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Efni: Frmnvarp til laga ura breytingu á lögum nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun og 
notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna..

Stjórn Læknafélags íslands sendi ofangreint frumvarp til Siðfræðiráðs LÍ til umfjöllunar.
Neðangreint er álit Siðfræðiráðs frá 17. maí 2010:

Áiit Siðfræðiráðs Læknaféiags íshmds
Um er að ræða breytingar á tveimur greinum laga nr. 55/1996, 5. og 9. grein en að 
öðru leyti verða lögin óbreytt með þeim breytingum sem áður hafa verið gerðar og 
rakið er í athugasemdum með frumvarpinu. Þessar breytingar snerta einungis 
réttindi einstaklinga til bameigna sem með þessu frumvarpi verða aukin en ekki er 
um neinar breytingar á stofnfrumrannsóknum að ræða. í greinargerð með 
frumvarpinu segir m.a.: “hér er lagt til að einhleypum konum sem búa við skerta 
frjósemi verði heimilt að nota bæði gjafaegg og gjafasæði við glasafijóvgun. Sama 
gildi um gagnkynhneigð og samkynhneigð pör, þar sem frjósemi beggja maka er 
skert.”

Þessi breyting er í anda þeirrar hreyfíngar sem hófst með setningu laganna árið 
1996, að ganga sífellt lengra í notkun á tækni til að gera mannfólkinu aukinn 
möguleika á að auka kyn sitt. Ekki er að efa að umrædd lög hafa reynst mörgum 
vel og hefur töluverður fjöldi barna fæðst í heiminn sem annars hefðu ekki litið 
dagsins ljós. Það virðist hafa ríkt sátt um setningu þeirra laga og lítið um gagnrýni 
og hún þá helst verið byggð á trúarlegum grunni. Fram að síðustu lagabreytingum 
árið 2008 var þó alltaf gert að skilyrði að bam ætti að eiga bæði foður og móður eða 
þá að um samkynhneigða einstaklinga væri að ræða sem sinntu hlutverkum 
foreldra. Með breytingunni árið 2008 var hins vegar stigið það skref að gera 
einhleypum mæðrum kleift að eignast afkvæmi sem væri þá án föður og barnið 
hefði engan möguleika á að fá að vita faðerni sitt. Nánast engin umræða fór fram 
um þessi grundvallarréttindi hvers einstaklings þegar þessi breyting var gerð. Þessar
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breytingar allar eru á þann veg að auka réttindi fullorðinna einstaklinga til að 
eignast afkvæmi en lítið hefur verið hugað að réttindum þeirra barna sem verða til 
með þessum hætti. Ekki er heldur að sjá að nokkur skoðun hafi farið fram á áhrifum 
laganna frá 1996 en þá var í fyrsta sinn lagalega rétt að bam fæddist í heiminn sem 
hefði ekki nokkurn rétt eða möguleika á að fá að vita um líffræðilegt faðemi sitt en 
það var fram að því réttur sem var (og er) áskilinn í barnasáttmála Sameinuðu 
þjóðanna. (athuga sáttmálann og einnig Ottawa samþykktina). Bamið átti þó engu 
að síður foður þótt hann væri oftast nær ekki líffræðilega skyldur barninu. Nú þegar 
liðin eru 14 ár frá samþykkt laganna um tæknifrjóvgun væri rétt að fram fari 
skoðun á því hvernig þessum börnum hefur farnast og að nú sé staldrað við á 
þessari göngu sem hófst árið 1996. Einnig má benda á að með þeirri breytingu sem 
nú er til umfjöllunar er ekki um neinn enda á þessari vegferð að ræða. Núna eru til 
skoðunar í Heilbrigðisráðuneytinu hugmyndir að lögum um staðgöngumæður en sú 
vinna hófst fyrir áeggjan aðila sem vilja auka enn frekar möguleika á bameignum. 
Hér er ekki verið að ganga út frá því að það verði að veruleika, aðeins að benda á 
að sífellt er leitað lengra í notkun á tækninni til að hafa áhrif á grundvallaratriði í 
mannlegrí tilveru, tiiverunni sjáífri.

Það er því lagt til að nú verði staðar numið á þessari vegferð og afleiðingar fyrri 
ákvarðana skoðaðar vel áður en næstu skref verða tekin.

Stjóm LÍ er sammála athugasemdum Siðfræðiráðs.

Virðingarfyllst, 
f.h. Læknafélags ísiands

Birna Jónsdóttir 
formaður
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