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1. Insemination er i dag frit tilladt. En lovgivning om insemi-
nation synes påkrævet, dels for at bestemme retsvirkningerne,
dels for at regulere adgangen til insemination.

2. Loven bör give adgang både til homolog insemination med
ægtemandens sæd og heterolog insemination med fremmed sæd-
giver (donor).

3. Et vigtigt punkt, som loven må tage standpunkt til, er
spörgsmålet om hvorvidt der bör være adgang til insemination
for ugift kvinde, herunder også den kvinde der er enke, fraskilt,
frasepareret eller ikke samlever med sin ægtemand.

Da barnet retligt set ikke får nogen fader — medmindre donor
undtagelsesvis har påtaget sig faderskabet — bör insemination
af ugift kvinde kun kunne ske under ganske særlige betingelser,
der såvidt muligt sikrer at kvinden alene vil være i stand til på
fuldt forsvarlig måde at opdrage og forsörge barnet.

4. Af lægelige grunde bör insemination kun foretages af en
læge med specialistanerkendelse i gynækologi eller af en læge
med særlig autorisation af sundhedsmyndighederne.

For at sikre kontrollen med den heterologe insemination og for
i det hele at holde denne indenfor snævre grænser, bör sådan
insemination kun finde sted på stats- och kommunehospitaler
samt på særlig autoriserede private helbredelsesanstalter.

5. Kontraindikationer. Insemination må ikke foretages: a) når
der er nærliggende fare for at afkommet på grund af arvelige an-
læg ville blive lidende af sindssygdom, åndssvaghed, andre svære
mentale forstyrrelser, epilepsi eller alvorlig legemlig sygdom, b)
når kvinden og ægtemanden efter lægens skön savner forudsæt-
ningerne for at opdrage og forsörge barnet.

6. Det må tilkomme lægen at afgöre om betingelserne for en
insemination er til stede, — også når det er en ugift kvinde der
önsker at blive insemineret; i sidstnævnte tilfælde vil det være
rimeligt at pålægge lægen i almindelighed at konferere med kvin-
dens sædvanlige læge.
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Et bevillingssystem, hvorved insemination på lignende måde
som f. eks. adoption göres afhængig af en tilladelse fra en stats-
myndighed, bör ikke indföres.

7. Insemination af gift kvinde må kun ske med ægtemandens
skriftlige samtykke.

Ved heterolog insemination skal såvel kvinden som ægte-
manden være fyldt 25 år ved begæringens afgivelse.

8. Ved heterolog insemination bör donor i almindelighed ud-
peges af lægen. Når særlige grunde taler herfor, skal dog en
bestemt navngiven donor, f. eks. ægtemandens broder, kunne an-
vendes. (Muligvis kan man blive nödt til at anvende kendt donor
allerede fordi fremmed donor ikke kan skaffes.)

Donor må ikke være beslægtet med kvinden i ret op- eller ned-
stigende linie eller være hendes broder eller halvbroder. (Der
bör ikke gennem et registreringssystem söges tilvejebragt nogen
særlig kontrol med at inseminationsbörn med samme donor ikke
indgår ægteskab med hinanden.)

9. Et barn, der er avlet ved insemination af en gift kvinde
med ægtemandens samtykke, har retsstilling som ægtebarn. —-
Dette er den centrale regel, som loven må fastslå. — En naturlig
konsekvens af at barnet anses som ægtebarn, er at det får arveret
også efter ægtemandens slægt.

Donor har ingen forsörgelsespligt overfor barnet.
10. Enhver, der har erfaret noget om en insemination, skal

bevare tavshed herom. Hemmeligholdelse (sekretessen) er af
störste betydning. Der må pålægges lægen en pligt til ved pas-
sende foranstaltninger at forhindre, at kvindens, ægtemandens
eller donors identitet bliver parterne bekendt.

Straf for brud på hemmeligholdelsespligten bör kun anvendes
overfor den der — uden hjemmel i lov — rober, hvad han ved
udövelsen af sit hverv er kommet til kundskab om vedrörende en
insemination, f. eks. lægen og hospitalets övrige personale, uanset
om den pågældende har medvirket ved selve inseminationen.

11. Straf bör iövrigt kun anvendes overfor den kvaksalver el-
ler uautoriserede læge der foretager en insemination. Tilside-
sætter en læge iövrigt lovens regler, må hans ansvar bedömmes
efter den almindelige bestemmelse i dansk lægelov af 14. marts
1934 § 18 (om den læge der gör sig skyldig i grovere eller genta-
gen forsømmelse eller sködeslöshed i udövelsen af sit kald).


