
Abstract 

 

In this thesis, the Act on Artificial Fertilisation nr. 55/1996 is examined with particular 

attention on the comparison of history and development in the Nordic Countries and in the 

United Kingdom. The Act on Artificial Fertilisation in Iceland was unchanged until 2006 

when lesbians where allowed to use fertility treatment and again in 2008 when stem cell 

researches were allowed. I will also consider how these rights are protected in international 

treaties, especially protection under the European Convention of Human Rights, constitutional 

protection and domestic laws. 

  

The development of fertility laws in these countries seems to point in similar directions. 

Fertility treatment is provided to single women, lesbian couples as well as to heterosexual 

couples and autonomy of sperm donors has been abolished except for Denmark and Iceland. 

Lastly but not least stem cell researches has been made more possible.  

  

Lastly I will provide arguments for two aspects that have raised many concerns here in 

Iceland. Firstly I will provide arguments for and against sperm donor autonomy and secondly 

I will address new changes of the law that are now in perpetration in Iceland whether single 

women should be allowed fertility treatment. When this is written these changes has not yet 

been made public but we can expect changes in fertility law in near future in Iceland.  



Útdráttur 

 

Í fyrstu tveimur hlutum þessarar ritgerðar verður fjallað um íslensku tæknifrjóvgunarlögin nr. 

55 frá árinu 1996 og þau borin saman við sögu og þróun sambærilegra laga á 

Norðurlöndunum og í Englandi. Íslensku lögin höfðu staðið óbreytt fram til ársins 2006 þegar 

réttabót varð á stöðu samkynhneigðra á Íslandi. Breyting varð aftur í apríl 2008 þegar 

heimildir til rannsókna á fósturvísum voru rýmkaðar. Áhrifa alþjóðasamninga og 

Mannréttindardómstóls Evrópu á löggjöf á sviði tæknifrjóvgana verða einnig gerð skil.  

Það er sammerkt með þessum lögum að skilyrði um sambúðarform eru að víkja. Tilgangur 

laganna er ekki lengur sá að aðstoða fólk sem á við ófrjósemisvandamál að stríða eins og áður 

var með því að heimila samkynhneigðum og einhleypum konum að nýta sér tæknina. 

Nafnleynd kynfrumugjafa hefur verið aflétt í flestum löndunum nema á Íslandi og í 

Danmörku. Svigrúm til meðferðar og rannsókna á kynfrumum, sérstaklega fósturvísum, hefur 

aukist umtalsvert og ljóst að mikið umburðarlyndi er í garð vísindanna og ótti fólks og 

löggjafans við að vísindamenn misnoti tæknina hefur minnkað og eftirlit opinberra aðila 

stóraukið.  

Í þriðja og síðasta hluta ritgerðarinnar er fjallað um sérstök álitaefni sem tengjast efninu. Þar 

verður fjallað um nafnleynd kynfrumugjafa og rétt einhleypra kvenna til þess að nýta sér 

tæknifrjóvgunarmeðferðir. Þegar þetta er skrifað er í vinnslu breytingarfrumvarp á 

tæknifrjóvgunarlögunum er varðar skilyrði til tæknifrjóvgunar en það hefur ekki verið gert 

opinbert. Þar verður meðal annars tekið til umfjöllunar réttur einhleypra kvenna til 

tæknifrjóvgunar auk annarra skilyrða. Það má því búast við að breytinga sé að vænta á 

lögunum.  

 


