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Efni: Umsögn nemenda í réttarhagfræði um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

brottnám líffæra, nr. 16/1991 (þingskjal 22 -  22.mál)

Nemendur í réttarhagfræði við Háskóla Íslands fengu ábendinu um að senda inn umsögn um 

framangreint frumvarp um “ætlað samþykki” við líffæragjafir í stað “ætlaðrar neitunar” líkt og 

núverandi löggjöf kveður á um.

Út frá hagfræðilegum sjónarmiðum er málið mjög skýrt og má meðal annars sjá breytingar í öðrum 

Evrópulöndum sem gefa enn sterkari rök fyrir breytingunum. Því er það mitt mat að breytingin sé 

nauðsynleg.

Á hverju ári deyja einstaklingar sem beðið hafa eftir líffæragjöf. Rannsóknir hafa sýnt að stór 

meirihluti einstaklinga vilja vera líffæragjafar en lítill hluti þeirra framkvæmir þó það verk að skrá 

sig sem líffæragjafi hjá landlækni. Virði þess að skrá sig sem líffæragjafa er einfaldlega bara mun 

minna en kostnaðurinn af því.

Þegar einstaklingar meta það að gerast líffæragjafar skoðað þeir þrjá megin þætti. Í fyrsta lagi eru 

einstaklingar gjarnir á að fara eftir þeim tillögum sem löggjafinn setur, þe. í núgildandi löggjöf er 

kveðið á um „ætlaða neitun“ þar sem litið er svo á að líffæragjöf sé ekki heimiluð nema að fyrir 

liggji skriflegt samþykki viðkomandi. Með þessu er löggjafinn að setja það verkefni á 

einstaklinginn að samþykkja líffæragjöf en einstaklingurinn þarf ekki að smþykkja hana því 

löggjafinn er búinn að segja að hann þurfi þess ekki.
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Í öðru lagi er ákvörðun yfirleitt falin þeim eiginleikum að einstaklingur þarf að framkvæma 

ákveðna aðgerð en að samþykkja það sem er nú þegar fyrir krefst engra aðgerða. Margir myndu 

forðast það að taka ákvörðun þar sem að það veldur þeim óþægindum og óþarfa stressi.

Í þriðja lagi er það sem er gefið núverandi ástand og breyting krefst aðgerða. Þannig sætta margir 

sig við það sem er nú þegar gefið og þannig mun breyting á núverandi ástandi valda breytingu á 

vali. Því myndu þeir sem virkilega vilja ekki vera líffæragjafar hafa fyrir því að skrá sig af lista 

líffæragjafa.

Mitt mat er að stjórnvöld verði að sýna forræðishyggju því almennt eru einstaklingar “latir” og 

ólíklegt er að þeir skrái sig sjálfviljugir sem líffæragjafa. Meiri líkur eru á að ef að aðilar vilja alls 

ekki vera líffæragjafar þá munu þeir skrá sig af líffæralistanum því kostnaður þeirra við að vera á 

honum er meiri en ábatinn sem hlýst. Einstaklingar eru því ekki að taka þær ákvarðanir sem þeir 

myndum almennt vilja taka og því verður löggjafin að taka forystu í þessum málum til að tryggja 

að fólk velji það sem einstaklingar í “raun” vill velja. Stjórnvöld verða því að taka ákvarðanir sem 

eru einstaklingum fyrir “bestu” án þess að skerða réttindi þeirra, því þeir sem vilja hafa alltaf 

möguleika á að skrá sig af listanum.

Kostnaður einstaklinga er meiri af því að skrá sig sem líffæragjafa en að gera það ekki. Þetta veldur 

því að lágt hlutfall einstaklinga skráir sig sem líffæragjafa. Hins vegar er ábati þeirra sem þurfa á 

líffæragjöf að halda meiri en kostnaðurinn sem einstaklingar þurfa að bera til að skrá sig sem 

líffæragjafa. Ef þessu væri snúið við, þe. að einstaklingar væru sjálfkrafa skráðir líffæragjafar þá 

væri kostnaður þeirra við að skrá sig af listanum minni heldur en kostnaðurinn við að þurfa að skrá 

sig sem líffæragjafa. Í þessu tilfelli tel ég því að hagkvæmasta niðurstaðan væri sú að einstaklingar 

væru sjálfkrafa skráðir sem líffæragjafar því þeir sem kjósa að vera það ekki, myndu hafa fyrir því 

að afkskrá sig.
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Við þessar breytingar tel ég þó að innleiðing breytinganna þurfi að vera skýr og áberandi. Skapa 

þarf til umræðu og fræða almenning um breytingarnar. Undirbúa þarf þá einstaklinga sem eru undir 

18 ára og upplýsa þá um réttindi sín til þess að skrá sig af listanum.

Mörg evrópuríki hafa síðastliðinn ár breytt skilgreiningu á líffæragjöfum úr því að þurfa að skrá 

sig sem líffæragjafa í það að þú þurfir að skrá þig af lista líffæragjafa. Þar hefur þessi breyting 

valdið því að hlutfall þeirra sem skráðir eru líffæragjafar hefur alveg snúist við og eru nú þeir 

sem ekki eru skráðir í minni hluta miðað við hvernig þetta var breytinguna.

Ábending við 2. mgr 2. gr: Hér tel ég að nánasti vandamaður látins einstaklings fái of mikið vald 

til ákvörðunartöku um líffæri hins látna. Líffæragjafi ætti alltaf að eiga lokaorðið á því hvað verður 

um líffæri hans. Ekki ætti sá réttur að takmarkast eftir andlát hans. Nema að einstaklingur sé undir 

18 ára.
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