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Ágrip: 

Ritgerð þessi fjallar um réttinn til heilsu og leitast við að skilgreina hvað í honum felist 

sem og að skoða mismundandi hliðar hans. Rétturinn til heilsu er tilgreindur í frumvarpi 

Stjórnlagaráðs að stjórnskipunarlögum, en þar er hann orðaður sem réttur til að njóta 

líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er. Fyrsti kafli ritgerðarinnar 

fjallar um réttindi almennt og skoðar þau í samhengi við neikvætt og jákvætt frelsi, 

griðaréttindi og gæðaréttindi, hugmyndir Onoru O‘Neill um skyldunálgun á réttindi og svo 

hugmynd Karal Vašáks um þrjár kynslóðir réttinda. Í öðrum kafla er rétturinn til heilsu 

skoðaður út frá skilgreiningu Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) og embætti 

mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna (OHCHR), og ræddar mismunandi hliðar hans 

út frá réttindakenningunum sem lagðar voru fram í fyrsta kafla. Í þriðja kafla er rætt 

sérstaklega um hvernig rétturinn til heilsu er frábrugðinn réttinum til heilbrigðisþjónustu.  
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Inngangur 

 Allir eiga rétt til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem 

unnt er.  

Öllum skal með lögum tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og 

fullnægjandi heilbrigðisþjónustu. 

23. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga 2012.1 

Frumvarp Stjórnlagaráðs til nýrra stjórnskipunarlaga leggur til ýmsar viðbætur við 

mannréttindakafla stjórnarskrár Íslands sem var endurskoðaður árið 1995.2 Þar á meðal er 

útlistaður réttur til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt sé, og 

réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi heilbrigðisþjónustu.3 Þessi nálgun á 

réttinn til heilbrigðisþjónustu er nokkuð frábrugðin því sem er að finna í núgildandi 

stjórnarskrá, en þar er aðeins talað um rétt til aðstoðar vegna sjúkleika í 76. gr, en hún er 

svohljóðandi: „Öllum, sem þess þurfa, skal tryggður í lögum réttur til aðstoðar vegna 

sjúkleika, örorku, elli, atvinnuleysis, örbirgðar og sambærilegra atvika. Öllum skal 

tryggður í lögum réttur til almennrar menntunar og fræðslu við sitt hæfi. Börnum skal 

tryggð í lögum sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst.“4 Texta þessa ákvæðis er 

einnig að finna í frumvarpi Stjórnlagaráðs, en þar er honum skipt niður í þrjár mismunandi 

greinar sem fjalla um félagsleg réttindi, barnavernd og rétt til menntunar.5 Núgildandi 

stjórnarskrá gerir ekki neinar ákveðnar kröfur um gæði þessarar aðstoðar vegna sjúkleika, 

hvað þá að hún feli í sér rétt til að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt sé. 

                                                 
1 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 2012. https://www.althingi.is/altext/141/s/0510.html. 23. gr. 
2 Stjórnarskipunarlög um breyting á stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. nr. 33/1944, með síðari breytingum nr. 

97/1995. https://www.althingi.is/altext/119/s/0142.html. 
3 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 23. gr. 
4 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands nr. 33/1944. https://www.althingi.is/lagas/nuna/1944033.html. 76. gr. 
5 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 12., 22. og 24. gr. 



5 

 

23. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga tilgreinir sem sagt tvennskonar 

réttindi. Annars vegar réttinn til heilsu (1. málsgrein) og hins vegar réttinn til 

heilbrigiðsþjónustu (2. málsgrein). 

Rétturinn til heilbrigiðsþjónustu er almennt viðurkenndur á Íslandi, en rétturinn til heilsu6 

er töluvert umdeildari. Það er skýrt og greinilegt hvað nákvæmlega felst í réttinum til 

heilbrigðisþjónustu; tilkallsréttur einstaklingsins um að fá aðstoð þegar hann veikist eða 

slasast og skylda yfirvalda til þess að útvega þessa aðstoð (eða í það minnsta sjá til þess að 

einhver útvegi hana). Rétturinn til heilsu er töluvert óskýrari og það er erfiðara að gera 

grein fyrir því hvað nákvæmlega felst í honum. Því er ekki að furða að þessi fyrri 

málsgrein hafi verið umdeild innan Stjórnlagaráðs, en þar var deilt um hvort hægt væri að 

tryggja með lögum að fólk hafi heilsu, og hvað þá að hún sé í hæsta mæli sem unnt er.7 

Það er því viðeigandi að staldra við og spyrja hvað það sé að hafa rétt til heilsu í hæsta 

marki sem unnt sé. 

Í þessari ritgerð mun ég greina hvað átt sé við þegar talað er um rétt til að njóta heilsu að 

hæsta marki sem unnt er, hvers eðlis sá réttur er og hvaða undirréttindi hann felur í sér. Ég 

mun skoða réttinn til heilsu sérstaklega út frá því hvernig hann tengist bæði neikvæðu og 

jákvæðu frelsi, hugmynum Karels Vašáks um kynslóðir réttinda og gagnrýni Onoru 

O‘Neill á mannréttindi, en hún ræðir sérstaklega um réttinn til heilsu. 

Áður en lengra er haldið er rétt að taka fram að fleiri en ein útgáfa af frumvarpi 

Stjórnlagaráðs hefur verið birt og sum atriði eru ólík á milli útgáfna. Greinin sem um er að 

                                                 
6 Glöggur lesandi kann að hafa tekið eftir því að það er ákveðinn orðalagsmunur á að hafa rétt til heilsu og að 

hafa rétt á að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt er. Ég lít svo á að hér sé aðeins um að ræða mun á 

orðalagi, en ekki efnislegan mun og nota því hugtakið réttur til heilsu sem samheiti yfir réttur til að njóta 

heilsu að hæsta marki sem unnt er. Rétturinn til að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt er er meira lýsandi 

hugtak, en er óþjált. Þess vegna skrifa ég oftar rétturinn til heilsu, en lesandi ætti að skilja þessi tvö hugtök 

sem eitt og sama fyrirbærið. 
7 Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum 2011. 

http://www.stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp_med_skyringum.pdf. Bls. 70. 
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ræða í þessari ritgerð er þó eins í öllum útgáfum. Ég styðst hér við þá útgáfu frumvarpsins 

sem var lögð fram á Alþingi af meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar árið 2012 og 

þá greinagerð sem fylgdi henni. Til hliðsjónar hef ég óbreytta útgáfu Stjórnlagaráðs áður 

en frumvarpið fékk eiginlega meðferð á þingi, enska þýðingu á útgáfu Stjórnlagaráðs og þá 

útgáfu frumvarpsins sem var lögð fram á Alþingi af þingflokki Pírata árið 2019.8 

1. kafli – Eðli réttinda 

1.1 Neikvætt og jákvætt frelsi 

Bandaríski heimspekingurinn Isaiah Berlin greinir frelsi í tvö mismunandi hugtök; 

neikvætt og jákvætt frelsi. Neikvætt frelsi er frelsi í þeim skilningi að maður sé ekki 

bundinn af gjörðum annarra, þ.e. frelsi til þess að vera látinn í friði.9 Jákvætt frelsi er frelsi 

í þeim skilningi að ráða yfir sjálfum sér; að vera sinn eigin herra.10 

Frelsi í neikvæða skilningnum er nokkuð einfalt hugtak. Þetta er frelsi í þeim skilningi sem 

klassískir stjórnmálaheimspekingar11 töluðu helst um; frelsi frá hlekkjum. Ef valdi er beitt 

til að banna einstaklingi að gera eitthvað eða skylda hann til einhvers, þá er hann ófrjáls í 

neikvæða skilningnum.12 

Frelsi í jákvæða skilningnum er ekki að vera laus við valdbeitingu, heldur frekar að hafa 

vald yfir sjálfum sér og sínum gjörðum. Ef einstaklingur er ófrjáls í jákvæða skilningnum, 

þá þýðir það ekki endilega að hann sé beittur valdi sem hamlar gjörðir hans, heldur að 

hann sé ófær um að taka ákvarðanir um líf sitt. Samkvæmt jákvæðu hugmyndinni um 

                                                 
8 Þess má geta að frumvarp Pírata var sett fram á meðan skrifum þessarar ritgerðar stóð. Það frumvarp er, í 

það minnsta hvað varðar réttinn til heilsu, óbreitt frá 2012. 
9 Isaiah Berlin. 1994. Tvö hugtök um frelsi. Heimspeki á tuttugustu öld. Bls. 157 
10 Berlin. Bls. 165. 
11 Berlin á hér aðallega við enska hugsuði sem skrifuðu á 17.-19. öld og áttu þátt í að móta þá 

hugmyndafræði sem við nefnum í dag liberalisma eða frjálshyggju/frjálslyndi. Hann nefnir sérstaklega John 

Stuart Mill, John Locke, Adam Smith, Thomas Hobbes og Jeremy Bentham (Berlin. Bls. 158-160). 
12 Berlin. Bls. 157. 
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frelsi er manneskja ekki raunverulega frjáls nema hún geti stjórnað lífi sínu í samræmi við 

eigin markmið og skynsemi.13 Berlin þykir slíkur skilningur á frelsi vandasamur. 

Samkvæmt honum felur jákvæða skilgreiningin á frelsi meðal annars í sér að til þess að 

manneskja geti talist frjáls, þurfi hún ekki bara að geta tekið sínar eigin ákvarðanir, heldur 

þarf hún að búa yfir getu til að taka skynsamar ákvarðanir. Þetta skapar þá hættu að ef að 

valdhafi telur sig vita betur, þ.e.a.s. að hann búi yfir meiri skynsemi en þegnarnir, þá geti 

hann réttlætt hvers kyns valdbeitingar á þeim forsendum að ef þegnarnir vissu betur, þá 

myndu þeir ekki streitast á móti.14 

Þó er ekki þar með sagt að við ættum að afskrifa jákvætt frelsi á einu bretti, því það eru 

sterk rök fyrir því að án jákvæðu skilgreiningarinnar, sé skilningur okkar á frelsi mjög 

takmarkaður. Bandaríski heimspekingurinn John Christman tekur dæmi um konu sem er 

alin upp í menningu þar sem konum er kennt að þeirra eina rétta staða innan samfélagsins 

sé í þjónustu við eiginmenn sína. Konan flytur svo til annars lands þar sem konur eru 

frjálsar, í neikvæðum skilningi hugtaksins, til þess að haga lífi sínu hvernig sem þeim 

sjálfum listir. Þrátt fyrir að hafa lagalegt frelsi til að yfirgefa eiginmann sinn og lifa sem 

sjálfstæð manneskja, þá ákveður konan að halda áfram að vera gift manni sem kúgar hana. 

Samkvæmt Christman er þessi kona alls ekki frjáls, þrátt fyrir að það sé ekkert annað en 

hennar eigið uppeldi og skakka heimsmynd sem heldur henni í fjötrum.15 Ef manneskja á 

að vera raunverulega frjáls, þá þarf mun meira til en einfaldlega gefa henni leyfi til að gera 

það sem hún vill. Það þarf að sjá til þess að hún hafi bæði efnislega og vitsmunalega getu 

til að stjórna lífi sínu. 

                                                 
13 Berlin. Bls. 165-166. 
14 Berlin. Bls. 166-167. 
15 John Christman. 1991. Liberalism and Individual Positive Freedom. Ethics. Bls. 344-345. 
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Jákvæði skilningurinn á frelsi er mikilvægur svo fólk geti raunverulega verið frjálst, en við 

verðum samt að taka viðvaranir Berlins alvarlega. Konan í dæmi Christmans er vissulega 

ekki frjáls, en það skiptir máli hvaða leið samfélagið fer til þess að frelsa hana. Í 

Frakklandi eru andlitsslæður bannaðar með lögum,16 einmitt til þess að frelsa konur eins 

og þá í dæmi Christmans frá meintri kvennakúgun Íslamstrúar. Berlin og hans 

skoðanasystkini gætu hér bent á að þó að stuðningsmenn þessara laga kunni að meina vel, 

þá ganga þau á frelsi einstaklingsins til að velja sín eigin föt og trúfrelsi þeirra múslima 

sem telja andlitsslæður vera mikilvægan hluta af sinni trúariðkun. Við þurfum því að velta 

fyrir okkur hvernig við tryggjum frelsi í jákvæða skilningnum án þess að ganga á frelsi í 

neikvæða skilningnum.  

Breski heimspekingurinn A.J.M. Milne leit svo á að neikvætt frelsi væri nauðsynlegt, en 

þó ekki nægilegt skilyrði til þess að fólk gæti orðið frjálst almennt. Milne var talsmaður 

jákvæðu skilgreiningarinnar á frelsi, þ.e.a.s. hann skilgreindi frelsi sem getuna til þess að 

taka sínar eigin ákvarðanir.17 Hann bendir réttilega á að neikvætt frelsi er grunnskilyrði 

þess að fólk geti verið frjálst í víðari skilningi. Ef frelsi er getan til að taka eigin 

ákvarðanir, þá liggur í augum uppi að manneskja getur ekki talist frjáls ef hún er tilneydd 

af öðrum til að gera þetta og hitt. Milne er hins vegar á því að neikvætt frelsi eitt og sér sé 

ekki nóg til þess að gera manneskju frjálsa af því að það er ýmislegt annað sem getur 

valdið því að manneskju skorti getuna til þess að taka eigin ákvarðanir; til dæmis fátækt, 

skert aðgengi að lýðræðislegri þátttöku, skortur á menntun og skortur á heilsu.18 

Ef við setjum hugmyndir Milne í samhengi við andlitsslæðurnar í Frakklandi, þá mætti 

ætla að honum þætti algjörlega óásættanlegt að banna andlitsslæðuna með lögum af því að 

                                                 
16 Angelique Chrisafis. 2011 Full-Face Veils Outlawed as France Spells out Controversial Niqab Ban. The 

Guardian. https://www.theguardian.com/world/2011/mar/03/niqab-ban-france-muslim-veil. 
17 Á ensku „self-determination“. 
18 Alan John Mitchell Milne. 1968. Freedom and Rights. Bls. 159. 
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það myndi skerða neikvætt frelsi kvenna til að klæðast eins og þær vilja og iðka trú sína 

eins og þær kjósa. Hinsvegar er ekki þar með sagt að konurnar á bak við slæðurnar væru 

að öllu leyti frjálsar. Eins og Christman bendir á, þá getur ýmislegt skert getu 

manneskjunnar til að taka sínar eigin ákvarðanir, til dæmis uppeldi í samfélagi þar sem 

henni er einmitt kennt frá barnæsku að taka ekki sínar eigin ákvarðanir. Ef að okkur er 

raunverulega annt um frelsi múslimakvenna, þá ættum við í fyrsta lagi að virða neikvæðan 

frelsisrétt þeirra til að klæðast eins og þær sjálfar vilja og iðka trú sína eins og þær sjálfar 

kjósa, og í öðru lagi leita annarra leiða til að valdefla þær svo þær geti sleppt 

andlitsslæðunni ef þær svo kjósa.   

1.2 Griðaréttindi og gæðaréttindi 

Þessi greining á mismunandi tegundum frelsis á sér hliðstæðu í umræðum um réttindi, en 

algeng greining á réttindum er að flokka þau í neikvæð og jákvæð réttindi. Réttindi sem eru 

til þess gerð að vernda neikvætt frelsi, eru neikvæð í þeim skilningi að þau fara fyrst og 

fremst fram á að yfirvöld, sem og aðrir, geri ekki neitt til þess að brjóta á þeim. Þau réttindi 

sem eiga frekar að tryggja jákvætt frelsi, eru jákvæð af því að þau fara fram á að einhver (í 

flestum tilfellum yfirvöld) framkvæmi einhverskonar verknað til þess að uppfylla þau. Í 

bókinni Siðfræði lífs og dauða færir heimspekingurinn Vilhjálmur Árnason okkur meira 

lýsandi nöfn fyrir þessi hugtök, en hann kallar þau griðaréttindi og gæðaréttindi. 

Griðaréttindi (eða neikvæð réttindi) eru réttindi sem eiga að tryggja að einstaklingur sé 

óáreittur (þ.e.a.s. að honum séu veitt grið frá áreiti annarra), en gæðaréttindi (eða jákvæð 

réttindi) fela í sér að útvega þurfi einstaklingnum (eða í sumum tilfellum hópnum) tiltekin 

gæði.19 

                                                 
19 Vilhjálmur Árnason. 1993. Siðfræði lífs og dauða. Bls. 86-87 
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Til þess að hægt sé að segja að einhver hafi rétt á einhverju, þarf einhver annar að hafa 

samsvarandi skyldu. Griðaréttindum fylgir taumhaldsskylda, sem er svo nefnd af því að 

hún fer fram á að eitthvað sé ekki gert. Manneskja A hefur griðarétt til lífs, sem þýðir að 

manneskja B hefur taumhaldsskyldu til þess að verða A ekki að bana. Gæðaréttindum 

fylgir hins vegar verknaðarskylda, þ.e.a.s. skylda til þess að einhver tiltekinn aðili 

framkvæmi einhvern ákveðinn verknað. Manneskja A hefur gæðarétt til menntunar, sem 

þýðir að aðili B hefur verknaðarskyldu til þess að útvega manneskju A menntun.20 

Þetta er mikilvæg aðgreining, en það er ekki þar með sagt að hún sé algild og að hægt sé 

að flokka öll réttindi sem annað hvort griðaréttindi eða gæðaréttindi. Dæmin sem ég nefndi 

hér fyrir ofan, réttur til lífs og til menntunar, falla til dæmis ekki fullkomlega í annan hvorn 

flokkinn. Rétturinn til lífs fer ekki bara fram á taumhaldsskyldu allra til þess að fremja 

ekki morð, hann fer líka fram á verknaðarskyldu yfirvalda til þess að vernda borgaranna 

frá morðum. Þetta getum við sagt um öll griðaréttindi; þeim fylgir almenn 

taumhaldsskylda til þess að brjóta ekki á þeim, en líka sértæk verknaðarskylda yfirvalda til 

þess að koma í veg fyrir að einhver brjóti á þeim.  

Reyndar mætti líka færa rök fyrir því að rétturinn til lífs sé bæði í senn griðaréttur og 

gæðaréttur sem feli í sér verknaðarskyldu yfirvalda til að verja líf borgaranna almennt, 

ekki eingöngu frá beinu líkamlegu ofbeldi. Eftir að yfir 70 manns fórust í eldsvoða í 

Grenfell Tower í London færði Jafnréttis- og mannréttindanefnd Bretlands (Equality and 

Human Rights Commission) rök fyrir því að þar hefði verið brotið á rétti þeirra látnu til 

lífs. Þó uppruni eldsins hafi að öllum líkindum verið slys, en ekki gjörð einstaklings, þá 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir flest, ef ekki öll þessi dauðföll með því að sjá til þess 

                                                 
20 Vilhjálmur Árnason. Bls. 87. 
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að Grenfell Tower stæðist eðlilegar kröfur um eldvarnaröryggi. Bresk stjórnvöld vanræktu 

sem sagt verknaðarskyldu sína til þess að vernda líf fátækra Breta.21 

Rétturinn til menntunar er gæðaréttur og sem slíkur felur hann í sér verknaðarskyldu, en 

hann er líka griðaréttur að því leyti að það væri brot á réttinum til menntunar að koma í 

veg fyrir að einhver verði sér sjálfur út um menntun. Það sama mætti segja um flest 

gæðaréttindi; þau fela líka í sér griðarétt og þar af leiðandi taumhaldsskyldu.  

1.3 O‘Neill um skyldunálgun á réttindi og sérstöðu gæðaréttinda 

Norður-Írski heimspekingurinn Onora O‘Neill ræðir þessa greiningu á réttindum og þeim 

skyldum sem tengjast þeim, en hún leggur áherslu á skyldurnar, frekar en réttindin sjálf. 

Hún bendir á að það sé aldrei hægt að tala um réttindi nema að þeim fylgi skyldur. Ef ég 

hef einhvers konar rétt, en enginn hefur samsvarandi skyldu, þá er rétturinn ekkert meira 

en tómt loforð.22 Skyldur geta hins vegar verið til án réttinda. Hún nefnir sem dæmi að fólk 

í ákveðnum samfélagsstöðum geti borið skyldur sem að fela ekki í sér samsvarandi 

réttindi: foreldrum ber að vera umhyggjusamir og fólk sem vinnur með fötluðum ber að 

vera þolinmótt, en þessar skyldur fela ekki endilega í sér að neinn annar hafi tilkall til þess 

að viðkomandi sýni þessa umhyggju eða þolinmæði á einhvern ákveðinn máta.23 Hún 

nefnir líka að fólk geti haft siðferðislegar skyldur til að lifa eftir ákveðnum dygðum og 

bendir á: „Sem dæmi má nefna að hreinskilni og sanngirni, góðvild og kjarkur hafa verið 

álitin skylda allra, og að þau eigi við í mörgum hlutverkum og gjörðum, þótt samsvarandi 

réttindi séu ekki fyrir hendi.“24 O‘Neill er aðallega að tala um siðferðislegar skyldur, en 

                                                 
21 Following Grenfell: The Right to Life. 2018. Equality and Human Rights Commission. 

https://www.equalityhumanrights.com/sites/default/files/following-grenfell-the-right-to-life_0.pdf. Bls. 6-8 
22 Onora O’Neill. 1996. Towards Justice and Virtue. Bls. 129. 
23 O’Neill. Bls. 137. 
24 O’Neill. Bls. 137. Á ensku: „For example, honesty and fairness, beneficence and courage have been 

thought of as required of all, and as holding across many roles and activities, although lacking counterpart 

obligations.“ 
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auðvelt er að hugsa sér lagalegar skyldur sem fela ekki í sér samsvarandi réttindi. Á Íslandi 

hefur fólk lagalega skyldu til að nota öryggisbelti í bifreiðum, en það er enginn sem hefur 

samsvarandi rétt á því að einhver annar sé með öryggisbelti.25 Forseti og alþingismenn 

vinna drengskaparheit að stjórnarskránni26 og það mætti því segja að þeir hafi skyldu til að 

virða stjórnarskrá Íslands. Það væri hins vegar mjög undarlegt að tala um að einhver hafi 

rétt á því að forseti eða alþingismenn virði stjórnarskrána af því að það er ekki skýrt hver 

sá rétthafi væri.27 Þar sem skyldur geta verið til án réttinda, en réttindi geta ekki verið til án 

skyldna, þykir O‘Neill það liggja í augum uppi að betra sé að líta á skyldur sem 

grundvallaratriði frekar en réttindi.28 

O‘Neill ræðir einnig muninn á griðaréttindum og gæðaréttindum,29 en hann liggur meðal 

annars í því hvar skyldur til þess að virða réttindin liggja. Samkvæmt O‘Neill skiptast 

skyldur ekki bara í verknaðar- og taumhaldsskyldur, heldur einnig í algildar og sértækar 

skyldur.30 Algild skylda er skylda sem að allir hafa, en sértæk skylda tilheyrir aðeins 

ákveðnum aðilum. O‘Neill gerir grein fyrir því að öllum réttindum, hvort sem um er að 

ræða griða- eða gæðaréttindi, fylgi sértækar skyldur sem kalla á að til staðar séu sérstakar 

stofnanir sem bera umræddar skyldur. Griðaréttindum fylgir sértæk skylda ákveðinna aðila 

til þess að vernda þau og gæðaréttindum fylgir sértæk skylda ákveðinna aðila til að útvega 

viðeigandi gæði. Griðaréttindi eru þó frábrugðin gæðaréttindum að því leyti að þeim fylgja 

líka algildar skyldur. Ef ekki eru til neinar stofnanir til að útvega gæðin sem gæðaréttindi 

                                                 
25 Umferðarlög nr. 50/1987. 71. gr. 
26 Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 10 gr. og 47. gr. 
27 Við getum varla sagt að stjórnarskráin sjálf hafi réttindi. 
28 O’Neill. Bls. 146. 
29 Hún notar reyndar örlítið öðruvísi heiti á þessi fyrirbæri. Hún kallar griðaréttindi frelsisréttindi (á ensku 

liberty rights) og gæðaréttindi ýmist réttindi til gæða og þjónustu eða velferðarréttindi (á ensku rights to 

goods and services og welfare rights). Hún á samt við sömu fyrirbæri og Vilhjálmur á við þegar hann talar 

um griða- og gæðaréttindi, þannig að ég ætla að mestu leyti að halda mig við hugtök Vilhjálms af því að mér 

þykja þau meira lýsandi. 
30 Á ensku: universal og special obligations 
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eiga að tryggja, þá er ekki hægt að brjóta á þeim þar sem ekki er ljóst hver hafi viðeigandi 

skyldur. Ef það fyrirfinnast engar stofnanir til að vernda griðaréttindi, þá er samt hægt að 

tala um að þau séu brotin (eða jafnvel virt) af því að hver einasti aðili í samfélaginu ber 

algilda skyldu til að virða þau.31 

Þetta gerir það að verkum að gæðarétttindi þarfnast töluvert meiri varkárni í útfærslu eigi 

þau að vera annað en orðin tóm. Þegar griðaréttindi eiga í hlut, þá er (næstum því) nóg að 

lýsa því yfir að þau séu til. Það er síðan nokkuð augljóst hvenær þau eru brotin og hvenær 

þau eru virt og það er augljóst hver brýtur þau. Þegar gæðaréttindi eiga í hlut, þá er ekki 

hægt að tala um að þau séu til af neinu viti fyrr en búið er að setja á fót viðeigandi 

stofnanir til að úthluta gæðum og skyldum. 

1.4 Þrjár kynslóðir réttinda 

Tékkneski mannréttindalögfræðingurinn Karel Vašák stingur upp á annarri ganglegri leið 

til að flokka réttindi, en hann flokkar þau í þrjár kynslóðir. Fyrstu kynslóðar réttindi, 

pólitísk og borgaraleg réttindi, eru þau réttindi sem varða frelsi einstaklinga í neikvæðum 

skilningi. Vašák skilgreinir þau sem neikvæð í þeim skilningi að þau krefjast þess aðeins 

að ríkið geri ekkert til þess að traðka á þeim, þ.e.a.s. þau eru griðaréttindi.32 Annarrar 

kynslóðar réttindi, félagsleg, efnahagsleg og menningarleg réttindi, eru réttindi sem 

krefjast þess að ríkið geri eitthvað fyrir einstaklinginn. Til dæmis má nefna rétt til atvinnu 

eða rétt til heilbrigðisþjónustu. Loks eru þriðju kynslóðar réttindi, samstöðuréttindi, en í 

þann flokk falla réttindi sem eru ekki réttindi einstaklinga, heldur réttindi hópa. Vašák 

                                                 
31 O’Neill. Bls. 128-131. 
32 Þetta er reyndar ekki algilt. Einn réttur sem telst án efa til pólitískra og borgaralegra réttinda er rétturinn til 

að taka þátt í kosningum. Kosningarétturinn er ekki aðeins griðarréttur, heldur felur hann líka í sér gæðarétt. 

Ríkið hefur verknaðarskyldu til þess að halda kosningar og setja upp kjörstaði. 
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nefnir þar sérstaklega rétt til samfélagslegrar þróunnar, rétt til heilbrigðs umhverfis, rétt til 

friðar og rétt til sameiginlegrar arfleifðar mannkynsins.33 

Önnur og þriðja kynslóð réttinda eru almennt séð gæðaréttindi, frekar en griðaréttindi, þar 

sem þau fela í sér verknaðarskyldur ríkisins til þess að útvega einhverskonar þjónustu eða 

gæði fyrir einstaklinga og hópa. 

2. kafli – Rétturinn til heilsu 

2.1 Hvað er réttur til heilsu? 

Í stofnsamþykkt Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (WHO) er heilsa34 skilgreind sem 

„ástand algjörrar líkamlegrar, andlegrar og félagslegrar velsældar og ekki eingöngu 

fjarvera sjúkdóma og veikinda.“35 Í þessari sömu samþykkt segir að rétturinn til að njóta 

heilsu að hæsta marki sem unnt er teljist til grundvallarmannréttinda.36 

Í stofnsamþykkt WHO er þetta orðað á ensku „the enjoyment of the highest attainable 

standard of health“37 sem mætti beinþýða sem „að njóta hæsta mögulega staðals heilsu.“ 

Þetta orðalag kemur aftur fram í alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og 

menningarleg réttindi, en í ensku útgáfunni af þeim samningi stendur í 12. grein: „The 

States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of 

the highest attainable standard of physical and mental health.“38 Ísland á aðild að þessum 

samningi og festi hann í lög árið 1979.39 Í íslenskri útgáfu hans er þetta orðað svona: „Ríki 

                                                 
33 Karel Vašák. 1977. A 30-Year Struggle. The Unesco Courier. Bls. 29–32. 
34 Enska hugtakið „health.“ 
35 Constitution of the World Health Organization. 1946. 

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua=1. Bls. 1. Á ensku „a state of complete 

physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease and infirmity.“ Þýtt af höfundi. 
36 Constitution of the World Health Organization. Bls. 1. 
37 Constitution of the World Health Organization. Bls. 1. 
38 „International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights“ (1966). 

https://en.wikisource.org/wiki/International_Covenant_on_Economic,_Social_and_Cultural_Rights. 12. gr. 
39 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 1979. 

https://www.althingi.is/lagas/nuna/1979010.2c4.html. 
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þau sem aðilar eru að samningi þessum viðurkenna rétt sérhvers manns til þess að njóta 

líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er.“40 Það er sem sagt fordæmi í 

íslenskri löggjöf fyrir því að þýða enjoyment of the highest attainable standard of health 

sem að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt er. 

Stjórnlagaráð vísar í þessa umræddu 12. grein alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg 

og menningarleg réttindi sem grundvöll fyrri málsgreinar 23. greinar frumvarps til 

stjórnskipunarlaga41 og má því álykta að Stjórnlagaráð leggi sömu merkingu í orðin „rétt 

til að njóta andlegrar og líkamlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er“42 og Sameinuðu 

þjóðirnar leggja í „right to the highest attainable standard of mental and physical health.“43 

Þetta er enn greinilegra þegar litið er til þess að í enskri þýðingu á frumvarpi 

Stjórnlagaráðs er orðalag fyrri málsgreinar 23. gr. „All shall have the right to mental and 

physical health to the highest standard possible.“44 

Svipað orðalag er einnig að finna í íslenskum lögum um heilbrigðisþjónustu, en þar segir: 

„Markmið [laganna] er að allir landsmenn eigi kost á fullkomnustu heilbrigðisþjónustu 

sem á hverjum tíma eru tök á að veita til verndar andlegri, líkamlegri og félagslegri 

heilbrigði.“45 

En hvað þýðir að hafa rétt til að njóta heilsu í hæsta marki og unnt er? Hvað felst í réttinum 

til heilsu? Í skjali gefnu út af WHO og embætti mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna 

(OHCHR) sem heitir The Right to Health er rétturinn til heilsu skilgreindur með tilvísun í 

ofangreinda stofnsamþykkt WHO. Þar er rétturinn skilgreindur sem heildstæður réttur, sem 

                                                 
40 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 12. gr. 
41 Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum. Bls. 70. 
42 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 23. gr. 
43 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 12. gr. 
44 A Proposal for a New Constitution for the Republic of Iceland. 2011. 

http://stjornlagarad.is/other_files/stjornlagarad/Frumvarp-enska.pdf. 23. gr. 
45 Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

https://www.althingi.is/altext/stjt/2007.040.htmlhttps://www.althingi.is/altext/stjt/2007.040.html. 1. gr. 
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einskorðast ekki við heilbrigðisþjónustu, heldur nái yfir þá ýmsu samfélagslegu þætti sem 

leggja grunn að heilsu fólks. Atriði sem WHO og OHCHR nefna sérstaklega til viðbótar 

við heilbrigðisþjónustu eru öruggt dyrkkjarvatn, fullnægjandi hreinlætisaðstæður, 

mataröryggi, fullnægjandi næring og húsnæði, heilbrigð vinnu- og umhverfisskilyrði, 

aðgengi að heilsutengdri menntun og upplýsingum, og jafnrétti kynjanna.46 

Samkvæmt þessu sama skjali felur rétturinn til heilsu í sér ýmis frelsi og tilköll, það er að 

segja, hann er bæði griðaréttur og gæðaréttur. Rétturinn er griðaréttur að því leyti að hann 

felur í sér frelsi frá læknisinngripum án samþykkis og öðrum aðgerðum sem ganga á 

líkamlegt sjálfræði einstaklinga, svo sem pyntingum.47 Þessi vídd réttarins, sú vídd sem 

snýr að því að vernda neikvætt frelsi, er að mestu, en þó ekki öllu leyti nú þegar tryggð 

með öðrum réttindum sem eru í dag álitin sjálfsögð.48 Meira um það síðar. 

WHO og OHCHR skilgreina réttinn til heilsu einnig sem gæðarétt. Sérstaklega er talinn 

upp réttur til heilbrigðiskerfis þar sem allir hafa jöfn tækifæri til að njóta heilsu að hæsta 

marki sem unnt sé, réttur á forvörnum, meðferð og stjórn á sjúkdómum, aðgangur að 

nauðsynlegum lyfjum, heilsa mæðra og barna, kynheilbrigði, jafnt aðgengi að skjótri 

heilbrigðisþjónustu og aðgangur að heilsutengdri fræðslu og upplýsingum.49 Þetta er ekki 

tæmandi upptalning, en hún gefur greinilega í skyn það viðhorf WHO og OHCHR að 

rétturinn til heilsu eigi að tryggja að allir fái að njóta heilsu í eins miklum mæli og unnt sé. 

Nálgun WHO og OHCHR virðist líta á það sem upphafspunkt að allt fólk eigi skilið að lifa 

við ákveðið ástand (þar sem það fær að njóta heilsu að hæsta marki og unnt er) og svo 

skuli leita leiða til að tryggja það ástand. Með öðrum orðum byrja þessar stofnanir á því að 

                                                 
46 The Right to Health. 2008. Embætti mannréttindafulltrúa Sameinuðu þjóðanna (OHCHR) og 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO). https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet31.pdf. Bls. 

3. 
47 The Right to Health. Bls. 3 
48 Að minnsta kosti á Íslandi. 
49 The Right to Health. Bls. 3-4. 
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skilgreina réttindi og huga svo að skyldum eftir á, þvert á það sem að Onora O‘Neill mælir 

með. 

Orðin „að hæsta marki sem unnt er“50 í 23. gr. frumvarpi Stjórnlagaráðs eru í góðu 

samræmi við skjalið frá WHO og OHCHR, en þar er það sérstaklega tekið fram að 

rétturinn til heilsu feli í raun ekki í sér réttinn til þess að vera heilbrigður.51 Vanheilsa getur 

stafað af ýmsu sem er fyrir utan valdsvið yfirvalda og það getur ekki talist eðlileg krafa að 

fara fram á að yfirvöld geri eitthvað sem er þeim ómögulegt. Til að mynda geta yfirvöld 

ekki tryggt að einstaklingar fái ekki sjúkdóma á borð við Alzheimers. Skylda yfirvalda í 

slíku tilfelli væri aðeins að sjá til þess að Alzheimers-sjúklingurinn fái þá 

heilbrigðisþjónustu og umönnun sem hann þarf, en ekki að framkvæma hið ómögulega 

verkefni að koma í veg fyrir að hann fái sjúkdóminn.52 Það gæti talist eðlileg skylda að 

yfirvöld styðja við rannsóknir á sjúkdómum sem eru ólæknanlegir og ekki er hægt að 

fyrirbyggja  til þess að auka getu sína til þess að tryggja rétt borgaranna til heilsu, en þeirri 

skyldu fylgir ekki endilega réttur einhvers til þess að yfirvöld taki einhver ákveðin skref í 

þessum málum. 

Í stuttu máli sagt þá er rétturinn til heilsu krafa til yfirvalda um að sjá til þess að allir fái að 

búa við eins góða heilsu og unnt er. Ætlast er til þess að yfirvöld beiti öllum tiltækum 

ráðum, án þess að brjóta á neikvæðum frelsisréttindum, til þess að ná þessu markmiði. 

Réttinn til heilsu mætti í raun skilja sem rétt til að líða ekki vanheilsu að óþörfu. 

 

 

                                                 
50 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 23. gr. 
51 The Right to Health. Bls. 5. 
52 Auðvitað gæti það einhvern tímann gerst og mun vonandi gerast að mögulegt verði að koma í veg fyrir að 

fólk fái Alzheimer-sjúkdóm, en enn sem komið er telst það til þess ómögulega. 
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2.2 Heilsa sem jákvætt frelsi 

Út frá skilgreiningu WHO og OHCHR á réttinum til heilsu má sjá að tilgangur hans er að 

tryggja lykilatriði í jákvæðu frelsi einstaklinga. Ásamt fátækt er sjúkleiki mögulega það 

sem hamlar frelsi fólks í jákvæðum skilningi hvað mest. Ef manneskja býr við mikil 

veikindi getur það heltekið líf hennar. Ef hún er svo veik að hún getur ekki hugsað um 

neitt annað eða ef veikindin valda því að hún er ófær um að gera það sem hún vill eða þarf 

að gera, þá hafa veikindin rænt hana frelsinu til þess að lifa lífi sínu eins og hún kýs. 

Manneskja sem er bundin við sjúkrarúm getur verið alveg jafn (ef ekki meira) ófrjáls og 

fangi sem er lokaður inni í fangaklefa. Helsti munurinn á aðstæðum sjúklingsins og 

fangans er hvort frelsisskerðingin sé af manna- eða sjúkdómsvöldum. 

Með því að tryggja heilsu einstaklings (að eins miklu marki og unnt er) tryggjum við frelsi 

hans. Ef frelsi er túlkað sem það að stjórna eigin lífi, þá er heilsa grundvallarskilyrði 

frelsis. 

 WHO og OHCHR passa vel að koma til móts við áhyggjur Berlins um að jákvætt frelsi 

gæti grafið undan neikvæðu frelsi. Eins og Milne leggur til með kenningu sinni um frjálst 

samfélag, þá setja þessar stofnanir neikvætt frelsi sem grundvallarreglu sem ávallt þarf að 

að virða. Með því að byggja algjört líkamlegt sjálfræði inn í réttinn til heilsu tekst að vísa á 

bug öllum vafa um hvort hægt sé að nota réttinn til að ganga á neikvætt frelsi einstaklinga. 

2.3 Þrjár kynslóðir réttarins til heilsu 

Miðað við skilgreiningu WHO og OHCHR nær rétturinn til heilsu til allra þriggja 

kynslóða réttinda. 

Eins og ég ræddi hér að framan, nær rétturinn til heilsu til fyrstu kynslóðar réttinda. 

Skilyrðið að virða líkamlegt sjálfræði er fyrstu kynslóðar réttur. 
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Rétturinn til heilsu er líka annarrar kynslóðar réttur, það er að segja efnahagslegur, 

félagslegur og menningarlegur réttur. Rétturinn til heilsu er augljóslega efnahagslegur og 

félagslegur réttur að því leyti að hann gefur fólki tilkall til efnislegra gæða án tillits til 

efnahags eða samfélagslegrar stöðu. Rétturinn hefur einnig menningarlega hlið. Í skjalinu 

Right to Health tilgreina WHO og OHCHR að þau gæði sem rétturinn gefur fólki tilkall til 

verði að vera menningarlega viðeigandi,53 þ.e.a.s. heilbrigðisþjónusta verður að vera með 

þeim hætti að hún stangist ekki á við menningu sjúklinganna. Sem dæmi mætti nefna að 

það verður að hafa í huga að ólíkir menningarheimar hafa mismunandi viðhorf gagnvart 

nekt og þar af leiðandi gætu sumar læknisrannsóknir sem þættu ekkert athugunarverðar í 

augum Íslendings verið óásættanlegar í augum Írana. Annað dæmi gæti verið að gyðingar 

og múslimar vilja að öllum líkindum ekki taka lyf ef þau eru unnin úr svínakjötsafurðum. 

Ef ekki er séð til þess að heilbrigðisþjónusta sé í samræmi við menningarleg gildi og 

viðhorf sjúklingsins gæti það leitt til þess að sjúklingurinn hiki við að leita sér hjálpar. 

Rétturinn til heilsu nær líka til þriðju kynslóðar réttinda, en WHO og OHCHR nefna þar 

helst heilsusamleg umhverfisskilyrði.54 Hér er rétturinn til heilsu orðinn að rétti sem 

tilheyrir ekki bara einstaklingum, heldur líka hópum. Heilsusamleg umhverfisskilyrði eða 

heilbrigt umhverfi er eitthvað sem Vašák nefnir sérstaklega í sinni umræðu um þriðju 

kynslóð réttinda.55 

2.4 Rétturinn til heilsu í frumvarpi Stjórnlagaráðs 

Eins og sést á rétturinn til heilsu að ná yfir nokkuð stórt svið réttinda sem eru ekki endilega 

greinileg út frá 23. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs einni og sér. Greinagerð frumvarpsins er 

hins vegar nokkuð skýr um það að hér sé um að ræða rétt til heilsu í sama skilningi og 

                                                 
53 The Right to Health. Bls. 4. Á ensku „culturally appropriate“. 
54 The Right to Health. Bls 3-4. 
55 Vašák. Bls. 29. 
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fram kemur hjá WHO og OHCHR. Tekin eru fram helstu atriði sem rétturinn á að fela í 

sér; hreint drykkjarvatn, heilsusamleg vinnu- og umhverfisskilyrði, viðundandi húsnæði og 

hreinlæti og aðgang að nauðsynlegri næringu og heilbrigðistengdri fræðslu og 

upplýsingum.56 

Greinagerðin útskýrir líka mismunandi skyldur ríkisins. Fram er tekin taumhaldsskylda 

ríkisins til þess að virða líkamlegt sjálfræði og að forðast aðgerðir sem gætu spillt heilsu 

fólks, svo sem alvarleg umhverfismengun, og verknaðarskylda til að vernda fólk frá 

þessum brotum af höndum einkaaðila og til að markvisst stuðla að því að skilyrði heilsu í 

samfélaginu séu sem best.57 

Í greinargerðinni er líka sérstaklega nefnt að hér sé byggt á 12. gr. alþjóðasamnings um 

efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi og vísað til þess að rétturinn til heilsu snýr 

ekki aðeins að heilbrigðisþjónustu, heldur einnig að barnavernd, umhverfisvernd, 

vinnuvernd og sóttvörnum.58 Þessi sama greinargerð fylgir þeirri útgáfu frumvarpsins sem 

var sett fram á Alþingi af þingflokki Pírata snemma árs 2019.59  

Frumvarpið hefur einnig að geyma önnur ákvæði sem á einn eða annan hátt staðfesta þau 

ýmsu undiratriði sem að fylgja réttinum til heilsu. 

Í 6. gr. frumvarps Stjórnlagaráðs kveður á um algjört jafnrétti fyrir lögum og jafnt tilkall 

allra til mannréttinda.60 Þetta er sjálfsagður, en mikilvægur grunnur fyrir réttinn til heilsu 

sem og réttindi almennt. Í 7. gr. er mælt fyrir um að allir hafi meðfæddan rétt til lífs61 en sá 

réttur helst í hendur við réttinn til heilsu. Ef litið er á réttinn til lífs sem gæðarétt, eins og 

                                                 
56 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. „Um 23. gr.“ 
57 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. „Um 23. gr.“ 
58 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. „Um 23. gr.“ 
59 Frumvarp til stjórnskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 2019. 

https://www.althingi.is/altext/149/s/0822.html. „Um 23. gr.“ 
60 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 6.gr. 
61 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 7. gr. 
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Jafnréttis- og mannréttindanefnd Bretlands ályktaði í tenglsum við brunann í Grenfell 

Tower62 þá hlýtur réttur til heilsu að teljast vera ein af undirstöðum réttarins til lífs. Þá er 

réttur til lífs sjónarmið sem leggur grunn að réttinum til heilsu.  

Í 25. gr. stendur að í lögum skuli kveða á um mannsæmandi vinnuskilyrði63 sem á 

væntanlega m.a. að tryggja að fólk þurfi ekki að vinna við heilsuspillandi vinnuskilyrði og 

að því sé tryggður réttur til veikindaleyfa eins og nauðsynlegt telst til þess að það geti 

notið eins góðri heilsu og unnt er. Í 22. gr. er rætt um rétt til félagslegs öryggis, 

almannatrygginga og félagslegrar aðstoðar, svo sem vegna veikinda, en einnig vegna 

fátæktar, elli, barneigna, fötlunar og örorku64. Þarna er gefið skýrt til kynna að yfirvöldum 

beri að tryggja félagslegt öryggi þeirra sem eru veikir og þeirra hópa sem eru 

heilsufarslega viðkvæmastir, það er að segja aldraðir, öryrkjar, fólk með fatlanir, ólétt 

fólk65 og fátækir. Þá snýr 12. gr. að réttindum barna, en þar stendur að öllum börnum skuli 

tryggð sú vernd og ummönnun sem velferð þeirra krefst.66 

Í frumvarpi Stjórnlagaráðs eru líka tilraunir til þess að setja í lög þriðju kynslóð 

mannréttinda, en farið er sérstaklega út í hluta af þeim hliðum réttarins til heilsu sem ná til 

þriðju kynslóðarinnar. Í 33. gr. er fjallað um umhverfi og náttúru Íslands, en þar stendur 

m.a.: „Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, 

ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru.“67 Í 35. gr. stendur: „Stjórnvöldum ber að 

upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og áhrif framkvæmda þar á. Stjórnvöld 

og aðrir skulu upplýsa um aðsteðjandi náttúruvá, svo sem umhverfismengun.“68 Hér er sá 

                                                 
62 Following Grenfell: The Right to Life. Bls. 2. 
63 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 25. gr. 
64 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 22. gr. 
65 Hér segi ég fólk frekar en konur af því að trans karlmenn og sumt kynsegin fólk getur líka orðið ólétt. 
66 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 12. gr. 
67 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 33. gr. 
68 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 35. gr. 



22 

 

hluti réttarins til heilsu sem snýr að heilnæmu umhverfi, ásamt aðgengi að fersku vatni og 

öryggi um ómengað andrúmsloft tryggður, og krafa gerð um gegnsæi í þeim málum. 

Þegar litið er til þeirrar hliðar réttarins til heilsu sem snýr að fyrstu kynslóð réttinda, þær 

skorður sem heilbrigðisstofnunum og öðrum er gefin, að ekki megi gera læknisfræðilegar 

rannsóknir eða aðgerðir á einstaklingum án samþykkis þeirra, þá eru engin önnur ákvæði í 

frumvarpi Stjórnlagaráðs sem banna sérstaklega slíkar aðgerðir eða kveða á um rétt til 

líkamlegs sjálfræðis. Hins vegar fela ákveðnar greinar að einhverju leyti í sér rétt til 

líkamlegs sjálfræðis. Í 8. gr. stendur að allir hafi rétt á að lifa með reisn.69 Flestir myndu 

eflaust fallast á að hluti af því að lifa með reisn sé að maður hafi sjálfræði yfir eigin 

líkama.  

Í 10. grein er kveðið á um vernd gegn ofbeldi70 og í 29. gr. er öll ómannúðleg og 

vanvirðandi meðferð, svo sem pyntingar, bönnuð.71 Þetta gæti talist ákveðin vernd fyrir 

líkamlegt sjálfræði manneskju, en óvíst að allir myndu deila þeirri skoðun að 

læknisinngrip án samþykkis teljist vera ofbeldi, hvað þá ómannúðleg eða vanvirðandi 

meðferð. Í upprunalegri útgáfu frumvarpsins stóð einnig í 10. gr. að öllum skyldi vera 

tryggður réttur til mannhelgi.72 Vilhjálmur Árnason skilgreinir hugtakið mannhelgi sem 

meginkjarna mannréttinda almennt. Samkvæmt honum má greina það í tvo hluta. „Sá fyrri 

er sú grundvallarhugmynd frjálslyndrar stjórnspeki að sérhver einstaklingur eigi að hafa 

frið, bæði frá öðrum einstaklingum og frá stjórnvöldum, til að lifa eins og hann sjálfur 

telur rétt og eftirsóknarvert.“73  Þetta atriði er grundvallar griðaréttur einstaklingsins, það 

sem Isaiah Berlin kallaði neikvætt frelsi. Hinn hluti hugtaksins er það sem er tilgreint í 8. 

                                                 
69 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 8. gr. 
70 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 10. gr. 
71 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 29. gr. 
72 Frumvarp til stjórnskipunarlaga ásamt skýringum. 10. gr. 
73 Vilhjálmur Árnason. 1994. Mannhelgi og mannréttindi. Mannréttindi í stjórnarskrá. Bls. 20. 
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gr.; mannleg reisn. „Merking þessarar hugmyndar er að sönnu ekki augljós, en þó nægilega 

ljós til að nýtast til greiningar á inntaki og mikilvægi mannréttinda. Að maður haldi reisn 

sinni er augljóslega nátengt því að hann nái að rækta sjálfræði sitt og sjálfsvirðingu, en sé 

ekki leiddur til þrælslegrar undirgefni eða til að búa við aðstæður sem eru ekki mönnum 

bjóðandi.“74 Hann tekur líka fram að mannréttindi geti ekki endilega tryggt að fólk haldi 

reisn sinni, en að þau eigi að tryggja forsendur mannlegrar reisnar.75 Eins og ég sagði áður, 

þá hlýtur líkamlegt sjálfræði að vera hluti af því að lifa með reisn, og það er óneitanlega 

undirstöðuatriði í neikvæðu frelsi einstaklingsins að hann ráði sjálfur yfir eigin líkama. Því 

miður er orðið mannhelgi ekki að finna í þeirri útgáfu frumvarpsins sem lögð var fyrir 

Alþingi.76 Til útskýringar á þessari orðalagsbreytingu segir í greinagerð frumvarpsins að 

„hugtakið „mannhelgi“ hafi í íslensku lagamáli verið notað yfir það sem á ensku er nefnt 

„security of person“, sbr. 5. gr. mannréttindasáttmála Evrópu og 3. gr. 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Það tengist því frelsissviptingum, en hefur 

í réttarframkvæmd Mannréttindadómstólsins ekki þróast sem lagalegt hugtak sem hafi 

sjálfstætt efnisinntak. Um rétt manna til að vera ekki sviptir frelsi sínu er ýtarlega fjallað í 

27. gr. frumvarpsins og var hugtakinu því ofaukið í 10. gr.“77 

Sem betur fer er ákvæði í lögum um réttindi sjúklinga sem verndar rétt sjúklinga til að 

hafna læknismeðferð.78 Þessi löggjöf hefur þó ekki staðið í vegi fyrir því að skurðaðgerðir 

séu framkvæmdar á ungum intersex börnum til þess að breyta kynfærum þeirra eða 

fjarlægja kynkirtla til þess að líkamar þeirra samræmist samfélagslegum viðhorfum um 

tvískipt kynjakerfi, en samkvæmt umboðsmanni barna eru að minnsta kosti einhver dæmi 

                                                 
74 Vilhjálmur Árnason. Bls. 20. 
75 Vilhjálmur Árnason. Bls. 20. 
76 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 10. gr. 
77 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. „Um 10. gr.“ 
78 Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997. https://www.althingi.is/lagas/nuna/1997074.html. 7. gr. 
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um slíkar aðgerðir á Íslandi.79 Eflaust þarf meira til en lagasetningu til þess að bæta hlut 

intersex fólks; virka baráttu intersex aðgerðasinna, breytt viðhorf lækna, almenna fræðslu 

og sterkari stofnanir til að standa vörð um réttindi intersex barna. Líkamlegt sjálfræði sem 

stjórnarskrárvarinn réttur gæti þó reynst afar dýrmætt tól í þeirri baráttu. Þá má líka benda 

á að til eru dæmi um að ófrjósemisaðgerðir séu framkvæmdar á ólögráða börnum á Íslandi, 

en tíu slíkar aðgerðir hafa verið framkvæmdar hér á landi frá árinu 1998.80 Það er því alls 

ekki sjálfgefið að líkamlegt sjálfræði sé algilt innan læknasamfélagsins ef það er ekki 

sérstaklega fest í lög og væri þess vegna mikil bót á réttindum sjúklinga ef slíkt ákvæði 

væri að finna í stjórnarskrá.  

Hér eru líka komin góð dæmi um hvernig neikvætt frelsi einstaklinga getur verið fótum 

troðið þegar meintir handhafar skynseminnar telja sig standa vörð um jákvætt frelsi. 

Læknir og/eða foreldri halda því fram að barn með óræð kyneinkenni yrði hamingjusamara 

og ætti betra líf, það er að segja yrði frjálsara í jákvæðum skilningi, ef þau breyta 

kynfærum þess í samræmi við samfélagslegar væntingar, sem leiðir til þess að þau brjóta 

alvarlega á neikvæðu frelsi barnsins til að ráða yfir eigin líkama. Börn eru sérstaklega 

viðkvæmur hópur í þessu samhengi, einmitt af því að eðli málsins samkvæmt verður 

stundum að taka ákvarðanir fyrir þeirra hönd. Ung börn hafa ekki þroska til þess að taka 

skynsamar ákvarðarnir varðandi sína eigin heilsu, þannig að foreldrar verða að taka 

ákvarðanir fyrir þau um að leita til læknis, fá bólusetningar, taka lyf þegar það er 

viðeigandi, borða hollan mat o.s.frv. Það þarf að hugsa um börn og leiðbeina þeim, einmitt 

til þess að þau missi ekki jákvæða frelsið sem fylgir því að búa við góða heilsu. En það 

                                                 
79 Álit um aðgerðir á intersex börnum. 2015. Umboðsmaður barna. https://barn.is/um-

embaettid/verkefni/adgerdir-a-intersex-boernum/. 
80 Sigurður Mikael Jónsson. 2019 Íslendingar vanað tíu börn síðustu tuttugu ár. Vísir. 

http://www.visir.is/g/2019190129919/islendingar-vanad-tiu-born-sidustu-tuttugu-ar-

?fbclid=IwAR1xpsqk_lN0IGTKiXLu9sBOxgH4zUDijqymHXYo4pVX2DaDQGDkPUtupts. 
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verða að vera einhver mörk um hversu langt foreldri má ganga í þeim ákvörðunum sem 

það tekur fyrir hönd barnsins. Óafturkræfar og ónauðsynlegar aðgerðir verða að standa 

utan við valdheimild foreldra. 

Eins og áður hefur komið fram er líkamlegs sjálfræðis getið í greinargerð frumvarpsins, en 

í ljósi þess að á Íslandi finnast dæmi um að alvarlegar skerðingar séu gerðar á líkömum 

barna (sem hafa ekki þroska til að gefa samþykki sitt) án þess að læknisfræðileg þörf liggi 

fyrir, má ætla að það væri æskilegt að stjórnarskrá landsins væri skýrari um að slíkt teljist 

til mannréttindabrota. 

2.5 Skyldur 

Eins og Onora O‘Neill bendir á, þá eru engin réttindi án skyldna. Því er mikilvægt að 

staldra við og gera grein fyrir þeim skyldum sem rétturinn til heilsu kallar á. 

Samkvæmt frumvarpi Stjórnlagaráðs liggur skyldan til að vernda mannréttindi, þar með 

talinn réttinn til heilsu, hjá yfirvöldum.81 WHO og OHCHR leggja skylduna líka á ríki og 

greina þessa skyldu í þrennt; skyldu til að virða, til að vernda og til að uppfylla réttinn til 

heilsu.82 

Skyldan til að virða réttinn til heilsu er taumhaldsskylda til þess að gera ekkert sem brýtur 

á rétti fólks til heilsu. Það þýðir að ríkið má ekki mismuna þegar kemur að 

heilbrigðisþjónustu, það má ekki hindra aðgang að getnaðarvörnum, skerða aðgengi að 

heilbrigðisupplýsingum eða gera neitt annað sem kemur í veg fyrir að fólk geti notið heilsu 

í eins miklum mæli og unnt er.83 

                                                 
81 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 9. gr. 
82 The Right to Health. Bls. 25. 
83 The Right to Health. Bls. 25-26. 
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Skyldan til að vernda réttinn til heilsu er verknaðarskylda ríkisins til þess að sjá til þess að 

enginn þriðji aðili brjóti á réttinum til heilsu. Í henni fellst að sjá til þess að einkaaðilar 

sem veita heilbrigðisþjónustu eða aðra þjónustu sem hefur áhrif á heilsu fólks, geri svo á 

máta sem skaðar ekki heilsu neins. Skyldan til að vernda réttinn til heilsu felur líka í sér að 

setja reglur um markaðsetningu og sölu lyfja og eftirlit með þeim, og að sjá til þess að ef 

einkavæðing í heilbrigðiskerfinu á sér stað, valdi hún því ekki að gæði eða aðgengi 

minnki.84 

Skyldan til að uppfylla réttinn til heilsu er verknaðarskylda ríkisins og á að raungera að 

allir lifi við eins góða heilsu og unnt er. Ríki þurfa (og skuldbinda sig til ef þau hafa 

skrifað undir alþjóðasáttmálann um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi eins 

og Ísland hefur gert) að haga löggjöf sinni, fjármagni og kröftum til þess að reka 

heilbrigðis- og velferðarkerfi sem hefur burði til þess að veita öllum þá bestu 

heilbrigðisþjónustu sem kostur er á, að sporna gegn útbreiðslu sjúkdóma og að sjá til þess 

að undirliggjandi áhrifaþættir heilsu, svo sem aðgangur að fersku vatni, heilnæmt umhverfi 

og fæðuöryggi, séu með því lagi að þeir stuðli eins vel og unnt er að góðri heilsu 

almennings. Ríkinu ber líka að sjá til þess að heilbrigðiskerfið sé í stakk búið til að stuðla 

að kynheilsu og að miðla fræðslu um málefni sem hafa áhrif á heilsu fólks, þar með talið 

heimilisofbeldi og vímuefnaneyslu.85 

Í 2 gr. alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi eru ríki 

skylduð til að gera ráðstafanir til „að réttindi þau sem viðurkennd eru í samningi þessum 

komist í framkvæmd í áföngum með öllum tilhlýðilegum ráðum, þar á meðal sérstaklega 

með lagasetningu.“86 Orðin framkvæmd í áföngum eru lykilatriði hér, en í skjalinu frá 

                                                 
84 The Right to Health. Bls. 26. 
85 The Right to Health. Bls. 27. 
86 Alþjóðasamningur um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. 2. gr. 



27 

 

WHO og OHCHR er gerð grein fyrir því að það sé ekki mögulegt að koma til móts við 

allar þær skyldur sem að rétturinn til heilsu fer fram á undir eins. Þegar ríki viðurkenna 

réttinn til heilsu, þá skuldbinda þau sig ekki til þess að uppfylla réttinn til heilsu 

samstundis, heldur til að vinna markvisst að því að geta uppfyllt hann.87 WHO og OHCHR 

taka það hins vegar fram að þó að réttinum til heilsu fylgi skyldur sem verða að veruleika í 

áföngum, þá fylgja honum einnig ákveðnar lágmarksskyldur sem ríkjum ber að virða undir 

eins. Ríkjum ber undir eins að tryggja öllum aðgang að heilbrigðisþjónustu, 

lágmarksnæringu, húsaskjóli, hreinlætisaðstæðum, öruggu drykkjarvatni og nauðsynlegra 

lyfja og að þessi aðgangur sé án mismununar.88 

2.6 O‘Neill um réttinn til heilsu 

Í greininni The Dark Side of Human Rights ræðir Onora O‘Neill um alþjóðasamninginn 

um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi, og sérstaklega um þau ákvæði 

sáttmálans sem kveða á um rétt til matar og heilsu. Eins og ég gerði grein fyrir fyrr í 

þessari ritgerð, þá er O‘Neill þeirrar skoðunar að undirstaða réttinda séu skyldurnar sem 

fylgja þeim, en hún setur spurningamerki við hvort hægt sé að uppfylla þær skyldur sem 

fylgja réttinum til heilsu.89 

O‘Neill gagnrýnir sáttmálann á þeim grundvelli að í honum séu réttindi sett fram án þess 

að huga nægilega vel að því hvaða skyldur fylgi þeim. Ef ekki er hugað að þessum 

atriðum, þá krefst það þess að við breytum því hvernig við skiljum réttindi almennt. Ef við 

föllumst á að það sé hægt að hafa réttindi án þess að þeim fylgji skýrar skyldur, þá erum 

við í raun að gefast upp á þeirri hugmynd að réttindi séu boðandi.90 

                                                 
87 The Right to Health. Bls. 23-24. 
88 The Right to Health. Bls. 25. 
89 Onora O’Neill. 2005. The Dark Side of Human Rights. International Affairs. Bls. 427–39. 
90 O’Neill. Bls. 428-29. 
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Ef alþjóðasamningurinn um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi er lesinn einn 

og sér, þá er nokkuð til í þeirri gagnrýni að það sé ekki skýrt hvaða skyldur fylgi réttinum 

til heilsu. Eins og ég gerði grein fyrir hér á undan, þá hafa WHO og OHCHR skilgreint 

nokkuð vel hvað felst í réttinum til heilsu og hvaða skyldur fylgja honum. Mögulega mætti 

skilgreina þær betur, en það er alls ekki rétt að þær séu óskilgreindar. 

O‘Neill gerir greinarmun á fyrsta stigs og annars stigs skyldum. Fysta stigs skyldur eru 

skyldur sem beinlínis skylda einstaklinga eða stofnanir til að gera eitthvað eða gera það 

ekki. Annars stigs skyldur eru skyldur sem skylda engan beinlínis til neins, heldur skylda 

einhvern til þess að ganga úr skugga um að skyldan sé uppfyllt. Eintaklingur hefur fysta 

stigs skyldu til að beita engan ofbeldi og ríkið hefur annars stigs skyldu til að ganga úr 

skugga um að ofbeldi sé ekki beitt. O‘Neill bendir á að þær skyldur sem alþjóðasáttmálar 

eins og þessi setja aðeins annars stigs skyldur á ríki. „Sáttmálarnir úthluta ríkjum ekki 

beinlínis skyldum til þess að virða frelsisréttindi (eftir sem áður, verða allir að virða 

frelsisréttindi, ekki bara ríki), heldur þess í stað annars stigs skyldum til að ganga úr 

skugga um að þau séu virt. Að sama skapi, þá úthluta þau ríkjum ekki skyldu til að 

uppfylla réttindi til gæða og þjónustu, heldur annars stigs skyldum til að ganga úr skugga 

um að þau séu uppfyllt.“91  

Þessi greining varpar nýju ljósi á skilgreiningu WHO og OHCHR á skyldunum sem fylgja 

réttinum til heilsu. Skyldan til að virða réttinn til heilsu er í raun eina fyrsta stigs skyldan 

sem ríkinu er úthlutað. Skyldan til að vernda réttinn til heilsu er annars stigs skylda til að 

ganga úr skugga um að allir aðrir virði réttinn til heilsu. Þá er skyldan til að uppfylla 

réttinn til heilsu annars stigs skylda til þess að ganga úr skugga um að rétturinn til heilsu 

                                                 
91 O’Neill. Bls. 433. Á ensku „The Covenants do not assign states straightforward obligations to respect 

liberty rights (after all, liberty rights have to be respected by all, not only by states), but rather second-order 

obligations to secure respect for them. Equally, they do not assign states obligations to meet rights to good 

and services, but rather second-order obligations to esure that they are met.“ 
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sé uppfylltur. Ríkið gengur úr skugga um þetta með því að útdeila fyrsta stigs skyldum, 

ýmist til mismunandi stofnanna ríkisins (t.d. Landspítalans og eftirlitsstofnanna), 

sveitafélaga (sem er t.d. gert að uppfylla mikið af fræðsluskyldunni sem fylgir réttinum til 

heilsu í gegnum grunnskóla) og/eða annarra aðila (t.d. einkarekinna apóteka og 

heilbrigðisstofnanna). 

Samkvæmt O‘Neill skapar þetta ákveðið vandamál þegar kemur að flóknum réttindum, 

eins og t.d. réttinum til heilsu. Eins og ég hef farið yfir í þessari ritgerð, þá er rétturinn til 

heilsu talsvert umfangsmikill réttur sem nær til margra mismunandi atriða og gerir 

umfangsmiklar kröfur til ríkisins. Til þess að ganga úr skugga um að öll þau fjölbreyttu 

atriði sem að rétturinn til heilsu felur í sér séu uppfyllt, þarf ríkið að vera með nokkuð 

mikla stjórn92 yfir þeim sem bera fyrsta stigs skyldurnar til þess að uppfylla réttinn til 

heilsu. Þar sem að rétturinn til heilsu snertir nær allar hliðar samfélagsins, þá þarf ríkið að 

hafa stjórn á öllum þessum hliðum samfélagsins til þess að geta ábyrgst að rétturinn til 

heilsu sé uppfylltur til fullnustu. Þessu fylgir síðan aragrúi af skriffinnsku, reglugerðum og 

eftirliti sem gæti reynst mjög íþyngjandi fyrir fyrsta stigs skylduhafana.93 

Annað vandamál sem fylgir þessum umræddu skyldum er að samningurinn setur 

skyldurnar á ríki. Að vissu leyti getur talist eðlilegt að skyldurnar lendi hjá ríkjum; skyldan 

til þess að beita valdi á einn eða annan veg hlýtur að liggja hjá þeim sem að hafa valdið, 

þ.e.a.s. hjá ríkjum. Aftur á móti eru það fyrst og fremst ríki sem gerast sek um að brjóta á 

mannréttindum, þannig að það hlýtur að teljast varhugavert að treysta þeim fullkomlega 

fyrir því að framfylgja mannréttindum. Eins og O‘Neill sjálf orðar það, er þetta eins og að 

gefa refum stjórn yfir hænsakofum94. 

                                                 
92 Á ensku „control.“ 
93 O’Neill. Bls. 436-437. 
94 O’Neill. Bls. 435. 
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Þetta er vandamál sem á ekki aðeins við um réttinn til heilsu, heldur um mannréttindi 

almennt. Jafnvel þegar hin einföldustu griðaréttindi eiga í hlut, til dæmis rétturinn til 

tjáningafrelsis, þá þarf að úthluta einhverjum sértækri skyldu til þess að sjá til þess að 

rétturinn sé ekki fótum troðinn. Sá aðili getur annað hvort verið ríkisstofnun eða aðili 

óháður ríkinu. Ef að hinn útvaldi réttindavörður er ríkisstofnun (til dæmis umboðsmaður 

Alþingis) þá erum við að treysta ríkinu sjálfu til þess að vernda okkur frá ríkinu. Það er 

hægt að minnka vandann að hluta með því að sjá til þess að umrædd stofnun sé eins 

sjálfstæð og unnt er, en svo lengi sem hún heyrir undir ríkið, þá er vandinn ekki að öllu 

leyti leystur. Ef að réttindavörðurinn er einhver óháður aðili, þá skapar það í raun enn fleiri 

vandamál. Óháði aðilinn þyrfti annað hvort að hafa völd til þess að skipa ríkinu fyrir eða 

að vera of valdalaus til þess að geta verndað réttindi. Svo lengi sem við búum í samfélagi 

sem bæði hefur það að markmiði að virða mannréttindi og er stjórnað af ríki, þá munum 

við lifa við þessa mótsögn; að þurfa að treysta ríkinu fyrir því að vernda mannréttindi, þrátt 

fyrir að ríki séu þeir aðilar sem líklegastir eru til þess að traðka á mannréttindum. 

O‘Neill bendir líka á að, óháð því hvort við getum treyst ríkjunum, þá hafa mörg ríki 

einfaldlega ekki burði til þess að uppfylla þær skyldur sem að mannréttindasáttmálar ætla 

þeim.95 Þetta er vissulega stórt vandamál, sérstaklega þegar umfangsmikil réttindi eins og 

rétturinn til heilsu eiga í hlut, en á þó aðallega við um ríki með veikburða innviði, svo sem 

vegna fátæktar eða stríðsátaka. Lýðveldið Ísland er, þrátt fyrir allt, með nokkuð sterka 

innviði, enda erum við blessunarlega laus við stríð og fátækt hér er lítil í samanburði við 

mörg önnur lönd. Þó að sum ríki hafi vissulega ekki burði til þess að uppfylla þær 

fjölbreyttu skyldur sem fylgja réttinum til heilsu, þá er það ekki eiginleg ástæða fyrir því 

að Ísland ætti ekki að gera það. 

                                                 
95 O’Neill. Bls. 435. 
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3. kafli – Rétturinn til heilsu umfram réttinn til heilbrigðisþjónustu 

Greinin sem hér er til umræðu, 23. gr. frumvarps stjórnlagaráðs til stjórnskipunarlaga, 

skiptist í tvær greinar sem lýsa tveimur mismunandi en nátengdum réttindum; réttinum til 

heilsu annars vegar og réttinum til heilbrigðisþjónustu hins vegar.96 Eins og ég hef útskýrt, 

þá felur rétturinn til heilsu í sér rétt til heilbrigðisþjónustu, en það er samt mikilvægt að 

gera greinarmun á þessum tveimur hugtökum. Rétturinn til heilbrigðisþjónustu er nokkuð 

óumdeildur á Íslandi, þó að ýmislegt vanti upp á til að hægt sé að segja að öllum 

Íslendingum sé raunverulega „tryggður réttur til aðgengilegrar, viðeigandi og fullnægjandi 

heilbrigðisþjónustu.“97 Það sem er umdeilt er hvort að æskilegt sé að tryggja fólki rétt til 

heilsu umfram réttinn til heilbrigðisþjónustu.  

Hér eru þrjár kynslóðir réttinda gagnlegt greiningartæki. Rétturinn til heilbrigðisþjónustu 

telst til þess hluta réttarins til heilsu sem snýr að annarri kynslóð réttinda. Til annarrar 

kynslóðarinnar telst líka rétturinn til heilbrigðistengdrar menntunar og fræðslu. Með því að 

veita fólki menntun og fræðslu (þ.e.a.s. upplýsingar) um heilbrigðistengd málefni, svo sem 

upplýsingar um kynheilbrigði, hvernig megi koma í veg fyrir smitsjúkdóma, og 

heilsueflandi lifnaðarhætti, eru fólki gefin aukin tækifæri til að stjórna sinni eigin heilsu og 

þar með sínu eigin lífi. Krafan um heilbrigðistengdar upplýsingar er sem sagt krafa um 

aukið frelsi í jákvæðum skilningi. 

Fyrsta kynslóð réttarins til heilsu er annars vegar réttur einstaklingsins til þess að heilsa 

hans sé ekki beinlínis sködduð af öðrum og hins vegar réttur hans til þess að vera ekki 

þvingaður til þess að þiggja læknisþjónustu sem hann kærir sig ekki um. Hér er að vissu 

leyti um að ræða réttindi sem rúmast innan annarra réttinda. Rétturinn til þess að afþakka 

                                                 
96 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 23. gr. 
97 Frumvarp til stjórnskipunarlaga. 23. gr. 



32 

 

læknisþjónustu er hluti af réttinum til líkamlegs sjálfræðis. Eins og ég ræddi fyrr í þessari 

ritgerð í samhengi við aðgerðir á kynfærum intersex barna og ófrjósemisaðgerðir á fólki 

undir lögræðisaldri, þá er líkamlegt sjálfræði ekki eitthvað sem við getum sagt með góðri 

samvisku að allir búi við á Íslandi. Það er þó ekki nauðsynlegt að tryggja réttinn til heilsu 

til þess að gera réttinn til líkamlegs sjálfræðis að veruleika. Þvert á móti væri líklega 

gagnlegra að tryggja einfaldlega réttinn til líkamlegs sjálfræðis með sérstöku ákvæði ef að 

markmiðið er að gera hann að veruleika. Þegar við ræðum um réttinn til heilsu eru góðar 

líkur á að heilbrigðisþjónusta og önnur atriði sem að stuðla að bættri heilsu verði í 

fyrirrúmi. Rétturinn til þess að afþakka heilbrigðisþjónustu er líklega sá hluti réttarins til 

heilsu sem er líklegastur til þess að verða undir í umræðunni. Ef við ræðum frekar um 

líkamlegt sjálfræði, þá er skýrt og greinilegt að rétturinn til að afþakka heilbrigðisþjónustu 

er einn af lykilþáttum þess réttar. 

Það að skaða heilsu annarrar manneskju er, miðað við allar viðteknar skilgreiningar, 

ofbeldi. Við þurfum ekki réttinn til heilsu til þess að segja að fólk hafi rétt á frelsi frá 

ofbeldi. Í baráttunni fyrir því að frelsa fólk frá ofbeldi, þá getur þó verið gagnlegt að ræða 

ofbeldi sérstaklega í samhengi við réttinn til heilsu, frekar en bara réttinn til að vera frjáls 

frá ofbeldi, einn og sér. Umræða um ofbeldi gerir oft ráð fyrir því að um sé að ræða einn 

einstakling sem beitir annan einstakling ofbeldi, en í samhengi við réttinn til heilsu á það 

ekki endilega alltaf við. Þegar heilsa fólks er sködduð af gjörðum annarra, er gerandinn 

alls ekki alltaf einn einstaklingur, heldur oft fyrirtæki eða stofnun. Mengandi fyrirtæki 

getur valdið fólki alveg jafn miklu heilsutjóni og ofbeldisfullur einstaklingur, ef ekki 

meira. Hér komum við yfir í þriðju kynslóðina. 

Þriðju kynslóðar rétturinn til heilnæms umhverfis er töluvert betur til þess fallinn að 

vernda fólk gegn mengun, heldur en fyrstu kynslóðar rétturinn sem verndar gegn skaða, 
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einn og sér. Ef við látum réttinn til að verða ekki fyrir skaða duga, þá gæti verið erfitt að 

draga hið áðurnefnda mengandi fyrirtæki til ábyrgðar. Mengun er oftast ekki beint að 

neinni ákveðinni manneskju, heldur að umhverfinu. Manneskjur verða svo óbeint fyrir 

skaða með því að vera í þessu sama umhverfi, eins og óbeinar reykingar á risavöxnu stigi. 

Með því að gera réttinn til þess að verða ekki fyrir áhrifum mengunar að þriðju kynslóðar 

rétti, rétti til heilnæms umhverfis, þá breytum við skyldunni sem helst í hendur við réttinn. 

Rétturinn til heilnæms umhverfis felur ekki aðeins í sér skyldu til þess að valda engum 

skaða með mengun, heldur einnig skyldu til þess að valda ekki mengun yfir höfuð. Með 

því að útvíkka réttinn til heilsu fram í þriðju kynslóðina erum við að fara fram á að enginn 

hafi rétt á að spilla umhverfinu. 

Mengun stafar líka ekki alltaf af gjörðum einnar ákveðinnar manneskju eða fyrirtækis, 

heldur af mörgum litlum gjörðum margra einstaklinga, fyrirtækja eða stofnana. Mengun af 

völdum bílaumferðar er gott dæmi um þetta. Í slíkum tilfellum er ekki endilega hægt að 

benda á einhvern einn aðila sem brýtur á réttinum til heilnæms umhverfis. Það er hins 

vegar hægt að fara fram á að yfirvöld sinni eftirlits hlutverki sínu og komi í veg fyrir 

alvarleg umhverfisspjöll af völdum bílaumferðar. 

Rétt er að gera grein fyrir því að mikið af mengun á orsök sín utan lögsögu íslenska 

ríkisins. Erlend fyrirtæki, ríki og einstaklingar valda mengun af ýmsu tagi og þessi 

mengun, sér í lagi þegar um er að ræða loft- og sjávarmengun, virðir ekki landamæri. Það 

er því utan valdsviðs íslenska ríkisins að koma í veg fyrir alla mengun þótt ríki geti að 

sjálfsögðu beitt áhrifum sínum á alþjóðavettvangi. Hér eru orðin að hæsta marki sem unnt 

er mikilvæg. Rétturinn til heilsu skuldbindur ríkið aðeins til að gera það sem það getur. 

Allt sem er fyrir utan valdsvið ríkisins getur því miður ekki talist hluti af réttinum til 

heilsu. Það er ekki hægt að gera kröfu um það að íslenska ríkið framkvæmi þann 
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ómögulega verknað að setja skorður á mengun sem berst frá útlöndum. Það er hins vegar 

hægt að gera þá kröfu að íslenskir ráðamenn beiti sér á alþjóðavetvangi til þess að hvetja 

önnur ríki til þess að sporna gegn mengun. 

Skyldur ríkisins í samhengi við réttinn til heilnæms umhverfis eru í fyrsta lagi fyrsta stigs 

taumhaldsskylda til þess að spilla ekki umhverfinu (skyldan til að virða), í öðru lagi annars 

stigs verknaðarskylda til að ganga úr skugga um að enginn annar spilli umhverfinu 

(skyldan til að vernda), og í þriðja lagi annars stigs verknaðarskylda til þess að ganga úr 

skugga um að umhverfið sé heilnæmt (skyldan til að uppfylla). 

Þegar gagnrýni Onoru O‘Neillar er beitt á réttinn til heilbrigiðisþjónustu annars vegar og 

réttinn til heilsu hins vegar, þá sjáum við að sú gagnrýni á rétt á sér í báðum tilfellum. Til 

að ganga úr skugga um að rétturinn til heilbrigiðisþjónustu sé uppfylltur þarf ríkið að hafa 

mikla stjórn á og eftirlit með þeim sem bera fyrsta stigs skyldurnar til að útvega 

heilbrigðisþjónustu; læknum, hjúkrunarfræðingum og öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. Til 

þess að ganga úr skugga um að rétturinn til heilsu sé uppfylltur þarf ríkið að hafa þessa 

sömu stjórn yfir heilbriðgiskerfinu. Sú stjórn sem ríkið hefur yfir heilbrigðiskerfinu þarf 

einnig að fela sérstaklega í sér að sjá til þess að rétturinn til líkamlegs sjálfræðis sé virtur. 

Þá þarf ríkið líka að hafa einhverja stjórn á öllum iðnaði sem á sér stað innan lögsögu þess, 

til þess að vernda heilnæmi umhverfisins og líka stjórn yfir umhverfinu sjálfu. 

Í báðum tilfellum þarf ríkið að hafa mikla stjórn til þess að geta valdið þeirri ábyrð sem á 

hendur þess er sett, en stjórnunin þarf að vera töluvert umfangsmeiri í tilfelli réttarins til 

heilsu. Þá er rétt að spyrja: er þessi stjórn endilega af hinu slæma? O‘Neill hefur áhyggjur 

af því að ef stjórnun annars stigs skylduhafans sé of mikil, þá reynist það íþyngjandi fyrir 

fyrsta stigs skylduhafann. Ef stjórnunin verður of íþyngjandi, þá óttast O‘Neill að fyrsta 

stigs skylduhafarnir gangi frá borðinu. „Að segja upp störfum sem eru orðin of íþyngjandi 
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gæti oft verið skynsamlegasti og vænsti kosturinn. Fyrir „bóndann og lækninn“ þýðir það 

að segja upp störfum að þeir hætti að rækta mat og annast um þá veiku.“98 Það er auðvelt 

að sjá fyrir sér að aragrúi af reglugerðum og skriffinnsku gætu verið hamlandi, 

fráhrindandi og íþyngjandi. Ég er hins vegar alls ekki sannfærður um það að stjórn ríkisins 

þurfi endilega að fela í sér óhóf reglugerða og skriffinnsku. O‘Neill gerir sjálf grein fyrir 

þessu í næstu málsgrein: „Mögulega eru til leiðir til að útvíkka mannréttinindi án þess að 

bera þennan kostnað, leiðir sem valda „léttvægari“ inngripum, en byggjast á betri 

reglum.“99 O‘Neill virðist þó ekki taka þennan möguleika mjög alvarlega og lýsir 

efasemdum um að slíkt sé yfir höfuð hægt. Hún færir ekki eiginleg rök fyrir þessari 

svartsýni, en fullyrðir að meginþorri tilrauna til þess að útvíkka mannréttindi með lögum 

og reglugerðum (að minnsta kosti í Bretlandi) leiði til skriffinnsku og reglufárs.100 

Gagnrýni O‘Neill á mannréttindalöggjöf er gott veganesti þegar rétturinn til heilsu er 

skoðaður. Ef að fólk hefur rétt til heilsu, þá verður að hafa í huga hvaða skyldur fylgja 

þeim rétti og hverjir eigi að bera þær. Við verðum líka að sýna varkárni í því hvernig 

rétturinn er útfærður, til þess að forðast að hann snúist upp í andhverfu sína.   

Þessa gagnrýni ætti ekki að túlka sem ástæðu fyrir því að gefast upp á réttinum til heilsu. 

Hin mikla stjórnun sem rétturinn til heilsu krefst er vissulega varhugaverður, en skortur á 

stjórnun, reglugerðum og eftirliti í heilsutengdum málefnum er ennþá varhugaverðari. Það 

er ekki ósanngjörn krafa að krefjast þess að spítali útvegi góða heilbrigðisþjónustu fyrir 

alla sem þurfa. Það er heldur ekki ósanngjarnt að krefjast þess að ríkið gangi úr skugga um 

að umræddur spítali veiti þessa þjónustu og að hann geti veitt hana. Það er ekki ósanngjörn 

                                                 
98 O’Neill. Bls. 437. Á ensku „Exit from the activities that have been made too burdensome may often be the 

most reasonable and the preferred option. For ‚the farmer and the physician‘, exit means giving up growing 

food and caring for the sick.“ Þýtt af höfundi. 
99 O’Neill. Bls. 437. Á ensku „There may be ways of extending human rights that do not carry these costs, 

that use a ‚lighter touch‘, that achieve ‚better regulation‘.“ Þýtt af höfundi. 
100 O’Neill. Bls. 437-438. 
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krafa að krefjast þess að umhverfið sem við búum í sé ekki svo mengað að það sé 

heilsuspillandi og það er ekki ósanngjarnt að ríkið sjái til þess að umhverfið sé ekki 

mengað á þann veg. Til þess að hægt sé að gera slíkar kröfur þarf yfirstjórn, eftirlit og 

reglugerðir. 

Það er sem sagt bæði varhugavert að ríkið stjórni fyrsta stigs skylduhöfum með miklum 

stífleika og að ríkið stjórni ekki nógu miklu. Það þarf því að sjá til þess að ríkið hafi nógu 

mikla stjórn til þess að tryggja réttinn til heilsu, en á sama tíma að sú stjórn sé ekki svo 

íþyngjandi að hún vinni gegn því að vernda heilsu borgaranna. Þetta gæti reynst erfitt og 

flókið verkefni, en það sama má segja um margar aðrar útvíkkanir á réttindum, en það 

hefur sem betur fer ekki stöðvað okkur þegar komið hefur að því að bæta réttindi 

borgaranna. Það að tryggja fólki með fatlanir jafnt aðgengi í samfélaginu er flókið og oft 

erfitt verkefni, en það ætti alls ekki að koma í veg fyrir að fólki með fatlanir sé tryggður 

réttur til aðgengis.101 Réttindi barna fela í sér að ríkið setji alls kyns boð og bönn á 

foreldra, kennara og aðra sem að sjá um börn. Þar er einnig sú hætta að boðin og bönnin 

verði íþyngjandi fyrir þá sem bera fyrsta stigs skyldurnar, en það væri töluvert 

óhugnanlegra að setja of fáar skyldur á hendur þeim sem að bera ábyrgð á velferð barna. 

Annað dæmi um mikilvægan rétt sem er oft flókinn og erfiður í framkvæmd er sjálfur 

kosningarétturinn. Til þess að tryggja að allir hafi rétt á lýðræðislegri þátttöku, þarf 

ógurlega mikið regluverk, miðstýringu, eftirlit og skriffinnsku. Þessi íþyngjandi stjórn 

ríkisins hefur þó ekki orðið til þess að fólk hætti að vinna á kjörstöðum. Að framfylgja 

réttinum til heilsu er flókið og krefjandi verkefni, en það er alls ekki ómögulegt. 

                                                 
101 Það er vissulega langt í land að við getum sagt að fólk með fatlanir hafi jafnt aðgengi á við fólk án fatlana 

á Íslandi, en það geta þó flestir verið sammála um að jafnt aðgengi sé markmið sem að við bæði getum og 

ættum að ná. 
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Gagnrýni O‘Neill snýst þó ekki aðeins um það að framkvæmd réttarins til heilsu gæti verið 

erfið. Hún tekur réttindi til heilsu og til matar sem dæmi, en það sem hún er að gagnrýna er 

framsetning mannréttinda (sér í lagi þeirra sem teljast til gæðaréttinda). Megináhyggjur 

hennar liggja í því að með þeirri fljótfærni og eldmóði sem mannréttindi eru sett fram, án 

þess að huga nægilega vel að skyldunum sem þeim fylgja, þá grafi það undan 

mannréttindum almennt. Ef mannréttindum fylgja ekki skyldur, þá er yfirvöldum frjálst að 

hunsa þau og ef yfirvöld geta hunsað ákveðin réttindi, þá gefur það þeim færi á að hunsa 

réttindi almennt.102  

Þetta er réttmæt og þörf gagnrýni, en hún á ekki eins vel við réttinn til heilsu og O‘Neill 

virðist halda fram. Eins og fram hefur komið í gegnum þessa ritgerð, þá hefur verið 

skilgreint hvar skyldurnar sem fylgja réttinum liggja og hvers eðlis þær eru. Rétturinn til 

heilsu er líka ekki óeðlileg útvíkkun á mannréttindum, heldur réttur sem á sér eðlilegan 

stað á meðal annarra mannréttinda. Eins og Vilhjálmur Árnason segir, þá er lykilinntak 

mannréttinda mannhelgi og helmingur þess hugtaks felst í mannlegri reisn. „Mannréttindi 

eiga því að tryggja öllum einstaklingum þá grundavallarsiðferðisstöðu sem gera þeim kleift 

að rækta sjálfræði sitt og sjálfsvirðingu – til að móta sín eigin markmið í lífinu án þess að 

vera seldur undir stjórn annara. Mannréttindi tengjast því ávallt að forsendum þess að 

maður sé sjálfs sín ráðandi – geti verið skapandi gerandi en sé ekki einber þolandi.“103 

Með öðrum orðum er eitt af meginmarkmiðum mannréttinda að tryggja forsendur jákvæðs 

frelsis; að einstaklingurinn geti verið sinn eigin herra. Heilsa er eitt af mikilvægustu 

atriðunum sem þarf að tryggja til að fólk geti lifað með reisn; að geta ræktað sjálfræði sitt 

                                                 
102 O’Neill. Bls. 429-433. 
103 Vilhjálmur Árnason. Mannhelgi og mannréttindi. Bls. 20. 



38 

 

og sjálfsvirðingu. Réttur til þess að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt er er því eðlileg 

og jafnvel nauðsynleg viðbót við mannréttindi. 

Niðurstöður 

Rétturinn til að njóta heilsu að hæsta marki sem unnt er er í stuttu máli sagt réttur til þess 

að þurfa ekki að þola vanheilsu þegar mögulegt er að koma í veg fyrir það; réttur til þess 

að öllum áhrifaþáttum heilsu sé þannig háttað að þeir stuðli að heilsu í eins miklum mæli 

og unnt er. Hann felur í sér ýmis undirréttindi sem snerta allar þrjár kynslóðir 

mannréttinda. Þar eru að mestu leyti gæðaréttindi; réttur til heilbrigiðsþjónustu, 

heilbrigðistengdrar fræðslu, heilnæms umhverfis o.fl., en einnig griðaréttindi, svo sem 

réttur til líkamlegs sjálfræðis. 

Helstu vandamálin sem fylgja framkvæmdinni á réttinum til heilsu eru þau sem Onora 

O‘Neill gerir grein fyrir. O‘Neill bendir á að til þess að hægt sé að tala um einhver réttindi 

þá þurfi að vera skýrt hvaða skyldur fylgi réttinum og hver beri skyldurnar. Samkvæmt 

henni gæti útvíkkun mannréttinda án samsvarandi útvíkkunar skyldna leitt til þess að 

mannréttindi missi vægi sitt og breytist í innantóm loforð frekar en þær mikilvægu 

grunnstoðir frjáls samfélags sem þau eiga að vera. Þessi gagnrýni á rétt á sér, en á ekki 

alveg við um réttinn til heilsu þar sem að skyldurnar sem fylgja honum eru nokkuð skýrar. 

Skyldurnar sem fylgja réttinum til heilsu liggja hjá ríkinu og eru skyldur til þess að virða 

réttinn (að brjóta ekki á honum), að vernda réttinn (að koma í veg fyrir að aðrir brjóti á 

honum) og að uppfylla réttinn (að ganga úr skugga um að honum sé framfylgt). O‘Neill 

vekur athygli á að fyrir utan skylduna til að virða, þá séu þetta annars stigs skyldur, s.s. 

skyldur til þess að ganga úr skugga um að enginn brjóti á réttinum til heilsu og til þess að 

honum sé framfylgt. Ríkinu er síðan gert að úthluta fyrsta stigs skyldunum til annarra 

aðila. Þar sem rétturinn til heilsu er flókinn, þá krefst rétturinn til heilsu mikillar stjórnar 
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og eftirlits til þess að ríkið geti ábyrgst að honum sé framfylgt. Þessi umfangsmikla stjórn 

gæti reynst mjög íþyngjandi fyrir þá sem bera fyrsta stigs skyldurnar. Þetta gæti látið 

mann hika við að segja að rétturinn til heilsu sé mögulegur, en það að réttindi séu erfið 

eða flókin í framkvæmd er ekki eiginleg ástæða fyrir því að gefast upp á þeim. Mörg 

önnur réttindi, svo sem réttindi barna, réttindi fatlaðs fólks og kosningarétturinn eru einnig 

flókin og erfið í framkvæmd, en við reynum samt að tryggja þau. Þessi flækjustig eru 

ástæða til þess að stíga varlega til jarðar og hugsa vel um framkvæmd réttarins. Þau eru 

ekki ástæða til að gefast upp segja hann ógerlegt markmið. Ef lögfesta á réttinn til heilsu 

frekar en þegar hefur verið gert, þá verður að hafa þessi atriði til hliðsjónar; að sjá til þess 

að skyldurnar sem fylgja honum séu skýrar og þannig útfærðar að þær séu ekki of 

íþyngjandi fyrir þá sem þurfa að bera þær.  

Rétturinn til heilsu fellur vel að þeirri hugmynd að eitt af lykilmarkmiðum mannréttinda 

sé að skapa forsendur fyrir mannlega reisn; þ.e. að stuðla að frelsi fólks í jákvæðum 

skilningi. Heilsa er veigamikil forsenda þess að fólk geti haft stjórn á eigin lífi; að það geti 

rætkað sjálfræði sitt og sjálfsvirðingu. Rétturinn til að njóta líkamlegrar og andlegrar 

heilsu að hæsta marki sem unnt er getur þess vegna talist eðlileg og mikilvæg viðbót við 

viðurkennd mannréttindi.  
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