.“ Efst á vefsíðunni má síðan sjá slagorðið „Mitt líf, mitt 

val.“1 Þetta er kunnuglegt stef þegar líknardráp er rætt í þjóðfélagsumræðu og innan 

fræðaheims nútímans en sú umræða snýst oftar en ekki um sjálfræði einstaklingsins. 

Ljóst er að tæmandi útlistun á þeirri umræðu mun ekki rúmast í þessari ritgerð. Hægt er 

þó að fullyrða að það sé almennt álit innan vestrænna samfélaga að (öllu öðru slepptu) 

aukið sjálfræði einstaklingsins sé af hinu góða. Mörgum þykir því eðlilegt að setja 

spurningarmerki við þá staðreynd að einstaklingurinn, sem hefur ríkulegt frelsi til að haga 

sínu eigin lífi innan samfélagsrammans, hafi ekki það frelsi að velja hvenær, hvernig og 

af hverju hann vilji deyja – þ.e. hafi ekki rétt til að deyja. Umræða um líknardráp fjallar nú 

til dags að mestu um stöðu sjúklinga innan heilbrigðiskerfisins og tekur ekki einungis til 

greina hagsmuni og valfrelsi þeirra sjúklinga sem gætu óskað eftir slíkri þjónustu heldur 

einnig þau áhrif sem innleiðing líknardráps í lög myndi mögulega hafa á 

heilbrigðisþjónustu og samfélagið allt. Í þessari ritgerð beini ég athygli minni að 

eftirfarandi spurningum; hvort hægt sé að tala um siðferðilegan rétt einstaklinga til að 

deyja, að hve miklu leyti sá réttur er grundvallaður á sjálfræði einstaklingsins og hvort 

hann sé bundinn öðrum skilyrðum, hvaða mögulegu áhrif það myndi hafa að innleiða 

þann rétt í lög og hvaða atriði þyrfti að hafa efst í huga ef lagt væri í slíka vegferð. 

Til er gríðarlega mikið af fræðilegu efni og umræðu um líknardráp frá siðferðilegu, 

lagatæknilegu og vísindalegu sjónarhorni. Til viðbótar er líknardráp í mismunandi 

myndum löglegt og stundað í löndum á borð við Holland, Belgíu og Bandaríkin. 

Reynslan frá þeim löndum mun því augljóslega skipta sköpum í hvers kyns umræðu um 

innleiðingu líknardráps annars staðar. Ég einbeiti mér þó að siðferðilegum 

röksemdafærslum þriggja höfunda sem öll hafa ólíka sýn á réttinn til að deyja. Í fyrsta 

hluta ritgerðarinnar skoða ég hugmyndir Joel Feinberg um mannréttindi og samspil 

hugmyndanna um réttinn til lífs og réttinn til að deyja. Ég reyni að komast að því hvers 

eðlis rétturinn til lífs er, hvaða skyldur hann leggur á aðra, hvort hann sé algildur eða 

hvort réttlætanlegt sé að brjóta á honum í einhverjum tilfellum og hvort hægt sé að afsala 

                                                           
1 Vefsíða Lífsvirðingar, http://lifsvirding.is/  

http://lifsvirding.is/
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honum til að öðlast rétt til að deyja. Í öðrum hluta ritgerðarinnar skoða ég réttinn til að 

deyja út frá þeirri hugmynd að fólk geti fengið aðstoð við að deyja í formi líknardráps 

undir tilteknum kringumstæðum. Ég styðst við hugmyndir Frances M. Kamm sem fullyrðir 

að sjúklingar sem upplifi linnulausar og ólæknandi kvalir hafi siðferðilegan rétt á því að 

biðja aðra, t.d. heilbrigðisstarfsfólk, um að drepa sig og að þeir aðilar hafi í þeim tilfellum 

heimild til þess. Ég skoða að hversu miklu leyti greinarmunurinn á því að drepa og að 

leyfa einhverjum að deyja fyrir aðrar sakir skiptir máli í þeirri umræðu og hvort réttur 

einhvers til að deyja geti samrýmst kantískum hugmyndum um sjálfræði, reisn og 

mannhelgi einstaklingsins. Í þriðja hluta ritgerðarinnar kanna ég síðan möguleg áhrif 

þess að viðurkenna á almennan hátt rétt til að deyja, t.a.m. með lagasetningu. Ég ræði 

hugmyndir David Velleman um sjálfræði og eðli valkosta og þá kenningu að fleiri 

valkostir séu ekki endilega alltaf góðir fyrir einstaklinga, sérstaklega með tilliti til 

líknardráps, og af hverju siðferðilegur réttur til að deyja réttlætir ekki endilega lagalegan 

rétt til þess sama. Að því loknu dreg ég þessar röksemdir saman til að sýna fram á að 

þótt hægt sé að tala um siðferðilegan rétt einstaklinga til að deyja undir ákveðnum 

kringumstæðum, þá sé varasamt að grundvalla slíkan rétt á sjálfræði einstaklingsins 

einu og sér. Það er mitt mat að betra sé að stíga varlega til jarðar í því hvernig við 

skiljum og skilyrðum réttinn til að deyja með tilliti til umræðunnar um lögleiðingu 

líknardráps, þar sem huga þarf að hagsmunum allra málsaðila, en það er ekki endilega 

víst að slík aðgerð væri öllum til hagsbóta. 

 

1. Rétturinn til lífs og líknardráp 

 

Til að geta betur gert grein fyrir því hvað felst í hugmyndinni um rétt til að deyja tel ég 

gagnlegt að setja hana í samhengi við mannréttindi almennt. Í grein sinni „Voluntary 

Euthanasia and the Inalienable Right to Life“ gerir heimspekingurinn Joel Feinberg grein 

fyrir hugmyndum sínum um mannréttindi með því að vísa í sjálfstæðisyfirlýsingu 

Bandaríkjanna og hina svokölluðu landsfeður (e. Founding Fathers) sem hana skrifuðu.  

Greinin byrjar á tilvitnun í sjálfstæðisyfirlýsinguna, nánar tiltekið þá frægu setningu að 

það séu „...sjálfgefin sannindi að allir menn séu skapaðir jafnir [...] með ákveðin 

óafsalanleg réttindi, þ.á.m. réttinn til lífs...“,2 Feinberg telur brýnt að svara því hvort 

                                                           
2
 „We hold those truths to be self-–evident, that all men are created equal, that they are endowed 

[..] with certain inalienable rights, that among these are life..“, mín þýðing. Sjálfstæðisyfirlýsing 
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vaxandi krafa um innleiðingu líknardráps í Bandaríkjunum stangist á við skilning 

landsfeðranna á réttinum til lífs, bundinn eins og hann er því skilyrði að hann sé 

óafsalanlegur. Ef svo væri myndi það að mati Feinberg setja stuðningsmenn líknardráps 

í ákveðna klemmu, að þurfa annað hvort að láta af kröfu sinni um réttinn til að deyja eða 

að hafna kenningum landsfeðranna um óafsalanleg mannréttindi sem mynda burðarstoð 

í hugmyndaheimi Bandaríkjanna og annarra vestrænna ríkja.3 En hvað er átt við með 

réttinum til lífs, og hvað þýðir það nákvæmlega að slíkum rétti sé ekki hægt að afsala? 

Til að einfalda viðfangsefnið fullyrðir Feinberg að best sé að nota hugtakið í eins 

þröngum skilningi og hægt er. Rétturinn til lífs er þá einfaldlega rétturinn til að vera ekki 

drepinn eða rétturinn til björgunar eða lækningar þegar líf manns liggur við, en ekki 

rétturinn til ákveðinna hlunninda sem eiga að tryggja ákveðin lágmarks lífsgæði.4 

Feinberg fullyrðir að rétturinn til lífs sé almennt skilinn sem kröfuréttur (e. claim-–right) 

frekar en frelsisréttur (e. liberty-–right).5 Þessi hugtök aðgreinir hann með því að segja 

að frelsisréttur sé almennt frelsi einstaklingsins til einhvers, á meðan kröfuréttur sé 

flóknara hugtak sem felur í sér kröfu á aðra einstaklinga og samfélagið almennt um að 

sá réttur sé virtur. Sé Jón Jónsson með frelsisrétt til einhvers X, þá er honum einfaldlega 

leyfilegt að verða sér úti um eða gera X, en aðrir gætu allt eins haft önnur réttindi sem 

leyfðu þeim að koma í veg fyrir að hann öðlist eða geri X. Væri réttur Jóns til X hins 

vegar kröfuréttur, má segja að hann hafi frelsi til að öðlast eða gera X og að það frelsi 

hans sé grundvöllur skyldu eða kröfu sem leggst á annað fólk að verða honum út um X 

eða í það minnsta gera ekkert sem gæti aftrað því. Seinni skilgreiningin á réttinum til lífs 

sem kröfurétti virðist óneitanlega skynsamlegri, enda myndi sú fyrri jafna réttinn til lífs við 

eitthvað eins hversdagslegt og „réttinn til að hjóla á þessari gangstétt á þessum tíma 

dags“ sem öðrum einstaklingum ber engin sérstök skylda til að virða hafi þeir réttindi, 

skyldur eða hugmyndir sem gætu stangast á við hann. 

 Rétturinn til lífs er því almennt skilinn sem kröfuréttur, réttur sem er meira en 

bara hversdagslegt frelsi til einhvers, heldur leggur hann skyldur á herðar hvers og eins 

manns um að hann sé virtur. Skilgreinar má þennan rétt frekar, segir Feinberg, með því 

að skoða að hverjum þessar skyldur beinast. Réttinn til lífs má skilja á tvenna vegu eftir 

                                                                                                                                                                             

Bandaríkjanna, US History, birt 4. júlí 1995, http://www.ushistory.org/declaration/document/ 

(skoðað 19. apríl 2018). 
3 Feinberg, Joel, „Voluntary Euthanasia and the Inalienable Right to Life“, Philosophy & Public 

Affairs 7/2 (1978): 94. 
4 Sama rit, 94. 
5 Sama rit, 95. 

http://www.ushistory.org/declaration/document/
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því að hverjum honum er beint, þ.e. á hvern má leggja kröfu um að virða hann. Annars 

vegar leggur rétturinn til lífs skyldur á herðar samfélagsins alls, þ.e. á alla aðra 

einstaklinga, um að hann sé virtur og telst því siðferðilegs eðlis.6 Hins vegar beinast 

sömu skyldur að því stjórnsýslu- og réttarkerfi sem hver og einn býr við og er því 

lagalegs eðlis. Feinberg bendir á að þó okkur þyki sjálfsagt að bæði atriði eigi við, þ.e. 

að skyldan til að virða líf og limi einhvers sé bæði óskrifuð og skrifuð, þá sé hægt að 

ímynda sér einhvers konar samfélag þar sem það fyrra eigi við en ekki það seinna – en 

ekki hið gagnstæða. Ekki þurfa öll lagaleg réttindi í strangasta skilningi að vera 

siðferðileg réttindi líka, en þau eiga sér ávallt einhverja siðferðilega rót. Í tilviki réttarins til 

lífs hefði einstaklingur, sem byggi í ímynduðu samfélagi þar sem morð varðaði ekki við 

nein lög, ríka kröfu á að slík lög yrðu skrifuð einungis byggt á sameiginlegu siðgæði og 

skynsemi einstaklinga. Að sama skapi ætlumst við, sem búum í samfélagi þar sem 

réttindi á borð við réttinn til lífs njóta lagalegar verndar, til þess að ekki verði sett ný lög 

sem myndu ógna þeim réttindum.7 

Feinberg fullyrðir næst að ásamt því að vera kröfuréttur þá sé almenn skoðun 

fólks að rétturinn til lífs tilheyri undirtegund réttinda sem kalla mætti algild (e. absolute).8 

Með því er átt við að slík réttindi teljist svo borðleggjandi og mikilvæg fyrir gæfu 

mannsins og hagsmuni að þau tilheyri öllum manneskjum jafnt og án undantekninga. 

Það er þó ákveðnum vandkvæðum háð að skilgreina nánar hvað felst í slíku algildi. Ef 

eitthvað er algilt virðist það fela í sér að það eigi alltaf við í öllum aðstæðum og geti ekki 

á nokkurn hátt verið skert, tímabundið aflétt eða skilyrt. Þó virðast réttindi og skyldur eins 

sífellt rekast á við réttindi og skyldur hins næsta, jafnvel þegar rætt er um líf fólks. 

Feinberg bendir á að dráp á fólki eru í nær öllum samfélögum talið réttlætanleg undir 

einhverjum kringumstæðum, hvort sem það er í stríði, við aftökur eða með sjálfsvörn 

einstaklinga gagnvart árásarmönnum. Ef réttur okkar til einhvers ætti að teljast algildur 

hlýtur það að þýða að hann geti aldrei skarast við önnur réttindi eða skyldur. En ef við 

getum ímyndað okkur einungis eitt tilvik þar sem réttur eins til lífs skarast á við 

sambærilegan rétt annars, og það virðist tiltölulega auðvelt, þá fullyrðir Feinberg að 

slíkur réttur geti ekki talist algildur í einföldustu merkingu þess orðs.9 

Þó rétturinn til lífs og önnur mannréttindi geti því ekki talist algild samkvæmt 

Feinberg þá bendir hann á að það sé útbreidd skoðun að einhver réttindi hljóti að vera 

                                                           
6
 Sama rit, 96. 

7 Sama rit, 97. 
8
 Sama rit,  97 

9
 Sama rit, 98. 
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algild, að minnsta kosti rétturinn til lífs. Því veltir hann fyrir sér hvort það sé ekki einhver 

eiginleiki sem er algildur í réttinum til lífs (og e.t.v. öðrum réttindum líka) þótt sá eiginleiki 

sé þá ekki til staðar í öllum tilfellum.  Ein leið til að varðveita algildi réttarins til lífs kennir 

Feinberg við réttlætanleg brot (e. justified infringement) á réttindum. Ef hægt er að 

ímynda sér ákveðin réttindi sem réttlætanlegt telst undir óhefðbundnum kringumstæðum 

að brjóta þá er vert að kanna hvort það sama gildi um réttindi sem almennt eru talin 

algild. Því til stuðnings vitnar Feinberg í greinarmun sem Judith Thompson gerir á því að 

brjóta (e. infringe) og vanvirða (e. violate) rétt einhvers. Hún segir að við vanvirðum rétt 

einhvers þegar við brjótum ekki einungis á honum heldur höfum enga gilda réttlætingu 

fyrir því að auki.10 Algild réttindi, að mati Thompsons, fela í sér að þegar brotið sé á þeim 

séu þau líka vanvirt samkvæmt skilgreiningu þeirra – annars væru þau ekki algild. 

Feinberg teflir því þó fram á móti að vel sé hægt að ímynda sér réttindi sem ekki teljast 

algild sem má brjóta án þess að vanvirða. Til dæmis má ímynda sér mann sem er við 

það að verða úti í kafaldsbyl og brýtur sér leið inn í sumarbústað sem verður á leið hans 

til að hlýja sér og fá sér bita.11 Í því tilviki hlýtur að vera hægt að tala um réttmæt brot á 

eignarrétti þar sem tvenns konar réttindi skarast á en halda bæði gildi sínu. Til marks um 

það ætti flestum að þykja eðlilegt að einstaklingurinn í dæminu bjóði eiganda 

sumarhússins upp á einhvers konar bætur að málinu loknu.  

Þegar þessu er snúið upp á réttinn til lífs vandast málið. Sé tekið dæmi þar sem 

einstaklingur ver líf sitt gagnvart kolóðum árásarmanni sem endar með dauða 

árásarmannsins virðist vandasamt að tala um réttmætt brot í sama skilningi og hér að 

ofan. Sá sem ver sig finnur sig varla skuldbundinn til þess að bjóða fjölskyldu 

árásarmannsins bætur á grunni þess að réttur þess síðarnefnda til lífs hafi verið brotinn. 

Þegar morðingi reynir að drepa einhvern er almennt talað um að slíkur aðili hafi fyrirgert 

rétti sínum til lífs, allavega í þeim skilningi að fórnarlambið megi verja sig jafnvel þó það 

kosti morðingjann lífið. En með smá hugarleikfimi mætti samt ímynda sér aðstæður þar 

sem einhver ógnar lífi annars algjörlega ósjálfrátt eða fyrir slysni og sá síðarnefndi getur 

einungis varðveitt sitt eigið líf með því að binda endi á líf hins fyrrnefnda. Feinberg nefnir 

þar dæmi Thompsons um barn á stríðsvæði sem bundið er framan á skriðdreka sem 

geysist óðfluga í átt að hermönnum. Að því gefnu að hermennirnir hefðu enga 

undankomuleið eða von um að komast lífs af nema með því að sprengja upp 

skriðdrekann mætti fullyrða að réttlætanlegt væri að brjóta á rétti barnsins til lífs. Á 

                                                           
10

 Sama rit, 102. 
11

 Sama rit, 102. 
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meðan árásarmennirnir innan skriðdrekans höfðu fyrirgert rétti sínu til lífs með því að 

reyna að myrða aðra, þá hafði barnið enga stjórn á aðstæðum og því væri réttur þess til 

lífs enn gildur í þessum aðstæðum þótt þær réttlætu að það yrði brotið á honum. 12 

Þótt varla sé hægt að tala um réttinn til lífs sem fullkomlega algildan þá er skv 

Feinberg talsverður hvati til þess að finna einhvern eiginleika eða flöt á honum sem 

heldur ávallt gildi sínu svo að sem flestir hafi alltaf tilkall til hans og þeirrar verndar sem 

felst í honum. En þó að aðrir geti brugðist skyldum sínum gagnvart okkur og réttilega 

eða ranglega brotið á rétti okkar til lífs hlýtur aðalspurningin, hvað varðar líknardráp, að 

vera hvort við getum sjálf afsalað rétti okkar til lífs. Til að komast að því teflir Feinberg 

fram tveimur andstæðum skilgreiningum á réttindum sem hann kallar valfrjáls réttindi (e. 

discretionary right) og skylduréttindi (e. mandatory right).13 Valfrjáls réttindi eru þess eðlis 

að það er alfarið handhafa þeirra að ákveða hvort þau skuli nýtt. Sé rétturinn til gera 

eitthvað X valfrjáls þá fylgir eðli málsins samkvæmt einnig rétturinn til að gera ekki X. 

Skylduréttindi eru hins vegar þess eðlis að handhafa þeirra ber að nýta þau, en þau 

leggja einnig þá skyldu á herðar annarra að tryggja að eða standa ekki í vegi fyrir því að 

handhafi þeirra hafi tækifæri til að nýta þau. Hugmyndin um skylduréttindi kann að 

hljóma mótsagnakennd því í raun er verið að tefla saman tveimur ólíkum hugmyndum, 

skyldum annars vegar og réttindum hins vegar. Lykillinn að því að samþætta þau kann 

þó að felast í algengasta dæminu um slík skylduréttindi, rétti til menntunar. Feinberg 

vitnar í Golding þegar sá síðarnefndi segir að rétturinn til menntunar sé fullkomið dæmi 

um réttindi þar sem rétturinn og skyldan til einhvers renna saman.14  Fyrir hvern og einn 

nemanda í samfélagi þar sem menntunarskylda er við lýði þá beinist rétturinn nefnilega 

ekki einungis að hverjum og einum einstaklingi, heldur að samfélaginu almennt þar sem 

menntun er ekki bara einstaklingnum til hagsbóta heldur samfélaginu öllu. Réttinn til 

menntunnar mætti einnig skilja sem réttinn til að búa í menntuðu samfélagi, þar sem 

persónulegt framlag hvers og eins samtvinnast við skyldur hans gagnvart öðrum um að 

ná því markmiði. Markmiðið um menntað samfélag sé því þess eðlis að það sé engum 

heilvita manni í hag að vinna gegn því, en það mætti að segja að samfélagsleg gæði séu 

rót skyldunnar í skylduréttindum.  

Feinberg er ekki afdráttarlaus um hvort hann telji réttinn til lífs valfrjálsan rétt eða 

skyldurétt. Sé rétturinn til lífs skylduréttur felst í því sú forræðishyggja að ákveðið er fyrir 

hvern og einn að lífið séu slík gæði að það sé engum í hag að deyja. Á móti kemur að 
                                                           
12 Sama rit, 103. 
13

 Sama rit, 104 
14 Sama rit, 105 
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skylduréttindi virka eins og nokkurs konar samningur, þar sem fólk lætur af hendi 

ákveðið frelsi, t.d. til að binda enda á líf sitt, gegn almennri viðurkenningu um að líf 

einstaklingsins teljist samfélagsleg gæði. Þegar fallist er á slíkan samning má fullyrða að 

fólki sé annt um að allir fylgi honum eftir, þ.e. tryggi rétt annarra til lífs svo að þeirra réttur 

verði örugglega virtur líka. Ef við kjósum hins vegar að horfa á réttinn til lífs sem 

valfrjálsan er ljóst að minni grundvöllur er fyrir þær sameiginlegu skyldur sem hver 

einstaklingur leggur á aðra um að varðveita rétt sinn til lífs. Lífið verður í þeirri túlkun 

alfarið að eign einstaklingsins, sem hann ræður hvað hann gerir við, en ef hann hefur 

ekki lengur skyldu til að lifa því er ekki alveg ljóst að aðrir hafi sömu skyldur um að 

varðveita það heldur. 

Er því hægt að tala um réttinn til að deyja samkvæmt Feinberg?. Til að svara því 

telur hann að rétt sé að setja umræðu um beint sjálfsmorð til hliðar og einbeita sér að 

réttinum til að deyja í skilningi réttar til líknardráps.15 Sé byggt á því sem stendur hér að 

ofan þá er undirstaða slíks réttar alfarið háð því hvernig við skiljum réttinn til lífs. 

Feinberg fullyrðir að við getum í fyrsta lagi nálgast þetta út frá forræðishyggju og horft á 

réttinn til lífs sem skylduréttindi. Þá hefur enginn rétt til að deyja, bara skyldu til að lifa, 

því að líf hans telst óumdeild gæði. Hins vegar getum við horft á réttinn til lífs sem 

valfrjálsan, en Feinberg telur það falla betur að hugmyndum bandarísku landsfeðranna. 

Samkvæmt þeim er rétturinn til lífs valfrjáls og rétt eins og að maðurinn hefur rétt til að 

ferðast (eða vera um kyrrt), eiga hluti (eða eiga ekkert) þá hefur hann jafnt frelsi til þess 

að lifa eða deyja. Samkvæmt þessari skilgreiningu verður rétturinn til lífs samofinn 

réttinum til að deyja, tvær hliðar á sama peningi. Þessi túlkun segir Feinberg að stangist 

ekki á við hugmyndir landsfeðranna um óafsalanlegan rétt til lífs því í raun sé ekki verið 

að afsala neinu. Sé rétturinn til að deyja órjúfanlegur hluti af réttinum til lífs er einungis 

verið að ræða um tvenns konar virkni á sömu réttindum, það sem er óafsalanlegt er ekki 

lífið sjálft heldur þetta val, að lifa eða að deyja.1617 

Feinberg kemst að því að rétturinn til lífs sé kröfuréttur sem leggi ríkar skyldur á 

aðra einstaklinga jafnt og samfélagið í heild sinni um að hann skuli vera virtur. Hann er 

ekki algildur því hann getur stangast á við rétt annarra til lífs og réttlætanlegt getur talist 

                                                           
15

 Sama rit, 118 
16

 Sama rit, 121 
17

 Túlkun Feinberg á réttinum til lífs sem valfrjálsum er byggð á því að maðurinn sé fyrst og fremst 
sinn eigin herra. Hann veltir þó ekki fyrir sér hvort sá réttur, þ.e. rétturinn til að vera sinn eigin 
herra, sé valfrjáls eða skylda. Ef hann er valfrjáls, gæti ég þá afsalað mér valinu um að lifa og 
deyja, eða jafnvel selt einhverjum öðrum það val? Sjá Radin, Margaret-–Jane, „Market-–
Inalienability,“ Harvard Law Review 8/100 (1987): 1900. 
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að brjóta hann. Þrátt fyrir það er má álykta að einhver eiginleiki hans eigi tilkall til þess 

að vera algildur. Hvort hann sé skilinn sem skylduréttur eða valfrjáls réttur mætti segja 

að sé lykilatriði í því hvort viðurkenna ætti sjálfræðismiðaðan rétt til að deyja. Sé rétturinn 

til lífs túlkaður sem valfrjáls innifelur hann í sér breiðan og einstaklingsbundinn rétt til að 

deyja, og telur Feinberg að sú afstaða sé samrýmanleg hugmyndum bandarísku 

landsfeðranna um einstaklingsfrelsi og mannréttindi. Þar með er ekki sagt að sú afstaða 

sé gallalaus. Sé valið að horfa á réttinn til lífs sem valfrjálsan leggur slíkur réttur engar 

sérstakar kröfur á samfélagið um að veita líknardráp sem þjónustu, heldur er í honum 

einungis krafist aðgerðarleysis af hálfu annnarra aðila gagnvart þeim sem vill enda líf 

sitt. Þá er því enn ósvarað hvort eða hvernig samfélagið ætti að koma að þeirri þjónustu. 

Feinberg slær enn fremur þann varnagla að sé rétturinn til lífs túlkaður sem valfrjáls 

veikir það áhersluna á sameiginlegar skyldur fólks gagnvart því að verja líf hvers annars. 

Að sama skapi telur Feinberg að þótt fólk hafi rétt til að deyja sem sé fyrst og fremst val 

einstaklingsins þá ber öðrum ekki að virða það val, þ.e. standa aðgerðarlaus hjá, nema 

þeir geti fullvissað sig um hæfni og einlægt samþykki þess sem ákveður að deyja.18 En 

hvernig er hægt að öðlast slíka fullvissu, hver eru skilyrðin fyrir henni og hverjir ættu að 

ganga úr skugga um þau séu uppfyllt? Þótt fallist væri á að rétturinn til lífs, eða rétturinn 

til að deyja, sé valfrjáls virðist almenn skynsemi segja mér að sá sem velji dauðann fram 

yfir lífið þurfi að hafa fyrir því einhverja góða ástæðu. Hver slík ástæða kann að vera, 

séu það sjúkdómar, kvalir eða lífsleiði, -– þá þyrfti augljóslega að skoða vandlega hvort 

aðrir hefðu það hlutverk að meta hæfni og einlægan vilja viðkomandi til að deyja. Í 

umræðunni um lögleiðingu líknardráps og innleiðingu inn í heilbrigðiskerfið eru slíkar 

hugmyndir um skilyrði, ástæður og víðari afleiðingar eitt helsta bitbein rökræðenda. Það 

er ekki nóg að samþykkja rétt til að deyja sem væri í besta falli einhvers konar réttlæting 

á sjálfsmorðum. Ef við viljum tala um jákvæðan rétt til að deyja sem leggur einhvers 

konar kröfur á samfélagið, t.d. í formi líknardráps, og að þörf sé á að viðurkenna þann 

rétt með löggjöf og verkferlum fylgja því ótalmargar spurningar. Við þyrftum að komast 

að því hverjir myndu öðlast þann rétt, af hvaða ástæðum, og hvað það myndi allt saman 

þýða fyrir þá sem veittu þá þjónustu.  

 

 

 

                                                           
18

 Sama rit, 121. 
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2. Líknardráp: Hvenær áttu rétt á því að deyja? 

 

Ef við samþykkjum að manneskja gæti átt rétt á því að deyja undir ákveðnum 

kringumstæðum, hvaða kringumstæður myndu það vera? Í fljótu bragði koma nokkur 

atriði eflaust upp í hugann: kvalir, ólæknandi sjúkdómar og yfirvofandi dauði sem allt 

getur gert líf einhvers óbærilegt. Velferð, virðing, reisn og sjálfræði og skortur þar á er allt 

lykilhugtök hjá fylgjendum líknardráps19. Í grunninn snýst sú umræða um að í einhverjum 

tilvikum geti fyrrnefndir erfiðleikar orðið slíkir að dauði einstaklingsins verði að því besta í 

stöðunni og að hann eigi fyrst og fremst að geta metið það sjálfur. Hver einasti 

einstaklingur hefur þó sína sérstöku lífssýn, bregst ólíkt við sársauka og sjúkdómum og 

hefur mismunandi mat á því hvað geri líf sitt bærilegt eða óbærilegt. Því virðist ljóst að ef 

setja ætti lög um líknardráp gætu þau ekki haft of nákvæm ákvæði um hvað gerði það 

leyfilegt enda yrði hver slík ákvörðun alltaf sjálfstætt matsatriði.  

 

Árið 2002 var frumvarp um líknardráp gert að lögum í Hollandi, en þá hafði 

líknardráp þegar verið leyft með ströngu eftirliti samkvæmt úrskurðum dómstóla í rúma 

tvo áratugi. Í þeim lögum er líknardráp lagt í verkahring lækna og er háð samþykki þeirra 

að því gefnu að þeir geti fullvissað sig um ákveðin atriði hvað varðar sjúklinginn. Þar á 

meðal er tilgreint að læknirinn þurfi að fullvissa sig „um einlægt og varanlegt samþykki 

sjúklingsins“, „að kvalir sjúklingsins séu óbærilegar og þeim muni ekki linna“ og að 

„sjúklingurinn sé með besta móti meðvitaður um ástand sitt“.20 Í Oregon fylki í 

Bandaríkjunum gilda annars konar lög um líknardráp. Þar er um að ræða annað form 

líknardráps sem kallast aðstoð við sjálfsvíg þar sem læknir verður sjúklingi sínum út um 

lyf, fræðslu og aðra fylgihluti til að stuðla að dauða en sjúklingurinn sér um verknaðinn 

sjálfur. Í þeim lögum er lokaákvörðun um líknardráp einnig sett í hendur lækna, að því 

gefnu að þeir geti fullvissað sig um upplýst og varanlegt samþykki sjúklingsins og að 

hann sé dauðvona innan sex mánaða.21 Í þeim tiltölulega fáu löndum sem hafa lögleitt 

                                                           
19 Young, Robert, „Voluntary Euthanasia,“ The Stanford Encyclopedia of Philosophy 

(Sumarútgáfa 2018),  https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-–voluntary/ 
20Judith A. C. Rietjens o.fl., „Two Decades of Research on Euthanasia from the Netherlands. 

What Have We Learnt and What Questions Remain?” PubMedCentral (PMC), 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2733179/  
21Death with Dignity Act. „About the Death with Dignity Act – Frequently Asked Questions.” 

Oregon Health Authority, 

http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/

DEATHWITHDIGNITYACT/Pages/faqs.aspx  

https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2733179/
http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATHWITHDIGNITYACT/Pages/faqs.aspx
http://www.oregon.gov/oha/PH/PROVIDERPARTNERRESOURCES/EVALUATIONRESEARCH/DEATHWITHDIGNITYACT/Pages/faqs.aspx
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líknardráp eru ákveðin sameiginlegt stef en lögin eru einnig ólík innbyrðis. Í flestum 

þeirra er lögð áhersla á samband sjúklinga við lækna og forræði lækna í ákvarðanatöku 

um líknardráp, talað er um að ganga þurfi úr skugga um upplýst samþykki sjúklingsins 

og hæfni til slíkrar ákvarðanatöku, og oftast er talað um óbærilegar kvalir og í einhverjum 

tilvikum yfirvofandi dauða.22 Þó er hart tekist á um þessi atriði og ýmist fullyrt að þessi 

skilyrði séu of þröng eða of víð, fullyrt að læknar og heilbrigðistarfsfólk eigi ekkert með 

það að gera að deyða fólk, eða fullyrt að þau ein ættu að hafa leyfi til þess, og svo mætti 

áfram telja. Það er ljóst að ég mun hvorki gera tæmandi skil siðfræðilegum 

röksemdafærslum um æskilega löggjöf um líknardráp né allri þeirri reynslu sem slík 

löggjöf þar sem hún er þegar í gildi hefur fært okkur. Ég ætla hins vegar að horfa til þess 

hvort rétturinn til líknardráps ætti fyrst og fremst að vera grundvallaður á hugmyndum um 

sjálfræði sjúklinga til að meta ástand sitt og lífsgæði og hvernig slík útfærsla ætti að 

virka. 

Í greininni „A Right to Choose Death?“ færir heimspekingurinn Frances M. Kamm 

rök fyrir því að sjúklingar í ákveðnum kringumstæðum hafi rétt til að deyja. Nánar tiltekið 

fullyrðir hún að beint líknardráp, þar sem annar aðili framkvæmir verkaðinn, geti stundum 

talist leyfilegt og að jafnvel sé grundvöllur fyrir því að skylda lækna til þess að verða við 

beiðnum um líknardráp.23 Til að byrja með beinir hún sjónum að þeim rökum að 

líknardráp geti röklega séð ekki verið einstaklingi hagkvæmt, þar sem eðli málsins 

samkvæmt fjarlægi það einstaklinginn úr myndinnni. Kamm svarar því að hið andstæða 

gæti þá allt eins gilt, að dauðinn gæti ekki talist einstaklingi skaðlegur ef enginn er eftir til 

að verða fyrir skaða. Samkvæmt henni horfum við ekki einungis á dauðann sem almennt 

séð skaðlegan því manneskjan hættir að vera til, heldur vegna þess að hún hefði átt eftir 

að upplifa margt gott hefði hún lifað lengur. Hið fræga tónskáld Schubert, segir Kamm, 

dó ungur og átti vafalaust mörg stórbrotin tónverk eftir óskrifuð. Samkvæmt henni getum 

við því ályktað að ótímabær dauði hans hafi komið í veg fyrir lengra líf sem hefði 

innihaldið margt gott og byggt á einungis þeim forsendum mætti fullyrða að dauði hans 

hafi verið honum skaðlegur.24 En það er ekki sjálfsagt að lífshlaup manneskju innihaldi 

meira af góðum upplifunum en slæmum. Kamm tekur dæmi um manneskju sem ætti 

ekkert í vændum á lífsleiðinni nema kvalir og sársauka, en það ætti að teljast augljóst að 

                                                           
22Young, Robert, „Voluntary Euthanasia,” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Sumarútgáfa 

2018),  https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-–voluntary/ 
23 Kamm, Frances M.,„A Right to Choose Death?”, Boston Review, 

http://bostonreview.net/archives/BR22.3/Kamm.html. 
24  Sama heimild, 1. kafli „Logical Troubles?”. 

https://plato.stanford.edu/entries/euthanasia-voluntary/
http://bostonreview.net/archives/BR22.3/Kamm.html
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slíkri manneskju komi betur að lifa styttra lífi með slíkum kvölum fremur en lengra. Því 

ályktar hún að líknardráp sem hugtak sé ekki í sjálfu sér órökrænt, þótt þar með sé 

ekkert sagt um hvort það sé siðferðilega verjandi.25 

Kamm tekur dæmi um lækni að sinna dauðvona sjúklingi sem upplifir miklar 

kvalir. Sársauki sjúklingsins er slíkur að einungis er hægt að deyfa hann með morfíni, en 

slík morfíngjöf myndi óhjákvæmilega flýta fyrir dauða hans. Í þessu tilfelli eru ríkari 

hagsmunir fólgnir í því að lina sársauka sjúklingsins en sá skaði sem fylgir dauða hans 

og því er lækninum leyfilegt að gefa honum morfín. Í þessu dæmi sér læknirinn fyrir sér 

dauða sjúklingsins, en á engu stigi er sá dauði ætluð niðurstaða lyfjagjafarinnar heldur 

einungis hliðarverkun hennar, og því er ekki hægt að tala um hana sem líknardráp. 

Kamm fullyrðir þó að í þessu tilfelli sé læknirinn ekki heldur bara að láta sjúklinginn deyja 

af sjúkdómi sínum, því hann veit að lyfjagjöfin sem hann á aðild að mun flýta fyrir þeim 

dauða. Því er þetta að hennar mati dæmi um dráp án þess að ætla sér það, rétt eins og 

ökumaður sem ekur of hratt getur talist drepa einhvern án þess að ætla sér það.26 En 

hvað ef morfíngjöfin hættir allt í einu að lina sársaukann en myndi samt stytta 

sjúklingnum aldur og sjúklingurinn, meðvitaður um þá staðreynd, biður lækninn samt um 

hana? Nú er morfíngjöfin allt í einu ætluð til þess að valda dauða þegar dauðinn var 

einungis hliðarverkun hennar áður og Kamm veltir fyrir sér af hverju eitt ætti að teljast 

siðferðilega óverjandi en hitt ekki. Samkvæmt Kamm svara sumir andmælendur 

líknardráps því með svokallaðri kenningu um tvennar afleiðingar (e. doctrine of double 

effect). Sú kenning segir að það sé stór siðferðilegur munur á því að annars vegar 

framkvæma eitthvað með þeirri vitneskju að sú breytni hafi í óbeint för með sé einhverja 

slæma afleiðingu og hins vegar að ætla sér þá illu afleiðingu í framkvæmdinni (sama þótt 

það þjóni einhverju æðra og göfugra markmiði). 27 

Kenningin um tvennar afleiðingar hafnar því alfarið morfíngjöf sem væri fyrst og 

fremst ætluð til þess að drepa sjúkling sem og öllum öðrum formum líknardráps. Kamm 

andmælir þessari kenningu með því að fullyrða að í mörgum tilfellum sem snúast ekki 

endilega um dauða sjúklinga þá eru læknar ábyrgir fyrir minniháttar skaðsemi (e. lesser 

evil) til þess að þjóna heildarhagsmunum (e. greater good) sjúklinga sinna. Læknar þurfa 

                                                           
25 Sama heimild, 1. kafli „Logical Troubles?”. 
26 Sama heimild, 2. kafli „A Right to Choose Death?”.  
27 Sá greinarmunur er Kamm ofarlega í huga þegar hún fullyrðir að læknar gerist þannig ábyrgir 
fyrir drápi með slíkri lyfjagjöf, þótt þeir ætli sér það ekki, en rannsóknir virðast þó gefa til kynna að 
slík tilvik séu mun sjaldgæfari en hún gefur til kynna sem veikir grunn þessarar röksemdafærslu 
sem og kenningarinnar um tvennar afleiðingar talsvert. Sjá Sykes og Thorns, „The use of opioids 
and sedatives at the end of life,” Lancet Oncology 4/5 (2003): 312. 
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oft að saga af fólki útlimi, valda þeim tímabundnum sársauka og jafnvel hætta lífi þeirra í 

skurðaðgerðum til þess að tryggja heilbrigði þeirra til lengri tíma litið. Því spyr Kamm af 

hverju þessu sé öðru vísi farið með dauðann, að því gefnu að við getum samþykkt að til 

séu einstaklingar á borð við þann sem hún nefndi í dæmi sínu hvers líf er svo nöturlegt 

að dauðinn væri honum raunveruleg líkn. Hún færir í kjölfarið fram þriggja þrepa 

röksemdafærslu til stuðnings líknardrápi að beiðni sjúklings; 

 

1. Leyfilegt er að valda dauða sem hliðarverkun ef það linar sársauka, þar sem 

dauðinn er í sumum tilvikum minniháttar skaði en sem nemur þeim 

hagsmunum sem fólgnir eru í því að lina sársauka 

2. Leyfilegt er að að ætla sjúklingi annars konar skaða ef það stuðlar að 

heildarhagsmunum hans 

3. Það er því stundum leyfilegt, þegar dauðinn er minniháttar skaði, að ætla 

dauða sjúklings til að lina sársauka hans28 

 

Þó að þessi röksemdafærsla snúi einungis að því hvort líknardráp sé siðferðilega 

verjandi þá fullyrðir Kamm að hún geti náð enn lengra. Læknum ber skylda til að lina 

þjáningar, en í þeim tilvikum þar sem eiginlegt líknardráp á borð við fyrrnefnda morfíngjöf 

er það eina sem getur linað þær þjáningar fullyrðir Kamm að læknum sé ekki einungis 

leyfilegt að sjá um það heldur mega þeir beinlínis ekki neita sjúklingum um það.29 Þessi 

afstaða hennar byggist á því að horfa á heildarhagsmuni sjúklings þar sem við getum 

nokkuð örugglega fullyrt að áframhaldandi líf hans muni ekki innihalda nein marktæk 

lífsgæði, heldur eintómar kvalir. Þar ætti hann sjálfur að geta valið hvað sé honum fyrir 

bestu, og hvort í því sé fólgið að binda enda á líf sitt. Lækninum ber einungis að 

staðfesta það mat og verða við beiðninni, hvort sú beiðni feli í sér að drepa er að mati 

Kamms í raun aukaatriði. 

Það virðist þó eðlilegt að staldra aðeins við hugmyndina um að læknum sé 

leyfilegt eða beinlínis skylt að drepa. Þó við getum öll samþykkt að fyrirbyggjandi 

aðgerðir á borð við hættulegar skurðaðgerðir geti talist, eins og það er skilgreint hér að 

ofan, minniháttar skaðsemi til að þjóna heildarhagsmunum þá virðist dráp annars eðlis. 

Kamm setur spurningamerki við þá hugmynd að dráp hafi endilega sérstakt neikvætt 

                                                           
28 Kamm, Frances M.,„A Right to Choose Death?”, Boston Review,  

http://bostonreview.net/archives/BR22.3/Kamm.html. 
29 Sama heimild, 3. kafli „An Argument for Duty”. 

http://bostonreview.net/archives/BR22.3/Kamm.html
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siðferðilegt gildi í sjálfu sér sem gerir það annars eðlis en t.d. aðrar læknisaðgerðir sem 

fela í sér minniháttar skaðsemi til að þjóna heildarhagsmunum sjúklinga30  Hún bendir á 

að sjúklingum er þegar leyfilegt í samráði við lækni að velja dauðann. Með því á hún við 

að annars vegar geta sjúklingar hafnað lífsbjargandi meðferð við sjúkdómum og hins 

vegar mega þeir þiggja lyfjagjöf við sársauka þar sem dauðinn er fyrirsjáanleg 

hliðarverkun. Í seinna tilvikinu fullyrðir Kamm enn fremur að læknar séu í raun að gerast 

sekir um dráp án þess að ætla sér það. Kamm virðist grundvalla þessi rök á því að réttur 

sjúklinga til lífs sé, líkt og hjá Feinberg, fyrst og fremst valfrjáls og því sé lítið mál fyrir 

sjúklinga að afsala honum telji þeir réttast fyrir sig að deyja. Vandamálið liggi í því að 

hann sé bara óbeint virtur í þeim tilvikum þar sem sjúklingur velur dauðann sem 

hliðarverkun tiltekinnar læknismeðferðar. Rök Kamm snúast því um að sjúklingum beri 

augljóslega ekki skylda til að lifa ef þeir geta valið að deyja með því að binda enda á 

lífsbjargandi læknismeðferð eða þiggja lyfjagjöf þar sem dauðinn er fyrirsjáanleg 

hliðarverkun. Siðferðilegi vafinn liggur því alfarið í því hvers er hægt að krefjast af öðrum 

þegar kemur að því að aðstoða einstakling við að deyja. Helstu andrökin gegn 

líknardrápi, að mati Kamm, felast í því að það sé siðferðilegur munur á óbeinu drápi, t.d. 

sem hliðarverkun lyfjagjafar, og að ætla sér að drepa einhvern með dauðann sjálfan sem 

markmið.31 Þar á hún við að með því að ætla sér dauða einhvers eru aðild eiga að því að 

nota þá manneskju sem tól til að ná fram tilteknum gæðum, t.d. að lina kvalir sjúklings. 

Með líknardrápi, bendir Kamm á, er ekki verið að saga af manneskju útlim til að koma í 

veg fyrir drep, heldur er beinlínis verið að binda enda á tilvist manneskju. Sú manneskja 

er fyrst og fremst skynsemisvera, með sína rökgreind, langanir, vonir og drauma. Færa 

mætti rök fyrir því að ekki megi binda enda á slíka tilvist til að þjóna einhverjum 

hagsmunum, jafnvel þó það sé manneskjan sjálf sem ákveði það og hagsmunirnir eru 

þeir að binda enda á sársauka hennar. 

Kamm segir að þessi rök megi rekja til Immanuel Kant og hins skilyrðislausa 

skylduboðs hans, sem setur manneskju takmörk fyrir því hvernig hún megi koma fram 

við sjálfa sig sem og aðra. Skylduboðið, sem Kant orðar á nokkra mismunandi vegu, 

segir m.a. að manneskjunni beri alltaf að horfa á sig og aðra menn sem skynsemisverur, 

og miða alla breytni sína við það að líta ekki einungis á slíkar skynsemisverur sem tæki 

til að þjóna einhverju markmiði, heldur sem markmið í sjálfu sér.32 Mannleg tilvera hefur 

                                                           
30 Sama heimild, 4. kafli „Is Killing Special?”. 
31 Sama heimild, 4. kafli „Is Killing Special?”. 
32 „Breyttu þannig að þú komir aldrei fram við manneðlið, hvort sem það er í persónu þín sjálfs 
eða persónu allra annarra, einungis sem tæki heldur ávallt um leið sem markmið.” Immanuel 
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samkvæmt því skylduboði bæði sjálfstætt og einstakt gildi sem Kant kallaði göfgi (e. 

würde)33 en það mætti einnig kalla það mannhelgi eða reisn. Þessa mannhelgi er ekki 

hægt að bera saman við hversdagslega hagsmuni fólks og lífsgæði og svo sannarlega 

ekki hægt að fórna henni til að öðlast slíka hluti. Kant hafnaði því hvers kyns sjálfsmorði, 

óháð því hverjar ástæðurnar að baki væru, því þótt dauði gæti mögulega talist 

manneskju til hagsbóta þá væri manneskjan að nota sjálfa sig sem tæki til að þjóna því 

markmiði og brjóta þar með á mannhelgi sinni.34 Kamm bendir á að þótt þessar 

hugmyndir Kants séu oft notaðar til að andmæla líknardrápi þá einskorðast þær ekki 

einungis við líknardráp heldur fela þær í sér að það sé undir öllum kringumstæðum 

siðferðilega rangt að ætla sér sinn eiginn dauða. Tökum tilvik þar sem sjúklingi væri 

meinað um líknardráp en sæi sér fært að binda enda á líf sitt fyrr en ella með því að 

hafna lífsbjargandi meðferð við sjúkdómi sínum. Samkvæmt skilningi Kants væri þessi 

breytni röng, en Kamm bendir á að það væri lítið hægt að gera í þeirri stöðu annað en að 

neyða sjúklinginn til áframhaldandi læknismeðferðar, og bendir réttilega á að slíkt brot 

gegn sjálfræði hans með valdbeitingu ætti að teljast honum meiri skaði en að leyfa 

honum að deyja af sjúkdómi sínum. Ef sjúklingurinn biður t.d. um beint líknardráp í formi 

einhvers konar þjónustu er það samt sem áður ekki fyllilega sambærilegt. Þegar 

sjúklingur hafnar meðferð með það í huga að binda enda á líf sitt er hann e.t.v að brjóta 

á mannhelgi sinni, en réttur hans til að vera ekki beittur valdi trompar samt alla viðleitni 

sem við gætum haft til að reyna að stöðva hann. Þessi neikvæði réttur gegn valdbeitingu 

er sterkari en réttur til einhvers, t.a.m. þjónustu annarra í tilfelli líknardráps, og því er fólki 

ekki meinað að deyja í slíkum tilvikum þótt við gætum talið það rangt. Samkvæmt Kamm 

liggur vandamálið samt sem áður í ætluninni en ekki orsökinni sjálfri, að ætla sér að 

deyja með því að biðja um líknardráp og að ætla sér að deyja þegar dauðinn er heppileg 

aukaverkun læknismeðferðar er hvoru tveggja rangt samkvæmt Kant.35 

 Kamm hafnar kantískri gagnrýni á réttinn til að deyja aðallega fyrir tvær sakir. Í 

fyrsta lagi fullyrðir hún að með því að reyna sífellt að koma í veg fyrir að fólk noti sig eða 

aðra sem tæki þá sé e.t.v. lögð of mikil áhersla á mannhelgi manneskjunnar án tillits til 

aðstæðna þeirra sjúklinga sem hún ræðir um. Það er að hennar mati alls ekki ljóst að 

                                                                                                                                                                             

Kant, Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni, þýð. Guðmundur H. Frímannsson (Reykjavík: 
Hið Íslenska Bókmenntafélag, 2011), 153.  
33 Sama rit, 161. 
34 „Ef hann [maður í sjálfsmorðshugleiðingum] sviptir sig lífi til að flýja erfiðleika notar hann 
persónu sína sem tæki til að viðhalda þolanlegu ástandi til æviloka”. Sama rit, 153. 
35 Kamm, Frances M., „A Right to Choose Death?”, Boston Review,  
http://bostonreview.net/archives/BR22.3/Kamm.html, 4. kafli „Is Killing Special?” 

http://bostonreview.net/archives/BR22.3/Kamm.html
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fólk geti ekki valið að deyja án þess að skerða þetta gildi sitt, allavega undir þeim 

kringumstæðum að öllum ætti að vera ljóst að líf þeirra er ekki þess virði að lifa því 

lengur.36 Í öðru lagi sér hún ekki hvernig hægt sé að samþykkja slíka afstöðu án þess að 

leggjast gegn annarri breytni sem felur í sér dauða sjúklings sem hliðarverkun, sem 

myndi ganga óhóflega gegn viðteknum hugmyndum um sjálfræði sjúklinga. Hún fullyrðir 

því að sjúklingur í því ástandi sem hún ímyndar sér hér að ofan ætti réttilega að geta 

notað dauða sinn sér til hagsbóta, að því gefnu að það sé ekkert annað sem gefur til 

kynna að hann sé ekki að brjóta á mannhelgi sinni. Læknir sem aðstoðar þann sjúkling 

við að uppfylla þessa ósk myndi ekki heldur gerast sekur um neitt rangt af ofangreindum 

ástæðum. 

Í grunninn má segja að Kamm telji að líf ákveðinna sjúklinga geti ekki talist þess 

virði að lifa því lengur og að slíkt veiti þeim siðferðilegan rétt til að biðja um líknardráp 

sem og að gefa þeim leyfi til að aðstoða sem væru best til þess fallnir. Það gildismat 

sprettur fyrst og fremst frá einstaklingnum sjálfum. Kamm segir ekki mikið um hvaða 

matsatriði þarf að hafa í huga til að slíkt gildismat geti átt rétt á sér, en af orðum hennar 

má ráða að óbærilegur og óstöðvandi líkamlegur sársauki sé sterkasti grundvöllurinn 

fyrir slíkum rétti. Hún viðurkennir þó að slík tilvik hljóti að teljast sjaldgæf í heilbrigðiskerfi 

með nútímalegri líknarmeðferð og lyfjagjöf. Hvað andlegar kvalir varðar fullyrðir hún að 

slíkt sé veikari grundvöllur fyrir réttinum til að deyja. 37  Hún ræðir hins vegar ekki þann 

möguleika að dauðaósk sjúklinga geti stafað af blöndu af bæði líkamlegum og andlegum 

kvölum og að það gæti reynst erfitt að aðgreina þau atriði verði einhvers konar hlutlægt 

mat á kvölum að formsatriði.38 Kamm leitast við sýna fram á að beiðni sjúklinga um 

líknardráp þurfi ekki ganga gegn kantískum hugmyndum um mannhelgi og að of mikil 

áhersla á slíkar hugmyndir gæti raunar verið skaðleg sjálfræði og velferð sjúklinga. 

Mannhelgi einstaklingsins er samkvæmt þessu sjónarhorni stundum best varðveitt með 

því að gefa honum val um hvort hann vilji binda enda á tilvist sína og aðstoða hann eftir 

besta megni í því ferli. 

                                                           
36 „Suppose life involves such unbearable pain that one's whole life is focused on that pain. In 
such circumstances, one could, I believe, decline the honor of being a person.” Sama heimild, 4. 
kafli „Is Killing Special?” 
37 Sama heimild, 4. kafli „Is Killing Special?” 
38 Það má álykta að Kamm tali um líkamlegar kvalir til að finna sem mest sannfærandi dæmi um 
að líknardráp sé siðferðilega verjandi, en það er ekki endilega í samræmi þær ástæður sem 
sjúklingar myndu sjálfir gefa fyrir því að vilja slíka þjónustu. Gögn frá Oregon fylki í 
Bandaríkjunum gefa t.d. annað til kynna. Sjá Angela Morrow, „Reasons for Seeking Physician-–
Assisted Suicide,” VeryWell Health, https://www.verywell.com/reasons-–for-–seeking-–physician-
–assisted-–suicide-–1132378.  

https://www.verywell.com/reasons-for-seeking-physician-assisted-suicide-1132378
https://www.verywell.com/reasons-for-seeking-physician-assisted-suicide-1132378
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3. Gegn innleiðingu líknardráps 

 

Samkvæmt niðurstöðu Kamms er til, undir mjög ákveðnum kringumstæðum, 

siðferðilegur réttur til að deyja en hún segir ekkert um hvernig slíkur réttur yrði lagalegur, 

þ.e. hvernig ætti að leiða þann rétt í lög og reglugerðir. Í grein sinni „Against the Right to 

Die” tekst heimspekingurinn David Velleman á við þá spurningu og kemst að þeirri 

niðurstöðu að þótt siðferðilega réttmætt geti talist fyrir ákveðna einstaklinga að fá að 

deyja þá sé ekki endilega rétt eða hagkvæmt að festa slík réttindi í lög. Velleman hefur 

mál sitt á sömu kantísku umræðu um líknardráp og fjallað er um hér að ofan, en fullyrðir 

að hún eigi ekki endilega við í sama skilningi og Kamm leggur í hana.39 Hann fullyrðir að 

hugtök eins og reisn og sjálfræði þýði ekki endilega það sama í daglegri umræðu og þau 

gera í fræðilegri umræðu um tilteknar siðfræðikenningar. Þegar hugtök eins og reisn og 

sjálfræði eru notuð í umræðu um líknardráp er oftast átt við sjúklinga sem virðast í hættu 

á að glata þeim. Reisn þeirra er í hættu vegna skertrar líkamlegrar eða andlegrar getu 

og sökum þess að þau eru háð læknismeðferð eða að sjálfræði þeirra sé óhóflega skert 

vegna þess að þau geta ekki fengið að velja hvernig og hvenær þau fá að deyja. 

Velleman bendir á að þó eflaust sé margt til í þessu er þetta ekki endilega það sem Kant 

hafði sjálfur í huga þegar hann notaði þessi hugtök. Þegar Kant talar t.d. um reisn sem 

hluta af því sjálfstæða gildi mannlífsins sem rætt var hér að ofan, þá á hann ekki við neitt 

sem tengist því að manneskja geti verið sjálfstæð og séð um sig sjálfa með því t.d. að 

geta gengið óstudd, matað sjálfa sig eða farið á klósettið sjálf. Velleman bendir á að 

þessi skilningur á reisn hefur að gera með það sem hann kallar óhóflega áherslu 

vestræns samfélags á sjálfstæði einstaklingsins, líkamlega getu og æsku og að slík 

ofuráhersla sé allt annað en æskileg þegar rætt er um velferð og réttindi sjúklinga.40  

Hvað sjálfræði sjúklinga varðar bendir Velleman á að það séu tvær mismunandi 

leiðir til að skilja gildi þess og að einungis ein þeirra eigi einhverja samleið með 

hugmyndum Kants. Í fyrsta lagi er hægt að fylgja skilyrðislausa skylduboðinu með því að 

breyta ekki af ástæðum sem við gætum ekki metið gildar fyrir alla hugsandi einstaklinga. 

Í þessum skilningi er lögð áhersla á færni einstaklingsins til sjálfræðis með því að sýna 

honum ávallt virðingu, eins og t.d. læknir myndi virða sjálfræði sjúklings síns með því að 

útskýra með vísun í ofangreint skylduboð af hverju hann kýs að gera eða gera ekki þetta 

fyrir hann. Í öðru lagi er hægt að skilja sjálfræði á þann hátt að það sé best virt með því 

                                                           
39 Velleman, David, „Against the Right to Die,” Journal of Medicine and Philosophy 6/17 (1993): 2. 
40 Sama rit, 2. 
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að hámarka möguleika einhvers í hverju tilviki. Hér er áherslan því ekki á færni til 

sjálfræðis, heldur möguleika til sjálfræðis, með því að gefa einhverjum sem flesta 

valkosti því slíkir valkostir hafa jákvætt gildi í sjálfu sér.41 Velleman bendir á að þessi 

síðari túlkun hafi lítið með kantískan skilning á sjálfræði að gera. Samkvæmt honum 

snýst sjálfræði í huga Kants um að taka ákvarðanir sem fólk getur röklega réttlætt 

gagnvart öðrum en ekki með því að leyfa öðrum að taka slíkar ákvarðanir eða með því 

að finna leiðir til þess að þeir geti tekið slíkar ákvarðanir.  Því fullyrðir Velleman að þegar 

talað er um virðingu fyrir sjálfræði og reisn til að renna stoðum undir siðferðilegan rétt til 

að deyja sé alls ekki ljóst að sami skilningur sé lagður í hugtökin og hjá Kant sjálfum og 

því sé spurning hvort sú hugtakanotkun hafi gilt siðferðilegt innihald. 42 

Þrátt fyrir að efast um að nota megi kantísk rök til stuðnings líknardrápi bendir 

Velleman á að í einhverjum tilvikum gæti líknardráp verið réttlætanlegt með þeim leiðum. 

Virðing fyrir mannhelgi manneskju gæti kallað á það að leyfa manneskju að deyja í þeim 

tilvikum þar sem reisn hennar væri óheyrilega sködduð. Sá hængur er á að reisn 

manneskju samkvæmt Kant getur einungis talist það sködduð í aðstæðum þar sem 

rökfærni og hæfni manneskju til ákvarðana er afar skert, en slíkt er aftur forsenda fyrir 

reisn hennar. Því er í besta falli varasamt að vilja leyfa beint líknardráp að ósk sjúklings 

byggt á kantískum rökum. Því samkvæmt þeim rökum telur Velleman að líknardráp væri 

almennt séð einungis leyfilegt í aðstæðum þar sem hæfni til slíkrar ákvarðana væri skert 

um of.43 Hann leggst því gegn líknardrápi sem lagalegum rétti því að hans mati býður 

það eiginlega upp á ákveðna mótsögn, það sé einungis leyfilegt í þeim kringumstæðum 

að hæfni til ákvarðanatöku sé alvarlega skert (sem er almennt talin grunnforsenda fyrir 

slíkum beiðnum), en að í þeim tilfellum sem slík hæfni er óskert er það ekki leyfilegt því 

það myndi brjóta gegn kantískum hugmyndum um reisn og mannhelgi. Þessi afstaða 

Vellemans stangast ekki einungis harkalega á við túlkun Kamm, heldur virðist hún einnig 

ganga gegn rétti sjúklinga til að hafna meðferð með dauðann sem markmið eins og 

Kamm bendir réttilega á. Við virðumst því hafa tvo ólíka siðferðilega grunna fyrir réttinum 

til þess að deyja. Annar byggir á frelsi einstaklingsins til að meta hvenær líf hans er ekki 

þess virði að lifa því lengur (t.d. vegna ólæknandi sársauka), en hinn er grundvallaður á 

því að líf hans sé ekki þess virði að lifa því þegar hann hefur misst þá rökgáfu og hæfni 

sem hann þarf til að taka slíkar ákvarðanir.  
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Aðaláhersla Vellemans er þó ekki á þessa röksemdafærslu, heldur einbeitir hann 

sér fremur að leikslokarökum, þ.e. mögulegum röklegum afleiðingum innleiðingar og 

lögleiðingar líknardráps. Leikslokarök um líknardráp eru ekki ný af nálinni  og tekur 

Velleman sem dæmi þá vangaveltu að innleiðing líknardráps muni óumflýjanlega leiða til 

þess að sjúklingar muni nýta sér þjónustu sem þeir myndu í raun ekki hagnast á. Rök 

Vellemans beinast þó ekki að þeirri spurningu, þ.e. hvort sjúklingar geti fyrir slysni óskað 

eftir líknardrápi sem þeir ættu í raun ekki að fá, heldur hvort það sé æskilegt eða rétt að 

bjóða þeim upp á þann valkost yfirhöfuð. Jafnvel þótt við ímyndum okkur að allir 

sjúklingar sem stæði líknadráp til boða hefðu alltaf rétt fyrir sér í vali sínu, og að enginn 

myndi fá slíka þjónustu fyrir rangar sakir, þá fullyrðir Velleman að það eitt að auka við 

sjálfræði sjúklinga með því að gefa þeim þennan valkost gæti valdið þeim miska. 44 

Til að útskýra mál sitt vitnar Velleman í verk Schellemans og Dworkins um eðli og 

gildi möguleika og valkosta. Einstaklingar eru oftast vissir um, bendir hann á, að ef þeir 

eru nokkuð öruggir um að gera ekki mistök þá sé gildi hvers tiltekins valkosts jafn hátt og 

það gildi sem við fáum út úr því að nýta hann, en gildi hans núll eða hlutlaust ef við 

nýtum hann ekki. Það er, séum við ekki líklegri til að gera mistök í þessu frekar en öðru, 

þá lítum við altént á ónýtta valkosti sem skaðlausa. Því verður gildi þess eins að hafa 

valkost fyrir okkur, óháð því hvort hann sé nýttur, jákvætt. 45 Velleman fullyrðir að þvert á 

móti geti sumir valkostir reynst okkur skaðlegir bara með því að öðlast þá. Schelleman, 

sem Velleman vitnar í, tekur dæmi úr heimi samningaviðræðna til að sýna fram á að 

stundum sé betra að hafa færri valkosti en fleiri. Verkalýðsforingi sem á í strembnum 

viðræðum við atvinnurekendur er í sterkari stöðu ef hann hefur ekki umboð frá 

félagsmönnum sínum til að samþykkja launalækkun. Ef slíkt umboð væri til staðar og 

atvinnurekendur vissu af því myndu þeir e.t.v. ekki sætta sig við annað, en hefðu annars 

þurft að vera opnir fyrir málamiðlun. Verkalýðsforinginn þyrfti í þeirri stöðu að velja annan 

af tveim kostum sem væru honum hvorugir hagstæðir, að samþykkja launalækkun eða 

boða til verkfalls. Velleman notar annað dæmi frá Dworkin sem mörgum ætti að vera 

kunnugt, um afgreiðslumanninn í kjörbúð sem hefur engan aðgang að peningaskápnum 

þegar ræningjar banka upp á. Þetta fyrirkomulag kemur ekki til vegna þess að 

afgreiðslumaðurinn treystir sér ekki til að gera ekki mistök hvað varðar að opna 
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peningaskápinn, heldur sökum þess að hefði hann yfirhöfuð völ á því myndi það gera 

hann (og búðina) að álitlegra skotmarki fyrir slíka ræningja. 46 

Velleman fullyrðir að fleiri valkostir séu ekki endilega æskilegir í öllum tilvikum. 

Það er ekki einungis vegna þess að þeir beita okkur þrýstingi eða valda okkur 

óþægindum, heldur vegna þess að þeir geta neytt okkur til að réttlæta eitthvað tiltekið 

ástand eða val okkar þegar við þurftum þess ekki áður. Ef einstaklingi er boðið upp á 

annan valkost við óbreytt óstand (e. status quo) er í raun verið að búa til tvær 

mismunandi niðurstöður af því vali og þær niðurstöður eru ólíkar fyrir einstaklinginn 

miðað við að honum hefði ekki boðist valið til að byrja með. Til dæmis tekur Velleman 

dæmi um einhvern sem er boðið í matarboð. Við slíkt boð býðst einstaklingnum tveir 

valkostir, að mæta í matarboðið eða vera heima, en við það missir hann eitthvað líka, 

nefnilega hið óbreytta ástand sem gerði honum kleift að vera heima hjá sér það kvöld án 

þess að réttlæta það sérstaklega. Hér á Velleman ekki við að það sé fólki mikil kvöð að 

vera boðið í mat, né að það sé í flestum tilfellum óþægilegt að þurfa að afþakka slík boð, 

heldur einfaldlega að þessi missir á hinu óbreytta ástandi geti stundum verið 

einstaklingum skaðlegra en sá mögulegi ágóði sem hann hefur af valinu.47 Þegar öllu er 

á botninn hvolft er Velleman að tala um líknardráp og hvort sjúklingum, eða tilteknum 

hópi þeirra, sé endilega æskilegt að hafa völ á því. 

Velleman fullyrðir að valkosturinn á líknardrápi ræni sjúklinga ákveðnum 

verðmætum, nefnilega því að fá að haldast lifandi sem óbreyttu ástandi. Hann frábiður 

sér að mestu tilvistarspekilegar vangaveltur í anda Camus, sem ganga út á það að tilvist 

fólks sé daglegt val á milli lífs og dauða, og fullyrðir að í hversdaglegum skilningi sé fólk 

ekki sífellt að velta fyrir sér valkostinum á milli sjálfsmorðs eða áframhaldandi tilvistar 

sinnar.48 Það sé í flestum tilvikum ómeðvitað að velja að halda áfram að lifa og ályktar að 

annað fólk hafi ekkert út á það að setja. Með því að gefa sjúklingum valkost á líknardrápi 

fullyrðir Velleman að verulega verði hróflað við því ástandi. Strax og manneskju er gefinn 

kosturinn á milli þess að velja líf eða dauða missir manneskjan það óbreytta ástand að 

vera einfaldlega lifandi og hún verður hálfgerður gerandi gagnvart sínu eigin lífi, þar sem 

hún þarf nú fyrst meðvitað að velja það umfram dauðann. Enn fremur bendir Velleman á 

að þegar manneskja þarf að velja eitthvert ástand umfram annað þá sé hún þar með 

með orðin ábyrg fyrir því ástandi, og ef hún er ábyrg fyrir slíku ástandi gæti hún þurft að 

réttlæta það ástand -– hvort sem það væri fyrir sjálfum sér eða öðrum. Með innleiðingu 
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líknardráps fullyrðir Velleman að það gæti komið upp sú staða að allir sjúklingar sem 

stæði það til boða, ekki bara þeir sem myndu velja það, þurfa allt í einu að fara að 

réttlæta áframhaldandi tilvist sína. Byrðin á bakvið slíka réttlætingu gæti jafnvel reynst 

sumum þeirra óbærilegri en allt annað sem þau þyrftu annars að ganga í gegnum.49  

Samkvæmt Velleman eru nokkrar ástæður fyrir því að þetta val, um að lifa eða 

deyja, gæti reynst sjúklingum skaðlegt. Í fyrsta lagi nefnir hann áherslur vestræns 

samfélags á sjálfstæði og atorku. Það þykir ekki æskilegt að vera veikur eða að öðru 

leyti upp á aðra kominn, en slíkt fullyrðir hann að myndi skapa þrýsting á sjúklinga þegar 

það ástand hættir að vera ekki í þeirra valdi og breytist í áframhaldandi val þeirra sjálfra. 

Í öðru lagi fullyrðir hann að veikindi og kvalir sjúklinga séu í flestum tilvikum talsverð 

tilfinningaleg og fjárhagsleg byrði á aðstandendur þeirra. Þó okkur finnist kannski ekki 

líklegt að skyldmenni sjúklinga fari beinlínis að hvetja þá til að binda enda á líf sitt, þá 

þyrfti þess ekki endilega til til þess að beita sjúklinga þrýstingi. Sjúklingar, að því gefnu 

að þeir séu með fullri rænu, eru oftar en ekki mjög meðvitaðir um hvers lags byrði þeir 

kunna að vera á herðum annarra og gætu alveg upp á sitt eindæmi ákveðið að létta 

hana. Velleman ímyndar sér því að við innleiðingu líknardráps gætu margir sjúklingar, 

sem að öllu óbreyttu myndu velja að halda áfram að lifa, ályktað að fólk í kringum þá 

vildu frekar að þeir nýttu sér þann valkost. 50
  

Umræða um innleiðingu líknardráps eða réttar til að deyja er að mörgu leyti lík 

því að vilja innleiða rétt til einvíga að mati Vellemans. Sá sem fullyrðir að hann hefði rétt 

til þess að skora annan á hólm einungis út frá sjálfræði sínu, því það sé einkamál 

tveggja samþykkra fullorðinna einstaklinga, misskilur að mati Vellemans alveg af hverju 

slík einvígi eru bönnuð. Í samfélagi þar sem slík einvígi eru leyfð er hvatinn til þess að 

samþykkja slík einvígi oft sá andlitsmissir sem einstaklingurinn sem hafnar slíku boði 

þarf að þola. Sá skaði er ekki til staðar séu einvígi bönnuð, né sá ágóði sem væri af því 

að vinna þau. Með því að leyfa einvígi fullyrðir hann að fólk fái um leið nýja hvata til þess 

að stunda þau, og því sé ekki svo fjarstæðukennt að fullyrða að með því að innleiða 

líknardráp séu fólki gefnir nýir hvatar til þess að velja dauðann.51 Velleman hafnar því 

enn fremur að rök hans séu eintóm forræðishyggja. Hann óttast ekki að sjúklingum sé 

ekki treystandi því þeir gætu gert mistök í vali sínu um líknardráp þar sem hann ákvað 

að gefa sér frá upphafi að slíkt væri ekki inn í myndinni, Rök hans snúa fremur að því að 

valið sjálft, óháð því hvað sé valið, gæti reynst skaðlegt. Andstaða Velleman við 
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innleiðingu líknardráps snýst því að miklu leyti um skaðaminnkun, þar sem hann telur að 

skaðinn sem gæti leitt af því að innleiða líknardráp væri mögulega meiri en ágóðinn fyrir 

þá sem myndu réttilega nýta sér þann valkost.52 Velleman viðurkennir jafnframt að rök 

hans þurfi óumflýjanlega að eiga við um þá sjúklinga sem hafna lífsbjargandi 

læknismeðferð, en valið um slíkt getur varla talist svo ólíkt líknardrápi að því leyti að 

sami skaðlegi þrýstingur gæti átt við. Í því tilviki er þó skaðinn af því að neita sjúklingum 

um þann valkost aðallega bundinn í því að það þyrfti að beita þá valdbeitingu, með því 

að neyða þá til að nærast og halda áfram læknismeðferð, og því trompi það þann 

mögulega skaða sem valkosturinn einn og sér gæti valdið þeim. 

Velleman lýkur máli sínu á því að fullyrða að hann sé ekki andvígur líknardrápi í 

öllum tilvikum, einhverjir sjúklingar hafa að hans mati rétt til að deyja og að í þeim 

tilvikum sé mannúðlegast að verða við því.53 Hann hefur áhyggjur af því að ekki sé hægt 

að viðurkenna þann rétt í samfélaginu með því að binda hann í lög án þess að valið um 

hann myndi reynast sumum sjúklingum skaðlegt. Slík löggjöf þyrfti að glíma við 

spurningar á borð við hvernig slíkt val yrði metið af sjúklingum og aðstandendum þeirra, 

hvaða áhrif það myndi hafa á samband sjúklings við aðstandendur sína, hvort sjúklingar 

gætu upplifað höfnun við að velja ekki líknardráp og hvort þeir myndu jafnvel velja 

líknardráp sem óumbeðna gjöf til fjölskyldumeðlima sinna. Slíkum spurningum telur 

Velleman að væri nær ómögulegt að svara til fulls í nokkrum lögum eða regluverki. 54 

Hann kemst því að þeirri niðurstöðu að ef innleiða ætti líknardráp ætti í mesta lagi að 

leyfa heilbrigðisstarfsmönnum að bjóða tilteknum sjúklingum upp á slíka þjónustu og að 

aldrei sé hægt að skylda þau til þess. Samkvæmt Velleman ætti líknardráp í besta falli 

að vera alfarið háð samþykki heilbrigðisstarfsfólks sem gæti alltaf neitað sjúklingi um 

slíka þjónustu. Í túlkun hans gæti sumum sjúklingum því staðið líknardráp til boða, en 

ekki er hægt að fullyrða að þeir hafi mjög almennan rétt og sterka kröfu til þess. 
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Samantekt og niðurstöður  

 

Er hægt að tala um einstaklingsbundinn rétt til að deyja? Samkvæmt greiningu 

Feinbergs er það ekki órökrétt, en tvísýnt er hversu langt slíkur réttur nær í umræðu um 

beint líknardráp. Í máli sínu tekur hann fyrir réttinn til lífs, bæði sem grundvallandi 

fyrirmynd að mannréttindum almennt, en einnig til samanburðar við réttinn til að deyja 

þar sem óhjákvæmilegt er að upplifa þetta tvennt sem ákveðnar andstæður.  Þrátt fyrir 

ríka tilhneygingu til þess að telja réttinn til lífs algildan er erfitt að færa rök fyrir slíku. Þó 

má túlka ákveðna eiginleika hans sem algilda og því opnast glufa fyrir það að hægt sé 

að afsala sér honum undir ákveðnum kringumstæðum. Það er þó háð því að við lítum 

ekki á líf einstaklingsins sem eins konar samfélagsgæði sem hann og samfélagið allt ber 

skyldu til að varðveita, heldur að gildi þess liggi frekar í frelsi hvers og eins til að lifa eða 

að deyja. Velji einhver að deyja gæti hann því aflétt þeirri skyldu af öðrum að drepa hann 

ekki. Slíkur valfrjáls réttur lífs eða dauða er ekki ósamrýmanlegur hefðbundnum 

hugmyndum okkar um mannréttindi, en það er erfitt að sjá hvernig slík túlkun myndi ekki 

veikja á einhvern hátt stöðu réttarins til lífs. Túlkun Feinbergs á mögulegum rétti til að 

deyja virðist bæði of breið og ná of stutt, hún býður upp á að fólk geti valið að deyja af 

ástæðum sem gætu reynst tímabundnar eða illa ígrundaðar en gerir engar kröfur til 

annarra um að aðstoða við það. Skynsamlegra hlýtur að teljast að þegar fólk ákveður að 

líf sitt sé ekki þess virði að lifa því geti það ekki verið af hvaða ástæðu sem er. Ef aðrir 

eiga á annað borð að fallast á slíkt mat (og aðstoða við beiðnir um líknardráp) þurfa að 

vera afar sannfærandi og aðkallandi rök til staðar fyrir því. En strax og réttinum til að 

deyja eru settar slíkar skorður svo að hann geti náð til líknardráps fjarlægjumst við algjört 

valfrelsi Feinbergs og endum með eitthvað skilyrtara og aðstæðubundnara. 

 Slíkur skilyrtur réttur til að deyja grundvallast að mati Kamm á líkamlegum 

kvölum sjúklinga. Þegar fólk situr uppi í þeim aðstæðum að horfa fram á ekkert nema 

áframhaldandi tilvist óbærilegs sársauka sem læknisfræðin hefur ekki tæki og tól til að 

meðhöndla hljóta allir að samþykkja að þeirri manneskju sé til hagsbóta að deyja. Kamm 

tekur fyrir mjög ákveðin skilyrði til að sýna fram á að líknardráp geti verið siðferðilega 

verjandi og leyfir sér að fullyrða að í þeim tilvikum væri jafnvel hægt að skylda 

heilbrigðisstarfsfólk til að veita slíka þjónustu. Hún ræðir rétt dauðvona sjúklinga til að 

þiggja banvæna lyfjagjöf til að lina sársauka til að halda á lofti þeirri hugmynd að læknar 

sem að komi að slíkum ákvörðunum séu í raun aðilar að drápi hvort eð er og því sé 

enginn siðferðilegur munur á því og líknardrápi. Þau rök halda samt einungis vatni ef 
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hægt er að sýna fram á að læknar séu reglulega að valda dauða sjúklinga sinna með 

slíkri lyfjagjöf, en rannsóknir gefa til kynna að það er alls ekki víst. Almenn skynsemi 

virðist enn fremur gefa til kynna að dæmi Kamms séu e.t.v of fræðileg. Það er erfitt að 

ímynda sér að upp komi ýkja mörg tilvik þar sem kvalir sjúklinga séu bókstaflega 

ólæknandi, þ.e. að upp komi aðstæður þar sem ekkert sé hægt annað að gera til að 

meðhöndla sársauka en að leyfa einhverjum að deyja. Þar að auki hlýtur að teljast 

langsótt að hægt sé að aðgreina sársauka eða erfiðleika einstaklings í tvo aðskilda dálka 

sem eru annars vegar líkamlegs eðlis og hins vegar andlegs, en Kamm viðurkennir að 

það fyrra sé nægilegt skilyrði fyrir réttinum til að deyja en hitt ekki. Ólíkt Feinberg, sem 

býr mögulegum rétti til að deyja mjög breiðan grunn, sníður Kamm honum svo þröngan 

stakk til að sýna fram á tilvik þar sem allir ættu að vera sammála um hann að það gæti 

reynst erfitt að samræma hann málstað þeirra sem berjast fyrir viðurkenningu hans.  

 Velleman samþykkir að háð ákveðnum skilyrðum hafi sumir rétt á því að deyja, 

en einbeitir sér fyrst og fremst að því hvaða áhrif það gæti haft að innleiða þann rétt í 

lög. Hann bendir á að slíkur valkostur, yrði hann gerður aðgengilegur á mjög almennann 

hátt, gæti í sjálfu sér valdið ótalmörgum sjúklingum skaða sem hefðu að öllu jöfnu engan 

áhuga á honum. Það er ekki sökum þess að þeir gætu valið að deyja fyrir slysni, heldur 

einfaldlega vegna þess að valkosturinn rænir þá því grundvallarástandi að halda áfram 

að lifa og þiggja meðferð við kvillum sínum án þess að þurfa að réttlæta það. Velleman 

virðist ímynda sér frekar frjálslega innleiðingu líknardráps sem stemmir ekki endilega við 

þær hugmyndir sem flestir hafa um málið, Lög um líknardráp í löndum þar sem það er 

heimilt byggja á ströngu ferli undir forræði fagaðila, ekki eyðublaði sem sjúklingur getur 

fyllt út einn daginn í kæruleysi. Ég tel rök hans samt sem áður eiga við að því leyti að ef 

innleiðing líknardráps kæmi til sögunnar yrði regluverk um það varla meitlað í stein. 

Umræða um skilyrði fyrir líknardrápi, sanngirni þeirra skilyrða og hvaða hópar hefðu rétt 

á því og hvaða hópar ekki yrði sífellt í þróun. Það er ekki ólíklegt að hópurinn sem stæði 

slík þjónusta til boða myndi frekar stækka frekar en að minnka, t.a.m. vegna þess að 

þrýstihópar myndu leitast við að fá skilyrði fyrir líknardrápi rýmkuð. Þar með myndi sá 

hópur einnig stækka sem Velleman fullyrðir að gæti beðið skaða af slíkri löggjöf. 

Ég hef skoðað hugmyndir þriggja mismunandi heimspekinga til að fá ólíka sýn á 

það hvort hægt sé að tala um rétt til að deyja og hvað felst í þeim rétti. Þær hugmyndir  

virðast fyrst og fremst spretta af sömu rót, sjálfræði einstaklingsins og frelsi til að haga 

sínum málum eins og hann vill, en frá því má komast að ólíkum niðurstöðum. Ef 

einstaklingurinn fær að haga sínu lífi eins og honum sýnist því að hann er best til þess 
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fallinn að sjá um það, þýðir það að hann hljóti líka að vera best til þess fallinn að ákveða 

hvernig og af hverju hann fær að deyja? Bæði Feinberg og Kamm byggja á þeim grunni 

að horfa á réttinn til lífs sem valfrjálsan og siðferðilega vafamálið við líknardráp er í þeirra 

túlkun ekki hvort einstaklingurinn geti réttlætt það að vilja deyja heldur hvernig hann geti 

réttlætt það nægilega til þess að aðrir aðstoði hann. Þetta er sjálfsagt eðlilegur grunnur 

til að byggja á ætli maður að verja siðferðilegan rétt til að deyja, en einn og sér virðist 

hann fremur valtur. Þótt ég sé sammála Feinberg að það sé beinlínis ekki hægt að tala 

um skyldu til að lifa, þá er ríkuleg viðleitni fræðimanna og fólks almennt til þess að líta á 

réttinn til lífs sem algildan til marks um að hann snúist um meira en bara 

einstaklingsfrelsi. Fólk hefur ekki óskoraðan rétt til að aðrir standi aðgerðarlausir hjá 

þegar það velur að deyja, frekar en að það hefur rétt til þess að keyra án sætisbeltis og 

stofna þar með lífi sínu í hættu af gáleysi, einfaldlega vegna þess að samfélagið lítur á 

dauðann sem almennt séð skaðlegan nema undir mjög tilteknum kringumstæðum. Þótt 

rétturinn til að deyja sé því grundvallaður á sjálfræði einstaklingsins þá þarf hann samt 

að vera ákveðnum skilyrðum háður ef hann á að öðlast almenna viðurkenningu. 

Þau skilyrði virðast vera alveg jafn tengd mannúðarsjónarmiðum og sjálfræði. 

Kamm telur að einstaklingurinn geti sýnt fram á að líf sitt sé ekki þess virði að lifa því, og 

fengið þar með að deyja á þann hátt að hann brjóti ekki á mannhelgi sinni, þegar hann 

sér fram á ekkert nema linnulausar kvalir. Velleman vill meina að skerðing á því sjálfræði 

sé hins vegar grundvöllurinn fyrir því að aðrir sjái sér fært að leyfa slíkum einstaklingi að 

deyja. Hvort sem reynist réttara, en skerðing á andlegri getu þykir mér vera alveg jafn 

gild ástæða fyrir því að vilja deyja og líkamlegar kvalir, þá virðist ákvörðunin samt alltaf 

þurfa að rata í hendur annarra. Slíkar ákvarðanir ættu að enda í höndum fagaðila eða 

lækna sem geta metið lífskosti sjúklinga með tilliti til sársauka eða andlegrar getu þeirra 

og tekið þá lokaákvörðunina í samráði við þá. Rétturinn til lífs og rétturinn til að deyja eru 

því langt frá því að vera jafnréttháir, þvert á móti getur sjúklingur ekki afsalað rétti sínum 

til lífs nema að vel ígrunduðu máli. Sumir sjúklingar hafa óneitanlega siðferðilegan rétt á 

því að deyja, en sá réttur virðist þó jafn kyrfilega tengdur mannúðarsjónarmiðum og 

faglegu forræði og hann er grundvallaður á sjálfræði þess sem gerir tilkall til hans.  

Hvað innleiðingu líknardráps varðar er það langt frá því að vera einfalt mál. 

Velleman bendir á að innleiðing líknardráps gæti haft víðtæk áhrif á fleiri en bara þá 

einstaklinga sem myndu nýta sér slíka þjónustu. Tilkoma líknardráps gæti jafnvel 

gjörbreytt stöðu allra sjúklinga innan heilbrigðiskerfisins sem hefðu mögulega rétt á því 

að nýta sér það. Velleman skilur réttinn til lífs á þveröfugan hátt við Feinberg, gildi hans 
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liggur ekki í því að hafa val um að lifa eða deyja heldur liggur gildi hans m.a. í því ástandi 

að þurfa ekki sérstaklega að réttlæta áframhaldandi líf sitt. Ég held að það þurfi að brúa 

bilið á milli þessara sjónarmiða með tilliti til líknardráps, réttinn til lífs ætti ekki einungis 

að skilja út frá gildi einstaklingsfrelsis heldur einnig út frá þeirri vernd og samábyrgð sem 

hann felur í sér. Langveikir sjúklingar þá sjálfsögðu kröfu til samfélagsins að þeim standi 

til boða heilbrigðisþjónusta sem sinni þeim og haldi í þeim lífinu eins lengi og mögulegt 

er, óháð því hvaða fjárhagslega eða andlega toll slík veikindi og læknismeðferð kann að 

taka. Með innleiðingu líknardráps fullyrðir Velleman að sú krafa myndi standa veikari 

fótum þar sem gildi hennar lægi ekki lengur í augum uppi, heldur þyrftu sjúklingarnir 

sjálfir að réttlæta hana. Í þeim skilningi gæti rétturinn til að deyja, yrði hann almennt 

viðurkenndur, ógnað rétti þeirra til lífs sem hefðu engan áhuga á rétti til að deyja. Enn 

fremur mætti velta fyrir sér á dögum markaðsvæðingar í heilbrigðisþjónustu, þar sem 

meðferð og rannsóknir á tilteknum sjúkdómum eru m.a. metin út frá 

hagkvæmnissjónarmiðum, hvort innleiðing líknardráps myndi ekki óhjákvæmilega leiða 

til umræðu um fjárhagslega hagkvæmni þess fyrir samfélagið. Ég held að það yrði 

ógeðfelld umræða sem við getum einungis forðast með því að innleiða ekki líknardráp 

nema með hagsmuni allra málsaðila að leiðarljósi og undir afar ströngum skilyrðum. 

 Mannréttindi fá ekki gildi sitt einungis út frá siðfræðilegri umræðu og fræðibókum. 

Þau hafa merkingu vegna lifandi orðræðu, þróun hugmynda og almennri viðurkenningu 

þeirra samfélaga sem hafa þau í hávegum. Hugmyndir eins og rétturinn til lífs, 

eignarréttur, réttur til trúfrelsis og jafnra kjara kynjanna bárust ekki til okkar á steintöflu 

að ofan heldur þróuðust þær með umræðu og baráttu ólíkra hópa á ólíkum tímum í okkar 

sögu. Ef rétturinn til að deyja á að verða næsta atriðið á þeim lista þarf að vanda vel til 

verka sökum þess hann verður aldrei almennur, þvert á móti eru veigamiklir hagsmunir 

fólgnir í því að hann rati einungis í réttar hendur. Þegar orðið er við ósk einstaklings um 

að deyja er það eðli málsins samkvæmt einstök og óafturkræf ákvörðun. Mér virðist ljóst 

að sú ákvörðun ætti ekki einungis að vera á forræði einstaklingsins sjálfs. Það er bæði 

vegna þess að slík ákvörðun hefur alltaf varanleg áhrif á aðra en hann og einnig vegna 

þess að réttmæti hennar verður ávallt bundin forræði og tengd faglegri þekkingu 

heilbrigðisstarfsfólks. Í upphafi þessarar ritgerðar vísaði ég í slagorðið „Mitt líf, mitt val“ 

sem vísar til baráttu gegn takmarkandi regluverki og skerðingu einstaklingsfrelsis. Í tilviki 

líknardráps er það frelsi hins vegar allt annað en sjálfsagt. Þótt umræða um líknardráp 

snúist í grunninn um hagsmuni einstaklingsins snýst hún einnig um miklu meira, 

nefnilega samfélagssýn okkar í heild, hugmyndir um líf og dauða, stöðu sjúklinga og 
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fjölskyldna þeirra og hlutverk heilbrigðisþjónustu. Eins og oft áður er niðurstaðan sú að 

hagsmunir heildarinnar setja einstaklingsfrelsinu skorður í siðuðu samfélagi. 
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