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ÚTDRÁTTUR 
Þungunarrof hefur á síðustu áratugum verið mikið hitamál í daglegri umræðu og málefnið 
stendur nærri fjölmörgum einstaklingum á öndverðum pólum skoðana. Flestir hafa skoðun á 
málefninu en fæstum tekst að komast að afdráttarlausri niðurstöðu, enda um að ræða flókið 
samspil siðfræði, læknisvísinda og mannréttinda. Árið 2017 var 1.044 þungun löglega rofin á 
Íslandi. Konum er þó ekki frjálst að gangast undir þungunarrof á Íslandi heldur er það háð 
samþykki tveggja heilbrigðisstarfsmanna, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og 
fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. 
 Helsta viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvaða hagsmunir ráða ferðinni við mat á 
því hvernig aðgengi kvenna að ráðstöfunum til að rjúfa þungun eigi að vera háttað, og hvernig 
vega skuli þá hagsmuni, hvaða réttindi þungaðar konur hafa í þessum málum og hvernig þau 
réttindi eru tryggð í raun og veru í íslenskum rétti. Þeir hagsmunir sem vega hvað þyngst á móti 
réttindum kvenna til að ráða yfir líkama sínum þegar kemur að því að rjúfa þungun eru réttindi 
fósturs og er því skoðað hvernig réttarvernd fósturs er háttað á Íslandi. Núgildandi lög um 
þungunarrof eru frá árinu 1975 en heilbrigðisráðherra hefur nú lagt fram á Alþingi nýtt 
frumvarp til laga um efnið sem boðar umtalsverðar breytingar, þ. á m. að þungunarrof skuli 
heimilað að ósk konu til loka 22. viku þungunar. 
 Núgildandi lög nr. 25/1975 vernda ekki með fullnægjandi hætti friðhelgi einkalífs kvenna, 
þ. á m. líkamlegt sjálfræði þeirra og sjálfsákvörðunarrétt, né rétt kvenna til heilbrigðis. Með 
lögfestingu þess frumvarps til laga um efnið sem nú liggur fyrir Alþingi yrði úr þessu bætt og 
réttarstaða þungaðra kvenna yrði öruggari. Með frumvarpinu er einnig ætlað að bæta úr þeim 
greinarmun sem gerður er á fötluðum fóstrum og ófötluðum í núgildandi lögum nr. 25/1975 þar 
sem frumvarpið gerir ekki ráð fyrir lengri tímaramma leyfilegs þungunarrofs ef líkur eru á að 
barn muni fæðast með fötlun. Þvert á móti skuli einungis heimilt að rjúfa þungun eftir 22. viku 
þungunar ef lífi hinnar þunguðu konu er stefnt í hættu eða ef fóstur telst ekki lífvænlegt til 
frambúðar. Með því fyrirkomulagi er sjálfsforræði kvenna virt án þess að gengið sé á jafnrétti 
fatlaðs fólks og ófatlaðs. Með tilliti til réttinda kvenna í tengslum við barneignir er mikilvægt 
að mælt sé fyrir um á skýran hátt að ákvörðunarvald um þungunarrof sé alfarið í höndum hinnar 
þunguðu konu. Þrátt fyrir að konur hafi í framkvæmd síðustu ára ekki verið hindraðar í að fá 
þungun sína rofna á fyrstu sextán vikum þungunar er núgildandi fyrirkomulag ófullnægjandi 
þar sem lögin kveða ekki með skýrum hætti á um að konur hafi þann rétt. Verði frumvarpið að 
lögum markar það tímamót í jafnréttisbaráttu kvenna því réttur þeirra til sjálfsforræðis, einkum 
þegar kemur að barneignum, er grundvallarþáttur jafnréttis kynjanna.  



FORMÁLI 
Í námi mínu við lagadeild Háskóla Íslands hafa mannréttindi, barnaréttur og kvennaréttur átt 
hug og hjarta mitt og við val á efni meistararitgerðarinnar lá beinast við að finna áhugavert 
viðfangsefni á einhverju af þeim þremur sviðum. Í einum fyrirlestri áfangans Mannréttindi 
barna haustið 2017 fann ég svo það efni sem sameinar öll sviðin þrjú, þ.e. þungunarrof og þau 
réttindi kvenna og ófæddra barna sem vegast á. Þungunarrof og réttindi kvenna yfir líkama 
sínum vekur einnig eðlilega mikinn áhuga ungrar konu á barneignaraldri. Verkefnið var 
krefjandi því við vangaveltur um þungunarrof þarf að taka til íhugunar mörg og flókin álitaefni 
og taka tillit til fleiri sviða en lögfræði, t.a.m. siðfræði og læknavísinda. 

Ég vil færa Brynhildi G. Flóvenz mínar allra bestu þakkir fyrir dygga leiðsögn, mikla 
hvatningu og fyrir að sýna í verki mikilvægi þess að taka tillit til og koma til móts við veruleika 
kvenna. Ég vil þakka kærasta mínum, Mána Veigari Sverrissyni, fyrir ómetanlegan stuðning 
við skrif ritgerðarinnar og nýfæddum syni okkar, fyrir að vera sá gleðigjafi sem hann er. Við 
yfirlestur textans naut ég stuðnings Sigríðar D. Þorvaldsdóttur. Fyrir það og annan stuðning 
færi ég henni bestu þakkir. Lífið í lagadeild hefði verið mun fátæklegra án þeirra yndislegu vina 
sem ég eignaðist þar og ég vil því þakka þeim fyrir samfylgdina, óteljandi kaffipásur og ómælda 
hvatningu og stuðning. Að lokum vil ég þakka föður mínum, Birni Einarssyni, fyrir að vera 
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1 Inngangur 
 

Ég sver við Apolló lækni, við Eskuláp, við heilbrigðina, við Panakea og alla guði og 
gyðjur, er séu mér vitni, að ég mun kappkosta að halda þennan eið og skuldbindingu, eftir 
því sem mér endast hæfileikar og dómgreind til: [...] Ég heiti því að beita læknisaðgerðum 
til líknar sjúkum, eftir því sem ég hef vit á og getu til, en aldrei í því skyni að valda miska 
eða tjóni. Ekki mun ég heldur byrla neinum eitur, þó að þess sé farið á leit við mig, né 
blása mönnum í brjóst að fremja slíkar misgerðir. Sömuleiðis mun ég forðast að fá konu 
í hendur nokkur þau tæki, er valdið gætu fósturláti. [...]1 (Leturbreyting höfundar.) 

 
Þetta textabrot, sem hér er fengið úr íslenskri þýðingu Kristínar Ólafsdóttur á eið Hippókratesar, 
rekja menn yfirleitt aftur til 5.-4. aldar fyrir Krist þegar Hippókrates, faðir læknisfræðinnar, var 
uppi á grísku eyjunni Kos. Eiður Hippókratesar var öldum saman svarinn af þeim sem höfðu 
lagt stund á læknisfræði og hugðust starfa sem læknar.2 Á Íslandi rita nýútskrifaðir læknar enn 
nú á dögum undir heitorð sem byggja að hluta til á eiðnum.3 Sumir fræðimenn telja að 
Hippókratesareiðinn megi rekja enn lengra aftur, mögulega til Pýþagórasar og lærisveina hans, 
tæpri öld fyrir tíma Hippókratesar.4 Hvað sem því líður sýnir texti hins forna eiðs glöggt að vilji 
og þörf kvenna til að rjúfa meðgöngu er ekki nýr af nálinni heldur nær aftur til fornra tíma og 
að fordæming virðist hafa fylgt slíkum athöfnum jafn lengi. Þungunarrof hefur á síðustu 
áratugum verið mikið hitamál í daglegri umræðu og málefnið stendur nærri fjölmörgum 
einstaklingum á öndverðum pólum skoðana. Einhverjir eru einarðir baráttumenn gegn 
þungunarrofum, yfirleitt í krafti trúar eða siðferðisskoðana. Aðrir berjast fyrir tilvist úrræðisins 
með hagsmuni og frelsi hinna þunguðu kvenna að leiðarljósi.5 Flestir þegnar samfélagsins hafa 
einhverja skoðun á málefninu en fæstum tekst að komast að afdráttarlausri niðurstöðu, enda um 
að ræða flókið samspil siðfræði, læknisvísinda og mannréttinda. 

Árið 2017 var 1.044 þungun löglega rofin á Íslandi. Þetta var í annað sinn sem fjöldi 
þungunarrofa fór yfir 1.000 tilvik á einu ári, á þeim 35 árum sem haldið hefur verið utan um 
tölfræði þeirra á rafrænan hátt.6 Fjöldi þungunarrofa fór vaxandi á árunum 1982-2017 (614 
tilvik voru skráð árið 1982)7 en á sama tímabili fjölgaði Íslendingum einnig um rétt rúmlega 
eitt hundrað þúsund íbúa.8 Þó að hlutfall þungunarrofa á hverjar þúsund konur á frjósemisaldri 
væri töluvert hærra á Íslandi árið 2016 en meðaltal síðustu fimm ára á undan var það sama ár 
þó rétt undir meðaltali hlutfallsins á Norðurlöndunum.9 Árið 2017 var framkvæmt 13,1 

                                                
1 Harlow Shapley, Samuel Rapport og Helen Wright: Undur veraldar, bls. 539. 
2 Albert S. Lyons og R. Joseph Petrucelli: Medicine, bls. 207 og 215. 
3 Guðmundur Þorgeirsson: „Aldarafmæli Háskóla Íslands og læknadeildar“, bls. 601. 
4 Albert S. Lyons og R. Joseph Petrucelli: Medicine, bls. 186 og 215.  
5 Denise Lardner Carmody: Virtuous Woman, bls. 108. 
6 „Fóstureyðingar 1982-2017“, http://www.landlaeknir.is.  
7 „Fóstureyðingar 1982-2016“, http://www.landlaeknir.is. 
8 Mannfjöldi Íslands taldi 232.182 einstaklinga þann 1. janúar 1982 en 338.349 þann 1. janúar 2017. „Lykiltölur 
mannfjöldans 1703-2018“, http://www.hagstofa.is. 
9 „Fóstureyðingar 2016“, bls. 1. 
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þungunarrof á hverjar 1.000 konur á aldrinum 15 til 49 ára á Íslandi, þ.e. á aldursbilinu sem 
landlæknir skilgreinir sem frjósemisaldur kvenna.10 Þrátt fyrir framansagt er konum ekki frjálst 
að gangast undir þungunarrof á Íslandi heldur er það háð samþykki tveggja 
heilbrigðisstarfsmanna, sbr. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi 
kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Þungaðar konur þurfa því að 
sækja um að fá að rjúfa meðgöngu sína á þartilgerðu umsóknareyðublaði sem embætti 
landlæknis gefur út.11 

Helsta viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvaða hagsmunir ráða ferðinni við mat á 
því hvernig aðgengi kvenna að ráðstöfunum til að rjúfa þungun eigi að vera háttað, og hvernig 
vega skuli þá hagsmuni, hvaða réttindi þungaðar konur hafa í þessum málum og hvernig þau 
réttindi eru tryggð í raun og veru. Í öðrum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þau réttindi 
þungaðra kvenna sem geta skipt máli hvað varðar aðgengi þeirra að þungunarrofi og í því 
samhengi verður í kafla 2.1 fjallað um þau réttindi sem felast í friðhelgi einkalífs, svo sem 
líkamlegt og andlegt sjálfræði, sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga, kynfrelsi, og hvernig þau 
réttindi eru vernduð í landslögum og alþjóðlegum samningum. Umfjöllun um bann við 
ómannlegri eða vanvirðandi meðferð verður að finna í kafla 2.2 og í kjölfarið verða reifaðir 
dómar Mannréttindadómstóls Evrópu um skort á aðgengi að þungunarrofi. Því næst verður rætt 
um rétt til heilbrigðis í kafla 2.4 og hvar ákvæði þess efnis er að finna. Í lok annars hlutar verður 
skoðað hvað getur réttlætt skerðingu þeirra réttinda sem fjallað var um að framan og hversu 
langt er hægt að ganga í þeim efnum. Í því skyni verður athugað hvaða aðrir hagsmunir geta 
legið til grundvallar þegar ákvörðun er tekin um að rjúfa þungun og þar á meðal skoðað hvort 
það foreldri sem ekki gengur með fóstrið eigi að hafa eitthvað um ákvörðunina að segja. Þá 
verður jafnframt velt vöngum yfir siðferðilegum álitamálum og hversu þungar skyldur er hægt 
að leggja á heilbrigðisstarfsfólk í þessum efnum. 

Þeir hagsmunir sem vega hvað þyngst á móti réttindum kvenna til að ráða yfir líkama sínum 
þegar kemur að því að rjúfa þungun eru, eins og gefur að skilja, réttindi fóstursins og því verður 
þriðji hluti ritgerðarinnar helgaður því viðfangsefni. Skoða þarf hver réttindi fósturs eru, ef 
nokkur, og við hvaða tímamörk það öðlast þau. Réttindi fósturs eru vernduð á ýmsum stöðum 
í löggjöfinni og verða þau ákvæði þrædd í kaflanum ásamt því að rök verða færð fyrir því hvaða 
takmarkatilvik ná ekki til fósturs, í íslenskum lögum sem og þeim alþjóðlegu samningum sem 
Ísland er aðili að. Þannig verður fjallað um Mannréttindasáttmála Evrópu í kafla 3.4 og hvort 
réttur til lífs samkvæmt 2. gr. sáttmálans nái yfir fóstur. Í framhaldinu verður í kafla 3.5 drepið 

                                                
10 „Fóstureyðingar 2017“, bls. 1. 
11 „Fóstureyðing - Umsókn og greinargerð skv. lögum nr. 25/1975“, http://www.landlaeknir.is. 
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á Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og hvort réttarvernd hans nái til ófæddra 
barna. 

Í fjórða og síðasta hluta ritgerðarinnar verða lög nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi 
kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir skoðuð í ljósi þeirra atriða 
sem rætt var um í köflunum á undan og útkoma heildarendurskoðunar á lögunum sem fór nýlega 
fram. Í kafla 4.2 verður sérstaklega farið í þau tímatakmörk sem gilda þegar til stendur að rjúfa 
þungun og hverjar forsendur þeirra eru. Heilbrigðisráðherra lagði nýverið fram á Alþingi nýtt 
frumvarp um þungunarrof sem bíður nú álits velferðarnefndar.12 Efni frumvarpsins verður rætt 
í kafla 4.4 og í lokin verður reynt að taka saman sjónarmið um hvernig bæta megi löggjöfina 
hvað varðar aðgengi að þungunarrofi. 

Von höfundar er sú að í lok ritgerðarinnar hafi lesandi góða yfirsýn yfir réttarstöðu kvenna 
á Íslandi þegar kemur að þungunarrofi og hvort og í hversu miklum mæli er hægt að takmarka 
rétt kvenna yfir líkama sínum vegna annarra réttinda eða hagsmuna. 

Í þessum texta verður notast við hugtakið konur þegar rætt verður um þá einstaklinga sem 
eru þungaðir og vilja gangast undir þungunarrof en með því er á engan hátt ætlunin að útiloka 
þá einstaklinga sem samsama sig ekki með því kyngervi heldur er það einungis til hægðarauka 
gert og til að auka flæði textans. Transfólk og kynsegin fólk á almennt undir högg að sækja í 
samfélaginu og heilbrigðiskerfinu13 og er réttur þess til að gangast undir þungunarrof engu 
þýðingarminni en réttur kvenna sem samsama sig því kyni sem þeim var úthlutað við fæðingu. 
Sömuleiðis verður notast við hugtakið þungunarrof yfir það fyrirbæri sem áður hefur verið 
kallað fóstureyðing þar sem hið nýja hugtak þykir síður gildishlaðið og meira í takt við 
fræðilega umfjöllun. Sú hugtakanotkun er í samræmi við nýlegar umræður á Alþingi um þessi 
málefni14 og skýrslu nefndar sem var gert að endurskoða í heild sinni lög nr. 25/1975 um ráðgjöf 
og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir.15 
 

2 Réttindi þungaðra kvenna 
Réttur til þungunarrofs hefur verið gríðarlega umdeildur í gegnum tíðina, og umræða um þau 
mál hefur, víða um veröld, einkennst af miklum tilfinningahita. Í þessum hluta ritgerðarinnar 
verður fjallað um þau mannréttindi sem einstaklingum hafa verið tryggð í íslenskum rétti og 
alþjóðlegum mannréttindasamningum og tengjast réttindum þeirra kvenna sem standa frammi 
fyrir óvelkominni þungun, svo sem einstaka þætti sem felast í friðhelgi einkalífs, banni við 

                                                
12 Sjá 393. mál á 149. löggjafarþingi 2018-2019. 
13 Roger Collier: „Addressing transgender discrimination in health“, bls. E493. 
14 Sjá ÞSÆ, 27. mars 2017, ræða hófst kl. 15:47 (enn óbirt í B-deild Alþt.) og ÓP, 27. mars 2017, ræða hófst kl. 
15:52 (enn óbirt í B-deild Alþt.)  
15 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 5. 
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ómannlegri eða vanvirðandi meðferð og rétti til heilbrigðis, og hvernig þau réttindi eru tryggð 
í reynd. Því næst verður í kafla 2.6 fjallað um hvaða gagnstæð réttindi geta réttlætt skerðingu á 
þeim réttindum þungaðra kvenna sem um var fjallað í köflunum á undan, svo sem réttindi föður, 
heilbrigðisstarfsfólks, almennings og siðferðileg álitamál sem taka þarf tillit til.  
 
2.1 Friðhelgi einkalífs 
Um persónuleg réttindi manna, þau sem ekki er hægt að skilja frá líkama eða anda manna, hefur 
um árabil verið notað hugtakið mannhelgi. Þar undir fellur t.a.m. „réttur manna á líkama sínum 
og lífi, frelsi, æru, sumum greinum tilfinningalífs og einkalífs o.fl.“ eins og Þórður Eyjólfsson 
orðaði það í riti sínu Persónuréttur.16 Orðið mannhelgi vísar bæði til þess að þessi réttindi eru 
játuð einstaklingum vegna þess að þeir tilheyra mannkyninu (mannhelgi) og þess hversu 
dýrmæt og órjúfanleg þau eru manninum, að segja má að þau séu honum heilög (mannhelgi). 
Þessum réttindum er víðast hvar í heiminum gefið meira vægi en öðrum, svo sem fjárhagslegum 
réttindum, þar sem andlög þeirra þykja dýrmætari en veraldlegir munir líkt og fjármunir.17 
Mannhelgin verndar bæði líf og líkama manna en einnig huglæg verðmæti líkt og þau sem felast 
í einkalífi.18 Í seinni tíð hefur friðhelgi einkalífs verið gefið talsvert rúm í lögum og 
alþjóðasáttmálum og frá og með breytingum á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með 
stjórnskipunarlögum nr. 97/1995 hefur hún talist til grundvallarréttinda í íslenskri 
stjórnskipun.19 Þannig verndar 71. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir 
skammstöfuð stjskr.) nú friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu og leggur ströng skilyrði við 
skerðingu þeirra réttinda, t.a.m. að slíkt verði einungis gert með dómsúrskurði eða sérstakri 
lagaheimild, sbr. 2. og 3. mgr. 71. gr. stjskr. Fyrir gildistöku stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 var 
ekki mælt sérstaklega fyrir um vernd einkalífs og fjölskyldu í stjórnarskránni en þau réttindi 
voru þó áður talin njóta verndar óskráðra grunnreglna íslensks réttar. Með því að bæta einkalífi 
og fjölskyldu við verndarákvæði þágildandi 66. gr. stjskr. um friðhelgi heimilisins þótti 
ákvæðið betur í samræmi við alþjóðlega mannréttindasamninga, svo sem 8. gr. Mannréttinda-
sáttmála Evrópu20 og 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi21. Inntak 
þeirra réttinda sem fyrrnefnd ákvæði, og fleiri, vernda er margvíslegt og fjölþætt og getur verið 
breytilegt frá einu ákvæði til annars. Hugtökin einkalíf, fjölskylda og heimili hafa t.a.m. verið 

                                                
16 Sjá Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 23. Frumheimild Þórður Eyjólfsson: Persónuréttur, bls. 9-11.  
17 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 21 og 23. 
18 Sama heimild, bls. 101. 
19 Sjá 9. gr. stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 um breytingu á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með 
síðari breytingum; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 284-285. 
20 Sbr. auglýsingu í A-deild Stjórnartíðinda, nr. 11/1954. 
21 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 19/1979. 
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túlkuð á afar víðtækan hátt í meðförum úrskurðaraðila hvers og eins alþjóðasamnings.22 
Hugtakið einkalíf nær í raun yfir hin tvö hugtökin því segja má að heimilislíf og fjölskyldulíf 
séu undirflokkar einkalífs. Í skilningi 71. gr. stjórnarskrárinnar nær hugtakið einkalíf yfir 
möguleikann til að ráða yfir lífi sínu og líkama, tilfinningalífi, tilfinningasamböndum og 
samskiptum við aðra og njóta friðar um lífshætti sína og einkahagi. Með ákvæðinu er ekki 
einungis lögð skylda á ríkisvaldið að láta persónulega hagi einstaklinga í friði heldur einnig að 
lögfesta reglur sem hindra óþarfa afskipti borgaranna sjálfra af einkalífi hvers annars.23 
Réttarvernd einkalífs endar þó ekki þar því í dómaframkvæmd Mannréttindadómstóls Evrópu, 
úrskurðaraðila Mannréttindasáttmála Evrópu, hefur hún einnig verið talin ná til verndar á 
líkamlegu og andlegu sjálfræði manns (e. physical and moral integrity), auðkenni manns og 
sjálfsmynd (e. personal identity), æru og mannorði, kynhneigð og kynferðissamböndum, og 
síðast en ekki síst kynfrelsi.24 Þessi upptalning einstakra þátta einkalífsins er ekki tæmandi en í 
undirköflunum hér á eftir verður fjallað um þá þætti einkalífsins sem helst varða þungaðar 
konur. 
 
2.1.1 Líkamlegt og andlegt sjálfræði 
Fyrsta dæmið sem tekið er í greinargerð með frumvarpi til stjórnskipunarlaga nr. 97/1995 um 
hvað teljist til einkalífs er réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama.25 Við afmörkun 
hugtaksins í 71. gr. stjskr. var m.a. tekið mið af merkingu þess í 8. gr. Mannréttindasáttmála 
Evrópu en Mannréttindadómstóllinn hefur til hagræðis flokkað dóma sína um hugtakið einkalíf 
í þrjá undirflokka og sá fyrsti telur líkamlegt, sálrænt og andlegt sjálfræði manns (e. physical, 
psychological or moral integrity).26 Líkami mannsins er enda lykilþáttur í upplifunum hans og 
sjálfsmynd og líkamlegt sjálfræði tengist mannlegri virðingu órjúfanlegum böndum.27 Í 
líkamlegu sjálfræði felst að hafa óskert ákvörðunarvald yfir líkama sínum og er þáttur í því að 
vera fullvirkur og virtur einstaklingur í samfélagi manna. Aukið líkamlegt sjálfræði kvenna, 
einkum þegar kemur að frjósemi þeirra, hefur verið tengt við valdeflingu þeirra og aukið 
jafnræði á við karlmenn í samfélaginu því takmörkun þess réttar hefur leikið mikilvægt hlutverk 
í undirskipan kvenna í gegnum tíðina.28 

                                                
22 Björg Thorarensen: „Alþjóðasamningur um borgararleg og stjórnmálaleg réttindi“, bls. 74-78; Björg 
Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og réttur til að stofna til hjúskapar“, bls. 281. 
23 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2099; Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 287-288. 
24 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 288. 
25 Alþt. 1994-95, A-deild, bls. 2099. 
26 Stefán Eiríksson: „Friðhelgi einkalífs, fjölskyldu, heimilis og bréfaskipta samkvæmt 8. gr. 
Mannréttindasáttmála Evrópu“, bls. 389; Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, bls. 
18. 
27 Paolo G. Carozza: „Human Dignity“, bls. 352; Rupsa Mallik: „Bodily Integrity and Freedoms: A Cross-
Movement Perspective“, bls. 40.  
28 Judith Westeneng og Ben D‘Exelle: „Reproductive Health and Bodily Integrity in Tanzania“, bls. 324. 
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 Fyrsta skiptið sem Mannréttindadómstóllinn sló því föstu að líkamlegt og andlegt sjálfræði 
manna væri hluti af einkalífsvernd 8. gr. sáttmálans var í MDE, X og Y gegn Hollandi, 26. mars 

1985 (8978/80). Andlega skert unglingsstúlka, sem bjó á heimili fyrir andlega fötluð börn, varð 
fyrir kynferðislegu ofbeldi daginn eftir sextán ára afmælisdaginn sinn. Ekki var hægt að ákæra 
gerandann fyrir kynferðisbrot gegn barni þar sem viðeigandi ákvæði hegningarlaga vernduðu 
einungis börn undir sextán ára aldri. Til að rétta yfir manninum hefði stúlkan sjálf þurft að 
leggja fram kæru, sem hún gat ekki gert vegna skerðinga sinna, og faðir hennar fékk ekki að 
gera það í hennar nafni. Hollenska ríkið taldist hafa gerst brotlegt við 8. gr. 
Mannréttindasáttmálans um friðhelgi einkalífs vegna skorts á fullnægjandi vernd líkamlegs og 
andlegs sjálfræðis stúlkunnar innan refsivörslukerfisins.29 Líkt og málum var háttað í þessum 
dómi fara fræðimenn einna helst í þá dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins sem snýr að 
vernd manna frá árásum, afskiptum og íhlutunum þegar þeir fjalla um vernd 8. gr. sáttmálans á 
líkamlegu og andlegu sjálfræði manna. Snýst rétturinn þá um að geta verið frjáls frá íhlutun 
utanaðkomanda afla, svo sem að vera frjáls undan kynferðislegu ofbeldi, þvinguðum 
líkamsskoðunum, árásum og líkamlegum refsingum og leggur 8. gr. ákveðna athafnaskyldu á 
aðildarríki að koma í veg fyrir slík inngrip í líkamlegt sjálfræði manna, ekki einungis af hálfu 
ríkisvaldsins heldur einnig annarra borgara.30 Vernd 8. gr. Mannréttindasáttmálans einskorðast 
þó alls ekki við þá þröngu túlkun heldur lýtur einnig að rétti einstaklinga til að lifa því lífi sem 
þeir kjósa og að athafnafrelsi þeirra sé ekki takmarkað óþarflega. Því þurfa aðildarríki að 
takmarka afskipti sín af persónulegum málefnum manna en einnig í tilteknum tilvikum að 
aðstoða þá með virkum hætti við að fylgja eftir vilja sínum og haga lífi sínu eftir eigin höfði.31 
Það á t.d. við í málefnum fatlaðs fólks og sjá má af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins 
að á ríkjum geta legið jákvæðar skyldur að tryggja þeim sama aðgengi að opinberum stöðum 
og ófötluðum einstaklingum.32 Þessi réttur að geta hagað lífi sínu eftir eigin höfði en ekki vilja 
annarra á sér ýmis nöfn, svo sem réttur til sjálfsstjórnar (e. personal autonomy), 
sjálfsákvörðunarréttur (e. self-determination) og sjálfsforræði.  
 
2.1.2 Sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga 
Notkun og nákvæmt inntak hugtakanna réttur til sjálfsstjórnar, sjálfsákvörðunarréttur og 
sjálfsforræði hefur verið mjög á reiki í skrifum fræðimanna og í dómaframkvæmd bæði 
                                                
29 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, bls. 18; MDE, X og Y gegn Hollandi, 26. 
mars 1985 (8978/80), mgr. 22 og 30. 
30 Bernadette Rainey o.fl.: Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights, bls. 366-368. 
31 Jill Marshall: Personal Freedom through Human Rights Law?, bls. 167. 
32 Sjá t.a.m. ákv. MDE, Zehnalová og Zehnal gegn Tékklandi, 14. maí 2002 (38621/97) og MDE, Botta gegn 
Ítalíu, 24. febrúar 1998 (21439/93). Þó að í hvorugum dóminum hafi verið fallist á brot gegn 8. gr. MSE má sjá 
að slíkt hefði verið hægt ef hefði verið sýnt fram á bein tengsl þeirra hindrana sem málsaðilar stóðu frammi fyrir 
við einkalíf þeirra. 
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landsdómstóla og fjölþjóðlegra dómstóla.33 Þessi jákvæðu réttindi skipta þungaðar konur 
gífurlega miklu máli því rétturinn til að geta tekið ákvörðun um að verða foreldri eða ekki 
verður ekki tryggilega verndaður með því einu að ríki verndi konur frá óvelkomnu inngripi í 
líkamlegt sjálfræði þeirra. Réttinn til sjálfsstjórnar og sjálfsákvörðunarréttinn má telja skarast 
töluvert, jafnvel á þann hátt að þeir feli í sér sömu hugtaksatriði.34 Í MDE, Pretty gegn 
Bretlandi, 29. júlí 2002 (2346/02) tók dómstóllinn t.a.m. fram að þó því hefði ekki verið slegið 
föstu í fyrri dómaframkvæmd að vernd 8. gr. sáttmálans næði til sjálfsákvörðunarréttar teldi 
dómstóllinn að rétturinn til sjálfsstjórnar væri mikilvæg grundvallarregla sem hafa þyrfti í huga 
þegar útfæra ætti verndarandlag ákvæðisins.35 Dómstóllinn hefur þó síðar tekið fram að í 
hugtakinu einkalíf í skilningi 8. gr. felist m.a. rétturinn til sjálfsstjórnar.36 Í nýju frumvarpi um 
þungunarrof sem lagt var fram á Alþingi 22. nóvember 2018 segir í 1. gr. að markmið laganna 
sé að tryggja að sjálfsforræði kvenna sem óska eftir þungunarrofi sé virt með því að veita þeim 
öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu í samræmi við ákvæði laganna (áhersla er höfundar). Í 
athugasemd með ákvæðinu er inntak hugtaksins útskýrt á þann hátt að með því sé átt við rétt 
kvenna til að taka sjálfar ákvarðanir um eigið líf og framtíð. Þar segir jafnframt að í því felist 
réttur til að taka ákvörðun um eigin barneignir og að slíkur réttur sé mikilvægur til að tryggja 
öryggi og frelsi kvenna.37 Af lestri frumvarpsins má sjá að hugtakið sjálfsforræði er þar notað 
á sama hátt og umsagnaraðilar nota hugtakið sjálfsákvörðunarréttur.38 Til einföldunar verður í 
umfjöllun hér á eftir aðallega stuðst við hugtakið sjálfsákvörðunarréttur um þau réttindi sem 
að framan er rætt, enda virðist það hugtak vera að ryðja sér til rúms í þeirri umræðu er lýtur að 
þungunarrofi og réttindum kvenna.39  

Kjarni sjálfsákvörðunarréttarins er hugmyndin um að hver og einn eigi að geta hagað eigin 
lífi eftir sínu höfði, vilja, gildum og sannfæringu svo lengi sem það skaðar ekki aðrar 
manneskjur. Þannig á hver manneskja að geta tekið ákvarðanir, athafnað sig og skipulagt líf sitt 
á þann hátt sem hún kýs, einungis með þeim takmörkum sem réttindi annarra og siðferðileg 
mörk setja.40 Sjálfsákvörðunarréttur yfir líkama hvers og eins hefur stundum verið lagður að 
jöfnu við líkamlegt sjálfræði en að mati Jonathan Herring og Jesse Wall er slík ályktun of mikil 
einföldun á raunveruleikanum. Líkamlegt sjálfræði felur, að þeirra mati, í sér réttinn til að vera 

                                                
33 Jonathan Herring og Jesse Wall: „The Nature and Significance of the Right to Bodily Integrity“, bls. 574. 
34 Henricus J. Snijders: „Privacy of contract“, bls. 106; Jill Marshall: Personal Freedom through Human Rights 
Law?, bls. 54. 
35 MDE, Pretty gegn Bretlandi, 29. júlí 2002 (2346/02), mgr. 61. 
36 Sjá t.d. MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), mgr. 107 og MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. 
desember 2010 (25579/05), mgr. 212. 
37 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 1 og 18 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
38 Sjá t.d. þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 14-20 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
39 Sjá t.d. Jens A. Guðmundsson o.fl.: „Þungunarrof á Íslandi í 80 ár. Góð reynsla en er þörf á að breyta?“, bls. 
603; „Sjálfsákvörðunarréttur kvenna sé skýr“, http://www.mbl.is. 
40 Jill Marshall: Personal Freedom through Human Rights Law?, bls. 57. 
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frjáls frá óþarfa afskiptum af líkama sínum sem höfð eru án samþykkis viðkomandi 
einstaklings. Líkamlegt sjálfræði verndar t.a.m. ákvörðun um að hafna læknisfræðilegri 
meðferð og ef sá réttur er ekki virtur er brotið á líkamlegu sjálfræði viðkomandi. 
Sjálfsákvörðunarréttur einstaklinga felur hins vegar í sér m.a. réttinn til að taka ákvarðanir um 
líkama sinn, þ. á m. að hafna, sækjast eftir og þiggja læknisfræðilega meðferð en á því eru 
umfangsmeiri takmarkanir en á réttinum til líkamlegs sjálfræðis. Heilbrigðisstarfsfólki er ekki 
skylt að veita einstaklingi hverja þá meðferð sem hann óskar eftir og er jafnvel beinlínis bannað 
að veita einstaklingi meðferð sem þeir telja að geti verið honum skaðleg. Líkamlegt sjálfræði 
styður því við hugmyndina um sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga en takmarkanir á 
sjálfsákvörðunarrétti þurfa ekki að fela í sér brot á rétti einstaklings til líkamlegs sjálfræðis.41 
 
2.1.3 Kynfrelsi 
Rétturinn til að velja og hafna kynferðislegu samneyti er hluti þess einkalífs sem nýtur verndar 
samkvæmt 71. gr. stjskr. og 8. gr. Mannréttindasáttmálans og kalla má kynfrelsi.42 Í MDE, X og 
Y gegn Hollandi, 26. mars 1985 (8978/80) var kynfrelsi talið hluti líkamlegs og andlegs 
sjálfræðis en í Hrd. 2005, bls. 3465 virðist það fremur tengt frelsi og persónu viðkomandi.43  
 

Í Hrd. 2005, bls. 3465 hafði X sakað fjóra menn um kynferðislegt ofbeldi fyrir að hafa haft 
við hana samræði gegn vilja hennar en vegna ágalla á rannsókn lögreglu kom ekki til 
saksóknar gagnvart mönnunum. X höfðaði þá einkamál á hendur þeim og fékk dæmdar 
miskabætur á grundvelli b-liðar 1. mgr. 26. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 sem segir að 
heimilt sé að láta þann sem ábyrgð ber á ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða 
persónu annars manns greiða miskabætur til þess sem misgert var við. X vísaði einnig til 
71. gr. stjórnarskrárinnar, 17. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, 
og 8. gr. laga nr. 62/1994 um Mannréttindasáttmála Evrópu til stuðnings kröfum sínum en 
hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur fjölluðu efnislega um þau ákvæði í tengslum við brot á 
kynfrelsi hennar. 

 
Mannréttindadómstóllinn hefur lýst því yfir að ekki er tryggt að hvers konar kynferðisleg athöfn 
njóti verndar ákvæðisins en nái ákvæðið yfir athæfið er kynlíf hverrar manneskju svo ákaflega 
persónulegt mál að sterk rök þarf til að takmarka kynfrelsi samkvæmt 8. gr. Mannréttinda-
sáttmálans.44 Konur hafa í gegnum tíðina ekki notið kynfrelsis á við karlmenn og þær hömlur 
sem þeim hafa verið settar í þeim efnum hafa stuðlað að ójöfnuði kynjanna. Frelsi kvenna hefur 
aukist umtalsvert í kjölfar baráttu þeirra fyrir betri aðstæðum kvenna, svo sem með bættum 
getnaðarvörnum, skilvirkri skilnaðarlöggjöf og rétti yfir eigin líkama.45 Því er ekki að undra að 

                                                
41 Jonathan Herring og Jesse Wall: „The Nature and Significance of the Right to Bodily Integrity“, bls. 567-568. 
42 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 288; Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 205. 
43 MDE, X og Y gegn Hollandi, 26. mars 1985 (8978/80), mgr. 22. 
44 Karen Reid: A Practitioner‘s Guide to the European Convention of Human Rights, bls. 330. 
45 Judith Westeneng og Ben D‘Exelle: „Reproductive Health and Bodily Integrity in Tanzania“, bls. 324; 
Þorgerður Einarsdóttir: „Kynjakerfið – Úrelding í augsýn eða viðvarandi kynjahalli?“, bls. 451. 
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kynfrelsi sé mikilvægur réttur fyrir allar konur og tengist, eðli málsins samkvæmt, náið rétti 
kvenna til að ákveða að verða foreldri eða ekki, sem Mannréttindadómstóllinn hefur talið að 
falli undir 8. gr. sáttmálans.46 
 
2.2 Bann við ómannlegri eða vanvirðandi meðferð  
Líkamleg friðhelgi nýtur einnig verndar 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um bann við 
pyndingum eða ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Í þeirri vernd felst m.a. að 
óheimilt er að þvinga einstakling til að gangast undir læknismeðferð ef læknisfræðileg nauðsyn 
er ekki fyrir hendi eða tilgangur meðferðarinnar er ekki að tryggja líkamlega eða andlega heilsu 
viðkomandi. Ákvæðið leggur einnig takmarkanir við harðræði sem sýna má við framkvæmd 
slíkrar meðferðar, og ekki má ganga lengra en nauðsyn krefur.47 Til að meðferð falli undir 
gildissvið 3. gr. sáttmálans þarf harðræði hennar að ná ákveðnu lágmarki, sem ræðst aftur á 
móti af mörgum samspilandi þáttum, svo sem líkamlegum og sálrænum afleiðingum meðferðar, 
lengd hennar og persónulegum aðstæðum viðkomandi einstaklings.48 Pyndingar eru 
alvarlegustu atvik sem geta fallið undir gildissvið ákvæðisins og bann við þeim telst til bindandi 
jus cogens venju49, að mati Mannréttindadómstólsins.50 Það sem helst skilur pyndingar frá 
hinum tveimur aðstæðunum sem falla undir 3. gr. Mannréttindasáttmálans er að pyndingar geta 
einungis verið framkvæmdar af ásetningi, og að þjáning vegna slíkra brota er öllu meiri heldur 
en þegar um vanvirðandi eða ómannlega meðferð er að ræða. Að öðru leyti er enginn 
eðlismunur á hinum mismunandi tegundum brota ákvæðisins, einungis stigsmunur. Þær 
þjáningar sem pyndingar valda þurfa að vera mjög alvarlegar og grimmilegar. Í tilviki 
ómannlegrar meðferðar þurfa að vera til staðar miklar líkamlegar og sálrænar þjáningar og 
þegar um vanvirðandi meðferð er að ræða þarf meðferðin að vera til þess fallin að niðurlægja 
einstaklinginn og lítillækka, og brjóta niður líkamlegt eða andlegt mótstöðuafl hans.51 
Mikilvægi ákvæðis 3. gr. Mannréttindasáttmálans er undirstrikað í því að það er eitt af fáum 
ákvæðum hans sem eru með öllu ófrávíkjanleg. Í því felst að 15. gr. sáttmálans um skerðingu 
réttinda á hættutímum veitir ekki heimild til að víkja frá banni 3. gr. við pyndingum, ómannlegri 
eða vanvirðandi meðferð eða refsingu. Þá er ekki heldur talin upp ein einasta undantekning á 
banni ákvæðisins í öðrum málsgreinum, eins og gert er í mörgum öðrum ákvæðum sáttmálans, 

                                                
46 Sjá t.d. MDE, P. og S. gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08), mgr. 111. 
47 Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, bls. 101. 
48 Sama heimild, bls. 97. 
49 Venja sem hefur jus cogens stöðu er grundvallarvenja þjóðaréttar sem hefur slíka helgi að hún er ófrávíkjanleg 
og bindandi fyrir öll ríki. Sjá Lögfræðiorðabók með skýringum, bls. 219. 
50 Sjá t.d. MDE, Al-Adsani gegn Bretlandi, 21. nóvember 2001 (35763/97), mgr. 61; Guðrún Gauksdóttir: „Bann 
við pyndingum“, bls. 94; Róbert R. Spanó: Stjórnarskráin, Mannréttindasáttmáli Evrópu og meginreglur 
refsiréttar, bls. 33. 
51 Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, bls. 96-97. 
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svo sem í áðurnefndri 8. gr. um friðhelgi einkalífs. Vernd ákvæðisins er því fortakslaus.52 Eins 
og áður segir nýtur líkamlegt sjálfræði verndar 3. gr. Mannréttindasáttmálans og brjóti 
aðildarríki gegn líkamlegu sjálfræði einstaklings samkvæmt 8. gr. sáttmálans getur einnig verið 
að brotið sé nægilega alvarlegt til að ríkið teljist hafa gerst brotlegt við 3. gr. hans.53 Hins vegar 
er þröskuldur gildissviðs 3. gr. nokkuð hár og auðveldara er að sýna fram á brot gegn friðhelgi 
einkalífs samkvæmt 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu heldur en brot gegn banni við 
pyndingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð samkvæmt 3. gr. ef gengið er á líkamlegt 
sjálfræði einstaklings.54 Þessi tvö ákvæði Mannréttindasáttmálans eru raunar þau einu sem 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur talið aðildarríki brjóta gegn í álitamálum er varða 
þungunarrof.55 Hér að neðan verða þeir dómar Mannréttindadómstólsins skoðaðir sem hafa 
tekið á kvörtunum um skort á tryggu aðgengi að þungunarrofi til að varpa ljósi á túlkun 
dómstólsins á þeim ákvæðum sem vernda hugsanlega rétt þungaðra kvenna til 
þungunarrofsúrræða. 
 
2.3 Dómar Mannréttindadómstóls Evrópu um skort á aðgengi að þungunarrofi  
Í þeim dómum Mannréttindadómstóls Evrópu þar sem tekist er á um takmarkanir á aðgengi 
þungaðra kvenna að þungunarrofi snúa kvartanirnar einna helst að 3. og 8. gr. Mannréttinda-
sáttmálans og eru það einu brot gegn sáttmálanum sem dómstólinn hefur slegið föstu í slíkum 
málum. Dómunum má skipta í tvo flokka: annars vegar mál þar sem þunguð kona á ekki rétt á 
þungunarrofi samkvæmt landslögum þess ríkis sem hún býr í, og hins vegar mál þar sem hún á 
rétt á slíku úrræði en lög, reglur og framkvæmd heimaríkisins leggja stein í götu hennar við að 
fá þeim rétti framfylgt.56 Ákv. MDE, D. gegn Írlandi, 27. júní 2006 (26499/02) varðaði fyrra 
tilfellið. 
 

Í ákv. MDE, D. gegn Írlandi, 27. júní 2006 (26499/02) var D, írskum ríkisborgara, tjáð af 
lækni sínum á 17. viku meðgöngu að annað þeirra fóstra sem hún gekk með væri lífvana 
og hitt þjáðist af alvarlegum fósturgalla sem myndi leiða til dauða þess skömmu eftir 
fæðingu. D gat ekki hugsað sér að halda meðgöngunni áfram en kvaðst hafa mætt 
neikvæðum viðhorfum á spítalanum á Írlandi og að læknar þar hafi gefið henni til kynna 
að hún gæti ekki fengið þungun sína löglega rofna í heimalandinu, enda væri skilyrði slíks 
úrræðis að lífi móður væri verulega ógnað af áframhaldandi meðgöngu. D hélt því til 
Bretlands og gekkst þar undir þungunarrof en hafði ekki rúm til að dvelja þar í lengri tíma 
og þiggja ráðgjöf eftir aðgerðina, enda átti hún tvö börn heima á Írlandi sem hún þurfti 
að sjá um. Eftir heimkomuna þurfti D að sækja sér læknisaðstoð í kjölfar þungunarrofsins, 
þ. á m. gangast undir útskröpun á legi, en treysti sér ekki til að tjá læknunum að hún hefði 

                                                
52 Guðrún Gauksdóttir: „Bann við pyndingum“, bls. 93. 
53 Jill Marshall: Personal Freedom through Human Rights Law?, bls. 166. 
54 Karen Reid: A Practitioner‘s Guide to the European Convention of Human Rights, bls. 333. 
55 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with 
State Sovereignty in ECHR Jurisprudence“, bls. 584. 
56 Sama heimild, bls. 584-585. 
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fengið þungunina rofna og kvaðst hafa misst fóstrið. D kvartaði til Mannréttinda-
dómstólsins yfir skorti á möguleikanum að fá þungun rofna í heimalandi sínu þegar fóstur 
þjáist af banvænum fósturgalla og skorti á aðstoð vegna þeirra líkamlegu og sálrænu 
afleiðinga sem þungunarrofið og ástæður þess höfðu fyrir hana. Þetta taldi hún m.a. brjóta 
gegn skyldum ríkisins samkvæmt 3. gr. Mannréttindasáttmálans um bann við ómannúð-
legri og vanvirðandi meðferð og brot á friðhelgi einkalífs hennar samkvæmt 8. gr. 
sáttmálans þar sem með írskri löggjöf um málefnið og framkvæmd hennar væru afskipti 
ríkisvaldsins af nánum persónulegum hliðum einkalífs hennar og fjölskyldulífs úr hófi. 
Hún taldi að þrátt fyrir það svigrúm sem aðildarríkjum væri játað í málefnum er varða 
þungunarrof væri það ekki laust við takmarkanir og sérstaklega alvarlegar ástæður þyrftu 
að vera fyrir hendi til að réttlæta afskipti ríkisins af viðkvæmustu hlið einkalífs hvers 
manns. Hún taldi ekki réttlætanlegt að líkamleg og andleg heilsa hennar og fjölskylda 
hennar þyrftu að líða fyrir þær takmarkanir á þungunarrofi sem fyrir hendi væru, þar sem 
fóstrinu væri hvort eð er ekki hugað líf. Þannig takmarkaði D kröfur sínar við þær 
aðstæður þegar fóstur er með banvænan fósturgalla.57 Því miður fékkst engin efnisleg 
úrlausn Mannréttindadómstólsins á þessum álitamálum. Kæra D þótti ótæk til 
efnismeðferðar vegna skorts á því að hún hafi leitað til hlítar leiðréttingar í heimalandinu. 
Þar sem D hafði, að mati dómstólsins, ekki tæmt réttarúrræði vegna málsins á Írlandi var 
kæru hennar vísað frá og ekki var fjallað efnislega um málið.58  

 
MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05) innihélt báða fyrrnefnda flokka 
þungunarrofsdóma Mannréttindadómstólsins. Í honum höfðu þrjár konur kvartað til dóm-
stólsins vegna skorts á aðgengi að þungunarrofi á Írlandi, þar sem þær bjuggu, en forsendur 
þess að þær vildu fá þungun sína rofna voru mjög mismunandi persónulegar aðstæður. 
Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að fyrstu tveir kærendurnir hefðu ekki átt rétt á 
þungunarrofi samkvæmt írskum lögum og taldi írska ríkið því ekki hafa brotið gegn 
Mannréttindasáttmálanum þrátt fyrir að leggja bann við þungunarrofi á öllum öðrum forsendum 
en þegar meðganga legði líf hinnar þunguðu konu í raunverulega hættu. Í tilviki þriðja kæranda 
taldi dómstóllinn írska ríkið hins vegar hafa brotið gegn 8. gr. sáttmálans þar sem hún uppfyllti 
skilyrði írsku laganna um þungunarrof en ríkið bauð ekki upp á fullnægjandi úrræði til að fá 
því framfylgt. 
 

Þrjár konur, búsettar á Írlandi, höfðu kvartað til Mannréttindadómstólsins yfir því að hafa 
þurft að ferðast til Bretlands til að fá þunganir sínar rofnar þar sem slíkt úrræði hefði 
einungis staðið þeim til boða á Írlandi ef lífi þeirra hefði stafað raunveruleg hætta af 
þunguninni. Að öðrum kosti lá lífstíðarfangelsi við slíkri athöfn. Fyrsti kærandinn, A, átti 
þegar fjögur börn fyrir sem hafði öllum verið komið fyrir í fóstur vegna bágra aðstæðna 
hennar. Hún var efnalítil, atvinnulaus, einstæð, óvirkur alkóhólisti sem glímdi við 
þunglyndi og kaus að rjúfa þungun sína þar sem hún óttaðist að meðganga og fæðing 
barns myndi setja bataferli hennar og andlega heilsu í uppnám og minnka líkur á 
sameiningu fjölskyldunnar. Annar kærandinn, B, stóð frammi fyrir óvelkominni og 
óvæntri þungun eftir að neyðarpillan hafði ekki virkað sem skyldi og hún taldi sig ekki í 
stakk búna að verða einstæð móðir. Þriðji kærandinn, C, hafði síðustu þrjú ár áður en hún 
varð þunguð gengist undir lyfjameðferð við krabbameini sem hún barðist við en var á 

                                                
57 Ákv. MDE, D. gegn Írlandi, 27. júní 2006 (26499/02), mgr. 58-59. 
58 Ákv. MDE, D. gegn Írlandi, 27. júní 2006 (26499/02), mgr. 103-104. 
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tíma þungunarinnar í sjúkdómsdvala (e. remission). C var ekki meðvituð um þungun sína 
þegar hún gekkst undir sjúkdómsrannsóknir sem vitað var að væru hættulegar fóstrum og 
fósturvísum. Hún taldi sig ekki fá nægjanlegar upplýsingar frá heilbrigðisstarfsfólki á 
Írlandi um þær hættur sem heilsu hennar stafaði af þunguninni né um þær skaðlegu 
afleiðingar sem rannsóknirnar sem hún hafði þegar gengist undir gætu haft á fóstrið. 
Vegna óvissu um þessa þætti ferðaðist hún til Englands til að fá þungun sína rofna en 
þurfti, að eigin sögn, að bíða í 8 vikur í viðbót til að fá aðgerðina framkvæmda þar sem 
meðgangan var skammt á veg komin og hún var ekki íbúi Bretlands. Allar konurnar þrjár 
gengust undir þungunarrofið á fyrsta þriðjungi meðgöngu og allar þurftu að leita 
læknisaðstoðar vegna eftirkasta aðgerðanna. 

A og B kvörtuðu undan broti á 3., 8., 13. og 14. gr. Mannréttindasáttmálans þar sem 
ekki væri hægt að fá þungun rofna á Írlandi á grundvelli heilsu og velferðar móður. C 
kvartaði undan sömu ákvæðum auk 2. gr. sáttmálans um rétt til lífs vegna skorts á 
raunverulegri og fullnægjandi vernd lífs móður í reglum og framkvæmd um þungunarrof 
á Írlandi. Hún taldi sig ekki hafa raunhæfa möguleika á að fá þungun sína rofna þrátt fyrir 
að löggjöfin gerði ráð fyrir að slíkt væri heimilað þegar lífi móður væri ógnað.59 
Dómstóllinn hafnaði því strax að ríkið hefði brotið gegn 2. gr. sáttmálans um rétt til lífs 
þar sem C hafi verið kleift að fá þungun sína rofna í Bretlandi án verulegra vandræða og 
hún hafi ekki sýnt fram á að eftirköst aðgerðarinnar hafi verið henni lífshættuleg.60 Þrátt 
fyrir að dómstóllinn féllist á að það hefði aukið á líkamlegt og andlegt erfiði kærenda að 
þurfa að ferðast út fyrir landamæri heimaríkisins til að fá þá læknisaðstoð sem þær þurftu 
á að halda taldi hann hindranirnar og erfiðið ekki heldur svo mikið að það félli undir brot 
á 3. gr. sáttmálans um bann við pyndingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð. Þá 
voru hugsanleg brot á 13. gr. sáttmálans einnig slegin út af borðinu í kjölfarið. Kærendur 
töldu 8. gr. sáttmálans um friðhelgi einkalífs eiga við þar sem takmarkanir á þungunarrofi 
hefðu áhrif á persónulegustu hliðar fjölskyldulífs þeirra og einkalífs, þ. á m. líkamlegt 
sjálfræði þeirra. Við umfjöllun sína um 8. gr. aðgreindi dómstóllinn annars vegar 
aðstæður A og B sem kvörtuðu undan skorti á aðgengi að þungunarrofi vegna heilsu og 
velferðar móður og hins vegar aðstæður C sem kvartaði undan skorti á reglum um 
raunhæf úrræði sem veittu lífi móður þá vernd sem m.a. ákvæði írsku stjórnarskrárinnar 
kvað á um.61 Dómstóllinn reifaði fyrri niðurstöður sínar um gildissvið 8. gr. 
Mannréttindasáttmálans og að í ákvæðinu fælist m.a. rétturinn til sjálfsstjórnar og 
persónulegs þroska, og að ákvæðið snerti málefni líkt og kynhneigð, kynferðislíf, 
líkamlegt og andlegt sjálfræði, auk ákvarðana um að eiga eða eiga ekki börn og verða 
líffræðilegir foreldrar. Dómstóllinn játaði því að reglur um þungunarrof vörðuðu einkalíf 
þungaðrar konu en sagði jafnframt að þungun og rof á henni gæti ekki verið einkamál 
hennar þar sem meta þyrfti friðhelgi einkalífs með hin nánu tengsl hennar og fóstursins í 
huga.62  

Hvað varðar kvartanir A og B taldi dómstóllinn að skoða þyrfti þær í ljósi neikvæðra 
skyldna írska ríkisins samkvæmt 2. mgr. 8. gr. sáttmálans sem kveður á um að opinber 
stjórnvöld skuli ekki ganga á rétt manna til friðhelgi einkalífs nema að tilteknum 
ströngum skilyrðum uppfylltum. Hann sló því föstu að bann við þungunarrofi vegna 
heilsu móður eða velferðar teldist til takmarkana á rétti samkvæmt 8. gr. MSE og því 
þyrfti að skoða í kjölfarið hvort skilyrði 2. mgr. ákvæðisins væru uppfyllt, þ.e. hvort 
takmarkanirnar væru 1) lögmæltar, 2) nauðsynlegar í lýðræðislegu þjóðfélagi, til að 
uppfylla 3) eitthvert af þeim markmiðum sem mælt er fyrir um í ákvæðinu, svo sem vegna 
almannaheilla eða til verndar heilsu manna eða siðgæði eða réttindum og frelsi annarra.63 

                                                
59 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 113. 
60 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 158. 
61 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 164-165, 167-168. 
62 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 212-213. 
63 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 216-218. Sjá 2. mgr. 8. gr. MSE. 
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Dómstóllinn taldi þær kröfur uppfylltar, þar sem um takmarkanirnar var mælt fyrir í 
fyrirsjáanlegum og aðgengilegum lögum og kærendum mátti vera það ljóst að þær 
uppfylltu ekki skilyrði þungunarrofs á Írlandi; takmarkanirnar stefndu að vernd siðgæðis 
írsku þjóðarinnar og félli því undir þau markmið sem 2. mgr. 8. gr. krafðist að stefnt væri 
að; og takmarkanirnar væru innan þess svigrúms sem ríkjum væri játað þegar andstæðir 
hagsmunir vægjust á (e. margin of appreciation). Því taldi dómstóllinn að ekki hefði verið 
brotið gegn 8. gr. Mannréttindasáttmálans í tilviki A og B enda var þeim kleift að fá 
aðgerðirnar framkvæmdar á Bretlandi, og írska ríkið hefði ekki gengið of langt á friðhelgi 
einkalífs þeirra vegna hagsmuna hins ófædda barns.64 

Kæru C taldi dómstóllinn hins vegar rétt að skoða í ljósi þeirra jákvæðu skyldna sem 
8. gr. sáttmálans leggur á aðildarríki og því þyrfti að skoða hvort skortur á virkri 
framkvæmd þess ákvæðis írsku stjórnarskrárinnar sem verndaði líf móður og skortur á 
aðgengilegu verklagi fyrir þungaða konu til að fá úr því skorið hvort hún eigi rétt á 
þungunarrofi vegna þeirrar hættu sem lífi hennar stafar af meðgöngunni hafi valdið því 
að írska ríkið hefði brotið gegn 8. gr. sáttmálans. Við það mat tók dómstóllinn mið af 
nokkrum meginreglum sáttmálans, svo sem um meðalhóf (e. fair balance), því takmörk 
eru fyrir því hversu langt er hægt að ganga á rétt einstaklingsins vegna gagnstæðra réttinda 
samfélagsins í heild. C óttaðist um líf sitt þegar hún komst að því að hún væri þunguð þar 
sem hún trúði því að meðgangan yki líkur á því að krabbameinið tæki sig upp aftur og að 
hún fengi ekki viðeigandi meðferð við sjúkdómnum á Írlandi vegna þungunar sinnar. 
Dómstóllinn taldi þennan ótta vera hluti af grundvallargildum (e. fundamental values) og 
undirstöðuþáttum (e. essential aspects) réttar hennar til friðhelgi einkalífs, hvort sem 
ógnin reyndist síðar vera raunhæf eða ekki.65 Dómstóllinn taldi takmarkanir á 
framkvæmd írskra laga um þungunarrof brjóta á 8. gr. Mannréttindasáttmálans þar sem 
C hefði ekki haft raunhæf úrræði til að fá úr því skorið hvort hún hefði átt rétt á að fá 
þungun sína rofna vegna þeirrar hættu sem hún taldi lífi sínu stafa af þunguninni. Réttindi 
hennar væru ekki nægjanlega tryggð með því einu að geta fengið úr því skorið eftir á fyrir 
dómstólum, hvort ákvörðun heilbrigðisstarfsfólks hefði verið rétt. Þá gátu bæði læknar 
og hin þungaða kona átt yfir höfði sér mjög þunga refsingu ef dómstóll úrskurðaði eftir 
framkvæmd þungunarrofsins að lagalegar forsendur þess hefðu ekki verið uppfylltar, sem 
eðlilega leiddi til tregðu lækna að framkvæma slíka aðgerð á konu ef minnsti vafi væri á 
að skilyrði samkvæmt lögunum væru uppfyllt. Dómstóllinn taldi þann valkost sem írska 
ríkið hélt fram að hefði staðið C til boða um að fá stjórnlagadómstól landsins til að krefja 
lækna um að framkvæma þungunarrofið ekki tækan þar sem slíkt læknisfræðilegt mat 
ætti ekki að vera á höndum dómstóla.66 Hann tók fram að þrátt fyrir að aðildarríkin hefðu 
breitt svigrúm til að ákveða hvenær þungunarrof væri leyfilegt samkvæmt lögum hvers 
lands, þyrfti að vera til staðar fullnægjandi lagarammi og framkvæmd sem tæki mið af 
mismunandi lögmætum hagsmunum þegar ákvörðun hefur verið tekin um að leyfa slíkt 
úrræði og sá lagarammi og framkvæmd þyrftu að vera í samræmi við þær skyldur sem 
Mannréttindasáttmáli Evrópu leggur á aðildarríki. Írska ríkið hafði því, í tilviki C, brotið 
gegn 8. gr. Mannréttindasáttmálans um friðhelgi einkalífs.67 

 
Líkt og í tilviki írska ríkisins og C taldi Mannréttindadómstóllinn pólska ríkið hafa brotið gegn 
Mannréttindasáttmálanum í MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03) þar sem 
kærandi hefði átt rétt á þungunarrofi samkvæmt landslögum en þegar á reyndi hafði hún ekki 
raunhæfa möguleika á að fá þeim rétti framfylgt. 

                                                
64 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 221, 227, 229 og 241-242. 
65 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 243 og 247-250. 
66 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 254-258. 
67 MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 249 og 268. 
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Sjón hinnar pólsku Alicju Tysiac stafaði mikil hætta af þriðju meðgöngu hennar. Sjónin 
var þegar á þeim tíma nægilega slæm til að teljast til miðlungsalvarlegrar fötlunar 
samkvæmt pólskum lögum. Þrátt fyrir að vitað væri um verulega ógn meðgöngunnar og 
fæðingu við sjón Tysiac fékk hún engan lækni til að rjúfa þungun sína þrátt fyrir að vera 
gengin með fóstrið innan við þrjá mánuði. Eftir fæðingu barnsins hrakaði sjón hennar 
verulega sem leiddi til verulegrar fötlunar hennar, og hafði bæði áhrif á getu hennar til að 
sjá um börnin sín þrjú og vera á vinnumarkaði. Hún þurfti nú utanaðkomandi aðstoð við 
athafnir daglegs lífs. Samkvæmt pólskum lögum var leyfilegt að rjúfa þungun ef hún 
ógnaði lífi eða heilsu móður. Tysiac taldi pólska ríkið hafa brotið gegn 3. gr. 
Mannréttindasáttmálans um bann við ómannlegri og vanvirðandi meðferð; 8. gr. um 
friðhelgi einkalífs; 13. gr. þar sem hún hafi ekki haft raunhæf úrræði til að leita réttar síns 
fyrir opinberu stjórnvaldi; og gegn 14. gr. um bann við mismunun í tengslum við 8. gr. 
sáttmálans. Dómstóllinn var því sammála að ríki gæti talist hafa gerst brotlegt við 3. gr. 
sáttmálans ef það vanrækti að tryggja viðeigandi og nauðsynlega læknismeðferð en taldi 
atvik málsins, eins og þeim væri háttað, ekki falla undir vanvirðandi eða ómannlega 
meðferð samkvæmt ákvæðinu heldur skyldi frekar skoða þau í ljósi 8. gr. um friðhelgi 
einkalífs. Hvað varðaði friðhelgi einkalífs taldi Tysiac að brotið hefði verið á líkamlegu 
og andlegu sjálfræði hennar að verulegu leyti þar sem ríkið hafði ekki gert henni kleift að 
gangast undir þungunarrof af læknisfræðilegum ástæðum og ekki væri til staðar 
fullnægjandi lagarammi til að tryggja réttindi hennar í þessum málum. Pólska ríkið vísað 
til skýrslu MNE, Brüggemann og Scheuten gegn Þýskalandi, 12. júlí 1977 (6959/75) og 
sagði að meðganga og rof á henni væri ekki hægt að telja einkamál móðurinnar þar sem 
taka þyrfti með í reikninginn hin nánu tengsl fósturs og þungaðrar konu þegar vernd 
friðhelgi einkalífs hennar væri metin. Ríkið taldi að þótt tilteknir hagsmunir konu á 
meðgöngu væru verndaðir af lögum væri fóstrið einnig verndað af pólskum lögum og 
skilyrði laga um þungunarrof af læknisfræðilegum ástæðum hefðu ekki verið uppfyllt í 
tilviki Tysiac.68 Dómstóllinn taldi 8. gr. sáttmálans eiga við í málinu og að lög og reglur 
um þungunarrof vörðuðu einkalíf einstaklinga, þar sem við þungun konu yrði einkalíf 
hennar nátengt því fóstri sem hún gengi með. Hann tók fram að hugtakið einkalíf væri 
víðfemt og næði m.a. yfir líkamlegt og félagslegt auðkenni manna (e. physical and social 
identity), þ. á m. réttinn til sjálfsstjórnar (e. personal autonomy), persónulegs þroska (e. 
personal development) og að stofna og þróa sambönd með öðrum einstaklingum og 
umheiminum. Dómstóllinn taldi Mannréttindasáttmálann ekki kveða á um rétt til 
tiltekinnar og ákveðinnar læknisþjónustu en að friðhelgi einkalífs, samkvæmt 
sáttmálanum, næði yfir líkamlegt og andlegt sjálfræði einstaklinga og að á aðildarríkjum 
lægju jákvæðar skyldur að tryggja að sjálfræði borgaranna nyti virkrar verndar. 
Dómstóllinn taldi nokkrar mismunandi hliðar einkalífs vera undir í málinu. Hann tók fram 
að auk hins hefðbundna hlutverks reglna hvers aðildarríkis um þungunarrof að vega 
saman hagsmuni einstaklings og hagsmuni almennings, þyrfti einnig, þegar kæmi að 
þungunarrofi af læknisfræðilegum ástæðum, að taka mið af jákvæðum skyldum ríkisins 
til að tryggja líkamlegt sjálfræði hinnar verðandi móður.69 Dómstóllinn rýndi einna helst 
í formhlið 8. gr. sáttmálans og þær kröfur sem í henni felast og taldi að einstaklingur 
þyrfti að fá að vera hluti af því ákvörðunarferli sem snerti réttindi samkvæmt ákvæðinu 
til að það veitti friðhelgi einkalífs nægilega góða og sanngjarna vernd. Hann tók fram að 
um leið og löggjafarvald aðildarríkis ákvæði að leyfa þungunarrof þyrfti lagarammi 
úrræðisins að vera byggður upp á slíkan hátt að þungaðar konur hefðu raunverulega 
möguleika á að notfæra sér það.70 Dómstóllinn fór yfir reglur pólska ríkisins um 
þungunarrof og taldi þær gera ráð fyrir tiltölulega einföldu ferli til að fá að gangast undir 
þungunarrof af læknisfræðilegum ástæðum í atvikum þar sem enginn ágreiningur væri 

                                                
68 MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), mgr. 66-68. 
69 MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), mgr. 106-107. 
70 MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), mgr. 113 og 116. 
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um nauðsyn aðgerðarinnar, þ.e. fyrir hendi væri samróma álit tveggja sérfræðilækna 
annarra en þess sem framkvæmir aðgerðina, en ef ágreiningur væri á milli hinnar þunguðu 
konu og læknanna eða á milli læknanna sjálfra væru verklagsreglur ekki fullnægjandi til 
að vernda friðhelgi einkalífs hennar þar sem henni stæðu þá ekki til boða raunhæf úrræði 
til að leita réttar síns og fá úr því skorið hvort tilvik hennar félli undir þá læknisfræðilegu 
nauðsyn sem pólsk lög gerðu kröfu um. Einu úrræðin sem stæðu þungaðri konu til boða 
í slíkum tilvikum væru afturvirk og einungis til þess fallin að bæta fjárhagslega þann 
skaða sem hún hefði orðið fyrir, sem eins og skilja má þegar kemur að heilsu manna, 
getur verið óbætanlegur. Því skorti verulega á að kærandi hefði getað fengið úr máli sínu 
skorið innan þess tíma sem raunhæft væri að gangast undir þungunarrof og koma í veg 
fyrir þann skaða sem hún varð fyrir.71 Þar sem pólska ríkið veitti ekki líkamlegu sjálfræði 
einstaklinga í viðkvæmum aðstæðum, líkt og kærandi var í, nægilega vernd taldist það 
hafa gerst brotlegt við jákvæðar skyldur sínar samkvæmt 8. gr. sáttmálans um friðhelgi 
einkalífs.72 Af dómnum er ekki hægt að leiða sjálfstæðan rétt til þungunarrofs samkvæmt 
ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmálans um friðhelgi einkalífs en úr honum má hins vegar 
lesa að þegar sá réttur er til staðar skuli aðildarríki tryggja einstaklingum fullnægjandi 
aðgang að honum með sanngjarnri málsmeðferð sem veitir þeim tækifæri til að leita réttar 
síns innan viðunandi tímaramma. 

 
Í MDE, R.R. gegn Póllandi, 26. maí 2011 (27617/04) má greina sömu stefnu í niðurstöðu 
dómstólsins og í yfirdeildinni sem dæmdi í MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 
(25579/05), þ.e. að aðildarríki njóta mjög víðtæks svigrúms til að ákveða hvenær þungunarrof 
er heimilt í landsrétti sínum en jafnskjótt og ákveðið hefur verið að leyfa slíkt úrræði í tilteknum 
aðstæðum þarf að tryggja að rétturinn sé raunhæfur og virkur möguleiki fyrir þungaðar konur.73 
 

Í málinu grunaði lækna að fóstur það sem R.R. gekk með þjáðist af alvarlegum fósturgalla 
en henni var vísvitandi neitað um þær fósturrannsóknir sem hún átti rétt á þangað til of 
seint var fyrir hana að óska eftir þungunarrofi á grundvelli niðurstaðanna. Í kjölfarið fæddi 
hún stúlku með alvarlegan litningagalla.74 Dómstóllinn taldi pólska ríkið m.a. hafa brotið 
gegn 3. gr. Mannréttindasáttmálans þar sem R.R., sem var í viðkvæmri stöðu vegna 
þungunar sinnar og ótta og óvissu um heilsu ófædds barns síns, fékk ekki fullnægjandi 
upplýsingar um ástand fóstursins né þá valmöguleika sem stóðu henni til boða. Hún þurfti 
því að þola margra vikna andlega þjáningu og dómstóllinn taldi að meðferð 
heilbrigðisstarfsfólksins, þ.e. hegðun þess, upplýsingagjöf og sú óþarfa bið sem R.R. 
þurfti að sæta, hefði verið niðurlægjandi fyrir hana, bæði fyrir og eftir að niðurstöður 
rannsóknanna lágu loks fyrir. Dómstóllinn taldi R.R. hafa þurft að sæta skammarlegri 
meðferð sem væri nógu alvarleg til að teljast til brots á 3. gr. sáttmálans um bann við 
ómannlegri og vanvirðandi meðferð.75 Pólska ríkið taldist einnig hafa gerst brotlegt við 
8. gr. sáttmálans þar sem pólsk lög tryggðu ekki viðunandi lagaramma né framkvæmd á 
þeim rétti sem þungaðar konur áttu tilkall til samkvæmt landsrétti, þ.e. að fá fullnægjandi 
og áreiðanlegar upplýsingar um heilsu fóstursins og geta óskað eftir þungunarrofi þegar 
í ljós kom að fóstrið þjáðist af alvarlegum litningagalla.76 

 

                                                
71 MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), mgr. 118, 121 og 124-125. 
72 MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), mgr. 127 og 129-130. 
73 MDE, R.R. gegn Póllandi, 26. maí 2011 (27617/04), mgr. 187 og 200. 
74 Reproductive rights, bls. 1. 
75 MDE, R.R. gegn Póllandi, 26. maí 2011 (27617/04), mgr. 159-162. 
76 MDE, R.R. gegn Póllandi, 26. maí 2011 (27617/04), mgr. 208-211, 214. 
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Pólska ríkið taldist einnig hafa brotið gegn 3. og 8. gr. Mannréttindasáttmálans í MDE, P. og S. 
gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08) og færði fyrir því sömu rök og í fyrri málunum. 
  

Fjórtán ára stúlka, P, sem hafði orðið þunguð í kjölfar nauðgunar jafnaldra síns var ítrekað 
tálmað að fá þungun sína rofna þótt löglegt væri undir þeim kringumstæðum. Hún þurfti 
að þola gríðarlegt áreiti af hálfu hins opinbera og almennings vegna aðstæðna sinna og 
kvartaði til Mannréttindadómstóls Evrópu því hún taldi sig hafa þurft að sæta ómannlegri 
og vanvirðandi meðferð í skilningi 3. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu. Dómstóllinn fór 
yfir þær lágmarkskröfur um alvarleika meðferðar til að hún teldist til ómannlegrar eða 
vanvirðandi meðferðar samkvæmt 3. gr. sáttmálans og að þær kröfur skyldu metnar á 
heildstæðan hátt með tilliti til aðstæðna í hvert sinn, t.a.m. með hliðsjón af lengd 
meðferðar og líkamlegra og andlegra afleiðinga á viðkomandi einstakling.77 Dómurinn 
tiltók einnig að þrátt fyrir að taka skyldi tillit til hvort ásetningur hefði verið til staðar að 
láta viðkomandi sæta ómannlegri eða vanvirðandi meðferð gæti meðferðin samt sem áður 
fallið undir gildissvið 3. gr. sáttmálans þótt ásetninginn skorti. Dómstóllinn taldi stúlkuna 
hafa verið í sérlega viðkvæmri stöðu, einkum með tilliti til ungs aldurs hennar og að 
læknisvottorð hafi staðfest áverka á líkama hennar og ljóst væri að líkamlegu valdi hafi 
verið beitt til að bæla niður mótspyrnu hennar við nauðgunarverknaðinn. Þrátt fyrir þessa 
viðkvæmu stöðu þurfti P að sæta hörmulegri meðferð af hálfu yfirvalda, því þrátt fyrir að 
hún hafi átt lagalegan rétt á þungunarrofi þrýsti yfirlæknir spítalans og prestur, sem hún 
hafði ekki samþykkt að ræða við, á hana að gangast ekki undir aðgerðina. Upplýsingum 
um stúlkuna og ástandið var lekið til fjölmiðla sem leiddi til þess að hún varð fyrir miklu 
utanaðkomandi áreiti frá ýmsum aðilum og henni var neitað um lögregluvernd við að 
yfirgefa spítalann. Ekki bætti úr skák að stúlkan var sjálf handtekin og vistuð gegn vilja 
sínum og foreldra sinna á miðstöð fyrir ungmenni og hún ákærð fyrir ólögmæt 
kynferðismök, þrátt fyrir að ljóst væri að hún væri þolandi í málinu. Með öllu þessu 
mistókst pólska ríkinu ekki einungis að vernda P í ljósi ungs aldurs hennar og viðkvæmrar 
stöðu heldur tók virkan þátt í þeirri ómannlegri og vanvirðandi meðferð sem P þurfti að 
sæta og braut þannig gegn 3. gr. Mannréttindasáttmálans.78 Mannréttindadómstóllinn 
taldi ríkið einnig hafa brotið gegn 8. gr. sáttmálans á tvo vegu, annars vegar með þeim 
upplýsingum sem spítalinn og yfirvöld veittu fjölmiðlum um mál stúlkunnar þar sem slíkt 
var hvorki löglegt né þjónaði lögmætum hagsmunum79 og hins vegar vegna skorts á 
raunhæfu og virku aðgengi að því úrræði sem pólsk lög leyfðu, þ.e. þungunarrofi í kjölfar 
nauðgunar. Hvað varðar síðara atriðið vísaði dómurinn til fyrri dóms síns gegn pólska 
ríkinu, MDE, Tysiac gegn Póllandi, 20. mars 2007 (5410/03), og ítrekaði að löggjöf 
þungunarrofs í Póllandi verndaði ekki nægilega friðhelgi einkalífs þungaðrar konu þar 
sem reglurnar, eins og þeim væri beitt af dómstólum, tryggðu ekki að þeim rétti til 
þungunarrofs, sem hún átti tilkall til samkvæmt lögunum, væri fylgt eftir. Dómstóllinn 
bætti við að virkur aðgangur að áreiðanlegum upplýsingum um skilyrði löglegs 
þungunarrofs og verkferlum því tengdu varðaði á beinan hátt réttinn til sjálfsstjórnar (e. 
personal autonomy) og undirstrikaði að einkalíf í skilningi 8. gr. sáttmálans fæli bæði í 
sér ákvarðanir einstaklinga að verða foreldri sem og að verða ekki foreldri.80 Dómstóllinn 
ítrekaði þó enn og aftur að 8. gr. mætti ekki túlka þannig að hún fæli í sér sjálfstæðan rétt 
til þungunarrofs.81 

 

                                                
77 MDE, P. og S. gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08), mgr. 157. 
78 MDE, P. og S. gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08), mgr. 160-169. 
79 MDE, P. og S. gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08), mgr. 135-137. 
80 MDE, P. og S. gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08), mgr. 110-112. 
81 MDE, P. og S. gegn Póllandi, 30. október 2012 (57375/08), mgr. 96. 
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Mikilvægasta lærdóm sem draga má af dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins í málum 
sem varða hömlur á aðgengi kvenna að þungunarrofi er að þrátt fyrir að dómstóllinn telji 
aðgengi að þungunarrofi falla undir grundvallarþátt einkalífs þungaðra kvenna er hægt að 
takmarka friðhelgi þess umtalsvert með tilliti til andstæðra hagsmuna, svo sem 
siðferðisvitundar þjóðar.82 Dómstóllinn hefur ítrekað tekið fram að 8. gr. sáttmálans veiti ekki 
sjálfstæðan rétt til aðgengis kvenna að þungunarrofi og að aðildarríki hafi víðtækt svigrúm til 
að meta hvort og hvenær það heimili slík úrræði í landsrétti sínum. Nálgun dómstólsins í 
málunum einkennist af tregðu til að blanda sér um of í jafn viðkvæmt málefni og þungunarrof 
er og lætur aðildarríkin sjálf um að útfæra hvernig réttarstöðu þungaðra kvenna skuli háttað í 
hverju og einu ríki.83 Það er í raun ekki fyrr en að þunguð kona sem sækist eftir þungunarrofi 
er látin sæta ómannlegri eða vanvirðandi meðferð samkvæmt lágmarkskröfum 3. gr. sáttmálans 
um alvarlegar afleiðingar meðferðar, eða að þunguð kona hafi ekki fullnægjandi möguleika á 
að fá þeim rétti sínum til þungunarrofs framfylgt sem landslögin mæla fyrir um, að 
Mannréttindadómstóll Evrópu áræðir að slá föstu broti á Mannréttindasáttmálanum. Svigrúm 
aðildarríkjanna til mats (e. margin of appreciation) er því afskaplega rúmt og sáttmálinn veitir 
einkar litla vernd fyrir þungaðar konur sem standa frammi fyrir óvelkominni þungun. 
 Þetta svigrúm aðildarríkjanna til mats byggir á þremur meginstoðum. Í fyrsta lagi ýtir það 
undir svigrúmið að löggjöf sú sem kvartað er undan hafi verið komið á fót með lýðræðislega 
lögmætum hætti, þ.e. með viðeigandi aðkomu almennings viðkomandi aðildarríkis. Hafi hins 
vegar skort á lýðræðislegt lögmæti þeirrar framkvæmdar aðildarríkisins sem er undir í hverju 
máli þrengir dómstóllinn svigrúm þess til mats og leyfir sér að vera gagnrýnni á framkvæmdina 
en ella. Í öðru lagi lítur dómstóllinn til viðtekinnar framkvæmdar meðal aðildarríkjanna í heild 
þegar meta á hversu rúmt svigrúm ríkis til mats á að vera. Því ber dómstóllinn saman löggjöf 
og framkvæmd annarra aðildarríkja Mannréttindasáttmálans. Þegar merking ákvæðis 
sáttmálans er óljós og túlkun og framkvæmd aðildarríkjanna er fjölbreytt heldur dómstóllinn 
frekar að sér höndum og gefur aðildarríkjum meira svigrúm til mats á því hvaða vernd ákvæðið 
veitir. Þegar tiltekin túlkun ákvæðisins hefur hins vegar fengið hljómgrunn hjá flestöllum 
aðildarríkjunum þrengir dómstóllinn svigrúm ríkisins til þess mats ef það leiðir til niðurstöðu 
sem er andstæð túlkun meginþorra aðildarríkja Mannréttindasáttmálans. Í þriðja og síðasta lagi 
þykja stjórnvöld hvers ríkis vera á sumum sviðum betur til þess fallin að hafa nægilega góða 
þekkingu og skilning á aðstæðum innan þess, t.a.m. hvað varðar þjóðaröryggi og siðferðileg 

                                                
82 Sjá t.d. MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05), mgr. 241. 
83 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with 
State Sovereignty in ECHR Jurisprudence“, bls. 569. 
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álitamál, til lagasetningar á þeim sviðum fremur en fjölþjóðlegur dómstóll sem, eðlilega, hefur 
minni innsýn í þau mál hjá hverju og einu ríki.84  

Þá ályktun má draga af framkvæmd Mannréttindadómstólsins að aðildarríkjum 
Mannréttindasáttmálans sé frjálst að ákveða að þungunarrof sé í engum tilfellum leyfilegt 
samkvæmt landslögum, jafnvel þótt lífi eða heilsu þungaðrar konu sé stefnt í hættu með 
meðgöngunni. Það er þó háð því skilyrði að hún geti fengið aðgerðina framkvæmda í öðru landi, 
jafnvel þótt dómstóllinn viðurkenni þá auknu byrði; fjárhagslega, líkamlega og andlega, sem 
slík krókaleið felur í sér fyrir konur, sem þegar eru í viðkvæmu ástandi. Þessi framkvæmd 
dómstólsins hefur verið gagnrýnd m.a. fyrir að leyfa samfélagslegu óréttlæti (e. social 
injucstices) að viðgangast með vísan til hugmyndarinnar um frjálsan vilja þeirrar þjóðar sem 
styður það. Ætla má að fjölþjóðlegur dómstóll líkt og Mannréttindadómstóllinn geti erfiðlega 
gegnt því hlutverki sínu að þjóna sem verndari mannréttinda ef svo er raunin. Viðtekin 
framkvæmd aðildarríkjanna á ekki að geta losað þau frá þeirri ábyrgð sem þau bera samkvæmt 
Mannréttindasáttmálanum og þeim réttindum sem hann lofar borgurum aðildarríkjanna. Þá 
þykir jafnrétti ekki heldur vera tryggt með framkvæmdinni, annars vegar hvað varðar jafnrétti 
kynjanna og hins vegar hvað varðar jafnrétti innan þess mengis sem þungaðar konur mynda85. 
Hömlur eða skortur á aðgengi að þungunarrofi skerðir aðeins frelsi um helmings samfélagsins, 
þ.e. kvenna86, og mismunar í raun fólki eftir kyni þó löggjöfin beri það ekki endilega með sér. 
Þá mismunar framkvæmd dómstólsins konum eftir félagslegri stöðu með því að láta 
óámælisverða löggjöf sem bannar aðgengi að þungunarrofi, með þeirri réttlætingu að konur geti 
sóst eftir úrræðinu á öðrum stöðum. Með því viðhorfi lítur dómstóllinn fram hjá þeim 
mismunandi aðstæðum og gæðum sem konur búa við. Þó að allar konur hafi við fyrstu sýn rétt 
á að fá aðgerðina framkvæmda í öðru landi þarf ekki að vera að öllum konum sé það gerlegt, 
t.d. getur það reynst fötluðum konum, efnalitlum konum, umsækjendum um alþjóðlega vernd, 
konum í minnihlutahópum og ólöglegum innflytjendum óraunhæfur möguleiki að ferðast til 
annars lands og fá aðgerðina framkvæmda á öruggan hátt.87 
 

                                                
84 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with 
State Sovereignty in ECHR Jurisprudence“, bls. 573-574. 
85 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu tryggir hins vegar einungis jafnrétti í tengslum við önnur ákvæði 
sáttmálans og jafnrétti er því ekki sjálfstæður réttur samkvæmt sáttmálanum. Þar sem Mannréttindasáttmálinn 
kveður ekki með beinum hætti á um rétt kvenna til að fá þungun sína rofna tryggir hann ekki heldur jafnrétti 
þegar kemur að aðgengi að þungunarrofi í landslögum aðildarríkja sáttmálans. 
86 Eins og segir í inngangi ritgerðar er orðið konur notað til einföldunar fyrir fólk með kvenkyns æxlunarfæri, þ.e 
það fólk sem getur orðið þungað. Með því gerir höfundur ekki kröfu um að viðkomandi samsami sig með því 
kyni. 
87 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with 
State Sovereignty in ECHR Jurisprudence“, bls. 574-577. 
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2.4 Réttur til heilbrigðis 
2.4.1 Þungunarrof í ótryggum aðstæðum 

Þungunarrof í ótryggum aðstæðum (e. unsafe abortions), eru þungunarrof sem annað hvort eru 
framkvæmd af aðilum sem skortir til þess nauðsynlega hæfni eða framkvæmd eru í umhverfi 
sem fullnægir ekki læknisfræðilegum lágmarkskröfum, eða ef báðar aðstæðurnar eru fyrir 
hendi. Slík þungunarrof stuðla að aukinni tíðni mæðradauða og annarra alvarlegra 
heilsukvilla.88 Talið er að um 13% mæðradauða á heimsvísu megi rekja til þess að þungunarrof 
er framkvæmt í ótryggum aðstæðum og af þeim konum sem lifa það af er mjög hátt hlutfall 
þeirra sem þjáist í framhaldinu af heilsukvillum til langframa. Nærri helmingur þungunarrofa í 
heiminum er framkvæmdur í ótryggum aðstæðum og um 97% þeirra eiga sér stað í 
þróunarríkjum.89 Helsta ástæða þess að konur sækjast eftir þungunarrofi í ótryggum aðstæðum 
er sú að þær eiga ekki kost á að fá þungunarrof framkvæmt með löglegum og öruggum hætti í 
heimaríki sínu og því meiri lagalegar hömlur eru á aðgengi að þungunarrofi þeim mun hærri 
verður tíðni dauðsfalla í tengslum við þungunarrofið.90 Raunar má líta á flestöll dauðsföll vegna 
þungunarrofa sem óþörf því þegar slík aðgerð er framkvæmd á heilbrigðisstofnun sem fullnægir 
læknisfræðilegum lágmarkskröfum nútímans er þungunarrof hættulegt hinni þunguðu konu í 
hverfandi fjölda tilvika. Tíðni dauðsfalla í slíkum öruggum aðstæðum er einungis um 1 af 
hverjum 100.000 tilfellum.91 Til að draga úr tíðni mæðradauða vegna þungunarrofa dugir þó 
ekki einungis að fjarlægja lagalegar hindranir úr landsrétti heldur þarf að tryggja konum sem 
standa frammi fyrir óvelkomnum þungunum aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu, bæði fyrir 
og eftir þungunarrof.92 Í framhaldinu má því velta fyrir sér hvort og hvernig réttur þungaðra 
kvenna til heilbrigðis og heilbrigðisþjónustu er verndaður og við hvaða ákvæði konur geta 
stuðst í þeim efnum. 
 
2.4.2 Mannréttindasáttmáli Evrópu 
Mannréttindasáttmáli Evrópu mælir ekki sérstaklega fyrir um rétt manna til heilbrigðis en 
lágmarksréttindi í þeim málum má lesa úr ákvæðum 2. gr. um rétt til lífs og 8. gr. um friðhelgi 
einkalífs.93 Í dómaframkvæmd hefur Mannnréttindadómstóllinn (og áður Mannréttindanefndin) 
slegið föstum ýmsum jákvæðum skyldum aðildarríkja sáttmálans sem leiða af 2. gr. sáttmálans 
um rétt til lífs, svo sem að tryggja þegnum sínum ákveðna heilbigðisþjónustu og setja reglur 
                                                
88 Health worker roles in providing safe abortion care and post-abortion contraception, bls. 3 og 17. 
89 Bela Ganatra o.fl.: „Global, regional, and subregional classifications of abortions by safety, 2010-14: estimates 
from a Bayesian hierarchical model“, bls. 2372; Lisa B. Haddad og Nawal M. Nour: „Unsafe Abortion: 
Unnecessary Maternal Mortality“, bls. 122. 
90 Lisa B. Haddad og Nawal M. Nour: „Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal Mortality“, bls. 124. 
91 E. Arisi: „Changing attitudes towards abortion in Europe“, bls. 111. 
92 Lisa B. Haddad og Nawal M. Nour: „Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal Mortality“, bls. 125. 
93 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, bls. 23. 
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um hvers konar vinnulag bæði opinberar og einkareknar heilbrigðisstofnanir skuli tileinka sér í 
því augnamiði að vernda líf skjólstæðinganna.94 Skyldur ríkisins ná þó lengra en einungis að 
setja slíkar reglur því stjórnvöld þurfa einnig að tryggja að vinnureglurnar séu virtar og virkar, 
þ. á m. með eftirliti með innleiðingu þeirra og framkvæmd, til að skyldur ríkisins samkvæmt 2. 
gr. sáttmálans teljist uppfylltar. Þó fjölmargar kvartanir hafi borist Mannréttindadómstólnum 
um brot á 2. gr. sáttmálans vegna bágrar heilbrigðisþjónustu hefur dómstóllinn sýnt að mikið 
þarf til að koma til að dómstóllinn slái því föstu að ríki hafi gerst brotlegt við ákvæðið. Ekki er 
nóg að sýna fram á vanrækslu eða mistök tiltekins heilbrigðisstarfsmanns ef ekki er hægt að 
eigna ríkinu ábyrgð á einhvern hátt, svo sem vegna ófullnægjandi reglna um þær hæfniskröfur 
sem heilbrigðisstarfsfólk þarf að búa yfir. Sem dæmi má taka að aðildarríki telst ekki hafa brotið 
gegn 2. gr. Mannréttindasáttmálans þó læknir geri mistök sem leiðir til dauða skjólstæðings 
hans ef stjórnvöld ríkisins hafa með lögum og reglum áskilið fullnægjandi kröfur til hæfni þeirra 
lækna sem veita heilbrigðisþjónustu í ríkinu. Vanrækslu heilbrigðisstarfsmannsins verður að 
vera hægt að rekja til ófullnægjandi reglna eða eftirlits sem stjórnvöld ríkisins hafa sett fram og 
þau bera ábyrgð á.95  

Annað dæmi um brot aðildarríkis á 2. gr. sáttmálans er ef líf einstaklings er stefnt í hættu 
með því að neita honum um nauðsynlega meðferð sem ríkið hefur skuldbundið sig að veita 
almenningi. Skilyrði þess að dómstóllinn telji aðildarríki hafa brotið gegn 2. gr. vegna synjunar 
á læknisfræðilegri meðferð sem nauðsynleg er til að bjarga lífi einstaklings er í meginatriðum 
fjórþætt. Í fyrsta lagi nægir ekki að heilbrigðisstarfsfólk hafi sýnt af sér vanrækslu eða gert 
mistök í starfi heldur þurfa athafnir eða athafnaleysi þess að vera því marki brenndar að 
skjólstæðingnum sé vísvitandi neitað um meðferð þó vitað sé að slíkt stefni lífi hans í hættu. Í 
öðru lagi þarf verknaðurinn að vera merki um kerfisbundna eða kerfislæga framkvæmd til að 
hægt sé að leggja ábyrgð á ríkið sjálft. Í þriðja lagi þurfa að vera til staðar orsakatengsl milli 
athafna eða athafnaleysis heilbrigðisstarfsfólksins og þess tjóns sem viðkomandi beið og í 
fjórða og síðasta lagi þarf að vera hægt að rekja tjónið til vanrækslu ríkisins á því að halda uppi 
virkum reglum um samræmt vinnulag heilbrigðisstofnana.96 Mannréttindadómstóllinn taldi 
skilyrðin uppfyllt og tyrkneska ríkið hafa brotið gegn 2. gr. sáttmálans í máli konu sem var 
synjað um bráðaaðgerð á sjúkrahúsi til að fjarlægja lífvana fóstur þar sem hún gat ekki greitt 
tryggingu fyrir kostnaði aðgerðinnar. Konunni var vísað frá þrátt fyrir að læknar sjúkrahússins 
hefðu metið aðgerðina nauðsynlega til að bjarga lífi konunnar. Hún dó samdægurs.97 

                                                
94 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs“, bls. 77-78. 
95 Guide on Article 2 of the European Convention on Human Rights, bls. 12. 
96 Sama heimild, bls. 12-13. 
97 MDE, Mehmet Sentürk og Bekir Sentürk gegn Tyrklandi, 9. apríl 2013 (13424/09), mgr. 97. 
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Í flestum ríkjum heims er þungunarrof heimilað ef lífi hinnar þunguðu konu stafar 
raunveruleg hætta af meðgöngunni en þó eru enn ríki í öllum byggðum álfum heims sem leggja 
blátt bann við úrræðinu, jafnvel þegar svo stendur á. Þar á meðal eru þrjú Evrópuríki98 sem, 
a.m.k. formlega séð, heimila ekki undir nokkrum kringumstæðum að þungun sé rofin, þ.e. 
Andorra, Malta og San Marino.99 Öll ríkin þrjú eru aðildarríki að Mannréttindasáttmála 
Evrópu100 en þó hafa engar kvartanir borist til Mannréttindadómstólsins frá íbúum þessara ríkja 
um brot á sáttmálanum vegna skorts á aðgengi að þungunarrofi. Raunar er þungunarrof í 
framkvæmd refsilaust í Andorra og San Marino þegar lífi móður er ógnað, með vísan til 
neyðarréttar en á Möltu er þungunarrof ekki framkvæmt undir nokkrum kringumstæðum. Nefnd 
Evrópuráðsins um bann við pyndingum hefur talið slíkt blátt bann við þungunarrofi brjóta í 
bága við 3. gr. Mannréttindasáttmálans um bann við pyndingum, ómannlegri og vanvirðandi 
meðferð.101 Vegna fyrrnefndrar tregðu dómstólsins við að taka eindregnar ákvarðanir í þessum 
viðkvæmu málum væri erfitt að segja til um hugsanlega útkomu kæru til Mannréttindadómstóls 
Evrópu ef þunguð kona léti lífið í kjölfar lífshættulegar meðgöngu í ríki þar sem hún ætti ekki 
rétt á þungunarrofi samkvæmt landslögum, svo sem á Möltu. 
 Ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmálans leggur einnig jákvæðar skyldur á aðildarríki hvað 
varðar heilbrigðisþjónustu því líkamlegt sjálfræði, sem fellur undir gildissvið ákvæðisins, 
verður ekki fyllilega tryggt án þess að ríki setji reglur um lágmarksgæði þess verklags sem 
heilbrigðisstofnanir skuli tileinka sér. Þá skulu aðildarríkin einnig tryggja þeim sem hafa mátt 
þola vanrækslu af hálfu heilbrigðisstarfsfólks möguleikann á að sækja bætur vegna þess tjóns 
sem þau hafa beðið. Dómstóllinn hefur hins vegar farið varlega í að slá því föstu hvers konar 
heilbrigðisþjónusta skuli standa íbúum til boða og stjórnvöld aðildarríkjanna hafa mikið 
svigrúm til að ákvarða hversu miklu fé þau veita í hvern anga heilbrigðisþjónustunnar þar sem 
dómstóllinn telur þau betur til þess fallin að meta hvar þörfin fyrir fjármagn og þjónustu er 
mest.102  
 
2.4.3 Félagsmálasáttmáli Evrópu 
Löng en umdeild hefð er fyrir því að skipta mannréttindum upp í borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi annars vegar og félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi hins vegar, sbr. 

                                                
98 Vatíkanið er á móti þungunarrofi en þar er einnig enga opinberar heilbrigðisstofnanir að finna og því þurfa 
þeir sem leita sér læknisaðstoðar að leita til heilbrigðisstofnana í Róm. Sjá: „10 things you didn‘t know about the 
Vatican City“, http://www.telegraph.co.uk.  
99 „Status of the world‘s 193 countries and six territories/nonstates, by six abortion-legality categories and three 
additional legal grounds under which abortion is allowed, 2017“, http://www.guttmacher.org. 
100 „47 Member States“, http://www.coe.int. 
101 Sam Rowlands: „Abortion: a disunited Europe“, bls. 165; Juan E. Méndez: Report of the Special Rapporteur 
on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, bls. 11. 
102 Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights, bls. 23-24. 
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sitthvorn alþjóðlega samninginn um þessi efni sem varð til á vettvangi Sameinuðu þjóðanna.103 
Því er einnig fyrir að fara á vettvangi Evrópuráðsins því eftir að Mannréttindasáttmáli Evrópu 
tók gildi árið 1953 var farið að undirbúa annan fjölþjóðlegan samning á vegum Evrópuráðsins 
sem átti að taka betur á efnahagslegum, félagslegum og menningarlegum réttindum. Úr varð að 
Félagsmálasáttmáli Evrópu tók gildi árið 1965 og Ísland fullgilti hann ellefu árum síðar.104 
Fyrirkomulag sáttmálans er nokkuð frábrugðið Mannréttindasáttmálanum því aðildarríki 
Félagsmálasáttmálans skuldbinda sig til að tileinka sér öll þau stefnumarkandi viðmið sem I. 
kafli sáttmálans setur fram auk þess sem hvert ríki þarf að tilgreina a.m.k. tíu greinar, eða 45 
málsgreinar, úr II. kafla sem hafa bindandi áhrif á stjórnvöld ríkisins.105 Samkvæmt 
sáttmálanum þurfa íslensk stjórnvöld því m.a. að framfylgja þeirri stefnu 8. tölul. I. kafla að 
konur eigi rétt á sérstakri vernd í starfi í sambandi við barnsburð; að sérhver, sem ekki hefur 
næg fjárráð, eigi rétt á félagslegri aðstoð og læknishjálp, sbr. 13. tölul. sama kafla; að allir menn 
eigi rétt á að njóta félagslegrar velferðarþjónustu, sbr. 14. tölul.; og að mæður og börn eigi rétt 
á viðeigandi félagslegri og efnahagslegri vernd án tillits til hjúskapar, stéttar og 
fjölskyldutengsla, sbr. 17. tölul. kaflans. Þá hafa íslensk stjórnvöld tilgreint hvaða ákvæði 
sáttmálans þau eru tilbúin að skuldbinda sig að tryggja að séu virt. Þeirra á meðal eru nokkur 
ákvæði er varða rétt manna til heilbrigðis, svo sem réttur til heilsuverndar skv. 11. gr. 
sáttmálans, og réttur mæðra og barna til félagslegrar og efnahagslegrar verndar skv. 17. gr. sem 
skal tryggður með því að gera allar viðeigandi og nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja þann 
rétt, þ. á m. að koma á fót eða viðhalda viðeigandi stofnunum eða þjónustu. Íslensk stjórnvöld 
hafa hins vegar ekki gengist undir skuldbindingar 8. gr. sáttmálans um rétt vinnandi kvenna til 
verndar.106 Þrátt fyrir þessar skuldbindingar sem aðildarríkin hafa gengist undir eiga íbúar þeirra 
þó á brattann að sækja telji þeir að ríkið brjóti gegn skuldbindingum sínum samkvæmt 
sáttmálanum því engin stofnun var sett á fót með sáttmálanum sem tekur við kærum frá 
einstaklingum né tekur á annan hátt bindandi ákvarðanir í málefnum einstaklinga. Eftirlitskerfi 
sáttmálans felst einna helst í því að aðildarríki skili aðalritara Evrópuráðsins skýrslum á tveggja 
ára fresti um hvernig framkvæmd hans er háttað í ríkinu.107 Árin 1991 og 1995 voru gerðir 
viðaukar við sáttmálann sem var ætlað að styrkja eftirlitskerfi hans, sá seinni með því að gera 
félagasamtökum kleift að að leggja fram kærur, en Ísland hefur hvorugan viðaukann fullgilt.108 
Ráðherranefnd Evrópuráðsins hefur, í kjölfar kæru frá ítölskum félagasamtökum, ályktað að 
ítalska ríkið hafi brotið gegn 11. gr. sáttmálans um rétt til heilsuverndar með því að bregðast 

                                                
103 Guðrún Gauksdóttir: „Eru mannréttindi lögfræði?“, bls. 455. 
104 Sbr. auglýsingu í C-deild stjórnartíðinda, nr. 3/1976. 
105 Elín Blöndal: „Um neikvætt félagafrelsi og álit sérfræðinganefndar Evrópuráðsins“, bls. 232-233. 
106 „Iceland and the European Social Charter“, http://www.coe.int. 
107 Elín Blöndal: „Um neikvætt félagafrelsi og álit sérfræðinganefndar Evrópuráðsins“, bls. 233. 
108 „Félagsmálasáttmáli Evrópu“, http://www.stjornarradid.is. 
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ekki við fyrri ábendingum um vankanta á framkvæmd þungunarrofs á Ítalíu þar sem þungaðar 
konur áttu í miklum erfiðleikum að fá það þungunarrof framkvæmt sem lögin kváðu þó á um 
þar sem heilbrigðisstofnanir höfðu enn ekki tileinkað sér fullnægjandi verklag til að tryggja rétt 
kvenna til þungunarrofs í þeim tilvikum þegar heilbrigðisstarfsfólk neitaði að framkvæma það 
samvisku sinnar vegna, og þar sem þungaðar konur neyddust á stundum til að flakka á milli 
heilbrigðisstofnana, á Ítalíu og erlendis, til að fá þungun sína rofna. Þessar aðstæður ógnuðu 
heilsu og velferð þungaðra kvenna í andstöðu við þau réttindi sem 11. gr. sáttmálans kveður á 
um.109 
 
2.4.4 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi 
Skýrustu birtingarmynd réttar til heilbrigðis á alþjóðavísu má finna í alþjóðasamningi 
Sameinuðu þjóðanna um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi110 (hér eftir 
skammstafaður SEFMR). Ákvæði 12. gr. SEFMR kveður á um að aðildarríki skuli tryggja að 
allir njóti líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er (e. highest attainable 
standard).111 Þennan fyrirvara má skýra í sögulegu ljósi. Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 
þjóðanna hlaut einróma samþykki ríkja á allsherjarþinginu árið 1948 og hefur gegnt 
lykilhlutverki í vaxandi virðingu mannréttinda á heimsvísu í kjölfar loka seinni 
heimsstyrjaldarinnar. Yfirlýsingin átti þó ekki að hafa bindandi áhrif á ríki heldur vera 
stefnuyfirlýsing hinna Sameinuðu þjóða og mynda grunn undir gerð mannréttindasamnings sem 
ríki gætu skuldbundið sig að þjóðarétti að virða. Sá mannréttindasamningur varð þó á endanum 
að tveimur samningum, alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi og 
fyrrnefndum alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Ástæðu 
þess má að hluta til skýra með þeirri ólíku sýn sem vestræn samfélög og austræn samfélög 
höfðu á mismunandi flokka mannréttinda. Í vestrinu töldust borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 
til grundvallarþátta samfélagsins en austrið hafði fremur efnahagsleg, félagsleg og 
menningarleg í hávegi, nokkuð sem vestrið hræddist að viðurkenna í of ríkum mæli, af ótta við 
hvaða fjárhagslega þýðingu það hefði fyrir útgjöld ríkisins. Við gerð samninganna var ljóst að 
ríki töldu sig betur í stakk búin að gangast samstundis undir skuldbindingar til að tryggja 
borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi en þyrftu meira svigrúm og lengri aðlögunartíma til að 
byggja upp innviði efnahagslegs, félagslegs og menningarlegs kerfis áður en þau gætu gengist 
undir alþjóðlegar skuldbindingar í þeim málum. Slík uppbygging kallar á aukið fjármagn úr 
ríkissjóði og því þurfa ríki samkvæmt SEFMR að mörgu leyti einungis að gera allar viðeigandi 

                                                
109 Ályktun ráðherranefndar Evrópu, Confederazione Generale Italiana del Lavoro gegn Ítalíu, 6. júlí 2016 
(91/2013). 
110 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 10/1979. 
111 Sylvia Bell: „What does the “right to health” have to offer mental health patients?“, bls. 142. 
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ráðstafanir, innan fjárhagslegrar getu sinnar, til að réttindi samkvæmt samningnum séu 
tryggð.112  

Heilsa var hugtaksatriði í rétti manna til viðunandi lífskjara samkvæmt 25. gr. 
Mannréttindayfirlýsingarinnar en útfærsla 12. gr. SEFMR telst nú á dögum til einnar 
mikilvægustu réttarheimildar þjóðaréttarins um réttinn til heilbrigðis.113 Inntak réttarins var þó 
heldur óljóst í um hálfa öld eða þar til efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna 
(ECOSOC) gaf út almennt álit nr. 14 um aldamótin, m.a. í samstarfi við 
Alþjóðaheilbrigðismálastofnunina. Af því má sjá að rétturinn til heilbrigðis nær ekki einungis 
til aðgengis einstaklinga að heilbrigðisþjónustu heldur einnig til grundvallarþátta heilbrigðis, 
svo sem hreins vatns, hreinlætis í umhverfi manna, jafnréttis, upplýsinga um kynlíf og getnað, 
og réttar til að ráða yfir heilsu sinni og líkama. Þá felst einnig í þeim síðastnefnda kynferðislegt 
frelsi. Í réttinum til heilbrigðis felst ekki réttur til að vera heilbrigður en hann tekur sérstaklega 
til þeirra hópa sem eru í viðkvæmri stöðu, þ. á m. þungaðra kvenna. Ákvæði 12. gr. SEFMR 
leggur jákvæðar skyldur á aðildarríki að grípa til aðgerða til að koma réttinum til heilbrigðis til 
framkvæmda. Í samræmi við tregðu höfunda samningsins að leggja of þungar fjárhagslegar 
skyldur á ríkin í einni svipan geta aðildarríkin gert þetta í áföngum en þurfa þó ávallt að tryggja 
að slíkt sé gert án mismununar, þ.e. að rétturinn til heilbrigðis sé tryggður öllum, sama á hvaða 
stigi innleiðingar hann er. Í upphafi gerði samningurinn ekki ráð fyrir því að einstaklingar gætu 
kært aðildarríki til úrskurðaraðila vegna hugsanlegs brots á samningnum, ólíkt systursamningi 
hans um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, heldur hefur áðurnefnd nefnd farið yfir þær 
skýrslur sem aðildarríkin skila til hennar og komið með athugasemdir og tillögur um úrbætur í 
álitum sínum. Þann 10. desember 2008 samþykkti allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna hins 
vegar valfrjálsa bókun við samninginn sem gerir íbúum þeirra aðildarríkja sem eru aðilar að 
bókuninni kleift að kæra ríki til nefndarinnar vegna meints brots á samningnum.114 Tæp 50 ríki 
hafa fullgilt bókunina og kæruleiðin hefur verið virk síðan árið 2013. Ísland er þó ekki í þeirra 
hópi þó þingsályktunartillaga um undirritun og fullgildingu bókunarinnar hafi þrisvar sinnum 
verið lögð fram á Alþingi.115 Bókunin átti m.a. að vinna gegn því viðhorfi sem skapast hefur að 
þau réttindi sem samningurinn kveður á um séu ekki lagaleg í reynd heldur gefi einungis til 
kynna pólitíska afstöðu aðildarríkjanna og samningurinn hafi þar af leiðandi mun minni 

                                                
112 Giorgio Baruchello og Rachael Lorna Johnstone: „Rights and Value: Construing the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights as Civil Commons“, bls. 92-93; Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. 
Möller: „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“, bls. 18. 
113 The Right to Health, bls. 1 og 9. 
114 Kristín Benediktsdóttir: „Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi“, bls. 110 og 
145; Paul Hunt: „Right to the highest attainable standard of health“, bls. 369-370. 
115 HallM, 17. september 2018, ræða hófst kl. 18:34 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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þýðingu fyrir líf fólks en alþjóðasamningurinn um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.116 
Verði bókunin fullgilt af íslenskum stjórnvöldum styrkir það óneitanlega stöðu þeirra 
einstaklinga sem telja að íslenska ríkið uppfylli ekki skyldur sínar samkvæmt samningnum, 
t.a.m. hvað varðar ákvæði 12. gr. um rétt til heilbrigðis. Þar sem ákvæðið mælir m.a. fyrir um 
rétt einstaklinga til heilbrigðisþjónustu, til að ráða yfir heilsu sinni og líkama, til kynferðislegs 
frelsis, til jafnréttis og til upplýsinga um kynlíf og getnað og þar sem það þykir vera 
mikilvægasta ákvæði á alþjóðlegum vettvangi um réttinn til heilbrigðis gæti það skipt sköpum 
fyrir þungaðar konur að geta fengið úr því skorið hvort líkamleg og andleg heilsa þeirra sé 
tryggilega vernduð þegar kemur að aðgengi að þungunarrofi og framkvæmd þess. 

Árið 2016 gaf efnahags- og félagsmálaráð Sameinuðu þjóðanna út almennt álit nr. 22 um 
réttinn til kynlífs- og frjósemisheilbrigðis sem óaðskiljanlegan hluta ákvæðis 12. gr. SEFMR.117 
Nánar verður fjallað um þau hugtök í kafla 2.4.7 hér að neðan. 
 
2.4.5 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 
Því hefur verið fleygt fram að hjarta alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg 
réttindi (hér eftir skammstafaður SBSR) sé rétturinn til lífs en hjarta systursamnings hans um 
efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi (SEFMR) sé rétturinn til að lifa, þ.e. lifa 
mannsæmandi lífi við aðstæður þar sem mannlegur andi getur dafnað. Í takt við þá túlkun 
inniheldur SBSR ekki ákvæði sem snerta á rétti manna til heilbrigðis en nátengdur þeim rétti er 
rétturinn til lífs sem verndaður er af 6. gr. samningsins.118 Heilsu þungaðrar konu getur stafað 
svo mikil hætta af þunguninni að hún teljist hættuleg lífi hennar og því getur verið brotið á rétti 
konu til lífs ef hún hefur ekki aðgang að möguleikanum á að rjúfa þungun sína.119 
Mannréttindanefndin, sem hefur eftirlit með SBSR, hefur slegið því föstu að löggjöf sem leggur 
refsiábyrgð við rofi á þungun sem verður til í kjölfar nauðgunar samræmist ekki skyldum ríkja 
samkvæmt 6. gr. SBSR um réttinn til lífs, þar sem þau leynilegu þungunarrof sem konur neyðast 
þá til að sækjast eftir auka, svo um munar, líkur á mæðradauða.120 
 
2.4.6 Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum 
Þrátt fyrir að mælt væri fyrir um jafnan rétt karla og kvenna í flestum þeim 
mannréttindaheimildum sem Sameinuðu þjóðirnar samþykktu í kjölfar loka síðari 
                                                
116 Kristín Benediktsdóttir: „Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi“, bls. 110-
111. 
117 Sjá Almennt álit nr. 22/2016 um rétt til kynlífs- og frjósemisheilbrigðis. 
118 Giorgio Baruchello og Rachael Lorna Johnstone: „Rights and Value: Construing the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights as Civil Commons“, bls. 94. 
119 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with 
State Sovereignty in ECHR Jurisprudence“, bls. 582. 
120 Lokaathugasemdir Mannréttindanefndarinnar - Perú 15. nóvember 2000, bls. 5.  
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heimsstyrjaldar kom fljótt í ljós að það dugði ekki til. Konur stóðu enn verulega höllum fæti í 
samfélaginu. Því lagði kvennanefnd Sameinuðu þjóðanna, undirnefnd efnahags- og 
félagsmálaráðs Sameinuðu þjóðanna, það til við allsherjarþingið að árið 1975 skyldi helgað 
réttindum kvenna og var sú tillaga samþykkt. Fyrsta alþjóðaráðstefna um málefni kvenna var 
haldin það ár í Mexíkó og niðurstaða hennar var m.a. sú að þörf væri á sérstökum 
alþjóðasamningi um afnám mismununar gagnvart konum. Allsherjarþingið studdi tillöguna og 
gerði áratuginn 1976 til 1985 að áratugi Sameinuðu þjóðanna um málefni kvenna. Áratugurinn 
var m.a. nýttur í gerð slíks samnings, sem samþykktur var árið 1979 og tók gildi 3. september 
1981. Gagnvart Íslandi tók samningurinn, um afnám allrar mismununar gagnvart konum (hér 
eftir nefndur Kvennasamningurinn), þó ekki gildi fyrr en fjórum árum síðar, eftir fullgildingu 
hans af hálfu íslenskra stjórnvalda. Þó flest ríki heims hafi nú samþykkt samninginn er hann 
samt sem áður sá mannréttindasamningur Sameinuðu þjóðanna sem flest ríki heims hafa gert 
fyrirvara við. Ísland er ekki í þeim hópi. Fram til aldamóta var réttarvernd samningsins 
takmörkuð þar sem ekki náðist samstaða um sérstaka kæruleið vegna brota á samningnum fyrr 
en valfrjáls bókun við Kvennasamninginn var samþykkt árið 1999. Ísland undirritaði bókunina 
og fullgilti skömmu eftir aldamótin121. Íslenskir einstaklingar og hópar einstaklinga hafa því 
getað kvartað til nefndarinnar um afnám mismununar gagnvart konum (hér eftir nefnd CEDAW 
nefndin) um brot aðildarríkis á samningnum vegna atvika sem áttu sér stað frá og með 6. júní 
2001. Sá möguleiki styrkir til muna réttarstöðu íslenskra kvenna því ásamt þeirri skyldu sem 
lögð er á aðildarríki að grípa til aðgerða á öllum sviðum til að útrýma þeirri mismunun sem 
konur verða fyrir á grundvelli kynferðis síns mælir samningurinn fyrir um mörg og mikilvæg 
réttindi kvenna, þ. á m. jafnan rétt kynjanna til heilbrigðisþjónustu.122 Sá réttur 12. gr. 
samningsins hefur verið nánar útfærður í framkvæmdaáætlun sem samþykkt var á fjórðu 
kvennaráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995 (hér eftir nefnd Pekingáætlunin) og í 
tilmælum CEDAW nefndarinnar, einna helst tilmælum nr. 24/1999 um konur og heilbrigði. C-
kafli Pekingáætlunarinnar er tileinkaður heilbrigði kvenna og helstu vandamálum sem konur 
standa frammi fyrir í heilbrigðismálum. Í áætluninni kemur fram að konur standi verulega 
höllum fæti þegar kemur að heilbrigðisþjónustu í samanburði við karla í svipuðum aðstæðum 
og að þær njóti ekki jafnra möguleika á við karla til að viðhalda eigin heilsu. Í þeim efnum 
skiptir miklu máli lök staða kvenna hvað varðar kynheilbrigði og fæðingarhlutverk þeirra og í 
áætluninni er hnykkt á mikilvægi þess að þær geti stýrt barneignum sínum.123  

                                                
121 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 4/2001. 
122 Elsa S. Þorkelsdóttir: „Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum“, bls. 202-204. 
123 Sama heimild, bls. 213 og 222. 
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Samkvæmt tilmælum CEDAW nefndarinnar nr. 24/1999 um konur og heilbrigði skulu 
aðildarríki í skýrslum sínum, sem þeim ber að skila samkvæmt 18. gr. samningsins, tiltaka 
sérstaklega í tengslum við 12. gr. samningsins til hvaða aðgerða þau hafa gripið og hyggjast 
grípa til hvað varðar réttindi kvenna á sviði heilbrigðismála, sérstaklega varðandi þær 
heilbrigðisþarfir sem einskorðast við konur, t.d. í tengslum við kynþroska, þunganir og 
breytingaskeið. Aðildarríkin skulu einnig fjalla um stefnu sína og aðgerðir sem eiga að stuðla 
að því að konur geti hagað barneignum sínum eftir eigin höfði og hvernig ríkin hyggist vernda 
kynheilbrigði kvenna og heilbrigði í tengslum við þunganir og fæðingar.124 Það áhersluatriði 
tengist náið öðru mikilvægu ákvæði samningins, þ.e. e-lið 16. gr., sem kveður á um að konur 
skuli hafa sömu réttindi og karlar til að ákveða á frjálsan og ábyrgan hátt fjölda barna sinna og 
bil milli barneigna, og hafa aðgang að upplýsingum, fræðslu og aðferðum til þess að þær geti 
notfært sér þau réttindi.125 

Með ákvæði e-liðar 16. gr. eru skyldur aðildarríkja samkvæmt b-lið 5. gr. 
Kvennasamningsins ítrekaðar, sem felast í því að ríki skuli tryggja að fjölskyldufræðsla feli í 
sér viðeigandi skilning á móðurhlutverkinu sem félagslegu fyrirbrigði og viðurkenningu á 
sameiginlegri ábyrgð karla og kvenna á uppeldi og þroska barna sinna.126 Hefðbundnar 
hugmyndir samfélagsins um mismunandi eðli og hlutverk kynjanna eru ákaflega lífseigar og 
samkvæmt þeim eru konur betur til þess fallnar að bera meginábyrgð á umönnun barna en karlar 
á framfærslu fjölskyldunnar.127 Þessar staðalímyndir byggja á eðlishyggju, sem gerir ráð fyrir 
að mismun kynjanna megi rekja til eðlislægra og meðfæddra þátta einstaklinga sem séu 
mismunandi hjá konum og körlum.128 Til að sporna við þessu segir í a-lið 5. gr. 
Kvennasamningsins að aðildarríki skuli „gera allar viðeigandi ráðstafanir til að breyta 
félagslegum og menningarlegum hegðunarvenjum karla og kvenna með það fyrir augum að 
takast megi að uppræta fordóma og venjur sem byggjast á hugmyndinni um vanmátt eða 
ofurmátt annars hvors kynsins eða á viðteknum hlutverkum karla og kvenna“. Ákvæði 5. gr. 
Kvennasamningsins er því í heild sinni ætlað að vekja athygli á og berjast gegn þessum viðteknu 
hugmyndum samfélagsins um hlutverk kynjanna, þ. á m. hvað varðar ábyrgð á uppeldi og 
þroska barna. 

Kvennasamningurinn kveður ekki á um rétt kvenna til þungunarrofs en CEDAW nefndin 
hefur staðfest að ef konu er synjað um læknismeðferð sem nauðsynleg er líkamlegri eða 

                                                
124 Elsa S. Þorkelsdóttir: „Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum“, bls. 222-223. 
125 Tilmæli nefndar um afnám mismununar gagnvart konum nr. 24/1999, mgr. 28. 
126 Elsa S. Þorkelsdóttir: „Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum“, bls. 227. 
127 Staða kvenna og karla á íslenskum vinnumarkaði, bls. 47 og 100. 
128 Anna Pála Sverrisdóttir: „Kynjasamþætting Gettu Betur“, bls. 10. 
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andlegri heilsu, er stefnt í hættu rétti hennar til að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt er.129 Í 
máli L.C. gegn Perú, sem nefndin tók til skoðunar í kjölfar kæru perúskrar unglingsstúlku á 
grundvelli valfrjálsu bókunarinnar við samninginn, taldi nefndin perúska ríkið hafa brotið gegn 
12. gr. samningsins. Stúlkan varð þunguð 14 ára í kjölfar endurtekinna nauðgana manns á 
fertugsaldri sem hófust þegar hún sjálf var einungis 13 ára. Í kjölfarið þjáðist hún af miklu 
þunglyndi og tók ákvörðun um að stytta eigið líf. Hún stökk fram af hárri byggingu, lifði fallið 
af en hlaut verulegan líkamlegan skaða. Yfirlæknir taugaskurðlækningadeildar spítalans mat 
ástand hennar svo að hún þyrfti á neyðaraðgerð á mænu að halda til að koma í veg fyrir frekari 
lömun og líkamstjón. Á áætluðum degi aðgerðarinnar var stúlkunni og móður hennar tjáð að 
aðgerðinni hefði verið frestað sökum þungunarinnar. Að mati lækna væri ekki hægt að 
framkvæma aðgerðina án þess að rjúfa þungun hennar. Henni var samt sem áður neitað um 
þungunarrofið þrátt fyrir að hegningarlög ríkisins leyfðu slíkt úrræði þegar líkamlegri og 
andlegri heilsu ólögráða barns stafaði alvarleg og aðkallandi hætta af þunguninni. Á 18. viku 
meðgöngunnar missti L.C. fóstrið og nokkrum vikum síðar var aðgerðin loks framkvæmd, um 
þremur og hálfum mánuði eftir að læknirinn hafði lýst yfir nauðsyn bráðaaðgerðar á mænu 
hennar. L.C. endaði á því að verða að mestu leyti lömuð fyrir neðan háls og þurfti stöðuga 
umönnun. CEDAW nefndin taldi ríkið hafa brotið á rétti stúlkunnar samkvæmt 12. gr. 
samningsins þar sem perúsk lög gerðu ekki ráð fyrir að kona gæti fengið þungun sína rofna í 
kjölfar nauðgunar og kynferðislegs ofbeldis; og þar sem L.C. hafði ekki fengið þungun sína 
rofna þrátt fyrir að uppfylla skilyrði laganna um hættu á alvarlegum afleiðingum þungunarinnar 
fyrir líkamlega og andlega heilsu hennar.130 
 
2.4.7 Réttur til kynheilbrigðis 
Inntak hugtaksins kynheilbrigði er tvíþætt. Það nær bæði yfir hugtakið kynlífsheilbrigði (e. 
sexual health) sem og frjósemisheilbrigði (e. reproductive health).131 Ítarlega hefur verið rætt 
um frjósemisheilbrigði, og mikilvægi þess að hver og einn hafi rétt til þess, m.a. í 
framkvæmdaáætlun alþjóðlegrar ráðstefnu sem haldin var í Kaíró árið 1994 um fólksfjölgun og 
þróun (e. UN Programme of action adopted at the International Conference of Population and 
Development), og í fyrrnefndri Pekingáætlun sem samþykkt var á fjórðu kvennaráðstefnu 
Sameinuðu þjóðanna í Peking árið 1995. Minna var fjallað um kynlífsheilbrigði í þessum 

                                                
129 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with 
State Sovereignty in ECHR Jurisprudence“, bls. 583; Rhonda Copelon o.fl.: „Human Rights Begin at Birth: 
International Law and the Claim of Fetal Rights“, bls. 123. 
130 Álit nefndar um afnám mismununar gagnvart konum í máli L.C. gegn Perú, 17. október 2011 (nr. 22/2009). 
131 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 14; Sóley S. Bender: „Kynheilbrigði - Skilgreiningar“, 
http://www.uni.hi.is. 



 29 

áætlunum en það var þó talið vera einn hluti frjósemisheilbrigðis.132 Skilgreining 
frjósemisheilbrigðis takmarkast ekki við að vera laus undan sjúkdómum og veikindum heldur 
felur einnig í sér að njóta fullrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegar velferðar og vellíðunar í 
öllum þeim þáttum er varða æxlunarkerfið og hlutverk og gang þess. Einstaklingar teljast ekki 
njóta frjósemisheilbrigðis nema þeir eigi möguleika á að lifa fullnægjandi og öruggu kynlífi, án 
þvingana, mismununar og ofbeldis og, séu þeir færir um að fjölga sér, að þeir hafi frelsi til að 
ákveða hvenær og hversu oft þeir geri það. Til að geta ráðið barneignum sínum þurfa 
einstaklingar að hafa vitneskju um og aðgang að öruggum, árangursríkum og viðunandi 
aðferðum á viðráðanlegu verði ásamt öðrum valmöguleikum eða úrræðum til að stjórna 
barneignum sem ekki stangast á við lög. Þá er annað hugtaksatriði frjósemisheilbrigðis að konur 
hafi aðgang að viðeigandi heilbrigðisþjónustu sem gerir þeim kleift að eiga örugga meðgöngu 
og fæðingu. Kynlífsheilbrigði, sem samkvæmt Kaíróáætluninni telst til frjósemisheilbrigðis, 
gengur út á að bæta lífsgæði og persónuleg sambönd einstaklinga, og einskorðast því ekki við 
ráðgjöf og umönnun hvað varðar barneignir og kynsjúkdóma.133 Pekingáætlunin byggði að 
stórum hluta á fyrri framþróun á sviði Sameinuðu þjóðanna, svo sem niðurstöðu 
kvennaráðstefnunnar í Naíróbí árið 1985 og þeirri framkvæmdaáætlun sem Kaíróráðstefnan 
samþykkti árið 1994. Skilgreiningar hennar á kynlífs- og frjósemisheilbrigði eru því samhljóða 
skilgreiningum Kaíróáætlunarinnar.134 Hugtakið kynlífsheilbrigði hefur í seinni tíð fengið 
ítarlegri umfjöllun og er skilgreining þess skýrari nú á dögum en á 10. áratug síðustu aldar. Í 
kjarna sínum gengur það út á að geta notið kynlífs, sem telst til þess einkalífs sem er hverjum 
einstaklingi friðhelgt. Mikilvægasti þáttur kynlífsheilbrigðis er að geta tekið sjálfur allar 
ákvarðanir sem varða kynlíf manns, en lúta ekki þvingunum eða ákvörðunum annarra. Réttur 
til kynlífsheilbrigðis hefur margþætt inntak, þ. á m. rétt á að njóta kynlífsheilbrigðis að hæsta 
marki sem unnt er, en það krefst m.a. aðgangs hvers og eins að heilbrigðisþjónustu sem stuðlar 
að kynlífs- og frjósemisheilbrigði. Rétturinn felur einnig í sér að einstaklingar skuli hafa greiðan 
aðgang að upplýsingum og fræðslu um kynlíf, kynvitund og kynhneigð, og geta sóst eftir 
fullnægjandi, öruggu og ánægjulegu kynlífi. Grundvallarþáttur í kynlífsheilbrigði er virðing 
fyrir líkamlegu sjálfræði hvers og eins, og réttur hans til að velja hvort hann sé kynferðislega 
virkur, með hverjum og hvernig því sambandi er háttað. Þá felur það einnig í sér rétt til að 
ákveða hvort og hvenær viðkomandi eignast börn.135 Nú þegar inntak kynheilbrigðis er skýrara 
má spyrja sig hvernig rétturinn til þess er verndaður. 

                                                
132 Defining sexual health, bls. 1. 
133 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 14; Programme of Action, bls. 45-46 
134 Beijing Declaration and Platform for Action, mgr. 10 og 94. 
135 Defining sexual health, bls. 5; Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 14. 
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 Þá þegar á þingi Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi í Teheran árið 1968 var slegið 
föstum rétti foreldra til að ákveða fjölda barna sinna og bil á milli þeirra, á frjálsan og ábyrgan 
hátt og að í því skyni þyrftu þeir að hafa aðgang að fullnægjandi upplýsingum og fræðslu til að 
fylgja vali sínu eftir. Eins og áður hefur verið nefnt verndar samningur Sameinuðu þjóðanna 
um afnám allrar mismununar gagnvart konum og e-liður 16. gr. hans kynheilbrigði kvenna og 
í tilmælum CEDAW nefndarinnar hefur komið fram að aðildarríki skuli í skýrslum sínum 
tiltaka hvernig þau tryggi rétt kvenna til kynheilbrigðis innan ríkis síns136. Á fyrrnefndri 
ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Kaíró um fólksfjölgun og þróun árið 1994 má greina þá 
stefnubreytingu meðal þjóða heimsins að hverfa frá aðgerðum sem stefndu að því að hafa stjórn 
á frjósemi heilla þjóða og einblína á þarfir og rétt einstaklinga þegar kemur að kynheilbrigði. Í 
því fólst m.a. að tryggja almenningi nægilega góðar upplýsingar og fræðslu til að einstaklingar 
gætu hagað barneignum og kynheilbrigði sínu eftir eigin höfði.137 Í Kaíróáætluninni kemur fram 
að kynheilbrigði feli í sér nokkur grundvallarréttindi sem þegar eru viðurkennd í fjölþjóðlegum 
mannréttindasamningum og öðrum yfirlýsingum en aðildarríki Sameinuðu þjóðanna skuli 
framvegis hafa rétt einstaklinga til að geta tekið upplýstar og óþvingaðar ákvarðanir hvað varðar 
kynlíf og barneignir að leiðarljósi í allri stefnu sinni og aðgerðum sem snerta þau atriði. Ríkin 
skuli einnig gæta að jafnrétti kynja í þessum málum.138 Í Pekingáætluninni segir að mannréttindi 
kvenna feli m.a. í sér rétt þeirra til að ákveða á frjálsan og ábyrgan hátt hvernig þær hagi 
kynverund sinni, einnig hvað varðar kynlífs- og frjósemisheilbrigði, án þvingunar, mismununar 
og ofbeldis. Þá segir einnig að forsenda jafnræðis í kynferðislegum samböndum kvenna og 
karla sé gagnkvæm virðing, samþykki og sameiginleg ábyrgð á kynferðislegum athöfnum og 
afleiðingum þess. Ein afleiðing slíkra athafna er að sjálfsögðu þungun og í Pekingáætluninni 
kemur fram að konur sæti sérstakri heilsufarslegri áhættu vegna meðgöngu og fæðingar og að 
fylgikvillar þeirra séu aðaldánarorsök kvenna á frjósemisaldri í mörgum þróunarríkjum. 
Þungunarrof í ótryggum aðstæðum spili þar lykilhlutverk. Slíkar aðgerðir eru hættulegar konum 
út um allan heim en eins og oft vill verða eru það hinar fátækustu og yngstu sem eru í mestu 
neyðinni og taka því mestu áhættuna í þessum málum. Pekingáætlunin gerir ráð fyrir að í 
flestum tilfellum sé hægt að koma í veg fyrir mæðradauða og heilsutjón vegna þungunar með 
bættu aðgengi að viðunandi heilbrigðisþjónustu. Þá er sérstaklega tekið fram í áætluninni að 
möguleiki kvenna að haga barneignum sínum og frjósemi eftir eigin höfði sé mikilvæg forsenda 
þess að þær geti notið annarra grundvallarréttinda. Þar segir einnig að sameiginleg ábyrgð karla 

                                                
136 Tilmæli nefndar um afnám mismununar gagnvart konum nr. 24/1999, mgr. 23. 
137 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 14-15. 
138 Programme of Action, bls. 46. 
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og kvenna í þeim málum er tengjast kynferðislegri hegðun og æxlun sé nauðsynleg til að bæta 
heilbrigði kvenna á heimsvísu.139  

Pekingáætlunin og Kaíróáætlunin eru samhljóma um hlutverk þungunarrofa í skyldum ríkja 
til að bæta kynheilbrigði kvenna. Þar segir að ekki undir nokkrum kringumstæðum skuli 
þungunarrof vera lagt til sem liður í að skipuleggja barneignir. Aðildarríki skuli þó keppast við 
að koma í veg fyrir heilsutjón vegna þungunarrofa í ótryggum aðstæðum með því að víkka út 
og bæta þá þjónustu sem einstaklingar og pör geta nýtt sér til að skipuleggja barneignir, svo 
sem kynfræðslu og getnaðarvarnir. Forðast skuli í lengstu lög þörfina fyrir þungunarrof. Þó 
kemur ekki fram bein andstaða við þungunarrof í áætlununum heldur gera þær ráð fyrir að 
reglur um þau skuli mótaðar í hverju ríki eða svæði fyrir sig, í samræmi við viðurkennd 
löggjafarferli. Þær gera þó kröfur um að þungunarrof skuli fara fram á öruggan hátt á þeim 
stöðum þar sem það er leyfilegt og konur skuli hafa aðgang að góðri þjónustu til að takast á við 
vandkvæði sem koma upp í kjölfar þungunarrofs. Bjóða skuli konum umsvifalaust ráðgjöf, 
fræðslu og þjónustu til að skipuleggja barneignir eftir að þær hafa gengist undir þungunarrof, 
og að slíkt muni einnig koma í veg fyrir að konur þurfi að sækjast eftir þungunarrofi í annað 
sinn.140 
 
2.5 Þýðing ákvæða alþjóðlegra samninga fyrir íslenskan rétt 
Íslenskt réttarkerfi fylgir kenningum um tvíeðli landsréttar og þjóðaréttar. Það hefur í för með 
sér að til landsréttar heyra þær reglur sem settar hafa verið með stjórnskipulega réttum hætti og 
gilda um aðstæður innan ríkisins en til þjóðaréttarins heyra þær reglur sem stjórnvöld ríkja hafa 
komið sér saman um að gildi í lögskiptum milli ríkjanna sjálfra. Borgarar ríkisins þurfa að hlíta 
reglum landsréttarins og geta byggt á þeim réttindi fyrir dómstólum landsins en þjóðréttarreglur 
teljast ekki á sama hátt til réttarheimilda landsréttarins nema þær hafi verið sérstaklega 
innleiddar í landsréttinn sjálfan. Því geta borgararnir ekki byggt á þeim bein réttindi hafi ríkið 
ekki gripið til sérstakra ráðstafana til að gera þeim það kleift. Með því að gangast undir 
þjóðréttarlegar skuldbindingar, líkt og fjölþjóðlega samninga um mannréttindi, skuldbinda ríki 
sig gagnvart öðrum aðildarríkjum og þurfa því að standa skil á þeim skuldbindingum sínum 
gagnvart þeim.141 Skuldbindingar ríkisins að þjóðarétti fara stigvaxandi eftir því til hvaða 
athafna ríkið hefur gripið til að koma samningnum í framkvæmd. Það að ríki samþykki gerð 
þjóðréttarsamnings, svo sem á vettvangi Sameinuðu þjóðanna eða Evrópuráðsins, t.a.m. með 
kosningu um efni samningsins, hefur ekki bindandi áhrif fyrir ríkið. Fyrsta og vægasta 

                                                
139 Beijing Declaration and Platform for Action, mgr. 96-97. 
140 Beijing Declaration and Platform for Action, mgr. 106; Programme of Action, bls. 70-71.  
141 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 85; Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska 
stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“, bls. 276. 
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þjóðréttarlega skuldbinding ríkis stofnast við undirritun samningsins. Við það ábyrgjast 
stjórnvöld aðildarríkisins að aðhafast ekkert sem fer gegn ákvæðum samningsins, sbr. 1. mgr. 
18. gr. Vínarsamningsins um þjóðréttarsamninga. Undirritun ríkis felur ekki í sér loforð um að 
samningurinn verði síðar fullgiltur af yfirvöldum þess og ríki geta staðið við skuldbindingar 
sínar samkvæmt samningnum á annan hátt, t.a.m. með aðlögun. Aðlögun felur í sér að gæta 
þess að löggjöf landsins stangist ekki á við þjóðréttarsamninginn. Sé það raunin skal löggjafinn 
breyta landslögum eða nema brott ósamrýmanleg ákvæði þeirra, hugsanlega semja ný lög eða 
lögfesta tiltekin ákvæði þjóðréttarsamningsins. Yfirleitt líður einhver tími frá undirritun 
þjóðréttarsamnings þar til ríki fullgildir hann og gefst því svigrúm til að grípa til slíkra 
aðgerða.142 Við fullgildingu þjóðréttarsamnings taka aðildarríki á sig þær skyldur að túlka 
landslög sín til samræmis við samninginn og þær skyldur sem af honum leiða, bjóði landslögin 
yfirhöfuð upp á túlkun. Stangist ákvæði þjóðréttarsamningsins hins vegar á við lög landsins 
ganga þau síðarnefndu framar þjóðréttarskuldbindingunum. Borgarar aðildarríkisins geta því 
ekki byggt beinan rétt á ákvæðum mannréttindasamninga sem fullgiltir hafa verið en ekki 
lögfestir, nema til stuðnings túlkun sinni á réttarheimildum landsréttarins.143 Lögfesting 
þjóðréttarsamnings hefur mun víðtækari áhrif á réttarstöðu borgaranna því í kjölfar hennar 
öðlast samningurinn stöðu almennra laga og því geta borgararnir byggt á honum beinan rétt 
fyrir dómstólum. Almenn lög lúta þó almennum reglum um rétthæð réttarheimilda og því ganga 
bæði æðri lög, svo sem stjórnarskráin, og nýrri lög framar samningnum samkvæmt landsrétti. 
Einu mannréttindasamningar sem íslenska ríkið hefur lögfest hingað til eru Mannréttinda-
sáttmáli Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, og Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins144, sbr. lög nr. 19/2013. Af lögfestingu þeirra leiðir að hægt er að byggja beinan rétt á 
ákvæðum samninganna fyrir dómstólum. Til að fyrirbyggja að síðari lög, á skjön við 
Mannréttindasáttmála Evrópu, gengju honum framar var vísað til hans við breytingu á 
mannréttindakafla stjórnarskrárinnar með lögum nr. 97/1995 og hafa mannréttindaákvæði 
stjórnarskrárinnar verið túlkuð til samræmis við sáttmálann.145 Vegna þeirrar stöðu sem 
Mannréttindasáttmálinn hefur hlotið í íslenskum rétti skiptir gríðarlega miklu máli hvaða 
réttindi hann kveður á um og hvernig þau hafa verið túlkuð í meðförum Mannréttindadómstóls 
Evrópu. Réttarvernd íslenskra borgara er mun tryggari er varðar þau réttindi sem 
Mannréttindasáttmálinn fjallar um með beinum hætti en varðandi þau réttindi sem hann tekur 
ekki til. Þungaðar konur á Íslandi geta því beitt fyrir sig ákvæðum Mannréttindasáttmálans um 

                                                
142 Björg Thorarensen: „Tengsl þjóðaréttar við íslenska stjórnskipun og áhrif alþjóðasamninga á íslenskan rétt“, 
bls. 278; Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 153-154 
143 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 85. 
144 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 18/1992. 
145 Björg Thorarensen: „Staða og áhrif mannréttindasamninga Sameinuðu þjóðanna í íslenskum rétti“, bls. 347; 
Davíð Þór Björgvinsson: „Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginatriði, skýring og beiting“, bls. 52.  
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friðhelgi einkalífs, bann við pyndingum og rétt til lífs en ættu erfiðara með að byggja rétt á 
skyldum ríkis að tryggja hverjum og einum bestu líkamlegu og andlegu heilsu sem unnt er, því 
sáttmálinn kveður ekki á um slíka skyldu með skýrum hætti. Eins og að framan greinir vernda 
ýmsir aðrir sáttmálar þann rétt kvenna, líkt og alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og 
menningarleg réttindi og samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum en sá galli 
er á gjöf Njarðar að þessir samnningar hafa einungis verið fullgiltir af hálfu íslenskra 
stjórnvalda, en njóta ekki stöðu almennra laga. Þungaðar konur geta ekki byggt beinan rétt fyrir 
dómstólum á ákvæðum þeirra mannréttindasamninga sem einungis hafa verið fullgiltir, en geta 
þó vísað til þeirra við túlkun ákvæða landslaga, t.a.m. þeirra ákvæða 
þungunarrofslöggjafarinnar sem eru opin fyrir túlkun. Í þeim tilvikum þar sem íslensk 
stjórnvöld hafa fullgilt ákvæði mannréttindasamninga um kæruleiðir geta borgararnir vissulega 
skotið ágreiningsefnum sínum til viðeigandi stofnana en teljist ríkið ekki hafa virt ákvæði 
þjóðréttarsamningsins telst það einungis hafa brotið gegn þjóðréttarskyldum sínum og 
möguleikar borgaranna á að fá rétti sínum samkvæmt samningnum framfylgt eru fáir sem 
engir.146 Þótt borgararnir geti ekki byggt bein réttindi á ólögfestum þjóðréttarsamningum skal 
þess þó getið að tilvist þeirra getur samt sem áður haft mikilsverð áhrif á þróun og viðhorf til 
tiltekinna réttinda. Þannig hefur samningur Sameinuðu þjóðanna um afnám allrar mismununar 
gagnvart konum óneitanlega haft mikilvæg áhrif á þróun kvenréttinda frá samþykkt hans og 
samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks hefur haft áhrif á viðhorf almennings 
til þess fjölbreytta þjóðfélagshóps sem fatlað fólk skipar.147 
 
2.6 Skerðing á rétti kvenna yfir líkama sínum 
Í umræðu og umfjöllun um þungunarrof takast á réttindi hinna þunguðu kvenna við aðra 
andstæða hagsmuni, svo sem réttindi fóstursins, siðfræðileg og trúarleg álitamál, réttindi maka 
og ef til vill annarra.148 Í þessum kafla verður rætt um hvaða hagsmunir geta hugsanlega réttlætt 
skerðingar á aðgengi kvenna að þungunarrofi og hversu langt er hægt að ganga í þeim efnum. 
 
2.6.1 Réttindi föður 
Í lögum nr. 25/1975 er í ákaflega litlum mæli gert ráð fyrir aðkomu barnsföður þeirrar konu 
sem sækist eftir þungunarrofi. Í 4. tölul. 2. mgr. 13. gr. laganna segir að sé þess kostur, skuli 
maðurinn taka þátt í umsókn konunnar, nema sérstakar ástæður mæli gegn því. Í athugasemd 
um töluliðinn í frumvarpi til laganna segir að að því er varðar samþykki mannsins, sé það háð 

                                                
146 Björg Thorarensen og Pétur Dam Leifsson: Þjóðaréttur, bls. 172. 
147 Elsa S. Þorkelsdóttir: „Samningur um afnám allrar mismununar gagnvart konum“, bls. 250; Javaid Rehman: 
International Human Rights Law, bls. 639. 
148 E. Arisi: „Changing attitudes towards abortion in Europe“, bls. 110. 
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mati á aðstæðum hverju sinni, hvort samþykkis verði leitað.149 Ákvæði 16. gr. laganna segir 
jafnframt að eiginmaður konu eða sambúðarmaki skuli, ef mögulegt er, fá leiðbeiningar um 
getnaðarvarnir ásamt konunni eftir að hún hefur gengist undir fóstureyðingu. Samkvæmt 
frumvarpi til laganna þarfnast ákvæðið ekki skýringar.150 Í framkvæmd hefur ekki verið gengið 
á eftir því hérlendis að hinn meinti faðir taki þátt í umsókn konu um þungunarrof og í samantekt 
nefndar sem vann að heildarendurskoðun laga nr. 25/1975 og í nýju frumvarpi 
heilbrigðisráðherra sem nú er til umræðu á þingi er lagt til að þessi tilmæli verði numin brott til 
að gæta að sjálfsforræði kvenna um frjósemi og barneignir.151 Í nýju frumvarpi til laga um 
þungunarrof segir að kona skuli eiga kost á stuðningsviðtali bæði fyrir og eftir þungunarrof. Í 
greinargerð frumvarpsins er minnst á að karlmenn geti einnig þarfnast stuðnings í tengslum við 
þungunarrof en slík þjónusta teljist falla utan gildissviðs þessarar löggjafar.152 Ekki er ljóst af 
frumvarpinu, fylgigögnum eða umræðum um það hvaða lög eða reglur eiga að taka til slíkrar 
þjónustu ef ætlun stjórnvalda er sú að tryggja hinum einstaklingnum, sem annars yrði foreldri 
barnsins, rétt til stuðnings í tengslum við þungunarrof. Hugsast gæti að heilbrigðiskerfið ætti 
að grípa þann hóp með einhverri útfærslu eða jafnvel félagsþjónusta sveitarfélaga. 

Ekki verður fram hjá því litið að ákvörðun um hvort rjúfa skuli þungun hefur almennt mikla 
þýðingu fyrir líf og framtíð beggja þeirra aðila, sem annars yrðu foreldrar, ef meðganga 
lífvænlegs fósturs fengi fram að ganga. Fæðing barns leggur mikla ábyrgð á foreldra þess og 
þau tímamót eru yfirleitt talin einn þýðingar- og áhrifamesti viðburður í lífi fólks. Þegar rætt er 
um réttmæti þungunarrofs kemur iðulega til umræðu hvaða áhrif hitt líffræðilega foreldri153 
fóstursins getur haft á ákvörðunina.154 Aðstæðurnar sem geta komið upp þegar aðilar eru 
ósammála eru verulega ólíkar í eðli sínu. Annars vegar getur meintur faðir viljað að kona 
gangist undir þungunarrof þótt hún vilji það ekki, því hann hefur ekki hug á að verða faðir og 
axla þá ábyrgð sem því fylgir, á þeim tímapunkti í lífi hans, eða eiga afkvæmi sem er 
líffræðilega skylt sér. Hins vegar getur hann verið mótfallinn vilja konu sem vill láta rjúfa 
þungun sína, því hann vill að fóstrið, sem ber erfðaefni hans, fái tækifæri á að vaxa og þroskast 
í móðurkviði og að lokum fæðast.155 Bera má virðingu fyrir báðum sjónarmiðum hins meinta 
föður og orsakir þeirra geta haft jafn fjölbreyttar skýringar og hjá konunum sem standa frammi 

                                                
149 Alþt. 1974-75, A-deild, bls. 880. 
150 Alþt. 1974-75, A-deild, bls. 880. 
151 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 28; þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 21-22. 
152 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 2 og 22. 
153 Í umræðunni er yfirleitt átt við líffræðilegan föður fóstursins, þótt kona geti einnig verið líffræðilega skyld 
fóstri sem hún gengur ekki með. Sú aðferð er oft farin í samkynja samböndum kvenna þar sem önnur konan 
gengur með barn sem getið var með eggi hinnar og gjafasæði. 
154 Sjá t.d. JSV, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 21:06 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
155 Richard Collier og Sally Sheldon: Fragmenting Fatherhood, bls. 44-45; Silja Bára Ómarsdóttir og Steinunn 
Rögnvaldsdóttir: Rof, bls. 177-179. 
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fyrir ákvörðun um hvort halda skuli meðgöngu áfram. Hins vegar er ósvarað þeirri spurningu 
hvaða lagalegu áhrif, ef nokkur, þessar skoðanir einstaklings, sem ekki hýsir fóstrið, eigi að 
hafa á ákvörðun um hvort þungun verði rofin. Tilfinningar þeirra karlmanna sem hugsanlega 
yrðu annars feður gagnvart rofi á þunguninni geta verið margvíslegar og flóknar og telja m.a. 
létti, sorg, áhrifaleysi og vilja til að styðja maka sína. Stöðugt er verið að vinna að jafnrétti 
kynjanna á öllum sviðum, þ.m.t. innan fjölskyldunnar og þegar kemur að ábyrgð og umönnun 
barna en í framkvæmd virðist erfitt að samræma tillit til hins meinta föður við það sjálfsforræði 
yfir líkama sínum sem konum er nú játað og teljast til grundvallarmannréttinda hins vestræna 
heims.156 
 Mannréttindanefnd Evrópu og Mannréttindadómstóll Evrópu hafa nokkrum sinnum þurft 
að leysa úr málum þar sem karlmaður kvartar yfir því að kona sem hann hefur átt í kynferðislegu 
samneyti við hafi fengið að rjúfa þungun samkvæmt landslögum. Þeir hafa þó ekki haft erindi 
sem erfiði þar sem Mannréttindanefndin og Mannréttindadómstóllinn hafa úrskurðað að 
einstaklingar geti ekki komið í veg fyrir að þunguð kona taki sjálf ákvörðun um þungunarrof 
því hún sé sá einstaklingur sem meðgangan snertir mest, bæði hvað varðar hugsanlegt 
áframhald hennar og lok hennar.157 Meintum feðrum hefur ekki tekist betur til fyrir breskum 
dómstólum, sem hafa hafnað öllum kröfum þeirra um að setja lögbann á þungunarrof maka 
þeirra. Fyrsta málið sem kom til kasta Mannréttindanefndarinnar varðaði bresk hjón. Herra 
Paton hafði reynt að fá lögbann á þungunarrof eiginkonu sinnar og taldi hana ekki fullnægja 
lagaskilyrðum til að fá slíka aðgerð framkvæmda. Breskir dómstólar höfnuðu þeirri kröfu og 
töldu eiginmenn ekki hafa neinn lagalegan rétt á að hindra eiginkonur sínar í að fá þungunarrof 
framkvæmt né lækna að framkvæma slíka aðgerð. Þá töldu þeir fóstur ófært um að eiga 
sjálfstæð réttindi fyrr en það væri fætt og tilvist þess væri aðskilið líkama móðurinnar.158 
Mannréttindanefndin taldi í ákvörðun sinni159 að Herra Paton gæti talist hugsanlegur þolandi 
brots gegn ákvæði 2. gr. Mannréttindasáttmálans um rétt til lífs vegna líffræðilegra tengsla sinna 
við fóstrið en að hugtakið allir í skilningi ákvæðisins gæti ekki náð til fósturs, eins og nánar 
verður reifað í kafla 3.4.1 um réttinn til lífs.160 Málinu var því ekki vísað frá vegna aðildarskorts 
heldur því kæruefnið taldist ekki verndað í ákvæðum sáttmálans.161 
 Tólf árum síðar kvartaði norskur maður til nefndarinnar yfir því að fyrrum maki sinn hefði 
fengið leyfi lækna til að fá þungun sína rofna eftir 14 vikna meðgöngu, en fóstrið hafði komið 

                                                
156 Richard Collier og Sally Sheldon: Fragmenting Fatherhood, bls. 40 og 44. 
157 Chiara Cosentino: „Safe and Legal Abortion: An Emerging Human Right? The Long-lasting Dispute with State 
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158 Richard Collier og Sally Sheldon: Fragmenting Fatherhood, bls. 46. 
159 Ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78), mgr. 2. 
160 Bernadette Rainey o.fl.: Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights, bls. 165. 
161 Ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78), mgr. 28. 
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undir í óvígðri sambúð þeirra. Nefndin endurtók afstöðu sína hvað varðar aðildarhæfi hins 
meinta föður og sagði að kærandi hefði orðið fyrir nægilega miklum áhrifum af því að þungunin 
væri rofin til að geta talist mögulegur þolandi innan skilnings Mannréttindasáttmálans. Kærunni 
var samt sem áður vísað frá sem augljóslega illa grundaðri, þar sem réttindi móðurinnar gengu 
framar hugsanlegum rétti föðurins á þeim grundvelli að þungunin, bæði áframhald hennar og 
rof, snerti fyrst og fremst líf og líkama konunnar.162 Mannréttindadómstóllinn hefur síðar tekið 
sömu afstöðu og Mannréttindanefndin því í ákv. MDE, Boso gegn Ítalíu, 5. september 2002 
(50490/99) viðurkenndi dómstóllinn hinn meinta föður sem hugsanlegan þolanda en taldi 
kæruna augljóslega illa grundaða og að réttindi föður gætu ekki gengið framar rétti móðurinnar 
til að taka ákvörðun um þungunarrof í samræmi við gildandi lög landsins.163 Þegar kemur að 
þungunarrofi ganga réttindi þungaðrar konu til að ráða yfir eigin líkama og lífi því augljóslega 
framar rétti hins meinta föður til fjölskyldulífs og til að taka ákvarðanir um föðurhlutverk sitt í 
skilningi Mannréttindasáttmála Evrópu, eins og hann hefur verið túlkaður af úrskurðaraðilum 
sáttmálans, þó viðurkennt sé að ákvarðanir um þungunarrof geti haft mikla þýðingu fyrir 
hann.164 
 Hinir meintu feður og samband þeirra við konurnar sem ganga með fóstrið hafa samt sem 
áður greinileg áhrif á ákvörðun kvenna hvort rjúfa skuli þungun, jafnvel þótt réttindi mannanna 
til að koma skoðun sinni á framfæri séu ekki tryggð í lögum. Konur taka ekki einungis til 
skoðunar eigin getu til að verða góðir eða viðunandi foreldrar við ákvörðunartökuna heldur 
einnig hvernig hinn verðandi faðir myndi sinna því hlutverki sínu, og hversu gott samband ríkir 
á milli þeirra. Þrýstingur maka hefur sýnt sig hafa töluverð áhrif á ákvörðun konu um 
þungunarrof en virðist sjaldan hafa úrslitaþýðingu fyrir ákvörðunina. Þá virðist þrýstingur hins 
meinta föður mun oftar standa til þess að kona skuli gangast undir þungunarrof en að hún skuli 
halda meðgöngunni áfram gegn vilja sínum.165 Þegar rætt er um þau tilvik þegar konan vill láta 
rjúfa þungun sína en karlmaðurinn vill að hún gangi með fóstrið og fæði það heyrist oft að 
konan geti einfaldlega haldið meðgöngu áfram, fætt barnið og látið það svo í hendur föðurins 
sem vill annast það.166 Þetta eru fremur einföld viðhorf til þeirra óumflýjanlegu áhrifa sem 
meðganga, fæðing barns og að láta það af hendi hefur á líkama og sál kvenna.167 Þá má velta 
því fyrir sér hversu raunhæfar væntingar það eru að kona geti afsalað sér öllum tengslum við 
barn sitt eftir fæðingu þess og hvernig viðbrögð samfélagsins við því yrðu. Viðtekin viðhorf til 
                                                
162 Ákv. MNE, H gegn Noregi, 19. maí 1992 (17004/90), mgr. 1 og 4. 
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kvenna einkennast af því að þær séu í kjarna sínum umhyggjuaðilar og að kveneðli og 
móðureðli séu óaðskiljanlegir eiginleikar. Þær konur eru litnar hornauga sem ekki fagna 
móðurhlutverki sínu eða gefa jafnvel til kynna að þær sjái eftir því að hafa eignast börn sín. Í 
lengstu lög hefur því verið haldið fram að engin kona sjái nokkurn tímann eftir þeirri ákvörðun 
sinni að eiga barn sitt en annað hefur komið á daginn og nú örlar á því að konur þori að gangast 
við slíkri eftirsjá og vonbrigðum, sem þær áður fyrr gátu ekki látið í ljós af ótta við viðbrögð 
fjölskyldunnar og samfélagsins.168 
 
2.6.2 Siðferðileg sjónarmið 
Það þema sem alla jafna ríkir yfir öðrum í umræðum og vangaveltum um réttmæti þungunarrofs 
eru siðferðileg sjónarmið. Þau virðast vera helsti hvati flestra til að takmarka óskoraðan rétt 
kvenna yfir líkama sínum. Þungunarrof vekur upp mörg og flókin siðferðileg álitaefni sem erfitt 
er útkljá með sannfærandi hætti. Fæstir taka algjörlega afdráttarlausa afstöðu til þess hvort 
þungunarrof skuli vera leyfilegt eða ekki. Þeir einstaklingar sem eru hlynntir úrræðinu vegna 
óvelkominna þungana takmarka flestir þá afstöðu sína við ákveðin tímamörk eða aðstæður og 
jafnvel þeir sem eru mótfallnir þungunarrofum telja margir hverjir að það skuli þó leyfilegt í 
ákveðnum tilvikum, svo sem þegar lífi móður er stefnt í hættu eða þegar þungunin kemur til 
vegna kynferðislegs ofbeldis.169 
 Eitt helsta siðferðislega álitamálið í þungunarrofsmálum er hvaða tímamörk, ef nokkur, 
skuli setja við möguleikann á að fá þungun rofna. Fleiri geta sætt sig við þungunarrof á fyrstu 
vikum meðgöngu þegar einungis er til staðar vísir að fóstri en þegar meðgangan er langt á veg 
komin og líffæri og líffærakerfi fóstursins hafa tekið á sig heillegri mynd. Annað helsta 
álitamálið er við hvaða aðstæður kona geti sóst eftir að fá að þungun sína rofna, þ.e. hvaða 
forsendur liggi að baki þeirri ákvörðun hennar.170 Bæði þessi álitamál kalla á vangaveltur um 
hvaða siðferðilegu stöðu við teljum fóstur hafa. Fólki ber ekki saman um hvort fóstur sé fullgild 
manneskja með sömu réttindi og hver önnur mannvera; á hvaða tímapunkti það verður það þá; 
og hvort nokkurn tímann sé leyfilegt að deyða manneskju. Eitt helsta vandamál þess að reyna 
að slá því föstu hvenær fóstur öðlast slíka siðferðilega stöðu í samfélagi manna að óheimilt sé 
að deyða það er að meðganga er óslitið ferli og í raun engir afgerandi tímapunktar til að miða 
við aðrir en getnaður og fæðing. Í umræðu og löggjöf hefur þó ítrekað verið reynt að afmarka 
þau tímabil meðgöngunnar þegar fóstur öðlast einhverja tiltekna eiginleika í þeim tilgangi að 
geta miðað lögleg þungunarrof við ákveðna viku meðgöngu. Af slíkum tímapunktum sem hefur 

                                                
168 Orna Donath: „Regretting Motherhood: A Sociopolitical Analysis“, bls. 343-344. 
169 Kiera Jones og Chris Chaloner: „Ethics of abortion: the arguments for and against“, bls. 45. 
170 Sigurd Wiingaard Uldall: „How Danes evaluate moral claims related to abortion: a questionnaire survey“, bls. 
570-572. 
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verið reynt að skilgreina má nefna hvenær fóstur telst hafa tekið á sig mannsmynd; það getur 
fundið til sársauka; það öðlast sjálfsvitund; og hvenær það telst orðið „lífvænlegt“, þ.e. fært um 
að lifa utan líkama móður. Þessi atriði eru afar huglæg, óljós og það síðasta jafnvel háð 
framþróun vísindanna. Þótt erfitt sé að tengja þessi atriði við tilteknar tímasetningar mætti taka 
þá afstöðu að eftir því sem lengra líður á meðgönguna minnki réttmæti þungunarrofs, m.a. með 
tilliti til þátta eins og aukins þroska fósturs, vaxandi heilastarfsemi og auknum lífslíkum utan 
líkama móður eftir því sem líður á meðgönguna.171  
 Íhaldssömustu stefnur um þungunarrof styðjast helst við það sem siðfræðingar hafa kallað 
lífsverndarrökin. Kaþólska kirkjan dregur taum þeirra og kjarna stefnunnar má lesa úr orðum 
Píusar páfa XII frá miðri síðustu öld um að barn í móðurkviði þiggi rétt sinn til lífsins frá Guði 
og því geti enginn maður, ríkisvald, vísindi eða læknisfræðileg, félagsleg, efnahagsleg eða 
siðfræðileg rök réttlætt það að saklaus mannleg vera sé svipt lífi beinlínis og af ráðnum hug. 
Jafnvel ekki í tilgangi sem kann að vera réttlætanlegur í sjálfu sér. Því sé ófætt barn manneskja 
í sama skilningi og af sömu ástæðum og móðir þess er manneskja.172 Samkvæmt kaþólskum 
kennisetningum er fóstur allt frá getnaði manneskja með sama rétt til lífs og aðrar manneskjur 
og þar sem aldrei sé hægt að réttlæta það að svipta saklausa manneskju lífi beinlínis og af 
ráðnum hug sé ekki hægt að réttlæta þungunarrof undir nokkrum kringumstæðum. Þó þessi 
röksemdafærsla sé dæmigerð fyrir kaþólsku kirkjuna fer því fjarri að hún einskorðist við þá 
rótgrónu stofnun heldur er þetta nokkuð útbreidd stefna víða um heim og talsmenn hennar má 
líklega finna í öllum ríkjum heims.173 Áhrif trúarbragða á siðferðisskoðanir almennings er þó 
erfitt að ofmeta, sem geta í beinu framhaldi leikið lykilhlutverk í setningu laga og reglna. Áhrif 
trúarbragða á siðferðisskoðanir og lagasetningu má t.d. sjá stað í löggjöf Írlands um 
þungunarrof sem þar til á árinu 2018 lagði bann við þungunarrofi í nánast öllum tilvikum. 
Kaþólska kirkjan hafði alla 20. öldina mikil ítök í írsku þjóðfélagi en áhrif hennar hafa dvínað 
á síðustu áratugum. Réttur fósturs til lífs var lögfestur í grundvallarlögum ríkisins árið 1983, 
fjórum árum eftir heimsókn Jóhannesar Páls páfa II. sem þorri þjóðarinnar flykktist saman til 
að berja augum. Sú messa sem páfi hélt undir berum himni í höfuðborginni, Dyflinni, dró að 
sér 1,25 milljónir manna, og er enn nú á dögum fjölmennasti viðburður í sögu írska ríkisins. 
Eftir því sem leið á 20. öld og upphaf hinnar 21. fóru vinsældir kaþólsku kirkjunnar þverrandi, 
m.a. í kjölfar afhjúpunar þeirra fjölmörgu kynferðisbrota gegn börnum sem prestar kirkjunnar 
hafa framið í gegnum tíðina og aukinni viðurkenningu réttinda ýmissa hópa sem hafa verið 

                                                
171 Kiera Jones og Chris Chaloner: „Ethics of abortion: the arguments for and against“, bls. 46-47; Vilhjálmur 
Árnason: Siðfræði lífs og dauða, bls. 238 og 251. 
172 Hjördís Hákonardóttir: „Eru fóstureyðingar réttlætanlegar?“, bls. 17; Vilhjálmur Árnason: Siðfræði lífs og 
dauða, bls. 237. 
173 Hjördís Hákonardóttir: „Eru fóstureyðingar réttlætanlegar?“, bls. 18. 
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undirskipaðir í samfélaginu, svo sem kvenna og hinsegin fólks. Dvínandi áhrif kirkjunnar ásamt 
aukinni vitundarvakningu um réttindi kvenna hafa vafalaust leikið stórt hluverk í afnámi 8. 
viðauka írsku stjórnarskrárinnar á þessu ári, sem tryggði fóstri áður nánast skilyrðislausan rétt 
til lífs, og við samþykkt nýrra laga um að þungunarrof skuli heimilt fyrstu 12 vikur 
meðgöngunnar.174  
 Helsti stuðningur við lífsverndarrökin er sú staðreynd að þá þegar við getnað hafa tvær 
kynfrumur sameinast og búið til nýja frumu sem er einstök og hefur alla burði til að verða 
fullþroska einstaklingur fái hún að dafna í leginu. Í samfélagi manna berum við óumdeilanlega 
virðingu fyrir manneskjum, börnum jafnt sem fullorðnum, allt frá fæðingu til dauða, fyrir það 
eitt að vera manneskja, þ.e. í krafti stöðu sinnar. Þessum manneskjum játum við svo sérstök 
réttindi, mannréttindi, þeirra á meðal réttinn til lífs. Á sama hátt gæti okkur því borið sú skylda 
að bera virðingu fyrir sérhverju því sem í eðli sínu hefur þann möguleika að verða manneskja, 
svo sem fósturvísum, og játa þeim sama réttinn til lífs. Manneskja öðlast samkvæmt þessu 
siðferðisstöðu sína strax við getnað. Í þessu samhengi skiptir að vísu höfuðmáli við hvaða 
tímamark getnaður er talinn eiga sér stað, þ.e. hvort miðað sé við samruna kynfrumanna eða 
þegar okfruman (þ.e. hið frjóvgaða egg) festist í slímhúð legsins. Ef stuðst væri við hið fyrra 
tímamark mætti telja tilteknar getnaðarvarnir, sem sem neyðarpilluna og lykkjuna, hin mestu 
morðtól, því þær hindra að frjóvguð okfruma geti fest sig í slímhúðinni. Gagnrýnendur 
lífsverndarrakanna benda á að augljóslega sé munur á siðferðilegri stöðu fósturvísis og fædds 
barns og fráleitt sé að leggja þetta tvennt að jöfnu. Sumir þeirra vilja þá frekar miða við það 
tímamark þegar fóstur verður lífvænlegt, þ.e. getur lifað utan líkama móður sinnar, sem eins og 
áður segir er háð aðstæðum hverju sinni og framþróun vísindanna. Þótt lífsverndarmenn geti 
ekki samþykkt að þungunarrof sé almennt heimilt upp að ákveðnu tímamarki meðgöngu má þó 
spyrja sig hvort einhverjar aðstæður geti kallað á undantekningu frá þeirri skoðun þeirra að 
fóstur megi ekki deyða vegna siðferðilegrar stöðu sinnar. Fyrir þau allra íhaldssömustu geta 
slíkar aðstæður ekki komið upp en aðrir telja að slíkt sé heimilt ef og einungis ef lífi konunnar 
stafar hætta af meðgöngunni. Þá sé fóstrið ekki lengur saklaus mannvera heldur hættulegt öðru 
mannslífi. Þessi réttlæting er náskyld hugmyndinni um neyðarvörn sem refsileysisástæðu, þ.e. 
að ekki sé ósiðlegt að deyða mann ef hann stefnir öðru lífi í hættu með ólögmætum athöfnum 
sínum. Af þessu má þá sjá að jafnvel hjá þeim sem aðhyllast lífsverndarrök virðist hin þungaða 
kona iðulega hafa meira tilkall til lífs og því má telja hana hafa sterkari siðferðilega stöðu en 
fóstrið. Vandi þessarar íhaldssömu afstöðu er að ekkert svigrúm er til að taka afstöðu til 
tiltekinna flókinna og erfiðra aðstæðna, svo sem þegar heilsu konunnar er ógnað en ekki lífi 
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hennar, eða þegar fóstrið myndi fæðast svo vanskapað og þjáð að telja mætti jafnvel 
mannúðlegra að hlífa því við að koma í heiminn.175 Eins og hér að framan segir er þungunarrof 
heimilt í langflestum ríkjum heims til að bjarga lífi hinnar þunguðu konu og yfirleitt eru 
tilteknar viðbótarástæður sem heimila úrræðið.176 
 Á gagnstæðum enda rófs þeirra skoðana sem varða þungunarrof má nefna þá einstaklinga 
sem telja að engar lagalegar hömlur ættu að vera við því að þunguð kona geti gengist undir 
þungunarrof, hvorki hvað varðar forsendur þess né hversu langt er gengið á meðgönguna. Þessi 
skoðun er réttlætt með hinum svokölluðu persónurökum. Kjarni þeirra er að þótt fóstur kunni 
að vera mannvera í líffræðilegum skilningi njóti það ekki siðferðilegrar stöðu á við fædda 
mannveru, líkt og konuna sem með það gengur, því það er ekki persóna í siðferðilegum 
skilningi.177 Hvað gerir lífveru þá að persónu í þessum skilningi? Heimspekingar hafa talið 
fram nokkra þætti sem þeir telja grundvöll þess, svo sem meðvitund, ályktunarhæfni, 
sjálfsvitund, hæfni til að tjá sig, að geta látið sig framtíð sína varða, og að geta verið meðvitaður 
um eigin reynslu. Gagnrýnendur telja fylgjendur slíkra viðhorfa vera komna á hálan ís með 
þessari röksemdafærslu því með sömu rökum má komast að þeirri niðurstöðu að nýfætt barn 
hafi ekki siðferðilega stöðu og því ekki rétt til lífs þar sem það skortir sömu eiginleika. Sumir 
fylgismenn stefnunnar telja það rétta ályktun og ástæður þess að rangt sé að deyða nýfætt barn 
megi fremur rekja til hagsmuna annarra persóna, svo sem foreldra þess, eða stofnana, en réttinda 
barnsins sjálfs.178 Að mati Vilhjálms Árnasonar, prófessors í heimspeki, leiða persónurökin til 
óverjandi niðurstöðu því af þeim megi leiða að heimilt sé að deyða mannverur sem ekki uppfylli 
þær heimspekilegu kröfur um hvaða eiginleikum persóna sé gædd, svo sem gamalmenni með 
heilabilun, margt fólk með alvarlegar andlegar fatlanir og ungabörn.179 Þótt þess viðhorfs gæti 
nú nokkuð að útrýma skuli þeim hömlum sem settar eru við því hvaða aðstæður konunnar 
réttlæti þungunarrof í nafni sjálfsforræðis kvenna (svo sem í því frumvarpi til laga um 
þungunarrof sem nú liggur fyrir Alþingi) geta fæstir sæst á þá skoðun að þungunarrof skuli 
heimilt allt fram að fæðingu og fæst lönd heimsins eru algjörlega laus við takmarkanir á 
möguleika kvenna að fá þungun sína rofna. Kanada hefur þó nokkra sérstöðu í þeim málum því 
eftir dóm Hæstaréttar Kanada árið 1988 teljast lagalegar hömlur á aðgengi að öruggu 
þungunarrofi brjóta gegn 7. gr. stjórnarskrá ríkisins um rétt til lífs, öryggis og frelsis. 
Athyglisvert er að þrátt fyrir að konum sé algjörlega í sjálfsvald sett að taka ákvörðun um að 

                                                
175 Hjördís Hákonardóttir: „Eru fóstureyðingar réttlætanlegar?“, bls. 18-19; Vilhjálmur Árnason: Siðfræði lífs og 
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177 Vilhjálmur Árnason: Siðfræði lífs og dauða, bls. 241. 
178 Sama heimild, bls. 227-228. 
179 Sama heimild, bls. 242. 
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rjúfa þungun sína þarlendis, án takmarkana á réttmætum forsendum þungunarrofsins eða 
tímamörkum eru aðeins 0,3% þungunarrofa í Kanada framkvæmd eftir 20. viku meðgöngu.180 
 Þungunarrof getur í mörgum tilvikum verið réttlætt með hugmyndinni um líkamlegt 
sjálfræði konu, þ.e. svokölluðum líkamsréttarrökum. Þau rök fela í sér að kona hafi vald til að 
taka ákvarðanir um líf sitt og líkama og þar sem fóstur hefur gífurleg áhrif á líf hennar til 
frambúðar og leggur undir sig líkama hennar eigi það ekki slíkan rétt á afnotum af líkama 
hennar til að vaxa og dafna að slíkt réttlæti skerðingu á sjálfsákvörðunarrétti konunnar. 
Talsmenn líkamsréttarrakanna hafa líkt því við þær aðstæður þegar óboðinn gestur kemst inn á 
heimili manns, hvort sem það sé innbrotsþjófur eða saklaus manneskja sem slysaðist þangað 
inn: manni ber ekki skylda til að una viðveru hins óboðna gestar heldur er frjálst að vísa honum 
á dyr. Líkamsréttarrökin virðast þó takmarkast við þær aðstæður þegar kona verður þunguð 
þrátt fyrir að hafa gripið til ráðstafana til að koma í veg fyrir slíkt, eða þegar hún hefur ekki 
getað gert slíkar ráðstafanir. Þau réttlæta því t.a.m. rof á þungun sem kemur til í kjölfar 
kynferðislegs ofbeldis; þegar kona hefur ekki skilning á mögulegum afleiðingum samfara; eða 
þegar getnaðarvörn bregst, en réttlæta ekki að kona láti rjúfa þungun sem kom til vegna 
skeytingarleysis hennar um hugsanlegar afleiðingar þeirra samfara sem hún tók sjálfviljug þátt 
í. Slíkar aðstæður telja líkamsréttarmenn þvert á móti fela í sér að kona samþykki rétt þess 
fósturs, sem hugsanlega kemur undir, til afnota af líkama sínum. Eins og með fyrri stefnur eru 
vankantar á líkamsréttarrökunum. Þau taka t.a.m. ekki tillit til þeirra aðstæðna þar sem þungun 
er velkomin þar til í ljós kemur að fóstrið er verulega vanskapað og aðstæður fjölskyldunnar 
eru slíkar að ómannúðlegra væri að fæða barnið inn í þær en að láta rjúfa þungunina.181 
 Eitt helsta vandamál heimspekinnar er að ætla að svara siðferðilegum álitamálum á algildan 
hátt þar sem eitt gildir yfir allar aðstæður, þ.e. smíða þá kenningu sem hafi fæstar 
undantekningar. Vilhjálmur Árnason, heimspekingur, telur að siðfræðikenningar geti ekki 
gegnt því hlutverki að hafa svar á reiðum höndum hvað rétt sé að gera í hverju tilviki, heldur 
skuli þær setja fram viðmið fyrir einstaklinga til að styðjast við þegar svo afdrifaríkar 
ákvarðanir eru teknar, líkt og ákvarðanir um hvort rjúfa skuli þungun eða ekki.182 Kjarni málsins 
felst í því að þungi ákvörðunartökunnar liggur á konunni sem ber líf undir belti og hún verður 
að meta í hvert sinn hvað sé réttast að gera í stöðunni, með hliðsjón af siðferðilegum skyldum 
og virðingu fyrir mennsku lífi. Ákvörðunin er því konunnar, en hún skuli vera vel ígrunduð og 
siðferðilega verjandi, hvað sem svo í því felst fyrir hverjum og einum.183 

                                                
180 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 12; Marion G. Powell: „Ensuring access to abortion in an era of 
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181 Vilhjálmur Árnason: Siðfræði lífs og dauða, bls. 243-246. 
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Mikilvægt er að halda því til haga að þótt náin tengsl séu milli siðferðis og laga fylgir 
löggjöf ríkis ekki endilega siðferði þess. Löggjafinn getur verið siðferðislega mótfallinn 
fóstureyðingum en samþykkt frjálslynda löggjöf, t.a.m. til að sporna við þeim ólögmætu 
þungunarrofum í ótryggum aðstæðum sem ströng löggjöf leiðir iðulega til. Löggjafinn getur 
einnig talið þungunarrof siðferðislega réttmætt en takmarkað aðgengi þungaðra kvenna af 
öðrum ástæðum, svo sem vegna þrýstings. Bann við þungunarrofi samkvæmt lögum getur 
einnig leitt til misréttis á meðal kvenna af ólíkum þjóðfélagshópum þar sem konur í efri 
stéttunum geta hugsanlega leitað út fyrir landamæri ríkis síns til að gangast undir þungunarrof 
eða greitt meira fyrir öruggari aðstæður en efnaminni konur hafa færri, ótryggari eða jafnvel 
engin úrræði til að fá þungun sína rofna.184  
 
2.6.3 Réttindi og skyldur heilbrigðisstarfsfólks 
Með lögfestingu laga um heilbrigðisstarfsmenn nr. 34/2012 voru fimmtán sérlög um hinar ýmsu 
heilbrigðisstéttir felld úr gildi með það að markmiði að samræma og einfalda ákvæði um 
heilbrigðisstarfsmenn en ekki síst að tryggja öryggi sjúklinga og gæði heilbrigðisþjónustu með 
því að kveða skýrt á um kröfur og skyldur heilbrigðisstarfsfólks.185 Samkvæmt 14. gr. laganna 
er heilbrigðisstarfsmanni heimilt að skorast undan störfum sem stangast á við trúarleg eða 
siðferðileg viðhorf hans, að því gefnu að tryggt sé að sjúklingur fái samt sem áður nauðsynlega 
heilbrigðisþjónustu. Samskonar ákvæði var að finna í 8. gr. þágildandi læknalaga nr. 53/1988 
og byggði 14. gr. hinna nýju laga á henni.186 Slíkar heimildir til samviskufrelsis einskorðast 
ekki við íslenskan rétt heldur má finna víða um veröld. Í Bretlandi hefur heilbrigðisstarfsfólki 
verið játað sama frelsi til að koma sér undan því að taka virkan þátt í athöfnum sem stangast á 
við siðferðileg eða trúarleg viðhorf, svo sem þungunarrofi. Samviskufrelsið nær hins vegar ekki 
til aðhlynningar og umönnunar sjúklings fyrir, eftir eða á meðan þungunarrofinu stendur. 
Heilbrigðisstarfsfólk þarf því að sýna þeim þunguðu konum sem sækjast eftir að fá þungun sína 
rofna sömu alúð og fagmennsku og öðrum sjúklingum. Þá mega starfsmennirnir ekki mismuna 
konum eftir forsendum þess að þær sækjast eftir þungunarrofi. Eitt skal yfir allar ganga.187  

Samviskufrelsi heilbrigðisstarfsfólks sækir stoðir sínar til hugsana-, samvisku- og trúfrelsis, 
sem verndað er m.a. í 9. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994, og 73. gr. 
stjórnarskrárinnar.188 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur slegið fastri þeirri skyldu aðildarríkja 
Mannréttindasáttmálans að haga heilbrigðiskerfi sínu á slíkan hátt að tryggt sé að frelsi 

                                                
184 Hjördís Hákonardóttir: „Eru fóstureyðingar réttlætanlegar?“, bls. 15-16. 
185 Þskj. 147, 140. lögþ. 2011-12, bls. 9-10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
186 Þskj. 147, 140. lögþ. 2011-12, bls. 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
187 Kiera Jones og Chris Chaloner: „Ethics of abortion: the arguments for and against“, bls. 47. 
188 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 163. 



 43 

heilbrigðisstarfsfólks til að skorast undan athöfnum sem stangast á við siðferðileg eða trúarleg 
viðhorf þeirra leiði ekki til þess að sjúklingar hafi ekki aðgang að þeirri þjónustu sem þeir eiga 
lagalegan rétt á að njóta.189 Í 6. gr. þess frumvarps um þungunarrof sem nú liggur fyrir Alþingi 
segir að tryggja skuli aðgang að heilbrigðisþjónustu vegna þungunarrofs í öllum 
heilbrigðisumdæmum landsins, sbr. lög um heilbrigðisþjónustu, að lágmarki fram að lokum 12. 
viku þungunar. Ákvæðinu er m.a. ætlað að tryggja að þunguð kona fái þjónustu í samræmi við 
lögin þrátt fyrir að heilbrigðisstarfsmenn kunni að skorast undan starfsskyldum sínum 
samkvæmt 14. gr. áðurnefndra laga um heilbrigðisstarfsmenn.190 Af þessu er ljóst að konum á 
Íslandi verða ekki settar frekari skorður við aðgengi að þungunarrofi vegna samviskufrelsis 
heilbrigðisstarfsmanna en að geta ekki krafist þess af hvaða heilbrigðisstarfsmanni sem er að 
hann taki virkan þátt í því þungunarrofi sem hún sækist eftir. Almenn lög eiga hins vegar að 
tryggja að slík neitun starfsmannsins geti ekki orðið til þess að hún fái slíkt löglegt úrræði ekki 
framkvæmt. 
 
2.6.4 Almannahagsmunir og fólksfækkun 
Andstæðingar þungunarrofa ræða gjarnan um að konur geti fremur gengið með fóstrin og gefið 
þau svo til ættleiðingar eftir fæðingu fremur en að láta binda enda á þungunina. Jafnvel örlar á 
þeim skoðunum að annað væri sjálfselska hjá hinni þunguðu konu og forsendan sem er gefin 
er að ættleiðing sé ákjósanlegur kostur fyrir þær konur sem standa frammi fyrir óvelkomnum 
þungunum.191 Í umræðu um þungunarrof koma einnig oft fram þær staðhæfingar að konur sem 
láta rjúfa þungun sína séu gjarnar á að þróa með sér mikla andlega vanlíðan, eftirsjá og 
þunglyndi og það að gefa fóstrinu tækifæri á að lifa og að gefa einstaklingum sem ekki geta 
eignast börn sjálf tækifæri á að verða foreldrar veiti hinni þunguðu konu meiri hamingju. 
Rannsóknir sýna hins vegar fram á hið gagnstæða. Löglegt þungunarrof hefur almennt ekki 
neikvæðar afleiðingar fyrir andlega heilsu þeirra kvenna sem undir það gangast heldur virðist 
fremur leiða til jákvæðra tilfinninga, svo sem létti og ánægju með að geta ráðið yfir lífi og 
líkama sínum. Þar með er ekki sagt að ekki nokkur kona finni fyrir depurð eða vanlíðan yfir 
ákvörðuninni en slæm andleg líðan til frambúðar kemur yfirleitt til af öðrum orsökum sem fyrir 
hendi voru fyrir tilkomu hinnar óvelkomnu þungunar.192 Rannsóknir á andlegri heilsu kvenna 
sem hafa látið rjúfa þungun sína sýna að eftir því sem konan hefur meiri ákvörðunarrétt til að 
gangast undir þungunarrof eða ekki þeim mun minni líkur eru á að slæmir andlegir heilsukvillar 

                                                
189 MDE, R.R. gegn Póllandi, 26. maí 2011 (27617/04), mgr. 206. 
190 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 2 og 24-25 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
191 Lindsey Porter: „Adoption is Not Abortion-Lite“, bls. 63. 
192 Sara Levine Kornfield og Pamela A. Geller: „Mental Health Outcomes of Abortion and It‘s Alternatives“, 
bls. 92-93. 
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fylgi í kjölfarið.193 Að hindra konu sem stendur frammi fyrir óvelkominni þungun frá því að 
geta látið rjúfa þungun sína leiðir ýmist til þungunarrofa í ótryggum aðstæðum, eins og áður 
hefur verið nefnt, eða til þess að konan neyðist til að ganga með barnið fulla meðgöngu og fæða 
það. Varasamt er að líta fram hjá þeim alvarlegu afleiðingum sem slík þvingun hefur iðulega í 
för með sér. Þungaðar konur í þeim aðstæðum eru tregari en aðrar þungaðar konur til að stuðla 
að góðri heilsu sinni og fóstursins, halda jafnvel áfram neyslu ávanabindandi efna svo sem 
áfengis og nikótíns, gefa barninu sjaldnar brjóst eftir fæðingu og tengslamyndun móður og 
barnsins er mun lakari en í öðrum tilfellum. Þá eru meiri líkur á að börnin fæðist fyrir tímann 
og að fæðingarþyngd þeirra sé lægri, sem hvort tveggja stuðlar að aukinni hættu gagnvart heilsu 
barnsins. Þá eru það ekki einungis hin þungaða kona og barnið sem fæðist sem líða fyrir þessa 
þvingun heldur einnig fjölskylda og önnur börn konunnar. Þvingaðar fæðingar leiða gjarnan til 
fæðingarþunglyndis, vonleysis og lakrar líkamlegrar heilsu móður. Sýnt hefur verið fram á 
ítrekuð neikvæð áhrif á líf þeirra kvenna sem ekki hafa möguleika á að fá þungun sína rofna og 
enda á að gefa barnið til ættleiðingar, á andlega líðan þeirra, sambönd, frjósemi og 
foreldrahæfni þeirra til frambúðar. Hins vegar hefur ekki verið sýnt fram á ítrekuð neikvæð 
áhrif þess á konur að þær láti rjúfa þungun sína af fúsum og frjálsum vilja.194  
 Annað sjónarmið sem oft lætur á sér bæra í umræðu um þungunarrof er lækkun 
fæðingartíðni í hinum vestræna heimi, svo sem á Íslandi, og hvernig auknar heimildir til 
þungunarrofs spili gegn hagsmunum samfélags þar sem meðalaldur fer sífellt hækkandi. Slíkt 
leiði til efnahagslegs stórslyss. Þeim rökum hefur verið margsvarað því ekki hefur verið sýnt 
fram á nokkuð sem bendir til þess að auknar lagalegar heimildir til þungunarrofs leiði til fleiri 
þungunarrofa heldur stuðli þær einungis að bættri heilsu kvenna og barna og færri 
dauðsföllum.195 
 Síðustu hagsmunirnir, og líklega þeir mikilvægustu, sem hægt er að benda á að taka þurfi 
tillit til þegar ákveða á hvort skerða megi rétt þungaðra kvenna eru hagsmunir fóstursins sjálfs 
og því er þriðji hluti ritgerðarinnar tileinkaður því umfjöllunarefni. 
 

3 Réttarvernd fósturs 
Fóstur nýtur almennt ekki þeirrar réttarverndar sem manneskjur njóta frá fæðingu. Hins vegar 
er ófæddum börnum víða í íslenskum rétti veitt sérstök vernd, iðulega í skjóli möguleika þeirra 

                                                
193 Sjá t.d. Janet L. Andrews og Joyceen S. Boyle: „African American adolescents‘ experiences with unplanned 
pregnancy and elective abortion“, bls. 432; Sara Levine Kornfield og Pamela A. Geller: „Mental Health 
Outcomes of Abortion and It‘s Alternatives“, bls. 92-93. 
194 Sara Levine Kornfield og Pamela A. Geller: „Mental Health Outcomes of Abortion and It‘s Alternatives“, 
bls. 93-94. 
195 Lisa B. Haddad og Nawal M. Nour: „Unsafe Abortion: Unnecessary Maternal Mortality“, bls. 124. 
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og getu að verða manneskjur, þ.e. lifandi og fæddar verur. Helstu lög sem veita fóstri réttarvernd 
eru barnaverndarlög nr. 80/2002 og almenn hegningarlög nr. 19/1940 og verður farið yfir 
ákvæði þeirra er varða ófædd börn í köflum 3.1 og 3.2. Þá taka einstök ákvæði ýmissa annarra 
laga á rétti ófæddra barna og á þeim verður stiklað hér að neðan. Hvað varðar tiltekin ákvæði 
laga og alþjóðlegra samninga liggur þó ekki í augum uppi hvort þau nái til fóstra, svo sem 
ákvæði Mannréttindasáttmála Evrópu og annarra samninga og laga um rétt til lífs og verða því 
sjónarmið reifuð til að styðja eða hrekja mögulegan rétt fósturs með hliðsjón af álitum 
alþjóðlegra nefnda og dómaframkvæmdar. 
 
3.1 Barnaverndarlög nr. 80/2002 
Helstu markmið barnaverndarlaga nr. 80/2002 (hér eftir skammstöfuð bvl.) má finna í 2. gr. 
þeirra og með þeim er stefnt að því að tryggja öllum börnum á yfirráðasvæði íslenska ríkisins, 
sem búa við óviðunandi aðstæður eða stofna heilsu sinni og þroska í hættu, nauðsynlega aðstoð. 
Hugtakið barn er ekki skýrt á nákvæmari hátt í lögunum en að með því sé átt við einstakling 
yngri en 18 ára, sbr. 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. laganna. Þessi takmarkaða skilgreining á sér 
hliðstæðu í túlkun á hugtakinu barn í barnalögum nr. 76/2003 og er í samræmi við ákvæði 
lögræðislaga nr. 71/1997 þar sem einstaklingar verða lögráða 18 ára, sbr. 1. gr. þeirra.196 Í 
athugasemdum frumvarpsins með 3. gr. bvl. er um merkingu hugtaksins barn m.a. vísað til 1. 
gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins197.198 Samningurinn, í daglegu tali oft 
nefndur Barnasáttmálinn, hefur verið leiðarvísir aðildarríkja hans í málefnum sem varða börn 
og réttindi þeirra síðan hann leit dagsins ljós fyrir tæpum 30 árum. Samningurinn var fullgiltur 
fyrir Íslands hönd í lok árs 1992 og lögfestur rúmum 20 árum síðar, með lögum nr. 19/2013.199  

Við gerð Barnasáttmálans forðuðust höfundar hans sérstaklega að skilgreina á hvaða 
tímapunkti barnæskan hæfist af ótta við að stjórnvöld tilvonandi aðildarríkja myndu í kjölfarið 
vera treg að samþykkja samninginn.200 Það má skýra af því hversu viðkvæmt málefni er um að 
ræða þar sem það myndi hafa áhrif á réttarvernd ófæddra barna og rétt kvenna til að rjúfa 
þungun ef tekin væri afstaða til þess hvort fóstur teldist til barns og falla þar með undir þá vernd 
sem samningurinn veitir öllum börnum, þar með talinn réttinn til lífs samkvæmt 1. mgr. 6. gr. 
sáttmálans. Aðildarríkjum sáttmálans er því í sjálfsvald sett að skilgreina hversu langt hugtakið 
barn nær í þeirra rétti, bæði hvað varðar upphaf barnæskunnar og lok hennar þar sem 1. gr. 
sáttmálans játar aðildarríkjum svigrúm til að undanskilja ungmenni undir 18 ára aldri frá 

                                                
196 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 13. 
197 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 18/1992. 
198 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1810. 
199 Þórhildur Líndal: „Barnasáttmálinn – að mörgu að hyggja“, bls. 73; þskj. 155, 141. lögþ. 2012-13, bls. 42 
(enn óbirt í A-deild Alþt.). 
200 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 2. 
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gildissviði sáttmálans nái ungmenni lögræðisaldri fyrr samkvæmt landslögum ríkisins201. Þá 
geta aðildarríkin, sem fyrr segir, ákveðið hvert fyrir sig hvenær barnæskan hefst nákvæmlega, 
þó aldrei seinna en við fæðingu barnsins.202 

Af lestri barnaverndarlaga nr. 80/2002 má sjá að fóstur fellur ekki undir hugtakið barn í 
skilningi laganna þar sem sérstaklega er tekið fram í lögunum hvenær ákvæði þeirra ná til 
ófæddra barna og þungaðra kvenna en ekki einungis til fæddra barna og foreldra þeirra eða 
annarra aðstandenda. Dæmi þess má sjá í 16. gr. bvl. þar sem skylda er lögð á almenning í 1. 
mgr. ákvæðisins að tilkynna til barnaverndarnefndar tilteknar aðstæður barns en í 2. mgr. 
ákvæðisins er skyldan víkkuð út þannig að almenningi er skylt að tilkynna til 
barnaverndarnefndar grun um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu eða þunguð kona 
sé beitt ofbeldi. Þessi túlkun hugtaksins barn samræmist vel samningi Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins og þeim skyldum sem hann leggur á íslensk stjórnvöld um vernd barna þar 
sem aðildarríkjum er í sjálfsvald sett hvort þau teygi réttarvernd samningsins á þann veg að 
hann nái til ófæddra barna, þ.e. fóstra, eða kjósi að takmarka hana við þau börn sem fæðast 
lifandi, sbr. fyrri umfjöllun. Þessi túlkun er heldur ekki nýmæli í íslenskum rétti þar sem ófædd 
börn voru almennt ekki talin falla undir gildissvið eldri laga um vernd barna og í lögum nr. 
58/1992 um vernd barna og ungmenna, forvera núgildandi barnaverndarlaga, var raunar ekkert 
ákvæði að finna um tilkynningarskyldu til barnaverndarnefnda vegna ófæddra barna.203 
 
3.1.1 Tilkynningar og kannanir á málum þungaðra kvenna 

Með setningu núgildandi barnaverndarlaga nr. 80/2002 voru ýmsar róttækar breytingar gerðar 
á lagaumhverfi barnaverndarstarfs á Íslandi. Þágildandi barnaverndarlög, nr. 58/1992, voru 
orðin 10 ára gömul og á Íslandi höfðu verið til staðar sérstök lög um málefnið allt frá 
millistríðsárunum þegar fyrstu barnaverndarlög Íslands, nr. 43/1932, voru samþykkt. 
Núgildandi barnaverndarlög eru fjórðu lögin sem Alþingi hefur sett síðan þá um barnavernd og 
með hverri lagasetningu hefur skref verið stigið í aukinni réttarvernd barna á Íslandi.204 Eitt 
mikilvægasta nýmæli barnaverndarlaga nr. 80/2002 eru þau ákvæði laganna sem taka 
sérstaklega til þungaðra kvenna og ófæddra barna. Í fyrri lögum var ekki að finna ákvæði sem 
tóku sérstaklega á því hvað barnaverndaryfirvöld gætu aðhafst fengju þau veður af þunguðum 
konum sem stefndu lífi og heilsu fósturs í hættu. Ákvæði 2. mgr. 25. gr. þágildandi laga nr. 
                                                
201 Aðildarríki hafa þó ekki jafn frjálsar hendur til að takmarka gildissvið samningsins við yngri aldur en 18 ára 
eins og gæti virst við fyrstu sýn og Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur ítrekað gert athugasemdir við 
framkvæmd aðildarríkja samningsins setji þau mörkin lægra, sjá Implementation Handbook for the Convention 
on the Rights of the Child, bls.3. 
202 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 2-3. 
203 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1830; Anni G. Haugen: Beiting úrræða í barnaverndarmálum, mörkin milli 
stuðnings og þvingunar og ákvörðunarferlið, bls. 41. 
204 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1795-1796. 
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58/1992 hafði þó í framkvæmd verið túlkað svo að í því fælist heimildarákvæði til 
barnaverndarnefnda til að hefja könnun máls á aðstæðum konu á meðan á meðgöngu stæði í 
því skyni að fullreyna aðgerðir til stuðnings foreldrum áður en kveðinn væri upp úrskurður um 
forsjársviptingu barnsins eftir að það væri fætt. Að öðrum kosti væru skilyrði forsjár-
sviptingarinnar ekki uppfyllt þar sem stuðningsúrræði 21. gr. þágildandi laga hefðu ekki verið 
reynd til þrautar. Því var ákveðið með 3. mgr. 21. gr. nýju laganna að kveða með 
afdráttarlausum hætti á um heimildir barnaverndarnefndar til að hefja könnun á máli þungaðrar 
konu.205 Ákvæðið hljómaði svo, í þeirri mynd sem það var samþykkt: 
 

Ef barnaverndarnefnd fær tilkynningu eða vitneskju með öðrum hætti um að þunguð kona 
stofni heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu með óviðunandi eða háskalegu líferni sínu, 
t.d. með ofneyslu áfengis eða fíkniefnaneyslu, getur barnaverndarnefnd ákveðið að hefja 
könnun á málinu.206 

 
Í upphaflegu frumvarpi til laganna var raunar fastar að orði kveðið og samkvæmt því stóð til að 
heimila barnaverndarnefnd að hefja könnun máls fengi hún tilkynningu eða vitneskju um að 
þunguð kona kynni að stofna heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu.207 Frumvarpið hafði 
einnig verið lagt fram á fyrra þingi, fyrr á árinu, að flestu leyti í samhljóða mynd208 en komst 
aldrei til 2. umræðu. Um það frumvarp bárust hins vegar fjölmargar umsagnir, þ. á m. frá 
Ljósmæðrafélagi Íslands sem benti á að orðalag 3. mgr. 21. gr. og 1. mgr. 30. gr. frumvarpsins 
um úrræði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna væri of teygjanlegt og óljóst og fara 
þyrfti varlega til að möguleikar á frelsisskerðingu þungaðra kvenna væru ekki of víðtækir.209 
Guðrún Ögmundsdóttir og Ásta R. Jóhannesdóttir, þingkonur, minntu á og tóku undir umsögn 
Ljósmæðrafélagsins við 1. umræðu endurflutnings frumvarpsins á 127. löggjafarþingi.210 
Félagsmálanefnd tók m.a. tillit til þeirra athugasemda og með samþykkt breytingartillögu 
nefndarinnar við 2. umræðu frumvarpsins211 var úr þessu bætt með það að markmiði að kveða 
nákvæmar á um hvenær möguleg afskipti barnaverndarnefnda af þunguðum konum kæmi til 
greina.212 Þó voru sumir sem vildu ganga enn skemur í afskiptum barnaverndaryfirvalda af 
þunguðum konum, þ. á m. Þórunn Sveinbjarnardóttir, þingkona, sem viðraði þá skoðun sína að 
með ákvæðum frumvarpsins um afskipti af þunguðum konum væri löggjafinn kominn á hálan 

                                                
205 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1830. 
206 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 6031. 
207 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1773. 
208 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1794. 
209 Erindi til Alþingis, 126. lögþ. 2000-01, dbnr. 2624, bls. 1-2. 
210 Alþt. 2001-02, B-deild, bls. 2987 og 2990. 
211 Alþt. 2001-02, B-deild, bls. 7432. 
212 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 5424. 
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ís. Hún lagði til að kannað yrði hvort nauðsynlegt og réttlætanlegt væri að hafa yfirhöfuð 
ákvæði í lögum um slíkt inngrip í líf sjálfstæðra og sjálfráða einstaklinga.213  

Ákvæðið hélst þó inni, í þeirri mynd sem félagsmálanefnd lagði til, og var í gildi til 29. júní 
2011 þegar breytingarlög nr. 80/2011 tóku gildi. Markmið breytingarlaganna var að skýra 
ákvæði barnaverndarlaganna betur og lögfesta þá túlkun ákvæðanna sem hafði í framkvæmd 
fest sig í sessi.214 Ýmsar breytingar voru gerðar á þeim ákvæðum er varða þungaðar konur. Til 
að mynda voru með breytingum á 2. mgr. 16. gr. og 1. mgr. 17. gr. bvl. öll tvímæli tekin af um 
skyldu almennings og ýmissa starfsstétta til að láta barnaverndarnefnd vita af þeim aðstæðum 
sem telja má varasamar fóstri. Ákveðið var að láta tilkynningarskylduna ekki takmarkast við 
það þegar þunguð kona stefnir sjálf heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu með líferni sínu 
heldur var það nýmæli sett í 2. mgr. 16. gr. bvl. að tilkynna skyldi einnig um tilvik þar sem 
þunguð kona er beitt ofbeldi eða ástæða er til að ætla að hún sé beitt ofbeldi og heilsu eða lífi 
fóstursins með því stefnt í hættu.215 Eins og þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra, 
Guðbjartur Hannesson, benti á í ræðu sinni við 1. umræðu breytingarfrumvarpsins er þungun 
einn af þeim þáttum sem auka líkur á ofbeldi í nánum samböndum og rannsóknir hafa sýnt fram 
á mikla skaðsemi þess gagnvart fóstri í móðurkviði þeirrar konu sem fyrir ofbeldinu verður.216 
Ofbeldið getur m.a. leitt til lágrar fæðingarþyngdar nýburans, ótímabærra fæðingarhríða, 
fæðingar barns fyrir tímann og fósturláts.217 Þá getur ofbeldi í nánum samböndum einnig 
stuðlað að óvelkomnum þungunum m.a. með þeim hætti að ofbeldismaðurinn neyðir konu til 
óvarinna kynmaka, á við getnaðarvarnir hennar, neitar að taka þátt í kostnaði við getnaðarvarnir 
eða beitir andlegu ofbeldi til að fæla hana frá notkun getnaðarvarna. Við slíka óvelkomna 
þungun eru því meiri líkur á fósturskaða en við eðlilegar aðstæður og þá aukast jafnvel líkur á 
ofbeldi í nánum samböndum ef þungunin er ekki með ásettu ráði.218 Ákvæði 17. gr. bvl. leggur 
sérstaka tilkynningaskyldu á þá sem stöðu sinnar og starfa vegna hafa afskipti af málum 
þungaðra kvenna, þ. á m. lækna, ljósmæður og hjúkrunarfræðinga og í klínískum leiðbeiningum 
um Meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu sem landlæknir hefur gefið út 
kemur fram að alla meðgönguna skuli heilbrigðisstarfsmenn vera vakandi fyrir vísbendingum 
þess efnis að þunguð kona sé þolandi heimilisofbeldis.219 

                                                
213 Alþt. 2001-02, B-deild, bls. 2996-2997. 
214 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
215 Þskj. 57, 139. lögþ. 2010-11, bls. 27-28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
216 GuðbH, 14. október 2010, ræða hófst kl. 14:35 (enn óbirt í B-deild Alþt.); Ann M. Moore, Lori Frohwirth og 
Elizabeth Miller: „Male reproductive control of women who have experienced intimate partner violence in the 
United States“, bls. 1737. 
217 Global and regional estimates of violence against women, bls. 7-8. 
218 Ann M. Moore, Lori Frohwirth og Elizabeth Miller: „Male reproductive control of women who have 
experienced intimate partner violence in the United States“, bls. 1737-1738. 
219 Meðgönguvernd heilbrigðra kvenna í eðlilegri meðgöngu, bls. 17. 
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Með breytingarlögum nr. 80/2011 var ákvæði um málsmeðferð vegna tilkynninga breytt 
m.a. á þann hátt að áðurnefnd 3. mgr. 21. gr. bvl. var felld úr lögum og heimildir 
barnaverndarnefndar til að kanna mál ófædds barns felldar inn í hið almenna ákvæði 1. mgr. 
21. gr. bvl. um könnun máls. Þar með var einnig lögð skylda á barnaverndarnefnd að taka 
afstöðu til þess án tafar hvort ástæða sé til að hefja könnun á máli þegar nefndin fær vitneskju 
um að heilsu eða lífi ófædds barns sé stefnt í hættu. Sú skylda varðaði fyrir þann tíma einungis 
þau tilvik þegar barnaverndarnefnd fékk upplýsingar um aðstæður barna sem þegar voru 
fædd.220 Má því álykta að réttarvernd fósturs sé meiri eftir samþykkt breytingarlaga nr. 80/2011 
þar sem skýrar er kveðið á um skyldu almennings og tiltekinna starfsstétta að tilkynna til 
barnaverndarnefndar hættulegar aðstæður fósturs og skyldu barnaverndarnefndar til að aðhafast 
í kjölfarið. 
 
3.1.2 Úrræði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna 
Komist barnaverndarnefnd að þeirri niðurstöðu með könnun sinni á högum þungaðrar konu að 
hún stefni heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu með líferni sínu liggur í augum uppi að 
barnaverndaryfirvöld þurfa að geta gripið til úrræða til að koma fóstrinu úr því hættuástandi. 
Að öðrum kosti væri til lítils fyrir barnaverndarnefnd að kanna mál konunnar. Því var með 
núgildandi barnaverndarlögum í fyrsta sinn sett inn ákvæði um úrræði barnaverndarnefndar 
vegna þungaðra kvenna. Í 1. mgr. 30. gr. bvl. má finna þau úrræði sem barnaverndarnefnd getur 
beitt í samráði við konuna, eða forsjáraðila hennar, hafi hún ekki náð lögræðisaldri. Úrræðin 
eru ekki talin upp í ákvæðinu heldur er vísað til þeirra úrræða sem önnur ákvæði laganna mæla 
fyrir um, eftir því sem við getur átt og ætla má að gagni geti komið. Þannig má ætla að 
barnaverndarnefnd geti gripið til þeirra úrræða sem heimiluð eru í barnaverndarlögum að svo 
miklu leyti sem eðli máls leyfir þegar kemur að þunguðum konum. Raunar má lesa úr 
athugasemdum frumvarpsins við 30. gr. bvl. að þau ein úrræði laganna sem komu þá til greina 
í tilvikum þungaðra kvenna væru 24. og 25. gr. bvl. um úrræði innan eða utan heimilis með 
samþykki foreldra og, eftir atvikum, barns og þyrfti þá að vera til staðar samvinna og samþykki 
hinnar þunguðu konu, eða forsjáraðila hennar. Önnur ákvæði laganna um úrræði 
barnaverndarnefndar án samþykkis eða samvinnu hlutaðeigandi einstaklinga ættu illa við þegar 
um þungaða konu er að ræða. Af þeim sökum var sett í 2. mgr. 30. gr. bvl. sérúrræði til handa 
barnaverndarnefnd reynist þunguð kona ósamvinnufús, þ.e. sýni engan vilja til samstarfs um að 
bæta úr þeim aðstæðum sem stofna heilsu eða lífi ófædds barns hennar í hættu.221 

                                                
220 Sjá 11. gr. laga nr. 80/2011 um breytingu á barnaverndarlögum nr. 80/2002, með síðari breytingum. 
221 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1840. 
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Úrræði 2. mgr. 30. gr. bvl. felur í sér mikið inngrip í líf hinnar þunguðu konu þar sem það 
kveður á um að barnaverndarnefnd geti sett fram kröfu um sviptingu sjálfræðis hennar, telji 
nefndin að vægari úrræði komi ekki að gagni. Markmið úrræðisins er þá að koma konunni til 
aðhlynningar og meðferðar á viðeigandi stofnun og um málsmeðferð sviptingarinnar vísar 
ákvæðið til lögræðislaga, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 30. gr. bvl. Þar sem um er að ræða ákaflega 
íþyngjandi aðgerð gegn sjálfræði einstaklingsins þykir rétt að ákvörðun um sviptingu sjálfræðis 
sé eingöngu í höndum dómstóla og dómari metur þá hvort réttlætanlegt sé að svipta þungaða 
konu sjálfræði sínu vegna hagsmuna ófædds barns hennar.222 

Þunguð kona getur einnig verið vistuð nauðug á sjúkrahúsi samkvæmt III. kafla 
lögræðislaga nr. 71/1997 að uppfylltum skilyrðum þeirra laga.223 Slík vistun gengur skemur en 
lögræðissvipting og er ávallt til bráðabirgða.224 Nauðungarvistun samkvæmt lögræðislögum 
getur að hámarki staðið í 72 klukkustundir samkvæmt ákvörðun læknis, í 21 sólarhring með 
samþykki sýslumanns og að hámarki 12 vikur því til viðbótar með úrskurði dómara, sbr. 2. og 
3. mgr. 19. gr. og 29. gr. a. lögræðislaga. Skilyrði nauðungarvistunar samkvæmt 2. mgr. 19. gr. 
lögræðislaga er að viðkomandi einstaklingur sé haldinn alvarlegum geðsjúkdómi, verulegar 
líkur eru á að svo sé eða jafna megi ástandi hans til alvarlegs geðsjúkdóms. Nánari skýringu á 
hugtakinu alvarlegur geðsjúkdómur má finna í athugasemdum um 19. gr. frumvarps til 
lögræðislaga og virðist yfirleitt einkennast af því að viðkomandi fari í geðrof eða svipað 
óráðsástand.225 Í frumvarpinu kemur fram að nauðungarvistun geti verið nauðsynleg til verndar 
lífi viðkomandi einstaklings eða heilsu og sé þá öðru fremur í þágu þess sem vistaður er. 
Vistunin á að tryggja að hægt sé að veita honum nauðsynlega læknishjálp.226 

Þá er einnig hægt að vista nauðugan einstakling sem á við alvarlega áfengisfíkn að stríða 
eða ofnautn ávana- og fíkniefna, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 19. gr. lögræðislaga. Skilyrði 
vistunarinnar er að um sé að ræða alvarlega misnotkun efnanna og er viðkomandi þá færður til 
afeitrunar á sjúkrahúsi.227  

Í Hrd. 13. ágúst 2013 (537/2013) staðfesti Hæstiréttur dóm héraðsdóms um að svipta 
þungaða konu, A, sjálfræði í sex mánuði á grundvelli a. og b. liða 1. mgr. 4. gr. lögræðislaga 
nr. 71/1997, sbr. 2. mgr. 30. gr. bvl. vegna fíknivanda hennar, geðrænna erfiðleika og 
vímuefnaneyslu á meðgöngunni. Dómurinn sýnir vel það meðalhóf sem stjórnvöld verða að 
gæta í þessum málum, þegar gengið er á sjálfsákvörðunarrétt hinnar þunguðu konu. Í kjölfar 
tilkynningar til barnaverndar Reykjavíkur um þungun A, sem átti m.a. langa sögu um 

                                                
222 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1840-1841. 
223 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1841. 
224 Páll Sigurðsson: Mannhelgi, bls. 92. 
225 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3705. 
226 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3706. 
227 Alþt. 1996-97, A-deild, bls. 3706. 
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vímuefnaneyslu, reyndi barnaverndarnefnd að ná samvinnu við A um að leggjast inn á geðdeild 
til afeitrunar og var það gert. Þegar A vildi útskrifa sig, í andstöðu við vilja heilbrigðis- og 
barnaverndaryfirvalda, var hún nauðungarvistuð í 48 klukkustundir228. Af læknisvottorðum við 
innlögnina má lesa að við þá ákvörðun læknisins hafði mest vægi innsæisleysi A í þá hættu sem 
fóstri hennar stafaði af vímuefnaneyslunni. Vegna yfirgnæfandi líka á því að A héldi neyslu 
sinni áfram krafðist barnaverndarnefnd nauðungarvistunar hennar í 21 sólarhring og var sú 
beiðni samþykkt af innanríkisráðuneytinu229. Aftur voru helstu rök vistunarinnar innsæisleysi 
A í fíknivanda sinn og þau áhrif sem vímuefnanotkun hennar hefði á fóstrið. Að þeim 
sólarhringum liðnum krafðist barnaverndarnefnd þess fyrir héraðsdómi að A yrði svipt sjálfræði 
í sex mánuði á þeim grundvelli að líklegt væri að hún myndi stofna lífi og heilsu sinni og ófædds 
barns í hættu með líferni sínu. Héraðsdómur féllst á þá kröfu barnaverndarnefndar og tók fram 
í rökstuðningi sínum að réttur hins ófædda barns til lífs og heilsu vægi þyngra en réttur A til að 
njóta sjálfræðis í þá mánuði sem eftir væru af meðgöngunni, vegna þess skaða sem fóstrið gæti 
hlotið af vímuefnaneyslu A. Bæði héraðsdómur og Hæstiréttur tóku það sérstaklega fram að 
ákvörðun A fyrr á meðgöngunni að ganga með barnið hafi verið meðvituð og virðast hafa litið 
á það svo að með því hafi hún tekið á sig mikilvæga ábyrgð sem hún síðar hafi ekki staðið 
undir. Hvort það álit dómaranna hafi haft veigamikil áhrif á niðurstöðu þeirra skal látið ósagt. 
Hvað sem því líður sýnir dómurinn vel hefðbundið ferli barnaverndarmáls þungaðrar konu sem 
á við alvarlegan fíknivanda að stríða, frá tilraun til samvinnu samkvæmt e-lið 1. mgr. 24. gr. 
bvl. til tímabundinnar sjálfræðissviptingar samkvæmt lögræðislögum og 2. mgr. 30. gr. bvl. Af 
dómnum má líka sjá það hagsmunamat sem fara þarf fram hjá dómstólum og yfirvöldum þegar 
tekin er ákvörðun um hvort skerða eigi sjálfsákvörðunarrétt þungaðra kvenna vegna lífs og 
heilsu fósturs. Má draga þá ályktun af dómnum að ekki þykir úr hófi að skerða sjálfræði 
þungaðrar konu í þá mánuði sem meðgangan stendur yfir þegar litið er til þess mikla skaða sem 
líklegt er að hún valdi fóstrinu með vímuefnaneyslu sinni. Ef þunguð kona lætur ekki af 
óviðunandi eða háskalegu líferni sínu af fúsum og frjálsum vilja, t.d. með áframhaldandi 
ofneyslu ávanabindandi efna, má þó velta fyrir sér hversu vel sjálfræðissvipting þjóni 
hagsmunum fóstursins þar sem slíkt úrræði felur ekki í sér frelsissviptingu á sama hátt og 
nauðungarvistun og þunguð kona verður ekki lokuð inni á stofnun á þeim grundvelli. 
Sjálfræðissvipting tryggir því ekki að hún láti vera að neyta skaðlegra efna. 
 

                                                
228 Hámarkslengd nauðungarvistunar skv. 2. mgr. 19. gr. lögræðislaga nr. 71/1997 á þeim tíma var 48 
klukkustundir en var lengt í 72 klukkustundir með b-lið 6. gr. breytingarlaga nr. 84/2015. 
229 Fyrir gildistöku breytingarlaga nr. 84/2015 lá vald til ákvörðunar um nauðungarvistun skv. 3. mgr. 19. gr. 
lögræðislaga hjá því ráðuneyti sem fór með málaflokkinn en ekki sýslumanni eins og nú gildir. 
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3.1.3 Önnur úrræði vegna þungaðra kvenna 
Þrátt fyrir að 1. mgr. 30. gr. um úrræði barnaverndarnefndar vegna þungaðra kvenna vísi til 
annarra ákvæða laganna og í athugasemdum frumvarpsins sé sérstaklega vísað til úrræða 24. 
og 25. gr. bvl., var e-lið 24. gr. laganna breytt við meðferð frumvarpsins á þingi á þann veg að 
sérstaklega er tekið fram að barnaverndarnefnd skuli aðstoða þungaða konu við að leita sér 
meðferðar vegna veikinda, áfengis- eða vímuefnaneyslu eða annarra persónulegra vandamála. 
Var það gert að tillögu félagsmálanefndar til að tryggja að þunguð kona gæti, eins og foreldrar 
fæddra barna, fengið slíka aðstoð frá barnaverndarnefnd.230 Telja má að þessi liður skipti afar 
miklu máli í afskiptum barnaverndarnefndar af þungaðri konu sem, samkvæmt könnun 
barnaverndarnefndar, telst stofna heilsu eða lífi ófædds barns síns í hættu með líferni sínu þar 
sem barnaverndaryfirvöld skulu almennt ekki grípa til íþyngjandi úrræða nema vægari úrræði, 
svo sem almenn úrræði til stuðnings fjölskyldu, séu fyrst reynd til hlítar, sbr. 7. mgr. 4. gr. bvl. 
og 12. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 um meðalhóf. Dæmi þess má sjá í fyrrnefndum Hrd. 13. 
ágúst 2013 (537/2013) þar sem barnaverndarnefnd reyndi fyrst að ná samvinnu við þungaða 
konu um að leggjast inn á geðdeild til afeitrunar áður en gripið var til þess ráðs að vista hana 
nauðuga á deildinni. 

Þar sem tilkynningarskylda skv. 16. og 17. gr. bvl. var rýmkuð með breytingarlögum nr. 
80/2011 þannig að tilkynna skuli til barnaverndarnefndar ef þunguð kona er beitt ofbeldi eða 
ástæða er til að ætla að svo sé í pottinn búið þurftu barnaverndaryfirvöld að geta mætt þeim 
upplýsingum með einhverjum úrræðum. Sú íhlutun barnaverndarnefndar sem helst getur skipt 
máli í því samhengi er ákvæði 37. gr. bvl. um brottvikningu heimilismanns eða nálgunarbann 
og var úrræðið því með 21. gr. breytingarlaga nr. 80/2011 víkkað út á þann hátt að það skyldi 
einnig ná til þungaðra kvenna. Eftir gildistöku laganna er barnaverndarnefnd því heimilt 
samkvæmt 37. gr. bvl. að krefjast fyrir dómi að manni sem með háttsemi eða framferði sínu 
þykir stefna heilsu eða lífi ófædds barns í hættu verði bannað að koma á tiltekinn stað eða svæði, 
veita eftirför, heimsækja eða setja sig með öðrum hætti í samband við þungaða konu. Þá getur 
nefndin einnig krafist þess að manni verði bönnuð dvöl á heimili ef hún telur það nauðsynlegt 
vegna hagsmuna þungaðrar konu. Um málsmeðferðina vísar ákvæðið til gildandi laga um 
nálgunarbann og brottvísun af heimili. Það skýtur hins vegar skökku við að samkvæmt 37. gr. 
bvl. skal barnaverndarnefnd krefjast þess fyrir dómi að manni verði vikið brott af heimili eða 
sæti nálgunarbanni, þ.e. dómari þarf að taka slíka ákvörðun, en samkvæmt 3. gr. og 7. gr. laga 
nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili skal beiðni borin fram til lögreglu og 
lögreglustjóri getur í kjölfarið tekið ákvörðun um nálgunarbann eða brottvísun af heimili. Þó 

                                                
230 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 5424. 
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að lögreglustjórinn skuli síðar bera ákvörðunina undir héraðsdóm til staðfestingar, sbr. 12. gr. 
laga nr. 85/2011, er grundvallarmunur á því að lögreglustjóri geti tekið slíka ákvörðun án 
aðkomu dómstóla fyrst um sinn, eins og lög um nálgunarbann og brottvísun af heimili mæla 
fyrir um, og að slík ákvörðun geti einungis verið tekin af dómara, eins og málum er háttað í 
barnaverndarlögum nr. 80/2002. Með jafn ólíkar málsmeðferðir milli laganna eins og raun ber 
vitni er erfitt að sjá hvernig lög nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili geti verið 
37. gr. bvl. til fyllingar þegar ákvæðið setur strangari skilyrði fyrir málsmeðferð er kemur að 
nálgunarbanni og brottvísun af heimili en lög nr. 85/2011 mæla fyrir um. Í athugasemdum við 
37. gr. þess frumvarps sem varð að barnaverndarlögum nr. 80/2002 kemur fram að nýmæli væri 
að barnaverndarnefnd þyrfti að gera slíka kröfu fyrir dómi en gæti ekki tekið ákvörðunina sjálf, 
eins og hún gat áður gert um brottvikningu heimilismanns samkvæmt ákvæðum eldri 
barnaverndarlaga. Málsmeðferð sú sem 37. gr. bvl. mælir fyrir um þótti við setningu laganna í 
samræmi við ákvæði um nálgunarbann í þágildandi lögum um meðferð opinberra mála.231 Við 
setningu laga nr. 85/2011 um nálgunarbann og brottvísun af heimili, níu árum síðar, var hins 
vegar ákveðið að lögreglustjóri þyrfti að geta tekið ákvörðun um nálgunarbann og brottvísun 
af heimili án aðkomu dómstóla því mikilvægt væri að hægt væri að bregðast skjótt við þegar 
aðstæður væru slíkar að grípa þyrfti til svo íþyngjandi úrræða.232 Með tilliti til hagsmuna ófædds 
barns er nægilegt að vísa til laga nr. 85/2011 til að fá nálgunarbann á mann sem beitir þungaða 
konu ofbeldi eða vísa honum brott af heimili enda eru þau nýrri en breytingarlög 
barnaverndarlaganna og erfitt er að hugsa sér aðstæður þar sem ofbeldi beinist gegn fóstri án 
þess að það beinist einnig gegn konunni sem gengur með það. Eins og áður segir eru þungaðar 
konur í sérstakri áhættu að verða fyrir ofbeldi í nánum samböndum og það getur haft 
óafturkræfar og alvarlegar afleiðingar fyrir líf og heilsu bæði móður og fósturs.233 
 
3.1.4 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF) 
Barnaverndarstofa hefur margþætt hlutverk samkvæmt barnaverndarlögum, þ. á m. að hafa 
yfirsýn yfir umfang barnaverndarmála á Íslandi. Allar barnaverndarnefndir landsins skulu 
árlega senda Barnaverndarstofu skýrslu um starfsemi sína þar sem koma þarf m.a fram 
upplýsingar um fjölda og tegund þeirra mála sem hver nefnd hefur haft til meðferðar á 
tímabilinu, sbr. 1. mgr. 8. gr. bvl. Við flokkun barnaverndarmála notast barnaverndaryfirvöld 
við sérstakt skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd (SOF), sem var endurskoðað og 
gefið út í 2. útgáfu árið 2012. Markmið með kerfinu voru að samræma skilgreiningar og 

                                                
231 Alþt. 2001-02, A-deild, bls. 1846. 
232 Þskj. 1225, 139. lögþ. 2010-11, bls. 15 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
233 Global and regional estimates of violence against women, bls. 8; Rebecca L. Burch og Gordon G. Gallup Jr.: 
„Pregnancy as a Stimulus for Domestic Violence“, bls. 246. 
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skráningar barnaverndarmála milli landshluta og sveitarfélaga, gera vinnslu og markmið mála 
skýrari fyrir bæði barnaverndarstarfsmenn og foreldra, bæta málsmeðferð í heild sinni og 
auðvelda vinnslu rannsókna á sviði barnaverndarmála.234 SOF skiptist í fjóra meginþætti og 
barnaverndarmál eru því flokkuð jafnóðum og barnaverndarnefndir taka þau fyrir eftir því hvort 
um er að ræða 1) ofbeldi gagnvart barni, 2) vanrækslu gagnvart barni, 3) áhættuhegðun barns 
eða 4) að heilsa eða líf ófædds barns er í hættu.235 SOF er til þess fallið að samræma 
skilgreiningar á hvaða tilvik falla undir barnaverndarmál en er ekki hannað til að 
barnaverndaryfirvöld geti séð hvaða úrræði og stuðningur henti hverju tilviki sem best. Það 
fellur utan hlutverks skilgreiningar- og flokkunarkerfisins. Kerfið tekur því ekki á því hvað 
skuli koma í kjölfar flokkunar barnaverndaryfirvalda á þeim málum sem inn á borð þeirra 
koma.236 
 Með SOF er auðvelt að halda utan um tölfræði þeirra barnaverndarmála er snerta ófædd 
börn. Árið 2017 bárust 96 tilkynningar til barnaverndarnefnda á Íslandi vegna heilsu eða lífs 
ófædds barns og voru þær 1% af öllum þeim tilkynningum sem bárust barnaverndarnefndum 
það ár. Hlutfallið hafði verið svipað árið áður en töluvert lægra árið 2015 þegar tilkynningar 
vegna heilsu eða lífs ófædds barns voru einungis 0,6% af heildarfjölda tilkynninga til 
barnaverndarnefnda.237 Þá fjölgaði heildartilkynningum til barnaverndarnefnda um 7% á milli 
áranna 2016 og 2017 og um heil 16,8% á milli áranna 2016 og 2018.238 Fjöldi barna á Íslandi 
minnkaði á sama tíma um 222 börn.239 Úr þessu má lesa að tilkynningum til barnaverndarnefnda 
fer fjölgandi og að ekki megi skýra þá aukningu með vaxandi fjölda barna á Íslandi. Þá er 
hlutfall tilkynninga er varða ófædd börn, þótt lágt sé, einnig að aukast. Barnaverndarnefndir eru 
þó ekki háðar tilkynningum til að kanna mál og geta hafið könnun að eigin frumkvæði, sbr. 2. 
mgr. 21. gr. bvl. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands voru barnaverndarnefndir á Íslandi með 
mál 40 þungaðra kvenna til meðferðar árið 2015, jafn mörg og árið á undan, en árið 2016 jókst 
sú tala í 56 konur.240 Ekki er að finna nákvæmar tölulegar upplýsingar um þau úrræði sem 
barnaverndaryfirvöld hafa gripið til vegna hagsmuna ófædds barns og raunar hefur 
Barnaverndarstofa ekki gefið út nýrri ársskýrslu en fyrir árin 2014-2015. Í þeirri skýrslu má sjá 
að árið 2015 var í 294 barnaverndarmálum foreldrum eða þungaðri konu veitt aðstoð við að 

                                                
234 Freydís Jóna Freysteinsdóttir og Kristný Steingrímsdóttir: „Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd: 
Mat á flokkun tilkynninga hjá Barnavernd Reykjavíkur“, bls. 19-20; Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í 
barnavernd, bls. 3. 
235 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd, bls. 1. 
236 Freydís Jóna Freysteinsdóttir: „Samræmi skilgreininga barnaverndarstarfsmanna á hugtakinu barnavernd“, 
bls. 66. 
237 Samanburður á fjölda tilkynninga til barnaverndarnefnda og fjölda umsókna um þjónustu til 
Barnaverndarstofu á árunum 2015-2017, bls. 9. 
238 Sama heimild, bls. 2. 
239 „Börn eftir bakgrunni, kyni, aldri og ríkisfangi 1996-2017“, http://www.hagstofa.is. 
240 „Barnaverndarmál eftir fjölda barna og fjölskyldna 2007 til 2016“, http://www.hagstofa.is.  
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leita sér meðferðar, sem er vægasta úrræði barnaverndarlaga þegar kemur að þunguðum konum. 
Í skýrslunni er þó ekki tekið fram hversu mörg þeirra stuðningsúrræða komu til vegna 
þungaðrar konu og ófædds barns hennar.241 Árið 2015 leituðu barnaverndarnefndir 
brottvikningar heimilismanns eða nálgunarbanns í þremur málum skv. 37. gr. bvl. en eins og 
áður segir gerir ákvæðið ekki lengur greinarmun á aðstæðum fæddra og ófæddra barna svo ekki 
er hægt að sjá hvort einhver þeirra hafi komið til vegna háttsemi manns gagnvart þungaðri 
konu.242 Barnaverndarstofa var með samning við vistheimili að Hamarskoti í Flóahreppi um að 
þar gætu dvalist í senn ein til tvær þungaðar konur sem barnaverndarnefndir teldu að þyrftu að 
fá aðhlynningu og meðferð á viðeigandi stofnun samkvæmt 2. mgr. 30. gr. bvl. Sá samningur 
var hins vegar ekki endurnýjaður í árslok 2015 vegna niðurskurðar á fjárveitingum til 
Barnaverndarstofu.243 
 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd telur upp helstu tilvik sem falla undir þá 
skilgreiningu kerfisins að heilsa eða líf ófædds barns sé í hættu: í fyrsta lagi ofneysla móður á 
áfengi eða öðrum vímuefnum, í öðru lagi þegar móðir verður fyrir ofbeldi, og í þriðja og síðasta 
lagi önnur tilvik sbr. 16. gr. bvl en þar getur verið um að ræða tilvik þar sem móðir sinnir ekki 
eftirliti á meðgöngu eða nærir sig og fóstrið ekki. Áður hefur verið fjallað um þau úrræði sem 
barnaverndaryfirvöld hafa yfir að ráða vegna þessara aðstæðna en vekja má athygli á því að 
verði þunguð kona fyrir andlegu ofbeldi, t.d. af hálfu maka, virðist réttarvernd barnaverndarlaga 
ekki ná yfir þau tilvik. Til að ofbeldi gagnvart þungaðri konu teljist tilefni til afskipta 
barnaverndarnefndar þarf að koma til líkamlegt ofbeldi eða barsmíðar gagnvart henni, sbr. liður 
3.2. í áðurnefndu skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd.244 Afskipti barnaverndar-
nefndar af ófæddu barni getur haft margvíslegar afleiðingar, t.d. getur þunguð kona fengið hjálp 
við fíknivanda sínum, ofbeldismanni verið vísað á brott af heimilinu eða þunguð kona verið 
svipt sjálfræði sínu tímabundið en afskiptin geta einnig leitt til þess að foreldrar eru sviptir 
forsjá barns um leið og það er komið í heiminn. Forsjársviptingin getur þá verið gerð á 
grundvelli þeirra upplýsinga sem barnaverndarnefnd aflaði á meðgöngutímanum.245 Þá er 
athyglisvert að svipting sjálfræðis og nauðungarvistun samkvæmt lögræðislögum er yfirleitt í 
þágu hagsmuna þess sem sviptur er réttindunum en í tilviki þungaðra kvenna er það fremur 
vegna hagsmuna fóstursins sem konan gengur með. Líf og heilsa hefur oft á tíðum verið talið 
til mikilvægustu réttinda manna og þar sem hægt er að hafa skaðleg áhrif á líf og heilsu 

                                                
241 Ársskýrsla 2014-2015, bls. 78. 
242 Sama heimild, bls. 81. 
243 Sama heimild, bls. 57-58. 
244 Skilgreiningar- og flokkunarkerfi í barnavernd, bls. 13. 
245 Hrefna Friðriksdóttir: Handbók, bls. 80. 
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manneskju til frambúðar á meðan á fósturstigi stendur má telja barnaverndarlög vera eina 
mikilvægustu réttarvernd fósturs í íslenskum rétti.246 
 
3.2 Refsilög 
Refsilög eru annar mikilvægasti þáttur réttarverndar fósturs þar sem í þeim er kveðið á um 
afdrifarík afskipti ríkisvaldsins af lífi borgaranna. Refsingar hafa legið við ólögmætum 
þungunarrofum í margar aldir í íslenskum rétti og í þessum kafla verður farið yfir þau ákvæði 
hegningarlaga sem á getur reynt ásamt því að sjónarmið um refsingar þungaðra kvenna verða 
reifuð. 
 
3.2.1 Refsiábyrgð samkvæmt 216. gr. hgl. 
Í 216. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940 (hér eftir skammstöfuð hgl.) er að finna sérstakt 
ákvæði um refsiábyrgð þeirra sem „deyða“ fóstur eða aðstoða þungaða konu við slíka athöfn. 
Refsiábyrgðin er mismunandi eftir því hver á í hlut og ákvæði 1. mgr. 216. gr. hgl. einskorðast 
við verk þeirrar konu sem gengur með fóstrið. Kona sem gerist sek um slíkt brot skal sæta 
fangelsi allt að 2 árum en ákveða má að refsing falli niður ef sérstaklega ríkar málsbætur eru 
fyrir hendi, sbr. 1. og 2. málsl. 1. mgr. 216. gr. hgl. Refsibrottfallsheimildin breytir ekki 
sakfellingu konunnar og sekt samkvæmt lögum en veitir dómara heimild til að hlífa henni við 
refsingu sem ekki er ástæða til að ætla að komi henni eða þjóðfélaginu að gagni.247 
Málshöfðunarfrestur samkvæmt ákvæðinu er einungis 2 ár frá því að brot var framið og 
sérstaklega er tiltekið í ákvæðinu að ónothæf tilraun sé refsilaus, sbr. 3. og 4. málsl. sama 
ákvæðis.  

Ákvæði 2. mgr. 216. gr. hgl. á hins vegar við allra aðra sem koma að ólögmætu 
þungunarrofi, svo sem þann sem aðgerðina framkvæmir eða á hlutdeild í brotinu að öðru leyti. 
Refsirammi ákvæðisins er heldur þyngri en þegar móðirin sjálf á í hlut þar sem við broti á 2. 
mgr. ákvæðisins liggur fangelsisvist allt að 4 árum. Ólíkt 1. mgr. 216. gr. hgl. er ekki að finna 
refsibrottfallsheimild í 2. mgr. ákvæðisins og því er lágmarksrefsing þeirra sem gerast sekir um 
að rjúfa þungun konu á ólögmætan hátt fangelsisvist í 30 daga, sbr. 1. mgr. 34. gr. hgl. Dómari 
getur enn fremur dæmt viðkomandi í allt að 8 ára fangelsi ef um mikla sök er að ræða, einkum 
ef verknaðurinn hefur verið framinn í ávinningsskyni eða haft í för með sér dauða eða stórfellt 
heilsutjón móðurinnar, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 216. gr. hgl. Enn alvarlegra þykir brotið ef það 
hefur verið framið án samþykkis móður og er lágmarksrefsing við slíku broti 2 ár og að hámarki 
12 ár. Refsing sú sem liggur við broti hinnar þunguðu konu er því töluvert vægari en annarra 
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247 Jónatan Þórmundsson: Viðurlög við afbrotum, bls. 89 
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sem að verkinu geta komið. Greinargerð með frumvarpi til almennra hegningarlaga nr. 19/1940 
gefur ekki upp ástæður eða forsendur þessa skilsmunar og því þarf að leita víðara samhengis 
og til fyrri refsilaga til að varpa ljósi á ástæður þess að þunguð kona geti ekki sætt jafnþungri 
refsingu og aðrir fyrir að rjúfa þungun sína á ólögmætan hátt.248 

Með ákvæði 216. gr. hgl. er fóstri veitt töluverð refsivernd. Verndarandlag ákvæðisins er 
eðli málsins samkvæmt hið ófædda barn, líf og heilsa þess,249 en einnig líf og heilsa hinnar 
þunguðu konu, sbr. refsiþyngingarheimild 2. mgr. 216. gr. hafi verknaðurinn í för með sér 
dauða eða stórfellt heilsutjón móður, og ekki síst réttur móður til að ganga með fóstrið og 
eignast barnið, sbr. 3. málsl. 2. mgr. 216. gr. um þyngri refsingu hafi verkið verið framið án 
samþykkis hennar, eða hafi samþykki hennar verið ómarktækt.250 Borið hefur á umræðu um 
hvort yfirleitt sé réttlætanlegt að refsa þeirri konu sem finnur sig knúna til að binda enda á 
óvelkomna þungun sína þar sem sú staða sé henni mjög þungbær og hvaða markmiðum slík 
refsing geti þjónað.251 
 
3.2.2 Refsiábyrgð þungaðra kvenna í gegnum tíðina 
Í Bandaríkjum Norður-Ameríku lá ekki refsing við því að rjúfa þungun snemma á meðgöngu 
fyrr en um miðja 19. öld þegar fjöldi þungunarrofa jókst umtalsvert. Eftir það bar bæði á þeim 
viðhorfum að konur sem leituðu slíkra verka væru fórnarlömb og að þær væru sjálfselskir 
morðingjar og glæpamenn. Þær voru hins vegar í litlum mæli sóttar til saka fyrir gjörðir sínar 
og frekar var veist að öðrum sem þrýstu á þær að gangast undir slíka aðgerð eða lækna sem 
framkvæmdu hana með þeim afleiðingum að hin þungaða kona hlaut líkamstjón eða dó. Eftir 
að Kreppan mikla skall á í Bandaríkjunum á fyrri hluta 20. aldar jókst tíðni þungunarrofa 
feiknamikið og sífellt fleiri læknar hófu að taka tillit til félagslegra aðstæðna konunnar við mat 
á því hvort þeir samþykktu að framkvæma á henni þungunarrof. Í kjölfarið beindist athygli 
ákæruvaldsins í auknum mæli að læknum með rótgrónar læknastofur, þótt virtir væru, og að 
konunum sem sóttust eftir að gangast undir slíka aðgerð. Refsiábyrgð kvenna var hins vegar 
enn mikið á reiki og þær hreyfingar sem börðust gegn þungunarrofum ræddu lítið það álitaefni 
en einbeittu sér fremur að þeim rétti til lífs sem þær töldu öll ófædd börn hafa.252 Á 9. og 10. 
áratug síðustu aldar var umræðan um refsiábyrgð þessarra kvenna sífellt háværari meðal 
hreyfinga sem beittu sér í þessum málum og þegar illa gekk að fá löggjafarstofnanir og dómstóla 
til að leggja blátt bann við þungunarrofi beindu þær sjónum sínum að refsilöggjöfinni. 
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Aðgerðarsinnarnir beittu sér fyrir refsiábyrgð þungaðra kvenna sem sóttust eftir að rjúfa þungun 
sína vegna ástæðna sem þeir töldu ekki nægilega göfugar og góðar, t.a.m. ef líf og heilsa 
konunnar var ekki í hættu.253 Þær hreyfingar í Bandaríkjunum sem hafa barist gegn 
þungunarrofi hafa oftar lagt áherslu á að markmið þeirra sé m.a. að vernda hina þunguðu konu 
frá þeim skaðlegu afleiðingum, andlegum og líkamlegum, sem þungunarrofið geti haft í för 
með sér, fremur en að vilji þeirra standi til að refsa henni fyrir að taka slíkar ákvörðun.254 Á 
síðastliðnum áratug hafa þó fallið nokkrir dómar þar sem kona, sem gerir tilraun til að rjúfa 
þungun sína á ólögmætan hátt, er dæmd til fangelsisvistar í Bandaríkjunum.255 Þótt svo geti 
virst sem mikill fælingarmáttur felist í því að gera refsivert fyrir konu að leita leiða til að rjúfa 
þungun sína hefur það ekki tilætluð áhrif í reynd þegar hún á fárra annarra kosta völ. 
Refsiábyrgðin getur enn fremur hindrað konur í því að leita sér hjálpar við fíknivanda eða 
læknisaðstoðar í kjölfar ólöglegs þungunarrofs sem fer úrskeiðis ef þær eiga hættu á að verða 
sóttar til saka. Þá eru litlar sem engar líkur á því að kona, sem býr við slíkar aðstæður að hún 
getur ekki hugsað sér að halda meðgöngu áfram, komi betur stödd út úr fangelsisdvöl en ef 
henni er gerður refsilaus verknaðurinn og henni fremur veitt aðstoð við að kljást við mögulegar 
afleiðingar slíkra aðgerða.256 
 Á Íslandi hefur legið refsing við þungunarrofi allt frá árinu 1734 þegar Norsku lög Kristjáns 
konungs V. frá 1687 urðu gildandi réttarheimild í íslenskum rétti. Samkvæmt þeim skyldu 
konur sem deyddu fóstur sitt glata hálsi sínum og höfuð þeirra sett á stjaka. Ákvæðið 
einskorðaðist við fóstur sem getið var utan hjónabands, að öðrum kosti giltu almenn ákvæði um 
manndráp sem boðuðu að fyrir líf skyldi maður gjalda með sínu lífi. Samhljóða ákvæði voru í 
Dönsku lögum Kristjáns V. Þá gat kona einnig talist með vilja hafa deytt fóstur sitt ef hún gætti 
ekki viðeigandi aðferða við fæðinguna og eftir hana með þeim afleiðingum að hið nýfædda 
barn lést. Í kjölfar upplýsingaraldar þróuðust refsingar hérlendis, líkt og annars staðar í Evrópu, 
í mildari átt frá og með 18. og 19. öld.257 Almenn hegningarlög frá 25. júní 1869 leystu af hólmi 
refsiákvæði Dönsku og Norsku laga og hvað varðar þungunarrof var í 194. gr. þeirra laga að 
finna eftirfarandi ákvæði:258  
 

Óléttur kvenmaður, sem af ásettu ráði eyðir burði sínum, eða deyðir hann í móðurkviði, 
skal sæta hegningarvinnu allt að 8 árum. – Sömu hegningu skal sá sæta, sem í sama 
tilgangi brúkar meðul við móðurina að vilja hennar, og það hefir sömu afleiðingar. – Sé 
það gjört án vitorðs hennar eða vilja, þá varðar það hegningarvinnu í 4 ár og allt að 16 
árum, eða æfilangt, ef mjög miklar sakir eru. 

                                                
253 Mary Ziegler: „Some form of punishment: penalizing women for abortion“, bls. 753, 756-757. 
254 Sama heimild, bls. 767. 
255 Sama heimild, bls. 773-774. 
256 Sama heimild, bls. 782-783. 
257 Ragnheiður Bragadóttir: „Dauðarefsingar á Íslandi“, bls. 3. 
258 „Umræður um fóstureyðingar“, bls. 10. 
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Sama refsing lá því við broti hinnar þunguðu konu og annarra sem hana aðstoðuðu við að binda 
enda á þungunina, ólíkt því sem nú gildir, en líkt og í 216. gr. núgildandi hegningarlaga lá 
þyngri refsing við verknaðinum ef hann var framkvæmdur án vitneskju konunnar eða vilja. 
Ákvæði 195. og 196. gr. hegningarlaganna frá 1869 lögðu einnig refsiábyrgð á konu sem ól 
óskilgetið barn á laun ef barnið dó eða ef hún fór óviðurkvæmilega að ráði sínu í barnsburðinum 
með þeim afleiðingum að barnið dó. Með setningu hegningarlaga nr. 19/1940 voru 
hegningarlögin frá 1869 felld úr gildi. Núgildandi ákvæði 216. gr. hgl. um refsiábyrgð þeirra 
sem framkvæma eða gangast undir ólögmætt þungunarrof hefur staðið óbreytt frá gildistöku 
laganna árið 1940, að öðru leyti en því að varðhaldsrefsing var afnumin með breytingarlögum 
nr. 82/1998 og ákvæðinu því breytt til samræmis við það, sbr. 109. gr. breytingarlaganna.  
 
3.2.3 Markmið refsinga 
Refsingar eru ekki sjálfgefin viðbrögð við afbrotum heldur þurfa þær að þjóna tilgangi. Um 
markmið refsinga hefur verið mikið skrifað og í greinargerð með hegningarlögum nr. 19/1940 
segir m.a. þetta um efnið: 
 

Markmið refsingar er fyrst og fremst verndun almenns réttaröryggis og viðhald 
lögbundins þjóðskipulags. En auk þess fullnægir refsing réttlætistilfinningu almennings, 
er ekki sættir sig við það, að menn skerði órefsað mikilvæg réttindi annarra. [...] Sú 
siðaskoðun alls almennings, að virða beri lögvarða hagsmuni annarra manna, er öllum 
refsingum drýgri til að aftra réttarbrotum. En vitundin um refsiviðurlög við ákveðnum 
verknaði mun einnig hafa áhrif á gerðir manna í sömu átt, þótt þau áhrif verði hvorki 
mæld né vegin. Refsisetningin styrkir og oft þá skoðun, að siðferðislega rangt sé að fremja 
verknað þann, sem refsingu á að varða. Þá er refsingunni einnig ætlað að hafa áhrif á þann 
einstakling sjálfan, sem henni sætir, og koma í veg fyrir, að hann fremji brot að nýju, 
vegna ótta við nýja og oft aukna refsingu. Hinsvegar verður ekki ætlað, að refsing sé til 
þess fallin að betra hugarfar þess, sem fyrir henni verður. Hún er, eins og áður segir, 
nauðsynleg neyðarráðstöfun, en til þess að ala upp sanna löghlýðni munu aðrar aðferðir 
betri.259 

 
Í framangreindum texta gætir ýmissa sjónarmiða, sem í gegnum tíðina hafa talist réttlæta 
beitingu refsinga, svo sem endurgjaldssjónarmið og varnaðarsjónarmið. Endurgjaldsstefnan, 
sem rekja má allt aftur til laga Hammurabis Babýlóníukonungs frá 18. öld fyrir Krist, felst í því 
að gjalda skuli líku líkt, þ.e. að fyrir afbrot sín skuli menn hljóta makleg málagjöld. Í stefnunni 
má greina fjögur meginsjónarmið. Í fyrsta lagi felst í stefnunni friðþæging, bæði guða og 
náttúruafla sem og innri friðþæging hins brotlega því með því að taka út refsingu sína hreinsist 
hann af syndum sínum. Í öðru lagi hefnist brotamanni fyrir brot sitt með refsingunni og skal 
hún því vera í samræmi við afbrot hans. Þyngd refsingarinnar skal því fara eftir alvarleika 

                                                
259 Alþt. 1939, A-deild, bls. 352-353. 
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brotsins. Samkvæmt heimspeki Immanuels Kants eru refsingar réttlætanlegar í sjálfu sér þar 
sem markmið þeirra er að valda hinum brotlega þjáningu sökum gjörða hans og þjóni þannig 
hinu siðferðilegu markmiði að fullnægja réttlætinu. Í þriðja lagi felst í refsingu fordæming eða 
vanþóknun samfélagsins. Þannig má segja að refsingin viðhaldi fordæmingu samfélagsins á 
ákveðnum athöfnum. Í fjórða lagi sefar refsing reiði meðborgaranna. Með úttekt refsingar 
skapast réttlætistilfinning í þjóðfélaginu og því jafnvægi sem mögulega var raskað með 
afbrotinu er komið á aftur.260 

Önnur mikilvægustu áhrif refsinga eru að vera til varnaðar því að viðkomandi brjóti aftur 
af sér, svokölluð sérstök varnaðaráhrif, og til varnaðar því að aðrir brjóti af sér, oft nefnd 
almenn varnaðaráhrif. Heimspekingurinn Platón taldi t.a.m. að refsingar ættu ekki að vera 
endurgjald brotamannsins fyrir brot hans því hann geti ekki breytt fortíðinni. Hins vegar myndi 
refsing hafa áhrif á það til hvaða athæfis hann grípur til í framtíðinni sem og aðrir menn, sem 
sjá hvaða afleiðingar það hefur að fremja sambærileg afbrot. Nytjastefna Jeremy Benthams og 
eftirmanna hans boðar að einstaklingurinn hafi frjálsan vilja og sé skynsamur og geti því ráðið 
því sjálfur hvort hann fylgi lögum eða brjóti þau. Nytjastefnan gengur út á að hámarka hagsæld 
þjóðfélagsins í heild sinn með því að tryggja sem flestum einstaklingum farsæld. Með það fyrir 
augum er árangursríkast fyrir samfélagið að tryggja að refsingin verði brotamanni þungbærari 
en mögulegur ávinningur af brotinu.261 
 Refsing gagnvart konu sem rofið hefur þungun sína á ólögmætan hátt þarf því bersýnilega 
að þjóna einhverju markmiði. Erfitt er að gera sér grein fyrir hversu vel refsinæmi þungunarrofs 
gagnvart þungaðri konu þjónar hverju og einu markmiði, eða hvort það geri það yfirhöfuð. Af 
framantöldum sjónarmiðum sem telja má að rími illa við refsingar kvenna vegna ólögmæts 
þungunarrofs má nefna innra friðþægingarsjónarmið endurgjaldsstefnunnar. Rannsóknir á 
konum sem hafa rofið þungun sína sýna fram á að í yfirgnæfandi fjölda tilvika sjá þær ekki eftir 
því, enda aðstæður þeirra á þeim tíma slíkar að þær hafa ekki getað hugsað sér að ala fóstrið.262 
Þá má velta fyrir sér hversu mikinn fælingarmátt refsingarnar hafa, bæði gagnvart konu sem 
finnur sig aftur í þessari erfiðu aðstöðu, og gagnvart öðrum konum sem sjá ekki aðra raunhæfa 
möguleika í stöðunni. Ýmsar alþjóðlegar stofnanir, svo sem Mannréttindanefnd Sameinuðu 
þjóðanna, hafa vakið á því athygli að refsinæmi ólöglegs þungunarrofs getur leitt til þess að lífi 
og heilsu kvenna sé stefnt í hættu þar sem þær geti ekki leitað úrræðisins í öruggu umhverfi og 
geti fælst frá því að leita sér aðstoðar eða læknishjálpar komi eitthvað upp á af ótta við 

                                                
260 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins.“, bls. 204-206; Ragnheiður 
Bragadóttir: „Markmið refsinga“, bls. 97-98. 
261 Jón Þór Ólason: „Auga fyrir auga. Markmið refsinga og þróun viðurlagakerfisins.“, bls. 207-208. 
262 A. Kero, U. Högberg og A. Laos: „Wellbeing and mental growth – long-term effects of legal abortion“, bls. 
2559-2560; Patricia R. Casey: „Abortion among young women and subsequent life outcomes“, bls. 491-493.  
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afleiðingar þess að upp um brotin komist.263 Eins og sjá má af umfjöllun kaflans hér að ofan 
hafa refsingar þróast í mildari átt og refsingar gagnvart konum sem rjúfa þungun á ólögmætan 
hátt eru þar engin undantekning. Af núgildandi lögum má sjá að löggjafinn hefur ekki talið það 
þjóna jafn miklum tilgangi að refsa þunguðum konum fyrir ólögmæt þungunarrof eins og öðrum 
sem gera það í ólíkum tilgangi, t.a.m. fjárhagslegum. Því má draga þá ályktun að skortur á 
raunhæfum möguleikum þungaðrar konu í erfiðum aðstæðum, hætta á líkamsskaða eða dauða 
hennar þori hún ekki að leita sér hjálpar vegna ótta við þunga refsingu, takmörkuð áhrif 
refsingar og vaxandi skilningur og mildi gagnvart aðstöðu hinnar þunguðu konu geti allt talist 
til ástæðna þess að vægari refsing liggur við ólögmætu þungunarrofi konu sem leitar sér slíks 
úrræðis en annarra sem að því koma. 
 
3.2.4 Skil milli 212. og 216. gr. hgl. 
Ákvæði 1. mgr. 216. gr. hgl. er ekki eina ákvæði laganna sem getur einungis átt við tilteknar 
persónur, því ákvæði 212. gr. hgl. getur einungis gilt um móður sem deyðir barn sitt í 
fæðingunni eða undir eins og það er fætt. Í þeim tilfellum sem ákvæðið á við kæmi ekki til 
sakfellingar samkvæmt hinu almenna manndrápsákvæði 211. gr. hgl. og er því um sérákvæði 
að ræða við þessar tilteknu aðstæður. Skilyrði ákvæðisins er að móðirin hafi framið verknaðinn 
vegna veiklaðs eða ruglaðs hugarástands, sem hún hefur komist í við fæðinguna, eða vegna 
neyðar eða ótta um hneisu. Refsirammi ákvæðisins er töluvert lægri en skv. 211. gr. þar sem 
lágmarksrefsing fyrir manndráp af ásetningi er 5 ára fangelsisvist og getur verið ævilangt 
fangelsi. Móðir sem deyðir barn sitt í þeim tilvikum sem 1. mgr. 212. gr. nær til skal hins vegar 
sæta fangelsi í að lágmarki 30 daga og að hámarki 6 ár.264 Eins og segir í athugasemd 
frumvarpsins með 212. gr. eru ástæðurnar, sem hér eru látnar valda refsilækkun móður, bundnar 
við hana persónulega og því yrði hlutdeildarmönnum refsað eftir 211. gr. laganna. Þá er heimild 
í 2. mgr. 212. gr. til að láta refsingu móður falla niður ef aðeins er um tilraun að ræða og barnið 
hefur ekki beðið neitt tjón. Í athugasemd frumvarpsins með 212. gr. hgl. er sérstaklega tekið 
fram að ef fósturástandi er ekki enn lokið varðar verknaðurinn einungis við 216. gr. hgl.265 
Hugtakið er nánar skýrt í athugasemdinni, þar sem segir: 
 

En þá er fósturástandi talið lokið, er barn lifir utan við líkama móður sinnar, enda þótt 
það sé ekki enn að öllu leyti laust við líkama hennar og enn hafi ekki verið skilið á milli. 
Ekki er það skilyrði fyrir sjálfstæðri tilveru barns, að það hafi byrjað andardrátt með 
lungum.266 

                                                
263 Rhonda Copelon o.fl.: „Human Rights Begin at Birth: International Law and the Claim of Fetal Rights“, bls. 
122 
264 Sbr. lágmarkstíma fangelsisvistar í 1. mgr. 34. gr. hgl.  
265 Alþt. 1939, A-deild, bls. 390. 
266 Alþt. 1939, A-deild, bls. 390. 
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Þá kemur fram í athugasemd með 216. gr. hgl. að fósturástand telst hafið í skilningi laganna um 
leið og frjóvgun hefur átt sér stað.267 Frá því að frjóvgun hefur átt sér stað og þangað til barn 
lifir utan líkama móður sinnar er fóstur því vissulega verndað með refsiákvæðum hegningarlaga 
nr. 19/1940 en ekki jafn vel og manneskjur sem hafa þegar komist af fósturstigi, eins og það er 
skilgreint í lögunum. Það liggur einnig ljóst fyrir af framantöldum ákvæðum hegningarlaga að 
ástæða þykir til að sýna móður sem deyðir fóstur sitt eða nýfætt barn meiri mildi en öðrum sem 
deyða mann eða fóstur, sé skilyrðum ákvæðanna fullnægt. 
 
3.2.5 Refsiákvæði laga nr. 25/1975 
Í 31. gr. laga um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 
ófrjósemisaðgerðir nr. 25/1975 er einnig að finna refsiákvæði vegna ólögmætra þungunarrofa. 
Refsiákvæðið lýtur eingöngu að refsiábyrgð læknis eða annarra aðila sem framkvæma 
þungunarrofið. Eins og áður segir getur læknir sætt refsiábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra 
hegningarlaga en refsiákvæði laga nr. 25/1975 beinast helst að refsiábyrgð læknis vegna 
formgalla á skilyrðum þungunarrofs. Í 2. mgr. 31. gr. laganna er t.a.m. lögð sekt við því að 
læknir framkvæmi þungunarrof án þess að skilyrðum 11., 12. eða 13. gr. laganna sé fullnægt, 
það er t.d. ef aðgerð er framkvæmd án þess að kona skrifi sjálf undir umsókn um aðgerðina eða 
ef foreldrar stúlku yngri en 16 ára taka ekki þátt í umsókn með henni án þess að sérstakar 
ástæður mæli gegn því. Liggi þyngri refsing við athæfinu samkvæmt almennum 
hegningarlögum skal þó dæmt eftir þeim. Þá skal læknir skv. 3. mgr. 31. gr. sæta sektum 
framkvæmi hann slíka aðgerð án þess að skilyrðum 15. gr. sé fullnægt en sú grein kveður m.a. 
á um að þungunarrof megi aðeins framkvæma, þar sem sérfræðingur á sviði kvenlækninga eða 
sérfræðingur í almennum skurðlækningum starfar og ráðherra hefur viðurkennt í þessu skyni. 
Öllu alvarlegra er hins vegar athæfi læknis sem framkvæmir þungunarrof án þess að skilyrðum 
9. eða 10. gr. sé fullnægt. Með því er átt við þau tilvik ef læknir framkvæmir þungunarrof á 
konu án þess að til staðar séu fullnægjandi ástæður samkvæmt lögunum eða ef slíkt er gert utan 
þess tímaramma sem lögin heimila að þungunarrof fari fram. Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skal 
læknir þá sæta fangelsi allt að 2 árum, nema hærri refsing liggi við samkvæmt almennum 
hegningarlögum, eða sæta sektum ef ríkar málsbætur eru fyrir hendi. Hafi verkið hins vegar 
verið framið án samþykkis konunnar skal refsing vera fangelsi í lágmark 2 ár, og allt að 12 
árum en það er sami refsirammi og 3. málsl. 2. mgr. 216. gr. setur við þungunarrofi sem framið 
hefur verið án samþykkis móður. Refsiákvæði laga nr. 25/1975 má þannig segja að séu til 
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fyllingar refsiákvæðum hegningarlaga en taki fremur á vægari brotum ólöglegs þungunarrofs, 
svo sem þegar formgallar eru á umsókn um aðgerðina eða lögunum er ekki fylgt til hlítar.  
 
3.3 Önnur réttindi fósturs samkvæmt íslenskum lögum 
Aðildarhæfi og rétthæfi eru tvö grundvallarhugtök íslensks réttarfars. Í aðildarhæfi felst hæfi 
einstaklings til að vera aðili að dómsmáli, ýmist sem stefnandi eða stefndi. Ákvæði 1. mgr. 16. 
gr. laga um meðferð einkamála nr. 91/1991 tiltekur að þeir njóti aðildarhæfis í einkamálum sem 
geti átt réttindi eða borið skyldur að landslögum. Aðildarhæfi einstaklings er því náskylt 
rétthæfi hans.268 Rétthæfi er, eins og áður segir, hæfi til að eiga réttindi og bera skyldur að 
lögum en felur einnig í sér rétt til að njóta hagsmunaverndar yfirvalda samkvæmt þeirri 
réttarskipan sem ríkir á hverjum tíma.269 Þrátt fyrir að skilgreining aðildarhæfis vísi til 
hugtaksins rétthæfis fara hugtökin tvö þó ekki að öllu leyti saman. Aðildarhæfi manns lýkur við 
dánarstund hans og getur hann þá ekki lengur verið aðili að dómsmáli. Rétthæfi hans getur þó 
náð framyfir dauða þar sem látinn maður nýtur ýmissar réttarverndar, t.d. æruverndar eftir 
XXV. kafla almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Fóstur getur bæði notið aðildarhæfis og 
rétthæfis í íslenskum rétti. Almennt er litið svo á að upphaf rétthæfis sé við fæðingu en fóstri er 
samt sem áður játuð ýmis réttindi á víð og dreif um íslenska löggjöf og nýtur að því leyti 
rétthæfis. Þá nýtur fóstrið aðildarhæfis að jafn miklum mæli og það nýtur rétthæfis.270  
 
3.3.1 Erfðaréttur 
Ólíkt þeim ákvæðum hegningarlaga og barnaverndarlaga sem veita fóstri réttarvernd, eru flest 
önnur réttindi sem fóstri er veitt í íslenskum lögum háð þeim skilyrðum að barn fæðist lifandi.271 
Af slíkum réttindum má fyrst nefna skilyrtan erfðarétt sem fóstur hefur eftir arfleifanda sem 
fellur frá áður en það kemur í heiminn. Samkvæmt 21. gr. erfðalaga nr. 8/1962 er sá réttur háður 
tveimur skilyrðum: annars vegar að barnið sé getið áður en arfleifandi fellur frá, og hins vegar 
að barnið fæðist lifandi. Þannig er rétturinn til staðar á meðan á meðgöngu stendur en virkjast 
ekki fyrr en lifandi barn fæðist. Halda verður til hliðar þeim arfshluta sem barninu ber að fá 
eftir arfleifanda andist hann fyrir fæðingu þess. Fæðist barnið lifandi fellur arfshlutinn í skaut 
þess. Að öðrum kosti skiptist arfshlutinn á milli annarra erfingja, t.d. ef barnið fæðist lífvana 
eða þungun er rofin.272 Þau réttindi sem erfðalög tryggja fóstri eru því háð því skilyrði að það 
verði að barni sem er lifandi fætt en sé það raunin hefur tilvist fóstursins sömu réttaráhrif og 

                                                
268 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 61. 
269 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 348. 
270 Markús Sigurbjörnsson og Kristín Benediktsdóttir: Einkamálaréttarfar, bls. 61-62. 
271 Björn Þ. Guðmundsson: Lögbókin þín, bls. 349. 
272 Páll Sigurðsson: Erfðaréttur, bls. 79. 
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fæddra barna arfleifanda og getur t.a.m. haft áhrif á rétt langlífari maka til að sitja í óskiptu 
búi.273 
 
3.3.2 Skaðabótaréttur 
Fóstur er á vissan hátt varið af reglum skaðabótaréttar og tekist hefur verið á fyrir dómstólum 
hvort réttur til skaðabóta hafi skapast gagnvart einstaklingi vegna atburða sem áttu sér stað á 
meðan hann var enn í móðurkviði. Í Hrd. 1975, bls. 164 höfðuðu foreldrar mál á hendur 
heilbrigðisyfirvöldum fyrir hönd ólögráða sonar síns, S, og sína eigin hönd vegna atburða sem 
áttu sér stað á meðan móðirin, K, gekk með S. Snemma á meðgöngu veiktist K af sjúkdómi, 
rauðum hundum, sem foreldrarnir vildu meina að hafi leitt til vanheilsu S. Leyfi til 
þungunarrofs var veitt K af landlækni en vegna tafa á afgreiðslu umsóknarinnar og hægfara 
athafna heilbrigðisstarfsfólks neitaði yfirlæknir að framkvæma aðgerðina sökum þess hve langt 
var þá liðið á meðgönguna. S fæddist bæði líkamlega og andlega vanþroska og talið var víst að 
það stafaði af þeim sjúkdómi sem K fékk á meðgöngunni. Héraðsdómur sló fastri 
skaðabótaábyrgð heilbrigðisyfirvalda vegna tjóns og miska sem foreldrarnir urðu fyrir vegna 
þess að K hafi ekki fengið að gangast undir það þungunarrof sem hún hafði fengið leyfi til. 
Héraðsdómur hafnaði hins vegar kröfu þeirra fyrir hönd S um bætur þar sem ekki mátti rekja 
orsakir þess að K veiktist af rauðum hundum til aðgerða eða aðgerðaleysis varnaraðila. 
Meirihluti Hæstaréttar sýknaði yfirvöld hins vegar af báðum kröfum þar sem ekki hafi mátt 
telja háttsemi heilbrigðisstarfsfólksins saknæma né að ríkinu sé lögskylt að tryggja þungaðri 
konu fóstureyðingu þótt hún hafi fengið til þess leyfi samkvæmt lögum. Af dóminum má skilja 
að ríkið og heilbrigðisyfirvöld hefðu getað bakað sér skaðabótaábyrgð gagnvart S ef vanheilsu 
hans mætti rekja beint til athafna eða athafnaleysis starfsmanna ríkisins, jafnvel þótt þau atvik 
hefðu átt sér stað á meðan S var enn í móðurkviði. 
 Slík bótaábyrgð var raunar staðfest í Hrd. 2002, bls. 3835 (243/2002) þar sem stúlkunni Z 
voru dæmdar bætur þar sem dómurinn taldi að varanlega fötlun hennar mætti rekja til mistaka 
eða vanrækslu heilbrigðisstarfsmanns. Móðir Z hafði greinst með meðgöngueitrun við 
mæðraskoðun en var ekki lögð samstundis inn á kvennadeild Landspítalans heldur fór heim að 
skoðun lokinni. Um kvöldið var hún flutt á sjúkrahús með miklar blæðingar og ljóst að 
meðgöngueitrunin hafði komið af stað fylgjulosi. Z var tekin með keisaraskurði sama kvöld. 
Dómurinn taldi nægilega sannað að fylgjulosið hefði leitt til þess að Z varð fyrir súrefnisskorti 
sem hefði leitt til fötlunar hennar og væri fötlunin því sennileg afleiðing af mistökunum. Z voru 
dæmdar bætur vegna varanlegrar örorku, tapaðra lífeyrisréttinda og miska. 
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 Svipað var uppi á teningunum í Hrd. 18. október 2007 (619/2006) þar sem íslenska ríkinu 
var gert að greiða drengnum D bætur vegna varanlegs miska og varanlegrar örorku vegna 
mistaka heilbrigðisstarfsfólks í aðdraganda fæðingar hans. Móðir D hafði mælst með of háan 
blóðþrýsting í mæðraskoðun þegar hún var gengin 41 viku með D. Þá kom einnig í ljós að 
nánast ekkert legvatn var fyrir hendi og að fóstrið sýndi nokkur vaxtarfrávik. Grunur var um 
meðgönguháþrýsting eða meðgöngueitrun og læknir óskaði eftir gangsetningu fæðingar 
tveimur dögum síðar ásamt því að móðir D var lögð inn á meðgöngudeild. Morguninn eftir var 
D tekinn með keisaraskurði en hafði þá þegar orðið fyrir fósturköfnun sem leiddi til fötlunar 
hans. Hæstiréttur taldi ríkið ekki hafa sýnt fram á að D hefði allt að einu orðið fyrir tjóni þótt 
fyrr og betur hefði verið brugðist við ástandi móður hans og var ríkið því látið bera hallann af 
því. D voru sjálfum dæmdar skaðabætur vegna þeirra varanlegu afleiðinga sem mistök 
heilbrigðisstarfsfólksins höfðu í för með sér í aðdraganda fæðingar hans. 
 Samkvæmt 1. mgr. 12. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 skal sá sem ber skaðabótaábyrgð á 
dauða annars manns greiða þeim sem misst hefur framfæranda bætur fyrir tjón það er ætla má 
að af því leiði fyrir hann. Ákvæði 1. mgr. 14. gr. tiltekur svo hvernig bætur fyrir missi 
framfæranda til eftirlifandi barns, sem hinum látna var lögskylt að framfæra, skuli vera 
reiknaðar. Þessi ákvæði ná einnig til ófædds barns sem hinum látna var skylt að framfæra þótt 
rétturinn til skaðabótanna sjálfra virkist ekki fyrr en eftir fæðingu barnsins. Réttur fósturs 
samkvæmt erfðarétti og skaðabótarétti er því, eins og áður segir, því skilyrði háður að fóstrið 
fæðist lifandi.274 
 
3.4 Mannréttindasáttmáli Evrópu 
3.4.1 Réttur til lífs 
Það liggur í hlutarins eðli að forsenda þess að geta notið mannréttinda á borð við þau sem játuð 
eru hverjum manni í stjórnarskrá, mannréttindasamningum og sameiginlegu áliti samfélagsins, 
hlýtur að vera líf hans. Án þess að líf einstaklingsins sé verndað er ómögulegt að vernda önnur 
réttindi sem hann á tilkall til. Maður sem sviptur hefur verið lífi sínu á erfitt með að njóta 
verndar til fjölskyldulífs eða frelsis, svo dæmi séu tekin.275 Því hefur rétturinn til lífs iðulega 
verið sérstaklega verndaður í alþjóðlegum mannréttindasamningum, þ. á m. fjölmörgum slíkum 
sem varða Ísland, svo sem í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 1948, 
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alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1979276, samningi Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989277, og í réttindaskrá Evrópusambandsins278.  

Mannréttindasáttmáli Evrópu hefur gegnt lykilhlutverki í þróun mannréttinda á Íslandi og 
var ein helsta fyrirmynd þeirra grundvallarbreytinga sem gerðar voru á mannréttindakafla 
stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 með lögum nr. 97/1995.279 Sáttmálinn er einnig 
aðeins annar tveggja mannréttindasamninga sem hafa verið lögfestir í heild sinni á Íslandi, 
ásamt samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálanum), og var fyrsti 
sinnar tegundar til að hljóta stöðu laga á Íslandi, með lögum nr. 62/1994.280 Sáttmálinn sjálfur 
er frá miðri síðustu öld en hefur lifað og þróast í gegnum framsækna túlkun Mannréttinda-
nefndar Evrópu og Mannréttindadómstóls Evrópu, eftirlitsstofnana Mannréttindasáttmálans, og 
veitir því enn í dag virka og ríkulega vernd mannréttinda til þegna þeirra 47 ríkja sem eru aðili 
að Evrópuráðinu og sáttmálanum.281 Í 2. gr. sáttmálans er rétturinn til lífs verndaður og er þar í 
fararbroddi ákvæða I. kafla sáttmálans um þau réttindi og frelsi sem sáttmálinn leggur skyldur 
á ríki að tryggja. Líf, í skilningi sáttmálans, er helst verndað með því að veita líkama 
einstaklingsins vernd gegn þeim atlögum og aðstæðum sem ógna lífi hans. 
Mannréttindanefndin og Mannréttindadómstóllinn, hafa ekki útilokað að ákvæði 2. gr. 
sáttmálans um rétt til lífs geti náð til verndar líkama þótt bani hafi ekki hlotist af atviki eða 
aðstæðum, ef lífi er samt sem áður ógnað. Ákvæðið leggur m.a. jákvæðar skyldur á aðildarríkin 
að grípa til ýmissa athafna í því skyni að vernda þennan rétt manna, þ. á m. veita nauðsynlega 
heilbrigðisþjónustu, leggja refsingu við manndrápi og grípa til sérstakra öryggisráðstafana sé 
þess þörf.282 Tvö af helstu og heitustu álitamálum er varða gildissvið ákvæðisins eru hvenær 
lífvera öðlast rétt til lífs, þ.e. hvort það sé á ákveðnu stigi fóstursástands eða ekki fyrr en við 
fæðingu barns, og hvort réttur til lífs feli í sér réttinn til að ákveða að maður vilji ekki lifa lengur, 
þ.e. hvort líknardráp eða dánaraðstoð skuli vera refsilaust og jafnvel aðgengilegt þeim sem þess 
óska. Við samningu sáttmálans ríkti ekki sátt um þessi málefni, ekki frekar en nú á dögum, og 
því var ákveðið að taka ekki beina afstöðu til málanna í texta sáttmálans eða 
undirbúningsgögnum hans. Mannréttindadómstóllinn hefur ekki sæst á að möguleiki á 

                                                
276 Sjá 6. gr. alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. 
277 Sjá 1. mgr. 6. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. 
278 Sjá 2. gr. réttindaskrár Evrópusambandsins, sbr. opinbert tímarit Evrópusambandsins (e. Official Journal of 
the European Union) 2012/C 326/02. 
279 Eiríkur Jónsson: „Hinn kennilegi grundvöllur 73. gr. stjórnarskrárinnar“, bls. 129. 
280 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 86; þskj. 155, 141. lögþ. 2012-13, bls. 45 (enn óbirt í A-deild 
Alþt.). 
281 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 71-72 og 81. 
282 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs“, bls. 71-73. 
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líknardrápi eða aðstoð við sjálfsvíg falli undir vernd 2. gr. sáttmálans en hefur ekki heldur sagt 
að það að gera slíka aðstoð refsilausa brjóti gegn ákvæðinu.283 
 Mannréttindanefndin og Mannréttindadómstóllinn hafa í gegnum tíðina þurft að svara 
fjölmörgum spurningum er varða réttindi fósturs, og nokkrum sinnum hafa þessir úrskurðar-
aðilar verið krafðir svara um hvort réttur til lífs skv. 2. gr. sáttmálans nái til ófæddra barna. 
Dómstóllinn (og áður Mannréttindanefndin284) hefur á nokkuð laglegan hátt komið sér undan 
því að svara þeirri spurningu afdráttarlaust en hefur þó slegið föstu nokkrum lykilatriðum er 
varða réttindi móður, fósturs og annarra aðila.285 
 

Í skýrslu MNE, Brüggemann og Scheuten gegn Þýskalandi, 12. júlí 1977 (6959/75) höfðu 
tvær þýskar konur kvartað undan ákvörðun stjórnlagadómstóls Þýskalands um að ógilda 
ákvæði nýsamþykktra laga sem breyttu ákvæðum hegningarlaga hvað varðar þungunarrof 
og áttu að rýmka aðgengi kvenna að. Breytingarlögin gerðu þunguðum konum refsilaust að 
leita þungunarrofs að eigin ósk á fyrstu 12 vikum meðgöngunnar og jafnvel lengur, að 
tilteknum skilyrðum uppfylltum. Stjórnlagadómstóllinn taldi að eftir samþykkt 
breytingarlaganna samræmdust hegningarlögin m.a. ekki þeim rétti fósturs til lífs sem 
grunnlög landsins vernduðu. Eftir ákvörðun dómstólsins var þungunarrof því enn á ný 
refsivert í flestum tilvikum. Kærendur töldu þessa ákvörðun stangast á við rétt þeirra til 
friðhelgi einkalífs samkvæmt 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu en nefndin taldi ekki rétt 
að túlka ákvæðið á þann hátt að þungun og rof á henni væri einungis einkamál móðurinnar, 
sérstaklega í ljósi þess að öll aðildarríki sáttmálans lögðu einhvers konar takmarkanir við 
þungunarrofi á þeim tíma.286 Mannréttindanefndin vék sér undan því að ákvarða hvort ófætt 
barn gæti fallið undir hugtakið líf í skilningi 2. gr. sáttmálans og hvort fóstur gæti fallið 
undir hugtakið aðrir í skilningi 2. mgr. 8. gr. en ákvæðið heimilar skerðingar á rétti til 
friðhelgi einkalífs í ákveðnum tilvikum þegar nauðsynlegt er að vernda réttindi annarra (e. 
others). Í beinu framhaldi tók nefndin þó fram að fóstri væri vissulega játuð ákveðin 
réttarvernd í landsrétti aðildarríkjanna, svo sem réttinn og getuna til að erfa.287 Nefndin taldi 
ekki að þýska ríkið hefði brotið á 8. gr. sáttmálans þótt miklar hömlur væru settar á aðgengi 
kvenna að þungunarrofi og vísaði m.a. til þess að við gildistöku Mannréttindasáttmálans 
hafi verið a.m.k. jafn strangar hömlur í landslögum allra aðildarríkjanna og voru nú í 
Þýskalandi eftir ákvörðun stjórnlagadómstólsins. Nefndin dró þá ályktun að ekki hafi staðið 
til hjá aðildarríkjunum að binda sig við eina tiltekna lausn þegar kæmi að þungunarrofi enda 
um mikið hita- og álitamál að ræða.288 

 
Í ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78) hafði kvartað til nefndarinnar 
eiginmaður konu sem hafði fengið leyfi til að rjúfa þungun í samræmi við gildandi lög í ríkinu 
á þeim grundvelli að líkamlegri eða andlegri heilsu hennar stafaði hætta af þunguninni.  

 
Eiginmaðurinn taldi breska ríkið með þessu m.a. hafa brotið gegn 2. og 8. gr. sáttmálans, 
bæði gagnvart sér og fóstrinu. Nefndin skoðaði fyrst hvort fóstur gæti fallið undir hugtakið 

                                                
283 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs“, bls. 88-91. 
284 Mannréttindanefnd Evrópu var lögð niður með 11. viðauka við sáttmálann árið 1998 og hlutverki 
Mannréttindadómstóls Evrópu breytt. Sjá Björgu Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 82. 
285 Bernadette Rainey o.fl.: Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights, bls. 165-167. 
286 Skýrsla MNE, Brüggemann og Scheuten gegn Þýskalandi, 12. júlí 1977 (6959/75), mgr. 61. 
287 Skýrsla MNE, Brüggemann og Scheuten gegn Þýskalandi, 12. júlí 1977 (6959/75), mgr. 60. 
288 Skýrsla MNE, Brüggemann og Scheuten gegn Þýskalandi, 12. júlí 1977 (6959/75), mgr. 64. 
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allir/hver maður (e. everyone, fr. toute personne) í skilningi 1. mgr. 2. gr. sáttmálans þar 
sem segir að réttur hvers manns til lífs skuli verndaður með lögum. Í ákvörðuninni eru þær 
undantekningar sem ákvæði 2. mgr. 2. gr. heimilar frá rétti hvers manns til lífs skoðaðar 
sem og önnur ákvæði sáttmálans sem kveður á um rétt allra289. Við þá skoðun leiddi nefndin 
í ljós að ekkert fyrrnefndra ákvæða gætu átt við manneskju sem hefur ekki enn fæðst í 
þennan heim. Niðurstaða nefndarinnar er því að ófætt barn geti ekki talist til allra í skilningi 
1. mgr. 2. gr. sáttmálans um rétt hvers manns (allra) til lífs.290 Við þessa ályktun sína styðst 
nefndin greinilega við innri samræmisskýringu291 til að útiloka að ófætt barn geti talist til 
allra í skilningi ákvæðisins, þar sem enga skilgreiningu á hugtakinu var að finna í 
sáttmálanum.292  

Því næst skoðaði nefndin hvort líf í skilningi 1. mgr. 2. gr. Mannréttindasáttmálans gæti 
talist ná til óborins lífs fósturs. Nefndin taldi þrjá möguleika koma til greina við túlkun 
ákvæðisins: 1) í fyrsta lagi að ákvæðið næði ekki til fósturs að neinu leyti, 2) í öðru lagi að 
ákvæðið viðurkenndi rétt fósturs til lífs með ákveðnum takmörkunum, eða 3) í þriðja lagi 
að fóstur ætti óskoraðan rétt til lífs samkvæmt ákvæðinu. Nefndin útilokaði hins vegar strax 
þriðja möguleikann um óskoraðan rétt fósturs til lífs þar sem slíkur réttur myndi leggja bann 
við þungunarrofi jafnvel þegar lífi þungaðrar konu væri ógnað og með því væri líf hins 
ófædda barns sett skör hærra en líf konunnar. Slíkar hömlur á rétti fæddrar manneskju til 
lífs, sem ekki kæmu skýrt fram í sáttmálanum sjálfum væru ótækar þegar litið er til tilgangs 
sáttmálans sjálfs. Þessu til stuðnings benti nefndin á að á þeim tíma sem sáttmálinn var 
undirritaður var þungunarrof heimilað í nánast öllum aðildarríkjunum ef það reyndist 
nauðsynlegt til að bjarga lífi móðurinnar. Þá vísaði nefndin til þess að lagaþróun í 
aðildarríkjunum stefndi á þeim tíma í frjálslyndari átt hvað varðar rétt kvenna til að rjúfa 
þungun sína.293 Eftir stóð þá spurningin hvort réttarvernd ákvæðisins næði ekki að neinu 
leyti til fósturs eða hvort hún gerði það upp að ákveðnu marki. Nefndin vék sér því næst 
undan því að slá því föstu hvort 2. mgr. sáttmálans verndaði rétt fósturs til lífs yfir alla 
meðgönguna þar sem það þungunarrof sem kærandi kvartaði yfir hafði farið fram þegar á 
10. viku meðgöngu. Nefndin takmarkaði sig því við þá spurningu hvort fóstur hefði rétt til 
lífs á fyrstu stigum þungunar og hvort forsvaranlegt væri að þungunarrof færi fram til að 
vernda líf og heilsu hinnar þunguðu konu á því tímabili, eins og atvikum þessa máls var 
háttað, en skoðaði ekki aðrar mögulegar forsendur slíks úrræðis.  

Niðurstaða mannréttindanefndarinnar var í kjölfarið sú að það þungunarrof sem um 
ræddi í málinu hefði verið samrýmanlegt ákvæði 1. mgr. 2. gr. mannréttindasáttmálans 
jafnvel að því gefnu að ákvæðið verndaði rétt fósturs til lífs á fyrstu vikum þungunar, þar 
sem sá hugsanlegur réttur fóstursins takmarkast af rétti hinnar þunguðu konu til lífs og 
heilsu.294 Af ákvörðun mannréttindanefndarinnar má því sjá að þrátt fyrir að nefndin hafi 
komið sér undan afdráttarlausum túlkunum um hvort fóstur hafi rétt til lífs og hve langt sá 
réttur nær þá er ljóst að í skilningi mannréttindasáttmála Evrópu vegur líf og heilsa hinnar 
þunguðu konu þyngra í upphafi meðgöngu (e. initial stage of pregnancy) heldur en hins 
ófædda barns. 

 

                                                
289 Í íslenskri útgáfu sáttmálans er enska hugtakið everyone, eða á frönsku toute personne þýtt á nokkra 
mismunandi vegu, svo sem allir menn í 1. mgr. 5. gr., sérhver maður, í 8.-10. gr., mönnum í 1. mgr. 11. gr. og 
sérhver í 13. gr. sáttmálans. 
290 Ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78), mgr. 7-9. 
291 Innri samræmisskýring felur í sér að tiltekið hugtak ákvæðis er túlkað með hliðsjón af merkingu sama 
hugtaks í öðru ákvæði sömu laga. Sjá nánar Róbert R. Spanó: „Geta starfsmenn fyrirtækja borið refsiábyrgð á 
grundvelli 10. eða 11. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005?“, bls. 305. 
292 Ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78), mgr. 7. 
293 Ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78), mgr. 17-20. 
294 Ákv. MNE, Paton gegn Bretlandi, 13. maí 1980 (8416/78), mgr. 21-23. 
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Mannréttindanefndin hélt áfram varkárni sinni í ákv. MNE, H gegn Noregi, 19. maí 1992 
(17004/90) og taldi sig ekki þurfa að ákvarða hvort og að hve miklu leyti fóstur nyti 
réttarverndar 2. gr. MSE en útilokaði ekki að svo gæti verið í ákveðnum tilfellum.  

 
Í málinu hafði tilvonandi faðir kvartað til nefndarinnar af því tilefni að sambúðarkona hans 
hafði fengið leyfi frá úrskurðarnefnd til að rjúfa þungun sína á 14. viku meðgöngu af 
félagslegum ástæðum. Faðirinn hélt því fram að þar sem svo langt væri liðið á meðgönguna 
og heilsa og líf móðurinnar hafi ekki verið í hættu hafi aðgerðin ekki verið nauðsynleg og 
aðildarríkið hefði brotið gegn rétti fóstursins til lífs samkvæmt 2. gr. Mannréttinda-
sáttmálans. Nefndin lagði áherslu á hversu mismunandi reglur um þungunarrof væru í 
aðildarríkjum sáttmálans og að ekki væri sátt um neina tiltekna stefnu í þeim málum. Því 
þyrfti að játa aðildarríkjunum svigrúm þegar kæmi að því að setja lagaramma utan um 
þungunarrof og réttindi fósturs. Nefndin taldi norska ríkið ekki hafa farið fram úr því 
svigrúmi með því að leyfa þungunarrof vegna erfiðra félagslegra aðstæðna þungaðrar konu, 
sérstaklega þegar litið var til norskrar löggjafar um þungunarrof og að samkvæmt henni 
væri þungunarrof ekki heimilt eftir 18. viku meðgöngu nema í mjög alvarlegum tilfellum 
og aldrei ef fóstrið teldist lífvænlegt (e. viable). Þótt nefndin hafi haldið sig eingöngu við 
atvik málsins má lesa úr ákvörðuninni að ekki er útilokað að fóstur geti í einhverjum 
tilvikum átt réttindi sem taka þarf tillit til og setur jafnvel skorður við réttindum annarra, 
svo sem móður. Jafnframt er ljóst að þungunarrof á grundvelli félagslegra ástæðna móður 
gengur ekki eitt og sér gegn 2. gr. mannréttindasáttmálans um rétt til lífs.295  
 

Í ákv. MDE, Boso gegn Ítalíu, 5. september 2002 (50490/99) tók mannréttindadómstóllinn í 
sama streng og mannréttindanefndin.  

 
Dómstóllinn reifaði ítalska löggjöf um þungunarrof sem heimilaði þungunarrof á fyrstu 12 
vikum meðgöngu ef líkamleg eða andleg heilsa móður væri í hættu og eftir þann tíma 
einungis ef líf móður væri í hættu eða barnið myndi fæðast í svo alvarlegu ásigkomulagi að 
líkamlegri eða andlegri heilsu móður stafaði hætta af. Dómstóllinn tiltók að jafnvel þótt 
gefið væri að fóstur hefði rétt til lífs samkvæmt 2. gr. Mannréttindasáttmálans takmarkaði 
þessi löggjöf ekki úr hófi þann rétt fóstursins.296  
 

Í þeim fjórum málum sem reifuð eru hér að ofan gefa formlegir úrskurðaraðilar Mannréttinda-
sáttmálans til kynna að réttur til lífs samkvæmt 2. gr. sáttmálans geti, að vissu leyti, náð til 
ófæddra barna og sá réttur þeirra geti sett skorður við mannréttindum annarra aðila, svo sem 
móður, án þess þó að slá því algjörlega föstu. Mannréttindanefndin og -dómstóllinn játa 
aðildarríkjum nokkuð vítt svigrúm til að ákveða hvernig löggjöf um þungunarrof skuli háttað 
og hafa tilgreint nokkur tilvik þar sem ekki er gengið of langt á hugsanlegan rétt fósturs til lífs 
þótt konu sé heimilað að rjúfa þungun sína, t.a.m. þegar líf og heilsa móður er í hættu á fyrstu 
stigum meðgöngu eða vegna erfiðra félagslegra aðstæðna móður ef ekki er enn ástæða til að 
ætla að fóstrið sé orðið lífvænlegt.  

                                                
295 Ákv. MNE, H gegn Noregi, 19. maí 1992 (17004/90), mgr. 1, bls. 8.-9 
296 Ákv. MDE, Boso gegn Ítalíu, 5. september 2002 (50490/99) bls. 4-5. 
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 Í MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00) kom spurningin um rétt fósturs til lífs 
samkvæmt 2. gr. MSE með nokkuð öðru móti til úrlausnar dómstólsins. Ólíkt fyrri málunum 
þar sem vega þurfti hagsmuni hinnar þunguðu konu á móti hugsanlegum rétti fósturs til lífs var 
spurningin nú sú hvort aðildarríkjunum bæri skylda til að gera refsiverðar þær athafnir þegar 
fóstur væri skaðað af mannavöldum án þess að móðir hefði óskað þungunarrofs.297  

 
Í málinu hafði læknir farið mannavillt á sjúklingum sínum. Kærandi, hin þungaða Thi-Nho 
Vo, kom á spítala í Lyons í Frakklandi í hefðbundið mæðraeftirlit á sjötta mánuði meðgöngu 
sinnar en sama dag átti önnur kona með keimlíkt nafn, Thi Thanh Van Vo, tíma á spítalanum 
til að láta fjarlægja getnaðarvörn úr legi sínu, svonefnda lykkju. Kærandi, frú Vo, átti í 
erfiðleikum með að skilja frönsku og eftir að hafa ráðfært sig við það sem hann taldi vera 
sjúkraskrá þeirrar konu sem fyrir framan hann sat, hófst læknirinn handa við að reyna að 
fjarlægja lykkju úr legi hennar án þess að framkvæma á henni líkamsskoðun fyrst. Við það 
stakk hann á líknarbelginn og mikið magn legvatns lak út í kjölfarið með þeim afleiðingum 
að rjúfa þurfti meðgönguna. Staðreynt var að fóstrið hafði fram að mistökunum verið við 
góða heilsu og ekkert sem benti til annars en að kærandi hefði getað gengið fulla meðgöngu 
með fóstrið og fætt það heilbrigt. Frú Vo og maki hennar reyndu fyrir frönskum dómstólum 
að fá lækninn sakfelldan fyrir manndráp af gáleysi en höfðu ekki erindi sem erfiði. 
Hæstiréttur Frakklands áréttaði að refsiákvæði þyrfti að túlka þröngt og taldi réttarvernd 
frönsku hegningarlaganna um manndráp af gáleysi ekki ná til fósturs.298 Mannréttinda-
dómstóllinn fór í gegnum fyrri dómaframkvæmd sína og Mannréttindanefndarinnar þar sem 
fjallað var um hugsanlegan rétt fósturs til lífs samkvæmt sáttmálanum og taldi að ekki væri 
litið á fóstrið sem manneskju sem nyti beinnar réttarverndar 2. gr. Mannréttindasáttmálans 
heldur takmarkaðist hugsanlegur réttur þess til lífs af réttindum og hagsmunum móður. Hins 
vegar hefðu dómstóllinn og nefndin gefið til kynna að í tilteknum tilvikum gæti 
Mannréttindasáttmálinn veitt fóstri einhverja vernd því í eldri málunum voru hagsmunir 
fósturs markvisst vegnir saman við réttindi annarra, svo sem móður.299 Dómstóllinn fór því 
næst í ákvæði annarra alþjóðlegra samninga, lög aðildarríkjanna og túlkun þeirra og lagði 
áherslu á að ekki væri að finna samhljóm ríkja Evrópu um hvenær líf kviknar.300 
Dómstóllinn komst því að þeirri niðurstöðu að ekki væri æskilegt, né mögulegt eins og sakir 
stóðu, að svara þeirri spurningu hvort réttur allra til lífs næði einnig til ófæddra barna þar 
sem ekki væri við hæfi að þröngva einni tiltekinni siðaskoðun á aðildarríki sáttmálans sem 
hefðu til þessa dags ekki komið sér saman um hvenær líf kviknar eða hvernig réttarvernd 
ófæddra barna skyldi háttað. Þess væri heldur ekki þörf að sinni eins og málsatvikum væri 
háttað.301 Dómstóllinn játaði fóstri þó ákveðna lágmarksvernd í nafni mannlegrar reisnar 
þar sem fóstur væri vissulega hluti mannkyns og vegna möguleika síns á að verða 
manneskja ætti það rétt á ákveðinni vernd.302 
 

Mannréttindadómstóllinn hefur enn fremur hafnað því að fósturvísar sem átti eftir að koma fyrir 
í legi konu hefðu rétt til lífs samkvæmt 2. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu303 og hefur neitað 
að taka afstöðu til þess hvort refsa skuli sérstaklega fyrir missi fósturs þegar þunguð kona deyr 

                                                
297 Bernadette Rainey o.fl.: Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights, bls. 166. 
298 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 22. 
299 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 80. 
300 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 82-84. 
301 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 82 og 85. 
302 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 84. 
303 Sjá MDE, Mehmet Sentürk og Bekir Sentürk gegn Tyrklandi, 9. apríl 2013 (13424/09). 
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á refsiverðan hátt.304 Spurningunni um hvort fóstur hafi rétt til lífs samkvæmt 2. gr. sáttmálans 
er því enn ósvarað og aðildarríkjunum er játað vítt svigrúm til mats á því hversu mikla 
réttarvernd fóstur nýtur í landsrétti þeirra.305 Þó er ljóst af fyrrreifaðri dómaframkvæmd að 
fóstur nýtur einhverrar lágmarksverndar og að hagsmunir þess geti skipt máli og jafnvel lagt 
hömlur við hagsmunum annarra, einna helst hinnar þunguðu konu, þegar þeir fara ekki saman, 
en lýtur þó í lægra haldi fyrir lífi og heilsu móður. 
 
3.5 Barnasáttmálinn 
Eins og rætt var í kafla 3.1 tóku höfundar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 
(Barnasáttmálans) ákvörðun um að taka ekki afstöðu til þess hvenær barnæskan byrjar og þar 
með hvort réttarvernd Barnasáttmálans nái til ófæddra barna eða ekki. Aðalástæða þess voru 
gjörólíkar skoðanir ríkja heimsins á þungunarrofi og álitamálum hvað varðar fóstur sem gætu 
sett viðtöku sáttmálans í uppnám. Aðildarríkjunum er því í sjálfsvald sett að ákveða hversu 
langt réttarvernd sáttmálans nær í þeirra landsrétti. Sérstaka tilvísun til ófæddra barna er hins 
vegar að finna í inngangi sáttmálans þar sem vísað er til yfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins frá árinu 1959. Í henni kom fram að barn, í skjóli takmarkaðs líkamlegs og 
andlegs þroska síns, þarfnist sérstakrar verndar og umönnunar, þar á meðal viðeigandi 
lögverndar, jafnt fyrir sem eftir fæðingu. Starfshópurinn sem vann að samningu sáttmálans settu 
yfirlýsingu í undirbúningsgögn sáttmálans (fr. travaux préparatoires) að þrátt fyrir þessa 
tilvísun væri ætlunin ekki sú að hafa áhrif á túlkun aðildarríkjanna á 1. gr. sáttmálans, um 
hvenær barnæskan hefst, né annarra ákvæða hans.  

Flest ákvæði Barnasáttmálans geta eðli málsins samkvæmt einungis átt við börn sem þegar 
eru fædd en það ákvæði sem helst má velta fyrir sér þegar kemur að ófæddum börnum er ákvæði 
1. mgr. 6. gr. sáttmálans um rétt barna til lífs.306 Í íslenskri þýðingu hljóðar ákvæðið svo: 
„Aðildarríki viðurkenna að sérhvert barn hefur meðfæddan rétt til lífs“ (áhersla er höfundar)307 
en í enskri opinberri útgáfu sáttmálans segir að sérhvert barn hafi „inherent right to life“308 
(áhersla er höfundar). Erfitt er að skilja íslenska hugtakið meðfæddur á annan hátt en að slíkan 
rétt öðlist sérhver manneskja um leið og hún er fædd, en ekki fyrr. Enska hugtakið inherent er 
hins vegar ögn óljósara og getur útlagst ýmist sem meðfæddur, eins og gert er í íslenskri þýðingu 
sáttmálans, eða sem áskapaður eða eðlislægur.309 Mun meira rými til túlkunar er til staðar hafi 

                                                
304 Hjördís Björk Hákonardóttir: „Réttur til lífs“, bls. 89-90. Sjá MDE, Evans gegn Bretlandi, 10. apríl 2007 
(6339/05). 
305 Bernadette Rainey o.fl.: Jacobs, White & Ovey: the European Convention on Human Rights, bls. 167. 
306 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 2. 
307 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 18/1992. 
308 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 83. 
309 Sören Sörensen: Ensk-íslensk orðabók, bls. 516. 
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menn eðlislægan eða áskapaðan rétt til lífs en ef rétturinn er meðfæddur. Því skal líta á ákvæði 
6. gr. í samhengi við sáttmálann í heild sinni og álit barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna, 
sem hefur eftirlit með framkvæmd sáttmálans, sbr. 43., 44. og 45. gr. hans, ásamt því að hafa í 
huga það sem þegar hefur verið rætt hér að framan hvað varðar 1. gr. sáttmálans. 

Ákvæði 6. gr. Barnasáttmálans er ein af fjórum meginreglum hans og kveður í 2. mgr. 
ákvæðisins á um rétt til afkomu og þroska samhliða rétti 1. mgr. 6. gr. til lífs. Líf einstaklingsins 
hefur verið talið dýrmætast allra gæða og á því er engin undantekning þegar kemur að réttindum 
barna. Flest önnur réttindi Barnasáttmálans styðja auk þess á einn eða annan hátt við rétt barns 
til lífs, afkomu og þroska og er með því áréttað enn fremur mikilvægi ákvæðisins.310 Þannig 
verndar 24. gr. sáttmálans t.a.m. rétt barns til að njóta besta heilsufars sem hægt er að tryggja, 
þ. á m. með aðgerðum á meðan barn er enn á fósturstigi, því í d-lið 2. mgr. 24. gr. sáttmálans 
segir að aðildarríki skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja mæðrum viðeigandi 
heilbrigðisþjónustu fyrir og eftir fæðingu.311 Ákvæðið er nokkurs konar útfærsla á 6. gr. 
sáttmálans en snertir aðallega börn sem þegar eru fædd, að undanskildum áðurnefndum d-lið 2. 
mgr. 24. gr. sáttmálans.312 Þó að Barnasáttmálinn taki ekki á því hversu mikil réttarvernd 
ófæddra barna skuli vera, ef nokkur, eru ákvæði sáttmálans einungis lágmarksreglur og draga 
ekki úr gildi landslaga sem veita börnum (eða jafnvel fóstrum) ríkari vernd heldur en kveðið er 
á um í sáttmálanum sjálfum, sbr. 42. gr. sáttmálans. Þó að barnaréttarnefndin hafi lýst óþarfa 
þá fyrirvara sem sum aðildarríki hafa sett við sáttmálann um að hann komi ekki í veg fyrir þau 
þungunarrof sem landslög heimila, hefur nefndin þó einnig gert athugasemdir við háa tíðni 
þungunarrofa og gagnrýnt ef það er notað sem almenn getnaðarvörn.313 Nefndin er því 
bersýnilega ekki hlutlaus þegar kemur að þungunarrofi heldur telur að slíkt úrræði skuli ekki 
notað úr hófi. Hins vegar hefur nefndin einnig lýst yfir áhyggjum sínum af unglingsstúlkum 
sem eiga erfitt með að fá þungun sína rofna án þess að stofna heilsu sinni eða lífi í hættu og 
verið uggandi yfir áhrifum refsilaga á tíðni mæðradauða, þar sem líklegra er að stúlkur og konur 
leiti sér ekki aðstoðar fari eitthvað úrskeiðis ef þær eiga í hættu að sæta refsingu.314 Íslenska 
ríkið, í fyrstu skýrslu sem það skilaði til barnaréttarnefndarinnar um miðjan 10. áratuginn, 
reifaði ákvæði landslaga sem snertu rétt til lífs og fjölluðu um hvaða réttarvernd ófædd börn 
hefðu í íslenskum lögum. Þá var umfjöllun í skýrslunni um þungunarrof og í hvaða tilfellum 
það væri heimilt.315 Fóstri er ekki veittur óskoraður réttur til lífs á Íslandi og því má telja að 6. 
gr. sáttmálans eigi ekki við ófædd börn í íslenskum rétti. Hins vegar hefur ekki reynt á álitaefnið 

                                                
310 Hrefna Friðriksdóttir: „Samningur um réttindi barnsins“, bls. 304 og 331. 
311 Javaid Rehman: International Human Rights Law, bls. 566. 
312 Barnasáttmálinn, bls. 45. 
313 Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, bls. 2 og 85. 
314 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 63. 
315 Réttindi barna á Íslandi, bls. 27-28. 
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fyrir íslenskum dómstólum en eftir lögfestingu sáttmálans með lögum nr. 19/2013 er nú hægt 
að byggja beinan rétt á ákvæðum hans. Í greinargerð frumvarps til þeirra laga er ekki tekið 
berum orðum fram hver túlkun skuli vera á 1. gr. sáttmálans um hvenær barnæskan hefst né 
hvort sáttmálinn eigi að einhverju leyti að ná til ófæddra barna.316 Áhugavert væri að sjá hvernig 
dómstólar myndu leysa úr því álitaefni ef haldið væri frammi rétti fósturs til lífs samkvæmt 6. 
gr. sáttmálans, sbr. lög nr. 19/2013. 
 
3.6 Aðrir samningar 
Gerð Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um miðja síðustu öld markaði tímamót í 
þróun mannréttinda á alþjóðavísu. Þjóðir heims litu nú ekki á mannréttindi sem einkamál 
ríkisins heldur réttindi sem tilheyrðu öllum og komu sér saman um fjöldann allan af réttindum 
sem tryggja þyrfti öllum mönnum. Yfirlýsingin er ekki formlega bindandi að þjóðarétti en hefur 
verið fyrirmynd flestallra alþjóðasamninga um mannréttindi og stjórnarskráa sem á eftir henni 
hafa komið og hafa sumir jafnvel talið að ákvæði yfirlýsingarinnar hafi hlotið stöðu 
þjóðréttarvenja og séu þar með bindandi fyrir öll ríki heims.317 Ákvæði 1. gr. yfirlýsingarinnar 
segir að allir séu bornir frjálsir og jafnir öðrum að virðingu og réttindum. Af því orðalagi sem 
valið var að nota og af undirbúningsgögnum yfirlýsingarinnar má telja að þau réttindi sem 
yfirlýsingin telur upp einskorðist við einstaklinga sem þegar eru fæddir. Því standa líkur til þess 
að ákvæði 3. gr. um rétt til lífs, frelsis og mannhelgi veiti ófæddum börnum ekki rétt til lífs.318 
 Alþjóðasamningur Sameinuðu þjóðanna um borgararleg og stjórnmálaleg réttindi frá 1966 
skuldbindur aðildarríki hans til að virða þau réttindi sem hann útlistar, og byggja flest á 
ákvæðum Mannréttindayfirlýsingarinnar frá 1948. Flest aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa 
gengist undir bindandi áhrif hans.319 Ákvæði 1. mgr. 6. gr. samningsins verndar rétt til lífs en 
við gerð samningsins var hafnað þeirri tillögu að setja í texta ákvæðisins að sá réttur yrði virkur 
þegar við getnað. Mannréttindanefndin, sem hefur eftirlit með framkvæmd samningsins, hefur 
ennfremur ítrekað lýst yfir áhyggjum sínum vegna þeirrar hættu sem lífi kvenna stafar af 
takmörkuðu aðgengi til að rjúfa þungun á öruggan hátt og hefur hvatt aðildarríki til að draga úr 
refsinæmi ólöglegs þungunarrofs. Því er erfitt að telja að alþjóðsamningur um borgaraleg og 
stjórnmálaleg réttindi verndi rétt ófæddra barna til lífs, engu fremur en Mannréttindayfirlýsing 
Sameinuðu þjóðanna.320 

                                                
316 Þskj. 155, 141. lögþ. 2012-2013, bls. 27-53. 
317 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 75-76. 
318 Rhonda Copelon o.fl.: „Human Rights Begin at Birth: International Law and the Claim of Fetal Rights“, bls. 
121-122. 
319 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 77. 
320 MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00), mgr. 63; Rhonda Copelon o.fl.: „Human Rights Begin at 
Birth: International Law and the Claim of Fetal Rights“, bls. 122. 
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 Fósturvísar eru sérstaklega verndaðir við rannsóknir í samningi Evrópuráðsins um 
mannréttindi og líflæknisfræði321 en þar segir í 1. mgr. 18. gr. að ef lög heimila rannsóknir á 
fósturvísum í glasi skulu þau tryggja að fósturvísirinn sé verndaður með fullnægjandi hætti. 
Jafnframt er óheimilt skv. samningnum að búa til mannlega fósturvísa til vísindarannsókna, sbr. 
2. mgr. 18. gr. samningsins. Hins vegar er sérstaklega tekið fam í viðbótarsamningi Evrópu-
ráðsins við samninginn að því er varðar flutning á líffærum og vefjum af mannlegum uppruna322 
að viðbótarsamningurinn gildir ekki um líffæri og vefi fósturvísis eða fósturs, sbr. b-lið 3. mgr. 
2. gr. viðbótarsamningsins. Fóstur og fósturvísir nýtur því ekki réttarverndar Evrópuráðsins við 
flutning á vefjum af mannlegum uppruna. 
 Réttarvernd fósturs tekur á sig margvíslega mynd í íslenskum rétti og alþjóðlegum 
samningum þótt enn sé á reiki að hve miklu leyti líf fósturs er verndað í mannréttindaákvæðum. 
Mikil þróun hefur orðið á réttarvernd fósturs í barnaverndarlögum og framkvæmd þeirra á 
síðustu áratugum og nú á dögum ber hverjum þeim skylda að tilkynna til barnaverndaryfirvalda 
sem vitneskju hafa um að lífi eða heilsu ófædds barns sé stefnt í hættu. Réttarvernd fósturs í 
refsilögum hefur hins vegar minnkað með tímanum þar sem ekki þykir lengur forsvaranlegt að 
leggja þungar refsingar á konur sem rjúfa þungun sína á ólögmætan hátt.  

Hvaða þungunarrof eru hins vegar ólögmæt? Í næsta kafla verður núgildandi löggjöf um 
þungunarrof skoðuð, hvenær það er heimilað og hvaða takmarkanir eru til staðar, svo sem hvað 
varðar tímamörk þess. 

 
4 Þungunarrofslöggjöfin 
4.1 Þróun íslenskra laga um þungunarrof 
Þrátt fyrir að ekki hafi verið að finna heimild til að rjúfa þungun í íslenskum lögum fyrr en árið 
1935 höfðu íslenskar konur lengi leitað leiða til að fá fóstur sitt fjarlægt. Sú iðja var þó ekki 
hættulaus því rofunum fylgdi bæði mikil líkamleg hætta fyrir konurnar og við þeim lá einnig 
þung refsing. Í fyrstu hegningarlögum sem voru sett fyrir Ísland, almennum hegningarlögum 
frá 25. júní 1869, var kveðið á um allt að 8 ára hegningarvinnu fyrir konu sem eyddi burði 
sínum, eða deyddi hann í móðurkviði, eins og það var orðað í 1. mgr. 194. gr. lagannna. Sömu 
refsingu fengi sá sem aðstoðaði konuna eða jafnvel þyngri, væri það gert án vitneskju hennar 
eða vilja, sbr. 2. og 3. mgr. 194. gr. laganna. Á þessi refsiákvæði reyndi hins vegar aldrei en 

                                                
321 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 54/2004. 
322 Sbr. auglýsingu í C-deild Stjórnartíðinda, nr. 54/2004.  
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töluvert var um það á 19. öld að konur væru ákærðar og sakfelldar fyrir að fæða barn sitt á laun, 
stefna því þannig í lífshættu og jafnvel fela lík barnsins.323 
 Þar sem banni hegningarlaga við þungunarrofi var ekki fylgt og það framkvæmt með 
launung voru heimildir til þungunarrofs sett í lög, í raun til að laga lögin að raunveruleikanum. 
Þáverandi landlæknir, Vilmundur Jónsson, samdi það frumvarp sem síðar varð að lögum nr. 
38/1935 um leiðbeiningar fyrir konur um varnir gegn því að verða barnshafandi og um 
fóstureyðingar.324 Í frumvarpinu vakti Vilmundur athygli á þeim undarlega veruleika að engin 
sérákvæði í hegningarlögum né öðrum lögum heimiluðu þungunarrof þegar meðgangan stefndi 
lífi eða heilsu konunnar í hættu eins og almennt var viðurkennt að væri heimilt. Í frumvarpinu 
kom einnig fram að þungunarrof hafði verið réttlætt fyrir setningu laganna með vísan til 
neyðarréttar og frumvarpshöfundur taldi að víðast hvar væri lækni skylt að fórna lífi fósturs eða 
barns í fæðingu ef þess þyrfti til að bjarga lífi eða heilsu móðurinnar. Af athugasemdum með 
frumvarpinu má sjá að helsti tilgangur þess var að eyða óvissu um lögmæti 
þungunarrofsaðgerða, þar sem þær voru sannarlega framkvæmdar af læknum en bannaðar 
samkvæmt hegningarlögum.325 Frumvarpið fól í sér fyrstu heimildir til þungunarrofs í 
íslenskum lögum og með samþykkt þess varð Ísland eitt af fyrstu ríkjum heims til að heimila 
þungunarrof með lögum. Samkvæmt lögunum frá 1935 voru slíkar aðgerðir þó einungis 
heimilar af læknisfræðilegum ástæðum en við mat á þeim var að einhverju leyti heimilt að líta 
til félagslegra aðstæðna konunnar. Þrátt fyrir að læknisfræðilegar ástæður hafi þurft að liggja 
að baki aðgerðunum samkvæmt lögunum var þorri þeirra tilkominn eingöngu vegna félagslegra 
aðstæðna. Læknar þurftu sannarlega ávallt að taka fram hvaða sjúkdómsgreining lægi að baki 
en gripu þá til þess að greina konurnar með andleg veikindi, svo sem alvarlegt þunglyndi, til að 
réttlæta þungunarrofið.326 
 Um 1970 ollu breytingar á þjóðfélagsháttum og viðhorfum almennings því að löggjöf um 
þungunarrof var breytt víða á Norðurlöndunum og rýmkuð á þann hátt að líta mætti til 
félagslegra þátta sem ástæðu fyrir þungunarrofi.327 Framkvæmd og túlkun laga nr. 38/1935 
hafði þá orðið nokkuð frjálslyndari á þeim tíma sem liðinn var frá gildistöku þeirra en ljóst var 
að þau tóku ekki nægilegt tillit til veruleika íslenskra kvenna sem stóðu frammi fyrir 
óvelkominni þungun og gátu ekki hugsað sér að eiga barnið vegna félagslegra ástæðna. Þrátt 
fyrir að uppfylla ekki skilyrði laganna voru þungunarrofsaðgerðir framkvæmdar á laun og oft 
                                                
323 Jens A. Guðmundsson o.fl.: „Þungunarrof á Íslandi í 80 ár. Góð reynsla en er þörf á að breyta?“, bls. 602; Jón 
Óskar: Konur fyrir rétti, bls. 54 og 105; Már Jónsson: Dulsmál á Íslandi 1600-1920, bls. 4-5; Katrín Fjeldsteð: 
„Orð í belg um fóstureyðingar“, bls. 22. 
324 Jens A. Guðmundsson o.fl.: „Þungunarrof á Íslandi í 80 ár. Góð reynsla en er þörf á að breyta?“, bls. 602. 
325 Alþt. 1934, A-deild, bls. 123-124. 
326 Jens A. Guðmundsson o.fl.: „Þungunarrof á Íslandi í 80 ár. Góð reynsla en er þörf á að breyta?“, bls. 602; 
Silja Bára Ómarsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir: Rof, bls. 12. 
327 Jens A. Guðmundsson o.fl.: „Þungunarrof á Íslandi í 80 ár. Góð reynsla en er þörf á að breyta?“, bls. 602. 
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við óboðlegar og ómannúðlegar aðstæður, svo sem án deyfinga og án þess að konurnar mættu 
gefa frá sér hljóð. Sumar konur fundu sig knúnar til að leita út fyrir landsteinana til að fá þungun 
sína rofna, svo sem til Bretlands, og það gefur augaleið að erfiðara var fyrir efnaminni konur 
að reiða fram fé til að greiða fyrir hinar ólöglegu aðgerðir heldur en þær sem sterkara bakland 
höfðu.328  
 Árið 1970 tók til starfa ný kvennahreyfing á Íslandi, Rauðsokkahreyfingin.329 Helstu 
einkennisorð hreyfingarinnar voru: „Hið persónulega er pólitískt“, því í þeirra augum var 
heimilið og það sem þar fór fram ekki friðhelgt og tími til kominn að taka á þeim vandamálum 
sem konur stóðu frammi fyrir í einkalífinu.330 Kynfrelsi kvenna og aðgengi að þungunarrofi 
þótti rauðsokkum ekki heldur vera einkamál fjölskyldunnar og baráttan fyrir sjálfsákvörðunar-
rétti kvenna til þungunarrofs varð raunar eitt helsta kappsmál þeirra.331 Róttækir femínistar, líkt 
og rauðsokkur, töldu það forsendu fullkomins jafnréttis kynjanna að konur gætu hagað 
barneignum eftir eigin höfði. 332 Nýja kvennahreyfingin stóð að tíu útvarpsþáttum árið 1972 og 
voru þar m.a. rædd hitamál líkt og kynlíf, barneignir, getnaðarvarnir og fóstureyðingar og í 
kjölfar þáttanna var útgáfa hafin á tímaritinu Forvitin rauð. Þriðja tölublað tímaritsins var 
tileinkað þungunarrofi, eða fóstureyðingum, í tilefni þess að á Alþingi hafði verið lagt fram nýtt 
frumvarp til laga um getnaðarvarnir, ófrjósemisaðgerðir, kynlífsfræðslu og fóstureyðingar, sem 
gerði ráð fyrir því að þungunarrof ætti að vera heimilt að ósk konu fram til loka 12. viku 
meðgöngu og engar læknisfræðilegar ástæður mæltu gegn því. Í tölublaðinu var m.a. að finna 
pistla, fræðsluefni og reynslusögur tíu kvenna sem höfðu gengist undir ólögleg þungunarrof og 
var blaðinu ætlað að styðja við framgöngu frumvarpsins nýja.333 Hið nýja frjálslynda frumvarp 
var afrakstur nokkurra ára þrautagöngu umbótasinna sem hófst með því að þáverandi 
landlæknir, Sigurður Sigurðsson, lagði til við heilbrigðisráðherra, Eggert G. Þorsteinsson, árið 
1969 að lög nr. 38/1935 yrðu endurskoðuð. Heilbrigðisráðherra féllst á það og skipaði þrjá 
karlmenn, þá Pétur Jakobsson, Tómas Helgason og Sigurð Samúelsson, í nefnd sem fara átti 
með það hlutverk. Mikil óánægja skapaðist um skipan nefndarinnar og að engin kona átti þar 
sæti. Magnús Kjartansson, sem þá var orðinn heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, skipaði 

                                                
328„10 sögur“, bls. 16-17 Reynir Tómas Geirsson og Jens A. Guðmundsson: „Heilbrigði kvenna í hundrað ár: Má 
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330 Guðrún Jónsdóttir: „Kvenfrelsi og kynferðislegt ofbeldi“, bls. 238; Þorgerður Einarsdóttir: „‘Hið vísindalega 
er pólitískt‘. Femínismi sem fræðikenning andófs og breytinga“, bls. 209. 
331 Guðrún Hallgrímsdóttir: „Við neituðum að ganga inn í hefðina“, bls. 61. 
332 Lilja Ólafsdóttir: „Konur á rauðum sokkum“, bls. 246; Rosemarie Tong: „Feminist thought in transition: 
Never a dull moment“, bls. 26; Vilborg Sigurðardóttir: „Vitund vaknar – augu opnast. Rauðsokkahreyfingin 
1970-1975“, bls. 487. 
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árið 1971 Guðrúnu Erlendsdóttir í stað Sigurðar, sem baðst lausnar, og bætti fjórða 
nefndarmanninum við, Vilborgu Harðardóttur. Þá voru kynjahlutföll nefndarinnar orðin jöfn og 
einnig var Svava Stefánsdóttir félagsráðgjafi ráðin sem ritari nefndarinnar og starfsmaður.334 
Eins og áður segir var útkoma nefndarvinnunnar frumvarp sem heimilaði konu að fá þungun 
sína rofna að eigin ósk fyrir lok 12. viku meðgöngu, ef læknisfræðilegar ástæður mæltu ekki 
gegn því og var því um stórt stökk að ræða frá þágildandi lögum nr. 38/1935 þar sem einungis 
læknisfræðilegar ástæður heimiluðu þungunarrof. Breytinguna rökstuddi nefndin með því að 
óréttmætt væri og óæskilegt að neyða konu til að taka á sig þá ábyrgð að fæða barn, þegar hún 
vildi sjálf og áliti rétt að binda endi á þungunina ásamt þeim erfiðleikum og horfum sem 
óvelkomið barn stæði frammi fyrir.335 Miklar umræður sköpuðust bæði innan þings og utan um 
hið nýja frjálslynda frumvarp og fór svo að þingmönnum þótti of langt gengið og frumvarpið 
kom aldrei til annarrar umræðu á þingi. Þannig fór fyrsta tilraun til að gera þungunarrof frjáls 
að ósk konu (oft nefndar frjálsar fóstureyðingar) út um þúfur. Haustið 1974 skipaði þáverandi 
heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, Matthías Bjarnason, nýja nefnd, sem skyldi gera tillögur 
að nýju frumvarpi, að teknu tilliti til þeirra sjónarmiða sem komið höfðu fram í umræðum um 
fyrra frumvarpið. Nefndin var í þetta sinn skipuð þremur karlmönnum, þeim Ingimari 
Sigurðssyni, Ellerti B. Schram og Halldóri Ásgrímssyni. Afraksturinn varð frumvarp sem lagt 
var fram á Alþingi í desember 1974 og gekk töluvert skemmra hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt 
kvenna en frumvarpið sem unnið hafði verið af fyrri nefndinni og varð svo umdeilt. Í nýja 
frumvarpinu kom fram að nefndin vann frumvarpið með hliðsjón af bráðri nauðsyn á nýrri 
löggjöf um efnið og frumvarpið þyrfti því að vera með þeim hætti að líkur væru á því að flestir 
gætu samþykkt það og það þannig orðið að lögum.336 Sú ósk nefndarmannanna gekk eftir því 
vorið 1975 var frumvarpið samþykkt í efri deild Alþingis, eftir nokkrar breytingar í meðförum 
þingsins. II. kafli laganna, um fóstureyðingar, hefur staðið óbreyttur síðan þá og heimilar 
þungunarrof af þremur ólíkum ástæðum, þ.e. félagslegum, læknisfræðilegum og þegar þungun 
kemur til af nauðgun eða öðru refsiverðu atferli, sbr. 9. gr. laganna. Haldið var í þá tilhögun 
laganna frá 1935 að samþykki tveggja lækna þurfi að liggja fyrir ef sótt er um leyfi til 
þungunarrofs af læknisfræðilegum ástæðum, en sú breyting gerð á að sé eingöngu um 
félagslegar ástæður að ræða skuli liggja fyrir samþykki læknis og félagsráðgjafa, í stað 
læknanna tveggja.337 Annað mikilvægt skilyrði þungunarrofs á Íslandi er að það sé framkvæmt 

                                                
334 Alþt. 1973-74, B-deild, bls. 711. 
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innan tiltekins tíma og hefur það verið eitt helsta þrætuepli manna í umræðunni um aðgengi að 
þungunarrofi og takmarkanir þess.338 
 
4.2 Tímatakmörk þungunarrofs 
Samkvæmt lögum nr. 38/1935 mátti ekki rjúfa þungun konu ef liðið var lengra en átta vikur á 
meðgönguna nema heilsu hennar væri þeim mun meiri hætta búin og aldrei ef skemmra var 
eftir af meðgöngunni en tólf vikur, sbr. 9. gr. laganna. Af greinargerð með frumvarpi til laganna 
má sjá að upphaflega stóð til að miða við tólf vikur í frumvarpinu, þar sem þungunarrof væri 
tiltölulega hættulítil aðgerð á fyrstu tveimur til þremur mánuðum meðgöngu ef það væri 
framkvæmt við góð skilyrði og af fullri kunnáttu, en eftir umsögn Læknafélagsins sem mælti 
með átta vikum, var fallist á þau tímamörk.339 Hvað varðar efri mörkin miðuðust þau við að 
fóstur sem fæddist áður en liðnar væru 28 vikur á meðgönguna héldi yfirleitt ekki lífi utan 
líkama móður en ætti betri möguleika á að geta lifað af ef eldra væri.340 
 Í frumvarpi Magnúsar Kjartanssonar heilbrigðisráðherra, sem ekki náðist samkomulag um 
á þingi, var gert ráð fyrir að þungunarrof væri heimilt að ósk konu allt fram að lokum 12. viku 
meðgöngu, en eftir það að læknisráði að tilteknum skilyrðum uppfylltum, svo sem vegna heilsu 
konunnar eða fóstursins, félagslegra ástæðna eða ef þungun kom til vegna refsiverðs atferlis, 
sbr. 9. gr. frumvarpsins. Frumvarpið miðaði við að þungunarrof skyldi framkvæmt eins fljótt 
eftir getnað og mögulegt væri, og helst fyrir lok 12. viku meðgöngutíma. Þá skyldi slík aðgerð 
ekki framkvæmd eftir 16. viku meðgöngutímans nema móður eða fóstri væri stefnt í því meiri 
hættu, ef meðganga ætti að halda áfram. Undantekningar voru einungis heimilar ef ótvíræðar 
læknisfræðilegar eða mannúðarástæður væru fyrir hendi, sbr. 10. gr. frumvarpsins.341 Forsendur 
tímatakmarka frumvarpsins voru að með því væri gætt að andlegri og líkamlegri heilsu móður. 
Af lestri frumvarpsins má ekki sjá að verndarandlag takmarkana væri fóstrið eða hagsmunir 
þess.342 
 Í hinu endurskoðaða frumvarpi sem lagt var fram á Alþingi í lok árs 1974 var haldið í sömu 
tímatakmarkanir og í fyrra frumvarpi, þótt tekin væri út heimildin til þungunarrofs að ósk konu. 
Fóstureyðing skal því samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laga nr. 25/1975 framkvæmd eins fljótt og 
auðið er og helst fyrir lok 12. viku meðgöngutímans. Hert var á orðalagi 2. mgr. 10. gr. í nýja 
frumvarpinu og því segir í núgildandi lögum að fóstureyðing skuli aldrei framkvæmd eftir 16. 

                                                
338 Sjá t.d. SSv, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 16:32 (enn óbirt í B-deild Alþt.); IngS, 11. desember 2018, 
ræða hófst kl. 16:35 (enn óbirt í B-deild Alþt.); ÁslS, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 16:58 (enn óbirt í B-
deild Alþt.); BirgÞ, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 17:06 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
339 Alþt. 1934, A-deild, bls. 135. 
340 Alþt. 1934, A-deild, bls. 134. 
341 Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 568. 
342 Alþt. 1973-74, A-deild, bls. 574 og 577. 
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viku meðgöngutímans, nema fyrir hendi séu ótvíræðar læknisfræðilegar ástæður og lífi og 
heilsu konunnar stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu og/eða fæðingu. Þá var 
viðbótarástæðu fyrir þungunarrofi eftir 16. viku meðgöngu bætt við frumvarpið og er 
þungunarrof því einnig heimilt eftir 16 vikna meðgöngu ef miklar líkur eru á vansköpun, 
erfðagöllum eða sköddun fósturs, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 10. gr. laganna. Í athugasemdum við 10. 
gr. frumvarpsins segir að æskilegt sé að fóstureyðing fari fram áður en 12 vikur eru liðnar af 
meðgöngutíma með tilliti til andlegrar og líkamlegrar heilsu móður, og sjálfsagt sé að hafa 
tímatakmörkun í löggjöfinni. Ekki er vikið að hugsanlegum hagsmunum eða réttindum fósturs 
hvað varðar tímatakmörk úrræðisins.343 
 Með lögum nr. 25/1975 var því fyrirkomulagi komið á að sérstök nefnd þriggja einstaklinga, 
læknis, lögfræðings og félagsráðgjafa úrskurðar í þeim málum þar sem ágreiningur er uppi um 
hvort framkvæma skuli þungunarrof, sbr. 1. og 2. mgr. 28. gr. laganna. Þá getur þungunarrof 
eftir 16. viku meðgöngutímans einungis verið heimilað að uppfylltum skilyrðum 2. mgr. 28. gr. 
laganna og að fenginni skriflegri heimild nefndarinnar, sbr. 3. mgr. sama ákvæðis. Frá því að 
lögin tóku gildi og fram til ársins 2006 var framkvæmdin þó sú að öllum umsóknum um 
þungunarrof eftir lok 12. viku meðgöngu var synjað af læknum og vísað til 
úrskurðarnefndarinnar. Í Hrd. 1997, bls. 3600 var sú túlkun laganna, sem einnig má lesa úr 
athugasemdum með frumvarpinu, staðfest að tveir læknar eða læknir og félagsráðgjafi geti veitt 
leyfi til þungunarrofs án aðkomu úrskurðarnefndarinnar fram að lokum 16. viku meðgöngu.344 

 
Í málinu hafði læknirinn X rofið þungun konu þegar liðnar voru meira en 14 vikur af 
meðgöngu þrátt fyrir að úrskurðarnefnd um fóstureyðingar hefði tvívegis synjað henni 
um slíka aðgerð. Ákæruvaldið höfðaði því sakamál á hendur lækninum og taldi hana hafa 
brotið gegn 1. tölul. 1. mgr. 31. gr. laga nr. 25/1975 þar sem skilyrðum 10. gr. laganna 
væri ekki fullnægt. Þá var X einnig ákærð fyrir brot gegn 2. mgr. 216. gr. almennra 
hegningarlaga nr. 19/1940. Óumdeilt var að samþykki félagsráðgjafa og læknis lá fyrir í 
málinu, þrátt fyrir að synjun nefndarinnar lægi fyrir en X taldi samþykki nefndarinnar 
óþarft þar sem ekki væri komið fram yfir 16. viku meðgöngutímans. Héraðsdómur var 
sammála þeirri túlkun ákærðu og taldi hana ekki hafa brotið refsiákvæði þrátt fyrir að 
hafa farið gegn synjun nefndarinnar, þar sem ekki væri skylt að vísa umsókn um 
fóstureyðingu til hennar á þeim grundvelli einum að komið væri fram yfir 12. viku 
meðgöngu. Var X því refsilaust að framkvæma aðgerðina og staðfesti Hæstiréttur þann 
dóm óraskaðan. 

 
Í seinni tíð hefur framkvæmdin verið sú að konu er ekki synjað um að fá þungun sína rofna af 
félagslegum ástæðum ef hún óskar þess á fyrstu tólf til sextán vikum meðgöngu heldur er 
sjálfsákvörðunarréttur hennar virtur á því tímabili. Konan þarf samt sem áður að fara eftir því 
ferli sem lög nr. 25/1975 kveða á um og ræða við félagsráðgjafa, því samþykki tveggja 

                                                
343 Alþt. 1974-75, A-deild, bls. 879. 
344 Alþt. 1974-75, A-deild, bls. 875; þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 7 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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heilbrigðisstarfsmanna þarf enn nú á dögum til að hún geti nýtt sér úrræðið. Því eru 
fóstureyðingar ekki frjálsar á Íslandi enn sem komið er, þótt slíks misskilnings gæti oft í 
daglegri umræðu.345 
 
4.3 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975 
Kristján Þór Júlíusson, þáverandi heilbrigðisráðherra, skipaði í mars 2016 nefnd sem skyldi 
taka til endurskoðunar lög nr. 25/1975 og framkvæmd þeirra. Nefndina skipuðu Sóley S. 
Bender, sérfræðingur í kynheilbrigði, Guðrún Ögmundsdóttir félagsráðgjafi og Jens A. 
Guðmundsson, sérfræðingur í fæðingar- og kvensjúkdómalækningum. Þá var Þórunn Oddný 
Steinsdóttir lögfræðingur ráðin starfsmaður nefndarinnar. Nefndin fékk til sín ýmsa gesti á 
fundi sína, svo sem frá fósturgreiningardeild Landspítalans, Þroskahjálp, Umboðsmanni barna 
og Siðfræðistofnun Háskóla Íslands og skilaði af sér skýrslu í nóvember sama ár.346 Í skýrslu 
nefndarinnar er farið yfir þróun laga um þungunarrof á Íslandi, löggjöfin borin saman við 
nágrannaríki Íslands, svo sem Norðurlöndin og Bretland, fjallað er um kynheilbrigði og 
frjósemi í íslensku samfélagi, aðgengi að getnaðarvörnum og að lokum eru settar fram tillögur 
að breytingum á núgildandi löggjöf um þungunarrof. Niðurstaða umfangsmikillar vinnu 
nefndarinnar var sú að þörf væri á að breyta lögum nr. 25/1975 með tilliti til réttar kvenna til 
sjálfsforræðis yfir líkama sínum og réttar hvers einstaklings til að taka ákvörðun um barneignir, 
ásamt því að stuðla þyrfti að bættu kynheilbrigði í íslensku samfélagi.347 
 Nefndin lagði til nokkrar veigamiklar breytingar á ákvæðum laga um þungunarrof og hverri 
tillögu fylgdi rökstuðningur. Hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt kvenna taldi nefndin hann vera 
best tryggðan ef konur fengju sjálfar að taka ákvörðun um hvort þær vildu halda meðgöngu 
áfram eða láta rjúfa þungun sína, að því tilskildu að læknisfræðilegar ástæður mæltu ekki gegn 
því. Það væri óásættanlegt að ákvörðunarvald um þungunarrof lægi ekki í höndum kvennanna 
sjálfra. Kona hlyti að hafa betri yfirsýn yfir aðstæður sínar en hvaða sérfræðingur sem er og því 
eðlilegt að hún ein hefði vald til að taka slíka ákvörðun, a.m.k. upp að ákveðnu tímamarki.348 
 Nefndinni þótti greinilega eðlilegt að takmarka rétt konu til að óska eftir þungunarrofi við 
ákveðin tímaramma því samkvæmt skýrslunni komu tveir möguleikar til greina við vinnslu 
hennar, annað hvort að kona gæti fengið þungun sína rofna án leyfis utanaðkomandi aðila fram 
til loka 16. viku þungunar eða 22. viku. Sú tillaga sem nefndin lagði fram í skýrslu sinni var að 
miða við síðara tímamarkið og ákvörðunarvald um þungunarrof væri þannig óskorað hjá hinni 
þunguðu konu fram að lokum 22. viku þungunar, þ.e. þar til fóstur telst hafa náð lífvænlegum 

                                                
345 Jens A. Guðmundsson o.fl.: „Þungunarrof á Íslandi í 80 ár. Góð reynsla en er þörf á að breyta?“, bls. 603. 
346 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 5. 
347 Sama heimild, bls. 9. 
348 Sama heimild, bls. 29-30 
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þroska. Með því væri viðurkennd nauðsyn þess að sjálfsákvörðunarréttur kvenna til að ráða yfir 
eigin líkama sé virtur og á þeim tímapunkti liggi fyrir í langflestum tilvikum þær niðurstöður 
fósturskimana og greininga sem helst hafa áhrif á ákvörðun um þungunarrof. Skýrslan greinir 
frá því að fóstur sem fæðist fyrir 23. viku þungunar hafi nánast enga möguleika á að geta lifað 
af en lífslíkurnar aukist stöðugt eftir því sem líður á meðgönguna. Þar segir að við 23 vikna 
meðgöngu lifi um 10-35% barna af, við 24 til 25 vikna um 40-70% og við 26 til 27 vikna 
meðgöngu sé hlutfallið komið upp í um 80-90% barna sem geti lifað af ef þau fæðast við bestu 
hugsanlegu aðstæður og njóti bestu hugsanlegu þjónustu í nýburalækningum.349 Sama viðmið 
hefur verið notað í fyrri lögum um þungunarrof á Íslandi. Í athugasemd við 3. gr. frumvarps til 
laga nr. 38/1935 var 28 vikna hámark þungunarrofs rökstutt með því að „yngri burður en 28 
vikna heldur yfirleitt ekki lífi utan við móðurina, en á að geta lifað ef eldri er.“350 Það var kallað 
fæðing á þeim tíma ef kona fæddi barn eftir 28 vikna meðgöngu en fósturlát fyrir þann tíma.351 
Samkvæmt 8. gr. núgildanda laga um þungunarrof, nr. 25/1975, er það hugtaksatriði 
fóstureyðingar að aðgerðin sé framkvæmd áður en fóstrið hefur náð lífvænlegum þroska og af 
greinargerð með frumvarpi til laganna má sjá að ekki skuli framkvæma slíka aðgerð svo seint 
á meðgöngutímanum nema brýna nauðyn beri til.352 Eftir því sem læknavísindum fleygir fram 
aukast lífslíkur þeirra barna sem fæðast fyrir tímann og sífellt er hægt að halda lífi í yngri og 
yngri fóstrum. Að mati nefndarinnar sem tók lög nr. 25/1975 til heildarendurskoðunar skulu 
tímamörk þungunarrofs liggja við lífvænleika fósturs og er ekki réttlætanlegt að heimila 
úrræðið eftir þann tíma nema lífi konu sé stefnt í hættu eða ljóst er að barn telst ekki lífvænlegt, 
þ.e. fyrirsjáanlegt er að barn myndi deyja á meðgöngu eða stuttu eftir fæðingu.353 Setja má 
fyrirvara við þessa niðurstöðu nefndarinnar því með þeirri röksemdafærslu má allt eins búast 
við því að hægt sé að takmarka sjálfsforræði kvenna sífellt meira eftir því sem læknavísindin 
þróast og hægt er að halda lífi í fóstrum sem fæðast langt fyrir tímann, þangað til að réttur 
kvenna yfir líkama sínum verði nánast að engu. Eins og þegar lög nr. 38/1935 voru sett er greint 
á milli þess þegar þungun lýkur með fósturláti eða fæðingu og nefndin studdist m.a. við 
skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar við ákvörðun sína um þann tímaramma 
sem þungunarrof skuli takmarkast við. Samkvæmt skilgreiningu stofnunarinnar telst það til 
fósturláts ef þungun lýkur fyrir 23. viku meðgöngu og fóstur vegur minna en 500 grömm. Eftir 
þann tíma telst fæðing eiga sér stað í stað fósturláts, hvort sem barnið lifir eða ekki.354 
Viðmiðunartími fæðingar hefur því færst fram um heilar sex vikur á þeim rúmlega 80 árum sem 

                                                
349 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 30-31. 
350 Alþt. 1934, A-deild, bls. 134.  
351 Sama heimild. 
352 Alþt. 1974-75, A-deild, bls. 869. 
353 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 31. 
354 Sama heimild, bls. 31. 
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liðu á milli setningar laga nr. 38/1935 og útgáfu skýrslu nefndar um heildarendurskoðun laga 
nr. 25/1975. Þrátt fyrir að leggja til að þungunarrof eigi að vera almennt heimilað fram til loka 
22. viku meðgöngu gerir nefndin ekki ráð fyrir því að hlutfall þeirra þungunarrofa sem 
framkvæmd eru eftir lok 16. viku hækki svo nokkru nemi. Reynsla annarra landa hefur sýnt að 
þrátt fyrir að tímarammi löglegs þungunarrofs sé lengdur hefur það ekki í för með sér að fleiri 
þungunarrof séu framkvæmd á seinni stigum hans. Árið 2017 voru um 95% þungunarrofa á 
Íslandi framkvæmd á fyrstu tólf vikum meðgöngu, um 3,5% eftir þrettán til sextán vikna 
meðgöngu en einungis um 1% eftir þann tíma. Þessar tölur eru í samræmi við hlutfall síðasta 
áratugs. Því má sjá að langflest þungunarrof sem konur sækjast eftir eiga sér stað á fyrstu sextán 
vikum meðgöngu, og flest þeirra á fyrstu tólf vikunum.355 Samt sem áður kemur það fyrir að 
kona telur sig ekki geta haldið meðgöngu áfram þrátt fyrir að vera gengin með fóstrið meira en 
sextán vikur, svo sem þegar alvarlegir fósturgallar greinast við eða um 20 vikna fósturskoðun. 
Tillaga nefndarinnar felur þá í sér að þunguð kona geti, með aðstoð faglegrar ráðgjafar, sjálf 
tekið þá ákvörðun um hvort hún vilji halda meðgöngu áfram í stað þess að leggja það undir mat 
heilbrigðisstarfsmanna hvort hún skuli eiga barn með fósturgalla eða ekki, eins og gert er ráð 
fyrir í núgildandi lögum nr. 25/1975. Þrátt fyrir að alvarlegur fósturgalli geti greinst eftir lok 
22. viku er það sjaldgæft og þá myndi, að mati nefndarinnar, ákvæði um líf og heilsu hinnar 
þunguðu konu eða lífvænleika fósturs koma til skoðunar og hugsanlegt væri að framkvæma 
þungunarrof á þeim grundvelli. Tillögur nefndarinnar gera samt sem áður ráð fyrir því að 
ákvæði 1. mgr. 10. gr. laga nr. 25/1975 um að fóstureyðing skuli framkvæmd eins fljótt og 
auðið er og helst fyrir lok 12. viku meðgöngutímans, skuli halda gildi sínu. Samkvæmt 
skýrslunni er það hugsað sem stefnuyfirlýsing, um að æskilegt sé að þungunarrof fari fram sem 
fyrst eftir getnað, fremur en lagaákvæði sem hægt er að beita með beinum hætti.  

Í samræmi við það sem að framan segir um álit nefndarinnar lagði hún það til að 
þungunarrof yrði gert heimilt að ósk konu fram að lokum 22. viku þungunar eða þar til fóstur 
telst hafa náð lífvænlegum þroska.356 Til að fylgja þeirri breytingu eftir taldi nefndin að leggja 
ætti niður þá framkvæmd að greinargerð tveggja fagaðila þurfi til að kona geti fengið þungun 
sína rofna. Þess í stað skyldi konan ein hafa ákvörðunarvald um það hvort hún gengi með fóstrið 
eða ekki á fyrstu 22 vikum meðgöngu. Þá væri úrskurðarnefnd sú sem starfar samkvæmt 
núgildandi lögum gerð óþörf með þessum breytingartillögum, enda teldist hún flækja málin 
óþarflega, tefja afgreiðslu þeirra og takmarka óþarflega rétt kvenna til sjálfsforræðis. Þrátt fyrir 
að núverandi framkvæmd laganna geri einungis ráð fyrir því að nefndin taki til umfjöllunar 
umsóknir kvenna sem gengnar eru sextán vikur eða lengur með fóstur, er það sérstaklega 

                                                
355 „Fóstureyðingar 2017“, bls. 2; Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 31. 
356 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 32. 
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mikilvægt þegar svo langt er liðið á meðgönguna að kona geti farið eins fljótt og hægt er í 
aðgerð til að láta rjúfa þungun sína.357 Í svari Svandísar Svavarsdóttur, heilbrigðisráðherra, við 
fyrirspurn um þungunarrof sem fram kom á þingi haustið 2018, kemur fram að af umsóknum 
þeirra þrettán einstaklinga sem vísað var til úrskurðarnefndarinnar árið 2017 synjaði nefndin 
engri þeirra.358 Sú staðreynd ýtir undir þá ályktun sem kom fram hér að ofan að 
úrskurðarnefndin geti talist til óþarfa flækjustigs og tefja óþarflega meðferð umsókna um 
þungunarrof. Endurskoðunarnefndin lagði fram ýmsar aðrar tillögur í skýrslu sinni en margar 
þeirra lutu að fræðslu og ráðgjöf varðandi kynheilbrigði eða að ófrjósemisaðgerðum en nefndin 
vildi aðskilja mismunandi þætti núgildandi laga nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi 
kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir, og koma þess í stað á fót 
þrennum mismunandi lögum.359 
 
4.4 Nýtt frumvarp til laga um þungunarrof 
Í september 2018 lagði velferðarráðuneytið fram drög að frumvarpi til nýrra laga um 
þungunarrof í samráðsgátt Stjórnarráðsins þar sem áhugasömum gafst kostur á að gera 
athugasemdir við drögin.360 Frumvarpsdrögin tóku mið af flestum þeim tillögum sem 
endurskoðunarnefndin hafði lagt fram í skýrslu sinni árið 2016 en véku einnig frá þeim í 
veigamiklum atriðum. Frumvarpsdrögin lögðu áherslu á sjálfsforræði kvenna og gerðu ráð fyrir 
því að þungunarrof væri heimilt að beiðni þungaðrar konu, líkt og endurskoðunarnefndin hafði 
lagt til, en takmarkaði þann rétt þó við lok 18. viku þungunar, en ekki 22. viku eins og nefndin 
hafði sammælst um. Samkvæmt drögunum skyldi þungunarrof eftir lok 18. viku einungis vera 
heimilt ef lífi þungaðrar konu væri stefnt í hættu við áframhaldandi þungun eða ef fóstur teldist 
ekki lífvænlegt til frambúðar og því til sönnunar skyldi liggja fyrir staðfesting tveggja lækna.361 
Þá gerðu drögin ráð fyrir því að enn skyldi vera til staðar úrskurðarnefnd sem tæki til skoðunar 
synjanir um þungunarrof og kvæði upp úrskurð innan viku frá því að kæra bærist til hennar. 
Ólíkt þeirri úrskurðarnefnd sem nú starfar samkvæmt lögum nr. 25/1975 tæki nefndin þó ekki 
fyrir allar umsóknir um þungunarrof sem berast eftir 16. viku meðgöngu heldur myndu 
umfjöllunarefni hennar takmarkast við þau tilvik þegar ekki er talið að skilyrði laganna um 
þungunarrof eftir lok 18. viku þungunar væru uppfyllt. Þá ætti nefndin að vera skipuð þremur 
einstaklingum líkt og fyrri úrskurðarnefndin en í stað félagsráðgjafa skyldi landlæknir sitja í 
nefndinni auk lögfræðings og sérfræðings í fæðingar- og kvensjúkdómalækningum, ásamt því 

                                                
357 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 33. 
358 Þskj. 286, 149. lögþ. 2018-19, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
359 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 37. 
360 Drög að frumvarpi til laga um þungunarrof, bls. 17; „Drög að frumvarpi til laga um þungunarrof til 
umsagnar“, http://www.stjornarradid.is. 
361 Drög að frumvarpi til laga um þungunarrof, bls. 1. 
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að vera formaður hennar.362 Í kjölfar birtingar frumvarpsdraganna sköpuðust miklar umræður 
um efnið í íslensku samfélagi. Einna helst bar á þeirri gagnrýni að tímarammi þungunarrofs að 
ósk konu væri of skammur og fæli í raun í sér afturför hvað varðar sjálfsákvörðunarrétt kvenna, 
því með drögunum væri loku fyrir það skotið að kona gæti látið rjúfa þungun eftir 18. viku ef í 
ljós kæmi að fóstrið væri haldið alvarlegum fósturgalla þrátt fyrir að það gæti talist lífvænlegt 
til frambúðar. Það ákvæði töldu margir varhugavert, sérstaklega í ljósi þess að á 20. viku 
meðgöngu fer fram ítarleg fósturskoðun og ýmsir alvarlegir fósturgallar greinast iðulega ekki 
fyrr en við þá skoðun.363 Að teknu tilliti til þeirra athugasemda og umsagna sem bárust um 
frumvarpsdrögin ákvað heilbrigðisráðherra að leggja fram frumvarp um þungunarrof í ögn 
breyttri mynd frá því sem drögin gerðu ráð fyrir. Þýðingarmesta breytingin varðaði tímamörk 
leyfilegs þungunarrofs að ósk konu og var ákveðið að lengja þann tímaramma til loka 22. viku 
meðgöngu.364 
 Frumvarpið, sem nú liggur fyrir Alþingi á 149. löggjafarþingi 2018-2019, felur í sér 
veigamiklar breytingar á aðgengi kvenna að þungunarrofi og ferli hverrar óvelkominnar 
þungunar er einfaldað til muna. Löggjöfin tekur fyrst og fremst mið af réttindum hinnar 
þunguðu konu og endurspeglast það einna helst í markmiðsákvæði 1. gr. frumvarpsins. Þar 
segir: 

 
Markmið laga þessara er að tryggja að sjálfsforræði kvenna sem óska eftir þungunarrofi 
sé virt með því að veita þeim öruggan aðgang að heilbrigðisþjónustu í samræmi við 
ákvæði laganna. – Ákvæði laga þessara gilda um rétt kvenna til þungunarrofs, sem og um 
framkvæmd þungunarrofs og heilbrigðisþjónustu vegna þess, en ekki um tilvik þar sem 
um nauðsynlega læknismeðferð er að ræða enda þótt fósturlát hljótist af. – Ákvæði laga 
þessara gilda einnig um fósturfækkun.365 
 

Þar sem því er slegið föstu í upphafi textans að markmið laganna sé að vernda sjálfsforræði 
kvenna og kveðið sé á um að konur hafi rétt til þungunarrofs má sjá að mikið vatn hefur runnið 
til sjávar frá setningu laga nr. 25/1975 þar sem hvergi er minnst á slík réttindi þungaðra kvenna. 
Er þetta til marks um þá viðhorfsbreytingu samfélagsins sem orðið hefur á síðastliðnum 
áratugum hvað varðar mannréttindi kvenna. Markmiðsákvæði nýja frumvarpsins er í samræmi 
við skýrslu endurskoðunarnefndarinnar sem taldi rétt kvenna til að taka ákvörðun um eigin 
líkama og framtíð þurfa að koma skýrt fram í nýrri löggjöf um efnið.366 Annað mikilvægt 
nýmæli frumvarpsins hvað varðar réttindi kvenna er 3. gr. þess um að konur eigi rétt á 
fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem tök eru á að veita á hverjum tíma í tengslum við 

                                                
362 Drög að frumvarpi til laga um þungunarrof, bls. 2 og 17. 
363 „Fyrirhugað frumvarp skerði rétt kvenna til þungunarrofs“, http://www.visir.is. 
364 „Um þungunarrof og frumvarp að nýrri löggjöf“, http://www.stjornarradid.is. 
365 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
366 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 29. 
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þungunarrof. Þetta ákvæði er í samræmi við 1. gr. laga nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu og 
1. mgr. 3. gr. laga nr. 74/1997 um réttindi sjúklinga. Inntak þeirra ákvæða er að allir landsmenn 
eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem tök eru á að veita á hverjum tíma.367 Með 3. 
gr. frumvarpsins er einnig tekið stórt skref til að tryggja betur að sá réttur til heilbrigðis sem um 
var rætt í kafla 2.4 og verndaður er af ýmsum fjölþjóðlegum samningum sem Ísland er aðili að, 
sé virtur. Með því að mæla fyrir um rétt til heilbrigðisþjónustu af hæstu gæðum í íslenskum 
lögum geta þungaðar konur beitt ákvæðunum fyrir sig með beinum hætti fyrir dómstólum telji 
þær á slíka þjónustu skorta í tengslum við þungunarrof. Þótt slík ákvæði sé þegar að finna bæði 
í lögum um réttindi sjúklinga og lögum um heilbrigðisþjónustu þótti frumvarpshöfundum rétt 
að taka allan vafa um að þungaðar konur sem standa frammi fyrir óvelkominni þungun njóti 
sömu réttinda innan heilbrigðiskerfisins og aðrir sjúklingar, þótt þungunarrof sé eðlisólíkt flestri 
annarri þjónustu sem veitt er innan heilbrigðiskerfisins.368  

Ákvæði 6. gr. frumvarpsins varðar svo jafnan rétt allra kvenna til heilbrigðisþjónustu vegna 
þungunarrofs þar sem segir að tryggja skuli aðgang að slíkri þjónustu í öllum 
heilbrigðisumdæmum landsins, að lágmarki fram að lokum 12. viku þungunar. Samkvæmt 
greinargerð með frumvarpinu er markmið ákvæðisins að koma í veg fyrir að konur þurfi að 
ferðast um langan veg til að njóta slíkrar þjónustu enda geti ferðalagið verið þeim bæði andlega 
og líkamlega erfitt.369 Ákvæðið rímar vel við ákvæði ýmissa mannréttindasamninga um bann 
við mismunun, svo sem 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu.370 Til að fylgja því enn betur eftir 
að allar þungaðar konur njóti bestu mögulegu heilbrigðisþjónustu sem hægt er að veita í 
tengslum við þungunarrof, án mismununar, kveður 9. gr. frumvarpsins á um að úrræðið verði 
gjaldfrjálst þeim konum sem eru sjúkratryggðar samkvæmt lögum um sjúkratryggingar. 
Ákvæðið er í samræmi við 29. gr. núgildandi laga nr. 25/1975. Frumvarpshöfundar veltu fyrir 
sér öðrum möguleikum, svo sem að miða greiðsluþátttöku við greiðsluþátttökukerfi 
sjúkratrygginga á hverjum tíma en taldi það óheppilega niðurstöðu þar sem heilbrigðisþjónusta 
er gjaldfrjáls samkvæmt núgildandi reglum eftir að sjúklingur leggst inn á sjúkrahús. 
Frumvarpshöfundum þótti því hætta á því að efnaminni konur myndu neyðast til að bíða með 
að fá þungun sína rofna þar til lengra væri gengið á meðgönguna og þar með meiri líkur á því 
að þær þyrftu að leggjast inn á sjúkrahús til að fá aðgerðina framkvæmda.371 Ákvæði 9. gr. er 
því enn eitt ákvæði hins nýja frumvarps sem stuðlar að jöfnu aðgengi allra kvenna til að fá 
þungun sína rofna. 

                                                
367 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 18 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
368 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
369 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 2 og 22 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
370 Sbr. auglýsingu í A-deild Stjórnartíðinda, nr. 11/1954. 
371 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 26 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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 Þá er réttur þungaðrar konu til að taka sjálf ákvörðun um þungunarrof samkvæmt 5. gr. 
frumvarpsins ekki lengur háður því að hún hafi náð tilteknum aldri eða sé sjálfráða, líkt og lög 
nr. 25/1975 gera ráð fyrir. Sú breyting þykir samræmast betur sjónarmiðum um sjálfsforræði 
kvenna, friðhelgi einkalífs og rétti barna til að hafa stigvaxandi áhrif á eigið líf.372 
 
4.4.1 Tímatakmörk frumvarpsins og réttindi fatlaðs fólks 
Eins og við var búist hefur 4. gr. frumvarpsins um skilyrði þungunarrofs verið fyrirferðarmest 
í umræðu um frumvarpið, bæði innan þings sem utan.373 Samkvæmt ákvæðinu skal öllum 
þunguðum konum standa til boða að láta rjúfa þungun sína á fyrstu 22 vikum þungunar, án þess 
að þurfa að rökstyðja það val sitt frekar. Eins og áður segir er það grundvallarbreyting frá 
núgildandi skipan þar sem konur þurfa að uppfylla eitthvert af þeim skilyrðum sem 9. gr. laga 
nr. 25/1975 setur fram til að fá þungun sína rofna, t.a.m. vegna félagslegra ástæðna. Eftir lok 
22. viku verður, samkvæmt frumvarpinu, einungis heimilt að rjúfa þungun ef lífi hinnar 
þunguðu konu er stefnt í hættu við áframhaldandi þungun eða ef fóstur telst ekki lífvænlegt til 
frambúðar. Þá skal staðfesting tveggja lækna liggja fyrir um að fóstur teljist ekki lífvænlegt til 
frambúðar en vegna ótta við að valda töfum á nauðsynlegri heilbrigðisþjónutu þótti 
frumvarpshöfundum ekki rétt að gera kröfu um álíka staðfestingu á að lífi konu væri stefnt í 
hættu. Vekja má athygli á því að ákvæðið gerir ekki ráð fyrir að framkvæma megi þungunarrof 
eftir lok 22. viku sé heilsu konu stefnt í hættu án þess þó að líf hennar sé í veði. Athugasemdir 
frumvarpsins varpa þó einhverju ljósi á hvað fella megi undir ákvæðið og er gert ráð fyrir að 
alvarleg veikindi falli augljóslega undir ákvæðið, bæði líkamleg og andleg veikindi sem geta 
stefnt lífi þungaðrar konu í hættu.374 
 Í núgildandi lögum nr. 25/1975 er miðað við að fóstureyðing fari fram áður en fóstrið hafi 
náð lífvænlegum þroska. Endurskoðunarnefnd laganna studdist við sama hugtak til að rökstyðja 
val sitt á að miða tímatakmörk þungunarrofs við 22. viku þungunar en í nýja frumvarpinu er 
rætt um að fóstur teljist lífvænlegt til frambúðar. Ekki er nánari skýring á hugtakinu í ákvæðum 
frumvarpsins en í greinargerð með frumvarpinu segir að í tengslum við 4. gr. frumvarpsins 
teljist fóstur ekki lífvænlegt ef það muni deyja í móðurkviði fyrir lok meðgöngu eða stuttu eftir 
fæðingu. Í greinargerðinni eru einnig öll tvímæli tekin af um að með hugtakinu sé ekki átt við 
fatlaða einstaklinga sem lifa munu lífi sínu með langvarandi stuðningsþarfir.375 

                                                
372 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 24 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
373 Sjá t.d. BirgÞ, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 17:06 (enn óbirt í B-deild Alþt.); ÞorS, 11. desember 2018, 
ræða hófst kl. 18:21 (enn óbirt í B-deild Alþt.); GBr, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 17:48 (enn óbirt í B-
deild Alþt.). 
374 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 2 og 23 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
375 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 30; þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 23 (enn óbirt í A-deild 
Alþt.). 
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 Þar sem áðurnefnd frumvarpsdrög gerðu ráð fyrir því að þungunarrof yrði einungis heimilt 
að ósk konu fram til loka 18. viku og þar sem mest öll gagnrýni á það fyrirkomulag stafaði af 
því að ýmsir fósturgallar koma ekki í ljós fyrr en við fósturrannsóknir á 20. viku meðgöngu má 
velta því upp af hverju ekki var notast við sömu lausn og finna má í núgildandi lögum nr. 
25/1975 þar sem aukin heimild er veitt til að rjúfa þungun eftir hinn hefðbundna tímaramma 
leyfilegs þungunarrofs ef miklar líkur eru á „vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs“, sbr. 
2. mgr. 10. gr. laga nr. 25/1975. Það má skýra af þeim grundvallarbreytingum sem orðið hafa í 
viðhorfi samfélagsins og stjórnvalda til fatlaðra einstaklinga á síðustu áratugum.376 Nefndin 
sem tók lög nr. 25/1975 til heildarendurskoðunar fjallaði um ókosti þess að hafa sérstakar 
heimildir til þungunarrofs ef fóstur greinist með litningafrávik eða sköpulagsgalla þar sem slíkt 
gæti auðveldlega falið í sér og ýtt undir mismunun gagnvart fötluðum einstaklingum.377 
Fjölmargir aðilar hafa í umsögnum sínum við heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, við gerð 
áðurnefndra frumvarpsdraga og við gerð þess frumvarps til þungunarrofs sem nú liggur fyrir 
Alþingi lagt áherslu á mikilvægi þess að lög um þungunarrof skuli ekki mismuna einstaklingum 
á grundvelli fötlunar.378 
 Öllum verðandi foreldrum á Íslandi er boðið upp á fósturskimanir og -greiningar ásamt 
reglulegum viðtölum og skoðunum hjá sérhæfðu heilbrigðisstarfsfólki á heilbrigðisstofnunum. 
Þessi þjónusta er valkvæð og getur haft í för með sér erfiðar ákvarðanatökur hjá móður og maka 
hennar. Við 11. til 14. viku meðgöngu og aftur við 20. viku stendur þungaðri konu til boða að 
þiggja fósturskimanir. Í fyrri fósturskimuninni er gerð ómskoðun á fóstrinu til að meta 
meðgöngulengd, fjölda fóstra og líkamsgerð fósturs ásamt því sem boðið er upp á samþætt 
líkindamat til að meta líkur á litningafráviki hjá fóstrinu. Í samþætta líkindamatinu felst að meta 
hvort auknar líkur séu á þrístæðu 21, sem gefur til kynna að fóstrið muni fæðast með það sem 
í daglegu tali kallast Downs heilkenni, eða þrístæðu 13 eða 18, sem eru öllu alvarlegri 
litningafrávik. Sé fóstur með aðra af slíkri þrístæðu eru lífslíkur þess litlar sem engar eftir 
fæðingu og flest þeirra deyja snemma á meðgöngutímanum. Fósturskimunin veitir einungis 
upplýsingar um auknar líkur á litningafráviki en er ekki staðfesting þess. Til þess þurfa frekari 
rannsóknir að fara fram, standi vilji hinnar þunguðu konu til þess. Legástunga, sem nauðsynleg 
er til að greina litningagerð fósturs, hefur hins vegar í för með sér 1% hættu á fósturláti. Því 
getur þunguð kona þurft að taka erfiða ákvörðun um hvort hún vilji gangast undir slíka 
fósturgreiningu ef hún kýs að þiggja samþætt líkindamat við lok fyrsta þriðjungs 

                                                
376 Sjá t.a.m. umfjöllun 2. kafla bókarinnar Réttarstaða fatlaðra eftir Brynhildi G. Flóvenz um þróun löggjafar 
um málefnið, bls. 17-88. 
377 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 30. 
378 Heildarendurskoðun laga nr. 25/1975, bls. 30; þskj. 521, 149. lögþ. 2018-19, bls. 15-16 og 20 (enn óbirt í A-
deild Alþt.). 
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meðgöngunnar.379 Raunin er samt sem áður sú að mikill meirihluti þungaðra kvenna á Íslandi 
þiggur samþætt líkindamat og af þeim fjölda tilvika þar sem niðurstöður matsins benda til 
aukinna líkna á litningafráviki kjósa flestar konur að gangast undir frekari rannsóknir á fóstri, 
svo sem legástungu, sem eins og áður segir hefur í för með sér nokkra hættu á fósturláti. Ef 
fóstur greinist í kjölfarið með einhverja af fyrrnefndum þrístæðum eru yfirgnæfandi líkur á að 
verðandi foreldrar kjósi að láta rjúfa þungunina.380 Þetta háa hlutfall þungunarrofa vegna fóstra 
með litningagalla og lág tíðni barna sem fæðast á Íslandi með slík frávik hefur vakið athygli og 
harða gagnrýni innan sem utan landsteinanna í kjölfar umfjöllunar fréttamiðla um efnið.381 Að 
rjúfa þungun vegna gruns um litningagalla hefur jafnvel verið líkt við mannkynbætur, þar sem 
líta mætti á framkvæmdina sem svo að verið sé að koma í veg fyrir að fólk fæðist sem sé 
frábrugðið því sem almennt er viðtekið að sé „venjulegt“.382 Í september 2016 fullgilti íslenska 
ríkið samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks383 sem á að efla, verja og tryggja 
fötluðu fólki mannréttindi og mannfrelsi til jafns við aðra.384 Eftirlitsnefnd sem starfar 
samkvæmt ákvæðum samningins, hefur sett út á löggjöf ríkja þar sem heimilt er að framkvæma 
þungunarrof á öllum stigum meðgöngu ef fóstur er talið alvarlega fatlað.385 Við gerð laga um 
þungunarrof er því ákveðið vandamál að samræma sjálfsforræði kvenna til að taka einar þá 
ákvörðun um hvort þær láti rjúfa þungun sína eða ekki, og stefnu samfélagsins og yfirvalda um 
jafnrétti fatlaðs fólks og ófatlaðs. Telja má að sú leið sem farin er í nýju frumvarpi til laga um 
þungunarrof, að heimila þungunarrof fram að 23. viku þungunar á hvaða grundvelli sem er, sé 
vel til þess fallin. Með því er fetaður sá millivegur að hafa í hávegum sjálfsákvörðunarrétt 
kvenna yfir líkama sínum án þess þó að mismuna á grundvelli fötlunar.  
 
4.5 Næstu skref? 
Með tilliti til þeirra breyttu viðhorfa til friðhelgi einkalífs, réttinda fólks til að haga barneignum 
sínum eftir eigin höfði og sjálfsforræðis kvenna er augljóst að kominn er tími til að gera 
viðamiklar breytingar á lögum um þungunarrof þar sem ekki er nægilegt tillit tekið til þessara 
þátta í lögum nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

                                                
379 „Fósturskimanir“, http://www.heilsuvera.is. 
380 Helga Gottfreðsdóttir og Kristín Björnsdóttir: „‘Have you had the test?‘ A discourse analysis of media 
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fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir. Vandað hefur verið til gerðar nýs frumvarps um 
þungunarrof, sem nú liggur fyrir Alþingi, og hliðsjón höfð af þeim fjölmörgu umsögnum sem 
hafa borist frá aðilum víða að, ásamt þeim skýrslum sem liggja fyrir og málið varða. Með 
frumvarpinu eru lagðar til ýmsar endurbætur sem telja má að komi mun betur til móts við þá 
þróun mannréttinda sem orðið hefur á síðastliðnum áratugum, svo sem hvað varðar friðhelgi 
einkalífs, rétt til heilbrigðis, jafnrétti kynjanna og réttindi barna. Verði frumvarpið samþykkt 
verður sjálfsforræði kvenna tryggt mun betur en nú er gert, þar sem ákvörðunarvaldið mun 
einvörðungu liggja hjá hinni þunguðu konu fram til loka 22. viku. Þótt þungaðar konur geti 
samkvæmt þeirri framkvæmd sem þróast hefur um núgildandi lög nr. 25/1975 almennt fengið 
þungun sína rofna að eigin ósk fram til loka 16. viku gæti framkvæmdin allt eins breyst og það 
verið undir hælinn lagt hvort þeir starfsmenn sem starfa hverju sinni við málefnið heimili slíka 
aðgerð. Mun meira réttaröryggi fylgir því að skýrt sé kveðið á um slíkan rétt í settum lögum 
Alþingis. Áhugavert verður að sjá hvort frumvarpið hljóti stuðning Alþingis og verði samþykkt 
á yfirstandandi þingi eða hvort þingmönnum þyki of langt gengið með tilliti til hagsmuna 
fóstursins. Hvað sem því líður er ljóst að núgildandi lög nr. 25/1975 þjóna ekki þeim 
mannréttindum sem íslensk stjórnvöld hafa, með samþykkt fjölda fjölþjóðlegra mannréttinda-
samninga, slegið föstu að konur hafi, og að breytinga er þörf á löggjöfinni. 
 

5 Niðurstöður 
Konur hafa frá örófi alda leitað leiða til að binda endi á óvelkomna þungun sína. Aðstæður og 
skilyrði slíkra aðgerða skipta sköpum fyrir líf og heilsu kvenna þar sem mæðradauða má í fleiri 
en einu af hverju tíu tilvikum rekja til þungunarrofa í ótryggum aðstæðum. Tíðni dauðsfalla 
slíkra aðgerða í öruggum aðstæðum er hins vegar hverfandi. Nú á dögum er um helmingur 
þungunarrofa í heiminum framkvæmdur í ótryggum aðstæðum og af þeim eiga flest sér stað í 
þróunarríkjum. Takmarkanir laga á aðgengi að þungunarrofum koma því ekki í veg fyrir að 
konur leiti leiða til að fá þungun sína rofna heldur neyðast þær til að stofna lífi sínu og heilsu í 
hættu og leita á náðir aðila sem bera ekki endilega hagsmuni þeirra eða öryggi fyrir brjósti. 
Flest ríki heims heimila þungunarrof ef lífi hinnar þunguðu konu er ógnað af áframhaldandi 
meðgöngu en til eru ríki þar sem slík úrræði eru ekki heimiluð undir nokkrum kringumstæðum. 
Af þeim ríkjum sem leyfa þungunarrof er mikill munur á hvaða forsendum konur geta óskað 
eftir að fá þungun sína rofna. Af algengum ástæðum í rétti ríkja má nefna tilvik þar sem 
meðganga ógnar heilsu konunnar, þungunin er tilkomin vegna refsiverðrar háttsemi, fóstur er 
með alvarlegan litningagalla eða konan getur ekki hugsað sér að halda þunguninni áfram vegna 
félagslegra aðstæðna sinna. Á Íslandi hefur þróun laga verið í þá átt að rýmka heimildir til 
þungunarrofs en þungunarrof eru ekki frjáls samkvæmt íslenskum lögum þótt þess misskilnings 
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gæti oft í daglegri umræðu. Núgildandi lög nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf 
og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir krefjast þess að fyrir hendi séu ýmist 
læknisfræðilegar ástæður, félagslegar ástæður eða að þungun sé tilkomin vegna refsiverðrar 
háttsemi. Í haust var hins vegar lagt fram frumvarp á Alþingi til nýrra laga um þungunarrof sem 
leggur til að kona geti fengið þungun sína rofna að eigin ósk fram til loka 22. viku án þess að 
hún þurfi að færa fyrir því frekari rök. Tilefni breytinganna er ekki síst þau auknu réttindi 
kvenna yfir líkama sínum sem viðurkennd hafa verið og eru nú tryggð í stjórnarskrá og 
alþjóðlegum mannréttindasamningum, ásamt ákalli um bann við mismunun á grundvelli 
fötlunar. 
 Konum eru tryggð ýmis mannréttindi sem skipta verulegu máli þegar kemur að óvelkominni 
þungun og möguleika kvenna á að láta rjúfa hana. Réttindin eru þó misvel tryggð í íslenskum 
rétti. Líkamlegt og andlegt sjálfræði, sjálfsákvörðunarréttur og kynfrelsi eru mikilvægir þættir 
í rétti kvenna til að ráða yfir lífi sínu og líkama, þ.m.t. hvort þær haldi þungun sinni áfram eða 
ekki. Þessi réttindi eru hluti af því friðhelgi einkalífs sem 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu 
og 71. gr. stjórnarskrárinnar vernda. Þegar kemur að barneignum er réttur kvenna til að ráða 
yfir lífi sínu og líkama sérstaklega mikilvægur fyrir frelsi kvenna og jafnrétti á við karla enda 
hefur takmörkun hans átt verulegan þátt í undirskipan kvenna í gegnum tíðina. 
Mannréttindadómstóll Evrópu hefur slegið því föstu að 8. gr. sáttmálans um friðhelgi einkalífs 
tryggi konum ekki sjálfstæðan rétt til þungunarrofs en sé það heimilað samkvæmt landslögum 
skal hlutaðeigandi ríki einnig tryggja að sá réttur sé raunhæfur og virkur. 
Mannréttindadómstóllinn játar aðildarríkjum afar vítt svigrúm til mats á hversu víðtækt aðgengi 
að þungunarrofi skuli vera í hverju og einu ríki. Svigrúmið er raunar svo vítt að 
Mannréttindasáttmáli Evrópu veitir þunguðum konum afar takmarkaða vernd hvað varðar 
friðhelgi einkalífs og aðgengi að þungunarrofi og í raun einungis þegar aðildarríkið hefur sjálft 
þegar tekið ákvörðun um að það skuli heimilað samkvæmt landslögum. Ríkjum er því í 
sjálfsvald sett í hvaða aðstæðum úrræðið stendur þunguðum konum til boða. 
 Hvað varðar rétt kvenna til heilbrigðis í tengslum við þungun og barneignir er sá réttur 
hvorki verndaður með berum orðum af stjórnarskránni né Mannréttindasáttmála Evrópu. 
Skýrustu birtingarmynd þess réttar er að finna í 12. gr. alþjóðasamnings Sameinuðu þjóðanna 
um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Sá samningur hefur þó ekki verið lögfestur 
á Íslandi og íslensk stjórnvöld hafa ekki fullgilt valfrjálsa bókun við hann sem myndi gera 
einstaklingum kleift að kvarta til úrskurðarnefndar samningsins vegna brota ríkisins á honum. 
Réttarvernd samningsins fyrir íslenskar konur er því takmörkuð. Lög nr. 74/1997 um réttindi 
sjúklinga og lög nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu tryggja þó einstaklingum rétt á 
fullkomnustu heilbrigðisþjónustu sem á hverjum tíma eru tök á að veita og í nýju frumvarpi til 
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laga um þungunarrof er skýrt kveðið á um þann rétt kvenna í tengslum við þungunarrof. Þar 
sem ekki er mælt fyrir um rétt til heilbrigðis í helstu heimildum íslensks réttar um mannréttindi, 
þ.e. stjórnarskránni og Mannréttindasáttmála Evrópu, myndi það efla réttarvernd þungaðra 
kvenna umtalsvert ef ákvæði hins nýja frumvarps yrði að lögum. 
 Skerðing á réttindum þungaðra kvenna yfir lífi sínu og líkama eru gjarnan rökstudd með 
vísun í andstæða hagsmuni, svo sem réttindi föður, réttindi heilbrigðisstarfsfólks, siðferðileg 
sjónarmið og almannahagsmuni. Þeir hagsmunir sem mest áhrif hafa eru hins vegar réttindi 
fósturs. Fóstur nýtur nokkrar réttarverndar í íslenskum rétti, einna helst með barnaverndar-
lögum nr. 80/2002 og almennum hegningarlögum nr. 19/1940 en hvað varðar þungunarrof 
skiptir mestu máli hvort fóstur hafi rétt til lífs. Mannréttindadómstóll Evrópu hefur á nokkuð 
laglegan hátt komið sér undan því að svara þeirri spurningu með afdráttarlausum hætti. Þó er 
ljóst að fóstur getur ekki átt óskoraðan rétt til lífs því slíkt myndi leggja bann við þungunarrofi 
jafnvel þegar lífi þungaðrar konu væri ógnað. Ótækt er að líf fósturs vegi þyngra en líf 
þungaðrar konu. Í dómaframkvæmd Mannréttindadómstólsins hefur fóstri þó verið játuð 
tiltekin lágmarksvernd og dómstóllinn hefur talið að hagsmunir þess geti skipt máli og jafnvel 
lagt hömlur við réttindum hinnar þunguðu konu. Þeirri spurningu hvort fóstur hafi samkvæmt 
Mannréttindasáttmálanum rétt til lífs upp að einhverju marki er þó enn ósvarað. 

Samkvæmt núgildandi lögum nr. 25/1975 er möguleiki kvenna á að fá þungun sína rofna 
háð samþykki utanaðkomandi aðila og má því telja að réttur kvenna til líkamlegs sjálfræðis og 
sjálfsákvörðunarréttar sé ekki tryggður með fullnægjandi hætti. Sú tilhögun sem nýtt frumvarp 
til laga um þungunarrof setur fram er betur til þess fallin að koma til móts við réttindi kvenna 
yfir líkama sínum þar sem ekki eru frekari skilyrði sett fyrir úrræðinu á fyrstu 22 vikum 
þungunar en að hin þungaða kona óski þess. Þá gera lög nr. 25/1975 greinarmun á fötluðum og 
ófötluðum fóstrum því þungunarrof skal almennt ekki framkvæmt eftir 16. viku þungunar en 
þau tímatakmörk eiga ekki við ef miklar líkur eru á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun 
fósturs. Þessi tilhögun hefur verið gagnrýnd með vísun í breytt viðhorf samfélagsins til fatlaðra 
einstaklinga og aukna viðurkenningu á réttindum þeirra. Í því frumvarpi til laga um þungunarrof 
sem nú liggur fyrir Alþingi er einungis heimilt að rjúfa þungun eftir lok 22. viku þungunar ef 
lífi konunnar er stefnt í hættu við áframhaldandi þungun eða ef fóstur telst ekki lífvænlegt til 
frambúðar. Með því fyrirkomulagi er sjálfsforræði kvenna virt án þess að gengið sé á jafnrétti 
fatlaðs fólks og ófatlaðs. 

Með tilliti til réttinda kvenna í tengslum við barneignir er mikilvægt að mælt sé fyrir um á 
skýran hátt að ákvörðunarvald um þungunarrof sé alfarið í höndum hinnar þunguðu konu. Þrátt 
fyrir að konur hafi í framkvæmd síðustu ára ekki verið hindraðar í að fá þungun sína rofna á 
fyrstu sextán vikum þungunar er núgildandi fyrirkomulag ófullnægjandi þar sem lögin kveða 
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ekki með skýrum hætti á um að konur hafi þann rétt. Skýr lagaákvæði þess efnis kæmu í veg 
fyrir þá hættu á að heilbrigðisstarfsmenn geti eftir eigin geðþótta eða samkvæmt eigin 
siðferðisskoðunum synjað konu um að fá þungun sína rofna. Við gerð nýs frumvarps til laga 
um þungunarrof hafa áhugasamir aðilar fengið tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri, þau verið tekin til skoðunar og hafa jafnvel haft áhrif á breytingar á 
frumvarpsdrögunum. Telja má að réttarstaða þungaðra kvenna og annarra aðila sem málið varða 
verði mun skýrari með lögfestingu þess ásamt því sem það er betur í takt við réttindi kvenna, 
eins og þau hafa þróast á síðastliðnum áratugum. Verði frumvarpið að lögum markar það 
tímamót í jafnréttisbaráttu kvenna því réttur þeirra til sjálfsforræðis, einkum þegar kemur að 
barneignum, er grundvallarþáttur jafnréttis kynjanna. Löggjafarvaldinu gefst því nú tækifæri til 
að bæta réttarstöðu íslenskra kvenna umtalsvert og kveða á um með skýrum hætti hvaða reglur 
gilda þegar kemur að þungunarrofi á Íslandi. 
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