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Útdráttur 

 
Líknardráp 

- Dauðinn leysir öll vandamál… enginn maður, engin vandamál - 
 
Líknardráp hefur lítið verið til umfjöllunar á Íslandi og hafa fræðimenn ólíkar skoðanir 
á því hvort lögleiða eigi það hérlendis eins og gert hefur verið í nokkrum ríkjum. 

Ritgerð þessi fjallar um líknardráp. Litið er til uppruna hugtaksins sem og 
skilgreininga fræðimanna til að átta sig á hvað í því felst. Einnig er skoðað hvað 
löggjöfin og alþjóðlegir mannréttindasamningar segja um rétt manna til lífs og hvort 
þeim sé tryggður lögvarinn réttur til að deyja. Hvergi er vikið að líknardrápi í 
íslenskum lögum og aldrei hefur verið ákært fyrir það fyrir íslenskum dómstólum. Því 
ríkir óvissa um nánara inntak verknaðar af þessu tagi og hlýtur það að teljast 
óheppilegt frá sjónarhóli refsiréttar. Líknardráp ætti fyrst og fremst að snúast um 
velferð, vilja og hagsmuni sjúklings en ekki siðferðiskennd eða siðareglur lækna eða 
annarra starfsmanna heilbrigðiskerfisins. Sjúklingur sem stendur ýmist frammi fyrir 
að standa engin úrræði til boða eða að öll úrræði hafa verið reynd til að bjarga lífi 
hans eða lina langvarandi miklar þjáningar hans, þannig að ljóst er að hlutaðeigandi 
á sér ekki von um bata eða til að geta lifað mannsæmandi lífi, ætti að eiga rétt á að 
honum sé hjálpað til að deyja, óski hann eftir því. Sjúklingar sem eru fullorðnir og þar 
með lögráða og með fullri rænu ættu að geta tekið ákvörðun um dauðdaga sinn 
þegar um alvarleg og ólæknandi veikindi ræðir. Með vandaðri og ítarlegri 
lagasetningu og ströngum skilyrðum má koma til móts við þau rök sem færð hafa 
verið fram gegn lögleiðingu, sem og koma í veg fyrir misnotkun þessa úrræðis. 

 

  



 
 

Abstract 

 
Euthanasia 

- Death solves all problems… no man, no problem - 
 
Euthanasia has rarely been discussed in Iceland, and scholars have divergent views 
about whether or not to legalise euthanasia in Iceland as has been done in several 
states. 

This paper will discuss euthanasia. We will look at the origin of this concept as 
well as at definitions put forth by scholars in order for us to determine what this 
concept involves. We will also examine what the law and international human rights 
agreements state about a person’s right to life, and whether a person has a legally 
protected right to die. There is no mention of euthanasia in Icelandic law, and 
euthanasia charges have never been brought before an Icelandic court of law. 
Therefore, there is uncertainty about the intrinsic content of an act of this type, and 
this must be regarded as an unfortunate situation from the viewpoint of criminal law. 
Euthanasia should primarily be about the wellbeing, personal will and interests of the 
patient, and not about the morality or code of ethics of medical doctors or other 
health care workers. Patients who are confronted with either having no available 
treatment, or for whom all remedies have been exhausted which might save their 
lives or palliate their longstanding suffering, and evidently have no prospect of 
recovery or of being able to live a decent life should have the right to receive 
assistance in order to die should they so wish. Patients who of legal age and fully 
conscious should be able to make decisions concerning their own death in cases of 
serious terminal illnesses. By applying carefully considered and detailed legislation 
with strict qualifications, it should be possible to meet the arguments that have been 
presented against legalisation and prevent any abuse of this remedy. 
 
  



 
 

Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til meistaraprófs í lögfræði við lagadeild Háskólans í 

Reykjavík og er unnin á haustönn 2010.  

Hugmyndin að efninu tók töluverðan tíma að fæðast og kviknaði í raun ekki fyrr 

en snemma árs 2010 þegar ég sat námskeið í heilbrigðisrétti. Þar var m.a. fjallað um 

réttindi sjúklinga, meðferð við lok lífs, ákvörðun og staðfestingu dauða og líknardráp. 

Mér fannst þetta áhugavert umfjöllunarefni, auk þess sem málefnið snerti mig 

persónulega. Faðir minn, lögfræðingur að mennt, þjáist af heilabilun á alvarlegu stigi. 

Sjúkdómurinn lýsir sér m.a. í algjöru mál- og verkstoli. Undanfarin ár höfum við 

fjölskyldan fylgst með föður mínum hverfa hægt og bítandi inn í eigin heim og horft 

upp á hvernig sjúkdómurinn hefur dregið úr honum allan þrótt og lífslöngun. Hann er 

fangi eigin líkama og hefur dvalið allt síðasta ár á hjúkrunarheimili, bundinn við 

hjólastól. Hann getur lítið sem ekkert tjáð sig og þarf aðstoð við allar daglegar þarfir. 

Mörgum sjúklingum, sem þjást af heilabilun og jafnvel þeim sem þjást af alzheimer, 

þarf ekki endilega að líða illa, þótt þeir séu orðnir gleymnir og ruglaðir eða jafnvel 

alveg komnir út úr heiminum. Faðir minn er ekki svo heppinn. Hann er oft og tíðum 

meðvitaður um ástand sitt og upplifir einangrunina sem felst í að geta ekki tjáð sig. 

Hann getur lítið sem ekkert talað þannig að aðrir skilji hann og getur því vart tjáð vilja 

sinn og langanir. Þau fáu orð sem hann hefur getað sagt undanfarið sem hægt er að 

skilja eru: „Ég vil fara“. Það brestur í manni hjartað að horfa upp á föður sinn við 

þessar aðstæður sem aðeins munu versna og geta ekkert gert. 

Í febrúar síðastliðnum las ég grein um líknardráp eftir Jónatan Þórmundsson. 

Eftir þann lestur varð mér ljóst að þetta vildi ég skrifa um. Með þá hugmynd fór ég á 

fund Svölu Ísfeld Ólafsdóttur, sem fannst hún áhugaverð og samþykkti að vera 

leiðbeinandi minn. Svölu vil ég færa mínar bestu þakkir fyrir samstarfið og góðar og 

gagnlegar ábendingar. Einnig vil ég þakka Sigrúnu Pálsdóttur og Ólafi Arasyni fyrir 

yfirlestur og góð ráð og fjölskyldu minni fyrir stuðning og umburðarlyndi. 

Ritgerð þessa tileinka ég ástkærum föður mínum, Páli Þórðarsyni. 

 

Reykjavík 15. desember 2010 
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1  Inngangur 

Umræða um líknardráp komst í hámæli í hinum vestræna heimi á áttunda áratug 

síðustu aldar. Ung bandarísk kona, Karen Ann Quinlan féll í varanlegt dá eftir 

alvarlegt slys. Með hjálp öndunarvélar var haldið í henni lífinu um langt skeið. Faðir 

hennar fór fram á að slökkt yrði á vélinni þegar ljóst var að dóttir hans kæmist aldrei 

aftur til meðvitundar. Læknar neituðu þessari bón og leitaði faðir Karenar þá til 

dómstóla. Úrskurður, sem kveðinn var upp að loknum tímafrekum réttarhöldum, 

hljóðaði svo að farið skyldi að ósk föðurins og slökkt á öndunarvélinni. Ákvörðunin 

var tekin með vísan til heimildar í ákvæði bandarísku stjórnarskrárinnar um friðhelgi 

einkalífs. Í kjölfarið fylgdu umræður um rétt einstaklinga til að deyja, sem leiddu til 

þess að spurningar um sjálfræði einstaklingsins urðu háværar.1 

Efni ritgerðarinnar er byggt upp með þeim hætti að í 2. kafla er fjallað um 

mannslífið sem friðheilagt og óskerðanlegt. Fjallað er um réttinn til lífs og reynt að 

svara spurningum um hvort lífið sem slíkt geti verið eign og hvenær við teljum að lífið 

hætti að vera líf. Þá er tekinn fyrir rétturinn til að deyja og fjallað um sögulegan 

bakgrunn þess viðfangsefnis og kannað hvað íslenska stjórnarskráin segir um réttinn 

til að fá að deyja og mannréttindi eins og friðhelgi einkalífs. Einnig er fjallað um 

siðferði, rétt þeirra sem orðnir eru sjúklingar sem og sjálfsákvörðunarrétt 

einstaklingsins, ásamt rétti sjúklings til að hafna meðferð. Í lok kaflans er fjallað um 

alþjóðlega mannréttindasamninga með tilliti til friðhelgi einkalífs. 

Í 3. kafla er fjallað um dánarstundina. Fyrst verður fjallað um sögulegan 

bakgrunn ákvörðunar dauða, þá um dauðahugtakið sjálft og loks um heiladauða. 

Einnig verður fjallað um ákvörðun og staðfestingu andláts. Í lok kaflans verður fjallað 

um líknarmeðferð og reynt að svara spurningum eins og hvenær megi hætta 

meðferð og hvenær ætti ekki að hefja meðferð. Þá verður einnig fjallað um lífsskrá. 

Um líknardráp fjallar 4. kafli. Fyrst er hugtakið skilgreint og gerð grein fyrir 

uppruna þess. Þá eru reifaðar mismunandi skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu. 

Því næst er fjallað um lögfræðilega skilgreiningu líknardráps og þar á eftir um 

mismunandi tegundir þess. Einnig verður fjallað um þau þrjú meginatriði sem felast í 

hugtakinu líknardráp og eins um það þegar læknir aðstoðar sjúkling við að binda 

endi á líf sitt. Í lokin verður fjallað um siðareglur í samhengi við líknardráp. 

                                            
1
  Hildur Einarsdóttir, „Kemur dauðinn þegar hann vill?“. Morgunblaðið, 4. febrúar 2001, bls. 12. 
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Í 5. kafla er fjallað um íslenskan rétt og hvað þar er að finna um líknardráp. Þá 

er reynt að svara þeirri spurningu hvort heimila eigi líknardráp með lögum og verða í 

því samhengi reifuð helstu rök með og á móti slíkri lögleiðingu. 

Í kafla 6 er fjallað um erlendan rétt og heimildir til líknardráps og það borið 

saman við íslenskan rétt. Fyrst er gerður samanburður við nágrannalöndin og er sú 

umfjöllun bundin við Svíþjóð, Danmörku og Noreg. Þá er fjallað um ríki sem leyfa 

líknardráp eða læknisaðstoð við sjálfsvíg. Sú umfjöllun er takmörkuð við Ástralíu, 

Belgíu og Holland. Í þessu samhengi er í næsta kafla, þeim sjöunda, fjallað um 

athyglisverðan dóm Mannréttindadómstóls Evrópu í málinu Pretty gegn Bretlandi og 

fjallað um þær greinar Mannréttindasáttmála Evrópu2 sem þar skiptu máli. 

Í 8. kafla er að finna samantekt á efni ritgerðarinnar og niðurstöður eru 

dregnar saman. Jafnframt er því velt upp hvort líknardráp sé siðferðilega 

réttlætanlegt og hvort rétt sé að taka upp heimild til þess í íslenska löggjöf. 

  

                                            
2
  Hér eftir skammstafaður MSE. 
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2  Friðhelgi lífsins 

Mannslífið er friðheilagt og óskerðanlegt og er sú grundvallarregla mannlegs 

samfélags óumdeilanleg. Að varðveita mannslíf í lengstu lög er æðsta boðorð 

læknisfræðinnar. Kristin trú og siðfræði hafa sett mannslífið ofar öðrum jarðneskum 

verðmætum og til þess að treysta vernd þess sem best, vernda lög samfélagsins 

þessi gæði með margvíslegu móti.3 Helstu ákvæðin er að finna í almennum 

hegningarlögum nr. 19/1940.4 Þar er að finna ýmsar reglur sem leggja refsingu og 

önnur viðurlög við háttsemi sem leiðir til dauða annars manns eða veldur hættu á 

slíku. Þá má einnig finna í reglum skaðabótaréttar ákvæði sem gegna svipuðu 

hlutverki, eins og til dæmis ákvæði um skyldu til greiðslu dánarbóta. Þannig er að 

finna fjölmargar lagareglur sem stuðla að verndun lífs, ýmist beint eða óbeint.5 

2.1  Rétturinn til lífs 

Líf manna er grundvöllur annarra réttinda þeirra og er það yfirleitt talið dýrmætast 

allra gæða. Þegar talað er um líf á þann hátt, er í hefðbundnum skilningi átt við 

líkamann og starfsemi hans. Fyrir manneskju er líkaminn tæki til að skynja tilveruna 

og bregðast við henni.6 Því má segja að þegar manneskja glatar lífi sínu glati hún um 

leið frelsi sínu og öðru því sem hægt er að njóta í lýðræðislegu samfélagi.7 Lífið, að 

því marki sem það er inntak réttar mannsins til lífs, er það sem nýtur lögverndar, en 

ekki lífið sjálft. Réttur manneskjunnar til lífs er bæði siðferðilegur og lagalegur. 

Fræðimenn hafa löngum deilt um siðferðileg réttindi og þá aðallega um það hvort 

þau séu algild og óskerðanleg. Hugtakið mannréttindi og stjórnarskrárbundin vernd 

þeirra hefur að einhverju leyti verið lausn á deilunni um eðli siðferðilegra réttinda en 

hefur þó ekki dugað til að leysa þau vandamál sem ekki hefur náðst samstaða um. 

Þau hafa einkum verið í tengslum við flóknar skilgreiningar og takmarkatilvik, þá 

sérstaklega þegar um er að ræða upphaf og endi lífs.8 

Í fyrri málslið 1. mgr. 2. gr. MSE9 segir að rétturinn til lífs skuli verndaður með 

lögum. Í síðari málsliðnum er lagt afdráttarlaust bann við að taka manneskju af lífi af 

                                            
3
  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“. Úlfljótur 1976 (3), bls. 153. 

4
  Hér eftir nefnd hgl. 

5
  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 153-154. 

6
  Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“. Í Mannréttindasáttmáli Evrópu. Meginreglur, framkvæmd 

og áhrif á íslenskan rétt. Reykjavík 2005, bls. 90-91. 
7
  Sbr. inngang að 13. viðauka við Mannréttindasáttmála Evrópu, eru aðildarríkin „sannfærð um að 
réttur allra manna til lífs sé ein af undirstöðunum í lýðræðisþjóðfélagi“. 

8
  Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“, bls. 91. 

9
  Lög nr. 62/1994 um mannréttindasáttmála Evrópu. 
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ásettu ráði en þó er ekki um undantekningalaust bann að ræða. Fyrri málsliður 

ákvæðisins mælir fyrir um hina jákvæða skyldu ríkisvaldsins að tryggja að réttinum til 

lífs sé veitt vernd með lögum, en umdeilt er hversu langt skuli ganga til að tryggja 

lífsnauðsynjar.10 Síðari málsliðurinn staðfestir hina neikvæðu skyldu ríkisvaldsins til 

að vernda rétt sérhvers til lífs og er banninu við að svipta mann lífi ætlað að vernda 

einstaklinga fyrir ákvörðunum stjórnvalda. Umdeilt er hvort ákvæðið taki einnig til 

borgaranna.11 

Deilumál þau sem snerta réttinn til lífs og eru hvað erfiðust, varða yfirleitt 

upphaf og endi þess. Ágreiningurinn snýst þá oftar en ekki um hvar draga skuli mörk 

mannlegrar tilveru. Óvissan er fyrst og fremst heimspekileg þó hún sé að vissu leyti 

einnig líffræðileg og tæknileg. Lengi hefur verið deilt um ýmsar siðfræðilegar 

spurningar eins og til dæmis hvort eitt líf af mannlegum toga sé verðmætara en 

annað og hvernig eigi að velja líf ef taka þurfi annað af tveimur. Þá er líka vandi að 

skera úr um hvort með hugtakinu líf sé aðeins átt við lifandi líkama eða hvort einnig 

sé átt við líf í merkingunni ævi og þá hvort rétturinn til lífs tengist eingöngu annarri 

merkingunni eða báðum.12 

2.1.1  Er lífið eign? 

Eigið líf virðist vera eign þess sem lifir því að því marki að eigið líf merkir mitt líf. 

Þannig er manneskju gefið sitt líf en engum öðrum og það er hún sem lifir því og 

enginn annar. Hvers konar eign er lífið og í hvaða skilningi er líf manneskju hennar 

eign? Manneskja getur ekki ráðstafað lífi sínu eins og hverri annarri eign, því ekki er 

til dæmis hægt að skipta á því og einhverju öðru eins og í öðrum viðskiptum. Í þeim 

skilningi má því segja að manneskja „eigi“ ekki sitt líf.13 Páll Skúlason telur jafn 

ástæðulaust að halda því fram að einhver eigi lífið og að halda því fram að einhver 

eigi heiminn. Líf manna sé hluti mannlífsins og mannlífið sé hluti annars lífs í 

heiminum. Frumforsendan sé því heimurinn og lífið sem hann fóstrar. Réttur manna 

til lífsins byggist á skyldu þeirra við lífið og skylda manns við lífið er að lifa því og 

rækta þá möguleika til lífs sem honum eru gefnir. Lífið sé ekki eign heldur verkefni 

sem allir þurfa að takast á við.14 

                                            
10

  Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“, bls. 90- 91. 
11

  Sama heimild, bls. 96- 97. 
12

  Sama heimild, bls. 102. 
13

  Páll Skúlason, „Á maður sitt eigið líf?“. Í Páll Skúlason, Pælingar II. Safn erinda og greinastúfa. 
Reykjavík 1989, bls. 39- 40. 

14
  Sama heimild, bls. 41 og 44. 
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Flestir vilja ráða yfir og bera ábyrgð á lífi sínu og líkama og telja því þar með að 

þeir megi ráðstafa lífi sínu að vild. Að framansögðu virðist ekki vera svo einfalt að 

halda því fram að lífið sé eign enda möguleikar til ráðstöfunar þess takmarkaðir enda 

ekki um að ræða eign sem hægt er að láta ganga kaupum og sölum. Engu að síður 

má velta fyrir sér hvað hversu langt þessi skilgreining nær. Hvað gerist ef maður 

tekur eigið líf? Liggur refsing við því? Svarið er í raun einfalt. Það gerist ekki neitt. 

Viðkomandi lætur að vísu lífið en það getur ekki talist refsivert enda ekki hægt að 

refsa látinni manneskju. 

2.1.2  Hvenær hættir líf að vera líf? 

Spurningu sem þessari er ekki auðsvarað, enda ljóst að við henni er ekkert eitt 

einhlítt svar. Staðhæfingin „Þetta er ekkert líf“ er oft látin falla um aðstæður sem 

enginn getur hugsað sér að lenda í eða óskað öðrum að lenda í. Spurningin 

„Hvenær hættir lífið að vera líf?“ er líklega hvað erfiðust viðureignar þegar í hlut eiga 

þeir sem eru okkur nákomnir og kærir. Eftir því sem tækninni hefur fleygt fram verða 

sífellt ágengari vangaveltur um það hvers virði lífið er, enda verður æ erfiðara að vita 

hvenær rétt sé að hætta meðhöndlun sem heldur lífinu gangandi.15 

2.2  Rétturinn til að deyja 

Andlát hefur ótal birtingarform en engu að síður er og verður bara til einn dauði. 

Flestir reyna að verða ekki á vegi hans, en þó er alltaf hópur sem mælir sér mót við 

hann.16 

Viku af viku, nótt og dapran dag 

dauðans engill söng þitt vöggulag; 

söng og skenkti sárra kvala vín, 

söng og spann þitt hvíta dáins lín. 

Loks kom heilög hönd, sem um þig bjó, 

himnesk rödd, er sagði: Það er nóg! 

        (Matthías Jochumsson)17 

                                            
15

  Sigfinnur Þorleifsson, „Hvenær hættir lífið að vera líf?“. Læknablaðið 1995; 81, bls. 62. 
16

  Óttar Guðmundsson, Listin að lifa, listin að deyja. Hugleiðingar læknis um líf og dauða. Reykjavík 
2000, bls. 218. 

17
  Úrvalsljóð/ Matthías Jochumsson. Árni Pálsson (ritstj.). Reykjavík 1945. 
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2.2.1  Sögulegur bakgrunnur 

Réttur einstaklings til dauða, eða réttur einstaklings til að svipta sig lífi, hefur löngum 

verið umhugsunarefni meðal heimspekinga. Í grískri goðafræði var litið á sjálfsvíg 

sem leið fyrir einstakling ef allar aðrar leiðir virtust lokaðar. Þó voru einstaklingar eins 

og Plató sem töldu sjálfsvíg ekki réttlætanleg og andmæltu harðlega þessum 

siðferðislega rétti mannsins til að svipta sig lífi.18 

Í vestrænum heimi eru sjálfsvíg oft talin óeðlilegur verknaður og víða 

fordæmdur. Öldum saman voru sjálfsvíg ólögleg og voru margir sem upplifðu það 

sem hindrun og völdu því að þrauka, einmana og óhamingjusamir og oft veikir og 

þjáðir. Þeir vildu deyja en máttu það ekki. Umburðarlyndi gagnvart sjálfsvígum hófst 

hjá Grikkjum en þó voru ákveðin skilyrði sett. Aristoteles taldi að sjálfsvíg sem framin 

væru til að komast hjá fátækt eða öðru böli bæru ekki vott um hugrekki. Grikkir 

fögnuðu hugtakinu euthanasia, sem merkir góður eða mildur (eu) dauðdagi 

(thanatos). Síðar þegar sjálfsvíg voru ekki lengur ólögleg var ekki einungis hvatt til 

þess að fólk nýtti þennan rétt heldur beinlínis stuðlað að því. Yfirvöld í Aþenu 

geymdu birgðir af eitri fyrir þá sem vildu binda endi á líf sitt og það eina sem þurfti að 

gera var að fá opinbert leyfi.19 

Hver sá sem ekki vill lifa lengur skal skýra ástæður sínar fyrir 
öldungaráðinu, og eftir að hafa fengið leyfi skal hann deyja. Ef tilvera þín er 
andstyggileg, deyðu; ef þú ert þjakaður af örlögum þínum, drekktu 
óðjurtaseyðið. Ef þú ert bugaður af sorg, deyðu. Leyfum þeim vansæla að 
segja frá ógæfu sinni, leyfum öldungaráðinu að sjá honum fyrir meðali, og 
vesöldinni mun ljúka.20 

Á annarri og þriðju öld voru sjálfsvíg fordæmd meðal kristinna manna. Lög voru sett 

sem kváðu á um að þeir sem tóku eigið líf fengju ekki kristilega greftrun. Engar 

undantekningar voru á þessu jafnvel þótt viðkomandi hefði þurft að þola langvarandi 

þjáningar vegna ólæknandi sjúkdóms. Hvert sjálfsvíg var einkennt sem felo de se, 

eða sjálfs-morð.21 Þá hélt Immanuel Kant því fram að sjálfsvíg væri óásættanlegt því 

Guð bannaði það.22  

                                            
18

  Óttar Guðmundsson, Listin að lifa, bls. 218. 
19

  Humphry, Derek og Wickett, Ann, The right to die, an historical and legal perspective of 
euthanasia. Oregon 1986, bls. 3-4. 

20
  Sama heimild, bls. 4. (Whoever no longer wishes to live shall state his reasons to the Senate, and 
after having received permission shall abandon life. If your existence is hateful to you, die; if you 
are overwhelmed by fate, drink the hemlock. If you are bowed with grief, abandon life. Let the 
unhappy man recount his misfortune, let the magistrate supply him with the remedy, and his 
wretchedness will come to an end.). 

21
  Sama heimild, bls. 5-6. 

22
  Óttar Guðmundsson, Listin að lifa, bls. 219. 
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Í læknaeiði Hippokratesar segir:23  

Engum mun ég gefa lyf, svo honum verði að aldurtila, þótt farið sé þess á 
leit við mig, og engum ráð gefa til að stytta sér aldur […].  

Óttar Guðmundsson læknir telur að af þessu megi ráða að ólæknandi sjúklingar hafi 

í raun beðið lækna um lyf eða aðstoð við sjálfsvíg. Á Íslandi mátti ekki, frekar en 

annars staðar, grafa í kirkjugarði þá sem tóku líf sitt. Það var ekki fyrr en á 18. og 19. 

öld sem raddir fóru að heyrast um að sjálfsvíg væru ekki synd heldur sjúkdómur og í 

framhaldinu fóru áhrif kirkjunnar minnkandi og þeir sem tóku líf sitt fengu greftrun 

eins og aðrir. Árið 1917 hélt Sigmund Freud því fram að sjálfsvíg væri einkenni um 

geðsjúkdóm og síðan hafa flestir þeir sem fjalla um slíkt verið á þeirri skoðun að 

sjálfsvíg sé hluti alvarlegs þunglyndis. Það eru fáir sem enn halda því fram að 

sjálfsvíg sé synd. Umræðan stendur á milli þeirra sem trúa því að einstaklingurinn 

hafi fullan rétt á að ráðstafa lífi sínu og hinna sem vilja nota lyf eða meðferð til að 

koma viðkomandi yfir þetta erfiða tímabil sem oft einkennist af miklu þunglyndi.24 

Undir lok nítjándu aldar og í byrjun þeirrar tuttugustu varð almenningi í auknum 

mæli umhugað um lífsgæði. Umræður fólks um að ástæðulaust væri að lifa árum 

saman dauðvona og þjakaður af kvölum urðu til þess að stuðningur við líknardráp25 

og lögleiðingu þess jókst bæði í Bandaríkjunum og Evrópu. Fjölmörg lagafrumvörp 

voru samin og lögð fram á þingi en tilraunir til lögleiðingar þeirra báru ekki árangur.26  

2.2.2  Stjórnarskrá 

Ekki er að finna í stjórnarskránni27 ávæði sem kveður á um réttinn til lífs. Þó segir í 2. 

mgr. 69. gr. að í lögum megi aldrei mæla fyrir um dauðarefsingu. Þá er heldur ekki 

að finna ákvæði í stjórnarskránni um rétt einstaklingsins til að stytta líf sitt. 

2.2.2.1  Mannréttindi 

Í VII. kafla stjórnarskrárinnar eru mannréttindaákvæði hennar. Þar eru hin ýmsu 

mannréttindi vernduð. Í upphafi var markmið mannréttindaákvæðanna að lýsa yfir 

ákveðnum frelsisréttindum þegnanna en í þeim fólst réttur einstaklingsins til að haga 

                                            
23

  Valdemar Steffensen, Hippokrates: faðir læknislistarinnar: saga hans og Hippokratisku 
læknislistarinnar ásamt þýðingum á víð og dreif úr ritum hans. Akureyri 1946, bls. 39-40. 

24
  Óttar Guðmundsson, Listin að lifa, bls. 219-220. 

25
  Verknaður fólginn í því að maður sem haldinn er andlegri eða líkamlegri vanheilsu á háu stigi, er 
sviptur lífi í líknarskyni. Lögfræðiorðabók með skýringum. Páll Sigurðsson (ritstj.). Reykjavík 2008, 
bls. 253. 

26
  Humphry og Wickett, The right to die, bls. 19. 

27
  Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33 frá 1944. Hér eftir skammstöfuð stj.skr. 
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lífi sínu, skoðunum og athöfnum að eigin vild án afskipta ríkisins. Nú til dags leggja 

mannréttindaákvæði einnig skyldur á ríki til að grípa til aðgerða þannig að réttindi 

einstaklinganna séu í reynd tryggð.28 Þegar mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar 

voru endurskoðuð árið 1995 voru einkum þrjú markmið höfð að leiðarljósi. Í fyrsta 

lagi að efla og samræma ákvæðin á þann veg að þau væru betur fallin til verndar 

almenningi í samskiptum sínum við handhafa ríkisvaldsins. Í öðru lagi átti að færa 

ákvæðin í nútímalegra horf og í þriðja lagi átti að taka mið af þjóðréttarlegum 

skuldbindingum sem íslenska ríkið hafði gengist undir með aðild að alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum.29 

2.2.2.2  Friðhelgi einkalífs  

Með stjórnarskipunarlögum nr. 97/1995 var gerð breyting á mannréttindaákvæðum 

stjórnarskrárinnar. Eldra ákvæði hennar um friðhelgi einkalífs, sem var að finna í 66. 

gr., var breytt og gildissvið ákvæðisins rýmkað verulega, einkum með tilliti til 8. gr. 

MSE og 17. gr. Alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi.30 Gildandi 

ákvæði um friðhelgi einkalífs er að finna í 71. gr. stj.skr. en þar segir að allir skuli 

njóta friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. 

Hugtakið einkalíf er víðtækt en í því felast bæði heimilis- og fjölskyldulíf. Réttur 

manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama og til að njóta friðar um lífshætti sína og 

einkahagi er það sem fyrst og fremst felst í friðhelgi einkalífs. Í 71. gr. stj.skr. felst 

ekki aðeins það að einkalíf, heimilis- og fjölskyldulíf manna skuli njóta verndar gegn 

afskiptum stjórnvalda heldur er einnig lögð sú skylda á löggjafann að setja reglur 

sem vernda einstaklinga í innbyrðis samskiptum þeirra.31 Greinin byggir bæði á að 

settar séu reglur sem tryggja mönnum þann rétt að krefjast bóta ef ólögleg afskipti 

eru höfð af einkalífi þeirra og að veita friðhelgi einkalífs refsivernd.32 

2.2.3  Siðferði  

Mannlegt siðferði er fólgið í dyggðum og löstum einstaklinga eins og réttlætiskennd 

þeirra og ranglætiskennd, kærleika þeirra og sjálfselsku eða mannvonsku.33 Reglur 

                                            
28

  Gunnar G. Schram, Stjórnskipunarréttur. 2. útg. Reykjavík 1999, bls. 448. 
29

  Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html [sótt á vefinn 
13.10.2010]. 

30
  Hér eftir nefndur SBSR. 

31
  Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html [sótt á vefinn 
13.10.2010]. 

32
  Gunnar G. Scram, Stjórnskipunarréttur, bls. 536. 

33
  Þorsteinn Gylfason, Réttlæti og ranglæti, Reykjavík 1998, bls. 134. 

http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
http://www.althingi.is/altext/118/s/0389.html
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um mannlega breytni fylgja hverri dyggð og samsvarandi löstum en oftast er um að 

ræða óskráðar leikreglur í samskiptum fólks. Eitt af hlutverkum siðfræðinnar er að 

freista þess að leiða þessar reglur í ljós og annað hlutverk hennar er að reyna að 

réttlæta þær með rökum. Skipta má skyldum okkar við annað fólk í tvo meginflokka. 

Annars vegar er um að ræða félagslegt taumhald sem kemur í veg fyrir að við 

vinnum öðrum mein, þ.e. hvorki meiðum þá né deyðum og hins vegar eru það 

verknaðarskyldur sem eru skyldur okkar til athafna og til að hjálpa öðrum í neyð. Við 

búum við þá almennu siðareglu að þegar taumhaldsskylda34 og verknaðarskylda 

stangast á, skuli taumhaldsskyldan ráða þrátt fyrir að það kosti fleiri mannslíf en við 

getum bjargað.35 

Ljóst er að dauði manns getur stundum verið honum sjálfum til blessunar hvert 

svo sem endanlegt svar kann að vera við þeirri spurningu, á hvaða forsendum telja 

beri lífið til gæða.36 Til þess að leita svara við því hvað sé sjúklingi fyrir bestu getur 

verið gagnlegt að skoða það og meta út frá þremur sjónarhornum; læknisfræðilegu, 

siðfræðilegu og persónulegu. Þegar litið er á læknisfræðilegt svar við spurningunni er 

litið á vandann, þ.e. sjúkdóminn sem einstaklingurinn stríðir við og byggt á þeirri 

læknisfræðilegri þekkingu og leiðum til að lina þjáningar hans og efla heilbrigði hans. 

Að auki er lögð áhersla á umhyggju fyrir velferð. Siðfræðilegt svar við spurningunni 

byggir á hvernig rétt sé að koma fram við sjúklinginn. Þá er bæði litið til hagsmuna 

hans og réttinda ásamt því sem litið er til þeirra þarfa sem hann hefur. Það nægir því 

ekki aðeins að huga að velferð sjúklings heldur verður líka að líta til vilja hans, en 

það getur verið frumskilyrði þess að hægt sé að gera honum gott. Þegar litið er til 

persónulegs svars sjúklings við spurningunni hvað sé honum fyrir bestu gefur auga 

leið að það getur verið ákaflega mismunandi. Vilji og óskir sjúklinga eru 

einstaklingsbundnar og því getur það vel gerst að mat sjúklings á því hvað honum sé 

fyrir bestu brjóti í bága við læknisfræðilegt álit og siðfræðilegar röksemdir um 

mannlega hagsmuni. Fræðileg rök fyrir því hvað sjúklingi er fyrir bestu, sama hversu 

góð þau eru, nægja ekki ein og sér til þess að hægt sé að ákveða hvað beri að gera, 

því vitneskja um óskir og vilja sjúklingsins verður líka að vera til staðar.37 

                                            
34

  Taumhaldsskyldur draga nafn sitt af því að þær hvetja menn til að láta eitthvað ógert, þ.e. halda að 
sér höndum. Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða: erfiðar ákvarðanir í heilbrigðisþjónustu. 2. 
útg. Reykjavík 2003, bls. 90. 

35
  Þorsteinn Gylfason, Réttlæti og ranglæti, bls. 134-136. 

36
  Sama heimild, bls. 139. 

37
  Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 112-113. 
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Virðing fyrir sjúklingi sem manneskju, velferð hans og sjálfræði á að vera 

grundvöllur allrar heilbrigðisþjónustu, en erfitt getur verið að finna hið rétta jafnvægi á 

milli umhyggju og sjálfræðis. Oft birtist umhyggja fyrir velferð sjúklings í því að tekin 

eru af honum ráðin. Vitundin um að virða vilja sjúklings hefur aukist frá því sem áður 

var og heilbrigðisstéttir gera sér grein fyrir mikilvægi þess að upplýsa sjúkling á sem 

bestan hátt um allt sem varðar ástand hans, meðferð og batahorfur. Þannig hefur 

sjúklingur betri forsendur til að taka sjálfur ákvarðanir sem varða líf hans og heilsu. 

Almenna reglan er sú að taka ber mark á vilja sjúklings en aðstæður geta engu að 

síður verið þannig að ekki sé rétt að gera það, því þótt velferð hans sé í fyrirrúmi er 

ekki alltaf augljóst hvað sé sjúklingi til góðs. Þessar aðstæður fela alltaf í sér 

samskipti tiltekinna persóna sem hafa ákveðnar óskir, tilfinningar, líðan og þekkingu 

og alltaf verður að meta hvað sé við hæfi að gera við slíkar aðstæður. Að hlúa að 

siðferðilegum verðmætum í aðstæðum lífsins er nokkuð sem ábyrg manneskja leitast 

við að gera í athöfnum sínum. Að efla og standa vörð um siðferðileg verðmæti 

heilbrigðisþjónustu með virðingu fyrir sjúklingnum að leiðarljósi er það sem felst í 

hinni sérstöku ábyrgð heilbrigðisstétta.38 

2.2.4  Einkaréttur sjúklinga 

Lög um réttindi sjúklinga nr. 74/1997 tóku gildi 1. júlí 1997. Tilgangur 

lagasetningarinnar var að tryggja sjúklingum ákveðin mannréttindi með lögum og 

styrkja um leið stöðu þeirra gagnvart heilbrigðisþjónustunni. Í 24. gr. laganna er 

fjallað um meðferð dauðvona sjúklinga. Þar segir að sjúklingur eigi rétt á að deyja 

með reisn sem og rétt til mannúðlegrar umönnunar á dánarbeði. Meginreglan um 

samþykki sjúklings fyrir meðferð leiðir af sér að gefi dauðvona sjúklingur ótvírætt til 

kynna að hann óski hvorki eftir meðferð sem lengir líf hans né endurlífgun skuli 

læknir virða það. Einnig segir í 24. gr. að sé dauðvona sjúklingur of veikur til að taka 

þátt í ákvörðun um meðferð skuli læknir leitast við að hafa samráð við vandamenn 

hans og samstarfsfólk sitt áður en hann ákveður framhald eða lok meðferðar. Þegar 

um slíkt er að ræða beri ávallt að hafa í heiðri þau viðhorf sem sjúklingurinn kann að 

hafa látið í ljós meðan hann var við fulla heilsu.39 Í íslenskum rétti gildir sú ólögfesta 

                                            
38

  Vilhjálmur Árnason, „Deyðu á réttum tíma“. Í Geir Sigurðsson, Broddflugur. Siðferðilegar ádeilur og 
samfélagsgagnrýni. Reykjavík 1997, bls. 331. 

39
  Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/121/s/0492.html  [sótt á vefinn 
20.10.2010]. 

http://www.althingi.is/altext/121/s/0492.html


11 
 

grundvallarregla að einstaklingar ráða því hvernig þeir fara með líkama sinn og líf á 

meðan þeir skaða ekki hagsmuni annarra.40 

2.2.5  Sjálfsákvörðunarréttur einstaklings og rétturinn til að hafna meðferð 

Sérhver einstaklingur vill ráða yfir og bera ábyrgð á líkama sínum og lífi og miðast 

sjálfsákvörðunarréttur hans við þá skoðun. Skilningurinn á hugtakinu felur í sér að 

sjúklingi verði að veita allar nauðsynlegar upplýsingar til að hann geti sjálfur tekið 

ákvörðun um meðferð.41 Því er haldið fram í siðfræðinni að sjálfsákvörðunarréttur 

einstaklings gangi fyrir skyldunni að veita sjúklingi meðferð og umönnun sem veitir 

honum besta líðan. Svo framarlega sem sjúklingur er fær um að taka ákvarðanir 

hefur hann ákvörðunarréttinn.42 

Í 7. gr. laga um réttindi sjúklinga segir að virða skuli rétt sjúklings til að ákveða 

sjálfur hvort hann þiggur meðferð. Meginreglan er að meðferð megi ekki framkvæma 

á sjúklingi án samþykkis hans. Ef sjúklingur hafnar meðferð ber lækni engu að síður 

að gera honum grein fyrir hvaða afleiðingar það gæti haft í för með sér, sbr. 1. mgr. 

8. gr. sömu laga. Sjúklingur getur að sama skapi stöðvað meðferð hvenær sem er 

nema lög mæli á annan veg. Þá skal læknir sjúklings eða sá heilbrigðisstarfsmaður 

sem stjórnar meðferð einnig upplýsa sjúkling um afleiðingar þess að stöðva meðferð, 

sbr. 2. mgr. sömu greinar. Í 3. mgr. segir síðan að ákveði sjúklingur að hafna eða 

stöðva meðferð þurfi að skrá þá ákvörðun í sjúkraskrá og staðfesta að honum hafi 

verið gerðar ljósar afleiðingarnar. 

Að meginreglunni til getur sjúklingur hafnað meðferð hvenær sem er. Það getur 

leitt til þess að starfsfólk heilbrigðisstétta og aðstandendur sjúklingsins verða að 

virða þá ákvörðun. Virðing við slíka ákvörðun getur verið liður í að einstaklingur haldi 

sjálfræði sínu og sjálfsvirðingu til síðustu stundar og verið þannig lykillinn að því að 

auðvelda honum að deyja með reisn. 

2.2.6  Alþjóðlegir mannréttindasamningar 

Frá tíunda áratug síðustu aldar hafa alþjóðlegir mannréttindasamningar haft mikil 

áhrif á þróun íslensks réttar hvað varðar mannréttindaákvæði stjórnarskrárinnar. 

Áhrifanna gætir ekki eingöngu á Íslandi heldur varð svipuð þróun í allri Evrópu. 

                                            
40

  Þórunn Guðmundsdóttir, „Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann?“. 
Læknablaðið 1995;81, bls. 57. 

41
  Valgerður Sigurðardóttir, „Líknarmeðferð - ný og vaxandi sérgrein innan læknisfræðinnar“. 
Læknablaðið 1995; 81, bls. 66. 

42
  Sama heimild, bls. 67. 
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Ísland er aðili að öllum helstu mannréttindasamningum sem gerðir voru um og eftir 

miðja 20. öld. Upphaflega höfðu þessir samningar lítil eða engin áhrif á íslenskan rétt 

og túlkun íslenskra laga, en í kringum 1990 varð veruleg breyting þar á sem leiddi 

meðal annars til þess að MSE var lögfestur með lögum nr. 62/1994 og breyting var 

gerð á mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar með lögum nr. 97/1995.43 

2.2.6.1  Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna frá 10. desember 1948 er ekki bindandi 

þjóðréttarsamningur. Um er að ræða yfirlýsingu um markmið sem ríki skulu stefna 

að. Með henni náðist samstaða meðal ríkja þar sem talin voru upp helstu 

mannréttindi sem bæri að virða.44 Í 3. gr. yfirlýsingarinnar segir að allir eigi rétt til lífs, 

frelsis og mannhelgi. Ekki er að finna undantekningu frá þessum rétti einstaklinga í 

yfirlýsingunni enda er það undirstaða frelsis, réttlætis og friðar í heiminum að hver 

maður sé jafnborinn til virðingar og réttinda sem ekki verði af honum tekin.45 

Réttindi, sambærileg þeim sem vernduð eru með 8. gr. MSE og 17. gr. 

alþjóðasamnings um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi46, eru vernduð í 12. gr. 

mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna en þar er meðal annars lýst banni við 

því að raska einkalífi og fjölskyldulífi eftir geðþótta. 

2.2.6.2  Mannréttindasáttmáli Evrópu 

Í 1. mgr. 2. gr. MSE segir að réttur hvers manns til lífs skuli verndaður með lögum. 

Þá er að finna undantekningarákvæði í 2. málslið sömu greinar þar sem segir að 

engan mann skuli svipta lífi af ásettu ráði, nema sök sé sönnuð og fullnægja skuli 

refsidómi á hendur honum fyrir glæp sem dauðarefsingu varðar að lögum. 

Rétturinn til friðhelgi einkalífs er verndaður í 8. gr. MSE. Gildissvið ákvæðisins 

er víðtækt og hefur vaxið í meðförum Mannréttindadómstóls Evrópu undanfarna 

áratugi. Þegar litið er á ákvæði sáttmálans í heild er 8. gr. það ákvæði sem lagt hefur 

hvað víðtækastar jákvæðar skyldur á ríki til að grípa til athafna. Þegar litið er til 

framkvæmdar Mannréttindadómstólsins má sjá að greinin hefur að auki verið talin 

fela í sér vernd á líkamlegu og andlegu sjálfræði manns. Dómstóllinn hefur tekið fram 

                                            
43

  Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur - Mannréttindi, Reykjavík 2008, bls. 71. 
44

  Sama heimild, bls. 75. 
45

  Sbr. inngangsorð Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. 
46

  Hér eftir skammstafaður SBSR. 
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að erfitt sé að skilgreina nákvæmlega hvað fellur undir einkalíf og að finna hvar 

mörkin á milli einkalífs og opinbers lífs liggja.47 

2.2.6.3  Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

1. mgr. 6. gr. SBSR kveður á um að sérhver maður hafi meðfæddan rétt til lífs og að 

engan mann megi svipta lífi af geðþótta. Í 17. gr. samningsins er stefnt að því að 

vernda sambærileg réttindi og vernduð eru í 8. gr. MSE. Í 1. mgr. greinarinnar er 

meðal annars mælt fyrir um að enginn skuli þurfa að þola geðþótta- eða ólögmæta 

röskun á einkalífi sínu, fjölskyldu eða heimili. Þá segir í 2. mgr. að allir skuli eiga 

lagavernd gegn slíkri röskun eða árásum. 

  

                                            
47

  Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur, bls. 286 & 288. 
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3  Hvenær telst maður látinn? 

Í Íslandsklukkunni, eftir Halldór Kiljan Laxness, spyr Jón Hreggviðsson bóndi: 

„Hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann?“.48 Svarið við 

þessari spurningu er ekki alltaf einfalt því oft getur verið um deyjandi sjúklinga að 

ræða og dauðastundin ákvarðast þá af ýmsum ákvörðunum sem teknar eru. 

Framfarir á sviði tækni hafa gert það að verkum að hefðbundin skilgreining, að 

maður sé látinn þegar andardráttur og hjartsláttur eru ekki lengur til staða, hefur verið 

dregin í efa vegna breyttra aðstæðna á sjúkrahúsum.49 

„Dauðinn leysir öll vandamál… enginn maður, engin vandamál“ 

(Joseph Stalin)
50

 

3.1  Einkenni dauða - sögulegur bakgrunnur 

Öldum saman úrskurðaði læknir sjúkling látinn á þann hátt að hann leitaði eftir púlsi 

og bar spegil að vitum hans til að kanna hvort móða kæmi á hann. Fyndist ekki púls 

eða merki um andardrátt var sjúklingur úrskurðaður látinn. Nú á tímum myndu slíkar 

aðferðir ekki duga þar sem tækninni hefur fleygt fram og skilgreiningar laga á dauða 

hafa breyst. Franskur læknir að nafni Bruhier tók saman upplýsingar um fólk í 

Frakklandi sem var ranglega úrskurðað látið á 18. og 19. öld og komst hann að þeirri 

niðurstöðu að ranglega hefðu 72 tilfelli verið skráð á 18. öld og 46 tilfelli á 19. öld. Í 

kjölfarið kepptust læknar við að finna traust viðmið til að greina andlát, þannig að það 

væri hafið yfir allan vafa.51 

Einkenni andláts voru því einföld í hugum flestra fram á miðja 20. öld. Dauðinn 

miðaðist við þegar öndun og hjartsláttur stöðvuðust. Aukin þekking og tækni í 

læknisfræði, sem gerði það kleift að viðhalda öndun og blóðrás, olli því að 

endurskoðunar var þörf á hinni „viðurkenndu skilgreiningu“ á dauða.52 Byrjað var að 

nota öndunarvélar um miðja tuttugustu öld og breiddist notkun þeirra ört út um 

heiminn með þeim afleiðingum að upp vöknuðu spurningar um hinar hefðbundnu 

aðferðir við að greina dauða. Með tilkomu vélanna, auk annars búnaðar, var hægt að 

halda líkamsstarfsemi gangandi í lengri tíma og ekki leið á löngu þar til ljóst var að 

margir sjúklingar, sem voru í öndunarvél, gátu ekki og myndu aldrei geta andað af 

                                            
48

  Halldór Laxness, Íslandsklukkan. Reykjavík 1969, bls. 127. 
49

  Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 267. 
50

  Aðgengilegt á: http://thinkexist.com/quotes/joseph_stalin/  
51

  Humphry og Wickett, The right to die, bls. 277. 
52

  Sigurður Guðmundsson, „Um skilmerki dauða“. Læknablaðið 1989; 75, bls. 373. 

http://thinkexist.com/quotes/joseph_stalin/
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sjálfsdáðum. Sumir þeirra féllu í dá og var í raun haldið lifandi með tækninni einni 

saman.53 

3.2  Dauðastundin 

Á Íslandi var ekki í lögum skilgreining á því hvenær maður teldist látinn, að 

undanskildum ákvæðum laga nr. 44/1981 um horfna menn. Í þeim lögum er heimild 

til að ákveða með dómi að horfinn maður skuli teljast látinn. Aukin tækni í 

læknisfræði og tilkoma öndunarvéla gerðu það að verkum að hægt var að viðhalda 

öndun og hjartslætti sjúklings þrátt fyrir að heilastarfsemi væri sannanlega og 

endanlega hætt. Af þessum sökum skilgreindu fjölmörg lönd dauðahugtakið að nýju. 

Samkvæmt nýrri skilgreiningu taldist maður látinn ef heilastarfsemi hans var hætt og 

ljóst að hún gæti ekki hafist að nýju. Í kjölfarið var skilgreining á dauðahugtakinu 

tekin til endurskoðunar hérlendis, enda Ísland annað tveggja landa í Vestur-Evrópu 

sem ekki höfðu endurskoðað hugtakið með þessum hætti. Þörfin á að fylgja fordæmi 

annarra þjóða var löngu ljós og skipaði því heilbrigðisráðherra nefnd árið 1989, sem 

hafði það hlutverk að gera tillögur að löggjöf um breytta skilgreiningu á dauða.54 

3.3  Heiladauði 

Árið 1968 var komið á fót nefnd við Harvard háskóla sem átti að rannsaka hvað 

fælist í heiladauða. Helsti vandinn sem nefndin stóð frammi fyrir var að ákvarða hver 

væru auðkenni heila sem teldist varanlega óstarfhæfur. Nefndin lýsti því yfir að heili 

sem starfaði ekki lengur og hefði ekki möguleika á að taka til starfa á ný, væri í raun 

dauður. Í framhaldinu skilgreindi nefndin fjögur skilmerki sem einkenndu 

heilastarfsemi sem væri endanlega hætt og væru nægjanleg til að úrskurða mann 

látinn, svonefnd „Auðkenni óafturkallanlegs dás“. Það sem fólst í þessu var að 

athuga þurfti í fyrsta lagi að viðkomandi sjúklingur sýndi enga móttöku eða svörun. 

Engin vitund væri gagnvart ytra áreiti eða innri þörf og alla svörun vantaði. Í öðru lagi 

engar hreyfingar eða öndun þegar fylgst var með viðkomandi í klukkustund. Í þriðja 

lagi að engin taugaviðbrögð væru til staðar og í fjórða lagi að heilalínuritið væri flatt, 

sem staðfesti fullnægjandi greiningu á djúpu, óafturkallanlegu dái. Framkvæma 

skyldi ferlið tvisvar sinnum með sólarhings millibili og taka þannig af allan vafa. 

                                            
53

  Örn Bjarnason, „Skilgreining dauðahugtaksins og staðfesting dauða“. Læknablaðið 2000; 86, bls. 
39. 

54
  Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/113/s/0125.html [sótt á vefinn 
19.10.2010]. 

http://www.althingi.is/altext/113/s/0125.html
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Heiladauði var því skilgreindur á þann hátt að um væri að ræða varanlega stöðvun 

allrar starfsemi í heilanum.55 

3.4  Ákvörðun og staðfesting dauða 

Lög um ákvörðun dauða nr. 15/1991 tóku gildi 17. apríl 1991 og voru reglur nr. 

430/1994, um skilmerki dauða, settar með stoð í lögunum. Lögin eru skýr um það 

hvenær maður telst látinn. Í 2. gr. segir að maður teljist látinn sé heilastarfsemi hans 

hætt og engin ráð eru til að heilinn starfi á ný. Í greinargerð með frumvarpi til laganna 

segir að stöðvun heilastarfsemi verði sú viðmiðun sem notuð er þegar maður er 

lýstur látinn, jafnvel þótt stuðst sé við hefðbundin dauðaskilmerki sem eru stöðvun 

hjartsláttar og öndunar. Samkvæmt 1. gr. laga um ákvörðun dauða er það ávallt 

læknir sem úrskurðar um dauða manns. Í 1. mgr. 3. gr. laganna segir að staðfesta 

megi dauða manns ef hjartsláttur og öndun hafa stöðvast það lengi að öll 

heilastarfsemi er hætt. Í 2. mgr. sömu greinar er svo kveðið á um að einnig megi 

staðfesta dauða þótt öndun og hjartslætti hafi verið haldið við með vélrænum hætti ef 

sýnt verði fram á að öll heilastarfsemi sé hætt. Í reglum um skilmerki dauða segir að 

ákvarða megi dauða skv. 1. mgr. 3. gr. laga um ákvörðun dauða með skoðun. 

Þannig er hægt að staðfesta að öndun og hjartsláttur hafi stöðvast. Heilastarfsemi 

stöðvast venjulega um 20 mínútum eftir að hjarta hættir að slá. Tvenns konar 

greiningaraðferðum er beitt til að staðfesta dauða, sbr. 2. mgr. 3. gr. laganna en þær 

eru annars vegar taugaskoðun og hins vegar röntgenmyndataka af heilaæðum. Um 

leið og dauði manns hefur verið staðfestur telst andlátsstund runnin upp.56 

Þegar rætt er um dauða manns má færa rök fyrir því að heilinn og starfsemi 

hans hafi þýðingu sem skiptir máli. Þegar heilastarfsemi manns er hætt, er sálarlíf 

hans, sem felur í sér þætti eins og hugsun, skynjun, minni, tilfinningar og hvatir svo 

eitthvað sé nefnt, endanlega úr sögunni. Að auki má geta þess að í heilanum eru 

stjórnstöðvar mikilvægustu líffæra líkamans, þannig að þegar heilinn hættir að starfa 

raskast öll líkamsstarfsemi og þar með öndunin. Sé henni ekki haldið við stöðvast 

hjartað og stuttu síðar hætta öll meginlíffæri líkamans endanlega að starfa.57 

                                            
55

  Humphry og Wickett, The right to die, bls. 279 & Örn Bjarnason, „Skilgreining dauðahugtaksins“, 
bls. 41-42. 

56
  Reglur nr. 430/1994 um skilmerki dauða. Aðgengilegt á: http://www.heilbrigdisraduneyti.is/log-og-
reglugerdir/reglugerdir//nr/2413 (sótt á vef 20. október 2010). 

57
  Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 268. 

http://www.heilbrigdisraduneyti.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/nr/2413
http://www.heilbrigdisraduneyti.is/log-og-reglugerdir/reglugerdir/nr/2413


17 
 

3.5  Líknarmeðferð58 

Uppgjöf gagnvart dauðanum er eitthvað sem sumir læknar eiga erfitt með að 

viðurkenna. Í stað þess veita þeir sjúklingi áframhaldandi meðferð þótt fjölskyldunni 

sé ljóst að endalokin nálgast. Erfitt getur verið að ákveða að hætta allri meðferð og 

kveðja ástvin sinn sem er alvarlega veikur og haldinn ólæknandi sjúkdómi, en sé 

slíkum ákvörðunum slegið á frest má segja að hinn sjúki geti í raun hvorki lifað né 

dáið.59 

Markmið meðferða við lífslok geta ýmist falist í að lengja líf sjúklings eða í að 

létta honum dauðastríðið og bæta lífsgæði hans. Þá er yfirleitt talað um 

líknarmeðferð.60 Litið er á dauðann sem eðlileg endalok lífsins og því er talið jafn 

sjálfsagt að sinna sérþörfum þess deyjandi eins og sérþörfum þess sem fæðist. 

Unnið er að varðveislu lífsins með líknarmeðferð en dauðinn er engu að síður talinn 

eðlileg þáttaskil.61 Alþjóðaheilbrigðisstofnunin (WHO) skilgreinir líknarmeðferð sem 

heildræna umönnun sjúklings þegar lækning kemur ekki lengur að gagni. Markmið 

líknarmeðferðar er að lina þjáningar sjúklings og stuðla að sem mestum lífsgæðum 

hjá honum og fjölskyldu hans.62 

Oft og tíðum er hægt að halda sjúklingum á lífi sem eiga annars litla lífsvon eða 

enga von um bata. Þeir eru þá oft í þannig ástandi að margir myndu fremur kjósa að 

deyja en að lifa á þann hátt, fengju þeir að velja. Þar sem einstaklingar hafa 

mismunandi viðhorf til þess hvað skuli teljast líf sem er þess virði að lifa og horfur 

sjúklinga eru ekki alltaf ljósar geta ákvarðanir þess efnis hvenær draga eigi úr eða 

hætta meðferð verið bæði siðferðilegar og persónulegar auk þess að vera 

læknisfræðilegar.63 Landlæknisembættið hefur gefið út leiðbeiningar64 um hvernig 

staðið skuli að takmörkun meðferðar við lok lífs. 

Þegar meðferð sem lengir dauðastríð sjúklings er hætt, er tekin ákvörðun um 

að sjúklingur deyi fyrr en hann annars hefði. Sjúklingnum er þannig „leyft að deyja“ 

en ef miðað er við að það hefði verið hægt að halda honum lengur á lífi má líta svo á 

                                            
58

  Meðferð deyjandi sjúklinga þar ekki er lengur stefnt að lækningu heldur er linun þjáninga og andleg 
aðhlynning í fyrrirúmi. Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 295. 

59
  Óttar Guðmundsson, Listin að lifa, bls. 137. 

60
  Helga Hansdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, „Samtöl um dauðann. Fyrirbærafræðileg rannsókn á 
viðhorfum aldraðra til lífs og dauða og til meðferðar við lífslok“. Læknablaðið 2005;91, bls. 518. 

61
  Valgerður Sigurðardóttir, „Líknarmeðferð“, bls. 68. 

62
  Heimasíða Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Aðgengilegt á: 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ (sótt á vef 24. október 2010). 

63
  Helga Hansdóttir og Sigríður Halldórsdóttir, „Samtöl um dauðann“, bls. 518. 

64
  Aðgengilegt á: http://www.landlaeknir.is/pages/1080 (sótt á vef 24. október 2010). Leiðbeiningar 
um meðferð við lok lífs má finna í Viðauka I. 

http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/
http://www.landlaeknir.is/pages/1080
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að honum sé „styttur aldur“.65 Þegar sjúklingi er leyft að deyja verður að minnsta 

kosti að vera ljóst að batahorfur séu engar og dauðinn sé honum kærkomin líkn. Í 

fyrra tilfellinu, þegar ljóst er að sjúklingur á ekki batavon, er um að ræða 

læknisfræðilegt mat sem þýðir að frekari læknismeðferð sé í raun gagnslaus. Hið 

síðarnefnda, þegar dauðinn er sjúklingnum líkn, er nefnt líknarreglan. Mat á því hvort 

meðferð sé gagnslaus er vandasamt þar sem blandast getur saman samúð 

starfsfólks og aðstandenda hins sjúka sem taka ekki raunsætt á því ástandi sem hinn 

sjúki er í og möguleikum hans á bata.66 

[…] mönnum er með afbrigðum hætt við að láta samúð sína og þrekleysi 
gagnvart þjáningum annarra villa sér sýn um þann sálarstyrk sem þeim er 
einatt gefinn sem mikið þjást. Af þessum sökum er sjaldnast við því að 
búast að maður geti tekið ákvörðun um líknardauða annars af fullri 
dómgreind.67 

Það þjónar hvorki læknisfræðilegum né siðferðilegum tilgangi að halda lífi í deyjandi 

sjúklingi með vélrænum hætti þegar öll von er úti.68  

Ákvörðun læknis í slíkum tilvikum snýst ekki um það hvort hann eigi að 
leyfa sjúklingnum að deyja heldur hvernig hann fái að deyja: annað hvort í 
einangrun stofnunar, tengur við rafbúnað sem framlengir tímann, eða með 
tiltölulegri reisn, hugsanlega nokkrum klukkustundum eða sólarhring eða 
tveimur fyrr en annars.69 

Með tilliti til þeirrar áherslu sem lögð hefur verið á sjálfræði sjúklings er ekki hægt að 

komast hjá því að spyrja hvort hann eigi ekki rétt á að ráða sinni dánarstund. Ætti 

einstaklingur ekki að eiga rétt á hjálp til að deyja ef hann biður um það, hann er 

alvarlega kvalinn og haldinn ólæknandi sjúkdómi? Til að geta svarað þessari 

spurningu þarf að liggja ljóst fyrir hvað átt er við með að fá hjálp til að deyja. Skyldur 

lækna og hjúkrunarfólks og siðferðileg markmið starfa þeirra þyrfti að vera hægt að 

tengja með einhverjum hætti við þann rétt sjúklings að fá að deyja en það getur engu 

að síður aldrei samrýmst þessum skyldum að heilbrigðisstarfsfólk grípi til aðgerða 

sem orsaka dauða sjúklings. Frelsið til að deyja verður að skilja í neikvæðum 

skilningi. Með „neikvæðum skilningi“ er átt við að sjúklingur sé laus undan 

                                            
65

  Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 288. 
66

  Sama heimild, bls. 291. 
67

  Þorsteinn Gylfason, Réttlæti og ranglæti, bls. 141. 
68

  Vilhjálmur Árnason, „Deyðu á réttum tíma“, bls. 338. 
69

  Lamb, David, Death, Brain Death and Ethics. Croom Helm 1985, bls. 97. („In such cases the 
choice facing the doctor is not whether to allow the patient to die, but how the patient shall die: 
either over a prolonged period in institutional isolation wired up to a mass of electronic gadgetry, or 
in relative dignity, possibly within a few hours or a day or two earlier.“). 
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óréttmætum afskiptum heilbrigðisstarfsfólks sem banna honum að deyja, en ekki það 

að hann hafi tilkall til þess að vera sviptur lífi.70 

Einar Benediktsson kveður í Einræðum Starkaðar um góðan stað til líknar. 

Þitt hjarta bar frið. Það var heilög örk. 

Þín hönd var svöl, og mín kné sig beygja. 

Fótsár af ævinnar eyðimörk 

einn unaðsblett fann ég - til þess að deyja. 

Volduga, mjúkhenta líkn míns lífs, 

hve ljúft var í skaut þitt ennið að hneigja. 

Mín sál á ei málið, - en varir míns vífs, 

vilja þær orð mér til frelsis segja? 

      (Einar Benediktsson)
71

 

3.5.1  Hvenær má hætta meðferð og hvenær á ekki að hefja meðferð? 

Það þótti góð læknisfræðileg siðfræði áður fyrr að læknir sjúklings hefði einn 

upplýsingar og vitneskju um sjúkdóm hans og tæki ákvörðun um meðferð og velferð 

sjúklingsins út frá þeirri vitneskju.72 Í læknaeið Hippokratesar segir meðal annars:73 

Þær einar fyrirskipanir mun ég gjöra, er séu sjúklingum mínum til gagns og 
nytsemdar, eftir því sem þekking mín og dómgreind frekast fær ráðið. 
Forðast mun ég að aðhafast nokkuð illt eða óréttlátt gegn þeim.  

Af þessum orðum sést að réttlætanlegt getur verið að hætta meðferð þegar hún er 

gagnslaus fyrir sjúkling og er honum frekar til ills en góðs. 

Sigfinnur Þorleifsson sjúkrahúsprestur á Landspítala telur í grein sem hann 

ritaði í Læknablaðið 1995 að það hljóti að koma að þeim tímapunkti, meðan á virku 

meðferðarferli stendur, að umboði læknis til að lækna sjúkling ljúki. Hjálpin, sem á að 

endurheimta krafta og heilsu sjúklingsins, hætti jafnvel að vera hjálp. Hvenær það 

gerist og forsendur þess séu aftur á móti óljósar en ljóst sé að ekki er hægt að gera 

þá kröfu til læknis að hann noti öll tiltæk læknisfræðileg úrræði til að lengja líf 

sjúklings. Ákvörðun um það hvenær, ef nokkurn tíma, læknir megi hætta að nota þau 

úrræði sem mögulega geta lengt lífið, hljóti að velta á tímanum sem mögulegt er að 

                                            
70

  Vilhjálmur Árnason, „Deyðu á réttum tíma“, bls. 338-339. 
71

  Einar Benediktsson, Vogar - ljóð, Reykjavík 1921. 
72

  Valgerður Sigurðardóttir, „Líknarmeðferð“, bls. 66. 
73

  Valdemar Steffensen, Hippokrates, bls. 39-40. 
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lengja lífið um og þá einnig hvort sá tími hafi einhverja merkingu eða tilgang fyrir 

sjúklinginn.74 

Í grein sem Örn Bjarnason heimilislæknir ritaði um líknardauða árið 1989, segir 

hann erfitt að ákveða hvenær ekki skuli hefja meðferð á sjúklingi, enda stríði slíkt 

gegn þeim tveimur meginskyldum lækna að viðhalda lífi og hjálpa þeim sem eru í 

hættu. Hann segir ennfremur að séu aðstæður þannig að þau úrræði sem til staðar 

eru og til greina koma auki eingöngu þjáningar sjúklingsins og lengi dauðastríðið 

brjóti slíkt í bága við hugsjón mannúðar og mannhelgi og sé lækni þá bæði heimilt og 

skylt að aðhafast ekkert. Ef meðhöndlun er gagnslaus á ekki að byrja á henni og eins 

skal hætta henni ef hún er hafin.75 Óttar Guðmundsson geðlæknir er sammála Erni 

og telur að hver læknir verði að skynja að dauðastundin sé komin og ákveða hversu 

lengi og þá til hvers hann ætlar að tefja fyrir henni. Hafa verði í huga að tilfinning 

sjúklingsins fyrir lífi og dauða skiptir miklu máli.76 

3.5.2  Lífsskrá 

Lífsskrá77 er skjal sem greinir frá óskum fólks um meðferð við lífslok ef það getur ekki 

sjálft, vegna andlegs eða líkamlegs ástands, tekið ákvörðun um þá meðferð. Lífsskrá 

er gerð þegar fólk hefur til þess andlega burði og getur metið þá kosti sem standa til 

boða ef til þess kemur að það verði andlega eða líkamlega svo skaðað að litlar líkur 

teljist á bata eða að viðkomandi geti lifað innihaldsríku lífi á ný. Lífsskráin tekur gildi 

þegar viðkomandi er orðinn óhæfur til að koma vilja sínum á framfæri. Tilgangur 

lífsskrár er að gefa fólki kost á að fá að deyja með reisn og að aðstandendur séu 

eins sáttir og kostur er við ákvarðanir sem teknar eru við lífslok. Ef viðkomandi segir 

ekki frá óskum sínum, veit enginn hverjar þær eru og því getur farið svo að meðferð 

viðkomandi við lífslok verði ekki eins og hann hefði viljað. Fólk getur þannig með 

undirritun lífsskrár tekið meðvitaða og upplýsta ákvörðun um hvernig meðferð við 

lífslok verði háttað. Þannig getur fólk til dæmis tekið ákvörðun um að ekki verði hafin 

meðferð eða meðferð haldi áfram þrátt fyrir að hún muni ekki færa þeim bata. Engin 

ákvæði eru í lögum um réttindi sjúklinga um lífsskrá en fyrirfram tekin ákvörðun af 

þessu tagi telst í samræmi við lögin. Í lífsskrá kemur einnig fram tilnefning 

umboðsmanns sem kemur fram fyrir hönd hlutaðeigandi sjúklings. Sá aðili hefur 

                                            
74

  Sigfinnur Þorleifsson, „Hvenær hættir lífið að vera líf?“, bls. 63. 
75

  Örn Bjarnason. „Líknardauði“. Læknablaðið 1989 (9), bls. 371. 
76

  Óttar Guðmundsson, Listin að lifa, bls. 141. 
77

  Sýnishorn af lífsskrá er að finna í viðauka II. 
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umboð til þátttöku í umræðum um meðferð við lífslok, hvort sem um er að ræða að 

þiggja, hafna eða hætta meðferð til baka. Í lífsskránni getur fólk einnig tekið 

ákvörðun um líffæragjöf. Lífsskráin er vistuð í gagnabanka hjá Landlæknisembættinu 

þar sem heilbrigðisstofnanir hafa aðgang að henni. Slík geymsla gerir það að verkum 

að hægt er að fá upplýsingar strax um það hvort viðkomandi hafi skrifað undir slíka 

skrá eða ekki og því hægt að fara að óskum sjúklings.78 

Mikilvægt er að fólk sem hefur ákveðnar óskir eða skoðanir á því hvernig 

meðferð þess við lífslok verði háttað, láti vilja sinn í ljós með því að gera lífsskrá svo 

hægt sé að fara að óskum þess. Þá getur einnig verið gott að aðstandendur viti hver 

vilji sjúklingsins er. 

  

                                            
78

  Aðgengilegt á vef Landlæknisembættisins: http://www.landlaeknir.is/Pages/316 (sótt á vef 16. 
september 2010). 

http://www.landlaeknir.is/Pages/316
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4  Líknardráp 

Þegar endalokin nálgast standa einstaklingar oft og tíðum frammi fyrir erfiðum 

ákvörðunum. Á slíkum stundum vakna oft spurningar af margvíslegum toga og getur 

afstaða manna verið afar ólík.79 

Umræða um lögleiðingu líknardráps hefur átt sér stað í mörgum löndum. 

Umræðan hefur verið bæði mikil og heit en fáar þjóðir hafa þó sett lög sem heimila 

líknardráp eða sjálfsvíg með aðstoð læknis. Á Íslandi hefur málefnið lítið verið rætt 

en þó er mikilvægt að Íslendingar myndi sér skoðun og taki afstöðu til þess.80 Í 

könnun sem gerð var árið 2001 var tæplega helmingur landsmanna, eða 46,4%, 

fylgjandi líknardrápi á meðan einungis þriðjungur var því andvígur.81 

Þess ber að geta að umræður um líknardráp varða meginstoðir nokkurra 

fræðigreina þar sem mismunandi sjónarmið vegast á. Má sem dæmi nefna 

fræðigreinar eins og siðfræði, heimspeki, guðfræði, læknisfræði og lögfræði. Af 

þessu leiðir að erfitt er að fjalla um líknardráp eingöngu út frá lögfræðilegu 

sjónarmiði.82 Í þessari ritgerð verður ekki eingöngu fjallað um viðfangsefnið á 

lögfræðilegan hátt, heldur tvinnast aðrar fræðigreinar inn í umfjöllunina. 

4.1  Sögulegur bakgrunnur 

Í upphafi tók hugtakið euthanasia (hægt eða þægilegt andlát) til þess hluta 

læknisfræðinnar sem fjallaði um hvernig hægt væri að hjálpa deyjandi sjúklingi að 

hljóta dauðdaga sem væri hægur og sársaukalaus en þó eðlilegur. Innan 

læknisfræðinnar hefur hugtakið nú fengið nýja merkingu sem felur í sér að deyða 

sjúkling af samúðarástæðum og nota til þess læknisfræðilegar aðferðir.83 Hugtakið er 

ættað úr grísku og er notað yfir líknardauða í mörgum tungumálum. Jónatan 

Þórmundsson prófessor emeritus telur það heiti óheppilegt vegna þess að í stað 

                                            
79

  Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“, bls. 106. 
80

  Ólafur Árni Sveinsson, „Líknardráp - siðferðilegur valkostur?“. Læknablaðið 2007; 93, bls. 543. 
81

  Könnunin var framkvæmd var af PricewaterhouseCoopers. Tekið var slembiúrtak 1.200 Íslendinga 
á aldrinum 18-75 ára um allt land.. Svarhlutfall var 67,5%. Karlar voru frekar fylgjandi líknardrápi 
en konur, en skoðanamunurinn var mestur milli ólíkra aldurshópa. Rúmlega 57% fólks á aldrinum 
18-25 ára sagðist fylgjandi líknardrápi á meðan innan við þriðjungur fólks á aldrinum 50-75 ára var 
sama sinnis. Þá voru íbúar á landsbyggðinni síður fylgjandi líknardrápi og tekjulágir síður en 
tekjuháir. Morgunblaðið, 5. maí 2001, bls. 14. 

82
  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 153. 

83
  Örn Bjarnason. „Líknardauði“, bls. 369. 
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þess að leggja áherslu á verknaðinn sjálfan sem leiðir til andláts, leggur hugtakið 

líknardauði áherslu á afleiðingu verknaðarins, dauðann.84 

Til eru nokkur afbrigði líknardrápa. Áður fyrr var talað um og gerður 

greinarmunur á virku og óvirku líknardrápi. Með „virku líknardrápi“ er átt við ráðstöfun 

eða athöfn sem þjónar þeim tilgangi og ber þann árangur að flýta fyrir dauða 

sjúklings.85 Virk athöfn getur til dæmis falist í að gefa dauðvona sjúklingi lyf sem flýta 

fyrir andláti hans. Sá sem fremur verknaðinn eða athöfnina getur til dæmis verið 

læknir, sem ýmist lítur á lyfjagjöfina sem líknandi meðferð eða uppfyllingu óskar 

sjúklings, eða náinn ættingi eða vinur sem horfir upp á ástvin þjást af kvölum. Um er 

að ræða virka athöfn og ef hún er framkvæmd án samþykkis eða óskar sjúklings eða 

framkvæmd án þess að afstaða sjúklingsins liggi fyrir getur verið erfitt að réttlæta 

slíka athöfn sem líknardráp. Gerandi í slíku tilviki myndi að öllum líkindum sæta 

ákæru fyrir manndráp af ásetningi.86 Þegar talað er um „óvirkt líknardráp“ er aftur á 

móti flýtt fyrir dauða sjúklings með aðgerðarleysi,87 þ.e. að nota ekki tiltæka tækni og 

lyf til að halda dauðvona manneskju á lífi. Þá myndi stöðvun lífshjálpartækja eins og 

öndunarvéla eða næringar einnig gera það. Athöfn eða athafnaleysi af slíku tagi 

teldist almennt ekki refsivert athæfi ef það væri í samræmi við vilja hlutaðeigandi.88 Í 

slíkum tilvikum gæti sjúklingur jafnvel verið búinn að útbúa lífsskrá með þeim 

upplýsingum. Í staðinn fyrir virkt og óvirkt líknardráp er nú talað um beint og óbeint 

líknardráp en nánar verður fjallað um það í kafla 4.5.1.3. 

Aðgerðarleysi er ákvörðun og þegar litið er til þess þurrkast út munurinn á virku 

og óvirku líknardrápi. Dæmi eru þess að ellihrum gamalmenni hafi beðið um að þeim 

yrði styttur aldur og hafa þær óskir verið virtar. Hrumir og farlama eskimóar báðu til 

dæmis um að verða settir á ísjaka úti á rúmsjó til að deyja. Slíka ósk varð að virða og 

var sú skylda lögð á herðar barna þeirra að verða við henni. Í nútíma hjúkrun þekkist 

sennilega að sjúklingum er ýmist óvart eða viljandi hjálpað að deyja. Það er til dæmis 

gert með því að morfínskammtar eru gefnir með stuttu millibili sem leiðir til þess að 

líknardrápið verður ekki öðrum ljóst en gerandanum. Segja má að tvö 

meginsjónarmið standi andspænis hvoru öðru þegar talað er um líknardráp. Af þeim 

sökum eru umræður um málefnið oft mjög ólíkar. Sjónarmiðin sem vegast á eru 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 154. 
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  Bexell, Göran og Grenholm, Carl-Henric, Siðfræði af sjónarhóli guðfræði og heimspeki. Reykjavík 
2001, bls. 397. 
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  Hjördís Björk Hákonardóttir, „Réttur til lífs“, bls. 108. 
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annars vegar virðing fyrir mannslífinu og boðorðið að bana ekki annarri manneskju 

og hins vegar sú ósk kvalins og sárþjáðs sjúklings um að hjálpa honum út úr þessu 

ástandi.89 Í ritgerð John Locke um ríkisvaldið segir:90 

Hver maður er skyldugur til að varðveita eigið líf og hlaupast ekki viljandi 
undan merkjum; af sömu ástæðu ber honum skylda til að gera það sem í 
hans valdi stendur til að verja líf annarra svo framarlega sem það hindrar 
hann ekki í að varðveita sitt eigið; og enginn skyldi svipta annan lífi né 
spilla þeim hlutum sem líf manns veltur á, frelsi hans, heilsu, limum […]. 

James Rachels prófessor í siðfræði segir ekki hægt að halda því fram að læknir geri 

ekki neitt í þeim tilvikum sem um óbeint líknardráp er að ræða. Ástæða þess sé að 

læknir geri í raun nokkuð sem er mjög mikilvægt, hann leyfi sjúklingnum að deyja án 

þess að aðhafast nokkuð. Athafnaleysi hans sé verknaður þótt hann sé í sjálfu sér 

frábrugðinn hefðbundinni skilgreiningu á hugtakinu „verknaði“ þar sem þarf að 

aðhafast eitthvað, þ.e. framkvæma einhverja athöfn. Að stuðla að dauða manns með 

aðgerðarleysi geti verið jafn forkastanlegt og að deyða hann beint.91 Því til 

útskýringar tekur hann dæmi:92  

Sé maður í aðstöðu til þess að bjarga drukknandi barni en hreyfir hvorki 
legg né lið, er það varla hótinu betra en að drekkja barninu. 

Líknardráp tíðkast víða í heiminum og ljóst er að fólk er deytt á sjúkrahúsum undir 

því yfirskini. Af þeim sökum skiptir miklu máli að hugtakið sé skilgreint nákvæmlega 

til að koma í veg fyrir misnotkun.93 Fræðilega séð skiptir litlu eða engu máli hvort 

gerendur eru læknar eða ekki, en það skiptir á hinn bóginn verulegu máli í 

framkvæmd. Læknar, hjúkrunarfólk og annað starfsfólk sjúkrahúsa er sá hópur sem 

oftast er í þeirri aðstöðu að geta framið líknardráp. Til þessara aðila eru vafalítið 

gerðar ríkari kröfur um varðveislu og björgun mannslífa en gerðar eru til annarra 

einstaklinga.94 

Í næsta kafla verður farið yfir mismunandi skoðanir og skilgreiningar 

fræðimanna á hugtakinu líknardráp. Munurinn skýrist meðal annars af mismunandi 

bakgrunni fræðimannanna og starfsvettvangi þeirra. 
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4.2  Skilgreiningar fræðimanna á hugtakinu líknardrápi 

Eins og áður sagði er munur á skilgreiningum fræðimanna á hugtakinu líknardrápi. 

Fyrst má nefna skilgreiningu Jónatans Þórmundssonar, fyrrum lagaprófessors, sem 

hljóðar svo: 95 

Það er líknardráp að svipta annan mann lífi í líknarskyni, ef hann er haldinn 
alvarlegum og ólæknandi sjúkdómi, alvarlegri og kvalafullri líkamlegri 
sköddun eða andlegri hrörnun á háu stigi vegna verulegra heilaskemmda, 
og það er gert með eða án samþykkis hans, með beinni athöfn eða 
athafnaleysi, er flýta dánarstundinni. 

Í skilgreiningunni felst bæði beint líknardráp, með eða án samþykkis sjúklings og 

óbeint líknardráp sem felst í athafnaleysi til að flýta fyrir dánarstund hlutaðeigandi. 

Jónatan leggur meiri áherslu á verknaðinn sjálfan en afleiðingar hans. 

Vilhjálmur Árnason prófessor í heimspeki er þeirrar skoðunar að greina verði 

líknardrápshugtakið frá sjálfsögðum ákvörðunum til að það hafi nothæfa merkingu. 

Sjálfsagðar ákvarðanir geta til dæmis verið ákvarðanir á borð við að veita ekki 

gagnslausa meðferð eða veita ekki líknarmeðferð sem lengir dauðastríð sjúklings. 

Nota skuli hugtakið í þrengri merkingu þar sem villandi sé að tala um líknardráp í 

þeim tilvikum sem að framan eru nefnd. Þá verði líknardráp að uppfylla skilyrði um 

vilja og velferð sjúklings. Afstaða sjúklings verði að vera kunn þar sem ekki sé nóg 

að hafa læknisfræðilegt mat á því hvenær manni er líkn að deyja. Vilhjálmur setur því 

skilgreiningu líknardráps fram á eftirfarandi hátt:96 

Það er líknardráp ef maður veldur dauða annars eða lætur hjá líða að 
bjarga lífi hans, vegna þess að dauðinn er hinum deyjandi manni fyrir bestu 
og stríðir ekki gegn vilja hans. 

Skilgreining Vilhjálms tekur bæði til beins og óbeins líknardráps líkt og skilgreining 

Jónatans. Að auki er lögð áhersla á að ljós sé vilji sjúklings til að flýta dánarstund 

sinni. 

Siðfræðiprófessorarnir Bexell og Grenholm skilgreina líknardráp á eftirfarandi 

hátt:97 

Með líknardrápi er átt við það þegar læknir, vitandi vits og af ráðnum hug, 
veitir fárveikum sjúklingi, að beiðni hans af frjálsum vilja og fullum skilningi 
hans á málinu, þá hjálp sem leiðir til dauða.  

Viss skilyrði þurfi að vera uppfyllt til að hægt sé að samþykkja líknardráp: lífi 

viðkomandi verði ekki bjargað, dauðinn sé nálægur, sjúklingur líði óbærilegar kvalir 
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og óskin um að fá að deyja komi að vel athuguðu máli og algerlega af frjálsum vilja 

sjúklings. Sænskur heimspekingur, Ingemar Hedenius, er einn þeirra sem hóf 

umræður um líknardráp í Svíþjóð. Hann telur líknardráp vera siðfræðilegt vandamál 

þar sem valið stendur milli tveggja erfiðra kosta. Báðum valmöguleikum fylgi þjáning 

og sorg en siðferðislega sé rétt að velja vægari þjáninguna. Í allri siðfræði verði að 

ganga út frá að lífið hafi gildi og illt verk ódæðisverk sé að binda endi á það. 

Jafnframt telur Hedenius að betra sé að lífinu ljúki en að búa við þrúgandi vanlíðan til 

æviloka. Þá segir einnig læknirinn og rithöfundurinn J. P. Jersild að í tilvikum þar 

sem frjálst og upplýst samþykki liggi fyrir sé líknardráp mannréttindi. Þó séu 

erfiðleikar við framkvæmd þess og þær hættur sem fylgi séu þess eðlis að erfitt geti 

verið að taka slíka heimild upp á sjúkrastofnunum.98 Þorsteinn Gylfason 

heimspekingur skilgreinir hugtakið svo:99 

Það er líknardráp ef maður stuðlar beint eða óbeint að dauða annars 
vegna þess og þess eins að dauðinn er hinum deyjandi manni fyrir beztu. 

Í skilgreiningunni er aðeins minnst á hagsmuni þess sem er beinn þolandi 

verknaðarins en ekkert á hvatir eða tilfinningar þess sem vinnur verkið. Þá veltir 

hann fyrir sér hvort líknardráp í þessum skilningi séu nokkurn tíma siðferðilega heimil 

og telur um tvennt vera að ræða. Annars vegar líknardráp að ósk verknaðarþola og 

hins vegar líknardráp sem annar en sjúklingurinn tæki ákvörðun um, s.s. ástvinur, 

vinur eða læknir, því verknaðarþoli væri of þungt haldinn til að láta nokkurn vilja eða 

óskir í ljós. Ólíkt skilgreiningu Jónatans leggur Þorsteinn áherslu á hagsmuni 

verknaðarþola en ekki á verknaðinn sjálfan eða gerandann. 

Ólafur Árni Sveinsson, læknir og heimspekingur, ritar grein í Læknablaðið árið 

2007 þar sem hann skilgreinir hugtakið líknardráp á þann veg að aðeins sé um slíkt 

að ræða biðji sjúklingur um að honum sé stytt líf. Þá sé nauðsynlegt að fyrir hendi 

séu vilji hans og beiðni þess efnis. Að stytta líf einhvers án vilja hans, þ.e. án beiðni 

eða að halda að sér höndum þegar hægt er að hjálpa sjúklingi er ekki líknardráp að 

mati Ólafs heldur dráp.100 Þá bendir Örn Bjarnason læknir á að ávallt verði að hafa í 

huga að líknardráp af yfirlögðu ráði og það að flýta fyrir dauða manneskju stríði gegn 

þeirri hugsjón að virða mannhelgi. Slíkt samrýmist ekki hegðun læknis og ætti ekki 

að leyfa.101 Hjördís Hákonardóttir, fyrrum hæstaréttardómari, er á þeirri skoðun að 
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þegar talað er um líknardráp sé um að ræða hvort flýta megi fyrir dauða manneskju 

að vilja hennar, eða nánustu aðstandenda, þegar viðkomandi er dauðvona og getur 

ekki tjáð vilja sinn sjálfur.102  

Eins og sjá má af því sem að framan hefur verið rakið ber talsvert á milli 

skilgreininga fræðimanna á líknardrápi eftir fræðigreinum. Miðað við þessar 

skilgreiningar er líknardráp talið allt frá því að teljast til mannréttinda einstaklings upp 

í að vera algerlega bannað sama hvaða kringumstæður eru fyrir hendi. 

4.3  Lögfræðileg skilgreining líknardráps 

Í íslenskum lögum er hvorki vikið að líknardrápi né er þar að finna skilgreiningu á 

hugtakinu. Þá ber að geta þess að mál af slíku tagi hefur aldrei farið fyrir íslenska 

dómstóla. 

Inntak íslensku reglunnar um líknardráp, þ.e. þá reglu sem Jónatan 

Þórmundsson setti fram, ræðst af nokkrum þáttum. Fyrst má nefna að hún ræðst af 

efni 211. gr. hgl., enda sé skilyrðum um ásetning og verknað, sem á ólögmætan hátt 

flýtir fyrir dánarstund manns, fullnægt. Þá verður að hafa hliðsjón af 213. gr. hgl., um 

manndráp fyrir brýna beiðni verknaðarþola sem og 214. gr. hgl. um refsiverða 

hlutdeild í sjálfsvígi. Að lokum kemur til athugunar sú leiðbeining sem athugasemdir 

með 213. gr. hgl. veita um beitingu 75. gr. laganna. Af þessu má ætla að 

viðmiðunarreglan um líknardráp sé 211. gr. hgl. Lögfræðileg skilgreining hugtaksins 

ræðst af því að hverju er stefnt með henni. Því lengra sem gengið er í að milda 

viðurlögin því þrengri verður hún og sérstaklega þröng ef litið yrði á líknardráp sem 

háttsemi sem bæði væri lögmæt og refsilaus.103 Nánar verður farið í framangreind 

ákvæði hegningarlaganna í kafla 5.2 

4.4  Tegundir líknardráps 

Eftir því hvar borið er niður, er líknardráp flokkað í þrjár tegundir. Í fyrsta lagi „beint 

líknardráp“ en með því er átt við verknað sem er beinlínis valdur að dauða annars 

manns. Þá er það „óbeint líknardráp“ sem getur verið tvenns konar. Annars vegar 

stöðvun meðferðar sem þegar er hafin til að bjarga lífi og hins vegar að hefja ekki 

björgunaraðgerðir sem frestað geta andláti.104 
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Þegar fjallað er um líknardráp í erlendum fræðibókum er yfirleitt einnig talað um 

þrjár tegundir. Í fyrsta lagi líknardráp að beiðni sjúklings (e. voluntary euthanasia)105 í 

öðru lagi líknardráp án vilja sjúklings (e. non-voluntary euthanasia)106 og í þriðja lagi 

líknardráp gegn vilja sjúklings (e. involuntary euthanasia).107 

Þess ber þó að geta að fræðimönnum virðist bera saman um að líknardráp 

gegn vilja sjúklings sé alls ekki líknardráp heldur manndráp og verður því gengið út 

frá því. Í köflunum hér á eftir verður farið nánar yfir þær þrjár tegundir líknardráps 

sem fjallað er um í erlendum fræðibókum, þ.e. líknardráp að ósk sjúklings, líknardráp 

án vilja sjúklings og líknardráp gegn vilja sjúklings. 

4.4.1  Líknardráp að beiðni sjúklings (e. voluntary euthanasia) 

Eins og áður kom fram felur hugtakið í sér að framið er líknardráp vegna þess að 

sjúklingur hefur sjálfur óskað eftir því. Enginn getur fyrir vissu sagt til um það hvernig 

hann myndi bregðast við slíkri beiðni, Að hafa hugleitt slíkt getur hjálpað 

hlutaðeigandi. Sumir eru þannig gerðir að þeir geta tekið ákvörðun um það fyrirfram 

hvort þeir vilja á einhverjum tímapunkti flýta dauða sínum, ef þeir til dæmis greinast 

með þjáningarfullan og ólæknandi sjúkdóm. Á sama hátt geta þeir gert upp við sig 

hvort þeir væru tilbúnir að aðstoða ástvin ef þeir væru beðnir um það. Að sama skapi 

eru einstaklingar sem geta tekið ákvörðun um það fyrirfram að vilja alls ekki fá 

aðstoð við að stytta líf sitt og vilja fremur berjast til síðustu stundar. Þeir geta á sama 

hátt tekið ákvörðun þess efnis að undir engum kringumstæðum aðstoði þeir aðra við 

að deyja án tillits til þjáninga, þarfar eða óskar viðkomandi.108 

Þegar sjúklingur ber fram beiðni um að vera sviptur lífi þarf að hafa margs 

konar fyrirvara eigi að taka mark á henni eða túlka hana sem dauðabeiðni. Um getur 

verið að ræða einstakling sem þarf andlegan stuðning og umhyggju og beiðni um 

dauða getur því allt eins verið neyðarkall um aðstoð. Í slíkum aðstæðum er það 

hlutverk heilbrigðisstétta að reyna að sætta sjúkling eins og mögulegt er við hlutskipti 

sitt og virða þarfir hans og tilfinningar. Því er um að ræða mannúðlega meðferð sem 

                                            
105

  Framið er líknardráp vegna þess að sjúklingur hefur farið fram á það. Vilhjálmur Árnason, Siðfræði 
lífs og dauða, bls. 295. 

106
  Framið er líknardráp á sjúklingi sem ekki getur tjáð vilja sinn. Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og 
dauða, bls. 295. 

107
  Hér er átt við dráp með aðgerð eða aðgerðarleysi gegn vilja og hagsmunum sjúklings. Í raun er 
hér um morð að ræða sem réttlætt er með því að það hafi verið hinum látna líkn. Vilhjálmur 
Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 295. 

108
  Humphry, Derek, Euthanasia: help with a good death - Essays and briefings on the right to choose 
to die. Oregon 1991, bls. 33. 



29 
 

á að auðvelda sjúklingi að deyja með eins mikilli reisn og kostur er, án þess að 

dauðinn sé annað hvort ætlunarverk læknis eða bein afleiðing gerða hans.109 

4.4.2  Líknardráp án vilja sjúklings (e. non-voluntary euthanasia) 

Í hugtakinu felst að framið er líknardráp á sjúklingi sem getur ekki tjáð vilja sinn. Af 

þessu leiðir að gerandinn getur ekki sagt hvað hann vill, en talið er að verkið sé 

framið með það í huga að bestu hagsmunir sjúklings séu hafðir að leiðarljósi.110 

Ekki er útilokað að það stríði gegn vilja hins deyjandi sjúklings að stytta honum 

aldur vegna þess að dauðinn sé honum fyrir bestu.111 Undir líknardráp án vilja 

sjúklings falla til dæmis tilvik þar sem líf ungbarna er stytt, enda geta þau ekki tjáð 

vilja sinn.112 Philippa Foot, breskur heimspekingur, rekur dæmi um misnotkun 

hugtaksins í ritgerð sinni um líknardráp. Í því sambandi tekur hún dæmi um börn sem 

fæðast fötluð með Down‘s heilkenni. Fötlun af þessu tagi getur fylgt lokun á 

skeifugörn, en yfirleitt er hægt að bjarga lífi slíkra barna með skurðaðgerð. Sé 

aðgerð ekki framkvæmd sveltur barn til dauða og er sú ákvörðun að skera ekki 

stundum talin líknardráp, á þeirri forsendu að menn hafi samúð eða meðaumkun 

með fötluðum börnum. Foot telur fráleitt að halda því fram að börnum sem fæðast 

með þessa fötlun sé það fyrir bestu að deyja. Þeirra bíði án efa oft og tíðum fábrotið 

líf en þau leiki sér ekki síður en önnur börn og bregðist við ástúð og vinsemd líkt og 

aðrir. Að láta slíkt barn deyja á sjúkrahúsi teljist ekki líknardráp heldur morð.113 

Fleiri fræðimenn eru sömu skoðunar og Foot um að líknardráp án vilja sjúklings 

flokkist ekki undir líknardráp, heldur morð. Í Hollandi gilda reglur sem gefa sjúklingum 

kost á beinu líknardrápi að uppfylltum ströngum skilyrðum. Þar hefur orðið aukning á 

líknardrápum án beiðni sjúklinga undanfarin ár. Árið 1995 var til dæmis líf 900 

einstaklinga stytt þrátt fyrir að ekki lægi fyrir beiðni hlutaðeigandi og má því líta svo á 

að tölurnar séu sláandi. Aðallega var um að ræða meðvitundarlausa sjúklinga. Engu 

að síður deyja fáir með aðferðum líknardráps á hverju ári í Hollandi. Þrátt fyrir það 

hefur hollensk löggjöf víðtækari áhrif og gráu svæðin í kring verða stór. Það tengist 

svonefnum fótfesturökum (e. slippery slope) þ.e. „hinni hálu braut“. Rökin vísa til 
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þess að menn hafi misst fótfestuna gagnvart þeirri áætlun sem upphaflega var 

gengið út frá og skilgreiningunni á viðfangsefninu. Af því leiðir að viðmiðin breytist 

ýmist vitandi eða óafvitandi, halla fari undan fæti og menn átti sig ekki tímanlega á 

ástandinu sem hefur skapast.114 

Þegar fjallað er um líknardráp sem aðrir taka ákvörðun um en þolandi þess, 

verður að hafa í huga að hetjuskapur og æðruleysi eru það sem flestir í þessari 

stöðu þurfa hvað melst á að halda þegar heilsa þeirra brestur. Hetjuskapur er til þess 

fallinn að vekja virðingu en ekki samúð. Svo er það manneskjan sem hefur frekar 

samúð en virðingu fyrir náunganum í raunum hans enda er samúð oft sú hvöt sem 

fær manneskju til að framkvæma á meðan virðing gerir það ekki. Af framansögðu er 

ljóst að samúð og þrekleysi gagnvart þjáningum getur orðið uppspretta 

ranghugmynda um þann styrk er þeim sem eru mjög þjáðir er oft og tíðum gefinn. 

Þess vegna getur verið erfitt að treysta því að maður taki ákvörðun um líknardráp 

annars af fullri dómgreind. Sömu siðareglur virðast eiga við um líknardráp að eigin 

ósk og um sjálfsmorð. Þorsteinn Gylfason telur sjálfsmorð þeirra sem eru með fulla 

rænu ámælisverð þó ekki væri nema vegna þess að þau séu framin af kjarkleysi eða 

eigingirni, sem sé hinn versti löstur. Þó telur hann engu að síður sjálfsmorð ekki 

endilega vera óréttlætanlegt.115 Velta má fyrir sér hvort sú fullyrðing Þorvaldar að 

sjálfsvíg þeirra sem eru með fullri rænu sé ámælisverður verknaður sé ekki nokkuð 

óvægin og jafnvel ósanngjörn. Halda má fram að í henni felist í raun fullkomin 

vanvirðing gagnvart þeim sem taka eigið líf vegna djúpstæðrar vanlíðunar, andlegrar 

eða líkamlegrar. 

4.4.3  Líknardráp gegn vilja sjúklings (e. involuntary euthanasia) 

Í kafla 2.2.3 um siðferði var vikið að því að maður geti viljað deyja þrátt fyrir að það 

sé betra fyrir hann að lifa. Að sama skapi getur komið upp sú staða að maður vilji lifa 

þótt það sé betra fyrir hann að deyja.116 

Líknarreglan117,þ.e. að dauðinn sé hinum deyjandi líkn, dugir ekki ein og sér 

sem nægileg trygging gegn líknardrápi. Talað er um líknarmorð þegar manni er 

                                            
114

  Ólafur Árni Sveinsson, „Líknardráp“, bls. 546-547. 
115

  Þorsteinn Gylfason, Réttlæti og ranglæti, bls. 140-141. 
116

  Foot, „Euthanasia“, bls. 47-48. („Even if it is true that he would be, as we say, ´better off dead´, so 
long as he wants to live this does not justify us in killing him and may not justify us in deliberately 
allowing him to die.“). 

117
  Með líknarreglu er átt við að réttlætanlegt sé að hætta læknismeðferð þegar augljóst er að 
dauðinn er sjúklingi sjálfum fyrir bestu. Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 295. 
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styttur aldur gegn vilja hans og skiptir þá engu í því samhengi hvort það hafi verið 

hinum látna fyrir bestu eða ekki. Því er um að ræða dráp með athöfn eða 

athafnaleysi gegn vilja og hagsmunum sjúklings. Slíkt morð er réttlætt með því að 

það hafi verið hinum látna líkn. Undanfarin ár hafa reglulega borist fregnir af því að 

starfsfólk hjúkrunarheimila hafi af samúðarástæðum stytt vistmönnum aldur. 

Vilhjálmur Árnason telur að nefna megi verknað af þessu tagi líknarmorð. Þá vísi 

líknarforskeytið eingöngu til þess hvernig morðinginn réttlætir verknaðinn; hvatirnar 

að baki eru að hafa drepið hlutaðeigandi í líknarskyni.118 

4.5  Hvað felst í hugtakinu líknardráp? 

Í hugtakinu líknardráp felast þrjú meginatriði. Hið fyrsta lýtur að hlutræna þættinum 

sem felst í verknaðinum sjálfum, annað lýtur að huglægri afstöðu gerandans og það 

þriðja er að ríkar ástæður verða að vera fyrir hendi.119 Hér á eftir verður farið nánar í 

hvern þátt fyrir sig. 

4.5.1  Verknaður - afleiðing 

Fyrsta meginatriðið sem felst í hugtakinu líknardrápi felst í verknaðinum sjálfum. 

Aðstæður og aðferðir geta verið með mismunandi hætti, rétt eins og þegar um 

manndráp af ásetningi er að ræða. Aðalatriðið er að dánarstund manns er flýtt á 

ólöglegan hátt, hvort sem er með athöfn eða athafnaleysi. Háttsemin verður að 

íslenskum lögum talin manndráp af ásetningi en sérstakar ástæður geta þó orðið 

þess valdandi að vægari viðurlögum er beitt en ella. Aðgreina verður líknardráp frá 

ráðstöfunum lækna sem miða að því að lina þjáningar dauðvona sjúklinga án þess 

þó að flýta dánarstundinni. Erfitt getur verið að skera úr um lögmæti verknaðar sem 

er á mörkum leyfilegra aðgerða og líknardráps.120 

4.5.1.1  Skilyrði refsinæmis 

Háttsemi, sem fellur undir verknaðarlýsingu refsiákvæðis telst refsinæm, sbr. 1. gr. 

hgl. Refsinæmi er eitt af grundvallarskilyrðum refsiábyrgðar sem tengist 

verknaðarlýsingu refsiákvæðis. Nauðsynlegt er að í settum lögum sé skýrt kveðið á 

um hvaða háttsemi telst afbrot.121 Þegar um líknardráp er að ræða er áskilið 

                                            
118

  Vilhjálmur Árnason, Siðfræði lífs og dauða, bls. 292-293 & 295. 
119

  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 154-155. 
120

  Sama heimild, bls. 154-155. 
121

  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I. Reykjavík 1999, bls. 165 & 177. 
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samkvæmt lögum að gerandinn sé ábyrgur fyrir verknað (athöfn eða athafnaleysi) 

sem verður þess leiðandi að dánarstund er flýtt á ólögmætan hátt.. Sé skilyrðum um 

orsakasamband milli verknaðar og afleiðingar fullnægt er gerandinn ábyrgur að 

lögum. Í lögum er hvorki að finna takmarkanir á því hvaða aðferðum er beitt við 

verknað né þeim kringumstæðum sem fyrir hendi eru þegar verknaður er unninn. 

Verknaður þarf að leiða til að dánarstund manns sé flýtt eða að ásetningur geranda 

standi til þess til að skilyrði um refsinæmi sé fullnægt. Af þessu leiðir að í þeim 

tilvikum sem ásetningur læknis til að flýta dauðastund sjúklings er ekki til staðar 

þegar hann gefur honum lyf til að lina þjáningar hans í dauðastríðinu, er um löglegan 

verknað að ræða en ekki líknardráp. Jónatan Þórmundsson telur það sama gilda um 

tilvik þegar læknir gefur sjúklingi verkjastillandi lyf sem brjóta niður mótstöðu hans og 

flýta þannig fyrir dauða hans. Slík tilvik myndu ekki teljast til líknardráps.122 

4.5.1.2  Athöfn og athafnaleysi 

Lagalega séð er verulegur munur á því hvort atlaga er gerð að lífi einstaklings með 

beinni athöfn, sbr. 211. gr. hgl., eða hvort björgunarskylda eða önnur athafnaskylda, 

gagnvart manneskju í lífsháska, er vanrækt. Athafnaleysi verður í ákveðnum tilvikum 

lagt að jöfnu við beinar athafnir.123 Í slíkum tilvikum er talað um svonefnt „óbeint 

athafnaleysi“124 og verður þá að vera mögulegt að sýna fram á orsakatengsl og 

sennilega afleiðingu og sérstök tengsl milli sökunautar og röskunar hagsmuna sem 

refsiákvæði kveður á um. Þegar svo háttar getur ýmist verið um að ræða tengsl við 

hina skaðvænu aðstöðu eða hagsmunina sjálfa sem eru í hættu.125 Sem dæmi um 

fyrri tengslin má nefna læknisaðgerð, bæði réttmæta og nauðsynlega, sem veldur 

hættu á sýkingu eða lungnabólgu ef ekki er gætt tiltekinna varúðarráðstafana. Sem 

dæmi um síðarnefndu tengslin má nefna fjölskyldutengsl og skyldur lækna við þá 

sem sjúkir eru og slasaðir. Minniháttar vanræksla læknis á björgunarskyldu verður 

ekki litið á sem manndráp. Engu að síður er mikilvægt að kanna huglæga afstöðu 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 165. 
123

  Sama heimild, bls. 165. 
124

  Með óbeinu athafnaleysi er átt við: „Refsivert athafnaleysi, sem leggja má að jöfnu við athafnir, 
sem lýst er eða sem felast í bannákvæðum refsilaga eins og þau eru skýrð hvert um sig“. Jónatan 
Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 88. 

125
  Ármann Snævarr, Þættir úr refsirétti II, 2. útg. Reykjavík 1983, bls. 53 & Jónatan Þórmundsson, 
„Líknardráp“, bls. 165. 
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læknisins því hún getur ráðið úrslitum. Reynt getur á ákvæði um beint athafnaleysi 

sbr. 221. gr. hgl. ef 211. gr. laganna þyki ekki eiga við.126  

Hvorki læknum né öðrum ber skylda til að bjarga sjúklingi gegn vilja hans, enda 

fullnægi hann þeim skilyrðum að vera með fullu ráði og rænu og hafi aldur og þroska 

til að synja slíkri björgun. 

4.5.1.3  Beint og óbeint líknardráp 

Í kafla 4.4 var lítillega minnst á beint og óbeint líknardráp. Beint líknardráp er 

verknaður sem veldur dauða manns. Óbeint líknardráp skiptist annars vegar í 

stöðvun meðferðar og hins vegar í því að hefja ekki meðferð.  

Gera þarf greinarmun á beinu og óbeinu líknardrápi. Eins og áður segir er með 

beinu líknardrápi átt við að valda milliliðalaust dauða annars manns, eins og til 

dæmis að stytta honum aldur með lyfjagjöf. Þegar um óbeint líknardráp er að ræða 

er manni leyft að deyja, ýmist með því að hefja ekki meðferð eða hætta meðferð sem 

þegar er hafin.127 Með óbeinu líknardrápi er því líf stytt með óbeinum athöfnum eða 

athafnaleysi. Mörkin milli beins og óbeins líknardráps eru yfirleitt skýr. Þrátt fyrir það 

geta mörkin verðið óljós eins og til dæmis þegar gefa þarf sjúklingi svo stóran 

skammt af lyfjum að það leiðir hugsanlega til þess að andlátsstund hans sé flýtt. Í 

slíkum tilfellum verður að treysta á dómgreind læknis og láta hann ráða, enda gæti 

hann þess að aðgerðir séu gerðar í samræmi við ástand sjúklingsins. Sé það ekki 

gert getur læknir átt á hættu að verða sekur um að beita aðgerðum sem falla undir 

beint líknardráp. Skoðanir guðfræðinga eru nokkuð á reiki þegar kemur að öðrum 

afbrigðum óbeins líknardráps. Þá vísa þeir til vilja Guðs sem hins æðsta 

úrskurðarvalds. Maðurinn hafi fengið réttinn til lífs að gjöf frá Guði og á honum einum 

hvíli réttur mannsins til að deyja. Einstaklingurinn geti því ekki undir nokkrum 

kringumstæðum tekið þann mátt í sínar hendur og því síður haft rétt til þess að 

hjálpa öðrum að deyja.128 

Í ritgerð Kristjáns Kristjánssonar heimspekings um líknardráp frá árinu 1997 

rekur hann sanna sögu um lækni sem fundinn var sekur um morð á sjúklingi sínum 

Öldruð kona hafði lengi verið illa haldin af liðagigt, blóðeitrun og innvortis blæðingum. 

Hún var sárþjáð og engin verkjalyf dugðu, sama hversu stóra skammta hún fékk af 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 165-166. 
127

  Kristján Kristjánsson, „Samráð, virðing, velferð“. Í Kristján Kristjánsson, Af tvennu illu. Ritgerðir um 
heimspeki. Reykjavík 1997, bls. 204. 

128
  Björn Björnsson, „Nokkrar hugleiðingar um líknardauða“. Úlfljótur 1976 (3), bls. 174. 
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þeim. Hún bað lækninn stöðugt að binda enda á dauðastríð sitt og lina þannig 

þjáningar sínar enda löngu orðið ljóst að hverju stefndi. Læknirinn þráaðist lengi við 

af siðferði- og lagalegum ástæðum, þrátt fyrir að enginn vafi léki á að dómgreind 

konunnar væri óskert og ljóst væri að hún vildi raunverulega fá hina endanlegu hvíld. 

Að lokum fór það svo að hann svæfði gömlu konuna svefninum langa með meðali í 

sprautu enda gat hann ekki lengur fengið af sér að horfa upp á þjáningar hennar. Í 

sömu ritgerð lýsir Kristján skoðun sinni á beinu líknardrápi og því hvernig réttur 

sjúklings til að deyja stangast á við skyldur heilbrigðisstarfsfólks:129 

[…] ég legg almennt ekki til að starfsfólk á sjúkrastofnunum sé skyldað til 
að taka þátt í aðgerðum sem eru því um megn […]. Bein líknardráp eru 
ekki frábrugðin öðrum læknisaðgerðum að þessu leyti. Þótt þau séu 
siðlega réttmæt undir vissum kringumstæðum, eins og ég held fram, á ekki 
að skylda einstaklinga til að sinna þeim, fremur en öðrum læknisverkum. 
Hitt er svo annað mál að svo mjög getur þrengt að mögulegu verksviði 
sums heilbrigðisstarfsfólks, ef það hefur ekki geð í sér til að sinna þessu og 
hinu, að því væri heppilegast að leita sér að annarri vinnu. 

Kristján veltir jafnframt upp spurningum eins og í þágu hvers bann við beinu 

líknardrápi sé eins og í framangreindu tilviki gömlu konunnar. Er það í þágu 

sjúklingsins þegar ljóst er að bannið hefur í för með sér að ekki er farið að óskum og 

vilja sjálfráða manneskju? Hann telur að tæplega geti verið fallist á það. Þá spyr 

hann hvort það sé í þágu samfélagsins, þar sem slík heimild grafi undan trausti á 

heilbrigðisþjónustu og auki hættu á misnotkun. Reynsla Hollendinga bendi ekki til 

þess að svo sé. Er það í þágu læknanna sem ekki mega fara eftir og virða vilja 

sjúklings? Kristján telur það ef til vill vera í þágu þeirra sem vilja firra sig ábyrgð, en 

ekki hinna:130 

Raunar þarf maður að neyta allrar sjálfsblekkingarorku sinnar til að telja sér 
trú um að læknar hafi virt þetta bann skilyrðislaust. Þekkt er sú aðferð að 
gefa dauðvona sjúklingum stærri og stærri skammta af deyfilyfjum, jafnvel 
þótt vitað sé að lyfin muni flýta fyrir dauða viðkomandi. 

Þorsteinn Svörfuður Þorsteinsson, fyrrum yfirlæknir gjörgæsludeildar Landspítala við 

Hringbraut telur mikinn mun á beinum athöfnum til að stytta líf sjúklings sem er 

vakandi og getur lifað án aðstoðar véla og tækja, þótt hann þurfi vissulega á 

umönnun og hjúkrun að halda og því að taka úr sambandi tæki sem halda lífi í 

sjúklingi þegar ljóst er að hann muni ekki lifa nema takmarkaðan tíma án þeirra. Í 

slíkum tilvikum megi líta á það sem rétt einstaklings til að deyja með reisn.131 Þá 
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  Kristján Kristjánsson, „Samráð, virðing, velferð“, bls. 205 & 210. 
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  Sama heimild, bls. 211. 
131

  Hildur Einarsdóttir, „Kemur dauðinn“, bls. 14. 
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fjallar Örn Bjarnason um beint líknardráp sem líknardráp af yfirlögðu ráði. Í slíkum 

tilvikum hátti svo til að læknir taki ákvörðun um að deyða sjúkling með lyfjagjöf sem 

orsaki dauða eða gefi öðrum fyrirmæli um að gera slíkt.132 Að stytta líf sjúklings með 

beinum aðgerðum brjóti í bága við hið mikilvæga grundvallarákvæði siðareglna 

lækna að varðveita mannslíf, ásamt því að stríða gegn almennum 

siðgæðissjónarmiðum.133 Vissulega fylgi alltaf einhver áhætta allri meðferð. Læknir 

sem tekur ákvörðun um að hefja ekki meðferð af ótta við auka- eða hliðarverkanir 

færist nærri því sem skilgreint er óbeint líknardráp.134 

Flestum finnst erfitt að sjá tilgang í þjáningum dauðastríðs. Í grein Björns 

Björnssonar, prófessors í siðfræði, segist hann vera þeirrar skoðunar að það að fá 

að deyja með reisn feli ekki í sér að neita að horfast í augu við þjáningar. 

Einstaklingum beri skylda til að reyna eftir því sem það er á þeirra valdi að leggja líkn 

við þraut. Lífinu verði ekki lifað án þrautar og því ætti ekki að telja manninum trú um 

það.135 

Sá grundvallarmunur er á beinu og óbeinu líknardrápi að fólk ber almennt minni 

sök eða ábyrgð á þeim afleiðingum sem það veldur með athafnaleysi sínu en þegar 

það stuðlar að því með athöfn. Þó ber að hafa í huga að siðfræðingar hafa í seinni 

tíð sífellt orðið tortryggnari á að munurinn á athöfn og athafnaleysi sé skýr.136 

4.5.2  Huglæg afstaða geranda 

Annað meginatriðið sem felst í hugtakinu líknardráp felst í huglægri afstöðu 

gerandans en í því felst að hann framkvæmir verkið af líknarástæðum eins og til 

dæmis af samúð eða vorkunnsemi.137 

4.5.2.1  Saknæmi 

Saknæmi er skilyrðislaus grundvöllur refsiábyrgðar, en það á þó ekki við ef lög 

heimila hlutlæga refsiábyrgð einstaklinga.138 Eigi að sakfella fyrir líknardráp verður 

að sanna ásetning geranda til að binda enda á líf verknaðarþola. Í andlagi ásetnings 

felst hvoru tveggja verknaðurinn sjálfur sem og vanheilsa verknaðarþola. Miða 

verður refsiábyrgð við huglægu afstöðuna ef ásetningur geranda nær skemmra eða 
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  Örn Bjarnason, „Euthanasia frá sjónarhóli læknis“. Úlfljótur 1976 (3), bls. 179. 
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  Björn Björnsson, „Nokkrar hugleiðingar um líknardauða“, bls. 176. 
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  Örn Bjarnason. „Líknardauði“, bls. 371. 
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  Björn Björnsson, „Nokkrar hugleiðingar um líknardauða“, bls. 176. 
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  Rachels, „Active and Passive Euthanasia“, bls. 78-80. 
137

  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 155. 
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  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð II. Reykjavík 2002, bls. 118. 
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lengra en hin hlutrænu atvik. Gerandi getur verið í þeirri aðstöðu að vita ekki um 

aðstæður verknaðarþola til dæmis vegna þekkingarleysis eða misskilnings. Sé 

honum ókunnugt um lífshættulegan sjúkdóm verknaðarþola þegar hann sviptir hann 

lífi, má sakfella hann fyrir fullframið brot gegn 211. gr. hgl. og skipta þá þær hvatir 

sem leiddu til verknaðarins engu máli. Vinni gerandi slíkt verk í þeirri röngu trú að 

verknaðarþoli sé, vegna ólæknandi sjúkdóms, að dauða kominn, koma refsiúrræði 

vegna líknardráps honum til góða. Í slíkum tilvikum yrði þess háttar afsökun tæplega 

tekin gild nema hún væri eindregið studd ytri atvikum eins og til dæmis frásögnum 

sjónarvotta. Í þeim tilvikum þegar geranda er kunnugt um vanheilsu verknaðarþola 

en hefur ekki hugmynd um brýna beiðni hans um að verða sviptur lífi kemur ekki til 

álita að beita 213. gr. hgl., heldur myndi slíkt brot varða við 211. gr. laganna. Þá ber 

að geta þess að í þeim tilvikum sem gerandi telur ranglega að brýn beiðni sé til 

staðar, eða veit ekki um afturköllun hennar, má beita 213. gr. hgl., sbr. 20. gr. Þá er 

ekki er hægt að útiloka að líknardráp sé unnið af gáleysi, sbr. 215. gr. hgl., svo sem 

ef læknir til dæmis gefur sjúklingi röng lyf sem draga hann til dauða.139 Brot gegn 

215. gr. hgl. varða sektum eða fangelsi allt að sex árum. 

4.5.2.2  Hvatir 

Hugtakslýsing líknardráps áskilur sérstaka virðingarverða hvöt, svonefnda líknarhvöt 

sem þýðir að gerandinn lætur stjórnast af þeim hugsunum að binda endi á þjáningar 

verknaðarþola. Líknarhvatir geta til dæmis verið vorkunnsemi, meðaumkun, miskunn 

eða samúð. Erfitt getur verið að staðreyna eða sýna fram á slíkar hvatir hjá geranda 

og því oft varasamt að taka góðar og gildar frásagnir hans um þær. Þá getur 

geranda sjálfum reynst erfitt að gera sér grein fyrir hvötum sínum þar sem 

ómeðvitaðar óskir hans geta verið andstæðar þeim meðvituðu. Þá er mögulegt að 

gerandi stjórnist af ósk um að losa hann undan byrði eða óþægindum sem af 

sjúklingnum stafar. Af þessum sökum er nauðsynlegt að gera strangar kröfur um 

tilvist ytri atvika og aðdraganda verknaðar sem réttlæta og gera raunverulegar 

líknarhvatir trúverðugar. Þjáningar og alvarleg veikindi geta vakið samúð annarra. Þá 

er líka hugsanlegt að gerandinn fegri tilgang verksins fyrir sjálfum sér með þeim 

hætti að fullvissa sjálfan sig um að sér gangi gott eitt til og það sé verknaðarþola fyrir 

bestu að losna undan þessu lífi. Í grein sinni um líknardráp reifar Jónatan 

Þórmundsson dóma þar sem svo háttaði til. Í U 1961,1078 var tvítugur piltur 
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sakfelldur fyrir að ráða af dögum nær algjörlega lamaða stúlku. Eftir að stúlkan hafði 

játað piltinum ást sína í samkvæmi og hann endurgoldið ástarjátninguna, ýtti hann 

henni í hjólastólnum út í sjó af hafnarbakka. Pilturinn hélt því fram við réttarhöldin að 

honum hefði fundist það skylda sín að deyða stúlkuna því það væri henni sjálfri fyrir 

bestu. Hann var úrskurðaður sakhæfur og dæmdur í átta ára fangelsi. Við ákvörðun 

refsingar var tekið tillit til skammvinns ójafnvægis á verknaðarstundu. Í Rt. 1954,821 

var eiginmaður dæmdur fyrir að ráða konu sinni bana. Hann hafði óttast að verða 

dæmdur fyrir kynferðisbrot gegn telpum og ákvað því að ráða eiginkonu sinni bana til 

að hlífa henni við því hneyksli sem svona mál gæti haft fyrir hana. Hæstiréttur dæmdi 

manninn í 6 ára fangelsi en tekið var tillit til í hve miklu uppnámi og geðshræringu 

hann var.140 

Það sem skiptir mestu bæði frá siðfræðilegu og lögfræðilegu sjónarmiði eru 

hvatirnar sem liggja að baki verknaði sem veldur dauða.141 Hvatir lýsa tilteknu 

hugarástandi geranda sem skýrir jafnan orsök eða ástæðu verknaðar. Þær skipta að 

jafnaði ekki máli um refisábyrgð og eru oftast óháðar saknæmiskröfum. Hvatir geta 

aftur á móti haft áhrif á ákvörðun refsingar sem eru geranda ýmist í hag eða óhag.142 

Þrátt fyrir að hægt sé að sýna fram á tiltekna hvöt hjá geranda getur farið svo að hún 

falli saman við saknæma afstöðu hans til verksins eða að hún sé hlutlaus þannig að 

hún hafi engin sjálfstæð áhrif við refsiákvörðun. Hvatir sem hafa áhrif á ákvörðun 

refsingar skv. 7. tl. 1. mgr. 70. gr. hgl. ber dómara að taka til greina ef sannað þykir 

að þær séu til staðar. Hvatirnar geta þá ýmist verið virðingarverðar, sem leiða þá til 

málsbóta, eða vítaverðar, sem leiða til refsiþyngingar.143 Að jafnaði hafa hvatir 

einungis áhrif á ákvörðun refsingar, en geta í undantekningartilvikum verið 

grundvöllur refsiábyrgðar eða refsihækkunar.144  

Ljóst er að ekki er eingöngu hægt að líta á hvatir til að styðja vægari refsiúrræði 

vegna líknardráps. Af þeim sökum er hægt að segja að það sé ekki líknardráp að 

ráða fullfrískum manni bana vegna þess eins að gerandinn vill hlífa honum við smán 

eða mótlæti. Eftir atvikum geta þó slíkar hvatir verið til einhverra málsbóta, sbr. 1. 
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mgr. 70. gr. hgl. Forsenda líknardráps er að fyrir hendi séu veigamiklar ástæður sem 

gefa, hlutrænt séð, tilefni til líknarverka.145 

4.5.3  Heilsufar verknaðarþola 

Þriðja meginatriðið sem þarf að vera fyrir hendi er að veigamiklar ástæður, sem 

hlutrænt séð gefa tilefni til líknarverka, séu fyrir hendi.146 

4.5.3.1  Vanheilsa á háu stigi 

Ef litið er til skilgreiningar Jónatans sem nefnd hefur verið má sjá að einungis er um 

eiginlegt líknardráp að ræða ef verknaðarþoli er haldinn andlegri eða líkamlegri 

vanheilsu á háu stigi. Þá eru nefnd í því sambandi þrjú atriði sem bera einkenni 

vanheilsu á háu stigi. Fyrsta atriðið er alvarlegur og ólæknandi sjúkdómur, en þá er 

átt við hvers kyns sjúkdóma bæði andlega og líkamlega. Nauðsynlegt er að um sé 

að ræða ólæknandi og alvarlegan sjúkdóm. Sjúklingurinn á ekki langt eftir og kvelst 

mikið. Annað atriðið er alvarleg og kvalafull líkamleg sköddun og er þá einkum átt við 

afleiðingar slyss. Áskilið er að sjúklingur sé langt leiddur, þ.e. í lífshættu og afar 

þjáður. Þriðja og síðasta atriðið er andleg hrörnun á háu stigi vegna heilaskemmda. 

Hrörnunin þarf að vera víðtæk og varanleg og þannig ástatt fyrir sjúklingi að hann sé 

stjarfur eða í dái. Hann getur tæpast eða alls ekki átt í samskiptum við aðra, hvorki 

félagslegum eða öðrum. Orsök heilaskemmdar skiptir ekki máli. Mörk þessara 

einkenna eru óljós og umdeilanleg og erfitt að draga línu milli líknardráps og annarra 

manndrápa. Af þeim sökum verður að gera ríkar kröfur til læknis um öryggi og góða 

dómgreind þegar meta á aðstæður sjúklings og möguleika hans til lífs.147 

Út frá þessum þremur atriðum má álykta, að til að hægt sé að flokka verknað 

sem líknardráp verði andlegt og/eða líkamlegt ástand sjúklings að vera með 

tilteknum hætti. Þannig verður vanheilsan að vera þess eðlis að lífsgæði 

hlutaðeigandi séu verulega skert eða að öllu leyti og sjúklingur eigi sér ekki batavon. 

4.5.3.2  Vansköpun og andlegir annmarkar 

Sjúklingar sem eru vanskapaðir eða haldnir einhvers konar andlegum annmörkum, 

eru t.d. þroskaheftir eða geðveikir, myndu ekki falla ekki undir skilgreiningar 

líknardráps. Ástæða þess er meðal annars sú að andlát er ekki endilega 
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fyrirsjáanlegt hjá slíkum sjúklingum. Þegar um vanheilindi af slíkum toga er að ræða, 

eykst hættan á vafasömum hvötum, misnotkun eða jafnvel útrýmingarstarfsemi sem 

dulbúin er sem líknardráp. Hætt er við að auk hinnar einlægu líknarhvatar hjá 

geranda gagnvart verknaðarþola geti eigin sjálfsvorkunn orðið til þess að hjá honum 

vakni sú meðvitaða eða ómeðvitaða hvöt að losa sig eða aðra við óþægilega byrði. 

Erfitt getur verið að samrýma samvisku og samúð annars vegar og löggjöfina hins 

vegar þegar um er að ræða einstaklinga sem hafa þungar áhyggjur af börnum sínum 

eða öðrum skyldmennum. Jónatan rekur í riti sínu um líknardráp svonefnt 

Thalidomidemál í Belgíu þar sem móðir deyddi 7 daga gamalt barn sitt, sem var 

mikið vanskapað vegna notkunar móðurinnar á lyfinu Thalidomide á meðgöngunni, til 

að forða því frá vesölu og gleðisnauðu lífi. Móðirin og fleiri fjölskyldumeðlimir voru 

sýknuð ásamt heimilislækni þeirra. Jónatan telur niðurstöðuna umdeilanlega frá 

lögfræðilegu sjónarmiði. Hugmyndir móðurinnar um framtíð barnsins hefðu réttlætt 

vægan dóm fyrir líknardráp. Vanheilindi á háu stigi, hvort sem þau eru andlegs eða 

líkamlegs eðlis, verða að vera fyrir hendi þegar meta á hvort verknaður fellur undir 

líknardráp. Andlegir annmarkar eða æska verknaðarþola ráða ekki úrslitum þegar 

slíkt mat er gert og skiptir aldur í raun litlu máli þegar fram fer mat af þessu tagi.148 

4.6  Læknir aðstoðar sjúkling við að binda endi á líf sitt 

Sumir sjúklingar sem eru fullkomlega meðvitaðir um eigið ástand og haldnir 

ólæknandi sjúkdómi vilja deyja áður en sjúkdómurinn gengur lengra. Sem dæmi má 

nefna að þessir sjúklingar geta til dæmis verið sárþjáðir af verkjum vegna 

krabbameins, hrörnunarsjúkdóms eins og alzheimer og sjá fram á andlega hnignun 

og hjálparleysi í framtíðinni, eða sjúkdóms sem eyðileggur ónæmiskerfið eins og 

eyðni. Þar sem ekki er hægt að stytta líf sjúklinga fljótt og örugglega án þjáningar 

með því að þiggja ekki meðferð, taka alltaf einhverjir sjúklingar eigið líf. Margir telja 

siðferðilega fína línu milli þess að leyfa sjúklingi að deyja, óbeint líknardráp og því að 

stytta líf sjúklings, beint líknardráp. Þá virðist aðstoð við sjálfsvíg falla þar mitt á 

milli.149 
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Þar sem líknardráp getur borið að með margvíslegum hætti eru mörkin á milli 

aðstoðar við sjálfsvíg og líknardráps, þar sem samþykki hins dauðvona liggur fyrir, 

ekki alltaf ljós.150 

Frá fornu fari hafa læknar leiðbeint sjúklingum um í hve stórum skömmtum taka 

eigi viss lyf þannig að þau verði banvæn. Hugtakið „læknisaðstoð við sjálfsvíg“ (e. 

physician-assisted suicide) er tiltölulega nýtt af nálinni. Það þróaðist út frá því að í 

um tvo áratugi hefur verið reynt að koma í veg fyrir að læknar aðstoði sjúklinga við 

sjálfsvíg.151 Fjölmargar ástæður geta verið fyrir því að sjúklingur ákveður að binda 

endi á líf sitt en tvær eru þó taldar algengastar. Sú fyrri er að sjúklingur vilji ekki vera 

einn þegar hann deyr og hin er að hann óttast að eitthvað fari úrskeiðis við sjálfsvígið 

þannig að hann verði ekki einungis á lífi eftir tilraunina heldur mögulega líka lamaður, 

fatlaður, afskræmdur eða þaðan af verra og jafnvel einnig niðurlægður og þjáður.152 

Flestir læknar eru þeirrar skoðunar að ekki verði lögfestur réttur sjúklings til að óska 

aðstoðar læknis við að stytta líf sitt, enda ber læknum í hvívetna að fylgja Codex 

Ethicus.153 Reglurnar eru reistar á Alþjóðasiðareglum lækna og í 1. gr. þeirra segir 

að læknir skuli virða mannslíf og mannhelgi. Þá skuli hann leitast við að hjálpa 

heilbrigðum að varðveita heilsu sína og sjúkum að öðlast heilbrigði að nýju. Auk þess 

að fara eftir siðareglunum ber læknum að fara eftir leiðbeiningum um góða 

starfshætti lækna.154 Þar er lýst grundvallarreglum um góða starfshætti lækna og 

kröfum um lækniskunnáttu, þjónustu og framkomu. Uppfylli læknir ekki kröfurnar 

getur það leitt til viðurlaga samkvæmt VII. kafla læknalaga nr. 53/1988. 

Af framangreindu má ætla að í hugtakinu „læknisaðstoð við sjálfsvíg“ felist 

tvennt. Annars vegar aðstoð og hjálp sem sjúklingur fær við að deyja og hins vegar 

að aðstoðin komi frá lækni. Aðstoð við sjálfsvíg er ólögleg þótt sjálfsvíg sé það ekki. 

Vafalaust hefur sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins með það að gera að sjálfsvíg 

er ekki ólöglegt því hann ræður yfir lífi sínu. Önnur ástæða er ómöguleiki. Hvernig er 

hægt að refsa manneskju sem þegar hefur tekið líf sitt? Þar sem ekki er hægt að 

refsa látnu fólki myndi lagaákvæði sem leggur bann við sjálfsvígi ekki koma að gagni 
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nema það tæki einnig til tilraunar til sjálfsvígs. Þá væri mögulegt að refsa manneskju 

ef sjálfsvígtilraun mistekst. Velta má fyrir sér hvers vegna aðstoð við sjálfsvíg sé 

refsiverð því það er sjúklingurinn sjálfur sem tekur ákvörðun um og stjórnar hvort 

hann biður um eða þiggur slíka aðstoð. Sennilega er það gert með þessum hætti til 

að koma í veg fyrir hvers kyns misnotkun en auk þess ber að geta að læknir sem 

aðstoðar sjúkling við sjálfsvíg gerist brotlegur bæði gegn læknalögum sem og 

almennum hegningarlögum. 

4.7  Siðfræði og líknardráp 

Ómögulegt er að útiloka fyrirfram að líknardráp geti verið siðferðilega réttlætanlegt í 

einhverjum tilvikum. Hafa ber í huga í því samhengi að spurningin snýst ekki síst um 

lögleiðingu þess. Lögleiðing líknardráps veitir sjúklingi lögboðinn rétt til að láta stytta 

líf sitt að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Skyldan að deyða sjúklinga sem uppfylla 

skilyrðin yrði að öllum líkindum lögð á herðar starfsfólks heilbrigðisstétta. Um það 

segir Vilhjálmur Árnason:155 

Mér virðist að slík löggjöf setji heilbrigðisstarfsfólk í óþolandi stöðu með því 
að ætla þeim að grípa til aðgerða sem hafa dauða sjúklings gagngert að 
markmiði. Slíkt athæfi gengur gegn grundvallarlögmálum læknislistar og 
hjúkrunar eins og þau hafa mótast í langri sögu þessara starfsgreina. 

Þá telur hann jafnframt að aðstæður til að knýja á um slíkar breytingar á skyldum 

heilbrigðisstétta hafi ekki skapast. Framfarir síðustu ára í meðferðum sem lina eiga 

verki og þjáningar sjúklinga fækki tilvikum þar sem líknardráp hefði verið kostur. 

Ávallt verði einhver frávik þar sem þjáningar verða ekki fyllilega linaðar en hæpið sé 

að bregðast við slíku með lögleiðingu líknardráps.156 

Valgerður Sigurðardóttir segir það hlutverk sitt sem læknis að lina þjáningar 

sjúklings. Sé hann þjáður af miklum verkjum beiti hún öllum ráðum og þeirri tækni 

sem hún hefur aðgang að til að lina þjáningar hans. Þótt svo gæti farið í ákveðnum 

tilvikum að hún stytti líf hans telur hún það frumskyldu sína og taki því þá áhættu. 

Mikill munur sé á hvort læknir sprauti sjúkling með morfíni þar til hann hættir að anda 

eða gefi honum morfín í hæfilegum skömmtum til að lina verki. Þá telur hún að 

hérlendis ríki ákveðin vanþekking á notkun verkjalyfja. Þjáðir sjúklingar fái gjarnan 

morfín sem gefið er í einstaklingsbundnum skömmtum og séu þeir auknir eftir því 

sem verkirnir verða meiri. Í þessu sambandi er Kristján Kristjánsson heimspekingur 
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ósammála Valgerði. Að hans mati er enginn munur á að deyða sjúkling smám 

saman með hæfilegum lyfjaskömmtum og að hjálpa sjúklingi að deyja með því að 

gefa svo mikið magn af lyfjum í eitt sinn að það leiði til dauða hans. Hann veltir því 

upp hversu langur tími þurfi að líða milli lyfjagjafar og dauða til að ekki sé um beint 

líknardráp að ræða. Um beint líknardráp sé að ræða í báðum tilvikum. Það sé í reynd 

og sem betur fer stundað á sjúkrastofnunum í stórum stíl en undir öðru heiti.157 

 

„Dauðinn er ekki alltaf óvinur. Oft tekst honum það sem lyf megna ekki; 

að binda endi á þjáninguna.“ 

(Christian Barnard)
158 
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5  Íslenskur réttur 

5.1  Inngangur 

Eins og fram kom í kafla 4.3 er hvergi berum orðum vikið að líknardrápi í íslenskri 

löggjöf. Í greinargerð með 213. gr. hgl. er vikið að þessu Þar sem aldrei hefur verið 

ákært verið líknardráp fyrir íslenskum dómstólum ríkir óvissa um nánara inntak 

verknaðar af þessu tagi. Það er óheppilegt frá sjónarhóli refsiréttar. Háttsemi af 

þessu tagi væri refsinæm en fróðlegt væri að vita hvaða refsiviðurlög yrðu dæmd. 

Myndi verknaður af þessu tagi sæta annarri og vægari meðferð en manndráp af 

ásetningi og þá að hvaða leyti?159 Hinar undirliggjandi hvatir, sérstaklega ef 

gerandinn er fyrst og fremst að hugsa um sjálfan sig, svo sem flýta því að fá 

erfðahlut sinn eða losa sig undan umönnunarbyrði, myndu vafalaust skipta máli. 

Hvatirnar gætu verið mismunandi virðingarverðar. 

Viljatjáning getur verið mismunandi, bæði að styrkleika og inntaki. Má sem 

dæmi nefna að afmarkaðra þrengri gerð samþykkis er krafist en almennt tíðkast, þ.e. 

fyrir þarf að liggja brýn beiðni verknaðarþola samkvæmt 213. gr. hgl. Ekki er til 

almenn regla um réttaráhrif samþykkis en þau eru mismunandi eftir refsiákvæðum og 

aðstæðum hverju sinni. Flestar reglur um réttaráhrif samþykkis eru ólögfestar en á 

því eru þó mikilvægar undantekningar eins og til dæmis 213. gr. hgl. Ólögfestar 

reglur um samþykki geta réttlætt refsinæman og saknæman verknað. Þegar um gilt 

samþykki er að ræða er verknaður, sem annars væri ólögmætur, lögmætur sem 

leiðir til þess að hann bakar gerandanum ekki refsiábyrgð. Þá geta sérstök lögmælt 

réttaráhrif samþykkis byggst á sérákvæðum. Má nefna 213. gr. hgl. um manndráp 

fyrir brýna beiðni brotaþola, þar sem brýn beiðni er áskilin. Beiðni verknaðarþolans 

breytir eðli háttseminnar á þann hátt að mun vægari refsimörk liggja við manndrápi 

en ella. Manndráp er þó ekki refsilaust þrátt fyrir slíka brýna beiðni.160 

5.2  Almenn hegningarlög 

Ekki er vikið að líknardrápi í almennum hegningarlögum eins og fram er komið. Þau 

ákvæði sem koma þó til greina þegar um líknardráp er að ræða eru ákvæði 211., 

213. og 214. gr. almennra hegningarlaga. Viðmiðunarreglan sem gildir um líknardráp 

er 211. gr. hgl., en hafa verður hliðsjón af 213. gr. um manndráp fyrir brýna beiðni 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 158. 
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  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III. Reykjavík 2004, bls. 165. 
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verknaðarþola en einnig 214. gr. laganna um refsiverða hlutdeild í sjálfsvígi. Hér á 

eftir verður farið nánar í hvert ákvæði fyrir sig.161 

5.2.1  211. gr. almennra hegningarlaga 

Refsivert er að svipta annan mann lífi af ásetningi, sbr. 211. gr. hgl. Aðferðir og 

aðstæður geta verið margvíslegar og er ákvæðið mjög rúmt að því leyti. Það sem 

skiptir mestu máli er að dauða manns er flýtt hvort sem er með athöfn eða 

athafnaleysi.162 Refsing fyrir manndráp er fangelsi ekki skemur en fimm ár eða 

ævilangt. 

211. gr. Hver, sem sviptir annan mann lífi, skal sæta fangelsi, ekki skemur 

en 5 ár, eða ævilangt. 

Í athugasemdum í greinargerð segir að brot sé ekki fullframið nema það hafi í för 

með sér dauða.163 Í hegningarlögum frá 1869 var gerður greinarmunur á manndrápi 

og morði en sá munur var afnuminn með gildandi hegningarlögum frá 1940. Ákvæðið 

tilgreinir ekki tilteknar verknaðaraðferðir og leggur megináherslu á afleiðinguna sem 

hlýst af verknaðinum, þ.e. að valda dauða manns af ásetningi. Ekki er talið skipta 

máli hvaða aðferð er viðhöfð þar sem manndráp samkvæmt 211. gr. er litið svo 

alvarlegum augum.164 

5.2.2  213. og 214. gr. almennra hegningarlaga 

Sé ákveðnum skilyrðum um samþykki eða ósk verknaðarþola fullnægt, má beita 

ákvæðum 213. og 214. gr. hgl. um líknardráp, sbr. einkum 75. gr. sömu laga. 

Greinarnar eru ekki takmarkaðar við slíkan verknað og geta þar af leiðandi tekið til 

verknaðar sem á annan veg er háttað. Ásetningur er refsiskilyrði samkvæmt 213. og 

214. gr. hgl. og er líknardráp án efa oftast unnið af ásetningi. Hvatir skipta meginmáli 

við refsiákvörðun þar sem skilyrði refsilækkunar eru að raunverulegar líknarástæður 

liggi að baki eða að minnsta kosti ytri aðstæður bendi til að svo sé. Brýn beiðni 

verknaðarþola er áskilin í 213. gr. hgl. og eru þannig gerðar strangari kröfur um slíka 

beiðni en gerðar eru um almennt samþykki. Skilin milli brýnnar beiðni og samþykkis 

af öðrum toga eru ekki alltaf ljós. Skorti samþykki eða það fullnægir ekki skilyrðum 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 158. 
162

  Sama heimild, bls. 155. 
163

  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 390. 
164

  Hulda Elsa Björgvinsdóttir, „Er hægt að dæma mann fyrir morð ef hann drepur einhvern sem 
þegar hefur verið úrskurðaður látinn og þurrkaður út af þjóðskrá?“, 24. nóvember 2000. 
Aðgengilegt á: http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1170 (sótt á vef 11.12.2010). 

http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=1170
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213. gr. hgl., getur verið fyrir hendi líknardráp samkvæmt 211. gr. hgl., sbr. 75. gr. 

sömu laga. Þá ber að geta þess að ef mögulegt hefði verið að ræða málið við 

verknaðarþola án þess þó að það hafi verið gert, teldist vafasamt að virða háttsemi 

sem líknardráp.165 Refsimörk 211. gr. hgl. eru mun þyngri en refsimörk 213. gr. um 

manndráp fyrir brýna beiðni.166 Í ákvæði 213. gr. hgl. er kveðið á um manndráp fyrir 

brýna beiðni verknaðarþola. 

213. gr. Hver, sem sviptir annan mann lífi fyrir brýna beiðni hans, skal 

sæta fangelsi allt að 3 árum. 

Ef verknaðarþoli er ekki með fullu ráði eða á þeim aldri að hann gerir sér ekki grein 

fyrir eða skilji þýðingu beiðninnar er hún oftast marklaus. Þegar verknaður er metinn 

sem líknardráp ráða andlegir annmarkar eða æska verknaðarþola ekki úrslitum. 

Aldur skiptir litlu máli og vanheilindi á háu stigi verða að vera fyrir hendi, en 

samkvæmt skilgreiningu Jónatans er aðeins um að ræða eiginlegt líknardráp ef 

verknaðarþoli er haldinn andlegri eða líkamlegri vanheilsu á háu stigi.167 

Hafa verður í huga að ýmsir hagsmunir sem njóta refsiverndar eru þess eðlis 

að samþykki brotaþola dugir ekki til að þeim verði afsalað og því getur eðli 

hagsmuna útilokað samþykki sem refsileysisástæðu. Samkvæmt lögum njóta líf, 

líkami og heilsa manna víðtækrar friðhelgi og verndar. Af þeim sökum dugir 

samþykki brotaþola yfirleitt ekki til að leysa gerendur slíkra brota undan refsiábyrgð. 

Samþykki getur einungis horft til málsbóta ef skilyrði 213. gr. hgl. eru ekki fyrir 

hendi.168 Í greinargerð með frumvarpi til hegningarlaga nr. 19/1940 segir um 213. 

gr.:169 

Af grein þessari má sjá, að samþykki þess, sem af dögum er ráðinn, leysir 

ekki banamann undan refsingu. Hinsvegar lækkar það refsingu til muna, ef 

manndráp hefir gerzt fyrir brýna beiðni þess, sem lífi er sviptur. Að 

sjálfsögðu verður að krefjast þess, að sá sem beiðnina ber fram, sé með 

fullu ráði og kominn til þess aldurs, að hann geri sér ljósa grein fyrir 

beiðninni og skilji þýðingu hennar. Leiði verknaður ekki til dauða 

beiðandans, ber að refsa fyrir tilraun samkvæmt þessari grein, en ekki 

jafnframt fyrir líkamsmeiðingu. 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 160-161. 
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  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð I, bls. 61. 
167

  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 160-161. 
168

  Jónatan Þórmundsson, Afbrot og refsiábyrgð III, bls. 168 & 174. 
169

  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 390. 
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    Séu miklar málsbætur fyrir hendi, svo sem að sá, sem verksins beiðist, 

sé haldinn ólæknandi, kvalafullum sjúkdómi, mundi mega lækka refsingu 

eða jafnvel láta hana niður falla eftir ákvæðum 75. gr. frv. 

Af framansögðu sést að þrátt fyrir að samþykki brotaþola sé til staðar leysir það 

brotamann ekki undan refsingu. Þó getur komið til refsilækkunar ef maður tekur 

annan mann af lífi fyrir brýna beiðni hans. Ströng skilyrði þurfa að vera til staðar til að 

unnt sé að beita heimild til refsilækkunar. Þau eru að beiðni verknaðarþola um að 

endi verðu bundinn á líf hans verður að vera brýn og sett fram af fúsum og frjálsum 

vilja. Óskin þarf að vera skýr og hlutaðeigandi í því ástandi að hann sé hæfur til að 

taka ákvörðunina. Hann verður að vera með fullu ráði og nógu gamall til að gera sér 

grein fyrir og skilja afleiðingar slíkrar beiðni. Það má gera ráð fyrir að það sé í 

verkahring þess læknis sem annast sjúkling að meta hvenær hann er með fullu ráði 

og hvort hann gerir sér grein fyrir afleiðingum slíkrar beiðni. Þá hlýtur það einnig að 

vera læknisins að meta hversu kvalafullum sjúkdómi sjúklingur þjáist af. Það leiðir af 

sjálfu sér að slíkt mat getur verið erfitt ef ekki ómögulegt ef sjúklingur er látinn. Engu 

að síður hefur enn ekki komið til þess að 213. gr. hgl. hafi verið beitt og því erfitt að 

segja til um hvernig farið yrði að þessum skilyrðum. 

Í íslenskum rétti eru ekki sérstakar refsilækkunarheimildir um líknardráp. Þar af 

leiðandi reynir á hina almennu refsilækkunarheimild í 75. gr. hgl. hvort slík háttsemi 

fellur að efni til undir 213. gr., sbr. fyrst og fremst orðin „[…] verknaðurinn verður ekki 

talinn líkt því eins refsiverður og venjulegt er um sams konar brot […]“.170 Fyrrnefnd 

refsilækkunarheimild 75. gr. hgl. er svohljóðandi.:171 

Hafi maður framið brot í ákafri geðshræringu, vegna annars skammvinns 

ójafnvægis á geðsmunum eða svo er ástatt að öðru leyti, að verknaðurinn 

verður ekki talinn líkt því eins refsiverður og venjulegt er um samskonar 

brot, má færa refsingu niður og jafnvel, ef brot varðar ekki þyngri refsingu 

en fangelsi allt að 1 ári, láta hana falla niður. Hafi sá, sem verkið vann, 

sjálfur komið sér í umrætt ástand með neyslu áfengis, koma framangreind 

ákvæði því aðeins til greina, að málsbætur séu fyrir hendi og fremjandinn 

hafi ekki áður orðið sekur um sams konar eða svipað brot né um brot á 1. 

eða 2. mgr. 123. gr. 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 158. 
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  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 390. 
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Árið 1998 voru gerðar breytingar á ýmsum ákvæðum hegningarlaganna með lögum 

nr. 82/1998. Þar á meðal var gerð breyting á ákvæðum 213. og 214. gr.172 Brot gegn 

213. gr. hgl. varðaði áður varðhaldi ekki skemur en 60 daga og upp í allt að þriggja 

ára fangelsi. Eftir breytinguna varðar brot gegn 213. gr. nú fangelsi sem getur orðið 

allt að þrjú ár. Þetta gerir það að verkum að ekki er unnt að fella refsingu niður 

samkvæmt 75. gr. hgl. 

Í 214. gr. hgl. er kveðið á um refsiverða hlutdeild í sjálfsvígi. Verknaðarþoli þarf 

að hafa ásetning til að svipta sig lífi og fellur hvatning til manns að vinna hættulegt 

verk, án þess að hann hafi slíkan ásetning, utan ákvæðisins. Slík hvatning gæti þó 

mögulega að fullnægðum ásetningskröfum varðað við 211. gr. hgl.173 

214. gr. Ef maður stuðlar að því, að annar maður ræður sér sjálfur bana, 

þá skal hann sæta fangelsi allt að 1 ári eða sektum. Sé það gert í 

eigingjörnum tilgangi, skal refsa með fangelsi allt að 3 árum. 

Samkvæmt ákvæðinu er það refsivert að aðstoða fólk við sjálfsvíg og eins að ýta því 

út í slíkan verknað. Um 214. gr. hgl. segir í fyrrnefndri greinargerð með frumvarpi til 

hegningarlaga nr. 19/1940:174 

Sjálfsmorðstilraun er refsilaus samkv. frv., eins og áður hefir verið. Brot 

það, er í þessari grein getur, er því ekki hlutdeild í sjálfmorði, heldur 

sérstakt brot. Hafi sjálfsmorðinginn verið svo andlega miður sín eða á svo 

ungum aldri, að telja beri hann hafa verið óábyrgan gerða sinna, myndi 

aðstoð við sjálfsmorðið varða venjulegri refsingu fyrir manndráp, en ekki 

eiga undir þessa grein. 

Af þessu má sjá að sjálfsmorðstilraun er refsilaus og brot gegn ákvæðinu telst ekki 

vera hlutdeild í sjálfsmorði heldur sjálfstætt brot. Að stuðla að því að einstaklingur, 

sem er annað hvort andlega miður sín eða svo ungur að hann telist ekki ábyrgur 

gjörða sinna myndi ekki falla undir ákvæðið. Slíkt athæfi félli undir manndráp og 

myndi varða við 211. gr. hgl.175 Í frumvarpinu er ekki vísað í 75. gr. hgl. og þar með 

er ekki möguleiki á að lækka refsingu eða láta hana niður falla ef sá sem óskar eftir 

aðstoð er haldinn ólæknandi eða kvalafullum sjúkdómi. Þó verður að telja líklegt að 

mögulegt sé að styðjast við greinina þar sem um almenna refsilækkunarheimild er að 
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  Alþingistíðindi, A-deild, 1997-1998, bls. 6160-6161. 
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  Jónatan Þórmundsson, „Líknardráp“, bls. 160. 
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  Alþingistíðindi, A-deild, 1939, bls. 390. 
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  Sama heimild, bls. 390. 
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ræða. Í fyrri málslið 214. gr. er refsiramminn sekt eða fangelsi allt að einu ári. Aðstoð 

sem litið yrði á sem brot gegn fyrri hluta greinarinnar mætti því samkvæmt 75. gr. 

hgl. fella niður. Brot gegn seinni málslið 214. gr. hgl. varðar fangelsi allt að þremur 

árum og kæmi því væntanlega 75. gr. laganna til greina sem heimild til 

refsilækkunar. 

Gera verður svipaðar kröfur til andlegs heilbrigðis og aldurs þess sem leitar 

aðstoðar við að ráða sér bana skv. 214. gr. laganna og gerðar eru til verknaðarþola 

sem fyrir brýna beiðni biður um að verða sviptur lífi samkvæmt 213. gr.176 Því verður 

sá sem leitar aðstoðar að vera með fullu ráði og nægilega gamall til að gera sér grein 

fyrir afleiðingunum sem aðstoð af þessu tagi getur haft í för með sér. 

5.3  Á að heimila líknardráp í íslenskum lögum? 

Erfitt getur verið að taka ákvörðun um hvort setja eigi í lög rétt manna til líknardráps 

eða aðstoðar við sjálfsvíg. Á Íslandi hefur þetta málefni ekki verið mikið rætt. 

Forsenda þess að hægt sé að taka ákvörðun um lögleiðingu jafn umdeilds málefni 

og líknardráp er hlýtur að krefjast þess að fram fari almenn umræða í þjóðfélaginu.177 

Ljóst er að huga þarf að mörgu ef til þess kemur að lagasetning verði að 

veruleika. Áður en hægt er að taka ákvörðun er þörf á að tefla fram helstu rökum 

með og á móti slíkri lagasetningu og verður það gert í næstu köflum hér á eftir. 

5.3.1  Rök með lögleiðingu líknardráps 

Kristján Kristjánsson, prófessor í heimspeki, hefur um margra ára skeið verið 

talsmaður líknardráps og fylgjandi lögleiðingu á beinu líknardrápi að uppfylltum mjög 

ströngum skilyrðum. Í viðtali sem birtist í tímaritinu Mannlífi 2005 var hann spurður 

hvað honum fyndist umræðan um líknardráp ætti að snúast um. Hann svaraði á 

þessa leið:178 

Fyrir nokkrum áratugum snerist spurningin um það hvort leyfa ætti fólki að 
taka ákvörðun um að hafna eða hætta vonlítilli meðferð, ákvörðun sem 
væntanlega myndi flýta dauða þess. […] Mér virðist því að spurningin sem 
hlýtur að teljast brýnust nú sé ekki lengur þessi, heldur hin hvort víkka eigi 
heimildina enn út, þannig að fólk eigi ekki aðeins rétt á óbeinu líknardrápi 
heldur einnig beinu, þ.e. því að vera gefin dauðasprauta, þegar vissum 
ströngum skilyrðum er fullnægt […]. 
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Kristján telur að líknardráp geti verið mannúðlegt og að sömu mannúðarrökin og 

komi fram í dýraverndunarlögum eigi að gilda um manneskjur. Í lögum um dýravernd 

segir að bæði sé siðlaust og löglaust að láta skepnu þjást að óþörfu. Þá veltir hann 

fyrir sér hvers vegna eigi að gilda minni mannúð gagnvart fólki en dýrum í ljósi þess 

að fólk getur gefið upplýst samþykki fyrir verknaði. Kristján hefur kynnt skoðanir sínar 

og fjallað um þær varðandi lögleiðingu líknardráps bæði í ræðu og riti. Hann telur að 

hér sé um afdrifaríkt og flókið viðfangsefni að ræða, en ekki skuli þó breyta lögum án 

þess að fram fari samræður í samfélaginu. Sá undanfari er nauðsynlegur að hans 

mati til að ekki skapist hræðsla og öryggisleysi meðal fólks. Hann vill taka upp reglur 

hérlendis sem svipar til þeirra sem gilda í Hollandi, þar sem kostur er á beinu 

líknardrápi að uppfylltum ströngum skilyrðum. Skilyrðin eru að sjúklingur sé haldinn 

ólæknandi sjúkdómi, þjáist af óbærilegum verkjum, hafi ítrekað lýst vilja sínum um að 

fá að deyja auk þess sem aðrar leiðir hafi verið reyndar til hins ítrasta. Þá þurfi teymi 

heilbrigðisstarfsmanna að hafa kannað málið til hlítar og veitt samþykki. Til dæmis 

getur verið um tvo lækna, hjúkrunarfræðing og sálfræðing að ræða.179 Kristján telur 

skilyrði þessi nokkuð samhljóða gildandi skilyrðum í Hollandi en þau séu strangari að 

því leyti að samþykki fleiri aðila þurfi að koma til. Þá telur hann nauðsynlegt að ekki 

sé gengið eins langt og gert er í Hollandi í því að heimila aðrar tegundir líknardráps 

eins og til dæmis að fara að vilja eða óskum aðstandenda. Slík heimild sé til þess 

fallin að bjóða misnotkun heim.180 

Sjálfsákvörðunarréttur einstaklingsins hefur oft verið nefndur sem rök með 

lögleiðingu líknardráps ásamt því að með líknardrápi er hægt að koma í veg fyrir 

óbærilega áframhaldandi þjáningu sjúklings. Sjúklingar hafi sjálfsákvörðunarrétt 

varðandi líf sitt og líkama og hann beri að virða.181 Af framansögðu sést að 

röksemdin snýst um sjálfræði og sjálfsákvörðunarrétt sjúks einstaklings sem heimili 

honum að kjósa að deyja í stað þess að lifa við þær aðstæður sem hann er í. 

Helgi Gunnlaugsson, prófessor í félagsfræði, telur að á komandi árum verði 

umræðan um líknardráp háværari og að svo muni fara að lögleiðing þess verði að 

veruleika. Réttur einstaklings til að ráða yfir lífi sínu vegi þyngra nú á tímum þegar 

hið nútímalega sjónarhorn ríkir en þegar guð og æðri máttarvöld voru talin skipa æðri 

sess en maðurinn og hann var á valdi þeirra. Hann telur líknardráp valkost í 
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framtíðinni og sennilega fyrr en margan grunar, þar sem sjálfsákvörðunarréttur, 

reisn, þjáning og kostnaður verði mun meira til umfjöllunar.182 

Mannúðarrök eru rök sem leggja áherslu á velferð sjúklings á eftirfarandi hátt. 

Athöfn er siðferðilega rétt ef hún er hlutaðeigandi aðilum fyrir bestu og brýtur ekki 

gegn rétti neins, beint líknardráp getur verið hlutaðeigandi fyrir bestu ef það brýtur 

ekki gegn rétti neins. Af þessu tvennu leiði því að beint líknardráp getur í ákveðnum 

tilvikum verið réttlætanlegt.183 Rök sem byggja á hugmyndinni um gilda beiðni 

sjúklings eru í fyrsta lagi að sjúklingur sé svo þungt haldinn að hann ófær um að 

njóta nokkurs hlutar. Í öðru lagi geri verkjameðferð honum ekkert gagn og því kvelst 

hann og þjáist áfram. Í þriðja lagi sé það einungis á færi læknaveita sjúklingi líkn og í 

fjórða og síðasta lagi geri sjúklingur sér grein fyrir ástandi sínu og biðji um að vera 

deyddur.184 

Rökin ganga út frá því að mannslífið hafi gildi vegna þeirra gæða sem 

einstaklingi er kleift að njóta í stað þess að ganga út frá því að mannslífið hafi 

sjálfstætt gildi. Hagsmunir manna tengjast þar af leiðandi því sem lífið veitir manni. 

Því er bæði rétt og mannúðlegt að verða við ósk manns um að fá að deyja þegar lífið 

er honum eingöngu böl, enda hafi hann eindreginn vilja til að deyja. Þá eru einnig rök 

sem byggja á hugmyndinni um gilda beiðni sjúklings og því beri að lögleiða 

líknardráp. Í þeim rökum er gert ráð fyrir að sjúklingur sé sérlega þungt haldinn og 

njóti einskis. Meðferð til að lina þjáningar hans og verki gagnist honum ekki: Sá eini 

sem geti veitt honum líkn sé læknir og sjúklingur biðji um að vera deyddur, enda geri 

hann sér grein fyrir ástandi sínu.185 

Rökin sem helgast að því að losa helsjúkan mann undan þjáningum hafa einnig 

verið nefnd sem rök með lögleiðingu líknardráps. Bexell og Grenholm vilja skipta 

afstöðunni í nokkur sjónarmið eftir því hvert athyglinni er beint. Kalla megi það 

miskunnsemisjónarmið sé athyglinni beint að vilja eða kröfu til að veitt sé líkn, Þá 

megi nefna það vellíðunarsjónarmið sé litið til réttar einstaklings til að líða vel og 

manngæskusjónarmið sé horft til skyldu mannsins til að lina þjáningar og gera gott. 

Þá megi einnig horfa til svonefnds sjálfræðissjónarmiðs, sem snýr að rétti manns til 

að ráða því sjálfur hvort hann vill lifa eða deyja. Geti maður ekki sjálfur framkvæmt 
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verknaðinn vandast málið. Um leið og maður þarf aðstoð frá öðrum dugir 

sjálfræðisreglan ekki lengur sem rök því sjálfræði þess manns gilda einnig.186 

Að mati Ólafs Árna Sveinssonar er grundvallarforsenda líknardráps gott 

heilbrigðiskerfi. Rökin fyrir líknardrápi byggja á því að heilbrigðiskerfi viðkomandi 

lands sé gott og líknardráp sé örþrifaráð sjúklings, þ.e. síðasta úrræðið. Líknardráp 

megi aðeins vera kostur ef öll önnur ráð hafa brugðist.187 

Með lögleiðingu líknardráps væri sjúklingum sem eru sérstaklega viðkvæmir 

tryggð ríkari vernd með strangari reglum en þegar eru til staðar, samanber þau tilvik 

þegar læknar taka ákvarðanir sem miða að því að stytta líf sjúklinga sinna. Áfram 

myndi ríkja bann við að læknar deyði sjúklinga sína en undantekningar yrðu 

viðurkenndar frá því til að koma í veg fyrir að fólk gengi í gegnum þjáningarfullan 

dauðdaga sem talinn væri grimmur og siðferðilega óréttlætanlegur væri hann lagður 

á gæludýr.188 

Fram til þessa hefur ekki farið fram umræða á Íslandi um líknardráp, hvorki 

kosti þess né galla eða framkvæmdina að öðru leyti. Því telst ekki undarlegt að 

hvorki hafi staðið til að breyta lögunum né að löggjafarvaldið hafi sýnt vilja til að 

lögleiða refsileysi vegna athafna eða athafnaleysis sem nú falla undir líknardráp. Í 

grein sem Þórunn Guðmundsdóttir hæstaréttarlögmaður ritaði í Læknablaðið 1995 

telur hún kringumstæður geti engu að síður verið þannig að refsivörslukerfið þoli 

slíkar breytingar sé brugðist við af umburðarlyndi eftir atvikum hverju sinni. Enn sem 

komið er hefur ekkert mál af þessum toga komið upp á Íslandi.. Þá sé að öllum 

líkindum betra að bíða og sjá í stað þess að ráðast strax í breytingar á lögum:189 

Eðlilegast er að refsivörslukerfið taki á þessu þegar og ef að því kemur, 
frekar en að lögunum verði breytt. Það er hins vegar kannski ástæða til að 
skoða það hvort breyta eigi lögunum með það fyrir augum að einhver 
annar en sjúklingur sjálfur geti tekið þessa ákvörðun, eins og til dæmis að 
dómstólar geti fyrirskipað að meðferð verði hætt.  

Við getum verið sammála um að erfitt er að horfa upp á einstakling þjást óbærilega. 

Sjúkdómar fara ekki í manngreinarálit og því getur sjúklingur verið hver sem er, börn, 

gamalmenni, vinur, kunningi, ættingi eða ástvinur. Lyf geta í flestum tilvikum linað 

þjáningar en þó kemur fyrir að verkjastillandi meðferð gerir ekki það gagn sem henni 
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er ætlað. Því má velta fyrir sér hvort eðlilegt sé að láta hlutaðeigandi sjúkling kveljast 

fram í andlátið jafnvel þótt hann óski eftir að deyja. 

5.3.2  Rök gegn lögleiðingu líknardráps 

Margir fræðimenn hafa teflt fram rökum gegn lögleiðingu líknardráps. Jónatan 

Þórmundsson telur að forðast beri ákvæði um refsileysi líknardráps í hvaða mynd 

sem er. Of margar hættur fylgi beinum refsileysisástæðum sama hversu vel þeim sé 

komið fyrir og skipti engu í því efni hvers kyns varnaglar eru slegnir. Slík ákvæði 

brjóti í bága við grundvallarhugmyndir mannkyns um að lífið sé friðheilagt og aukin 

hætta verði á mistökum og dulbúinni misnotkun. Slíkt ákvæði geti leitt af sér 

skipulega útrýmingarstarfsemi komi þau til með að ýta undir hugmyndir manna um 

mismunun mannslífa eftir verðleikum.190 Þórunn Guðmundsdóttir fjallar um þrenn rök 

sem aðallega hafa verið færð fram gegn lögleiðingu refsileysis. Í fyrsta lagi brjóti slíkt 

ákvæði gegn grundvallarhugmyndum um friðhelgi lífsins og virðingu fyrir því. Í öðru 

lagi geti ákvæði af því tagi leitt til misnotkunar og ýtt undir að mannslífum verði 

mismunað eftir verðleikum á þann hátt að vanskapaðir eða þroskaheftir einstaklingar 

yrðu látnir falla undir ákvæðið á sama hátt og þeir einstaklingar sem haldnir eru 

ólæknandi sjúkdómi. Í þriðja lagi getur slíkt ákvæði leitt til þess að vantraust og ótti 

skapist hjá sjúklingum gagnvart starfsfólki heilbrigðisstétta sem og vandamönnum. 

Þá nefnir hún einnig að þegar vandamenn sjúklinga eiga von á arfi geti það spilað 

stóra rullu í ákvarðanatöku þeirra í þeim tilfellum þar sem þeir þurfa að taka 

ákvörðun fyrir hönd sjúklingsins.191 Eins og sést af framansögðu eru rök þessara 

tveggja fræðimanna eru keimlík. 

Verði líknardráp lögleitt getur vitneskja um slíkt skapað hræðslu hjá sjúklingum 

sem eiga ekki batavon um að þeir verði drepnir. Af því leiðir að traust til 

sjúkrastofnana og heilbrigðisstétta getur stórlega minnkað. Þá telja Bexell og 

Grenholm að svo geti farið að fatlaðir og aðrir sjúklingar líti svo á að réttur þeirra til 

lífs sé fótum troðinn, sérstaklega ef fatlaðir yrðu drepnir í líknarskyni. Þá nefna þeir 

líknardráp nasista sem hrikalegt dæmi um fyrirlitningu á þeim sem minna máttu sín. 

Þegar upplýst samþykki af frjálsum vilja liggur fyrir eru rök gegn líknardrápi þau að 

almennt sé það viðurkennd regla að rangt sé að deyða mann. Því brjóti öll líknardráp 

gegn þeirri reglu hvort sem maður óski sér dauða af fúsum vilja og vitandi vits eða 
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ekki. Samkvæmt reglunni um helgi lífsins eða þeirri skoðun að lífið hafi óskerðanlegt 

og algjört gildi má enginn binda endi á líf annars manns eða ákveða sjálfur eigin 

ævilok. Þeir Bexell og Grenholm nefna einnig önnur rök gegn líknardrápi. Þau snúa 

að því að sjúkdómsgreining sjúklings geti verið röng og hann eigi sér því batavon. 

Læknisaðferðir séu í sífelldri þróun sem og lyf. Því geta ný læknisráð fundist sem 

ekki eru fyrir hendi þegar óskað er dauða og óttinn við sársauka geti verið eiginlega 

ástæðan en þá dugi að gefa sterkari verkjalyf. Enn ein rökin sem þeir nefna eru að 

hætta sé á að misnotkun eigi sér stað á þann hátt að líknardráp verði til dæmis notuð 

sem aðferð til að beita þrýstingi, ef til dæmis um er að ræða fjárskort sjúkrahúss, 

skort á sjúkrarými eða því um líkt sem leitt geti til að læknir ráðleggur líknardráp eða 

sjúklingur óskar eftir slíku. Verði slegið af kröfum um líknardráp geti það hleypt af 

stað skriðu og haft ófyrirsjáanlegar afleiðingar í för með sér. Af þeim sökum sé best 

að hafa alltaf strangt aðhald þegar tillit er tekið til mannhelgi.192 

Framar kom fram að grundvallarforsenda líknardráps sé gott heilbrigðiskerfi. 

Því miður er það svo að slíkt heyrir til undantekninga í heiminum og margar þjóðir 

búa ekki yfir nægilega góðri heilbrigðisþjónustu. Lögleiðing líknardráps gæti leitt til að 

þrýstingur skapaðist til að beita slíkum verknaði á röngum forsendum, til dæmis á 

stöðum þar sem fátækt er mikil. Af því leiðir að léleg heilbrigðiskerfi gætu 

auðveldlega ýtt undir líknardráp. Ólafur Árni Sveinsson, flokkar rök gegn líknardrápi í 

fernt. Í fyrsta lagi sé það trú margra að undir öllum kringumstæðum sé rangt að taka 

líf. Í öðru lagi sé það óréttmæt krafa að biðja manneskju að taka líf annarrar. Í þriðja 

lagi séu það rök byggð á reynslu. Reynist eftirlit ekki nógu gott geti það leitt til 

misnotkunar. Í fjórða og síðasta lagi sé hætt við því verði líknardráp valkostur að slíkt 

leiði til misnotkunar bæði vegna þeirra skilaboða og þrýstings sem sá kostur hafi í för 

með sér. Þá bendir hann á að svar hans við kröfunni um líknardráp sé líknarmeðferð 

þar sem áhersla er lögð á samræðu við sjúkling. Til að samræða skili tilsettum 

árangri verði hún að vera einlæg og opinská og samræðuvilji og samræðuhæfni þess 

sem annast sjúklinginn að vera fyrir hendi.193 Ólafur telur einnig vera stóran galla á 

þeirri röksemd með lögleiðingu líknardráps sem snýr að sjálfræði sjúklings og rétti 

hans til að deyja. Sá galli felist í þeirri staðreynd að líknardráp tekur ekki eingöngu til 
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sjúklingsins sjálfs heldur líka þess sem þarf að aðstoða hann eða hjálpa honum til að 

deyja.194 

Sem rök gegn lögleiðingu líknardráps hefur verið bent á að yrði slíkt leyft hefði 

það í för með sér að siðgæði lækna myndi hraka og traust sjúklinga til þeirra minnka. 

Þá steðjaði hætta að almennri mannúð í þjóðfélaginu vegna hugsanlegrar 

misnotkunar læknisaðgerða sem framkvæmdar yrðu undir yfirskini líknardráps.195 

Valgerður Sigurðardóttir, krabbameinslæknir og yfirlæknir líknardeildar 

Landspítalans segir aðspurð um líknardráp:196 

Ég er alfarið á móti líknardrápi. Það er andstætt mínum hugmyndum um 
læknishlutverkið að ég eigi að deyða fólk. Ég lít ekki svo á að það eigi að 
vera raunverulegur kostur. Það hljóta að gilda sömu lög fyrir mig og alla 
aðra í þjóðfélaginu að það er saknæmt að taka líf. 

Þetta er skoðun læknis sem fæst einna mest við meðferð við lok lífs. Valgerður segir 

beiðni um líknardráp vera sjaldgæfa og það hljóti að teljast rök gegn líknardrápi að 

óskir fárra eigi að hafa jafn mikil áhrif á alla hina. Með slíkri lögleiðingu væri því að 

vissu leyti minnihlutahópur að kúga þá sem eru á annarri skoðun. Áfram heldur 

hún:197 

Ég hef unnið við krabbameinslækningar í 15-20 ár. Ég hef meðal annars 
unnið með fólki í samtalsmeðferð sem á í miklum andlegum erfiðleikum 
vegna þess að það er komið með krabbamein. Stóran hluta af þeim tíma 
hef ég unnið með deyjandi sjúklingum og ég get samt talið þá sjúklinga á 
fingrum annarrar handar sem hafa sett fram þá ósk að þeim yrði hjálpað til 
að deyja. 

Enn fleiri rök hafa verið sett fram gegn lögleiðingu líknardráps eins og til dæmis að 

þrátt fyrir að settar væru ákveðnar reglur, væri sú hætta ávallt til staðar að með 

tímanum yrðu reglurnar rýmkaðar. Þá geti staðan verið á þann hátt að jafnvel 

færustu læknar geti átt erfitt með að greina þunglyndi eða annan geðsjúkdóm sem 

hugsanlega er hægt að lækna. Af þeim sökum geti verið erfitt að sjá hvað það er 

sem raunverulega býr að baki ákvörðun einstaklings sem biður um aðstoð til að 

deyja. Ástæðurnar séu ekki endilega þjáningar sjúklings heldur af öðrum toga eins 

og fjárhagsáhyggjur eða félagslegar aðstæður. Þá eru ein rökin að sú hætta geti 

ávallt verið til staðar að sjálfsvíg sem læknir aðstoðar við og styður geti misheppnast 

sem þeim afleiðingum að sjúklingur verði örkumla.198 
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Þá eru það einnig rök gegn lögleiðingu líknardráps að auka beri almenna 

virðingu fyrir mannslífi, hlífa mönnum við hræðslu sem orsakast af slíkri lögleiðingu 

og stuðla að jákvæðri ímynd læknastarfsins þannig að hún sé ásættanleg bæði fyrir 

lækna sem og sjúklinga þeirra.199 

Vilhjálmur Árnason efast um að rökin sem lúta að því að rétt sé og mannúðlegt 

að verða við þeirri ósk manns að fá að deyja þegar lífið er honum eingöngu böl geti 

réttlætt líknardráp. Þessi rök taki ekki með í myndina samband læknis og sjúklings 

sem felur í sér skyldur og gagnkvæma ábyrgð og taki ekki tillit til þeirra sérstöku 

aðstæðna sem um ræðir. Taka verði fullt tillit til beggja aðila því annars sé bæði 

rangt og villandi að rökræða réttmæti slíks verknaðar. Nauðsynlegt er að hægt sé að 

tengja rétt sjúklings til að deyja við skyldur heilbrigðisstarfsfólks og samræma hann 

grundvallarábyrgð þess. Þær skyldur grundvallar Vilhjálmur á kröfunni um sjálfræði 

og velferð sjúklings ásamt virðingu fyrir honum. Engu að síður sé það skylda fagfólks 

að lina þjáningar sjúklinga og í sumum tilfellum að hætta eða takmarka meðferð sem 

geti gert það að verkum að dauðastundinni er flýtt. Í slíkum tilvikum sé ekki verið að 

drepa sjúklinga og það séu mörk sem nauðsynlegt er að heilbrigðisþjónusta fari ekki 

út fyrir.200 

Í samræmi við það hef ég fært rök fyrir því að setja sjálfræði deyjandi 
sjúklinga fagleg mörk. Vandinn er að rata þann þrönga stíg sem liggur á 
milli þess að grípa til óréttmætra aðgerða sem varna sjúklingi að deyja og 
að grípa til óréttmætra aðgerða sem hafa það beinlínis að markmiði að 
deyða sjúklinginn. Þótt erfitt geti verið að rata þennan stíg í öllum tilvikum 
[…] þá felur sú staðreynd ekki í sér neina almenna réttlætingu fyrir 

líknardrápi.
201 

Margir vilja líta á hugmyndina um líknardráp sem kröfu um sjálfræði. Rökin gegn því 

eru að þjáning sé hluti af mannlegs lífs og því geti hún ekki verið röksemd til að 

krefjast að bundinn sé endi á það eða eiga þar hlut að máli.202 

5.3.2.1  Læknisfræðileg rök gegn líknardrápi 

Aðalskylda læknis er að vernda lífið og varðveita það. Af þeim sökum samræmist 

líknardráp hvorki siðferðis- né faglegum skyldum lækna.203 Læknar og 

hjúkrunarfræðingar virðast sammála um að það sé ekki réttlætanlegt undir neinum 
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kringumstæðum að deyða ólæknandi sjúkling sem er ákvörðunarhæfur jafnvel þótt 

hann sjálfur óski þess. Upp að því marki sem óskir sjúklings samrýmast skyldum 

lækna og hjúkrunarfræðinga eru þeir tilbúnir til að virða óskir hans. Þrátt fyrir það 

teljist líknardráp ekki til skyldu lækna eða hjúkrunarfræðinga enda víðast hvar 

ólöglegt.204 

Ólafur Árni Sveinsson telur það geta verið skaðlegt fyrir lækni að þurfa að taka 

aðra manneskju af lífi, því slík ósk geti til dæmis haft áhrif á sálarheill hans. Læknir 

vilji í flestum tilvikum allt fyrir sjúkling sinn gera og því geti lögleiðing líknardráps leitt 

til þess að erfitt yrði fyrir lækni að synja sjúklingi um slíka beiðni auk þess að erfitt 

geti verið að láta ekki undan þrýstingi hans.205 Í viðtali sem birtist í Morgunblaðinu 

segist Vilhelmína Haraldsdóttir, sérfræðingur í lyflækningum og blóðsjúkdómum, viss 

um að það leggist þungt á hollenska lækna að þurfa að hjálpa fólki til að deyja, en 

hollensk lög leggi þá skyldu á herðar þeim að hjálpa sjúklingum sem óska eftir því. 

Lögin kveði engu að síður á um að ekki sé hægt að þvinga lækni til að verða við 

slíkri ósk sjúklings því þeir hafi rétt til að neita slíkri beiðni vilji þeir ekki framkvæma 

verknaðinn. Læknir geti í slíkum tilvikum lent í vandræðum, þar sem honum finnist 

hann jafnvel vera að bregðast sjúklingi sínum með því að virða ekki ósk hans.206 

5.3.2.2  Siðferðileg rök gegn líknardrápi 

Sannfæring margra er sú að lífið sé heilagt, óháð aldri eða líkamlegu og andlegu 

ástandi og þar af leiðandi sé það rangt að drepa eða taka líf í hvaða skilningi sem er. 

Lögleiðing líknardráps gangi gegn sannfæringu fjölda fólks í heiminum, sennilega 

meirihluta jarðarbúa. Að mati Ólafs Árna Sveinssonar eru gagnkvæmnisrökin 

mikilvægustu rökin gegn líknardrápi. Það sé óréttmætt að biðja manneskja að deyða 

aðra. Beiðni af því tagi sé ekki siðferðilega réttmæt og afleiðingar hennar geti truflað 

samband læknis við sjúkling ef möguleiki á þess konar beiðni væri fyrir hendi.207 

Sumt heilbrigðisstarfsfólk telur beint líknardráp stríða gegn eðlilegum gangi 

náttúrunnar og sé þar af leiðandi siðlaust. Kristján Kristjánsson telur þetta viðhorf 

koma úr hörðustu átt þar sem það komi frá fólki sem hafi atvinnu af því að grípa inn í 

gang náttúrunnar.208   
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6  Samanburður við erlendan rétt  

Í þessum kafla verður skoðuð löggjöf nokkurra landa með tilliti til þess hvort þar sé 

kveðið á um líknardráp eða aðstoð læknis við sjálfsvíg. Fyrst verður litið til 

nágrannalanda og löggjöfin þar borin saman við Ísland. Löndin sem umfjöllin tekur til 

eru Svíþjóð, Danmörk og Noregur og verður fjallað um dóma sem við eiga, ef því er 

að skipta. Einnig verður litið til landa sem hafa lögleitt líknardráp eða heimila aðstoð 

læknis við sjálfsvíg. Í því sambandi verður farið yfir skilyrði sem uppfylla þarf til að 

hægt sé að beita ákvæðunum. Löndin sem fjallað verður um í því samhengi eru 

Ástralía, Holland og Belgía. Þá verða einnig reifaðir dómar þar sem það á við. 

6.1  Samanburður við nágrannalönd 

6.1.1  Svíþjóð 

Í III. kafla sænsku hegningarlaganna er fjallað um brot gegn lífi og heilsu. Í lögunum 

er ekki að finna sérstök ákvæði sem kveða á um líknardráp eða aðstoð við sjálfsvíg. 

Þó koma tvö ákvæði til greina sem hægt væri að beita um slík tilvik. Annars vegar er 

um að ræða 1. gr. III. kafla laganna sem er sambærilegt við manndrápsákvæði 211. 

gr. hgl. Refsing fyrir manndráp samkvæmt sænska ákvæðinu er fangelsi ekki skemur 

en 10 ár eða ævilangt. Refsilækkunarheimild er að finna í 2. gr. III. kafla laganna og 

væri unnt að beita slíkri heimild í tilvikum þegar um líknardráp væri að ræða.  

1 § Den som berövar annan livet, dömes för mord till fängelse i tio år 
eller på livstid.  

2 § Är brott som i 1 § sägs med hänsyn till de omständigheter som 
föranlett gärningen eller eljest att anse som mindre grovt, dömes för 
dråp till fängelse, lägst sex och högst tio år.  

Þess ber að geta að í 7. gr. XXIV. kafla sömu laga er að finna ákvæði sem kveður á 

um að samþykki brotaþola geti leitt til þess að refsing falli niður. 

7 § En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken 
den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den 
skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga 
omständigheter, är oförsvarlig. 

Í sænskum dómi var um að ræða áttræða konu sem fékk heilablæðingu. Hún missti 

meðvitund og var heilaskaði staðfestur. Læknir hennar mælti fyrir um að hætt skyldi 

að gefa konunni næringu í æð að höfðu samráði við fjölskyldu konunnar. Sex dögum 

síðar lést hún. Læknirinn var ákærður fyrir brot í starfi en var sýknaður þar sem ljóst 
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þótti að áframhaldandi meðferð hefði hvorki haft læknisfræðilegt þýðingu né 

mannúðarmarkmið.209 

6.1.2  Danmörk 

Í 25. kafla dönsku hegningarlaganna er að finna ákvæði um manndráp og 

líkamsmeiðingar. Lögin hafa ekki að geyma, frekar en sænsku lögin, sérstök ákvæði 

sem heimila líknardráp eða aðstoð við sjálfsvíg. Í lögunum er aftur á móti að finna 

samsvarandi ákvæði og í íslensku hegningarlögunum sem taka á manndrápi, 

manndrápi fyrir brýna beiðni verknaðarþola og einnig refsiverða hlutdeild í sjálfsvígi. 

237. gr. laganna er sambærileg 211. gr. hgl., 239. gr. er 213. gr. hgl. og 240. gr. er 

svo sambærileg 214. gr. íslensku hegningarlaganna.  

§ 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med 
fængsel fra 5 år indtil på livstid.  

§ 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, 
straffes med fængsel indtil 3 år. 

§ 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, 
straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. 

Sami refsirammi er á Íslandi og í Danmörku fyrir brot gegn fyrri greinunum tveimur. 

Annars vegar er um að ræða fangelsi að fimm árum eða ævilangt fyrir brot gegn 211. 

gr. hgl., sbr. 237. gr. dönsku laganna og hins vegar fangelsi allt að þremur árum fyrir 

brot gegn ákvæðinu sem kveður á um manndráp fyrir brýna beiðni, 213. gr. hgl., sbr. 

239. gr. dönsku laganna. Þegar kemur að ákvæðinu um refsiverða hlutdeild í 

sjálfsvígi, 240. gr. dönsku hgl. og 214. gr. hgl., má sjá að ákvæðin eru ekki sams 

konar milli landanna. Fyrir aðstoð við sjálfsvíg er kveðið á um fangelsi allt að þremur 

árum í dönsku lögunum. Íslensku lögin kveða á um fangelsi allt að einu ári eða 

sektum, en leggja jafnframt þyngri refsingu við aðstoð við sjálfsvíg ef slík aðstoð 

hefur verið veitt í eigingjörnum tilgangi, í slíkum tilfellum er kveðið á um fangelsi allt 

að þremur árum. 

Sem dæmi um brot gegn ákvæði 239. gr. dönsku hegningarlaganna um 

manndráp fyrir brýna beiðni, má nefna danskan undirréttardóm frá 1971, Roskilde 

Byret, en þar var um að ræða konu sem haldin var sjúkdómi sem fór síversnandi og 

var auk þess mjög kvalafullur. Konan var meira og minna á sjúkrahúsum í 20 ár og 

var undir lokin orðin alveg rúmföst og fékk verkjasprautur daglega. Ítrekað hafði hún 
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óskað eftir að fá að deyja án þess að við því væri orðið. Dag einn tók konan stóran 

skammt af svefntöflum en var flutt á sjúkrahús áður en þær náðu að virka og þeim 

dælt upp úr henni. Konan leið óbærilegar kvalir og var nánustu ættingjum hennar 

tilkynnt að hún myndi ekki lifa nema sólarhring. Einum og hálfum sólarhring síðar 

bundu börn hennar endi á þjáningar hennar og voru dæmd í þriggja mánaða 

skilorðsbundið fangelsi fyrir manndráp eftir brýnni beiðni. Í Köbenhavns Byret 1974 

var um að ræða hjúkrunarkonu sem gaf lömuðum sjúklingi morfínsprautu. Auk þess 

tók hún öndunarleiðslu mannsins úr sambandi þegar hann var orðinn 

meðvitundarlaus. Hjúkrungarkonan var dæmd í eins árs skilorðsbundið fangelsi.210 

Enn eitt dæmi má nefna Ufr. 1993,437. Þar hafði rúmlega fertugur maður annast 

háaldraða, sjúka og ósjálfbjarga foreldra sína í fleiri ár. Fyrir brýna beiðni föðurins lét 

sonurinn hann hafa 50 töflur af Nitrazepami sem faðirinn gleypti og lést í kjölfarið. Þá 

lét hann móður sína hafa 150 töflur af sömu gerð auk þess að skera hana á púls. 

Sonurinn var dæmdur í sex mánaða fangelsi fyrir brot gegn 239. og 240. gr. dönsku 

hgl. Í Ufr. 1978,868 var maður dæmdur fyrir brot gegn 240. gr. dönsku hgl. Hann 

vissi að félagi hans, sem bæði var útúrdrukkinn og ekki í andlegu jafnvægi, hafði oft 

óskað þess að deyja en lét hann engu að síður hafa hlaðna skammbyssu. Talið var 

að um aðstoð við sjálfsvíg væri að ræða og maðurinn því dæmur fyrir brot gegn 240. 

gr. dönsku hegningarlaganna. 

6.1.3  Noregur 

Í 22. kafla norsku hegningarlaganna er að finna ákvæði sem varða brot gegn lífi, 

líkama og heilbrigði. Manndrápsákvæði sambærilegt 211. gr. hgl. er að finna í 233. 

gr. norsku hegningarlaganna. Refsing fyrir manndráp samkvæmt norska ákvæðinu 

er fangelsi ekki skemur en átta ár. 

§ 233. Den, som forvolder en andens Død, eller som medvirker 
dertil, straffes for Drab med Fængsel i mindst 8 Aar.  
   Har den skyldige handlet med Overlæg, eller har han forøvet 
Drabet for at lette eller skjule en anden Forbrydelse eller unddrage 
sig Straffen for en saadan, kan Fængsel inntil 21 år anvendes. Det 
samme gjælder i Gjentagelsestilfælde samt, hvor forøvrigt særdeles 
skjærpende Omstændigheder foreligger.  

Noregur sker sig úr þegar kemur að samanburði við Ísland, Svíþjóð og Danmörku að 

því leyti að þar er að finna ákvæði sem tekur til líknardráps. Á ákvæðinu má sjá að 
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þegar samþykki verknaðarþola er fyrir hendi, hvort sem um er að ræða aðstoð við 

sjálfsvíg eða beint líknardráp má beita refsilækkunarákvæði. 

§ 235. Straf efter §§ 228 og 229 kommer ikke til Anvendelse, naar 
Handlingen er foretaget med nogen, som deri har samtykket.  
   Er nogen med eget Samtykke dræbt eller tilføiet betydelig Skade 
paa Legeme eller Helbred, eller har nogen af Medlidenhed berøvet 
en haabløs syg Livet eller medvirket hertil, kan Straffen nedsættes 
under det ellers bestemte Lavmaal og til en mildere Strafart.  

Í Noregi er aðstoð við sjálfsvíg refsiverð. Læknar mega því ekki aðstoða sjúklinga 

sína við að deyja. Ákvæðið felur í sér að sá sem stuðlar að, hvetur eða aðstoðar 

einstakling við að taka líf sitt skuli sæta refsingu. Refsing fyrir brot gegn greininni er 

sú sama og þegar um manndráp er að ræða samkvæmt 233. gr. laganna, eða 

minnst átta ára fangelsi. 

§ 236. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv Livet eller 
tilføier sig betydelig Skade paa Legeme eller Helbred, straffes som 
for Medvirkning til Drab eller grov Legemsbeskadigelse, øvet mod en 
samtykkende. 
   Straf kommer ikke til Anvendelse, naar Døden eller betydelig 
Skade paa Legeme eller Helbred ikke er Indtraadt. 

6.2  Ríki sem leyfa líknardráp eða læknisaðstoð við sjálfsvíg 

Í kaflanum verða tekin fyrir nokkur ríki þar sem líknardráp eða læknisaðstoð við 

sjálfsvíg eru leyfð. 

6.2.1  Ástralía 

Árið 1996 voru lögfest í norðurhluta Ástralíu lög sem heimiluðu dauðvona sjúklingum 

að binda enda á líf sitt með aðstoð læknis. Lögin tóku gildi í júlí 1996 og gerðu 

dauðvona sjúklingum, sem þjáðust óbærilega, kleift að binda enda á líf sitt með 

aðstoð læknis. Lögin sem giltu eingöngu í norðurhluta landsins gerðu það að verkum 

að fullorðnir sjúklingar sem voru dauðvona og þjáðust óbærilega gátu látið lækni 

meta hverjar batahorfur þeirra væru. Þá settu lögin þau skilyrði að tveir aðrir læknar, 

sérfræðingur í meðferð dauðvona sjúklinga og geðlæknir, urðu að skoða sjúklinginn 

og staðfesta annars vegar að hann væri haldinn dauðvona sjúkdómi og liði 

óbærilegar þjáningar og hins vegar varð að staðfesta að hann væri ekki greindur 

þunglyndur. Ef ástand sjúklings var háttað á þann veg að lina mætti þjáningar hans 

með líknandi meðferð var ekki fallist á að hann gæti nýtt sér möguleikann að fá 

aðstoð læknis við að binda endi á líf sitt. Læknum bar skylda til að gera sjúklingi 
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grein fyrir ástandi hans og möguleikum á meðferð svo hann gæti tekið upplýsta 

ákvörðun. Þá var einnig skilyrði að læknir varð að vera fullviss um að sjúklingur hefði 

greint fjölskyldu sinni frá ákvörðuninni og afleiðingum hennar og að sjúklingur hefði 

tekið hana af fúsum og frjálsum vilja eftir að mikla ígrundun. Ef sjúklingur væri enn 

ákveðinn í ósk sinni tók við níu daga tímabil sem skiptist í tvennt. Fyrst þurftu að líða 

sjö dagar frá beiðni sjúklings þar til hann skrifaði undir vottorðs þess efnis. Þá urðu 

tveir læknar að votta undirritunin sjúklings. Því næst þurftu að líða tveir dagar þar til 

beiðninni yrði framfylgt og sjúklingur aðstoðaður að deyja. Í lögunum var kveðið á um 

að sjúklingur gæti hætt við hvenær sem var og lækna var ekki hægt að þvinga til að 

aðstoða sjúklinga. Lögin voru felld úr gildi í mars 1997 vegna þeirrar miklu andstöðu 

sem um þau gætti í landinu. Á þeim níu mánuðum sem lögin voru í gildi fengu fjórir 

sjúklingar aðstoð við að binda endi á líf sitt.211 

6.2.2  Belgía 

Þrátt fyrir að líknardráp væri bannað með lögum í Belgíu fram til ársins 2002, var það 

látið viðgangast. Kærur fyrir slíkan verknað voru sjaldgæfar. Af þessu leiddi að raddir 

fólks um að lögleiða refsileysi vegna líknardráps urðu sífellt háværari, þar sem slíkt 

væri stundað þrátt fyrir bann í lögum. Í lögum sem samþykkt voru í október 2001 var 

líknardráp að uppfylltum ákveðnum skilyrðum heimilað en lögin212 tóku gildi 28. maí 

2002.213 

Belgísku lögin um líknardráp taka eingöngu á líknardrápi en ekki aðstoð við 

sjálfsvíg. Í I. kafla laganna er líknardráp skilgreint þannig: Líf einstaklings er viljandi 

tekið af öðrum en verknaðarþola sjálfum að beiðni hans. Til að um refsilausa athöfn 

sé að ræða verður læknir sem framkvæmir verknaðinn að uppfylla ákveðin skilyrði. 

Skilyrðin sem um ræðir er að finna í § 1. gr. II. kafla laganna. Samkvæmt þeim 

verður læknir að tryggja að; sjúklingur hafi náð tilsettum aldri og sé lagalega hæfur 

og meðvitaður til að taka slíka ákvörðun, ósk sjúklings sé margendurtekin, stafi af 

fúsum og frjálsum vilja hans og sé vel ígrunduð en ekki afleiðing ytri þrýstings, 

sjúklingur sé haldinn stöðugum og óbærilegum andlegum eða líkamlegum þjáningum 

sem ógerlegt er að lina og eru afleiðingar alvarlegs og ólæknandi sjúkdóms vegna 

veikinda eða slyss. Að auki er að finna í § 2. gr. II. kafla viðbótarskilyrði sem læknir 
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verður að uppfylla. Í fyrsta lagi verður hann að upplýsa sjúkling um ástand hans og 

horfur, ræða um ósk hans um líknardráp og hvort og hverjar séu mögulegar 

meðferðir og afleiðingar þeirra. Þá verður læknir, í samráði við sjúkling, að komast 

að þeirri niðurstöðu að ástand hans sé þess eðlis að aðrir viðeigandi möguleikar séu 

ekki í stöðunni. Að auki verður læknir að vera fullviss um að ósk sjúklings sé 

sjálfviljug. Í öðru lagi verður læknir að vera viss um að sjúklingurinn líði stöðugar, 

andlegar eða líkamlegar óbærilegar og varanlegar þjáningar. Þá verður læknir í 

þriðja lagi að ráðfæra sig við annan lækni um alvarlegt og ólæknandi ástand 

sjúklings og upplýsa hann um niðurstöðu og ástæðu hennar. Sá læknir verður bæði 

að vera óháður sjúklingi og lækni og hæfur til að gefa álit um það sem um ræðir. 

Sjúklingi eru svo kynntar þær niðurstöður. 

Í § 3. gr. II. kafla laganna eru skilyrði sem læknir þarf enn fremur að uppfylla telji 

hann að sjúklingur sé ekki svo illa farinn af sjúkdómi sínum að hann muni deyja í 

nánustu framtíð. Í slíkum tilvikum verður læknir að ráðfæra sig við geðlækni eða 

sérfræðing á því sviði sem um ræðir. Sá læknir fer yfir sjúkraskýrslu sjúklingsins 

ásamt því að skoða hann og verður að vera þess fullviss að andlegar eða líkamlegar 

þjáningar verði ekki linaðar og vera viss um að óskin um líknardráp sé sjálfviljug, vel 

ígrunduð og endurtekin. Læknirinn þarf að skrifa skýrslu um niðurstöður sínar áður 

en fallist er á beiðni sjúklings sem verður að vera skrifleg og líða þarf að minnsta 

kosti mánuður frá undirritun sjúklings þar til líknardráp er framkvæmt. Í lögunum er 

sérstaklega tilgreint að sjúklingur geti á hvaða tímapunkti sem er afturkallað beiðni 

sína sem er þá tekin úr sjúkraskýrslu hans og afhent honum. Þegar læknir hefur 

framkvæmt líknardráp ber honum skylda til að fylla út sérstakt eyðublað og skila til 

yfirvalda, svokallaðrar eftirlitsnefndar, sbr. IV. kafla laganna, en til þess hefur hann 

fjóra daga. Nefndin fer yfir eyðublaðið og ákvarðar hvort líknardrápið var framkvæmt 

í samræmi við þau skilyrði og starfshætti sem lögin áskilja. 

III. kafli laganna fjallar um tilvik þegar sjúklingur getur ekki lengur tjáð vilja sinn. 

Hafi sjúklingur látið útbúa skjal fyrirfram þar sem óskir hans koma fram geta til þess 

hæfir einstaklingar komið þeim fyrirskipunum áleiðis til læknis. Lækni ber þá að 

framkvæma líknardráp ef hann getur tryggt að; sjúklingur sé haldinn alvarlegum og 

ólæknandi sjúkdómi og þjáist óbærilega, að sjúklingur sé ekki lengur með meðvitund 

og möguleikar sjúklings til bata séu engir. Skilyrði þess að læknir fari eftir slíku skjali 

eru að um sé að ræða skrifaða beiðni, sem vottuð er af tveimur einstaklingum og að 
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minnsta kosti annar þeirra má ekki hafa neinna hagsmuna að gæta þótt sjúklingur 

falli frá. Þá má skjalið ekki vera eldra en fimm ára gamalt. 

Athygli vekur að lögin gera ekki kröfu til þess að sjúklingur sé dauðvona til þess 

að geta farið fram á líknardráp, þá skiptir heldur ekki máli hvort hann þjáist líkamlega 

eða andlega. 

6.2.3  Holland 

Mikil herferð til lögleiðingar líknardráps hófst í Hollandi í kjölfar Postma málsins214 

1973.215 Líknardráp er skilgreint í Hollandi á þann hátt að í því felst ekki eingöngu 

sjálfviljugt líknardráp heldur einnig aðstoð við sjálfsvíg. Hollendingar viðurkenna ekki 

líknardráp gegn vilja sjúklings og líta á slíkt sem manndráp á meðan líknardráp að 

beiðni sjúklings er nú löglegt.216 Þrátt fyrir að líknardráp hafi verið stunduð í Hollandi í 

áratugi var það ekki fyrr en í nóvember árið 2000 að hollenska þingið samþykkti 

lagafrumvarp sem heimilaði læknum í ákveðnum tilfellum að aðstoða dauðvona 

sjúklinga við að binda enda á líf sitt. Öldungadeild þingsins tók frumvarpið til 

afgreiðslu árið 2001 og samþykkti lögin í apríl sama ár. Lögin217 sem tóku gildi 1. 

apríl 2002 kveða á um að læknir verður ekki lögsóttur verði hann við ósk sjúklings að 

stytta honum aldur að uppfylltum ströngum skilyrðum. Með lögunum er sjúklingum, 

sem haldnir eru ólæknandi sjúkdómi og lifa við stöðugar og óbærilegar þjáningar, 

gert kleift að krefja lækna um að framkvæma líknardráp. Með lagasetningunni varð 

Holland fyrst landa í heiminum til að lögleiða líknardráp en fram að því hafði aðstoð 

læknis við sjálfsvíg verið lögleidd í nokkrum löndum. Lögin kveða á um að læknum 

sem framkvæma líknardráp verði ekki refsað fari þeir eftir tilsettum skilyrðum.218 

Frá áttunda áratug síðustu aldar og fram að lagasetningunni höfðu dómar fallið 

í Hollandi og reglugerðir verið samþykktar sem gáfu læknum svigrúm til að aðstoða 

dauðvona sjúklinga til að binda endi á líf sitt. Á þeim tíma hafði hegningarlögunum 

ekki verið breytt í samræmi við það og þar af leiðandi var mögulegt að sækja 
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læknana til saka fyrir morð.219 Réttarstaða læknis og sjúklings var því tryggð með 

setningu laganna. 

Læknir sem verður við ósk sjúklings um að stytta líf hans verður að fara eftir 

ströngum skilyrðum laganna til að verknaðurinn teljist löglegur. Skilyrðin sem læknir 

þarf að uppfylla eru að hann;220  

a. sé sannfærður um að beiðni sjúklings sé sjálfviljug og vel ígrunduð, 

b. sé sannfærður um að þjáning sjúklings sé bæði viðvarandi og óbærileg, 

c. hafi gert sjúklingi grein fyrir ástandi sínu og horfum, 

d. og sjúklingur séu báðir sannfærðir um að ekki sé önnur skynsamleg lausn 

til á ástandi hans, 

e. hafi ráðfært sig við að minnsta kosti einn annan lækni, sem er óháður og 

hefur séð sjúkling og veitt skriflegt álit um skilyrði a.-d., og 

f. stytti sjúklingnum aldur eða aðstoði hann við sjálfsvíg með viðeigandi líkn. 

Auk þessa skilyrða verður læknir sem framkvæmir líknardráp að tilkynna það til 

viðkomandi meinafræðings og gefa nákvæma skýringu á orsök dauða sjúklings, þ.e. 

hvort um líknardráp var að ræða eða aðstoð við sjálfsvíg. Þá verður læknirinn að 

skila skýrslu til krufningarlæknis um það hvernig staðið var að verknaðinum. Svo 

fremi sem læknir fer eftir öllum settum skilyrðum laganna verður hann ekki sóttur til 

saka.221 Fjallað er um eftirlitsnefndir í III. kafla laganna en þeim ber að fylgjast með 

því að læknir uppfylli skilyrðin sem lögin kveða á um. Geri hann það ekki er málinu 

vísað til saksóknara og læknaráðs, sbr. 2. mgr. 9. gr. hollensku laganna. 

Eitt af hverjum 38 andlátum árið 2003 var afleiðing aðstoðar við sjálfsvíg eða 

líknardráps, yfirleitt þó vegna þess síðarnefnda. Í Hollandi er skilyrði fyrir því að slíkur 

verknaður sé framkvæmdur að sjúklingur þjáist óbærilega en hann þarf þó ekki að 

vera dauðvona af völdum sjúkdóms. Sjúklingar undir 18 ára aldri geta farið fram á 

líknardráp gegn samþykki foreldra þeirra.222 Talið er að á hverju ári séu 1.000 andlát 

skráð sem líknardráp þrátt fyrir að beiðni sjúklings hafi ekki legið fyrir. Undir það falla 

meðal annars sjúklingar sem haldnir eru geðsjúkdómum, sjúklingar í dauðadái og 

alvarlega veik ungabörn sem ekki geta tjáð vilja sinn.223 
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6.2.3.1  Postma málið 

Eins og áður kom fram hófst herferð til lögleiðingar líknardráps í Hollandi 1973 með 

Postma málinu. Málið snerist um lækni sem gaf móður sinni banvænan skammt af 

morfíni. Móðirin var 78 ára gömul ekkja sem hafði verið á hjúkrunarheimili þar sem 

hún var lömuð öðrum megin eftir heilablóðfall. Hún hafði nokkrum sinnum beðið 

dóttur sína um að stytta líf sitt ásamt því að hafa talað um það við aðra dóttur sína að 

hún vildi ekki lifa lengur og starfsfólk hjúkrunarheimilisins. Þá hafði hún einnig reynt 

að fyrirfara sér án árangurs en af því hlutust enn meiri þjáningar. Dóttirin reyndi hvað 

hún gat að benda móður sinni á aðra möguleika eins og til dæmis endurhæfingu, en 

þegar hún hafði ítrekað beðið dótturina að virða óskina og fara að vilja sínum gaf 

dóttirin eftir og sprautaði hún móður sína með banvænum skammti af morfíni með 

aðstoð eiginmanns síns sem einnig var læknir. Dóttirin var kærð fyrir manndráp og 

dæmd eftir þágildandi lögum. Dómstóllinn viðurkenndi engu að síður að læknar væru 

ekki skyldugir til að lengja líf fólks, sama hvað það kostaði. Undir sérstökum 

kringumstæðum væri lögmætt að nota lyf í þeim tilgangi að stytta líf. Af þeim sökum 

var dómurinn vægur en dóttirin var dæmd í skilorðsbundið fangelsi í eina viku ásamt 

því að vera á skilorði í eitt ár. Eiginmaðurinn var ekki ákærður fyrir sinn þátt í 

málinu.224 

Eins og áður kom fram var líknardráp látið viðgangast í Hollandi þrátt fyrir að 

vera bannað með lögum. Postma málið ber greinileg merki þess hvernig málum var 

háttað. Háttsemi sem þessi var refsiverð samkvæmt lögum en, engu að síður getur 

dómurinn tæpast talist annað en táknrænn. 

6.2.3.2  Schoonheim málið 

Shoonheim málið í Hollandi frá 1984 er áhugavert fyrir þær sakir að læknir var í 

fyrsta sinn sýknaður af því að fremja líknardráp. Um var að ræða 95 ára konu að 

nafni Maria Barendregt. Maria var rúmföst og varð þar af leiðandi að reiða sig á 

aðstoð hjúkrunarfólks við allar daglegar þarfir. Hún lét stöðugt í ljós vilja sinn og ósk 

um að fá að deyja og læknar voru sammála um að ólíklegt væri að hún næði heilsu á 

ný. Þrátt fyrir miklar þjáningar og litlar batahorfur var Maria ekki dauðvona. Engu að 

síður ákvað læknirinn að verða við ósk hennar og hjálpa henni að deyja. Hann var 

sýknaður í Hæstarétti þar sem dómstóllinn samþykkti vörn læknisins sem var á þá 

leið að skylda hans til að varðveita líf stangaðist á við skyldur hans að lina þjáningar. 
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Í tilvikum þar sem læknir stæði frammi fyrir slíku og aðstæður væru á þá leið að þær 

réttlættu styttingu lífs, gæti nauðsynleg lausn vandans falist í að fremja líknardráp. 

Þá taldi dómstóllinn ákvörðun læknisins ekki brjóta gegn siðareglum lækna ásamt 

því að horfa sérstaklega til þess að sjúklingurinn leið óbærilegar þjáningar og líf 

hennar yrði ekki innihaldsríkara.225 
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7  Mannréttindadómstóll Evrópu 

Í kafla 2.2.6.2 kom fram að réttur sérhvers manns til lífs er verndaður í 2. gr. MSE. 

Hvergi í sáttmálanum er kveðið á um rétt manna til að deyja. Mannréttindadómstóll 

Evrópu sló því föstu í dómi Pretty gegn Bretlandi226 að 2. gr. MSE verndaði ekki rétt 

manna til að deyja. Í dómnum reyndi einnig á túlkun dómstólsins á 2., 3., 8., 9., og 

14. gr. MSE. Nánar verður farið í umfjöllun dómsins hér á eftir. 

7.1  Pretty gegn Bretlandi frá 29. apríl 2002 

Árið 2001 höfðaði Diane Pretty mál gegn Bretlandi og Norður Írlandi fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu. Pretty þjáðist af banvænum hrörnunarsjúkdómi (MND) 

og hafði óskað eftir að fá að deyja með aðstoð eiginmanns síns. Þegar málið var 

tekið fyrir var sjúkdómur Pretty kominn á það stig að hún var lömuð fyrir neðan háls 

og nánast ófær um að tala. Þá þurfti hún að fá alla næringu í gegnum slöngu þar 

sem hún gat ekki matast eðlilega. Þrátt fyrir alvarlegar afleiðingar sjúkdómsins var 

andleg geta Pretty óskert og gat hún því tekið vitsmunalegar ákvarðanir. Þá voru 

lífslíkur hennar taldar mjög litlar, aðeins nokkrar vikur eða mánuðir og að lokastig 

sjúkdómsins yrðu henni mjög þungbær. Pretty óttaðist niðurlægingu og þjáningar 

sem lokastig sjúkdómsins hefðu í för með sér og óskaði því eftir að aðstoð 

eiginmannsins til að deyja enda var hún ófær um að stytta líf sitt sjálf. Þótt sjálfsvíg 

væri ekki refsivert í Bretlandi var Pretty ófær vegna sjúkdómsins að stytta líf sitt án 

aðstoðar. Aðstoð við sjálfsvíg er ólögleg í Bretlandi og því hafði Pretty farið fram á að 

ríkissaksóknari veitti eiginmanninum sakaruppgjöf fyrirfram til að forða honum frá 

fangelsisrefsingu. Ríkissaksóknari neitaði beiðni hennar og því kærði Pretty málið til 

Mannréttindadómstólsins þar sem hún taldi synjunina ásamt löggjöfinni um bann við 

aðstoð við sjálfsvíg brjóta gegn 2., 3., 8., 9., og 14. gr. MSE.227 

7.1.1  2. gr. MSE 

Rétturinn til lífs er verndaður í 2. gr. MSE. Pretty hélt því fram í máli sínu að aðstoð 

við sjálfsvíg stangaðist ekki á við 2. gr. þar sem ríki sem hafa lögleitt slíka aðstoð 

hafa ekki verið talin brjóta gegn sáttmálanum. Að heimila henni að fá aðstoð 

eiginmanns síns bryti því ekki gegn 2. gr. MSE. Greinin verndaði ekki eingöngu 

réttinn til lífs heldur einnig rétt einstaklingsins til að ákveða hvort hann vilji lifa eða 

                                            
226

  Dómur MDE í málinu Diane Pretty gegn Bretlandi frá 29. apríl 2002. RJD, 2002-III. 
227

  Sama heimild, mgr. 3.  



68 
 

deyja. Af þeim sökum gæti einstaklingurinn því ákveðið að lifa ekki, til dæmis til að 

komast hjá óbærilegum þjáningum og niðurlægingu. Pretty hafnaði því að málið 

Keenan gegn Bretlandi228 væri fordæmisgefandi þar sem í hlut átti fangi sem haldinn 

var geðsjúkdómi og var ekki hæfur til að taka sjálfur ákvörðun um að stytta líf sitt.229 

Dómurinn sagði að í öllum málum fyrir dómstólnum hefði verið lögð áhersla á að ríki 

uppfylltu skyldu sína samkvæmt sáttmálanum að vernda líf. Þá sagði hann að 2. gr. 

væri eitt af grundvallarákvæðum sáttmálans. Áhersla ákvæðisins væri á líf og ekki 

yrði fallist á að túlka mætti greinina þannig að hún fæli í sér andstöðu þess, í sama 

skilningi og til dæmis 11. gr. MSE sem tæki hvoru tveggja til jákvæðs og neikvæðs 

félagafrelsis. Hugmyndin um frelsi gangi út á að einstaklingur hafi val þegar hann 

nýtir rétt sinn.230 Í framhaldinu komst dómurinn að þeirri niðurstöðu að réttur til að 

deyja verði ekki byggður á 2. gr. MSE. Af þeim sökum var bresk löggjöf, sem sagði 

aðstoð við sjálfsvíg refsiverða, ekki talin brjóta gegn greininni. Því eiga menn ekki 

rétt á að þeim sé veitt aðstoð við að fremja sjálfsvíg þrátt fyrir að hafa gefið upplýst 

samþykki fyrir því. Þá tók dómurinn ekki afstöðu til þess hvort löggjöf sem leyfir 

refsilaust aðstoð við sjálfsvíg væri andstæð 2. gr. sáttmálans.231 

7.1.2  3. gr. MSE 

Í 3. gr. MSE er kveðið á um bann við pyntingum eða ómannlegri eða vanvirðandi 

meðferð. Pretty taldi óbærilegar þjáningar sem hún leið af völdum sjúkdómsins falla 

undir ákvæðið. Sjúkdómur hennar væri á lokastigi og hún myndi deyja á mjög 

tilfinnanlegan og ómannúðlegan hátt því vöðvarnir sem stjórnuðu öndun myndu 

veikjast og svo gefa sig. Í greininni sé ekki einungis kveðið á um neikvæðar skyldur 

ríkisins heldur einnig jákvæðar en í því fælist aðgerð til að vernda hana gegn þeim 

þjáningum sem hún annars þyrfti að þola. Þá taldi hún bann breska ríkisins við 

aðstoð við sjálfsvíg fela í sér brot gegn 3. gr. MSE þar sem ekki væri tekið tillit til 

aðstæðna einstaklingsins í hverju tilviki.232 Pretty byggði á dómafordæmi MDE sem 

felur í sér að ríki getur talist hafa brotið 3. gr. sáttmálans þótt meðferðina megi ekki 

rekja til þátta sem leiða til ábyrgðar ríkis.233 Ekki var fallist á þessi rök. Dómurinn 
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komst að þeirri niðurstöðu að 3. gr. MSE væri ein af grundvallarreglum sáttmálans. 

Ekki væri hægt að bera saman mál Pretty og mál D gegn Bretlandi þar sem málin 

væru mjög ólík. Málatilbúnaður hennar sneri að því að veita sakaruppgjöf vegna 

verknaðar sem talinn er ólöglegur. Þá taldi dómurinn ekki vera til staðar skyldur á 

ríkinu sem féllu undir 3. gr. og sneru að því að veita sakaruppgjöf fyrirfram eða fella 

úr gildi lög sem banna aðstoð við sjálfsvíg. 

7.1.3  8. gr. MSE 

Ákvæði 8. gr. MSE kveður á um friðhelgi einkalífs. Pretty byggði á því að ákvæðið 

verndaði sjálfsákvörðunarrétt manna og í honum fælist réttur til töku ákvarðana 

varðandi eigið líf og líkama og þá jafnframt réttur til að taka ákvarðanir um hvenær 

einstaklingurinn kysi að deyja og þá hvernig. Af þeim sökum bryti breska ríkið gegn 

8. gr. MSE með löggjöf sem lýsti aðstoð við sjálfsvíg refsiverða sem og ákvörðun 

þess eðlis að neita Pretty um að undanþiggja eiginmann hennar saksókn ef til þess 

kæmi. Breska ríkið hefði ekki sýnt fram á að takmarkanirnar væru nauðsynlegar og 

hefði ekki tekið tillit til sérstakra aðstæðna sem uppi voru í málinu.234 Dómurinn vakti 

athygli á að geta einstaklingsins til að haga lífi sínu að vild gæti náð til tilvika þar sem 

sóst væri eftir að taka þátt í athöfnum sem gætu verið hættulegar fyrir viðkomandi. 

Þá sagði hann þvingunarvald ríkis til að vernda fólk frá afleiðingum eigin gerða oft 

skarast á við einkalíf einstaklingsins. Dómstóllinn taldi meðal annars að ekki væri 

unnt að leiða í ljós hver ítarleg skilgreining á einkalífi væri. Dómaframkvæmd 

Mannréttindadómstólsins hefði staðfest að takmarkanir aðildarríkja á því sem sneri 

að einkalífi einstaklingsins yrði að uppfylla skilyrði 2. mgr. 8. gr. jafnvel þótt um væri 

að ræða tilvik þegar markmið takmörkunar væri að koma í veg fyrir athafnir gegn 

heilsu eða lífi manna.235 Dómurinn sagði aðildarríkjum heimilt að stjórna með lögum 

athöfnum manna sem beinast að lífi og öryggi annarra einstaklinga. Því alvarlegri 

sem afleiðingar athafna geti verið því meira skiptir markmiðið að stuðla að öryggi og 

heilsu manna á kostnað sjálfsákvörðunarréttarins. Ástand sjúklinga væri 

mismunandi, margir væru viðkvæmir eða berskjaldaðir (e. vulnerable) og því væru 

lögin réttlætanleg. Ríkinu bæri að meta áhættu og líkur á misnotkun ef slakað yrði 

kröfum um almennt bann við aðstoð við sjálfsvíg eða ef veita ætti undanþágu frá 
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slíku banni í einhverjum tilvikum.236 Niðurstaða dómsins var því að takmörkun breska 

ríkisins hefði verið nauðsynleg til að tryggja réttindi annarra og af þeim sökum var 

það ekki talið hafa brotið gegn 8. gr. MSE. 

7.1.4  9. gr. MSE 

Hugsana-, tjáninga- og trúfrelsi er verndað í 9. gr. MSE. Áhersla var lögð á 

hugsanafrelsi í málflutningi Pretty. Ákvörðun hennar að leita eftir aðstoð við sjálfsvíg 

taldi hún falla undir greinina. Þá taldi hún sömuleiðis synjun breska ríkisins á beiðni 

um fyrirfram gefna sakaruppgjöf gera það líka. Breska ríkið taldi aftur á móti að 

greinin gæfi einstaklingum ekki rétt til að grípa til hvaða ráðstafana sem er í ljósi 

skoðana sinna. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ekki væri unnt að fella 

undir ákvæðið allar skoðanir sem fela í sér sannfæringu eða trú af einhverju tagi.237  

7.1.5  14. gr. MSE 

14. gr. MSE kveður á um bann við mismunun. Pretty taldi lögin um bann við sjálfsvígi 

fela í sér mismunun því ekki væri um refsingu eða lagalega afleiðingu að ræða þegar 

einstaklingur tæki eigið líf. Sjúkdómur hennar gerði það að verkum að hún væri ekki 

fær um að stytta eigið líf án þess að fá aðstoð og nyti því ekki sömu réttinda og aðrir. 

Ríkið taldi 14. gr. MSE ekki eiga við þar sem kvörtun hennar tengdist ekki þeim 

réttindum sem hún byggði mál sitt á. Þá var ekki talið að um mismunun væri að ræða 

þótt staða Pretty væri önnur en þeirra sem gátu stytt líf sitt sjálfir. Niðurstaða 

dómstólsins var að 1. mgr. 8. gr. MSE ætti við í málinu og var því skoðað hvort brotið 

hefði verið á réttinum sem snýr að mismunun ríkisins á sjúklingum sem eru ekki það 

veikir að þeir geta stytt líf sitt sjálfir og þeim sem vegna sjúkleika síns geta það 

ekki.238 Tilgangur 14. gr. MSE er að tryggja að einstaklingum sé ekki mismunað. Í 

tilvikum þegar einstaklingar í sambærilegri eða álíka stöðu fá ekki sömu meðferð er 

um mismunun að ræða samkvæmt 14. gr. MSE. Þá er mikilvægt að ekki hafi verið 

gengið lengra en nauðsynlega þurfti til að ná markmiðinu. Ríki hafa visst svigrúm til 

að meta hvort og þá upp að hvaða marki svipaðar aðstæður eru meðhöndlaðar á 

mismunandi hátt.239 Þá getur mismunun jafnframt falist í að ríki meðhöndli ekki ólík 
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mál á ólíkan hátt.240 Þrátt fyrir að dómstóllinn hafi ekki tekið tillit til fordæmisins í máli 

Thlimmenos taldi dómstóllinn réttlætanlegt að gerður væri greinarmunur í lögum á 

þeim sem geta stytt líf sitt sjálfir og þeim sem geta það ekki. Þá komst dómstóllinn að 

því að ekki væri ástæða til að lögfesta undantekningar til að koma til móts við 

sjúklinga sem ekki væru viðkvæmir en þyrftu aðstoð við að stytta líf sitt. Sömu 

ástæður voru uppi varðandi 14. gr. MSE hvaða varðaði muninn á slíkum sjúklingum. 

Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu að ríkið hefði ekki brotið gegn 14. gr. MSE.241 

7.2  Niðurstaða Mannréttindadómstólsins 

Eins og rakið var í kaflanum hér að framan höfðaði Diane Pretty mál fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu gegn breska ríkinu þar sem hún taldi það hafa brotið 

gegn 2., 3., 8., 9. og 14. gr. MSE. Dómstóllinn fór í gegnum ákvæðin hvert fyrir sig og 

komst að þeirri niðurstöðu að breska ríkið hefði ekki brotið gegn neinu þeirra. 

Dómurinn taldi 2. og 3. gr. vera tvær af grundvallarreglum sáttmálans. Ekki væri unnt 

að byggja rétt til að deyja á 2. gr. og því hefði breska ríkið ekki brotið gegn henni 

með því að setja löggjöf sem gerði aðstoð við sjálfsvíg refsiverða. Þá sagði dómurinn 

að 3. gr. MSE legði ekki þær skyldur á ríkið að veita sakaruppgjöf fyrirfram eða til að 

fella úr gildi lög sem bönnuðu aðstoð við sjálfsvíg. Hvað 8. gr. varðaði taldi dómurinn 

að aðildarríkjum væri heimilt að ákveða með lögum athafnir manna sem beinast að 

lífi þeirra eða öryggi og því hefði takmörkun breska ríkisins verið nauðsynleg og þar 

af leiðandi ekki falið í sér brot gegn 8. gr. Þá komst dómstóllinn að þeirri niðurstöðu 

að ekki væri unnt að fella undir 9. gr. MSE allar skoðanir sem fælu í sér sannfæringu 

eða trú af einhverju tagi. Þar með hefði ekki verið brotið gegn ákvæðinu. Um 14. gr. 

MSE sagði dómstóllinn réttlætanlegt að gera greinarmun á sjúklingum sem eru í 

þeirri aðstöðu að geta bundið endi á líf hjálparlaust og þeim sem geta það ekki. Þá 

komst dómstóllinn jafnframt að því að ekki þyrfti að lögfesta undantekningar til að 

koma til móts við sjúklinga sem þyrftu aðstoð við að stytta líf sitt. Þar af leiðandi varð 

niðurstaðan hvað 14. gr. varðaði að breska ríkið hefði ekki brotið gegn henni. 

Í stuttu máli var niðurstaða Mannréttindadómstólsins í máli Pretty gegn breska 

ríkinu að ríkið hefði ekki brotið gegn þeim ákvæðum sem Pretty byggði málatilbúnað 

sinn á.  
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8  Samantekt og niðurstöður 

Í upphafi ritgerðarinnar var fjallað um hversu friðheilagt og óskerðanlegt mannslífið er 

og um réttinn til lífs. Reynt var að svara þeirri spurningu hvort lífið væri eign og 

komist að því að erfitt væri að halda slíku fram þar sem möguleikar til ráðstöfunar lífs 

eru takmarkaðir, enda ekki um að ræða „eign“ í hefðbundinni merkingu þess orðs, 

þ.e. hlut sem getur gengið kaupum og sölum. Þá var leitast við að svara hvenær líf 

hættir að vera líf og komst höfundur að því að slíkri spurningu yrði ekki auðsvarað. 

Framfarir á sviði tækni gera það til dæmis að verkum að erfitt getur reynst að vita 

hvenær hætta eigi meðferð sem heldur lífinu í sjúklingi. 

Þá var fjallað um réttinn til að deyja og sögulegur bakgrunnur þess 

viðfangsefnis rakinn og eins kannað hvað stjórnarskráin segir um réttinn til að deyja 

og mannréttindi eins og friðhelgi einkalífs. Sú athugun leiddi í ljós að stjórnarskráin 

geymir hvorki ákvæði sem kveða á um réttinn til lífs né ákvæði sem mælir fyrir um 

rétt einstaklingsins til að binda endi á líf sitt. Aftur á móti er þar að finna ákvæði sem 

kveður á um friðhelgi einkalífs og komst höfundur að því að það sem hugtakið felur í 

sér er fyrst og fremst réttur manns til að ráða yfir lífi sínu og líkama. Einnig var fjallað 

um siðferði, rétt sjúklinga, sjálfsákvörðunarrétt einstaklingsins og rétt sjúklings til að 

hafna meðferð. Framangreint leiddi meðal annars til þeirrar niðurstöðu að sjúklingur 

eigi rétt á að deyja með reisn samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga. Þrátt fyrir að 

sjúklingur eigi þann rétt samkvæmt lögum, er það engu að síður svo að engar reglur 

eru til sem tryggja einstaklingi rétt á að deyja þótt hann vilji ekkert frekar. Þá leiðir 

sjálfsákvörðunarréttur einstaklings til þess að svo fremi sem sjúklingur er í ástandi til 

að taka ákvarðanir hefur hann ákvörðunarrétt og samkvæmt lögum um réttindi 

sjúklinga skal virða rétt sjúklings til að ákveða hvort hann þiggur meðferð eða ekki. 

Þessu næst var leitast við að svara hvenær maður telst látinn og sögulegur 

bakgrunnur skoðaður í því samhengi, enda hafa aðferðir við að úrskurða manneskju 

dána breyst verulega í gegnum tíðina. Samkvæmt lögum um ákvörðun dauða telst 

maður látinn þegar heilinn er hættur að starfa og engin ráð eru til að fá hann til að 

starfa á ný. Þá var fjallað um líknarmeðferð, þ.e. meðferð sem miðar að því að létta 

sjúklingi dauðastríðið og bæta lífsgæði hans. Ennfremur var velt upp spurningum 

eins og hvenær megi hætta meðferð og hvenær eigi alls ekki að hefja meðferð. 

Niðurstaða þeirra spurninga var að ef meðferð sjúklings er gagnslaus eigi ekki að 

byrja á henni og eins skuli hætta meðferð sem er gagnslaus. Fjallað var um 
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svonefnda lífsskrá, sem er skjal sem inniheldur óskir fólks um meðferð við lífslok ef 

það stendur frammi fyrir því að geta ekki vegna andlegs eða líkamlegs ástands tekið 

ákvörðun um meðferð.  

Því næst var umfjöllun um líknardráp. Byrjað var á að skilgreina hugtakið eftir 

mismunandi fræðigreinum og gerð grein fyrir uppruna þess. Munurinn á 

skilgreiningum fræðimanna skýrist af mismunandi bakgrunni þeirra og 

starfsvettvangi. Einnig var rakið inntak íslensku reglunnar um líknardráp og þeir 

þættir sem hún tekur mið af. Raktar voru tegundir líknardráps og komist að því að 

sama hvar borið er niður, flokkast líknardráp í þrennt. Annars vegar er um að ræða 

beint líknardráp sem felur í sér verknað sem beinlínis veldur dauða. Hins vegar er 

það óbeint líknardráp, sem getur verið tvenns konar. Annars vegar að hætta meðferð 

sem hafin er og hins vegar að hefja ekki björgunaraðgerðir sem frestað geta andláti, 

þ.e. athafnaleysi. Þá var fjallað um þrjú atriði sem felast í hugtakinu líknardrápi, en 

þau snúa í fyrsta lagi að verknaðinum sjálfum, huglægri afstöðu geranda og 

heilsufari verknaðarþola. Að auki var fjallað um aðstoð læknis við að binda endi á líf 

sjúklings sem og líknardráp út frá siðfræðilegum sjónarhóli og mismunandi afstöðu 

fræðimanna til þess. 

Þá var fjallað um íslenskan rétt og hvort þar sé eitthvað að finna er lýtur að 

líknardrápi. Niðurstaðan er sú að hvergi er í íslenskri löggjöf vikið berum orðum að 

líknardrápi og að ekki hefur enn reynt á slíkan verknað/“brot“ fyrir íslenskum 

dómstólum. Því ríkir óvissa um nánara inntak verknaðar af þessu tagi sem er 

óheppilegt frá sjónarhóli refsiréttar. Einnig var leitast við að svara spurningunni hvort 

íslensk lög ættu að heimila líknardráp og út frá því rakin helstu rök með og á móti 

slíkri lögleiðingu. Fjallað var um erlendan rétt og heimildir sem þar er að finna til 

líknardráps. Í því samhengi voru skoðuð nokkur lönd og löggjöf þeirra borin saman 

við íslenska löggjöf. Í samanburði við nágrannalöndin kom í ljós að bæði Svíþjóð og 

Danmörk hafa ekki að geyma, frekar en Ísland, sérstök ákvæði sem heimila 

líknardráp eða aðstoð við sjálfsvíg. Noregur skar sig úr þar sem hann var eina landið 

af þessum fjórum þar sem ákvæði eru í lögum um líknardráp. Þá var einnig fjallað 

sérstaklega um nokkur önnur ríki sem heimila líknardráp eða aðstoð við sjálfsvíg. 

Í lokakafla ritgerðarinnar var fjallað ítarlega um dóm Mannréttindadómstóls 

Evrópu í málinu Pretty gegn Bretlandi, en í því máli reyndi meðal annars á það hvort 

2. gr. MSE verndaði rétt manna til að deyja. Dómstóllinn komst að þeirri niðurstöðu 
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að ákvæðið verndaði ekki rétt af því tagi og taldi því breska ríkið ekki hafa brotið 

gegn 2. gr. sáttmálans. 

 

Skoðanir fólks hér á landi á því hvort leyfa eigi líknardráp eru afar misjafnar. Margir 

telja of margar hættur fylgja því að afnema refsinæmi líknardráps þar sem ávallt 

gætu komið upp þau tilvik að úrræðið yrði misnotað. Þá hafa þær raddir heyrst að 

slík refsileysisákvæði brjóti gegn friðhelgi lífsins og virðingu fyrir því. 

Flestir, ef ekki allir, eiga erfitt með að horfa upp á einstakling kveljast. Þrátt fyrir 

að lyf geti í vissum tilvikum linað þjáningar koma upp þau tilvik að meðferð sem ætti 

að stuðla að slíku gerir það ekki. Sársaukinn getur verið svo óbærilegur að fólk kýs 

að deyja í stað þess að lifa í þessu kvalafulla ástandi þjakað. Þá má velta fyrir sér 

hvort það sé siðferðilega rétt að láta sjúkling kveljast fram í andlátið í þeim tilvikum 

þegar hann hefur af fúsum og frjálsum vilja óskað eftir að fá að deyja og óskin er sett 

fram eftir vandlega íhugun. Líknardráp ætti fyrst og fremst að snúast um velferð, vilja 

og hagsmuni sjúklings en ekki siðferðiskennd eða siðareglur lækna eða annarra 

starfsmanna heilbrigðiskerfisins. Samkvæmt lögum um réttindi sjúklinga getur 

sjúklingur tekið ákvörðun um að hafna meðferð sé hann í ástandi til að taka slíka 

ákvörðun. Af þeim sökum má velta fyrir sér hvers vegna sami sjúklingur ætti ekki að 

mega taka ákvörðun um að fá að deyja strax. Til að koma í veg fyrir að ákvörðun sé 

tekin án þess að hafa verið ígrunduð nægilega yrðu sett ströng skilyrði sem 

sjúklingur þyrfti að uppfylla áður en læknir framkvæmdi líknardráp. Ekki mætti þó 

skylda lækni til að stytta líf sjúklings ef það stríðir gegn siðferðiskennd hans. 

Samkvæmt siðareglum lækna getur læknir synjað sjúklingi um slíka beiðni, en þá ber 

honum jafnframt að vísa sjúklingi annað. Sjúklingur, sem stendur ýmist frammi fyrir 

að engin úrræði standa honum til boða sem lina þjáningar hans eða lækna hann eða 

öll úrræði hafi verið reynd og ljóst er að hlutaðeigandi á enga von um að ná bata eða 

til að geta lifað mannsæmandi lífi, ætti að eiga rétt á hjálp til að deyja, óski hann 

þess. Sennilega vilja flestir halda í lífsvonina. Fullorðnir sjúklingar, sem eru sjálfráða, 

ættu að eiga rétt á að taka ákvörðun um dauða sinn þegar um alvarleg og ólæknandi 

veikindi er að ræða. Einnig má líta svo á að ef hægt er að réttlæta að líf fólks sem 

þjáist óbærilega sé stytt þá eigi ekki að koma í veg fyrir að slíkt sé gert. Þá má velta 

fyrir sér hvaða hagsmunir eru af því að sjúklingur þjáist óbærilega fram í andlátið. Ef 

dauðinn er það eina sem bíður, því ætti þá ekki að mega hjálpa hlutaðeigandi til að 

deyja og binda þannig endi á þjáningar hans? 
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Fleiri rök virðast mæla gegn lögleiðingu líknardráps en með því. Þrátt fyrir að 

höfundur sé hlynntur því að leyfa líknardráp þarf engu að síður að fara afar varlega í 

þessum efnum og vanda til lagasetningar þannig að unnt sé að koma í veg fyrir 

hvers kyns misnotkun. Með vandaðri og ítarlegri lagasetningu sem innihéldi ströng 

skilyrði væri hægt að koma til móts við helstu rökin gegn lögleiðingu sem og að koma 

í veg fyrir misnotkun. Þrátt fyrir að vera hlynntur því að leyfa líknardráp að vissum 

skilyrðum uppfylltum mætti alls ekki breyta lögum fyrr en eftir að umræða um 

málefnið hefði farið fram í samfélaginu. Þá væri mögulegt að taka upp reglur sem 

svipar til þeirra sem gilda í Hollandi. Þar er gefinn kostur á beinu líknardrápi að 

uppfylltum ströngum skilyrðum. Sjúklingur verður að vera haldinn ólæknandi 

sjúkdómi og líða óbærilegar þjáningar. Hann verður að hafa ítrekað lýst yfir þeim vilja 

sínum að fá að deyja og aðrar leiðir verða að hafa verið fullreyndar. Ásamt þessu 

verður teymi heilbrigðisstarfsmanna að hafa kynnt sér málið og veitt samþykki sitt. 

Þá er nauðsynlegt að forðast að heimila aðrar tegundir líknardráps, eins og til dæmis 

ef það er samkvæmt vilja eða ósk aðstandenda, til að koma í veg fyrir misnotkun. 

Frá því mætti þó víkja í tilvikum þegar sjúklingur er rænulaus eða jafnvel heiladauður 

ef ljóst er að hann á sér enga von um bata. 
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Viðauki I 

LEIÐBEININGAR UM TAKMÖRKUN Á MEÐFERÐ 
VIÐ LOK LÍFS 

 
Heilbrigðisstarfsmenn eru vafalítið sammála um að þegar sjúklingar eru dauðvona 
eigi meðferð eingöngu að beinast að því að dauðdagi verði eins þjáningalaus og 
með eins mikilli reisn og kostur er. Í þeim tilvikum koma því til greina ákveðnar 
takmarkanir á meðferð sem að öðru jöfnu gætu lengt líf. Leiðbeiningar um slíkar 
ákvarðanir fylgja hér á eftir. Mikilvægt er að þær séu kynntar öllum 
hjúkrunarfræðingum, læknum, hjúkrunarnemum og læknanemum við upphaf starfs. 
 
Þegar heilbrigðisstarfsmaður stendur frammi fyrir ákvörðun um takmörkun á meðferð 
ber að hafa eftirfarandi atriði í huga: 
 
1. Sjálfsákvörðunarrétt sjúklinga ber að virða. Fólk sem á við svipuð vandamál að 

stríða lítur á þau meðferðar úrræði sem í boði eru mjög mismunandi augum. 
Engin algild meðferð er til sem hentar öllum einstaklingum og því verður ætíð að 
taka mið af persónulegu gildismati fólks. Meðferð skal þó ávallt vera í samræmi 
við viðurkennd læknisfræðileg markmið. 
 

2. Markmið meðferðar við lok lífs er eins og við aðra meðferð að hjálpa sjúklingi og 
skaða hann ekki. Aldrei skal veita meðferð sem þjónar ekki hagsmunum 
sjúklinga. Siðferðilega séð er enginn munur á að takmarka, hætta eða hefja 
meðferð. Meðferð sem lengir líf dauðvona sjúklings án þess að fela í sér 
lækningu eða líkn er ekki réttlætanleg.  
 

3. Sanngirni og réttlæti við töku ákvarðana verður ætíð að hafa að leiðarljósi. 
Sjúkdómur og heildarástand sjúklings ræður mestu um hvort læknandi eða 
líknandi meðferð er beitt. 
 

4. Tilhögun meðferðar skal ræða við sjúkling í tíma. Einnig skal rætt við nánustu 
aðstandendur hafi sjúklingurinn óskað þess. 
 

5. Ef sjúklingur er ófær um að taka þátt í ákvörðun um takmörkun meðferðar, skal 
heilbrigðisstarfsfólk leita samráðs við nánustu aðstandendur um ákvörðunina  
 

6. Læknir sjúklings skal hafa samráð við þá heilbrigðisstarfsmenn sem mest hafa 
sinnt sjúklingnum og þekkja hann best þegar ákvörðun um takmörkun meðferðar 
er tekin.  
 

7. Ákvörðunin skal skráð í sjúkraskrá sjúklingsins með undirrituð af lækni hans. Þar 
skal koma fram rökstuðningur fyrir ákvörðuninni. Læknir ritar fyrirmælin 
ennfremur á fyrirmælablað lækna og hjúkrunarfræðingur skráir þau í 
framvindunótu hjúkrunarfræðinga.  
 

8. Ákvörðun þessi skal tekin við yfirvegaðar aðstæður, sé þess nokkur kostur, 
þannig að ekki þurfi að taka hana við mjög bráðar breytingar á heilsu sjúklings.  
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9. Ákvörðun þarf að sjálfsögðu að endurmeta, ef aðstæður sjúklingsins breytast 
eða ef ófyrirséðar breytingar verða í sjúkdómsþróun.  
 

10. Verði ágreiningur milli heilbrigðisstarfsfólks innbyrðis eða þess og aðstandenda 
skal leita álits þverfaglegrar siðanefndar sjúkrahúss eða landlæknis. 

Eftirfarandi atriði verður að hafa í huga þegar tekin er ákvörðun um hvort beita skuli 
endurlífgun eða ekki: 

 Er sjúklingnum hagur af endurlífgun þegar litið er á þróun sjúkdóms og lífslíkur ? 

 Er líklegt að líf sjúklings eftir endurlífgun yrði óbærilegt jafnvel þótt unnt væri að 
lengja það eitthvað ?  

 Er ákvörðunin í samræmi við vilja sjúklingsins ? 

Meðferð er skipt niður í: 

 Fulla meðferð 

 Fulla meðferð að endurlífgun. 

 Líknandi meðferð eingöngu. 

Full meðferð 
Flestir sjúklingar fá fulla meðferð og þar með talda endurlífgun ef þörf krefur. Ef 
engin önnur meðferð hefur verið ákveðin er alltaf beitt fullri meðferð. Þess vegna þarf 
ekki sérstök fyrirmæli eða skráningu í sjúkraskrá til að sjúklingur fái fulla meðferð. 

Full meðferð að endurlífgun 
Þeir sem fá fulla meðferð að endurlífgun, eru sjúklingar þar sem ekki er lengur talin 
rétt að beita endurlífgun. Þó skal meðhöndla þessa sjúklinga fullkomlega að öðru 
leyti og þar með talin gjörgæsluvistun fyrir meðferð bráðra vandamála. Við 
hjartastopp skal ekki gerð barkaþræðing, veitt öndunaraðstoð, hjartahnoð, rafstuð, lyf 
eða vökvar gefnir. Læknir og hjúkrunarfræðingur geta einnig ákveðið að aðrir 
sértækir meðferðarmöguleikar séu ekki nýttir svo sem "full meðferð að endurlífgun, 
barkaþræðið ekki" eða "full meðferð að endurlífgun, vistið ekki á gjörgæsludeild", ef 
svo ber undir. 

Líknandi meðferð eingöngu 
Hafi læknir og hjúkrunarfræðingur komist að þeirri niðurstöðu að áframhaldandi 
meðferð leiðir ekki til bata sjúklings og lengi ekki virkt líf, heldur framlengir aðeins 
þjáningar og óhjákvæmilega banalegu þá er rétt að sjúklingur fái líknandi meðferð. 
Þessi fyrirmæli einfalda ákvarðanir varðandi einstaka meðferðarmöguleika með því 
að gefa til kynna að meðferð sem einungis lengir líf eigi ekki rétt á sér og eingöngu 
skuli hjúkra og beita meðferð sem líkni 
sjúklingnum. Þessir sjúklingar eru ekki fluttir á gjörgæsludeild.  
 

Til leiðbeiningar má benda á eftirfarandi meðferðarmöguleika sem kemur til greina að hefja 
ekki eða að hætta við: Hjartarafstuð, notkun æðavirkra lyfja, notkun sýklalyfja, notkun lyfja 
við hjartsláttaróreglu, barkaþræðing, meðferð í öndunarvél, hjartahnoð, næring um æð eða 
görn, blóðsíun, blóðhlutagjafir, líkamssaltagjafir. 
 
 

Landlæknisembættið 
Siðaráð Landlæknis 

mars 1996  
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Viðauki II 

LANDLÆKNISEMBÆTTIÐ  DIRECTORATE OF HEALTH 

LÍFSSKRÁ 

Yfirlýsing vegna meðferðar við lífslok  

 

A. Ég undirrituð/aður _________________________________________kt._______________  

 

lýsi hér með yfir óskum mínum um meðferð við lífslok geti ég ekki þá sakir andlegs eða 

líkamlegs ástands tekið þátt í ákvörðunum varðandi þá meðferð.  

 

B. Ef ég undirrituð/aður verð fyrir alvarlegu heilsutjóni af völdum sjúkdóma eða slysa þannig 

að litlar eða engar líkur eru á að ég muni aftur verða meðvituð/aður um umhverfi mitt og 

geta tjáð vilja minn og skoðanir á lífinu, óska ég eftir að eftirfarandi verði virt:  
 

• Ekki verði gripið til aðgerða sem beinast að því að lengja líf mitt.  

• Ef hafnar eru aðgerðir sem beinast að því að lengja líf mitt þá verði þeim þegar hætt.  
 

Dæmi um aðgerðir eru t.d. að nota öndunarstuðning, vera endurlífguð/aður með hjartahnoði 

og/eða lyfjum, að láta hreinsa blóð mitt með vélum og fá næringu með slöngum. Hins 

vegar óska ég eftir því að fá hjúkrunar- og læknismeðferð sem beinist að því að mér líði 

eins vel andlega og líkamlega og aðstæður frekast leyfa. Þegar svo er komið að ég get ekki 

tjáð vilja minn og skoðanir þá talar umboðsmaður minn fyrir mína hönd og óska ég eftir að 

hann sé með í ráðum fagfólks varðandi meðferð mína og umönnun.  

 

C. Viðbótaróskir  

Ég legg sérstaka áherslu á eftirfarandi: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Yfirlýsing um líffæragjöf  
D. Eftir andlát kann að vera mögulegt að nýta líffæri eða vefi til þess að bjarga lífi annarra eða 

bæta það.     

Ég óska eftir að gefa líffæri: Já Nei  

 

Ég óska eftir að gefa vefi:     Já Nei  

 

Nánari útskýringar varðandi ofangreint:  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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Yfirlýsing um umboðsmenn  

 
E. Ég tilnefni hér með  

 

_________________________________________________________________________ 

Nafn       tengsl               símar  

 

_________________________________________________________________________ 

heimili                bæjarfélag        póstnúmer  

 

sem umboðsmann minn til að taka þátt í umræðu um og upplýsa um óskir mínar hvað 

varðar meðferð við lífslok.  

 

F. Aðrir umboðsmenn (eftir röð) ef sá sem tilgreindur er í E-lið hér að framan getur af 

einhverjum orsökum ekki tekið að sér að vera umboðsmaður minn:  

 

1. ______________________________________________________________________  

 Nafn       tengsl               símar  

2. ______________________________________________________________________  

 Nafn       tengsl               símar  

 

G. Ég hef rætt óskir mínar við framangreint fólk og treysti dómgreind þess fyrir mína hönd. Ég 

skil tilgang þessa skjals og geri mér grein fyrir rétti mínum til að hafna læknismeðferð 

jafnvel þótt hún teljist bráðnauðsynleg. Ég hef sjálf/ur frumkvæði að því að gefa þær 

yfirlýsingar sem fram koma í þessu skjali og undirrita það af fúsum og frjálsum vilja eftir 

vandlega umhugsun.  

 

 

_________________________________________________________________________  

Nafn           dagsetning  

 

 

Vitundarvottar  

 

Mega hvorki vera umboðsmaður né varamenn hans skv. E og F. Verða að vera orðnir 18 ára.  

Við undirrituð vottum að sú/sá er undirritað hefur þetta skjal hefur gert það í viðurvist okkar.  

 

 

_________________________________________________________________________  

Vottur           dagsetning  

 

 

_________________________________________________________________________  

Vottur           dagsetning 
 


