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1 Inngangur 
Á Íslandi hefur í sögulegu samhengi ríkt nokkuð frjálslynt viðhorf til þungunarrofs. Heimildir 

til þess hafa þó ætíð verið umdeildar.1 Þungun er ýmist velkomin eða ekki. Annarsvegar getur 

þungun auðgað einstaklinga og samfélagið. Hinsvegar getur hún valdið óhugnaði og gert líf 

verra.2 Hvað hina þunguðu konu varðar kemur þungunarrof ekki til álita nema í seinna 

tilvikinu. Frá setningu núgildandi laga nr. 25/1975, um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og 

barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir (hér eftir nefnd lög nr. 25/1975), hafa 

einstaka þingmenn gert tilraunir til að þrengja heimildir til þungunarrofs. Ásgeir Hannes 

Eiríksson gerði slíkt árið 1990 með all sérstakri röksemdafærslu. Í greinargerð hans með 

frumvarpinu sagðist hann hafa leitað til lækna í því skyni að þeir tækju af honum vinstri 

fótinn neðan við hné, því hann teldi fótinn ekki samræmast framtíðaráformum sínum. 

Læknarnir neituðu allir að taka af honum fótinn. Taldi þingmaðurinn því ljóst að hann hefði 

ekki vald til að ráðstafa líkama sínum að vild. „Fóstrið er gestkomandi í móðurkviði og móðir 

náttúra hefur falið konunni það dásamlega hlutverk að skila því út í lífið. Fóstrið er ekki eign 

konunnar.“3 Síðar sama ár, gerði Hulda Jensdóttir ljósmóðir og forstöðumaður 

Fæðingarheimilisins frá stofnun þess, einnig tilraun til að þrengja heimildir þungunarrofs. 

Frumvarp hennar var byggt á þeirri forsendu að líf hafi kviknað við getnað og það væri ekki 

háð eignarrétti nokkurs manns.4 Þrátt fyrir þessar breytingartillögur og fleiri til, hafa heimildir 

laganna til þungunarrofs staðið óhaggaðar frá árinu 1975. 

Í árslok 2018 var lagt fram stjórnarfrumvarp til nýrra laga um þungunarrof á Alþingi og er 

það nú til umræðu. Markmið laganna er að tryggja sjálfsforræði og sjálfsákvörðunarrétt 

kvenna yfir eigin líkama. Við gerð frumvarpsins var ítarlegur rökstuðningur fjölda 

sérfræðinga, meðal annars á sviði heilbrigðisvísinda, hafður að leiðarljósi.5 Strax við fyrstu 

umræðu kom í ljós hve skiptar skoðanir þingmenn höfðu á þungunarrofi. Einn þingmaður 

sagði frumvarpið lítilsvirðingu við lífið, fóstrið væri lítil manneskja sem ætti rétt á lífi.6 Annar 

sagði „Því má aldrei gleyma að sá möguleiki er ávallt fyrir hendi að breyta óvelkominni 

þungun í gleðigjafa til þeirra sem ekki geta alið barn.“7 Enn annar þingmaður vitnaði til ræðu 

                                                
1 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 6 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
2 Hjördís Hákonardóttir: „Right to Life: a Principle of Equality“, bls. 99. 
3 Alþt. 1989-1990, B-deild, bls. 3925-3943. 
4 Alþt. 1990-1991, A-deild, bls. 958-972. 
5 SSv, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 15:54 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
6 IngS, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 16:35 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
7 BirgÞ, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 17:06 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
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Sighvats Björgvinssonar í umræðum þann 16. apríl 1975 þegar núgildandi lög nr. 25/1975 

voru til umræðu:8 

 
„Deilan nú stendur því ekki um hvort leyfa eigi fóstureyðingar á Íslandi, heldur um það eitt 
hversu mikið eigi að meta vilja þeirrar konu sem ber fóstrið undir belti, hvort ástæða sé til þess 
að ætla að kona, sem orðið hefur ófrísk, sé dómbær um aðstöðu sína til að eiga barn og ala það 
upp eða hvort opinbert og þá væntanlega óþungað vottorðavald þurfi og eigi að hafa vit fyrir 
henni. Almenna reglan í okkar þjóðfélagi er sú að hver heilbrigður og sjálfum sér ráðandi 
einstaklingur eigi að hafa vit fyrir sér sjálfur. Spurningin er hvort þungun sé sjúkdómur eða áfall 
af því tagi sem skerði hæfi konu til þess arna í þeim mæli að opinbert vottorðavald þurfi að 
svipta hana sjálfræði…“ 

 
Í lögskipan þar sem meginreglan um að fóstur megi ekki deyða er afdráttarlaus, ríkir blátt 

bann við þungunarrofi. Því kann að skjóta skökku við í hugum margra að reglan sé 

meginregla íslensks réttar, þar sem hátt í þúsund þungunarrof hafa verið framkvæmd á Íslandi 

á ári hverju síðastliðin tuttugu ár.9 Meginreglan um að fóstur megi ekki deyða er þó ólögfest 

meginregla íslensks réttar og hefur sjálfstæða tilvist í lögum. Meginreglan leiðir af annarri 

dýpri meginreglu laga, þeirri fornu meginreglu að menn eigi rétt til lífs. Sú regla hefur verið 

talin svo sjálfsögð í íslenskum rétti að óþarft sé að taka hana fram í settum lögum. Hins vegar 

er hún lögfest í 1. mgr. 2. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. einnig lög um 

mannréttindasáttmála Evrópu nr. 62/1994 (hér eftir skammstafaður MSE).10 

Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á hvernig inntak meginreglunnar hefur 

tekið breytingum í tímanna rás samhliða breyttu hagsmunamati löggjafans. Þróun hennar 

verður rakin frá setningu almennra hegningarlaga handa Íslandi frá 25. júní 1869 til dagsins í 

dag. Í upphafi verður hugtakið meginreglur laga skilgreint, gerð grein fyrir ólíkum tilbrigðum 

þeirra og því hvernig beiting þeirra horfir við sem réttarheimild og lögskýringarsjónarmið. Þá 

verður vikið að umfjöllunarefni ritgerðarinnar, meginreglunni um að fóstur megi ekki deyða. 

Leitast verður við að skýra tengsl hennar við meginregluna um réttinn til lífs með því að líta 

til skýringa eftirlitsstofnana Evrópu á 1. mgr. 2. gr. MSE. Ákvæði almennra hegningarlaga 

verða skoðuð til að varpa ljósi á það hvernig líf fósturs horfir við lífi manneskju í íslenskum 

rétti og hvernig útfærsla meginreglunnar hefur þróast. Þar að auki verður þungunarrofslöggjöf 

rakin frá setningu fyrstu laganna um þungunarrof árið 1935 til dagsins í dag. Að lokum verður 

umrædd réttarþróun frá árinu 1869 dregin saman til að skýra inntak meginreglunnar um að 

fóstur megi ekki deyða og hvernig framtíð hennar horfir við. 

Í ritgerðinni verður stuðst við orðið þungunarrof þegar þungun er rofin áður en fóstur nær 

                                                
8 GBr, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 17:48 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
9 Framkvæmdar fóstureyðingar 1961-2017. 
10 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 346-347. 
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lífvænlegum þroska og orðið kona um þann einstakling sem gengur með fóstur. Orðnotkun 

þessi er í samræmi við frumvarp það sem er í meðförum Alþingis þegar ritgerðin er skrifuð.11 

Um leið vill höfundur árétta að hún gerir sér grein fyrir því að þungun er ekki bundin við kyn 

af þeirri ástæðu að einstaklingar upplifa og skilgreina eigið kyn óháð líffræðilegu kyni. 

2 Meginreglur laga 

2.1 Um hugtakið meginreglur laga 

2.1.1 Almennt 

Meginreglur laga eru burðarstólpi réttarkerfisins, sú heimild sem lagareglur eru leiddar af og 

fela í sér fyrirfram gefin markmið löggjafans. Líkt og settar lagareglur, geta meginreglur laga 

verið leiddar af öðrum dýpri meginreglum laga, og þær má vega og meta miðað við enn aðrar 

meginreglur. Þar sem þær fela í sér fyrirfram gefin markmið löggjafans, gefa þær til kynna 

verðmæta- og gildismat réttarkerfisins hverju sinni.12 Meginreglur laga eru eðli málsins 

samkvæmt bundnar réttarþróun, umfram aðrar réttarheimildir.13 Það er ávallt háð tíðaranda og 

pólitísku mati hverju sinni hvaða meginreglur fá nánari útfærslu í lögum. Að mestu leyti ráða 

þar áherslur löggjafans ferðinni, sem eru breytilegar eftir tímabilum.14 

 

2.1.2 Meginreglur laga sem réttarheimild 

Meginreglur eru sú réttarheimild sem kemst næst jaðri lagahugtaksins. Þær eru síðasta úrræði 

dómara. Í því felst að venja er fyrir því að beita þeim sem sjálfstæðri réttarheimild þegar allar 

aðrar réttarheimildir hafa brugðist. Allt frá stofnun Hæstaréttar hefur þessi venja verið 

viðtekin, auk þess sem vísað hefur verið til meginreglna laga til stuðnings niðurstöðu sem 

grundvallast á öðrum sjálfstæðum réttarheimildum.15 Meginreglur laga skuldbinda dómara 

ekki líkt og sett lög. Notkun þeirra er ætíð frjáls.16 

Meginreglur laga eru ýmist skráðar eða óskráðar. Hinar skráðu meginreglur sækja 

réttarheimildalegt gildi sitt til settra laga. Það eru því einungis hinar óskráðu meginreglur sem 

hafa sjálfstætt réttarheimildalegt gildi.17 

Meginreglur laga gera settum lögum kleift að valda hlutverki sínu, sem flestir telja vera 

                                                
11 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 1-28 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
12 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 90. 
13 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 444. 
14 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 339. 
15 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 79-84.  
16 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 252-253. 
17 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 233. 
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að skapa réttlátt samfélag.18 Þar sem meginreglur laga eru almennar og ónákvæmar, er ekki 

unnt að sækja afmarkaðan rétt á grundvelli þeirra. Þær ala af sér reglur settra laga og eru 

undirliggjandi markmið þeirra. Til að unnt sé að ná markmiði meginreglu laga, þarf útfærsla 

hennar í settum lagareglum að vera skýr og nákvæm. Aðeins með þeim hætti er hægt að sækja 

afmarkaðan rétt á grundvelli þeirra. Þar sem hinar settu lagareglur útfæra æskilega hegðun 

manna má ekki fara á milli mála hvað þær eigi við og hvað sé æskilegt að menn geri eða láti 

ógert. Krafan um nákvæmni og skýrleika settra lagareglna felur í sér vissar takmarkanir. Af 

því getur hlotist að löggjafanum yfirsjáist að setja allar þær reglur sem þörf er á svo markmiði 

meginreglunnar verði náð fram. Þegar sett lagaregla tekur ekki á máli eða nær ekki yfir 

tiltekið tilvik, má segja að sjáist í meginregluna sjálfa á bakvið settu lagareglurnar. Þá er litið 

svo á að undirstaðan skíni í gegn og dómari reynir að byggja niðurstöðu um hið ólögmælta 

atvik á meginreglunni sjálfri.19 

 

2.1.3 Meginreglur laga sem lögskýringarsjónarmið 

Viðurkennt er að skýra lagaákvæði með vísan til meginreglna laga, sem hafa venjulega mikið 

vægi við lögskýringu. Það er þó breytilegt. Að sama skapi og dómari reynir að byggja 

niðurstöðu um ólögmælt tilvik á meginreglu, reynir hann að skýra lagaákvæði svo það 

samræmist sem best meginreglum laga.20 Þannig er meginreglum laga sem 

lögskýringarsjónarmiði ætlað að tryggja samfellu lagakerfisins. Þegar lögskýringarkostir eru 

tveir eða fleiri er tilhneiging til að velja þann kost sem best samræmist meginreglum laga. Því 

er lagaákvæði sem felur í sér frávik frá meginreglu skýrt þröngt.21 Ekki er gerður 

greinarmunur á gildi og vægi meginreglna sem lögskýringarsjónarmiða eftir því hvort þær eru 

skráðar eða óskráðar.22 

 

2.2 Ólíkar gerðir meginreglna laga 

Því fer fjarri að merking hugtaksins meginreglur laga sé markviss þar sem um eins konar 

regnhlífarhugtak er að ræða. Það nær yfir alls kyns ólíkar gerðir meginreglna laga.23 Könnun 

                                                
18 Ragnar Aðalsteinsson: „Einungis eftir lögunum“, bls. 573. 
19 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 86-88. 
20 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 229 og 263. 
21 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 442-446. 
22 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 233. 
23 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 234. 
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á þeim krefst skilnings á lagaskipuninni, yfirsýnar yfir réttarreglur hennar og innsýnar í þær.24 

Þær má finna í lagaákvæðum, lagabálkum og utan settra laga.25 
 
„Við könnun á meginreglum eru menn bundnir af íslensku lagagerðinni og þeim 
réttarhugmyndum sem ætla má að hún hvíli á. Mótun meginreglu er eins konar framlenging á 
þeim hugmyndum, ef svo má að orði kveða.“26 

 
Þegar meginregla birtist í lagareglu getur verið að megi beita henni í fleiri tilvikum en þeim 

sem hún mælir fyrir um. Skýrt dæmi um það var til að mynda að finna í meginreglum ákvæða 

eldri laga nr. 39/1922 um lausafjárkaup (hér eftir lkpl.). Fyrir setningu heildstæðra laga um 

fasteignakaup, nr. 40/2002, var meginreglum lkpl. beitt um þau, sbr. t.d. Hrd. 1980, bls. 1627. 

Þar grundvallaðist niðurstaða um skaðabótakröfu vegna galla á þaki fasteignar, á meginreglu 

47. gr. lkpl.27 

Þegar meginregla birtist í lagabálki er talað um að markmið hans gefi til kynna reglu sem 

beita megi. Heildstæð athugun á lagabálki getur orðið forsenda ályktunar um réttarreglu, sem 

ekki er mögulegt að leiða sérstaklega af einstöku ákvæði. Skýrt dæmi þessa er að finna í Hrd. 

1988, bls. 1319. Þar var máli vísað frá héraðsdómi af þeirri ástæðu að málatilbúnaður þótti 

brjóta í bága við grundvallarreglur laga nr. 85/1936, um meðferð einkamála í héraði, án þess 

að vísað væri til einstakra ákvæða laganna. Þá geta fleiri lagabálkar en einn, eða heilu 

réttarsviðin, að sama skapi verið reistir á sömu meginreglum, sbr. t.d. Hrd. 1974, bls. 678. Þar 

sagði Hæstiréttur það brjóta í bága við meginreglur barnalöggjafar og barnaverndarlaga að 

veita úrskurði fógetaréttar fullnustu. Það gæti raskað högum fimm ára barns yrði það afhent 

móður þess með beinni fógetagerð.28 

Þegar meginreglurnar birtast ekki í settum lögum er sagt að þær hafi sjálfstæða tilvist í 

lögum.29 Slíkum reglum er slegið föstum af dómara eftir könnun hans á markmiðum löggjafar 

og annarra réttarreglna á viðkomandi sviði. Dómari hefur hliðsjón af grundvallarþáttum 

réttarskipaninnar svo meginreglan falli sem best að lagaskipuninni heild sinni.30 Dæmi um 

meginreglu af þessu tagi er meginreglan um að fóstur megi ekki deyða, sem var slegið fastri í 

Hrd. 1975, bls. 164. Dómurinn verður reifaður í köflum 4.1 og 4.3 hér á eftir. 

                                                
24 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 252-253. 
25 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 82-83. 
26 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 252. 
27 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 236. 
28 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 237-241. 
29 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 82-83. 
30 Ármann Snævarr: Almenn lögfræði, bls. 245. 
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2.3 Sígildar meginreglur laga 

Hefð hefur skapast fyrir því meðal fræðimanna að skipta meginreglum laga gróflega í tvo 

flokka. Ræðst sú flokkun af inntaki reglnanna. Sígildar meginreglur skipa annan flokkinn. 

Þær fjalla um sanngirni og réttlæti og eru sagðar „hin óorðaða forsenda fyrir annarri löggjöf“. 

Þegar rætt er um meginreglur laga er oftast átt við þær sígildu. Hinn flokkinn skipa 

stefnumörk sem fela í sér stjórnmálastefnur í víðasta skilningi.31 Minni samstaða er um 

stefnumörk en sígildar meginreglur. Þar sem umfjöllunarefni ritgerðarinnar, meginreglan um 

að fóstur megi ekki deyða, er sígild meginregla verður einungis fjallað sérstaklega um þær 

sígildu. Þess skal þó getið að stefnumörkin geta þróast yfir í sígildar meginreglur þegar 

samstaða verður um þau.32 

Hinar víðtækustu sígildu meginreglur lúta að stjórnskipan ríkisins. Framan af voru þær 

hvergi orðaðar í lögum en lögfesting þeirra færist sífellt í vöxt.33 Mannréttindakafli 

stjórnarskrárinnar lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð stjskr.) er til að 

mynda samansafn meginreglna laga. Hinar stjórnskipulegu meginreglur eru almennt orðaðar 

og veita þannig svigrúm til stjórnskipunarlegrar þróunar án þess að til stjórnarskrárbreytingar 

þurfi að koma. Með því að reisa stjórnarskrána á meginreglum laga getur hún verið lifandi afl 

í samfélaginu, þar sem meginreglurnar aðlagast hinu ríkjandi siðferði.34 

Sígildu meginreglurnar tengjast venjurétti á þann hátt að þær endurspegla iðulega 

venjusiðferði samfélagsins.35 Venjusiðferði eru þau siðferðislegu viðhorf sem eru ríkjandi á 

hverjum tíma, sem meirihluti samfélagsins fylgir í orði og verki. Venjusiðferði má bera saman 

við gagnrýnið siðferði. Síðarnefnda hugtakið felur í sér siðferðilega gagnrýni einstaklinga 

sem sjá út fyrir sjóndeildarhring venjusiðferðisins (e. moral horizon). Réttarþróun verður að 

miklu leyti fyrir samspil þessa tveggja.36 

3 Meginreglan um að fóstur megi ekki deyða 

3.1 Rætur meginreglunnar 

3.1.1 Almennt um meginregluna um að fóstur megi ekki deyða 

Meginreglan um að fóstur megi ekki deyða hefur sjálfstæða tilvist í lögum og er því hvorki 

bundin við einstök lagaákvæði né lagabálka. Hún er leidd af þeirri fornu meginreglu að menn 

                                                
31 Garðar Gíslason: Eru lög nauðsynleg?, bls. 86. 
32 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 337 og 360. 
33 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 344. 
34 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 94-96. 
35 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 337. 
36 H. L. A. Hart: The Concept of Law, bls. 185. 
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eigi rétt til lífs. Sú regla hefur verið talin svo sjálfsögð í íslenskum rétti að óþarft sé að taka 

hana fram í settum lögum. Aftur á móti er hún lögfest í 1. mgr. 2. gr. MSE.37 Í þessum kafla 

verður gerð grein fyrir því hvernig líf fósturs horfir við ákvæði 1. mgr. 2. gr. MSE um réttinn 

til lífs til að varpa ljósi á inntak meginreglunnar um að fóstur megi ekki deyða. 

 

3.1.2 Tengsl við meginregluna um réttinn til lífs 

Ákvæði 1. mgr. 2. gr. MSE er svohljóðandi: „Réttur hvers manns til lífs skal verndaður með 

lögum.“ Hugtakið „hver maður“ er ekki skilgreint sérstaklega í ákvæðinu. Jafnframt er ekki 

skilgreint hvenær líf kviknar þar sem ekki náðist um það samstaða meðal Evrópuríkjanna 

þegar þau komu saman til að semja drög að sáttmálanum.38 Mannréttindanefnd Evrópu (hér 

eftir skammstöfuð MNE) vék að þessum skilgreiningum í Ákv. MNE, X gegn Bretlandi, 13. 

maí 1980 (8416/78). Nefndin tók ekki skýra afstöðu til þess hvað teldist upphaf lífs en benti á 

að viðurkennt væri í læknisfræði að telja líf kvikna þegar fóstur yrði lífvænlegt eða við 

fæðingu, frekar en við getnað. Þá sagði nefndin að ekki væri unnt að skilgreina orðin „hver 

maður“ í 2. gr. MSE svo vítt að þau tækju til fósturs. Ef líf fósturs nyti verndar 2. gr. MSE 

yrði afleiðingin sú að það yrði metið til jafns við líf hinnar þunguðu konu, sem væri 

óraunhæft. Nefndin taldi fóstur því ekki geta átt sjálfstæðan rétt til lífs samkvæmt 2. gr. MSE. 

Mannréttindadómstóll Evrópu (hér eftir skammstafaður MDE) hefur að sama skapi ekki 

skilgreint í framkvæmd sinni hvenær fóstur telst hafa öðlast rétt til lífs samkvæmt 2. gr. MSE. 

Telur dómstóllinn það óviðeigandi að þröngva einni siðferðilega réttri skoðun upp á 

aðildarríkin þegar þau greini á um vísindalega og lagalega skilgreiningu á upphafi lífs. Líkt og 

MNE, telur MDE að fóstur geti ekki átt sjálfstæðan rétt til lífs samkvæmt 2. gr. MSE. 

Dómstóllinn ljær aðildarríkjunum svigrúm, innan ramma sáttmálans, til að leggja eigið mat á 

það hvenær líf kviknar, sbr. MDE, Vo gegn Frakklandi, 8. júlí 2004 (53924/00) og MDE, 

Evans gegn Bretlandi, 10. apríl 2007 (6339/05). Íslenska ríkið hefur því svigrúm til að meta 

hvort líf fósturs skuli njóta sömu verndar réttarins og líf manneskju. 

 

3.1.3 Árekstur fósturlífs við líf þungaðrar konu 

Þegar sú aðstaða er uppi að réttur manna er ósamrýmanlegur, hann rekst á, er hlutverk 

löggjafans að mismuna. Sé mikilvægari réttindum veitt vernd með takmörkun síður 

                                                
37 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 346-347. 
38 Hjördís Hákonardóttir: „Right to Life: a Principle of Equality“, bls. 93. 



 

 11 

mikilvægra réttinda hefur löggjafinn styrkt stoðir (e. notion) réttinda. Sé hinum mikilvægari 

réttindum ekki tryggð vernd er þeim teflt í hættu.39 

Líkt og áður hefur komið fram hafa aðildarríki Mannréttindasáttmálans svigrúm til að 

vega og meta rétt fósturs og þungaðrar konu til lífs. Mat ríkjanna þarf þó ávallt að samræmast 

meðalhófsreglunni. Finna þarf viðeigandi jafnvægi milli andstæðra hagsmuna og stilla 

takmörkunum réttinda í hóf miðað við það markmið sem að er stefnt. Meðalhófsreglan hefur 

takmarkaðara gildi á sviði þungunarrofs vegna ósamræmis í löggjöf aðildarríkjanna. Þegar 

ekki er til að dreifa samræmdum evrópskum reglum eða viðmiðum er MDE líklegri til að 

fallast á rýmra svigrúm til mats.40 Í Ákv. MNE, H gegn Noregi, 19. maí 1992 (17004/90) kom 

til álita hvort norsk þungunarrofslöggjöf bryti í bága við 2. gr. MSE. Löggjöfin heimilaði 

þungunarrof að beiðni þungaðrar konu fyrstu tólf vikur meðgöngu og að fengnu samþykki 

nefndar milli tólftu og átjándu viku. MNE áréttaði að í þungunarrofslöggjöf þyrfti ætíð að 

finna viðeigandi jafnvægi þeirrar lögmætu þarfar að vernda fóstrið og lögmætra hagsmuna 

þunguðu konunnar. Hún taldi að ljá þyrfti aðildarríkjum rýmra svigrúm þegar um jafn 

viðkvæm málefni væri að ræða og ósamræmi væri í löggjöf aðildarríkjanna. Því taldi MNE 

löggjöfina ekki brjóta gegn 2. gr. MSE. 

Nátengd meginreglunni um réttinn til lífs er meginregla 71. gr. stjskr., sbr. 8. gr. MSE, 

um friðhelgi einkalífs. Þungamiðja meginreglunnar um friðhelgi einkalífs er að hver maður 

hafi rétt til að „ráða yfir lífi sínu og líkama...“.41 MDE hefur talið þungunarrofslöggjöf snerta 

friðhelgi einkalífs þungaðra kvenna þó ekki megi túlka ákvæði 8. gr. MSE á þá leið að það 

veiti rétt til þungunarrofs, sbr. MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05). 

Þungun og þungunarrof varði ekki eingöngu rétt konunnar til einkalífs, þar sem líf hennar og 

fósturs séu samofin. Vega þurfi og meta hvort vegi þyngra, hagsmunir konunnar til friðhelgi 

einkalífs eða fóstursins til lífs. Þegar aðgengi þungaðra kvenna að þungunarrofi er takmarkað 

í löggjöf þurfa takmarkanirnar að vera innan marka 2. mgr. og uppfylla þríþætt skilyrði 2. 

mgr. 8. gr. MSE. Í fyrsta lagi að mælt sé fyrir um þær í lögum, í annan stað að þær stefni að 

einu þeirra lögmætu markmiða sem ákvæðið telur og að síðustu að takmarkanirnar séu 

nauðsynlegar í lýðræðislegu þjóðfélagi.42 
 

                                                
39 Ronald Dworkin: Taking Rights Seriously, bls. 193-194. 
40 Björg Thorarensen: „Réttindi samkynhneigðra samkvæmt ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um 
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu“, bls. 11-12. 
41 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 288. 
42 Björg Thorarensen: „Réttindi samkynhneigðra samkvæmt ákvæði 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu um 
friðhelgi einkalífs og fjölskyldu“, bls. 12. 
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MDE, A, B og C gegn Írlandi, 16. desember 2010 (25579/05). Þrjár konur, A, B og C töldu 
þungunarrofslöggjöf Írlands brjóta gegn friðhelgi einkalífs þeirra en þær höfðu farið til 
Bretlands til að fá þungunarrof framkvæmt. Lífstíðarfangelsi lá við þungunarrofi og aðgerðin 
einungis heimiluð þegar meðganga ógnaði lífi konunnar. Hvað A og B varðaði sagði 
dómstóllinn að röskun á friðhelgi þeirra til einkalífs hefði verið lögum samkvæmt, þjónað því 
lögmæta markmiði að vernda djúpstæð siðferðileg gildi almennings og verið ásættanleg leið 
írska ríkisins til að brúa bilið milli réttinda þungaðra kvenna og fóstra til lífs. Því hefði ekki 
verið brotið gegn friðhelgi einkalífs þeirra samkvæmt 8. gr. MSE. Dómstóllinn taldi aftur á móti 
að ríkið hefði brotið gegn friðhelgi einkalífs C, þar sem meðgangan ógnaði lífi hennar. Úrræði 
laganna voru óskilvirk, með öðrum orðum hefði hún ekki getað nýtt sér þau til að fá löglegt 
þungunarrof framkvæmt. 

 
Kanadísk löggjöf hefur ekki takmarkað aðgengi þungaðra kvenna að þungunarrofi síðan 

dómur féll í máli R gegn Morgentaler, 28. janúar 1988 (19556) í Hæstarétti Kanada.43 

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að þágildandi þungunarrofslöggjöf bryti í bága við rétt 

þungaðra kvenna til lífs, frelsis og öryggis. Það væri stórkostlegt inngrip í líkama kvenna að 

neyða þær til að ganga með fóstur, ef þær uppfylltu ekki handahófskennd skilyrði löggjafans. 

Rétturinn taldi takmarkanirnar á friðhelgi einkalífs þungaðra kvenna ekki nauðsynlegar til að 

ná því markmiði sem stefnt væri að, að vernda fóstrið. 

 

3.2 Útfærsla meginreglunnar í hegningarlöggjöf 

3.2.1 Líf fósturs 

Meginreglan um að fóstur megi ekki deyða birtist skýrast í 216. gr. almennra hegningarlaga 

nr. 19/1940 (hér eftir nefnd hgl.) þar sem refsing er lögð við því að rjúfa þungun allt frá því að 

fósturástand hefst og þar til því lýkur. Í athugasemdum um ákvæðið með greinargerð 

frumvarpsins segir að fósturástand hefjist við frjóvgun og ljúki þegar barn lifir utan við 

líkama konunnar. Hegningarlögin draga skýra línu milli fósturs og manneskju, þar sem 

ákvæði 216. gr. hgl., um þungunarrof, tekur til fósturlífs en 211. gr., um manndráp, til lífs 

nýfædds barns. Við manndrápi af ásetningi liggur að lágmarki fimm ára refsing en engin 

lágmarksrefsing er lögð við þungunarrofi nema það sé framkvæmt án samþykkis móður.44 Af 

ólíkri þyngd refsiákvæðanna er ljóst að löggjafinn telur líf manneskju veigameira en líf 

fósturs. Því er öruggt að draga þá ályktun að meginreglan um að fóstur megi ekki deyða leiði 

af meginreglunni um réttinn til lífs í íslenskum rétti í þeim skilningi að vernda beri lífið strax 

á fósturstigi. Fóstur eigi einhvern rétt til lífs á fósturstigi en hann styrkist til muna við 

fæðingu. 

                                                
43 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 10 (enn óbirt í A-deild Alþt.). „Þrátt fyrir víðtækar heimildir til 
þungunarrofs í Kanada eru rúmlega 90% aðgerðanna framkvæmdar fyrir lok 12. viku og einungis 0,3% eftir lok 
20. viku.“ 
44 Alþt. 1939-1940, A-deild, bls. 275 og 310.  
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Í þessum kafla verða refsiákvæði núgildandi og eldri almennra hegningarlaga um 

þungunarrof rakin í því skyni að varpa ljósi á það hvernig meginreglan um að fóstur megi 

ekki deyða hefur þróast. 

 

3.2.2 Almenn hegningarlög handa Íslandi frá 25. júní 1869 

Í almennum hegningarlögum handa Íslandi frá 1869 (hér eftir nefnd eldri hgl.) var fjallað um 

þungunarrof í 194. gr. Ákvæðið hljóðaði svo:45 
 
„Óléttur kvenmaður, sem af ásettu ráði eyðir burði sínum eða deyðir hann í móður kviði, skal 
sæta hegningarvinnu allt að 8 árum. Sömu refsingu skal sá sæta, sem í sama tilgangi brúkar 
meðöl 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.“ 
 

Ákvæðið lagði ótvírætt bann við þungunarrofi og lýsti meginregluna um að fóstur megi ekki 

deyða þess vegna afdráttarlausa. Samkvæmt því var þungunarrof refsivert og varðaði sömu 

refsingu gagnvart bæði hinni þunguðu konu og hlutdeildarmönnum hennar. Væri þungunarrof 

framkvæmt án vitundar eða vilja konunnar var mun þyngri refsing lögð við og konan þá eðli 

málsins samkvæmt ekki refsiábyrg. Þrátt fyrir bannið var framkvæmd þungunarrofs almennt 

viðurkennd með stoð í neyðarréttarsjónarmiðum þágildandi 42. gr. eldri hgl. Lækni var talið 

heimilt og jafnvel skylt að framkvæma þungunarrof til að bjarga lífi móðurinnar. Sjónarmiðið 

virðist hafa náð fremur langt þar sem yfirvofandi alvarlegt heilsutjón móður var talið nægja.46 

Meginreglan hefur því í raun ekki verið afdráttarlaus heldur takmarkast af rétti hinnar 

þunguðu konu til lífs. 

Í dómasafni Hæstaréttar má finna einn dóm þar sem ákært er fyrir brot gegn 194. gr. eldri 

hgl., Hrd. 1937, bls. 252. Í málinu var smáskammtalæknir ákærður fyrir tilraunarbrot gegn 2. 

mgr. 194. gr. Hann hafði látið þungaða konu, sem leitaði til hans í því skyni að eyða fóstri, 

liggja á legubekk undir sterkum rafljósaperum og sett rafmagnstæki inn í leggöng hennar í að 

minnsta kosti tíu mínútur í nokkur skipti. Að áliti héraðslæknisins í Reykjavík hefðu 

aðgerðirnar getað leitt til þungunarrofs. Af þeirri ástæðu taldi Hæstiréttur ákærða hafa farið út 

fyrir verksvið smáskammtalækna með þessum aðförum og sakfelldi hann. 

Ákvæði 194. gr. eldri hgl. mælir fyrir um ólíkan refsiramma eftir því hvort samþykki 

þungaðrar konu liggur fyrir. Því virðist löggjafinn hafa veitt kærkominni þungun ríkari 

réttarvernd en óvelkominni. Að minnsta kosti má segja að með þessu hafi verið viðurkennt að 

                                                
45 Tíðindi frá Alþingi Íslendinga, 1869-1870, bls. 53. 
46 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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líf fósturs væri samofið lífi hinnar þunguðu konu. Lífi konunnar og sjálfsákvörðunarrétti hefur 

því verið veitt einhver vernd. 

 

3.2.3 Almenn hegningarlög nr. 19/1940 

Lagaumhverfið var töluvert breytt frá setningu eldri hgl. þegar núgildandi hgl. voru sett enda 

höfðu heimildir til þungunarrofs verið leiddar í lög með lögum nr. 38/1935, um varnir gegn 

því að verða barnshafandi og fóstureyðingar (hér eftir nefnd lög nr. 38/1935), og lögum nr. 

16/1938, um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í veg fyrir, að það auki 

kyn sitt (hér eftir nefnd lög nr. 16/1938). Ákvæði núgildandi hgl. er að finna í 216. gr. og er 

töluvert breytt frá refsiákvæði eldri hgl. Það hljóðar svo:47 
 
„Kvenmaður sem deyðir fóstur sitt, skal sæta varðhaldi eða fangelsi allt að 2 árum. Ef 
sérstaklega ríkar málsbætur eru fyrir hendi, má ákveða, að refsing falli niður. Mál skal ekki 
höfða, ef 2 ár eru liðin frá því að brot var framið. Ónothæf tilraun er refsilaus. 
Hver, sem með samþykki móður deyðir fóstur hennar eða ljær henni lið sitt til fóstureyðingar, 
skal sæta fangelsi allt að 4 árum. Sé um mikla sök að ræða, einkum ef verknaðurinn er framinn í 
ávinningsskyni eða hann hefir haft í för með sér dauða eða stórfellt heilsutjón móður, skal beita 
allt að 8 ára fangelsi. Hafi verkið verið framið án samþykkis móður, skal refsing vera fangelsi 
ekki skemur en 2 ár og allt að 12 árum.“ 
 

Ákvæðið leggur refsingu við ólöglegu þungunarrofi. Útfærsla meginreglunnar um að fóstur 

megi ekki deyða hefur því þróast frá nær afdráttarlausu þungunarrofsbanni, til banns við 

ólöglegu þungunarrofi. Þungunarrof telst alltaf ólöglegt ef það er framkvæmt af öðrum en 

lækni. Ef þungunarrof er aftur á móti framkvæmt af lækni, með samþykki móður og innan 

takmarka þungunarrofslöggjafarinnar, er það löglegt samkvæmt 216. gr. hgl. Takmörk 

þungunarrofslöggjafarinnar verða reifuð ítarlega í kafla 4 en fela í stuttu máli í sér kröfu um 

að lögmætar ástæður þungunarrofs séu fyrir hendi og aðgerðin sé framkvæmd á viðurkenndu 

sjúkrahúsi við góð skilyrði, sbr. Hrd. 1997, bls. 3600. Í málinu var læknir ákærður fyrir brot 

gegn 2. mgr. 216. gr. hgl. og 1. tl. 31. gr. laga nr. 25/1975 fyrir að hafa rofið þungun er liðnar 

voru rúmar fjórtán vikur af meðgöngutíma. Nefnd, samkvæmt 28. gr. laga nr. 25/1975, taldi 

lögmætar ástæður 1. tl. 9. gr. laganna ekki fyrir hendi og bannaði því þungunarrofið. 

Læknirinn taldi aftur á móti að lögmætar ástæður laganna væru fyrir hendi á grundvelli álits 

reynslumikils félagsráðgjafa. Hann framkvæmdi því þungunarrofið, í trássi við bann 

nefndarinnar. Hæstiréttur taldi ekki efni til að hnekkja mati læknisins á hinum lögmætu 

ástæðum laga nr. 25/1975. Því var refsiábyrgð samkvæmt 216. gr. hgl. ekki heldur talin koma 

til álita. 

                                                
47 Alþt. 1939-1940, A-deild, bls. 275.  
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Miðað við 194. gr. eldri hgl. þá hefur refsing verið færð niður í núgildandi 216. gr. hgl. og 

brottfall hennar heimilað hvað varðar móðurina sjálfa. Auk þess er ónothæf tilraun af hennar 

hálfu refsilaus. Hlutdeildarmönnum í þungunarrofi ber að refsa eftir 1. eða 2. málsl. 2. mgr. 

liggi samþykki móður fyrir en eftir 3. málsl. 2. mgr. ef það skorti eða er talið þýðingarlaust.48 

Refsing til handa konunnar er lægri en hlutdeildarmanna sem bendir til þess að löggjafinn hafi 

rennt styrkari stoðum undir það hagsmunamat sitt frá eldri hgl. að ljá lífi og 

sjálfsákvörðunarrétti konunnar vernd. Þá hefur löggjafinn litið þungunarrof alvarlegri augum 

ef friðhelgi konunnar til einkalífs hefur verið raskað í þeim skilningi að þyngri refsing liggur 

við þungunarrofi ef heilsufarslegt tjón hennar leiðir af því.  

Ákvæðið hefur haldist óbreytt frá gildistöku laganna árið 1940 að undanskildu því að 

varðhaldsrefsingin í 1. málsl. 1. mgr. ákvæðisins var afnumin með breytingarlögum nr. 

82/1998.49 Gildi þess er fremur takmarkað í ljósi erfiðrar sönnunarstöðu þegar þungunarrof er 

annars vegar, líkt og sjá má í Hrd. 1951, bls. 310. Þar játaði kona að hafa beðið lækni um að 

eyða fóstri, sem hún taldi sig ganga með. Héraðsdómur sakfelldi bæði konuna og lækninn 

fyrir brot gegn 216. gr. hgl., hana fyrir brot gegn 1. mgr. og hann fyrir brot gegn 2. mgr. 

Rannsókn málsins bar það með sér að þungunarrof hafi mögulega verið framkvæmt en meiri 

líkur voru taldar á því að ósjálfrátt fósturlát hafi orðið. Hæstiréttur sýknaði lækninn með þeim 

rökum að varhugavert væri að telja að fullnægjandi sannanir lægju fyrir þess efnis að hann 

hafi rofið þungun konunnar, þar sem ósannað var að hún hafi gengið með lifandi fóstur þegar 

hún kom til hans. Þá sýknaði Hæstiréttur einnig konuna sjálfa, þar sem ósannað var að 

tilraunin til þungunarrofs hafi verið nothæf. 

4 Undanþágur frá meginreglunni í löggjöf um þungunarrof 

4.1 Almennt 

Lög nr. 38/1935 urðu þau fyrstu á Íslandi til að heimila þungunarrof og vöktu mikla athygli 

utan landsteinanna.50 Stuttu síðar voru lög nr. 16/1938 sett, sem bættu við heimildirnar. Með 

setningu lagabálkanna voru veittar undanþágur frá meginreglunni um að fóstur megi ekki 

deyða. Þær fólu í sér að þungaðri konu og lækni varð ekki gerð refsing fyrir framkvæmd 

þungunarrofs ef leyfi fengist á grundvelli laganna. Meginreglan um að fóstur megi ekki deyða 

var ætíð baksvið laganna og ákvæði þeirra því ávallt túlkuð með hliðsjón af henni, líkt og sjá 

má í eftirfarandi dómi Hæstaréttar. 
 

                                                
48 Alþt. 1939-1940, A-deild, bls. 310. 
49 Alþt. 1997-1998, A-deild, bls. 6161. 
50 Vilmundur Jónsson: Með hug og orði II, bls. 174. 
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Hrd. 1975, bls. 164. Í dóminum hafði þunguð kona fengið leyfi til þungunarrofs á grundvelli 3. 
gr. laga nr. 16/1938 en verið neitað um framkvæmd þess á sjúkrahúsi. Af þeim sökum höfðaði 
hún mál á hendur íslenska ríkinu og krafðist, ásamt eiginmanni sínum, að skaðabótaábyrgð 
ríkisins yrði viðurkennd. Meirihluti Hæstaréttar sagði: „Það er meginregla íslensks réttar, að 
fóstur má eigi deyða. Er ólögmæt fóstureyðing refsiverð, að því er varðar háttsemi móður og 
þess manns, sem að henni veitir, samkvæmt 216. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940, sbr. 
og 11. gr. laga nr. 38/1935 og 9. gr. laga nr. 16/1938.“ Hæstiréttur túlkaði ákvæði um 
þungunarrof því í ljósi meginreglunnar og taldi ekki unnt að reisa skaðabótaskyldu íslenska 
ríkisins á því að þungunarrof hafi ekki fengist framkvæmd. Hvorki lög nr. 16/1938 legðu þá 
skyldu á hendur ríkinu að sjá til þess að þungunarrof fengist framkvæmt. Dómurinn verður 
nánar reifaður í kafla 4.3. 

 
Þungunarrof hefur ætíð verið skilgreint á þann hátt í þungunarrofslöggjöf að þungun sé rofin 

áður en fóstur nær lífvænlegum þroska, þó lífvænleiki hafi verið bundinn ólíkum 

tímasetningum.51 Frá setningu laga nr. 38/1935 hefur þróun þungunarrofslöggjafar í 

íslenskum rétti verið í þá átt að rýmka heimildirnar en með rýmri heimildum takmarkast 

meginreglan um að fóstur megi ekki deyða.52 Í þessum kafla verður þróunin rakin og sett í 

samhengi við samspil ríkjandi siðferðis og gagnrýnins siðferðis. Þá verður gerð grein fyrir því 

frumvarpi til laga um þungunarrof sem nú liggur fyrir á Alþingi. 

 

4.2 Lög nr. 38/1935 um varnir gegn því að verða barnshafandi og fóstureyðingar 

Frumvarp til laga nr. 38/1935 var lagt fram á 48. löggjafarþingi árið 1934 og samþykkt 

óbreytt í meginatriðum að undanskildu því að ein tegund heimildanna var frekar talin eiga 

heima í lögum nr. 16/1938. Frumvarpið var samið af þáverandi landlækni, Vilmundi Jónssyni. 

Tilgangur þess var að leysa úr þeim skyndilegu vandræðum að læknar framkvæmdu 

þungunarrof eftir vafasömum heimildum. Samkvæmt heilbrigðisskýrslu ársins 1931 höfðu 

fimmtán þungunarrof verið framkvæmd vegna „blóðleysis“ þungaðrar konu. Í greinargerðinni 

með frumvarpinu var það sagt sýndarástæða og að læknar stæðu „á hálu svelli með lögin yfir 

höfðinu eins og þau eru.“ Þá var markmið frumvarpsins að gera málaflokknum góð skil þar 

sem almenningi og læknastéttinni hefði hneigt til að líta svo á að refsiákvæði 

hegningarlaganna væri dauður lagabókstafur.53 

 
„Yfir landið er skollin sú alda, sem lengi hefir flætt um önnur menningarlönd, að fleiri og fleiri 
konur í öllum stéttum, giftar og ógiftar, ríkar og fátækar, siðlátar og léttúðugar, trúaðar og 
vantrúaðar, og að því er virðist án tillits til pólitískra skoðana, gera þær kröfur til lækna, að þeir 
losi þær hispurslaust við óvelkomin fóstur sín - og þau eru ákaflega oft óvelkomin.“54 

                                                
51 Í lögum nr. 38/1935 var lífvænleiki til að mynda miðaður við 28. viku en í frumvarpi til laga um þungunarrof, 
sem liggur fyrir á Alþingi, er lífvænleiki miðaður við 22. viku. 
52 Ályktun þessi er dregin af þeim orðum Jónatans Þórmundssonar í grein hans „Samanburður á afbrotahneigð 
karla og kvenna“ að gildi 216. gr. hgl. hafi vitanlega minnkað að mun við setningu laga nr. 25/1975. 
53 Alþt. 1934, A-deild, bls. 87, 91 og 92. 
54 Alþt. 1934, A-deild, bls. 87. 



 

 17 

 
Þungunarrof var skilgreint sem líflát burðar í móðurkviði áður en þunguð kona hafði gengið 

með hann fullar 28 vikur eða fósturláti komið til leiðar.55 Svo virðist sem fóstur hafi verið 

talið lífvænlegt við tuttugustu og áttundu viku og litið svo á að um barn væri að ræða eftir 

þann tíma. Í lögunum var veitt heimild til þungunarrofs fram á áttundu viku meðgöngu af 

heilbrigðisástæðum. Ef liðnar voru meira en átta vikur mátti læknir eingöngu framkvæma 

þungunarrof ef aðgerðin var hættuminni fyrir konuna en áframhaldandi meðganga og fæðing. 

Í greinargerð með frumvarpinu sagði að nauðsynlegt væri að mat á því hvort þörf væri á 

þungunarrofi tæki mið af aðstæðum hverju sinni. Ófullnægjandi heilbrigðisástæður gátu því 

orðið fullnægjandi með skírskotun til félagslegra ástæðna. Einungis læknar máttu framkvæma 

þungunarrof og það á sjúkrahúsum sem fengið höfðu tilskilt leyfi ráðherra. Rökstuddrar 

greinargerðar yfirlæknis sjúkrahússins og annars læknis um nauðsyn aðgerðarinnar var alltaf 

krafist.56  

Með setningu laganna veitti löggjafinn heimildir til þungunarrofs í rýmri tilvikum en 

þegar lífi konunnar stóð ógn af meðgöngu. Löggjöfin viðurkenndi þannig að þungunarrof 

varðaði friðhelgi þungaðrar konu til einkalífs að einhverju leyti, þó embættismenn og 

sérfræðingar hefðu ákvörðunarvaldið um framkvæmd þungunarrofs. Engar efnislegar 

breytingartillögur voru lagðar fram, að undanskildu því að talið var eðlilegra að ein tegund 

heimildinna yrði færð í frumvarp til laga nr. 16/1938. Því virðist hafa verið samstaða á 

Alþingi um meginefni frumvarpsins og má ætla að það hafi endurspeglað ríkjandi siðferði 

þessa tíma. 

 

4.3 Lög nr. 16/1938 um að heimila í viðeigandi tilfellum aðgerðir á fólki, er koma í veg 

fyrir, að það auki kyn sitt 

Frumvarp til laga nr. 16/1938 var lagt fram á 52. löggjafarþingi árið 1937 og samþykkt 

óbreytt. Frumvarpið var samið af þáverandi landlækni, Vilmundi Jónssyni. Hann gaf 

greinargerðina með frumvarpinu út í ritgerð sem hann nefndi, „Afkynjanir og vananir“, í því 

skyni að hún yrði aðgengilegri almenningi.57 Lögin fjölluðu um heimildir til afkynjana, 

vanana og þungunarrofs en samhengisins vegna verður einungis gert grein fyrir heimildum 

laganna til þungunarrofs hér. 

Heimildir laganna til þungunarrofs voru tvenns konar og komu til viðbótar heimildum 

                                                
55 Alþt. 1934, A-deild, bls. 83. 
56 Alþt. 1934, A-deild, bls. 98. 
57 Vilmundur Jónsson: Með hug og orði II, bls. 165. 
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laga nr. 38/1935. Annars vegar var heimild til þungunarrofs veitt þegar þungun mátti rekja til 

nauðgunar, þó einungis að því tilskildu að sökunautur hafi verið fundinn sekur um brotið fyrir 

dómi. Hins vegar var heimild veitt þegar ætla mátti að fólk byggi yfir sérstaklega hættulegum 

ættareinkennum.58 Ættareinkennin voru talin upp í lögunum, „...alvarlegur vanskapnaður, 

hættulegur sjúkdómur, andlegur eða líkamlegur, fávitaháttur eða hneigð til glæpa, ...“59 

Vilmundur tók það skýrt fram í ritgerð sinni að um heimildir væri að ræða og aldrei mætti 

rjúfa þungun gegn vilja konunnar, nema hún hefði „á engan hátt vit fyrir sjálfum sér vegna 

æsku, geðveiki eða fávitaháttar“. Þá þurfti samþykki lögráða- eða tilsjónarmanns.60 Lögin 

mæltu ekki fyrir um að þungunarrof skyldi framkvæmt innan ákveðins tímaramma en telja 

verður að heimildirnar hafi verið fram að 28. viku þar sem þau vísa til laga nr. 38/1935 um 

skilgreiningu þungunarrofs.61 

Vilmundur taldi það eftirsóknarvert að fjölbreytileiki blómstraði í samfélaginu, innan 

heilbrigðra marka, og að frumvarpið kæmi ekki til vegna draumóra um víðtækar „kynbætur“ 

þjóðarinnar.62 Það virðist þó ákveðin þversögn fólgin í þeim orðum að fjölbreytileiki sé 

eftirsóknarverður innan heilbrigðra marka og ekki allskostar ljóst hvað hann átti við. Þó má 

áreiðanlega draga þá ályktun að Vilmundur hafi með hinum sérstaklega hættulegu 

ættareinkennum átt við fatlanir og hneigðir til að fremja glæpi. 

Lögin nr. 16/1938 komu til kasta Hæstaréttar í áðurnefndum Hrd. 1975, bls. 164. 
 
Málsatvik voru þau að leyfi til þungunarrofs var veitt rúmlega tveimur vikum eftir að sótt var 
um það, með því skilyrði að aðgerðin yrði framkvæmd á fæðingardeild Landspítalans af 
læknum deildarinnar. Konan var lögð inn á deildina viku eftir leyfisveitinguna en útskrifuð 
nokkrum dögum síðar án þess að aðgerðin hafi verið framkvæmd. Yfirlæknir deildarinnar 
neitaði að framkvæma þungunarrofið af þeirri ástæðu hve langt konan var gengin með og hve 
hættuleg aðgerðin væri þegar svo stæði á. Konan var þá komin fjórtán vikur á leið og 
samkvæmt læknum fæðingardeildarinnar voru þungunarrof í slíkum tilvikum eingöngu 
framkvæmd til að bjarga lífi hinnar þunguðu konu. Héraðsdómur taldi að þrátt fyrir að lög nr. 
16/1938 legðu ekki þá skyldu á herðar lækna að framkvæma þungunarrof, yrði að telja þegar 
litið væri til tilgangs laganna, að réttur til þungunarrofs hafi stofnast við leyfisveitingu, svo 
framarlega sem stefnanda snerist ekki hugur og aðgerðin væri forsvaranleg vegna heilsufars 
hennar. Leggja yrði þá skyldu á stjórnvöld að mál sem þessi fengju eins hraða afgreiðslu og 
hægt væri en það hafi skort í þessu tilfelli. Héraðsdómur viðurkenndi skaðabótaskyldu ríkisins 
þar sem það væri réttlátt og eðlilegt að samfélagið bæri ábyrgð á atvikinu. Meirihluti 
Hæstaréttar sneri niðurstöðu héraðsdóms. Hann grundvallaði skýringu sína á lögum nr. 16/1938 
á því baksviði laganna að fóstur megi ekki deyða og að læknum hafi ekki verið skylt að 
framkvæma þungunarrofið vegna ríkjandi viðhorfa gagnvart fóstureyðingum. Því yrði 
skaðabótaskylda ríkisins ekki reist á því að ríkinu yrði skylt að sjá til þess að þungunarrof yrði 
framkvæmt, þó löglegt leyfi hefði fengist til þess. Minnihlutinn sagði að túlka yrði lög eftir 

                                                
58 Vilmundur Jónsson: Með hug og orði II, bls. 170. 
59 Alþt. 1937, A-deild, bls. 402. 
60 Vilmundur Jónsson: Með hug og orði II, bls. 173. 
61 Alþt. 1934, A-deild, bls. 83. 
62 Vilmundur Jónsson: Með hug og orði II, bls. 165. 
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réttarþörfum hvers tíma. Löggjafanum hljóti að hafa verið ljóst við smíð laganna að aðstoð 
stjórnvalda væri nauðsynleg svo lögin kæmu að gagni. Því bæri að túlka ákvæði laganna á þann 
hátt að stjórnvöldum hefði borið skylda til að tryggja framkvæmd aðgerðarinnar. Ljóst væri að 
þungunarrofið hafi ekki verið framkvæmt vegna mistaka í stjórnsýslu og ríkið væri því 
bótaábyrgt í ljósi meginreglna laga með hliðsjón af réttarþróuninni í þeim efnum. 
 

Það virðist skýrt af þessari lögskýringu Hæstaréttar að ríkjandi siðferði og gagnrýnið siðferði 

hefur rekist á. Meirihlutinn grundvallar lögskýringu sína á meginreglunni um að fóstur megi 

ekki deyða og ríkjandi viðhorfum gagnvart þungunarrofs en minnihlutinn á réttarþörfum. 

Minnihlutinn teldi réttarþarfir þær að meginreglan um að fóstur megi ekki deyða hefði 

takmarkast samhliða rýmri heimildum til þungunarrofs og því væri rétt að líta svo á að réttur 

hefði stofnast til þungunarrofs við leyfisveitinguna.63 

 

4.4 Lög nr. 25/1975 um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um 

fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir 

Nefnd þriggja karla var skipuð til endurskoðunar laga nr. 38/1935 og 16/1938. Kynjahlutföll 

voru síðar jöfnuð í kjölfar þess að samtök kvenna fóru fram á að meirihluti nefndarinnar yrði 

skipaður konum. Nefndin framkvæmdi rannsókn með því að taka viðtöl við konur sem rofið 

höfðu þungun, auk þess sem hún kynnti sér ítarlega erlenda löggjöf. Afraksturinn varð 

frumvarp til laga sem lagt var fyrir Alþingi á 94. löggjafarþingi árið 1973. Það lagði til að 

endanlegur ákvörðunarréttur um þungunarrof yrði hjá konunni, ef engar læknisfræðilegar 

ástæður mæltu gegn aðgerðinni og ef hún yrði framkvæmd fyrir lok tólftu viku meðgöngu. 

Tillagan tók mið af því sjónarmiði að það væri réttlætismál að kona yrði ekki neydd til að 

fæða barn þegar hún vildi og teldi rétt að rjúfa þungun. Þá var lagt til að 1. mgr. 216. gr. 

hegningarlaga, varðandi refsiábyrgð óléttrar konu, yrði felld niður. Heilbrigðisástæður konu, 

sem legði á sig ólöglegt þungunarrof með tilheyrandi áhættu og erfiðleikum, voru sagðar 

uppfylla þær kröfur sem gerðar væru um læknisfræðilegar ástæður löglegs þungunarrofs. 

Refsiákvæðið væri ekki notað í reynd og virtist ekki hafa nein almenn varnaðaráhrif, auk þess 

sem það kæmi ákaflega hart niður á konunni. Frumvarpið var mjög umdeilt bæði innan og 

utan Alþingis og náði ekki fram að ganga.64 

Frumvarpið var endurskoðað af nefnd þriggja karla og lagt fram í nýrri mynd. Þar var lagt 

                                                
63 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði, bls. 346-347. 
64 Alþt. 1973-1974, B-deild, bls. 712. 
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til að ákvörðunarréttur um þungunarrof yrði áfram í höndum embættismanna og sérfræðinga, 

á sama tíma og bæri að taka tillit til mats konunnar á eigin aðstæðum. Greinargerð tveggja 

lækna, eða eftir atvikum læknis og félagsráðgjafa, skyldi liggja fyrir.65 

Frumvarpið náði fram að ganga og varð því að núgildandi lögum nr. 25/1975.66 Lögin 

eru að ákveðnu leyti málamiðlun miðað við fyrra frumvarpið þar sem ákvörðunarréttur um 

þungunarrof er, líkt og í eldri löggjöf, í höndum lækna í stað konunnar. Rökstyðja mætti að 

núgildandi lög hafi orðið til fyrir samspil ríkjandi og gagnrýnins siðferðis, að því leyti að taka 

ber tillit til mats konunnar á eigin aðstæðum. Að baki eldri lögunum nr. 38/1935 bjó ríkjandi 

siðferði þess tíma, að ákvörðunarréttur skyldi vera í höndum sérfræðinga. Aftur á móti bjó hið 

gagnrýna siðferði að baki upprunalega frumvarpsins til laga nr. 25/1975, að virða ætti 

sjálfsákvörðunarrétt kvenna. Lög nr. 25/1975 fetuðu, þegar þau voru sett, meðalveg þessa 

tveggja andstæðu sjónarmiða og gáfu sjálfsákvörðunarrétti kvenna vægi, þótt það vægi hafi 

getað talist takmarkað. 

Með gildistöku núgildandi laga nr. 25/1975 varð töluverð breyting frá fyrri löggjöf um 

þungunarrof. Þungunarrof er þar skilgreint sem „læknisaðgerð sem kona gengst undir í því 

skyni að binda enda á þungun áður en fóstrið hefur náð lífvænlegum þroska.“ Heimildirnar 

eru rýmri en í eldri löggjöf, svo löggjafinn veitir friðhelgi einkalífs konunnar aukið svigrúm 

frá eldri lögum. Þungunarrof er heimilað af félagslegum ástæðum einum saman og líkt og 

áður segir á að taka tillit til mats viðkomandi á eigin aðstæðum. Aðgerðirnar eru heimilaðar til 

loka tólftu viku og til loka sextándu viku ef ástæður uppgötvast ekki fyrr en eftir þá tólftu. 

Þungunarrof má aðeins framkvæma eftir sextándu viku meðgöngutímans af tveimur ástæðum. 

Annars vegar ef lífi og heilsu konunnar er stefnt í því meiri hættu með lengri meðgöngu eða 

fæðingu. Hins vegar ef miklar líkur eru á vansköpun, erfðagöllum eða sköddun fósturs. 

Framkvæmd þungunarrofs eftir sextándu viku er háð samþykki nefndar sem starfar á 

grundvelli laganna og er skipuð þremur aðilum, lækni, lögfræðingi og félagsráðgjafa.67 

 

4.5 Frumvarp til laga um þungunarrof 

Heilbrigðisráðherra skipaði í mars 2016 nefnd sem ætlað var að vinna að heildarendurskoðun 

laga nr. 25/1975. Nefndin taldi brýna þörf á breytingum á lögum nr. 25/1975 hvað varðaði 

ákvörðunarrétt konu, að kona ætti sjálf að taka ákvörðun um þungunarrof. Því lagði nefndin 

til að þungunarrof yrði heimilt að beiðni konu fram að lokum tuttugustu og annarrar viku 

                                                
65 Alþt. 1974-1975, B-deild, bls. 1401-1402. 
66 Alþt. 1974-1975, A-deild, bls. 1468-1473. 
67 Alþt. 1974-1975, A-deild, bls. 1469. 
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þungunar ef engar læknisfræðilegar ástæður mæltu gegn því. Niðurstöður nefndarinnar voru 

að hluta til lagðar til grundvallar við gerð frumvarpsins.68 

Í 1. mgr. 1. gr. frumvarpsins kemur fram 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.“69 Þungunarrof er skilgreint í 

lögunum sem það þegar „rof er gert á þungun konu, að hennar beiðni, annaðhvort með 

læknisaðgerð eða lyfjagjöf.“70 Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að orðinu 

þungunarrof sé ætlað að koma í stað orðsins fóstureyðing, sem hafi verið talið gildishlaðið og 

þekkist ekki í nágrannalöndum okkar. Frumvarpið veitir heimildir til að rjúfa þungun konu til 

loka tuttugustu og annarar viku þungunar, að hennar beiðni. Eftir þann tíma er lagt til að 

þungunarrof verði einungis heimilt ef lífi þungaðrar konu er stefnt í hættu eða ef fóstur telst 

ekki lífvænlegt til frambúðar og skal staðfesting tveggja lækna liggja fyrir um það. Í 

greinargerð kemur fram að ekki sé átt við fatlaða einstaklinga sem lifa munu lífi með 

langvarandi stuðningsþarfir.71 

Sú tillaga að ákvörðunin verði konunnar einnar styðst fyrst og fremst við það sjónarmið 

að sjálfsákvörðunarréttur og sjálfsforræði hennar sé virt. Það sé rétt að gera ráð fyrir því að 

kona hafi betri hugmynd um eigin félagslega, andlega og heilsufarslega hagi en sérfræðingar. 

Henni sé treystandi til að taka ákvörðun um þungunarrof, ákvörðun um eigið líf og framtíð, 

og eigi ekki að þurfa að skýra frá þeim ástæðum sem baki ákvörðunarinnar búa. Skilyrtar 

heimildir til þungunarrofs væru til þess fallnar að ýta undir skömm og vanlíðan kvenna.72 

Í frumvarpi til nýrra laga um þungunarrof er ákvörðunarvaldið um þungunarrof lagt í 

hendur konunnar, sem samræmist dómi Hæstaréttar Kanada sem reifaður var í kafla 3.1.3, að 

það sé stórkostlegt inngrip í líkama kvenna að neyða þær til að ganga með fóstur, nema þær 

uppfylli ákveðin handahófskennd skilyrði sem þær hefðu sjálfar ekkert að segja um. 

 

5 Niðurstöður 
Meginreglan um að fóstur megi ekki deyða hefur takmarkast við ólöglegt þungunarrof frá 

setningu laga nr. 39/1935 en var nánast fortakslaus fyrir hana. Þróun réttarins stefnir í átt sem 

takmarkar gildi meginreglunnar, þar sem þunguðum konum eru veittar rýmri heimildir til 

                                                
68 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 4 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
69 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
70 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 1 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
71 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 2-3 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
72 Þskj. 521, 149. lögþ. 2018-2019, bls. 5 (enn óbirt í A-deild Alþt.). 
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þungunarrofs á kostnað fósturlífsins. Ákvæði hgl. hafa breyst frá því að leggja nær skýlaust 

bann við þungunarrofi til þess að leggja bann við ólöglegri fóstureyðingu. Með 216. gr. hgl. er 

löggjafanum því gefinn laus taumurinn til að vega og meta hagsmuni fósturs og þungaðrar 

konu til lífs, innan marka krafna MSE um meðalhóf. Af rakinni réttarþróun um þungunarrof 

út frá meginreglunni um að fóstur megi ekki deyða má lesa þrenn meginatriði. 

Í fyrsta lagi takmarkast meginreglan um að fóstur megi ekki deyða af meginreglunni um 

rétt konu til lífs, þar sem víðtækar heimildir hafa staðið til þess að rjúfa þungun þegar heilsu 

eða lífi konu stafar hætta af meðgöngu. Þessar takmarkanir hafa verið útfærðar með einum 

eða öðrum hætti frá gildistöku eldri hgl. árið 1869. 

Í öðru lagi takmarkast meginreglan sífellt meira af friðhelgi einkalífs konunnar. Með 

setningu laga nr. 38/1935 viðurkenndi löggjafinn að þungunarrof varðaði friðhelgi einkalífs 

konunnar að einhverju leyti, þó ákvörðunarvaldið væri í höndum embættismanna og 

sérfræðinga. Með tilkomu núgildandi laga nr. 25/1975 gekk löggjafinn lengra í að veita 

friðhelgi konunnar vernd, þar sem embættismönnum og sérfræðingum er gert að taka tillit til 

mats konunnar á eigin aðstæðum. Frumvarp það, sem nú liggur fyrir á Alþingi, miðar við að 

þungaðri konu verði veittur skilyrðislaus sjálfsákvörðunarréttur fram til loka tuttugustu og 

annarrar viku þungunar, þegar fóstur telst lífvænlegt. Frumvarpið gerir þannig tilraun til að 

feta meðalveg milli meginreglunnar um að fóstur megi ekki deyða og meginreglunnar um 

friðhelgi einkalífs konunnar. 

Í þriðja lagi hefur meginreglan um að fóstur megi ekki deyða takmarkast við ófötluð 

fóstur allt frá gildistöku laga nr. 16/1938, þar sem heimildir til að rjúfa þungun þegar fóstur er 

fatlað hafa verið bundnar sömu skilyrðum og heimildir til að rjúfa þungun þegar lífi og heilsu 

hinnar þunguðu konu er stefnt í því meiri hættu af lengri meðgöngu eða fæðingu. Þessi 

takmörkun meginreglunnar verður að teljast í andstöðu við meginregluna um að fóstur megi 

ekki deyða. Heimildirnar virðast ekki grundvallast á neinu sérstöku hagsmunamati, þar sem 

hvorki löggjöfin sjálf né lögskýringargögn svara því hvað sé verið að vernda á kostnað lífs 

fatlaðs fósturs.  

Nýja frumvarpið til laga um þungunarrof ræður á þessu bót. Meginreglan um að fóstur 

megi ekki deyða er þar afdráttarlaus frá því tímamarki sem fóstur er lífvænlegt, að 

undanskildri heimild til að rjúfa þungun ef lífi þungaðrar konu er stefnt í hættu eða fóstur telst 

ekki lífvænlegt til frambúðar. Sérstaklega er tekið fram í frumvarpinu að þar sé ekki átt við 

fatlaða einstaklinga sem lifa munu lífi með langvarandi stuðningsþarfir. 

Gildi meginreglunnar verður sífellt takmarkaðara en það dregur þó ekki úr mikilvægi 
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hennar. Ljóst er að þegar meginreglan um að fóstur megi ekki deyða kemur til álita er réttur 

fóstursins til lífs ósamrýmanlegur rétti konunnar til friðhelgi einkalífs. Það að löggjafinn 

takmarki rétt fósturlífsins til að vernda rétt konu til friðhelgi einkalífs er ekki „lítilsvirðing við 

lífið“.73 Þvert á móti er það leið löggjafans til að styrkja stoðir réttinda.74 

Telja verður hagsmunamat löggjafans í hinu nýja frumvarpi vandað með tilliti til 

meðalhófskrafna MSE. Tekið er mið af þessum viðkvæma hagsmunaárekstri fósturlífs og lífs 

hinnar þunguðu konu með því að skilgreina ákveðið jafnvægi þar sem fósturlíf nýtur verndar 

sem lífvænlegt líf eftir tuttugustu og aðra viku og móðirin nýtur sinnar friðhelgi.   

                                                
73 IngS, 11. desember 2018, ræða hófst kl. 16:35 (enn óbirt í B-deild Alþt.). 
74 Ronald Dworkin: Taking Rights Seriously, bls. 193-194. 
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