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1 Inngangur 

Ísland hefur undirgengist marga alþjóðlega sáttmála, sem gerðir eru til verndar 

mannréttindum. Til að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar, þurfa lög að vera í 

samræmi við slíka samninga. Nú síðustu um það bil 20 árin hefur orðið gríðarleg framför í 

mannréttindamálum á Íslandi og þá sérstaklega þegar Stjórnarskrá íslenska lýðveldisins, nr. 

33/1944 (hér eftir nefnd stjórnarskráin) var breytt árið 1994, en það var gert til þess að reglur 

hennar myndu uppfylla þær skyldur, sem ríkið tók á sig með undirritun Mannréttindasáttmála 

Evrópu (hér eftir nefndur MSE).
1
  

 Samhliða þessari öru þróun, sem átti sér stað á umræddu tímabili, fór einnig að gæta meiri 

vakningar í mannréttindum er vörðuðu börn sérstaklega. Stjórnarskráin veitir vissulega 

börnum vernd samhliða fullorðnum, en það þótti nauðsynlegt að styrkja og gera réttindi barna 

enn sýnilegri með sérstökum samningum, sem voru gerðir um réttindi þeirra. Sá helsti er 

samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér eftir nefndur Barnasáttmálinn) og 

verður hann eini þjóðréttarlegi samningurinn, er varðar börn, sem verður kannaður í þessari 

umfjöllun og verður megináhersla lögð á hann ásamt íslenskum lögum, sem styrkja þau 

réttindi, sem í honum eru tryggð. 

 Ísland  fullgilti Barnasáttmálann 27. nóvember 1992
2
 og lögfesti hann svo 20. febrúar 

2013.
3
 Þar er réttindum barna veitt aukin vernd og ítrekað í 3. gr. hans að hagsmunum barna 

skuli veita forgang í þeim málum er varðar ákvarðanatöku um börn. Sambærileg regla er nú 

lögfest í 2. mgr. 1. gr. barnalaga, nr. 76/2003 (hér eftir nefnd barnalög). Hefur þessari reglu 

ítrekað verið beitt til að mynda í forsjár- og umgengnismálum, ásamt fjöldanum öllum af 

málum og ákvörðunum er varða hagsmuni barna.  Reglan um að hagsmunir barns skulu hafðir 

í fyrirrúmi er í raun orðin ákveðinn útgangspunktur þegar kemur að ákvarðanatöku, sem 

varðar réttindi og ákvarðanatöku barna. 

Allt frá því að lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 

stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996 (hér eftir nefnd tfl.), voru sett árið 1996 hafa töluverðar 

umræður skapast um hvort að 2. mgr. 4. gr. veiti barninu þann rétt, sem það á samkvæmt 

lögum og alþjóðlegum sáttmálum eða ekki. Sú grein kveður á um það að kynfrumugjafi getur 

óskað nafnleyndar, en honum er það þó ekki skylt. Í þessari ritgerð verður einmitt leitast við 

að svara þeirri spurningu; þá hvort að réttindi barns séu í raun tryggð með nafnleynd 

                                                            
1 Alþt. 1993-94, A-deild, bls. 5222-5223. 
2 Umboðsmaður barna. „Hvað er Barnasáttmálinn?“, http://www.barn.is. 
3 Sjá lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013. 
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kynfrumugjafa í 2. mgr. 4. gr. tfl., en með þessu móti geta sum börn, sem getin eru með 

tæknifrjóvgun ekki fengið upplýsingar um líffræðilegan uppruna sinn.  

Fyrst verður fjallað almennt um tfl., þar næst verður regla barnaréttar, um að  hagsmunir 

barns skulu vera í fyrirrúmi, könnuð ásamt öðrum reglum Barnasáttmálans. Einnig verður 

reglan um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu tekin til skoðunar. Önnur íslensk lög en tfl. verða 

könnuð. Þá verður Ísland borið saman við nærliggjandi lönd og erlendar rannsóknir kannaðar 

um hugsanleg áhrif nafnleyndar kynfrumugjafa á börn enda liggja þær oft til grundvallar 

rökum um efnið. Síðast verða svo rökin með og á móti nafnleynd kynfrumugjafa dregin fram.  

2 Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 

stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996 

Í lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 

stofnfrumurannsókna, nr. 55/1996, er tæknifrjóvgun skilgreind, sem getnaður, sem verður í 

framhaldi af tæknisæðingu eða glasafrjóvgun, sbr. 1. mgr. 1. gr. tfl. Munurinn á þessum 

úrræðum er sá að tæknisæðing er aðgerð þegar sæði er komið fyrir í eða nærri kynfærum konu 

á annan hátt en með samförum, en glasafrjóvgun er aðgerð þegar eggfruma, sem numin hefur 

verið úr líkama konu, er frjóvguð með sæðisfrumu utan líkamans, sbr. 2. og 3. mgr. 1. gr. tfl.  

Þegar lög um tæknifrjóvgun voru sett, var reynt að finna svör við hinum ýmsu álitaefnum, 

sem upp gætu komið. Eitt af því, sem huga þurfti að, var hvort að kynfrumugjafi gæti krafist 

nafnleyndar eða ekki. Nokkur ágreiningur reis um þetta á milli meiri- og minnihluta 

þingmanna.
4
 Eftir umræður inni á þingi var ákveðið að fara þá leið að veita kynfrumugjafa 

nafnleynd ef hann kysi svo. Umrætt lagaákvæði er nú að finna í 2. mgr. 4. gr. laga um 

tæknifrjóvgun, nr. 55/1996 og hljóðar svo: „Óski gjafi eftir nafnleynd er heilbrigðisstarfsfólki 

skylt að tryggja að hún verði virt. Í þeim tilvikum má hvorki veita gjafa upplýsingar um parið, 

sem fær gjafakynfrumur eða um barnið né veita parinu eða barninu upplýsingar um gjafann.“ 

Rök Alþingis, sem finna má í athugasemdum með frumvarpi til laga um tæknifrjóvgun voru 

allra helst þau að reglur í nágrannalöndum um tæknifrjóvgun voru almennt á þá leið að 

nafnleynd gjafa væri tryggð, að Svíþjóð undanskilinni og að ekki væru nein rök fyrir því að 

breyta þeirri framkvæmd.
5
 Löggjafinn nefnir það álitamál, sem getur komið upp við 

nafnleynd, að börn eigi þess ekki kost á að afla sér upplýsinga um uppruna sinn, og að það sé 

því brot á réttindum þeirra að þekkja líffræðilega uppruna sinn.
6
 Eftir þessa umfjöllun 

                                                            
4 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4041.  
5 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 
6 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 
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löggjafans, virðist sem að þetta álitaefni sé látið liggja milli hluta, þá vegna þess að 

sérfræðinganefnd Evrópuráðsins hefur látið það uppi að MSE verður ekki túlkaður þannig 

sem svo að hann styðji þennan rétt barns, en hann hafnar honum heldur ekki.
7
 

Þrátt fyrir að umrætt lagaákvæði standi enn í dag, er það fjarri lagi að það hafi verið 

óumdeilt. Núverandi umboðsmaður barna, ásamt fyrrverandi umboðsmanni barna,  hafa til að 

mynda gagnrýnt þessa niðurstöðu þingsins og fundist þetta stangast á við þann grundvallarrétt 

barns að fá að vita uppruna sinn, en sá réttur er talinn felast í 1. mgr. 7. gr. Barnasáttmálans. 

Einnig er það álit þeirra að þetta stangist á við þá meginreglu, sem hefur verið viðurkennd 

með lögum hér á landi í 2. mgr. 1. gr. barnalaga, en það er lögfesting á sömu reglu, sem er að 

finna í 1. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans; að hagsmunir barns skuli alltaf vera í fyrirrúmi.
8
 Þessi 

rök hafa oftar verið nefnd í sambandi við umræðuna um réttmæti nafnleyndar gjafa ásamt 

fleirum og verða þau rök ásamt fleirum könnuð hér í framhaldinu. Fyrst og fremst verða 

íslensk lög könnuð, en óhjákvæmilegt er að kanna alþjóðasamninga, sem Ísland hefur gerst 

aðili að. Þeir samningar eru MSE og Barnasáttmálinn, en þessir samningar hafa báðir verið 

lögfestir hér á landi svo þeir hafa nú þegar öðlast lagagildi.
9
  Þá verða önnur tilfallandi gögn 

einnig könnuð. 

3 Hagsmunir barns skulu hafðir í fyrirrúmi 

Eins og áður segir er það algjör grundvallarregla í íslenskum rétti að hagsmunir barns skuli 

vera í fyrirrúmi þegar ákvarðanir eru teknar um hagi þess. Er sá réttur nú tryggður í 2. mgr. 1. 

gr. barnalaga. Regla þessi er ekki ný af nálinni og hefur lengi verið viðurkennd í framkvæmd, 

en var fyrst lögfest með beinum hætti árið 2012 með breytingalögum nr. 61/2012. Áður en 

hún var lögfest árið 2012, er ljóst að til hennar var litið við lögfestingu annarra ákvæða og var 

hún orðin að ákveðinni meginreglu, áður en hún var lögfest með beinum hætti.
10

  Þessi regla 

er ekki aðeins af íslenskum uppruna, heldur er verið að lögfesta hér reglu, sem kemur fram í 

1. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans.  

Ríki, sem hafa samþykkt Barnasáttmálann, eru búin að skuldbinda sig þess efnis að lög og 

reglur þeirra skuli samræmast hagsmunum barna. Ríki eiga ekki að túlka regluna á þann hátt 

að  henni sé snúið við og ríkið neiti börnum um réttindi, sem þeim eru tryggð í sáttmálanum 

                                                            
7 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 
8 Umboðsmaður barna. „Réttur barna sem getin eru með tæknifrjóvgun til upplýsinga um uppruna sinn“, 

http://www.barn.is. 
9 Sjá lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013 og lög um mannréttindasáttmála 

Evrópur, nr. 62/1994.  
10 Þskj. 328, 140. lögþ. 2011-12, bls. 54 (óbirt í A-deild Alþt.).  
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með þeim rökum að það sé í raun barni fyrir bestu.
11

 Einnig mega aðildarríki ekki neita 

börnum um réttindi sem þau eiga rétt á samkvæmt 3. gr. Barnasáttmálans með þeim rökum að 

það sé vegna hagsmuna ríkisins.
12

 

Reglan um að hagsmunir barns skuli alltaf vera í fyrirrúmi er ekki skýlaus skylda, að þeir 

hagsmunir skulu alltaf  ráða ef svo liggur við, heldur þurfi að fara fram ákveðið hagsmunamat 

áður en ákvörðun er tekin, sem viðkemur hagsmunum barns. Þetta skýrist betur ef kannaður er 

frumtexti Barnasáttmálans. Þar segir: „[...] the best interests of the child shall be a primary 

consideration“. Það sem athugavert er við þetta, er að það er notaður óákveðinn greinir í stað 

ákveðinns. Með því að greinirinn er óákveðinn er ekki fortakslaus skylda til að hafa hagsmuni 

barns í fyrirrúmi, heldur skulu þeir vera fyrst og fremst hafðir í huga, þegar ákvarðanir eru 

teknar er varða börn.
13

 Með þessu orðalagi er einnig opnað á þann möguleika  að hagsmunir 

annarra eigi að fá meira vægi en hagsmunir barna ef þeir teljast það mikilvægir að það teljist 

nauðsynlegt að þeir vegi meira.
14

 Þetta geta til að mynda verið almannahagsmunir eða 

hagsmunir annarra aðila, sem koma að því réttarsambandi, sem um er að ræða. Þegar lög og 

reglur eru settar, sem viðkoma börnum, þarf löggjafinn því að fara í gegnum ákveðið 

hagsmunamat og kanna hvort hagsmunir annarra en barnsins skuli fá meira vægi en ella.  

Þegar lög um tæknifrjóvgun, nr. 55/1996 voru sett, var Barnasáttmálinn þá þegar búinn að 

öðlast gildi á Íslandi og því ljóst að Ísland þurfti að standa undir þeim þjóðréttarlegu 

skuldbindingum, sem það var búið að gangast undir. Í athugasemdum, sem fylgdu 

frumvarpinu til tfl. kemur fram að það þurfti að kanna hagsmuni allra viðkomandi þegar 

ákvörðun um nafnleynd kynfrumugjafa var ákveðin.
15

 Áhersla var lögð á það að hagsmunir 

barns eigi alltaf að vera í fyrirrúmi og ljóst er því að löggjafinn leiddi hugann sérstaklega að 

þessu.
16

 Hlýtur það því að vera svo að löggjafinn hafi talið að þessi regla bryti ekki á rétti 

barnsins, sem getið er með tæknifrjóvgun. Því miður er ekki frekari umræðu um réttindi 

barnsins að finna í frumvarpinu og því ekki annað hægt að gera en að fylla í eyðurnar. Það 

verður að teljast furðulegir vinnuhættir löggjafans að rökstyðja ekki frekar þessa ákvörðun 

sína þar sem ljóst er að hann var að velta þessu álitaefni fyrir sér. 

Í áliti 2. minnihluta allsherjarnefndar kemur fram að hann telji að slík regla væri skýrt brot 

á hagsmunum barnsins. Vísaði minnihlutinn í að þróunin í Evrópu væri á þá leið að útiloka 

                                                            
11 Barnasáttmálinn. Ritstj. Þórhildur Líndal, bls. 14.  
12 Rachel Hodgkin og Peter Newell. „Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child“, bls. 38. 
13  Barnasáttmálinn. Ritstj. Þórhildur Líndal, bls. 14.   
14 „Mikilvægar greinar Barnasáttmálans“, http://www.barn.is. 
15 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1405. 
16 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1405. 
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nafnleynd og að það væri ónauðsynlegt að vernda gjafann fram yfir barnið.
17

 Í nefndaráliti 2. 

minnihlutans kom þetta jafnframt fram: „Það eru mannréttindi að eiga þess kost að þekkja 

uppruna sinn, hluti af sjálfsagðri vitund fólks um sjálft sig, og meðal íslenskrar þjóðar er rík 

hefð og vilji til þess. Löggjafinn má ekki taka þennan rétt af einstaklingum. Ófrjósemi er 

vandamál, sem ekki má leysa á kostnað mannréttinda þess sem verður til við tæknifrjóvgun 

með gjafakynfrumu.“
18

 Náði tillaga þeirra ekki að komast inní frumvarpið. 

Vilhjálmur Árnason heimspekingur hefur einnig lagst gegn nafnleynd kynfrumugjafa og 

lagt fram rök þess efnis að hagsmunir barns séu ekki látnir ráða för við lagasetningu á Íslandi. 

Hann telur lögin bjóða upp á blekkingaleik alveg frá byrjun. Segir hann í riti sínu Siðfræði lífs 

og dauða: „Það rennir stoðum undir þetta að veruleg áhersla er lögð á að finna 

kynfrumugjafa, sem sé í „útliti sem líkastur foreldrinu, svo sem að því er varðar 

líkamsbyggingu, hæð, augna- og háralit og blóðflokk“, svo vitnað sé í greinargerð með 

íslensku lögunum. Þetta virðist vera liður í því að láta líta út fyrir að barnið sé líffræðilega 

barn foreldra sinna, en ekki tilkomið með öðrum hætti. Sú ráðstöfun að meina einstaklingi að 

þekkja uppruna sinn er þá liður í yfirhylmingu.“
19

 Hér virðist Vilhjálmur Árnason vera að 

gefa það í skyn að nafnleynd sé í raun aðeins valkostur vegna foreldranna sjálfra, en ekki til 

að vernda barnið á neinn hátt. Verður það þó látið liggja milli hluta hvort það sé í raun 

ástæðan eða ekki, enda nánast ómögulegt að staðreyna vangaveltur um vilja löggjafans, sem 

ekki eru að finna í frumvarpinu, sem fylgdi tfl. 

Þrátt fyrir stöðugar vangaveltur bæði á Íslandi og í öðrum ríkjum hefur þetta álitaefni ekki 

komið fyrir alþjóðadómstóla, til að mynda Mannréttindadómstól Evrópu. Þá hefur þessu ekki 

heldur verið svarað fyrir íslenskum dómstólum. Í meginreglum sérfræðinganefndar 

Evrópuráðsins um tæknifrjóvgun kemur í raun ekki fram hvort að nafnleynd kynfrumugjafa 

geti verið brot á mannréttindum barns eða ekki. Nefndin telur ekki endilega hægt að túlka að 

þessi réttur felist í MSE, en þó er því heldur ekki hafnað að svo geti verið.
20

 Gefur þetta 

ágætis mynd af því hve óljós niðurstaðan varðandi þetta álitaefni er.  

4 Aðrar reglur Barnasáttmálans 

Reglan um að hagsmunir barns skuli vera í fyrirrúmi er að vissu leyti ákveðin 

grundvallarregla í Barnasáttmálanum og henni ber að veita aukið vægi. En þeir, sem eru 

                                                            
17 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4041. 
18 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4041. 
19 Vilhjálmur Árnason: Siðfræði lífs og dauða, bls. 202. 
20 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 



9 

þeirrar skoðunar að það sé brotið á réttindum barna með því að leyfa nafnleynd 

kynfrumugjafa, hafa einnig vísað í aðrar greinar sáttmálans.  

Til að mynda eru margir þeirrar skoðunar að 7. gr. Barnasáttmálans sé brotin. Sú grein 

kveður á um í 2. mgr. m.a. rétt barns til þess að fá að þekkja foreldra sína eins og unnt er. 

Óljóst er hvað er átt við með orðinu foreldrar. Ef leitað er að orðinu í íslenskri orðabók 

kemur aðeins upp sú skýring að í orðinu felist móðir og faðir. Með orðinu foreldrar getur 

verið átt við hina félagsfræðilegu foreldra, sem ala upp barnið og skipta þar engin blóðtengsl 

máli. Einnig getur verið að í orðinu felist kynforeldrar barna.
21

  Skapar þetta óljósa orðaval 

mikinn vanda þegar heimfæra á þetta ákvæði undir 4. gr. tfl. Ef aðeins er átt við félagslegu 

foreldrana, þá er ljóst að nafnleynd kynfrumugjafa er ekki skýrt brot á 7. gr. sáttmálans. En ef 

átt er við alla foreldra, hvort sem það eru félagslegir foreldrar eða kynforeldrar er ljóst að 

afnema þurfi nafnleynd með öllu, enda er sá sem gefur sæði eða eggfrumu í raun kynforeldri 

barns.  

Almennt hefur þetta ákvæði þó verið túlkað á þann hátt að barn eigi rétt á að þekkja 

uppruna sinn og styður það þann skilning að barn eigi rétt á að þekkja kynforeldra sína. Til að 

mynda sendi umboðsmaður barna frá sér skýrslu til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna, 

þar sem tekið var fram að hann telji það falla undir 7. gr. Barnasáttmálans að barn, sem getið 

er með tæknifrjóvgun eigi rétt á að þekkja uppruna sinn.
22

 Í sænskri skýrslu, sem gerð var árið 

2007, segir að þegar þessi grein var samin hafi börn, sem voru ættleidd helst verið höfð í 

huga.
23

 Álitamál er hvort börn, sem getin eru með tæknifrjóvgun, geti líka heyrt þar undir. 

Ekki er búið að staðfesta hvort þessi grein geti líka átt við börn, sem getin eru með 

tæknifrjóvgun, en þó virðast nágrannalönd Íslands hafa almennt lagt þann skilning í ákvæðið 

að börn, sem getin eru með tæknifrjóvgun öðlist sama rétt og ættleidd börn.
24

  

Jafnframt hefur verið talið að í 8. gr. Barnasáttmálans felist einnig réttur barns til þess að 

þekkja uppruna sinn, en það ákvæði veitir barni rétt til þess að viðhalda því sem auðkennir 

það, þar á meðal fjölskyldutengsl.
25

 Eðli máls samkvæmt er það sem auðkennir mann, uppruni 

manns og að fá að þekkja hann. Í reglunni um friðhelgi einkalífs, sem nú er lögfest í 71. gr. 

stjórnarskrárinnar, er talinn felast réttur einstaklinga til að viðhalda því sem auðkennir þá. 

Verður sú regla könnuð hér síðar og vísast í þá umfjöllun, enda rökin sambærileg.  

                                                            
21 Barnasáttmálinn. Ritstj. Þórhildur Líndal, bls 20. 
22 Umboðsmaður barna. „ Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna“, http://www.barn.is. 
23 SOU 2007:3, Föräldraskap vid assisterad befruktning. 
24 Til að mynda hafa Svíþjóð, Noregur, Nýja-Sjáland, Austurríki og Bretland afnumið nafnleynd. 
25 Þskj. 410, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.). 
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5  Jafnræðisreglan 

Jafnræðisreglan er lögfest í 65. gr. stjórnarskrárinnar. Hún er einnig í 14. gr. MSE og 2. gr 

Barnasáttmálans, svo einhver dæmi séu nefnd. Íslensk lög taka ávallt mið af jafnræðisreglunni 

þegar þess er þörf, enda er hún lögfest í stjórnarskránni. Samkvæmt reglunni skulu allir eiga 

jafnan rétt þegar eins er ástatt með þeim. Það má ekki mismuna einstaklingum á 

ómálefnalegan hátt. Í 65. gr. stjórnarskráarinnar eru talin upp atriði, sem ekki má mismuna 

vegna, en þar eru meðal annars nefnd trúarbrögð, stjórnmálaskoðanir, kynþáttur og fleira. 

Upptalningin í ákvæðinu er ekki tæmandi talin og því matskennt hvað getur flokkast þar 

undir.  

 Jafnræði getur ekki átt við nema um sé að ræða hóp eða aðstæður, sem eru keimlíkar eða 

sambærilegar. Umræða hefur skapast hvort að gætt sé jafnræðis á milli barna, sem getin eru 

með tæknifrjóvgun og þeirra, sem eru ættleidd, en síðari hópurinn á rétt á upplýsingum um 

uppruna sinn, sbr. 27. gr. laga um ættleiðingar, nr. 130/1999 (hér eftir nefnd ættl.)  

Færa má rök fyrir því að ekki sé eins ástatt um börn, sem eru ættleidd og börn, sem getin 

eru með tæknifrjóvgun. Börn, sem eru ættleidd, eru yfirleitt í þeirri stöðu að foreldrar geta 

ekki annast þau eða vilja þau ekki. Þau eru þá þegar fædd í heiminn og þarfnast úrræða. Börn, 

sem eru getin með tæknifrjóvgun, eru fædd í heiminn fyrir þá ástæðu að foreldrar þeirra  hafa 

mikla löngun í barn og því mikil eftirvænting eftir þeim. Kynforeldrið, sem gefið hefur sæði 

eða egg kemur ekki að fæðingu barnsins og ætlar sér ekki að tengjast því, hvorki lagalega né 

félagslega. En þó má ekki gleyma því að þetta eru, þrátt fyrir allt, bæði börn, sem eiga 

aðra/annað kynforeldra/-foreldri en þau alast upp með. Mælir þetta með þeirri túlkun að um 

geti verið að ræða brot á jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar ef barn fæðist með tæknifrjóvgun 

og fær aldrei að þekkja báða kynforeldra sína.  

Hér á eftir verða íslensk ættleiðingarlög könnuð frekar og vísast þangað í frekari 

umfjöllun um það efni.  

6 Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu 

Í 71. gr. stjórnarskrárinnar er að finna reglu, sem kveður á um friðhelgi einkalífs og 

fjölskyldu. Sambærilega reglu er að finna í 8. gr. MSE.   

Mannréttindasáttmáli Evrópu fékk lagagildi á Íslandi þann 30. maí 1994, sbr. lög um 

Mannréttindasáttmála Evrópu, nr 62/1994 (hér eftir nefnd lög um MSE). Árið 1995 var ráðist 

í breytingar á mannréttindakafla stjórnarskrárinnar vegna þess að það þótti nauðsynlegt til 
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þess að efla þær þjóðréttarlegu skuldbindingar, sem Ísland hafði gerst aðili að með undirritun 

hans.  

Lög um MSE hafa í raun sama lagagildi og önnur lög á Íslandi, en þó hefur verið talið að 

með breytingu mannréttindakafla stjórnarskrárinnar, hafi stjórnlagagildi MSE aukist, þótt 

sáttmálanum hafi í raun ekki verið skipað á bekk stjórnlaga.
26

  

Greinar stjórnarskrárinnar voru samdar með reglur MSE í huga og eru því almennt 

túlkaðar á þann hátt að þær séu sambærilegar þeim, sem eru í MSE og jafnvel ítarlegri og veiti 

meiri vernd. Enda eru reglur hans aðeins taldar veita grunnvernd, sem aðildarríki verða svo að 

útfæra eftir aðstæðum í landinu.  

Í ritinu Mannréttindasáttmáli Evrópu - Meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt 

veltir Björg Thorarensen því upp hvað teljist vera hluti af orðatiltækinu „friðhelgi einkalífs“. 

Þar nefnir hún meðal annars auðkenni einstaklings, sem hluta af því orðatiltæki.  Auðkenni 

einstaklings getur verið túlkað  á ýmsan hátt. Til að mynda hefur verið talið að undir auðkenni 

falli að ráða nafni sínu, útliti, klæðnaði, kynímynd, kynhneigð og svo loks réttur manns til að 

þekkja uppruna sinn ásamt uppvaxtarsögu sinni, enda er það talið hafa áhrif á auðkenni 

manns, sem persónu og sjálfsmynd.
27

 Mannréttindadómstóll Evrópu hefur oft fengið inn á 

borð til sín mál er varða brot á 8. gr. MSE, en þó eru tvö mál, sem eru í ákveðnu samhengi við 

umræðuefni þessarar umfjöllunar; nafnleynd og rétt á að þekkja uppruna sinn.  

Fyrra málið er MDE, Gaskin gegn Bretlandi, 7. júlí 1989 (10454/83). Kærandi kærði þá 

ákvörðun að breska ríkið synjaði honum um upplýsingar um uppruna sinn og uppvaxtarsögu. 

Hann hafði verið settur í fóstur til hinna ýmsu fósturforeldra á æskuárum og vildi hann meðal 

annars fá upplýsingar um þá. Mannréttindadómstóllinn taldi að breska ríkið hefði brotið gegn 

jákvæðri skyldu sinni til að tryggja friðhelgi einkalífs hans. Þetta voru meðal annars 

upplýsingar, sem vörðuðu æsku kæranda, þroska hans og uppvaxtarsögu. Dómstóllinn taldi að 

í einhverjum tilvikum gæti friðhelgi einkalífs þriðja aðila þó takmarkað þennan rétt, en það 

átti ekki við í þessu máli, enda óvíst um réttarstöðu þriðja aðila og kærandi talinn hafa 

veigamikla hagsmuni að fá þessar upplýsingar.  

Seinna málið er MDE, Odièvre gegn Frakklandi, 13. febrúar 2003 (42326/98). Vógust á 

hagsmunir annars vegar kæranda og hins vegar kynmóður kærandans. Kynmóðirin hafði 

óskað eftir nafnleynd þegar hún gaf hana frá sér til ættleiðingar. Dómstóllinn tók það 

sérstaklega fram að þetta mál væri frábrugðið máli Gaskins gegn Bretlandi, þar sem hér væri 

ljóst að þriðji aðili vildi ekki láta geta nafn síns. Hér vógust því hagsmunir tveggja aðila á um 

                                                            
26 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði I, bls. 85. 
27 Björg Thorarensen: „Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og rétturinn til að stofna til hjúskapar“, bls. 295. 
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rétt til friðhelgi einkalífs, enda segir að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs í 8. gr. MSE. 

Dómstóllinn taldi ekki vera brotið á rétti kæranda og var rökstuðningur þá helst á þá leið að 

ekki væru að finna samræmdar reglur í aðildarríkjum um skráningu barna, sem gefin voru til 

ættleiðingar og að það þyrfti að veita aðildarríkjum ákveðið svigrúm til þess að setja reglur og 

finna jafnvægi milli hagsmuna allra aðila er koma að slíkum málum. Þá var einnig tekið fram 

að kærandi var 38 ára og því orðin fullorðin og hafði fengið upplýsingar um kynmóður sína 

að því marki, sem hægt var án þess að nafn og auðkenni hennar væru gefin upp.  

Þegar þessir tveir dómar eru skoðaðir í samhengi við það hvort að nafnleynd 

kynfrumugjafa brjóti á réttindum barnsins, er hægt að koma auga á nokkur atriði, sem vert er 

að kanna. Í fyrri dómnum virðist dómstóllinn taka mið af því að ekki var vitað um afstöðu 

þriðja aðila og því erfitt að meta hvort að hagsmunir þeirra vógu meira en hagsmunir 

kæranda. Dómstóllinn staðfestir að það sé réttur barns að fá að vita um uppruna sinn og æsku, 

en ekki ef hagsmunir þriðja aðila vega meira. Það er því hagsmunamat, sem þarf að fara í 

gegnum, enda eiga allir einstaklingar að njóta friðhelgi einkalífs síns. Þetta ítrekar 

dómstóllinn í seinni dómnum og segir þar einnig að það verði að veita aðildarríkjum svigrúm 

til mats hvort og hvaða hagsmunum þurfi að veita vernd.  

Þar sem ekki hefur fallið dómur, sem varðar nafnleynd kynfrumugjafa, verða þessar 

ályktanir látnar duga í bili. Þessir dómar eru báðir vegna ættleiðingar og því ekki ljóst hvaða 

lærdóm má draga af þeim. Virðist þó vera orðið ljóst að Mannréttindadómstóll Evrópu telur 

það að fá að þekkja uppruna sinn vera hluta af reglunni um friðhelgi einkalífs.  Þó má lesa úr 

þessum tveimur dómum, að það sé að minnsta kosti ekki bannað að veita kynfrumugjafa 

nafnleynd ef hagsmunir hans þurfi að fá meira vægi en hagsmunir barnsins. Tfl. kveða í raun 

ekki á um slíkt hagsmunamat. Þar hefur kynfrumugjafi það fullkomlega í sínum höndum að 

velja hvort hann krefjist nafnleyndar eða ekki og foreldrar sömuleiðis hafa það val að velja 

hvort þeir notist við tæknifrjóvgun með nafnleynd kynfrumugjafa. Þar sem ekkert 

hagsmunamat fer fram, getur þessi regla talist brot á friðhelgi einkalífs, ef höfð er hliðsjón af 

ofangreindum dómum. Í frumvarpi, sem fylgdi með tfl. er lítið fjallað um hagsmuni barnsins 

og kynfrumugjafans, þó minnst sé á að hagsmunir barns skuli ráða. Því er óljóst hvort og þá 

hvaða hagsmunir voru látnir ráða og hvers vegna.  

Ef val um nafnleynd kynfrumugjafa væri afnumið með öllu, þarf ekki að vera að 

hagsmunir kynfrumugjafa séu fyrir borð bornir, enda myndi hann þá taka upplýsta ákvörðun 

áður en hann ákvæði að verða kynfrumugjafi. Hann tæki því þá ákvörðun með það fyrir 

augum að barnið geti síðar meir öðlast upplýsingar um hver hann væri. Væri þetta eflaust 

meira viðunandi niðurstaða, heldur en að barn, sem fæðist með tæknifrjóvgun, fái ekkert um 
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það ráðið að vita hvert kynforeldri þess er, enda hefur það engan ákvörðunarrétt um hvernig 

það fæðist í heiminn.  

Það verður ekki staðfest hér hvort að reglan um nafnleynd kynfrumugjafa, sem er að finna 

í tfl., sé brot á reglunni um friðhelgi einkalífs, enda ekki enn, eins og segir að ofan, búið að 

dæma í slíku máli. Verður það því látið liggja milli hluta að þessu sinni.   

7 Önnur íslensk lög 

7.1 Lög um ættleiðingar, nr. 130/1999 

Í V. kafla laga um ættleiðingar, nr. 130/1999 (hér eftir nefnd ættl.) er að finna reglur er 

viðkoma upplýsingaskyldu kjörforeldra og aðgang kjörbarns að upplýsingum. Þar segir í 26. 

gr. að kjörforeldrar skulu skýra kjörbarni sínu frá því jafnskjótt og það hefur þroska til að það 

sé ættleitt, en það má ekki gerast seinna en við sex ára aldur. Svo segir í 27. gr. að þegar barn 

hefur náð 18 ára aldri,  þá eigi það rétt á upplýsingum um hverjir eru kynforeldrar þess og/eða 

fyrri kjörforeldrar. Því hefur verið haldið fram að þar sem að börn, sem eru ættleidd, eigi rétt á 

þessum upplýsingum, þá eigi börn, sem getin eru með tæknifrjóvgun einnig rétt á þeim.
28

 Er 

það rökstutt á þann hátt að með þessu sé verið að brjóta á jafnræðisreglunni.  Þá reglu er að 

finna annarsvegar í 65. gr. stjórnarskrárinnar og 2. gr. Barnasáttmálans.  Hér að ofan var 

fjallað um það hvort að með nafnleynd kynfrumugjafa hafi verið brotið á jafnræðisreglunni og 

vísast í þá umfjöllun.  

Þegar frumvarp til ættl. er kannað og útskýringar löggjafans vegna 27. gr. ættl. er lítið, 

sem kemur í ljós, er varðar ástæður fyrir þessari reglu annað en að Ísland hefur staðfest Haag 

samninginn og í 30. gr. þess samnings er greint á um rétt barns til upplýsinga um uppruna 

sinn.
29

 Haag samningurinn er samningur um vernd barna og samvinnu varðandi ættleiðingu 

milli landa, sem gerður var í Haag í Hollandi 29. maí 1993, sbr. 1. mgr. 28. gr. ættl. Ísland er 

því að uppfylla þjóðréttarlegar skuldbindingar sínar. Þar sem Haag samningurinn er aðeins 

samningur um ættleiðingar, er ljóst að hann á ekki við um börn, sem getin eru með 

tæknifrjóvgun. Því er ekki hægt að styðjast við sömu sjónarmið og gert er í frumvarpi til ættl.  

 

                                                            
28 Sjá t.d. ummæli umboðsmanns barna í bréfi sem ber yfirskriftina „Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun“ og 

skýrslu til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna frá 2010 á bls. 7. Hægt er að nálgast þetta á heimasíðu 

umboðsmanns barna: http://www.barn.is. 
29 Alþt. 1998-99, A-deild, bls. 2852. 

http://www.barn.is/
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7.2 Upplýsingalög, nr. 140/2012 

Þann 1. janúar 2012 tóku gildi ný upplýsingalög nr. 140/2012. Í III. kafla þeirra, eða 14. gr. er 

tryggður réttur einstaklinga til að fá upplýsingar um sjálfa sig, sem eru til staðar hjá 

stjórnvöldum. Er þetta lögfesting á óskráðri meginreglu stjórnsýsluréttar
30

. Ekki er skilyrði 

samkvæmt þessari reglu, að gögnin tengist ákveðnu stjórnsýsluákvörðun og því er ljóst að 

þetta veitir aðila rýmri rétt en stjórnsýslulög, nr. 37/1993. Í 4. mgr. 4. gr. uppl. segir að 

almenn þagnarskylda samkvæmt öðrum lögum getur ekki takmarkað rétt til upplýsinga 

samkvæmt uppl. Með gagnályktun frá þessu ákvæði, verður að telja að sérgreind 

þagnarskylduákvæði geti komið í veg fyrir að einstaklingur fái aðgang að gögnum um sjálfan 

sig. Fer það þá eftir orðalagi ákvæðisins, sem ber með sér sérgreinda þagnarskyldu, hvernig 

slík ákvæði eru skýrð og heimfærð undir uppl.
31

 

Þagnarskyldan, sem er að finna í 2. mgr. 4. gr. tfl., er talin sérgreind þagnarskylda þar sem 

hún á aðeins við um þagnarskyldu vegna þess að kynfrumugjafi óskar þess.  Er þessi regla 

skýr og ljóst er því að hún heldur gildi sínu gagnvart 4. mgr. 4. gr. uppl. Vegna þessara 

sértæku þagnarskyldu, sem er að finna í tfl., þarf ekki að koma með frekari rök fyrir því að 

barn eigi ekki rétt á upplýsingum um upplýsingar um kynforeldri sitt, vegna þess að 

þagnarskyldan, sem fylgir nafnleyndinni fellur undir undantekningu 4. mgr. 4. gr. uppl.  

Þrátt fyrir að ekki sé nauðsyn fyrir því að kanna frekari undantekningar á 1. mgr. 14. gr. 

uppl., þá verður það þó gert með það í huga að kanna hvort að sambærileg sjónarmið liggi að 

baki þeim undantekningum, sem þar er að finna og ástæður fyrir því að kynfrumugjafi geti 

óskað eftir nafnleynd.  

Undantekningar frá 1. mgr. 14. gr. uppl. er að finna í 2. og 3. mgr. sömu greinar,  en það 

er ef gögnin hafa að geyma upplýsingar um mikilvæga almannahagsmuni, sem leynt skuli fara 

samkvæmt10. gr. laganna, ef um er að ræða gögn, sem talin eru upp í 6. gr. laganna eða vegna 

þess að hagsmunir annarra vega þyngra en þess, sem óskar upplýsinga.  

Upplýsingar um erfðafræðilegan uppruna geta eðli máls samkvæmt ekki fallið undir fyrri 

tvær undantekningarreglurnar. Vafamál er þó með síðustu regluna, þ.e. vegna þess að 

hagsmunir annarra vegi þyngra en þess, sem óskar upplýsinganna. Eins og sjá má í  

athugasemdum, sem fylgdu frumvarpi til tfl. er reglan um nafnleynd kynfrumugjafa sett vegna 

hagsmuna einhvers annars en barnsins. Sérstaklega í ljósi þess að löggjafinn fjallar um það að 

gagnrýnisraddir hafi heyrst um að það séu ekki hagsmunir barns, sem eru látnir ráða, en slær 

það svo strax af borðinu aftur án frekari umfjöllunar, nema þá með þeim rökum að ekki sé 

                                                            
30 Alþt. 2012-13, A-deild, bls. 63. 
31 Sjá ummæli í úrskurði úrskurðarnefndar upplýsingamála 28. júní 2012 (A-435/2012). 
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nauðsyn á því að breyta framkvæmdinni. Ef löggjafinn hefur í raun farið í gegnum þetta mat, 

er því ljóst að þeir töldu hagsmuni kynfrumugjafans og samfélagsins vega þyngra heldur en 

hagsmuni barnsins. 

8 Hvernig er lögum háttað í öðrum ríkjum? 

Svíþjóð setti lög um tæknifrjóvgun árið 1984 (lag om insemination, 1984:1140) og í þeim 

lögum var nafnleynd ekki valkostur fyrir kynfrumugjafa. Svíþjóð var fyrst til þess að 

viðurkenna rétt barns til þess að fá að vita um líffræðilegan uppruna sinn. Miklar deilur urðu í 

framhaldinu og þá einna helst hjá læknum, sem sáu um tæknifrjóvgun. Margir hverjir voru 

mjög á móti því að nafnleynd yrði afnumin, en hún hafði verið við lýði þrátt fyrir að engar 

reglur væru um það. Spítalar höfðu alltaf eytt upplýsingum um kynfrumugjafann. Margar 

kenningar voru uppi á þessum tíma og var sú háværasta, að þegar nafnleynd var afnumin, hafi 

framboð gjafasæðis minnkað til muna og biðtími fólks eftir gjafasæði lengst. Vegna þessa hafi 

þá fólk kosið að fara til Danmerkur, þar sem nafnleynd var enn við líði og fengið gjafasæði 

þar. Tölur herma að á ári hverju fyrir löggjöfina, hafi tvöhundruð pör fengið gjafasæði á ári, 

en eftir að lögin voru sett, hafi heildarfjöldi yfir fjögurra ára tímabil orðið tvöhundruð.
32

   

Þó var sú kenning einnig sett fram árið 1995, af þeim Ken Daniels og Othon Lalos, að það 

væru ófrjósemislæknarnir sjálfir, sem hefðu þessi áhrif á tölurnar. Að þeir hafi ýtt undir 

verðandi foreldra að fara frekar til Danmerkur (en þar var og er nafnleynd valkostur) í leit að 

gjafasæði og hafi með sterkum skoðunum sínum litað skoðanir verðandi foreldra.
33

 Þeir hafi 

gengið svo hart fram í allri umfjöllun er viðkom málinu og að þeir hafi gert pörin, sem sóttust 

eftir tæknifrjóvgun hliðholl málstað sínum. Þetta hafi þeir gert til þess að fá löggjafann til að 

draga til baka lögin, sem sett höfðu verið um að börn ættu rétt á upplýsingum um hverjir væru 

líffræðilegar foreldrar þeirra. Ekki er vitað hver hin raunverulega ástæða var fyrir falli 

framboðs á gjafasæði, en nú í dag er það þó ljóst að allt er komið í eðlilegt horf. Framboð 

hefur aukist til muna og pör eru nú orðin jákvæðari í gagnvart því að barn geti leitast eftir 

upplýsingum um kynforeldri sitt.
34

 

En þrátt fyrir að nafnleynd sé ekki valkostur lengur í Svíþjóð, er ekki þar með sagt að 

barnið, sem getið er með tæknisæðingu, eigi þess kost að fá upplýsingar um uppruna sinn. Í 

Svíþjóð er engin regla, sem skyldar foreldra til þess að segja barninu frá því að það var getið 

                                                            
32 Assisted Reproduction in the Nordic Countries, bls. 21-22. 
33 Assisted Reproduction in the Nordic Countries, bls. 21-22. 
34 Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish legislation on couples‘ attitudes, bls. 2054. 
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með tæknifrjóvgun. Getur því verið að barnið fái aldrei að vita um uppruna sinn, þrátt fyrir að 

eiga rétt á því að vita hverjir eru kynforeldrar þess.
35

  

Þó það sé á valdi foreldra að ákveða hvaða upplýsingar barnið fær, hafa rannsóknir sýnt 

að foreldrar í Svíþjóð eru almennt jákvæðir í gagnvart því að segja barninu sínu frá því 

hvernig það var getið. Í rannsókn, sem gerð var árið 2000, voru foreldrar barna, sem höfðu 

verið getin með tæknifrjóvgun frá árunum 1985-1997 spurð hvort þau hafi sagt barninu frá 

eða ætli sér að gera það. 52% hugðust ætla að gera það eða höfðu gert það.
36

 Kemur einnig 

fram í sömu rannsókn að einungis 6% foreldra, sem áttu börn með hjálp tæknifrjóvgunar fyrir 

árið 1985 eða áður en nafnleynd var afnumin, höfðu sagt börnum sínum frá því að þau væru 

getin með tæknifrjóvgun. 18% af þeim, sem höfðu eignast barn eftir 1985 og eftir að reglurnar 

voru settar, sem kváðu á um afnám nafnleyndar, höfðu sagt börnum sínum frá.
37

 Mynstrið 

sýnir því að afnám nafnleyndar getur breytt viðhorfum fólks gagnvart því að segja börnum frá 

því að þau voru getin með tæknifrjóvgun. Ekki er hægt að staðhæfa að þetta sé vegna breyttra 

reglna eða hvort að þetta sé vegna breyttra samfélagslegra hátta í heiminum, en ljóst er þó að 

breytt viðhorf eru engu að síður til staðar. Þar sem sú er raunin og foreldrar virðast jákvæðari í 

gagnvart opnari umræðu, má ætla að þróunin sé frekar í átt til afnáms nafnleyndar heldur en 

ekki. 

Þegar ríki fóru að setja sér lög um tæknifrjóvgun, var frekar tilhneiging til þess að hafa 

nafnleynd, sem reglu og þá helst að kynfrumugjafi hefði ekki val um það hvort nafnleynd yrði 

viðhöfð eða ekki. Til dæmis fóru Noregur, Danmörk, England og Finnland, svo einhver ríki 

séu nefnd, þá leið að velja nafnleynd, þá annað hvort sem skyldu eða valkost.
38

 Líkt og kemur 

fram í athugasemdum með frumvarpi til tfl. var það ein helsta ástæðan fyrir því að löggjafinn 

á Íslandi ákvað að fara þá leið að veita kynfrumugjafa nafnleynd ef hann kysi svo.
39

 Nú er 

tíðin þó önnur og margt hefur breyst frá árinu 1996, þegar lögin á Íslandi voru sett. Núna eru 

sífellt fleiri ríki að bætast í hóp þeirra, sem banna nafnleynd, þar á meðal Noregur, Austurríki, 

Sviss, Holland, Finnland, Bretland og Nýja-Sjáland.
40

 Danmörk og Ísland sitja ein eftir af 

Norðurlöndunum. Samkvæmt dönsku tæknifrjóvgunarlögunum (lov nr. 460 af 10. juni 1997 

om kunstig befrugtning) var alltaf fortakslaus skylda til nafnleyndar kynfrumugjafa, en árið 

2011 varð breyting á þá leið að það var ekki lengur skylda að kynfrumugjafi nyti nafnleyndar, 

                                                            
35 Gagnályktað frá því að ekkert er fjallað um slíka skyldu í lögum um tæknifrjóvgun í Svíþjóð (Lag om 

insemination, 1984:1140). 
36 Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish legislation on couples‘ attitudes, bls. 2054.  
37 Disclosure of donor insemination to the child: the impact of Swedish legislation on couples‘ attitudes, bls. 2054. 
38 Þskj. 410, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.).  
39 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 
40 The right to know your genetic parents: from open-identity gamete donation to routine paternity testing, bls 33. 
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heldur er það nú þannig að kynfrumugjafi getur valið á milli nafnleyndar eða ekki.
41

 Er þetta í 

samræmi við íslensk lög. Enda er staðan þannig í dag, að Ísland fær gjafasæði frá Danmörku 

og því þurfa að gilda sambærilegar reglur.
42

 Hvort þetta sé ástæða fyrir því að Ísland hefur 

ekki enn afnumið nafnleynd er þó ekki hægt að svara með fullri vissu. Þó ætti það ekki að 

vera vandkvæðum bundið að hefja samstarf með öðrum ríkjum, ef löggjafi Íslands ákveður að 

afnema nafnleynd.  

9 Rannsóknir á börnum um áhrif þess að vita ekki um uppruna sinn, 

ásamt rannsóknum á foreldrum og skoðunum þeirra um nafnleynd 

Ekki er mikið af upplýsingum að finna um þau áhrif, sem það hefur á einstakling að fá ekki að 

vita um uppruna sinn og þá sérstaklega vegna nafnleyndar kynfrumugjafa. Ástæðurnar geta 

verið margar, en eflaust er það vegna þess að ekki fást nægilega stór úrtök til þess að 

framkvæma slíka rannsókn.  

Rannsóknir, sem gerðar hafa verið á þessu sviði eru frekar þannig úr garði gerðar að 

foreldrar eru látnir svara spurningum, sem varða sig, þeirra ákvarðanatöku og skoðanir þeirra 

á tæknifrjóvgun og nafnleynd kynfrumugjafa. Til að mynda var gerð rannsókn í Þýskalandi 

árið 1997 þar sem foreldrar, sem höfðu nýtt sér tæknifrjóvgun frá árunum 1986-1991 voru 

úrtakið. Þar voru foreldrar, sem ákveðið höfðu að segja ekki barninu sínu frá því hvernig það 

var getið, spurðir hvers vegna það hefði verið niðurstaðan hjá þeim. Svörin voru á ýmsa vegu 

en þar á meðal voru þær ástæður gefnar að það væri gert til að vernda fjölskyldulífið. 

Foreldrar töldu að það væri betra að leyna barnið þessum upplýsingum svo barnið teldi sig 

ekki vera útundan í fjölskyldunni. Þeir óttuðust að barninu fyndist það ekki vera hluti af 

fjölskyldunni. Kom einnig í ljós að mæður höfðu áhyggjur af tengslum barns við föður sinn 

þegar barn var getið með tæknisæðingu. Þær töldu að barnið gæti litið svo á að 

heimilisfaðirinn væri ekki raunverulegur faðir þess, enda engum líffræðilegum tengslum fyrir 

að fara.
 43

 

Eins og fram kom hér að ofan, er þetta rannsókn, sem aðeins var gerð á foreldrunum, en 

ekki börnunum. Enn hefur ekki verið gerð nægilega marktæk rannsókn á börnum, sem eiga 

þess ekki kost að þekkja uppruna sinn, svo lítið er hægt að styðjast við í þeim efnum. Þrátt 

fyrir að rannsóknir hafi ekki verið gerðar er hægt að líta til annarra heimilda til að geta að 

                                                            
41 Þskj. 410, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.). 
42 „Skýrsla nefndar um réttarstöðu samkynhneigðra“, http://www.forsaetisraduneyti.is. 
43 Donor insemination: Dutch parents’ opinions about confidentiality and donor anonymity and the emotional 

adjustment of their children, bls. 1594. 
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minnsta kosti getið sér gróflega til um hvaða áhrif slíkt getur haft á einstakling. Til að mynda 

hefur það valdið töluverðum áhyggjum að einstaklingar eru farnir að leita sjálfir uppi 

kynforeldri sitt og nota við það veraldarvefinn. Þá er allra helst leitað eftir útlitseinkennum, 

sem gætu passað.
44

 Nokkuð augljóst þykir að það getur ekki verið heillvænlegt, enda um mjög 

ótrausta aðferð að ræða. En þetta gefur mynd af því hvað einstaklingar hafa mikinn áhuga á 

að nálgast þessar upplýsingar og hversu langt þeir eru tilbúnir til að ganga.  

Einnig er hægt að finna greinar þar sem einstaklingar segja frá upplifun sinni af því að 

vera getin með tæknifrjóvgun og hvernig það er að vita ekki um líffræðilegan uppruna sinn. 

Þar er því lýst hvernig það vantar stóran part í lífið og sjálfsvitundina og að það valdi þeim 

raunverulegu hugarangri. Þau segja flest að þeim finnist eitthvað vanta og að þeim þyki 

nauðsynlegt að vita frá hverjum þau komi líffræðilega.
45

   

Fátt annað er hægt að segja um áhrifin, annað en að það gæti breyst með tímanum og 

eflaust er von á ábyggilegri rannsóknum, sem kanna allt það helsta er viðkemur börnunum 

sjálfum, en ekki bara foreldrum þeirra. Fleiri ríki eru alltaf að bætast í hóp þeirra ríkja, sem 

leggja bann við nafnleynd og virðist þróunin benda til þess að það muni halda áfram í þá átt.
46

 

Eins og komið var að, í kafla átta, þá lítur út fyrir að foreldrar í Svíþjóð virðist vera opnari 

fyrir því að leyna ekki þessum upplýsingum fyrir barninu eftir að nafnleynd var afnumin með 

lögum. Því gæti, með tímanum, verið svo að það aukist til muna að foreldrar segi börnunum 

sínum frá og skýrari niðurstaða gæti fengist varðandi hvort börn vilji yfir höfuð öðlast 

upplýsingar um uppruna sinn eða ekki.  

Hver áhrifin á sjálft barnið, að geta ekki öðlast þessar upplýsingar, verður þó áfram erfitt 

að kanna, þar sem að það helst í hendur að þar sem nafnleynd er við lýði eru líkur á því að 

börn fái engar upplýsingar um hvernig það er getið og því ekki hægt að spyrja það spurninga 

út í hver áhrifin eru af nafnleyndinni. Þær upplýsingar er aðeins hægt að öðlast hjá börnum, 

sem hafa fengið að vita af tæknifrjóvguninni, en geta ekki, vegna laganna, öðlast frekari 

upplýsingar.  

  

                                                            
44 Til dæmis er slíka heimasíðu að finna á slóðinni: http://www.searchingformyspermdonorfather.org/. 
45 Á vefsíðunni: http://anonymousus.org er hægt að finna sögur fólks sem getin eru með tæknifrjóvgun. Á þessari 

síðu deila þau reynslu sinni af því að vera getin með tæknifrjóvgun. 
46 Þskj. 410, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.). 

http://anonymousus.org/
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10 Rök með og á móti nafnleynd 

Hér verða rök með og á móti nafnleynd dregin saman til hægðarauka. Þar sem umfjöllun 

hefur farið fram hér að ofan um helstu álitaefni er varða nafnleynd kynfrumugjafa, er ekki 

hægt að komast hjá vissum endurtekningum. 

10.1 Rök með nafnleynd kynfrumugjafa 

Helstu rökin, sem oftast hafa verið sett fram fyrir því að heimila nafnleynd kynfrumugjafa, 

eru þau að framboð gæti minnkað til muna ef nafnleynd kynfrumugjafa yrði afnumin með 

öllu. Það er staðreynd að framboð minnkaði í Svíþjóð og Bretlandi í kjölfar þess að nafnleynd 

var afnumin með lögum. Læknar voru margir hverjir ósáttir við þessar breytingar á lögunum 

og sögðu að í kjölfar þeirra hafi myndast langir biðlistar eftir gjafasæði. Fólk var farið að 

ferðast til annarra ríkja þar sem nafnleynd var enn við líði. Biðlistar voru orðnir það langir að 

fólk sá fram á bið í fimm ár. Þetta olli miklum glundroða og læknar voru farnir að bregða á 

það ráð að ráðleggja fólki að reyna bara strax við tæknifrjóvgun í öðrum nærliggjandi 

ríkjum.
47

 

Þrátt fyrir þessa hörðu gagnrýni á að afnema nafnleynd kynfrumugjafa, virðist sem að 

framboð falli í eðlilegan farveg eftir ákveðinn tíma. Heimildir herma að í Svíþjóð sé allt 

komið í eðlilegt horf.
48

 Spurning er því hvort að þessi rök haldi enn í dag. Þar sem reynslan 

hefur sýnt það að eðlileg framkvæmd kemst á eftir ákveðinn tíma, má leiða líkur að því að 

það sama gerist á Íslandi. Sérstaklega í ljósi þess að Ísland fær gjafasæði annarstaðar frá, þá 

ætti það í raun að vera traustara, enda myndum við þá hefja samstarf við önnur ríki þar sem 

búið er að afnema nafnleynd eins og til dæmis Svíþjóð, þar sem framboð virðist hafa tekið við 

sér aftur.  

Þó er eitt ljóst, það er að breyting yrði nauðsynleg á framkvæmdinni á Íslandi ef nafnleynd 

yrði afnumin. Eins og staðan er í dag, þá er gjafasæði fengið frá Danmörku. Í Danmörku er 

eins og segir í kafla átta, nafnleynd enn valkostur, sem kynfrumugjafar geta valið og þess 

vegna getur Ísland enn átt samstarf við Danmörku.
49

 Gæti því enn verið tilefni til þess að 

viðhafa nafnleynd. sem kost á Íslandi, því það gæti orðið vandkvæðum bundið að leitast eftir 

samningum við nýtt ríki. Að minnsta kosti þyrfti að kanna það rækilega hvort það væri hægt 

að stofna til slíks samstarfs til dæmis við Svíþjóð, áður en ákvörðun um afnám nafnleyndar 

yrði tekin.  

                                                            
47 Riitta Burrell: „Assisted Reproduction in the Nordic Countries“, bls. 20. 
48 Riitta Burrell: „Assisted Reproduction in the Nordic Countries“, bls. 20. 
49 Þskj. 410, 141. lögþ. 2012-13, bls. 2 (óbirt í A-deild Alþt.). 
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Þá geta hagsmunir og sálarlíf barna mælt með því að viðhafa áfram nafnleynd 

kynfrumugjafa. Eins og fram kom hér að ofan í kafla níu, þá eru foreldrar efins um að segja 

barninu sínu frá því að það sé getið með tæknifrjóvgun vegna þess að þau hafa áhyggjur af 

því hvaða áhrif það hefur á barnið og tilfinningatengsl þess við fjölskylduna. Það getur til að 

mynda verið svo að barninu sé strítt í skóla vegna þess að foreldrar þess gátu ekki eignast 

börn saman. Þá hafa foreldrar almennt miklar áhyggjur af því hvaða áhrif þetta gæti haft á 

tengsl milli barnsins og föðurins þar sem í raun eru engin líffræðileg tengsl þar til staðar.
50

 

Þetta getur vissulega líka átt við um börn, sem eru getin með tæknifrjóvgun með eggjagjöf, en 

þá eru í raun ekki líffræðileg tengsl milli móður og barns. Þetta eru aðeins getgátur þar sem 

þetta sýnir bara afstöðu foreldranna sjálfra, en ekki barnsins. 

Það eru mörg rök, sem eru á öndverðum meiði við þessi rök, til að mynda hagsmunir 

kynfrumugjafans varðandi að geta gefið kynfrumur sínar með nafnleynd. Þó er hægt að hafna 

þeim rökum á þann hátt, að ef nafnleynd kynfrumugjafa yrði afnumin, myndi gjafinn taka 

upplýsta ákvörðun um kynfrumugjöf með það að leiðarljósi að barnið geti fengið upplýsingar 

síðar meir um hann. Farið verður þó frekar í rök gegn nafnleynd í næsta kafla. Að mati 

höfundar ætti ekki að notast við þau rök að það sé í raun verið að vernda barnið sjálft, enda er 

reglan um hagsmuni barnsins í Barnasáttmálanum túlkuð á þann hátt, að ekki eigi að firra 

barnið réttindum, sem það hefur samkvæmt sáttmálanum, með þeim rökum að það sé því í 

raun fyrir bestu.
51

 

Af framangreindu er ljóst að það eru til mótrök við öllum þeim rökum, sem fram koma í 

þessari umfjöllun, sem miða að því að viðhalda eigi nafnleynd, sem valkosti fyrir 

kynfrumugjafa. 

10.2 Rök gegn nafnleynd kynfrumugjafa 

Umræðan um afnám nafnleyndar kynfrumugjafa væri ekki, eðli máls samkvæmt til staðar, 

nema fyrir það að rökin fyrir því væru að einhverju leyti málefnaleg. Búið er að velta þessu 

álitaefni fyrir sér í mörgum ríkjum, allt frá því að Svíþjóð ákvað árið 1984 að gerast 

frumkvöðlar og afnema nafnleynd. Nú í dag eru mörg ríki búin að taka upp þá reglu að 

nafnleynd kynfrumugjafa sé bönnuð með öllu, en enn hefur ekki fengist niðurstaða til að 

mynda í Danmörku og á Íslandi og er þar enn nafnleynd kynfrumugjafa valkostur. Á þessum 

tíma hafa verið skrifaðar ýmsar greinargerðir þar sem nafnleynd kynfrumugjafa er í flestum 

                                                            
50 Donor insemination: Dutch parents’ opinions about confidentiality and donor anonymity and the emotional 

adjustment of their children, bls. 1594. 
51 Barnasáttmálinn. Ritstj. Þórhildur Líndal, bls. 14. 
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tilfellum gagnrýnd vegna þess að það er talið að það sé verið að brjóta á réttindum barnsins, 

en verið að verja hagsmuni kynfrumugjafa og foreldra, sem kjósa tæknifrjóvgun.
52

  

Það sem allra helst hefur staðið uppúr í umræðunni um afnám nafnleyndar kynfrumugjafa 

er að þetta teljist vera brot á þeirri meginreglu Barnasáttmálans, sem tilgreind er í 3. gr. hans, 

eða reglan um að hagsmunir barns skulu vera hafðir í fyrirrúmi. Nánast hvar sem fæti er stigið 

niður í öllum þeim fjölda af greinum, sem hafa verið skrifaðar um þetta álitaefni, er í flestum 

tilfellum fjallað um að þetta sé brot á hagsmunum barnsins og í því samhengi vitnað í 

umrædda grein Barnasáttmálans. Erfitt er að færa mótrök fyrir því að 3. gr. Barnasáttmálans 

eigi ekki við og að hér sé verið að brjóta á rétti barnsins með því að geta ekki fengið slíkar 

upplýsingar. Einnig eins og hefur komið fram fyrr í þessari umfjöllun, getur nafnleynd 

kynfrumugjafa verið brot á 7. og 8. gr. Barnasáttmálans, ásamt jafnræðisreglu og reglunni um 

friðhelgi einkalífs og fjölskyldu, sem er að finna í 65. gr. og 71. gr. stjórnarskrárinnar. 

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að tfl. segir löggjafinn: „Sú skoðun hefur 

komið fram og vaxið fylgi á síðari árum að þessi börn hafi líkt og önnur börn náttúrulega þörf 

til að rekja og þekkja líffræðilegan uppruna sinn. Á þessari skoðun byggist krafan um að það 

skuli viðurkennt, sem mannréttindi að einstaklingar fái vitneskju um kynforeldra sína. 

Hugmyndinni um að æskilegt sé að þekkja hinar líffræðilegu rætur sínar hefur lítt verið 

andmælt en þó hafa komið fram gagnrýnisraddir varðandi það að skapa óvissu meðal barna og 

eftirvæntingu, sem síðan reynist erfitt að fullnægja.“
53

 Af þessu er ljóst að löggjafinn vissi af 

þeim mótrökum fyrir nafnleynd kynfrumugjafa, að þetta gæti talist brot á hagsmunum 

barnsins. Þó virðist, sem að horft sé framhjá þeim, með þeim rökum að framkvæmd annars 

staðar hafi verið að nafnleynd væri valkostur eða skylda.  

Er það í raun óviðunandi að þetta sé ekki betur rökstutt en svo og lítið, sem ekkert, er farið 

í hagsmunamat annars vegar barnsins og hins vegar kynfrumugjafans og foreldra barnsins. 

Eru öll álitaefnin, sem tengjast nafnleynd kynfrumugjafa í raun afgreidd í einni setningu og 

hljómar hún svo: „Ekki verður talið tímabært að setja í lög ákvæði er tryggi börnum, sem 

getin eru með gjafakynfrumum, rétt til vitneskju um líffræðilegt faðerni eða móðerni.“
54

  

Eins og kemur fram hér að ofan, þá er ekki um skýlausa skyldu að ræða í 3. gr. 

Barnasáttmálans um að hagsmunir barns skulu alltaf  ráða, heldur þarf að fara fram ákveðið 

hagsmunamat. Ef hagsmunir annarra eða þjóðarinnar teljast þurfa að vega þyngra, getur verið 

                                                            
52 Sjá t.d. bréf umboðsmanns barna sem ber heitið „Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun“ sem hægt er að nálgast 

á http://barn.is og í grein sem ber heitið „The Right to Know Your Genetic Parents: From Open-Identity Gamete 

Donation to Routine Paternity Testing“, bls. 33. 
53 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 
54 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 

http://barn.is/
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réttlætanlegt að taka ákvörðun, sem er ekki í samræmi við bestu hagsmuni barnsins. En þó 

verður að veita hagsmunum barnsins aukið vægi við þetta hagsmunamat, enda reglan lögfest í 

2. mgr. 1. gr. barnalaga, ásamt því að Barnasáttmálinn er nú lögfestur í heild eins og kemur 

fram að ofan með lögum nr. 19/2013. Lítið er um svör þegar vilji löggjafans er kannaður og 

því erfitt að kanna hvort slíkt hagsmunamat hafi í raun farið fram og hagsmunum barna veitt 

aukið vægi. Það virðist fremur vera í þá átt að hagsmunir annarra hafa verið látnir ráða. Það er 

því álit höfundar að hér sé um brot á þessari meginreglu að ræða.  

Sem fyrr segir er ótækt að reyna að rökstyðja nafnleynd kynfrumugjafa á þann hátt að í 

raun sé verið að vernda hagsmuni barnsins vegna þess að það geti haft áhrif á sálarlíf þess að 

fá slíkar upplýsingar. Lítið er til um rannsóknir á þessu sviði og því ætti ekki að fara á svig  

við þá meginreglu að hafa hagsmuni barna í huga, aðeins með getgátum um hver áhrifin gætu 

orðið.  

Þá er hægt að rökstyðja að um brot á 7. og 8. gr. Barnasáttmálans sé að ræða. 7. gr. fjallar 

um að barn eigi rétt á að þekkja foreldra sína. Þar sem óljóst er hvað er átt við með orðinu 

„foreldrar“, er erfitt að komast að niðurstöðu hvort að þessi regla teljist vera brotin eða ekki. 

Þar sem það hefur ekki verið dæmt um þetta álitaefni, hvorki á Íslandi eða hjá 

alþjóðadómstólum, verður því ekki fengin skýr niðurstaða um það hér. 8. gr. fjallar svo um 

rétt barns til að viðhalda auðkenni sínu, sem tengist svo reglu 71. gr. stjórnarskrárinnar. Líkt 

og kom fram hér að ofan er talið að hluti af réttinum til að viðhalda auðkenni sínu, er að vita 

um uppruna sinn. Barnasáttmálinn er saminn með réttindi barna í huga og því er það þannig 

að túlka eigi hann með hagsmuni barnsins í huga, sérstaklega í ljósi 3. gr. sáttmálans um að 

hagsmunir barns skulu vera hafðir í fyrirrúmi og því má færa rök fyrir því að 7. og 8. gr 

Barnasáttmálans skuli túlka rúmt og að um brot geti verið að ræða með því að viðhalda 

nafnleynd kynfrumugjafa, sem valkosti. 

Þá hefur umfjöllun skapast vegna jafnræðisreglu, annars vegar stjórnarskrárinnar og hins 

vegar alþjóðasamninga, sem Ísland er aðili að, til að mynda Barnasáttmálinn og MSE. Sem 

fyrr segir veita ættleiðingarlög börnum, sem eru ættleidd rétt til þess að fá að vita hverjir eru 

kynforeldrar þess. Þar sem þessi réttur er gefinn þeim börnum, hafa fræðimenn, lögfræðingar 

og siðfræðingar meðal annars, verið þeirra skoðunar að hér sé vegið að jafnræði þessara barna 

því að barn, sem fæðist vegna tæknifrjóvgunar öðlast ekki þann sama rétt og barn, sem er 

ættleitt. Hægt er að bera fram þau mótrök að ekki sé um eins hópa barna að ræða. Vissulega er 

rétt að hér er ekki um algjörlega sambærilega hópa að ræða, en þó verður að játa að ákveðin 

líkindi eru með þeim. Hér eru báðir hópar að upplifa það að þeir eru ekki í tengslum við báða 

kynforeldra sína, þó að í einhverjum tilvikum geti það verið svo að ættleidd börn viðhaldi 
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einhverjum tengslum við kynforeldra sína, en það fellur ekki undir efni þessarar umfjöllunar. 

Þrátt fyrir að börnin séu tilkomin af ólíkum ástæðum, er ekki réttlætanlegt að gera  

greinarmun á börnum með þeim hætti, enda ekki á valdi barnsins að ákveða hvernig það er 

tilkomið í heiminn.  

Líkt og komið var að í kafla sex, getur barn líka átt rétt á þessum upplýsingum vegna 71. 

gr. stjórnarskrárinnar, en sú grein kveður á um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Talið hefur 

verið að viðhald auðkennis síns felist í þessu ákvæði (sömu sjónarmið liggja að baki 8.gr. 

Barnasáttmálans um að barn eigi rétt á að viðhalda auðkenni sínu). Það telst vera hluti af 

auðkenni manns, að vita hver er líffræðilegur uppruni manns. Þó er að finna 

undantekningarákvæði í 3. mgr. 71. gr., en þar segir að takmarka megi þennan rétt með 

lagaheimild ef réttindi annarra teljast brýnni. Lagaheimildina er að finna í 2. mgr. 4. gr. tfl., en 

spurning er þó hvort að hagsmunir annarra teljist brýnni en hagsmunir barnsins að fá að 

viðhalda auðkenni sínu. Hér er í raun um sama hagsmunamat að ræða og fjallað var um vegna 

3. gr. Barnasáttmálans eða reglunni um að hagsmunir barns skuli vera í fyrirrúmi. Vísast því í 

þá umfjöllun og líklegt er að niðurstaðan yrði sambærileg.  

En það er ekki aðeins hægt að kanna lagaleg rök fyrir afnámi nafnleyndar kynfrumugjafa. 

Líta verður til annarra raka, sem geta átt við, enda er það svo að barnaréttur er ekki 

lagabókstafurinn einn og sér, enda málin jafn margbreytileg og þau eru mörg. Líkt og segir í 

kafla átta, byrjaði Svíþjóð með þá framkvæmd að afnema nafnleynd kynfrumugjafa árið 1984, 

en frá þeim tíma hafa mörg ríki bæst í hópinn. Þróunin virðist eins og staðan er í dag, vera á 

þá leið að afnema nafnleynd með öllu. Í athugasemdum með frumvarpi til tfl. eru það 

veigamestu rökin fyrir því að hafa nafnleynd, sem valkost, að það virtist vera framkvæmdin í 

öðrum ríkjum á þeim tíma, sem lögin voru sett árið 1996. Nú er ljóst að forsendur fyrir 

lagasetningunni, sem var valin, hafa breyst til muna og því væri ekki úr vegi  að endurskoða 

hvort enn sé nauðsyn að veita kynfrumugjafa val á nafnleynd. Öll helstu ríki í námunda við 

Ísland hafa afnumið nafnleynd, að Danmörku undanskilinni. Kominn er tími til að kanna 

hvort sömu rök og lágu að baki lagasetningunni, árið 1996, eigi enn við í dag. Íslenski 

löggjafinn verður að taka af skarið, þrátt fyrir að Danmörk hafi ekki gert það, enda engin 

ástæða til að vera alltaf eftirbátur annarra ríkja.  

11 Lokaorð 

Í þessari umfjöllun hefur verið leitast við að gera grein fyrir helstu álitaefnum, sem geta 

komið upp er varða valkosti kynfrumugjafa um nafnleynd, sem er að finna í 2. mgr. 4. gr. tfl. 
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Höfundur reyndi af fremsta megni að kanna röksemdir að baki  bæði að nafnleynd 

kynfrumugjafa eigi ekki að vera valkostur og þess að nauðsynlegt þyki að hafa þann valkost 

fyrir hendi. 

Höfundur stendur staðfastur á þeirri skoðun sinni, að með því að leyfa nafnleynd 

kynfrumugjafa sé verið að brjóta á réttindum barna, sem getin eru með tæknifrjóvgun. Eins og 

hefur komið fram áður, er ástæða löggjafans fyrir þessari lagasetningu stutt og órökstudd. 

Ljóst er að löggjafinn vissi af þeirri umræðu, sem var uppi, að þessi tilhögun gæti ekki verið 

heillavænleg fyrir barnið og að hagsmunir þess séu ekki virtir. Þrátt fyrir þessi rök, virðist 

sem að það hafi verið horft framhjá þeim og lögin sett með þeim rökum að framkvæmdin í 

öðrum ríkjum sé hin sama.  

Ísland undirritaði Barnasáttmálann 26. janúar 1990 og öðlaðist hann gildi 27. nóvember 

1992
55

 eins og fram kemur hér að ofan. Hann var svo lögfestur með lögum um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 19/2013. Barnasáttmálinn hafði því öðlast gildi 

á Íslandi þegar tfl. lög voru sett, en hafði ekki öðlast lagagildi. Löggjafanum bar að veita 

Barnasáttmálanum sérstakan gaum þegar tfl. voru sett, til að standa við þær þjóðréttarlegu 

skuldbindingar, sem Ísland hafði gerst aðili að, enda auðséð að þetta varðaði réttindi barna. 

Nú hefur Barnasáttmálinn verið lögfestur á Íslandi og gefur það vísbendingu um að löggjafinn 

telji það nauðsynlegt að stjórnvöld og dómstólar fari eftir honum í úrlausnum sínum. Lög, 

sem sett eru eftir lögfestingu Barnasáttmálans þurfa að vera í samræmi við umrædd lög, en 

það er lögskýringarsjónarmið að eldri lög standa framar en yngri og ekki þarf að breyta eldri 

lögum ef þau brjóta í bága við yngri lög. Aðeins þarf að breyta lögum ef þau brjóta í bága við 

stjórnarskrána.
56

 Því hefur þessi breyting ekki áhrif á túlkun Barnasáttmálans fyrir 2. mgr. 4. 

gr. tfl.  

Telur höfundur að rökin um hagsmuni barns í fyrirrúmi séu sterkustu rökin, sem hægt sé 

að bera fram. Vissulega er margt, sem þarf að huga að þegar kemur að ákvarðanatöku er 

varðar börn, en þó virðist sem þessi meginregla barnaréttar hafi ekki fengið mikinn 

hljómgrunn, þrátt fyrir að Alþingi hafi bent á hana í umræðu þingsins.
57

  Einnig hefur regla 1. 

mgr. 7. gr Barnasáttmálans mikið að segja. Þar er kveðið á um að barn eigi rétt á að þekkja 

foreldra sína eins og unnt er. Það er ríkinu ekki ómögulegt að halda þessum upplýsingum til 

haga og því ekkert, sem ætti að standa því í vegi að barn geti öðlast upplýsingar um uppruna 

sinn. Aðeins þarf lagabreytingu til. Einnig telur höfundur að um brot geti verið að ræða á 8. 

                                                            
55 Umboðsmaður barna. „Hvað er Barnasáttmálinn?“, http://www.barn.is. 
56 Sigurður Líndal: „Um lagaskil og afturvirkni laga“, bls. 7. 
57 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 4041. 
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gr. Barnasáttmálans, hvað varðar að barn á rétt á að viðhalda auðkenni sínu. Undir auðkenni 

einstaklings falla m.a. upplýsingar um hver er uppruni hans. Einstaklingur, sem ekki hefur 

færi á því að þekkja líffræðilegan uppruna sinn, hefur því ekki að fullu deili á auðkenni sínu.  

Þessari reglu tengist svo reglan um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Undir hana hefur 

einnig verið talið að viðhalda auðkenni sínu. Eiga því sömu rök við og hér að ofan. 

Því virðist sem að slík lagasetning, sem er að finna í 2. mgr. 4. gr. tfl. brjóti í bága við 

framangreindar reglur. Eins og fram hefur komið áður, er breyting í nærliggjandi 

Evrópuríkjum á þá leið að afnema nafnleynd kynfrumugjafa með öllu og er það einmitt vegna 

þess að það telst vera brot á reglum Barnasáttmálans, þá helst 1. mgr. 3. gr. og 1. mgr. 7. gr. 

hans. Þar sem átján ár eru nú liðin frá lagasetningu og hún var gerð með það í huga að 

framkvæmd annarra ríkja væri á þá leið að leyfa nafnleynd, er orðið tímabært að löggjafinn 

gangi í endurskoðun á umræddu ákvæði, sérstaklega í ljósi þess að umrædd regla virðist hafa 

verið sett með þeim rökum að þróunin þá hafi verið á þá leið að viðhalda nafnleynd 

kynfrumugjafa.
58

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
58 Alþt. 1995-96, A-deild, bls. 1411. 
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