
  

Lokaverkefni til 
 B.A.-gráðu í lögfræði 

 

 

 

 

 

 

 

Lagadeild 

Maí 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
STAÐGÖNGUMÆÐRUN Í VELGJÖRÐARSKYNI 

Gagnkvæm viljayfirlýsing, yfirfærsla á foreldrastöðu og viðurkenning á 

foreldrastöðu í staðgöngumæðrun yfir landamæri  

 

 

 

 

 

Ragna Gerður Jóelsdóttir 

 

 

 

HUG- OG FÉLAGSVÍSINDASVIÐ 



    

 

 
 

 

STAÐGÖNGUMÆÐRUN Í VELGJÖRÐARSKYNI  

Gagnkvæm viljayfirlýsing, yfirfærsla á foreldrastöðu og viðurkenning á 

foreldrastöðu í staðgöngumæðrun yfir landamæri. 

 

Ragna Gerður Jóelsdóttir 

 

12 eininga ritgerð sem er hluti af Baccalaureorum artium gráðu í lögfræði 

 

 

Leiðbeinandi  

Ingibjörg Elíasdóttir 

 

 

 

 

Lokaverkefni til 180 eininga B.A.- prófs við hug- og félagsvísindasvið 

 

Lagadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

2015 



iii 
 

Yfirlýsingar 

 

 

 

Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það 

er ágóði eigin rannsókna 

 

 

  

Ragna Gerður Jóelsdóttir 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum 

dómi kröfum til B.A.-prófs við Hug- og félagsvísindasvið 

 

 

 

Ingibjörg Elíasdóttir 

 

 

 

 



   iv 
 

Útdráttur  

Mikið hefur verið rætt um kosti og galla staðgöngumæðrunar bæði í íslensku samfélagi og 

erlendis á undanförnum árum, sem lausn á ófrjósemi einstaklinga, para og hjóna. Flest ríki, 

a.m.k. í hinum vestræna heimi, hafa þurft að taka afstöðu til þess hvort leyfa eigi 

staðgöngumæðrun, annað hvort í velgjörðarskyni eða í hagnaðarskyni. Staðgöngumæðrun er 

bönnuð á öllum Norðurlöndunum en á Íslandi hefur verið vilji til þess, hjá sumum 

stjórnmálamönnum, að finna leiðir til þess að leyfa staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni með 

ströngum skilyrðum. Álitamálin eru mörg sem þarf að leysa áður en hægt er að lögleiða 

staðgöngumæðrun, t.d. hvernig útfæra eigi samkomulag á milli staðgöngumóður og verðandi 

foreldra og hvernig útfæra eigi yfirfærslu á foreldrastöðu. Þegar löggjöf er sett þarf í fyrsta lagi 

að passa að réttur barns sé virtur, í öðru lagi að velferð og sjálfræði staðgöngumóður séu tryggð 

og í þriðja lagi að tryggja farsæla aðkomu verðandi foreldra. Á vorþingi 2015 var lagt fram á 

Alþingi stjórnarfrumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, en með því 

frumvarpi er reynt að koma á heildstæðri löggjöf um staðgöngumæðrun, þeirri fyrstu á 

Norðurlöndum. Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á og útskýra hvernig gagnkvæma 

viljayfirlýsingin, samkomulagið á milli staðgöngumóður og verðandi foreldra, birtist í 

frumvarpinu hvert sé eðli hennar og réttaráhrif. Einnig verður dregið fram hvernig yfirfærslu á 

foreldrastöðu skuli vera háttað samkvæmt frumvarpinu og undir hvaða kringumstæðum 

dómsmál um slíkt verða rekin. Þá verður gerð grein fyrir því hvernig frumvarpinu er ætlað að 

takast á við staðgöngumæðrun yfir landamæri og hvernig viðurkenningu á foreldrastöðu 

viðkomandi barna sé háttað, þar sem litið verður til nýlegra dóma Mannréttindadómstóls 

Evrópu og hvernig alþjóðasamfélagið reynir að bregðast við þeim. Í ritgerðinni verður öðru 

hverju litið til þess hvernig önnur ríki hafa útfært löggjöf um staðgöngumæðrun þar sem það á 

við hverju sinni. 
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Abstract 

Surrogacy as a solution to infertility is very controversial in the world, and has caused a debate 

in most countries; whether it should be allowed, on commercial basis or non-commercial basis, 

or should surrogacy be prohibited. Cross-border surrogacy has been increasing over last decade, 

causing legal difficulties for countries, whether if they should give a formal recognition on the 

children’s birth registration documentation, made in the surrogate countries. If countries refuse 

to approve the birth certifications and the legal parenthood or refuse to provide a legal remedy 

in these scenarios, it can entail children being without legal parents and stateless and without 

citizenship. Surrogacy is prohibited in all Nordic countries, but this spring, 2015, the 

Government of Iceland submitted a parliamentary bill to Alþingi, the Icelandic parliament, to 

allow surrogacy on non-commercial basis. When authorities’ intends legislation, over such a 

big phenomenon as surrogacy, it needs to protect and ensure the rights and wellbeing of the 

child who will be born this way, and the rights and independence of the willing surrogate mother 

in the process. The authorities also need to come up with a good solution to elaborate the 

arrangement of the agreement between the willing surrogate mother and the intended parents. 

This thesis will be focusing on how the arrangement between the two parties will be, as the 

parliamentary bill specifies it, what is the nature of the agreement and its legal affects. The 

thesis will also explain how the legal parenthood is transferred from the willing surrogate 

mother and her husband, if she is married, to the intended parents and it will also explain how 

to solve disagreements related to the changes of the legal parenthood, in the court of law. In the 

end of the theses a various issues related to cross-border surrogacy will be discussed in relation 

how the bill is designed to deal with in comparison with resent judgement of the European 

Court of Justice, and Hague Convention, on Private International law. 
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1. Inngangur 

Mikið hefur verið rætt um kosti og galla staðgöngumæðrunar bæði í íslensku samfélagi og 

erlendis á undanförnum árum, sem lausn á ófrjósemi einstaklinga, para og hjóna. Flest ríki, 

a.m.k. í hinum vestræna heimi, hafa þurft að taka afstöðu til þess hvort leyfa eigi 

staðgöngumæðrun, annað hvort í velgjörðarskyni eða í hagnaðarskyni. Tildrög þess að þjóðríki 

eru farin að taka afstöðu með eða á móti staðgöngumæðrun má annars vegar rekja til aukinnar 

framþróunar á sviði tæknifrjóvgunar og fósturvísarannsókna, sem hafa opnað nýjar leiðir til að 

búa til barn. Hins vegar koma reglulega upp mál þar sem pör og einstaklingar hafa farið til 

annarra ríkja til þess að fá aðstoð erlendra staðgöngumæðra til að eignast barn, en slík mál vekja 

oft mikið umtal og eru umdeild í fjölmiðlum. Ástæður fyrir því, að fólk er farið að leita í auknum 

mæli til annarra ríkja þar sem staðgöngumæðrun er leyfð, má rekja til þess að landslög 

heimaríkis þeirra eru annað hvort fáorð um staðgöngumæðrun eða þá að hún er einfaldlega 

bönnuð. Einnig getur verið auðveldara fyrir einstaklinga og pör að fara til landa þar sem 

frjósemisferðamennska (e. fertility tourism)1 er í boði, til að komast í samband við konur, sem 

eru tilbúnar að ganga með barn í skiptum fyrir greiðslu. Í slíkum málum kvikna margar 

lögfræðilegar og siðferðislegar spurningar tengdar staðgöngumæðrun yfir landamæri og hafa 

þjóðríkin farið ólíkar leiðir til að takast á við slík tilvik. Haag stofnunin, um alþjóðlegan 

einkamálarétt, hefur verið með til athugunar hvernig samræma mætti löggjöf og verkferla ríkja 

í málum þar sem staðgöngumæðrun fer yfir landamæri, m.a. til að styrkja réttindi þeirra barna 

sem verða til. Enginn alþjóðasamningur hefur verið gerður um staðgöngumæðrun en kallað 

hefur verið eftir slíkum samningi, bæði hjá Evrópusambandinu og Sameinuðu þjóðunum. 

Vilji hefur verið til þess hjá sumum stjórnmálamönnum, bæði á Íslandi og á Norðurlöndunum2, 

að finna leiðir til að leyfa staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni með ströngum skilyrðum, en 

álitamálin eru mörg sem þarf að leysa áður en hægt er að lögleiða staðgöngumæðrun. Helstu 

vandkvæðin eru; hvernig á að tryggja réttindi barna sem getin eru með staðgöngumæðrun og 

                                                           
1 Á vef danska Cryos sæðisbankanum kemur fram skilgreining;  frjósemisferðamennska er þegar einstaklingar 

eða pör leita til annarra ríkja til þess að finna hugsanlega lækningu við ófrjósemi en oft er sú þjónusta ekki í boði 

í heimaríki þeirra eða þeim stendur ekki til boða að nýta sér hana. 

<http://dk.cryosinternational.com/resources/ethical-questions/what-is-fertility-tourism/>  skoðað 11.05.2015 
2 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, VIII. kafli í greinargerð.  Á Norðurlöndunum hefur töluverð 

umræða verið í gangi um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Árið 2013 lagði Siðfræðiráð Danmerkur það til að 

danska þingið myndi íhuga að setja löggjöf til að heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Í Finnlandi var 

nefnd að störfum sem átti að koma með hugmyndir um hvernig lögleiða mætti móðerni í finnsk lög og skilaði 

hún af sér niðurstöðum árið 2014. Þar er stungið upp á að leyfa staðgöngumæðrun í ákveðnum tilvikum til þess 

að auðvelda heimkomu barna sem fæðst hafa með hjálp staðgöngumóður í öðru landi. Í Svíþjóð hefur ríkistjórnin 

skipað nefnd sem á að finna hentugar leiðir til að hjálpa barnlausum pörum. Þeirri nefnd er ætlað það hlutverk að 

meta hvort mögulegt sé að heimila staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og ef hún telur það svo þá á hún að 

útfæra hugmyndir að löggjöf. 

http://dk.cryosinternational.com/resources/ethical-questions/what-is-fertility-tourism/
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hvernig er hægt að tryggja sjálfræði staðgöngumóður yfir eigin líkama. Þá getur reynst erfitt að 

útfæra gilda samninga á milli staðgöngumóður, og maka hennar ef við á, og verðandi foreldra 

um staðgöngumæðrun, þar sem líta þarf til ýmissa þátta sem torvelt getur verið að leysa. Til 

dæmis hvaða réttaráhrif slíkir samningar eigi að hafa og hvernig eigi að vera hægt að leita 

fullnustuúrræða um efndir. Þá hafa Norðurlöndin og önnur ríki innan Evrópu átt í vanda með 

hvernig taka skuli á staðgöngumæðrun yfir landamæri, þar sem vafi getur leikið á um hvernig 

skrá skuli börn sem fæðast með hjálp staðgöngumóður í öðru ríki og hvort samþykkja eigi 

foreldrastöðu á fæðingarvottorðum viðkomandi barna. Nokkrir dómar hafa fallið um efnið, 

bæði í hæstarétti ríkja og hjá Mannréttindadómstóli Evrópu þar sem reynt er að leysa úr 

álitaefnum í samræmi við lög, alþjóðlega mannréttindasamninga og alþjóðlegt 

einkamálaréttarfar. Eins og staðan er í dag er staðgöngumæðrun bönnuð á Íslandi, og líka á 

hinum Norðurlöndunum. Engu að síður koma reglulega upp mál þar sem einstaklingar og pör 

hafa farið utan til þess að komast í samband við staðgöngumóður og á hinum Norðurlöndunum 

eru nokkur tilfelli skráð á ári. Í Svíþjóð er staðan önnur því um 100 pör nýta sér þjónustu 

staðgöngumóður árlega.3 

Á vorþingi 2015 var lagt fram á Alþingi stjórnarfrumvarp til laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni, en með því frumvarpi er reynt að koma á heildstæðri löggjöf um 

staðgöngumæðrun, þeirri fyrstu á Norðurlöndum. Þar er reynt að finna farsæla lausn gegn 

ófrjósemi fyrir hjón, pör og einstaklinga, þar sem grundvallarréttindi barns og staðgöngumóður 

eru í fyrirrúmi.4 

Í 15. gr. þess frumvarps eru settar fram formreglur fyrir samþykki umsækjenda til 

staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni og gildir hvert samþykki í eitt ár. Við undirritun 

samþykkis er hverjum og einum aðila máls gert að staðfesta að hann hafi fengið fræðslu um 

hver séu réttaráhrif þessa samþykkis, en sú fræðsla fer fram með ráðgjöf sem tilgreind er í 13. 

gr. frumvarpsins. Í 16. gr. frumvarpsins eru sett skilyrði um að staðgöngumóðir, og hennar maki 

ef við á, og væntanlegir foreldrar skuli ganga frá gagnkvæmri viljayfirlýsingu, sem er 

samkomulag þeirra á milli um ákveðna hluti tengda staðgöngumæðrun. Til dæmis hvernig 

samskiptum á meðgöngu eigi að vera háttað, viðveru væntanlegra foreldra við fæðingu 

                                                           
3 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, VIII. kafli í greinargerð.  Í Svíþjóð er staðgöngumæðrun ekki 

beint bönnuð, þar sem engin bannákvæði eru í sænskum lögum en bann við staðgöngumæðrun er sett í lögum 

fyrir heilbrigðisstarfsfólk sem framkvæmir tæknifrjóvganir. Þar af leiðandi geta sænskir ríkisborgarar farið til 

annarra ríkja til að nýta sér staðgöngumæðrun. 
4 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, VIII. kafli.  Staðgöngumæðrun var leyfð í Finnlandi um tíma 

en þar í landi var aldrei heildstæð löggjöf um staðgöngumæðrun. Þegar ný tæknifrjóvgunarlög voru sett þar í landi 

árið 2007 var staðgöngumæðrun bönnuð. 
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barnsins, endurgreiðslu á útlögðum kostnaði, skv. 17. gr. o.fl. Í gagnkvæmri viljayfirlýsingu á 

einnig að felast forsjársamningur, sbr. 24. gr., á milli verðandi foreldra og staðgöngumóður, og 

hennar maka ef við á, um það hver fari með forsjá barns frá fæðingu og fram að yfrfærslu á 

foreldrastöðu skv. 25. gr. frumvarpsins. Í 2. mgr. 16. gr. kemur fram að ekki sé hægt að krefjast 

efnda á innihaldi gagnkvæmra viljayfirlýsinga nema þeim hluta sem snýr að 17. gr. 

frumvarpsins. 

Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á og útskýra hvernig gagnkvæma viljayfirlýsingin birtist 

í frumvarpinu, hvert sé eðli hennar og réttaráhrif. Einnig verður dregið fram hvernig yfirfærslu 

á foreldrastöðu skuli vera háttað, samkvæmt frumvarpinu, og undir hvaða kringumstæðum 

dómsmál um slíkt verða rekin. Þá verður gerð grein fyrir því hvernig frumvarpinu er ætlað að 

takast á við staðgöngumæðrun yfir landamæri og hvernig viðurkenningu á foreldrastöðu 

viðkomandi barna sé háttað, þar sem litið verður til nýlegra dóma Mannréttindadómstóls 

Evrópu og hvernig alþjóðasamfélagið reynir að bregðast við þeim. Í ritgerðinni verður öðru 

hverju litið til þess hvernig önnur ríki hafa útfært löggjöf um staðgöngumæðrun þar sem það á 

við hverju sinni. 

Mikilvægt er að taka fram, að í þessari ritgerð er stuðst við frumvarp til laga um 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, eins og það var lagt fram á 144. löggjafarþingi 2014-2015, 

og birtist í þingskjali 1141 – 671. mál. Frumvarpið hefur ekki fengið efnislega meðferð á 

Alþingi, þannig að gera má ráð fyrir að það muni taka einhverjum breytingum í því ferli, áður 

en það verður endanlega samþykkt. 
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2. Frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

2.1 Forsaga  

Fyrsta lagalega skilgreiningin á hugtakinu staðgöngumæðrun í íslenskum lögum var gerð þegar 

lög nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun voru sett árið 1996, en þar segir „að staðgöngumæðrun sé 

tæknifrjóvgun framkvæmd á konu sem hyggst ganga með barn fyrir aðra konu og hefur fallist 

á það fyrir meðgönguna að láta barnið af hendi strax eftir fæðingu“. Í þeim lögum er 

sérstaklega tekið fram að staðgöngumæðrun sé óheimil og í athugasemdum með frumvarpinu 

kemur fram að móðir sé ætíð sú kona sem fæðir barn.5 Þegar umrædd lög voru endurskoðuð 

árið 2008 kom sú hugmynd upp, hvort leyfa ætti staðgöngumæðrun, sem eina gerð af 

tæknifrjóvgun. Nefndin, sem vann að breytingunum á frumvarpinu taldi, að áður en slíkt yrði 

leyft, þyrfti góða og upplýsta umræðu í samfélaginu sem tímabært væri að hefja.6 

Árið 2009, skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, þverfaglegan 

vinnuhóp sem var ætlað að draga fram kosti og galla staðgöngumæðrunar og meta hvort 

tímabært væri að leyfa slíkt á Íslandi.7 Niðurstaða þess vinnuhóps var birt í ítarlegri 

áfangaskýrslu árið 2010,8 en þar var lagst gegn því að sett yrðu lög að svo stöddu, þar sem 

vinnuhópurinn taldi vanta upplýsta umræðu um ýmis atriði tengd staðgöngumæðrun, sem þyrfti 

að eiga sér stað í samfélaginu. Þau atriði sem nefndin tilgreinir eru; hvernig á að tryggja velferð 

og réttindi staðgöngumóður í ferlinu, hverjir ættu að fá að nýta sér þjónustuna og hvernig 

réttindi barns yrðu tryggð, sem verður til með þessum hætti. 

Árið 2010, var lögð fram tillaga til þingsályktunar á Alþingi, um að heilbrigðisráðherra yrði 

falið að mynda starfshóp sem sjá ætti um undirbúning frumvarps til laga, sem heimilar 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Átján þingmenn stóðu að þeirri tillögu sem innihélt 

eftirtalin þrjú áhersluatriði, sem starfshópnum var ætlað að vinna með og koma með úrlausn á: 

a) staðgöngumæðrun yrði aðeins heimiluð í velgjörðarskyni, b) sett verði ströng skilyrði fyrir 

staðgöngumæðrun í því augnamiði að tryggja sem best hag, réttindi, skyldur og hagsmuni 

staðgöngumæðra og væntanlegra foreldra og réttindi og hag þeirra barna sem hugsanlega 

verða til með þessu úrræði, og c) verðandi staðgöngumæður og verðandi foreldrar verði 

skyldug til að gera með sér bindandi samkomulag um staðgöngumæðrun.“9 Í innsendum 

                                                           
5 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 992 - 620. mál, Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1996, um 

tæknifrjóvgun og notkun kynfruma og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, með síðari breytingum. 
6 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, IV. kafli í greinargerð.  
7 Ibid.  
8 Heilbrigðisráðuneytið, Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun (2010).  
9 Alþt. 2010-2011, þskj. 376 - 310. mál, þingsályktun um staðgöngumæðrun. 
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athugasemdum umsagnaraðila við þá þingsályktunartillögu kemur fram mikil gagnrýni á c-

liðinn, að staðgöngumóðir þyrfti fyrir fæðingu, að gera bindandi samkomulag um að láta barnið 

frá sér. Með bindandi samkomulagi er átt við að samningurinn myndi hlíta reglunni pacta sunt 

servanda, eða samninga ber að efna. Lögvarin krafa skapaðist fyrir verðandi foreldra sem gætu 

farið fram á að barnið yrði afhent og að hugsanlega mætti beita þvingunarúrræðum stjórnvalda 

til að ná fram efndum eða þá að fara fram á skaðabætur ef ekki næst að efna kröfuna. Að gera 

bindandi samning um staðgöngumæðrun væri skref í þá átt að viðskiptavæða staðgöngumæðrun 

sem samræmdist illa þeim markmiðum að leyfa hana í velgjörðarskyni.10   

Þegar tillagan var tekin til meðferðar hjá heilbrigðisnefnd Alþingis, samþykkti meirihlutinn að 

breyta orðalagi á þann veg að ekki var lengur um bindandi samning að ræða, á milli 

staðgöngumóður og verðandi foreldra, og að móðir sé ætíð sú kona sem fæðir barn. Minnihluti 

sömu nefndar lagðist gegn tillögunni og þar sem svo langt var liðið á vorþingið náðist ekki að 

afgreiða málið sem að lokum dagaði uppi.11 

Á löggjafarþingi ári eftir, 2011, lögðu 23 þingmenn fram aðra tillögu til þingsályktunar um að 

heilbrigðisráðherra yrði falið að mynda starfshóp sem ætlað var að útbúa frumvarp til laga um 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Tekið hafði verið tillit til vinnu um málið frá fyrra þingi 

og var þingsályktunartillagan því töluvert breytt frá eldri tillögu og í henni var hópnum falið 

„að tryggja í fyrsta lagi hag og réttindi barnsins, að tryggja í öðru lagi rétt, sjálfræði og velferð 

staðgöngumóðurinnar og fjölskyldu hennar, og að tryggja í þriðja lagi farsæla aðkomu hinna 

verðandi foreldra“.12 Þá var tekið skýrt fram að frumvarpið ætti að vera byggt á heilsteyptum 

lagaramma þar sem greinargóðar verklagsreglur um framkvæmd og eftirlit væru settar fram og 

að ströng skilyrði væru sett sem aðilum yrði gert að uppfylla áður en leyfi til 

staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni yrði veitt. Starfshópnum var einnig falið að „stuðla að 

upplýstri umræðu um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni í samfélaginu“ og „(V)ið vinnuna 

verði faglegt mat og þekking, alþjóðlegar rannsóknir og reynsla annarra vestrænna þjóða lögð 

til grundvallar“.13 

Meirihluti velferðarnefndar Alþingis samþykkti tillöguna en minnihlutinn skilaði af sér tveimur 

sérálitum. Í hinu fyrra kom fram að minnihlutinn væri á móti þingsályktuninni í heild sinni og 

í seinna sérálitinu sagði að vinna þyrfti málið betur áður en ráðherra yrði falið að búa til 

                                                           
10 Ingibjörg Elíasdóttir, f.h. Jafnréttisstofu. Umsögn Jafnréttisstofu um þingsályktun um staðgöngumæðrun. 

Alþingi, erindi nr. Þ 139/1415. Komudagur 18.02.2011. 
11 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, III. kafli í greinargerð. 
12 Alþt 2011-2012, A-deild, þskj. 702 - 4. mál, þingsályktun um staðgöngumæðrun. 
13 Ibid. 
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frumvarp. Þingsályktunartillagan var samþykkt óbreytt á Alþingi í janúar 2012.14 Í september 

2012 skipaði þáverandi velferðarráðherra starfshópinn og í honum voru Kristrún Heimisdóttir 

lögfræðingur og lektor við Háskólann á Akureyri og var hún einnig formaður starfshópsins, 

Hrefna Friðriksdóttir lögfræðingur og dósent við lagadeild Háskóla Íslands og Sigurður 

Kristinsson heimspekingur og prófessor við hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Árið 2014 óskaði Kristrún eftir lausn frá störfum og við hennar starfi tók Dögg Pálsdóttir 

lögfræðingur og aðjúnkt við lagadeild Háskólans í Reykjavík. Laufey Helga Guðmundsdóttir 

lögfræðingur og Svanhildur Þorbjörnsdóttir lögfræðingur innanríkisráðuneytis bættust við 

starfshópinn árið 2013. Starfshópurinn skilaði af sér drögum að frumvarpi um 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni til heilbrigðisráðherra þann 2. febrúar 2015.15 

 

2.2 Vinna starfshóps og undirbúningur frumvarps til laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni 

 

Í byrjun stóð starfshópurinn frammi fyrir því að ákveða hvaða leið skyldi farin í löggjöf, hvort 

byggja ætti á og bæta við löggjöf sem þegar var til staðar, eða að útbúa alveg nýja heilsteypta 

löggjöf og gera breytingar á gildandi lögum til samræmis við hana. Sú hugmynd kom upp að 

láta staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni vera ákveðna tegund af ættleiðingu, vegna þess að þar 

er fjallað um fjölskylduskipti sem foreldri samþykkir, sem leiðir af sér að barn slítur lagaleg 

tengsl við kynforeldra og fær ný tengsl við ættleiðingarforeldri. Fallið var frá þeirri hugmynd 

þar sem mikill eðlismunur er á ættleiðingu og staðgöngumæðrun, en ættleiðing er lokaúrræði 

fyrir börn sem þegar eru fædd og reynt hefur verið að aðstoða foreldrana við að búa barni betri 

uppeldisskilyrði. Ættleiðing er því aldrei hugsuð sem lausn við ófrjósemi, heldur úrræði til að 

bæta uppeldisskilyrði og hag barna.16 Hópurinn skoðaði einnig hvort heppilegt væri að láta 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni vera hluta af tæknifrjóvgunarlögum, en þar sem 

utanaðkomandi einstaklingar, staðgöngumóðir, og hennar maki ef við á, koma að ferlinu þótti 

slíkt ekki heppilegt, þó svo að tæknifrjóvgun þurfi að eiga sér stað og að uppfylla þurfi sömu 

skilyrði og sett eru fram í þeim lögum. Því var ákveðið að ráðast í gerð nýrrar heildarlöggjafar 

                                                           
14 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, III. kafli í greinargerð. 
15 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, I. kafli í greinargerð. 
16 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, V. kafli í greinargerð. 
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þar sem farinn er millivegur ættleiðingar og tæknifrjóvgunar og breyta gildandi löggjöf til 

samræmis við frumvarpið.17   

Misjafnt er hvernig ríki, sem leyfa staðgöngumæðrun, útfæra löggjöf þar um, hvort hún sé hluti 

af ættleiðingarlögum, tæknifrjóvgunarlögum eða sé sjálfstæð heildarlöggjöf.   

Í Bretlandi hefur staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verið leyfð síðan 1985 og er að finna í 

tveimur lagabálkum, The surrogacy Arrangement Act 1985 og The Human Fertilisation and 

Embryology Act 2008, en þar hefur verið valin sú leið að hafa sambland af ættleiðingu og 

tæknifrjóvgun. Samkvæmt því eru tvær leiðir færar í yfirfærslu á foreldrastöðu. Hin fyrri er 

hefðbundin ættleiðing og er oftast notuð í þeim tilvikum þar sem ekki hefur verið notast við 

kynfrumur verðandi foreldra. Seinni leiðin hefur þótt umdeild en þar er hægt að fá úrskurð 

dómstóla um yfirfærslu á foreldrastöðu, einhvers konar flýtimeðferð á ættleiðingu og er sú leið 

yfirleitt farin í málum þar sem kynfruma úr öðru hvoru verðandi foreldri er notuð við 

tæknifrjóvgun. Það sem þykir umdeilt í seinni leiðinni er að úttekt á hæfni og aðstæðum 

verðandi foreldra á sér ekki stað fyrr en eftir að barnið er fætt.18 

Grikkland hefur útfært heildstæða löggjöf um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni sem hluta af 

tæknifrjóvgunarlögum. Löggjöfin í Grikklandi er sérstök þar sem stjórnarskrá landsins kveður 

á um rétt fólks til að eignast barn og er það sett framar velferð og vilja staðgöngumóður. Fjallað 

verður ítarlegar um staðgöngumæðrun í Grikklandi seinna í ritgerðinni.19 

2.3 Uppbygging og meginefni frumvarps til laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni 

Sagt hefur verið frá því hér að framan að til að hægt væri að heimila staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni þyrfti að finna leiðir til þess; að tryggja í fyrsta lagi réttindi og velferð barns, í 

öðru lagi að tryggja velferð og sjálfræði staðgöngumóður og að stuðla að farsælli aðkomu 

verðandi foreldra. Í 4. gr og 5. gr. frumvarpsins er gerð grein fyrir hagsmunum barns og 

staðgöngumóður, sem þurfi að huga sérstaklega vel að, áður en leyfi til staðgöngumæðrunar 

verði veitt. Ef sýnt þykir að ekki sé hægt að tryggja að viðkomandi hagsmunir séu virtir, þá ber 

nefnd um staðgöngumæðrun (hér eftir nefndin) að vísa umsókninni frá. 

Frumvarpið skiptist í átta meginkafla:  

                                                           
17 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, V. kafli í greinargerð. 
18 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, VIII. kafli í greinargerð. 
19 Ibid. 
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Fyrsti kaflinn er um almenn ákvæði þar sem markmið og gildissvið laganna koma fram, 

skilgreiningar hugtaka og ákvæði um grunnréttindi barns og staðgöngumóður. Þá eru tilgreindar 

þær stjórnsýslustofnanir sem sjá um meðferð umsókna og eftirlit og hvaða stofnanir megi 

framkvæma tæknifrjóvgunina.   

Í öðrum kafla er sett fram skilyrði sem staðgöngumóðir og maki hennar annars vegar og 

verðandi foreldrar hins vegar þurfa að uppfylla. Áður en leyfi fyrir staðgöngu er veitt þarf að 

ganga úr skugga um að umsækjendur geti búið barni þroskavænleg skilyrði. Um þetta er nánar 

fjallað í 4. gr. frumvarps um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Í kaflanum er sagt frá því 

hvernig notkun kynfruma eigi að vera háttað, en þar kemur fram að notkun kynfruma frá 

staðgöngumóður er óheimil. 

Þriðji kaflinn segir til um hvernig meðferð og úrlausn mála um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni skuli vera háttað; þar er lýsing á umsókn, formi og efni samþykkis, hvernig 

standa eigi að viljayfirlýsingunni í heild og heimild til endurgreiðslu vegna útlagðs kostnaðar. 

Einnig er þar að finna ákvæði um útgáfu leyfis, ákvæði um þagnarskyldu og hvaða kæruleiðir 

séu færar ef umsókn er synjað. 

Fjórði kafli er um fæðingu barns og hvernig yfirfærslu foreldrastöðu eigi að vera háttað, þar eru 

tilgreind réttindi til fæðingarorlofs og ákvæði um forsjá fram að yfirfærslu á foreldrastöðu. Í 

þeim kafla er einnig að finna grein um hvernig skuli bregðast við, ef upp koma mál þar sem 

staðganga yfir landamæri hefur farið fram. 

Í fimmta kafla er fjallað um réttindi barns til að þekkja uppruna sinn, en hann er verndaður með 

samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og var lögleiddur í heild sinni árið 1992.20  

Sjötti kaflinn tilgreinir bannákvæði og refsingar, t.d. bann við staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni, bann við auglýsingum og milligöngu og að bannað sé að nýta sér 

staðgöngumæðrun erlendis sem samrýmist ekki skilyrðum laganna. 

Í  sjöunda kafla er farið yfir ýmis ákvæði tengd staðgöngumæðrun eins og eftirlit, gjaldtöku af 

verðandi foreldrum, reglugerðarheimild ráðherra til að útfæra ákveðna þætti 

staðgöngumæðrunar og gildsistöku laganna.  

Í áttunda og síðasta kaflanum eru tilgreindar breytingar sem þurfa að verða á öðrum lögum til 

samræmis við frumvarpið, þannig að ná megi fram markmiðum laganna.  

                                                           
20 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, nr. 18/1992. 
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3. Skilgreining hugtaka og inntak réttinda í frumvarpinu 

3.1 Staðgöngumæðrun 

Í núgildandi lögum nr. 55/1996, um tæknifrjóvganir kemur fram skilgreining á 

staðgöngumæðrun, en í undirbúningsgögnum með frumvarpinu sem nú hefur verið lagt fram 

segir að breyta þurfi þeirri skilgreiningu þar sem hún þyki hvorki nógu skýrt afmörkuð né 

tilgreini hvert markmið staðgöngumæðrunar sé. Samkvæmt 1. tölulið 1. mgr. 3. gr. 

frumvarpsins er staðgöngumæðrun: „Þegar tæknifrjóvgun er framkvæmd á staðgöngumóður 

sem hefur fallist á að ganga með barn fyrir tiltekna væntanlega foreldra enda hyggist 

staðgöngumóðirin afhenda barnið væntanlegum foreldrum eftir fæðingu þess og þau 

skuldbundið sig til að sækja um yfirfærslu á foreldrastöðu í samræmi við ákvæði barnalaga.“21 

Þessi skilgreining lýsir vel markmiði og megininntaki laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni eins og það kemur fram í frumvarpinu, t.d. þau fyrirheit staðgöngumóður að 

afhenda barnið eftir fæðingu annars vegar og hins vegar þau fyrirheit væntanlegra foreldra að 

taka við því barni sem staðgöngumóðir fæðir. Í þessum 1. tölulið er vísað beint og óbeint í tvenn 

önnur núgildandi lög sem frumvarpið mun hafa áhrif á og gera þarf breytingar á, sbr. VIII. kafla 

frumvarpsins. Í fyrsta lagi fyrrnefnd lög um tæknifrjóvganir þar sem framkvæmd 

tæknifrjóvgunar og læknisfræðileg skilyrði eru sett fram og í öðru lagi mun frumvarpið hafa 

áhrif á lög nr. 76/2003, barnalög, t.d. munu hugtökin móðir og faðir verða skilgreind til 

samræmis við staðgöngumæðrun.22 

3.2 Staðgöngumóðir 

Í 2. tölulið 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins segir að staðgöngumóðir sé einstaklingur sem sæki leyfi 

til nefndar um staðgöngumæðrun skv. 6. gr. um að hún verði staðgöngumóðir í velgjörðarskyni 

fyrir ákveðna væntanlega foreldra. Þá segir í undirbúningsgögnum að staðgöngumóðir sé talin 

vera móðir barns, mater est regla,23 þangað til yfirfærsla foreldrastöðu sé gengin í gegn skv. 

barnalögum. Af þessu leiðir að ef yfirfærsla á foreldrastöðu gengur ekki í gegn sé litið á barnið 

sem hennar barn og ef hún er gift eða í sambúð sé barnið einnig barn maka hennar skv. pater 

est reglu.24 Í 5. gr. frumvarpsins koma fram þau réttindi sem staðgöngumóðir mun hafa og verða 

ekki tekin af henni. Þarna er m.a. fjallað um þau réttindi að hún ein hafi fullt sjálfræði og 

                                                           
21 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 3. gr. 
22 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 40. gr. 
23 Er sú grunnregla að móðir barns sé aðeins sú kona sem gengur með og fæðir barn. Með örum framförum, á sviði 

tæknifrjóvgana og fósturvísarannsókna, hefur þurft að skoða þessa grunnreglu upp á nýtt, þar sem barn getur orðið 

til með aðstoð staðgöngumóður án þess að hafa nokkurn erfðafræðilegan skyldleika með henni. 
24 Í íslenskum rétti er í gildi grunnreglan pater est sem segir að eiginmaður eða sambúðarmaður konu sem eignast 

barn sé faðir þess. Sjá má þessa reglu í 2. gr. barnalaga nr. 76/2003. 
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ákvörðunarrétt yfir eigin líkama á meðan á meðgöngu stendur, hvernig fæðingu hún vill og að 

hún njóti sömu heilbrigðisþjónustu og aðrar þungaðar konur. Í 8. gr. frumvarpsins er talað um 

skyldur og skilyrði sem staðgöngumóðir, og ef við á maki hennar, þarf að uppfylla áður en leyfi 

fæst, sbr. 22. gr. frumvarpsins. Hún og maki hennar séu lögráða, hafi haft samfellda og löglega 

dvöl á Íslandi í fimm ár, að hvorki hún né maki hennar séu systir eða bróðir verðandi foreldra 

og hún eigi a.m.k. eina heilbrigða meðgöngu að baki. 

3.3 Væntanlegir foreldrar 

Samkvæmt 3. tölulið 1. mgr. 3. gr. sama frumvarps geta væntanlegir foreldrar verið hjón, 

sambúðarfólk eða einstaklingar sem óskað hafa leyfis nefndar um staðgöngumæðrun til að 

eignast barn með hjálp staðgöngumóður. Skilyrði er sett fram um að annar hvor aðilinn eða 

báðir geti ekki eignast börn af læknisfræðilegum ástæðum eða þá að báðir einstaklingar geti 

ekki eignast börn vegna líffræðilegra ástæðna. Í skilgreiningunni er einnig fjallað um skyldur 

og ábyrgð væntanlegra foreldra til þess að sækja um yfirfærslu á foreldrastöðu áður en 

staðgangan hefst í samræmi við barnalög. Í 9. gr. frumvarpsins eru sett fram skilyrði sem 

væntanlegir foreldrar þurfa að uppfylla áður en leyfi fæst, t.d. að verðandi foreldrar eigi ekki 

barn eða beri ábyrgð á barni sem er undir tveggja ára aldri og þeir séu á aldrinum 25 til 45 ára. 

Í undirbúningsgögnum eru sett strangari skilyrði til verðandi foreldra um skuldbindingar til þess 

að taka barnið að sér heldur en lagt er á staðgöngumóður að láta barnið frá sér.25  

3.4 Staðganga í velgjörðarskyni og staðganga í hagnaðarskyni 

Í 4. og 5. tölulið 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins eru skilgreind hugtökin staðganga í velgjörðarskyni 

og staðganga í hagnaðarskyni. Munurinn á þessu tvennu er hvaða vilji og forsendur liggi að 

baki hjá staðgöngumóður fyrir því að sækjast eftir að gerast staðgöngumóðir. Hvort hún geri 

þetta af hreinni velgjörð við verðandi foreldra án peningagreiðslu eða hvort hún hafi hvata til 

þess að gerast staðgöngumóðir vegna peninga eða einhverrar annarrar umbunar fyrir sig eða 

einhvern nákominn sér. Staðganga í hagnaðarskyni er útskýrð á þann veg í frumvarpi, að 

væntanlegir foreldrar og staðgöngumóðir gera samning sín á milli um greiðslu fyrir 

meðgönguna, auk alls annars tilfallandi kostnaðar. Þrátt fyrir að skilgreiningu á staðgöngu í 

hagnaðarskyni sé að finna í frumvarpinu er það skýrt tekið fram að staðganga í hagnaðarskyni 

er bönnuð, sbr. 30. gr. frumvarpsins. Staðganga í velgjörð byggist á fúsum og frjálsum vilja 

konu til þess að ganga með, fæða barn og afhenda það tilteknum væntanlegum foreldrum, án 

þess að hún þiggi fyrir það greiðslu. Gert er ráð fyrir að staðgöngumóðir geti fengið 

                                                           
25 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 3. gr. 
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endurgreiðslu útlagðs kostnaðar sem beint er rakinn til staðgöngumæðrunar t.d. gjöld sem 

tengist umsóknarferlinu, fatnað, lyf, líkamsrækt o.m.fl. sbr. 17. gr. frumvarpsins. Í Bretlandi 

hefur staðgöngumæðrun í velgjörð verið leyfð síðan 198526 og mikil reynsla hefur skapast af 

slíkum gjörningum. Viðtekið er að verðandi foreldrar borgi fyrir ferðalög, gjöld og ýmsa 

þjónustu þ.á m. barnapössun fyrir börn staðgöngumóður þegar hún þarf að sinna hlutverki sínu 

sem staðgöngumóðir. Í breskum lögum er heimild til endurgreiðslu mjög opin og eina krafan 

er að hún sé innan skynsamlegra marka.27   

3.5 Yfirfærsla foreldrastöðu 

Í 6. og síðasta tölulið 1. mgr. 3. gr. segir að yfirfærsla á foreldrastöðu sé staðfesting sýslumanns 

eða dómara á því að barn fái sömu réttarstöðu gagnvart væntanlegum foreldrum og var hjá 

staðgöngumóður, m.ö.o. að öll lagaleg tengsl rofna á milli barns og staðgöngumóður og hennar 

fjölskyldu ef við á og ný myndast hjá verðandi foreldrum.   

3.6 Kynfrumur og fósturvísar sem nota má við staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

Notkun kynfruma og fósturvísa er að finna í 10. gr. frumvarpsins, sem segir að það verði að 

nota kynfrumu frá öðru verðandi foreldri og óheimilt sé að nota kynfrumu frá staðgöngumóður, 

þ.e. frumvarpið heimilar aðeins fulla staðgöngu.28 Aðeins má nota gjafakynfrumu þegar ekki er 

hægt læknisfræðilega séð eða líffræðilega séð að nota kynfrumu úr verðandi foreldri eða þá að 

ekki sé æskilegt að nota kynfrumu frá verðandi foreldri vegna annarra þátta, t.d. vegna 

erfðasjúkdóma. Þegar tæknifrjóvgun á sér stað má aðeins nota einn fósturvísi í hverri tilraun til 

þess að koma í veg fyrir fjölburafæðingar. 

3.7 Nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

Í 6. gr. frumvarpsins er fjallað um hlutverk og tilhögun nefndar sem sér um leyfisveitingu til 

staðgöngumæðrunar. Hún á að framkvæma úttekt á aðstæðum umsækjenda, veita faglega 

ráðgjöf og sjá til þess að öll skilyrði sem þarf að uppfylla fyrir útgáfu leyfis séu fullnægjandi. 

Nefndinni er einnig ætlað að ákvarða hvernig foreldrastöðu barna skuli háttað, sem fæðast með 

staðgöngumæðrun í erlendu ríki, með hagsmuni þess í huga. Ráðherra mun skipa nefndina til 

fjögurra ára og skal hún samanstanda af lögfræðingi, sem á að vera formaður, lækni og 

sálfræðingi eða félagsráðgjafa. Ef nefndin synjar um leyfi til staðgöngumæðrunar í 

                                                           
26 Surrogacy Arrangements Act 1985. 1985 CHAPTER 49. 
27 Ibid. 
28 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, II. kafli í greinargerð. Talað er um fulla staðgöngumæðrun, 

en þá er eggfruma ekki frá staðgöngumóður, og staðgöngumæðrun að hluta en í þeim tilvikum leggur 

staðgöngumóðir einnig til eggfrumu.  
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velgjörðarskyni, má kæra þá ákvörðun til ráðherra sem endurskoðar forsendur synjunar, sbr 20. 

gr. frumvarps. Í tilvikum þar sem nefndin hefur neitað að viðurkenna foreldrastöðu barns, sem 

fæðst hefur með staðgöngumæðrun í erlendu ríki, er ekki hægt að kæra slíka ákvörðun til 

ráðherra heldur þarf að bera slík mál undir dómstóla.29 

 

 

  

                                                           
29 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 26. gr. 
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4. Gagnkvæm viljayfirlýsing, eðli hennar, innihald og réttaráhrif 

 

Þegar fjallað var um forsögu frumvarpsins hér að framan, kom fram að erfitt hafi reynst að 

útfæra form þess samkomulags sem gera verður, á milli staðgöngumóður, og hennar maka ef 

við á, og verðandi foreldra. Slíkt samkomulag samrýmist ekki reglum samningaréttarins þar 

sem ekki er hægt að gera bindandi samning um efni sem fer inn á svið sifjaréttarins. 

Frumvarpssmiðir fóru því þá leið að nota ekki orðalagið bindandi samningur heldur orðalagið 

gagnkvæm viljayfirlýsing í staðinn. Í lagalegum skilningi er gagnkvæm viljayfirlýsing, vilyrði 

á milli tveggja eða fleiri aðila, þess efnis að viðkomandi sé reiðubúinn að stofna til 

samningssambands við hinn aðilann, sem annað hvort felur í sér loforð um að framkvæma 

eitthvað eða láta eitthvað af hendi og loforð hins aðilans um að skuldbinda sig til að samþykkja 

að taka við því, m.ö.o. er gagnkvæm viljayfirlýsing sá vilji einstaklinga sem leiðir af sér eða 

getur leitt af sér samning eða annan löggerning.30 Gagnkvæm viljayfirlýsing lýsir því ástandi, 

hugarfari og stefnuyfirlýsingu sem þarf að eiga sér stað áður en hugmynd um samning kemst á. 

Þar með er komið á samkomulag án þess að nefna orðið samningur. 

Samkvæmt þessu segir í 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins að umsækjendur um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni skuli ganga frá gagnkvæmri viljayfirlýsingu sín á milli, þar sem kemur fram 

samkomulag um ýmis atriði tengd staðgöngumæðruninni og máli skiptir að niðurstaða náist 

um. Í 2. mgr. sömu greinar segir hins vegar að ekki sé hægt að knýja fram efndir á einstaka 

þáttum gagnkvæmu viljayfirlýsingarinnar þar sem hún er aðeins viljayfirlýsing en ekki bindandi 

samningur. Sá hluti gagnkvæmu viljayfirlýsingarinnar sem flokkast undir að vera bindandi 

samningur er krafa staðgöngumóður, og hennar maka ef við á, um endurgreiðslu á útlögðum 

kostnaði, bæði þeim kostnaði sem tilgreindur er í gagnkvæmu viljayfirlýsingunni sem og öðrum 

útlögðum kostnaði sem er rakinn beint til staðgöngumæðrunar.31 

Það má því segja að réttarfarsleg áhrif gagnkvæmrar viljayfirlýsingar fari að nokkru leyti bæði 

inn á svið samningaréttarins og sifjaréttarins, en þar sem margar grunnreglur samningaréttarins 

þurfa að víkja fyrir sifjaréttinum getur verið snúið að gera ígildi samninga um efni sem 

samkomulag þarf að nást um. 

 

                                                           
30 Páll Sigurðsson, „Samninga- og kröfuréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 219-231. 
31 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 -  671. mál, athugasemdir við 16. gr.  
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4.1 Gagnkvæm viljayfirlýsing í ljósi samningaréttar 

Samninga ber að efna, skuldbindingarreglan eða pacta sunt servanda, er grunnregla 

samningaréttar og festir í sessi réttaráhrif samninga, þannig að ef samningur er ekki virtur af 

öðrum aðilanum, má með atbeina dómstóla fá aðstoð til að samningur verði efndur eða fara 

fram á skaðabætur.32 

Í nokkrum ríkjum þar sem staðganga er leyfð, er gengið út frá því að samningur sem gerður er 

á milli staðgöngumóður og verðandi foreldra fari eftir skuldbindingarreglunni pacta sunt 

servanda. Í Grikklandi er gerður þjónustusamningur á milli staðgöngumóður og verðandi 

foreldra, sem er aðfararhæfur fyrir dómstólum og verður bindandi fyrir staðgöngumóður eftir 

að getnaður á sér stað. Litlar sem engar líkur eru á að staðgöngumóðir geti haldið barninu ef 

henni snýst hugur en hún hefur hins vegar rétt til þess að fara í fóstureyðingu. Strax við fæðingu 

barnsins færist foreldrastaða beint til verðandi móður og maka hennar þannig að lagalega séð 

er litið svo á að staðgöngumóðir sé aldrei móðir barnsins.33 Í Úkraínu er staðgöngumæðrun 

leyfð, bæði í velgjörðarskyni og hagnaðarskyni en þar er enginn skýr lagarammi til að því 

undanskildu að læknastofnunin sem framkvæmir tæknifrjóvgunina þarf að hafa starfsleyfi frá 

stjórnvöldum og að skriflegur samningur skal vera gerður á milli verðandi foreldra og 

staðgöngumóður. Áhrif þess samnings eru að við fæðingu barns er það strax afhent verðandi 

foreldrum og þeirra nöfn eru skráð á fæðingarvottorð. Hvorki mater est né pater est reglurnar 

eru til í úkraínskum rétti og börn sem fæðast þar í landi fá ekki sjálfkrafa úkraínskan 

ríkisborgararétt. Það getur verið slæm staða fyrir börn sem fæðast með hjálp staðgöngumóður 

ef heimaríki verðandi foreldra viðurkennir þá ekki sem foreldra barnsins.34   

Meginreglan um samningsfrelsi er þríþætt, í fyrsta lagi er það frelsi einstaklings til að velja sér 

viðsemjanda. Í öðru lagi er það frelsi einstaklinga til að ákvarða um hvað sé samið þeirra á milli. 

Í þriðja lagi felur hún í sér frelsi til þess að gera samning eða láta hjá líða að gera slíkt.35 Sú 

skoðun hefur verið látin í ljós í umræðunni um staðgöngumæðrun, að ef ríki leyfa ekki 

staðgöngumæðrun eða taki ekki samninga um slíkt gilda, sé verið að ganga á rétt kvenna til 

samningsfrelsis og sömuleiðis verið að taka völdin af þeim til að ráða yfir eigin líkama.36 

                                                           
32 Páll Sigurðsson, „Samninga- og kröfuréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 221. 
33 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141-  671. mál, VIII. kafli í greinargerð. 
34 Ibid. 
35 Páll Sigurðsson, „Samninga- og kröfuréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 221. 
36 Eva Hauksdóttir, „Staðgöngumæðrun, heilaspuni og rannsóknir“ (Pressan, 20.02.2013).  Í pistlinum lætur Eva 

í ljós skoðun sína á staðgöngumæðrun og segir: „Nýlega samþykkti Alþingi þingsályktun um frumvarp til laga 

um staðgöngumæðrun. Mér finnst út af fyrir sig merkileg hugmynd að það þurfi sérstök lög sem leyfa konum að 
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Algengara er þó álitið að samningar um staðgöngumæðrun ýti undir markaðsvæðingu barna og 

kvenna.37 

Þótt meginreglan um samningafrelsi sé skýr þá eru á henni takmarkanir. Samningar um 

persónuleg málefni einstaklinga teljast ekki gildir. Í 40. gr. laga nr. 7/1936, um samningsgerð, 

umboð og ógilda löggerninga, kemur fram að þau lög nái ekki til persónuréttar, sifjaréttar né 

erfðaréttar. Þó sé hægt að beita lögjöfnun í ákveðnum afmörkuðum tilfellum ef nauðsyn beri 

til, en þá með hliðsjón af 1. gr. samningalaga.38  

 

4.2 Gagnkvæm viljayfirlýsing í ljósi sifjaréttar 

Sifjarétturinn er ólíkur öðrum þáttum íslensks réttar þar sem komið er inn á mjög persónuleg 

málefni fólks, náin tengsl þess við hvert annað og samskipti þess við ríkisvaldið. Í sifjarétti 

gildir ekki samningsfrelsi og eru samningar á þessu sviði annars eðlis heldur en í 

samningaréttinum, m.a. þar sem almennt er ekki hægt að framselja réttindi sem skapast af 

einstaka ákvæðum og lögum innan réttarins. Að sama skapi er ekki hægt að knýja fram efndir 

þeirra samninga sem gerðir eru innan réttarins þannig að reglan pacta sunt servanda gildir ekki 

um slíka samninga. Í sifjarétti hafa dómar einnig önnur réttaráhrif en gengur og gerist venjulega, 

þar sem oft á tíðum þarf að endurskoða mál vegna breyttra aðstæðna.39  

Reglur innan sifjaréttarins eru oft viðmiðunarreglur um samskipti fólks og erfitt getur reynst að 

framfylgja slíkum reglum í raun, þar sem efni þeirra er óljóst.40 Dæmi um þetta er að finna í 

barnalögum. Þar er fjallað um skyldu foreldra til að stuðla að iðjusemi og siðgæði en ekki 

útskýrt nánar hvernig það eigi að fara fram né hver viðurlög séu ef henni er ekki framfylgt.41  

                                                           
ganga með börn fyrir aðra, ég hefði haldið að við réðum því bara án sérstakrar blessunar yfirvaldsins.“  Hún 

áréttar þó að vegna reynslu annarra þjóða, þá ættu yfirvöld „að marka einhverja stefnu um það hvernig best sé að 

gera hlutina.“ <http://blog.pressan.is/evahauks/2013/02/20/stadgongumaedrun-heilaspuni-og-rannsoknir/>  

skoðað 07.05.2015. 
37 Ástríður Stefánsdóttir, „Álitamál tengd staðgöngumæðrun“ (Fréttablaðið 29.01.2011). Þar bendir hún á, að í 

þeim löndum þar sem staðgöngumæðrun er leyfð hafi hún; „...tilhneigingu til að markaðsvæðast - taka að lúta 

lögmálum framboðs og eftirspurnar. Þá myndast verð fyrir barnið og konan sem gengur með barnið gerir það 

að einhverju leyti fyrir greiðslu jafnvel þó um velgjörð sé að ræða“ og bætir við „Það sem þetta þýðir í raun er 

að barnið og líkami konunnar verður að söluvöru“.  <http://www.visir.is/alitamal-tengd-

stadgongumaedrun/article/2011189101841>  skoðað 12.05.2015. 
38 Páll Sigurðsson, „Samninga- og kröfuréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 224. 
39 Hrefna Friðriksdóttir, „Sifja- og erfðaréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 439-440. 
40 Hrefna Friðriksdóttir, „Sifja- og erfðaréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 439. 
41 Barnalög, nr. 7/2003.  

http://blog.pressan.is/evahauks/2013/02/20/stadgongumaedrun-heilaspuni-og-rannsoknir/
http://www.visir.is/alitamal-tengd-stadgongumaedrun/article/2011189101841
http://www.visir.is/alitamal-tengd-stadgongumaedrun/article/2011189101841
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Túlkun og beiting réttarreglna innan sifjaréttarins fer oft eftir því hvað þykir réttlátt hverju sinni 

eða þá að reglur eru túlkaðar með það fyrir augum að vernda eða gæta öryggis fyrir einstaklinga.   

Margar grunnreglur sifjaréttarins eru lögfestar í Stjórnarskrá Íslands.42 Í 71. gr. er 

grundvallarreglan um friðhelgi fjölskyldunnar lögfest og kveður á um að allir skuli njóta 

friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Í 76. gr. er börnum sérstaklega tryggður réttur til 

verndar og umönnunar. Þá ber að geta reglunnar að ávallt skuli hafa hagsmuni barna að 

leiðarljósi, sem er finna í 2. mgr. 1. gr. barnalaga, sem felur í sér, að ef ágreiningur rís á milli 

foreldra eða á milli foreldra og annarra, sem að máli koma, verður alltaf að leitast við að ná 

niðurstöðu sem er barni fyrir bestu.43  

Margar af reglum og réttindum sem sifjarétturinn tilgreinir eru tilkomnar vegna alþjóðlegra 

mannréttindasamninga. Dæmi um þetta eru Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins og Mannréttindasáttmáli Evrópu. Þá er sifjarétturinn stór hluti af alþjóðlegu 

einkamálaréttarfari og er það stefna íslensks réttar að viðurkenna erlenda dóma sem falla um 

sifjaréttarleg málefni fólks í öðrum löndum, nema ef slíkt myndi fela í sér brot á allsherjarreglu 

íslensks réttar, þ.e. almennum lagareglum og almennu siðferði.44 

4.3 Hvað á gagnkvæm viljayfirlýsing samkvæmt frumvarpi að innihalda? 

 

Eftir að umsókn um leyfi til staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni hefur verið lögð fram mun 

nefnd um staðgöngumæðrun fara yfir hana og afla frekari gagna og umsagnar, m.a. frá 

barnaverndaryfirvöldum og heilbrigðisstofnun sem sér um tæknifrjóvgun, sbr. 12. gr. 

frumvarps. Ef nefndin telur að öll fylgigögn séu fullnægandi og ekkert stoppi af að veita leyfi, 

eiga væntanlegir foreldrar og staðgöngumóðir rétt á að fá ráðgjöf hjá fagaðilum um framhaldið, 

sbr. 13 gr. Sú ráðgjöf á að leiða af sér upplýst samþykki umsækjenda skv. 15. gr. og gagnkvæma 

viljayfirlýsingu, skv. 16. gr.45 

Í 15. gr. frumvarpsins er vikið að formreglum samþykkis umsækjenda. Þar segir að umsókn 

verði ekki samþykkt nema að hún sé skrifleg að forminu til og undirrituð af öllum hlutaðeigandi, 

þ.á m. maka staðgöngumóður ef við á, og undirskrift hvers og eins sé vottuð af starfsmanni 

nefndar um staðgöngumæðrun eða nefndinni sjálfri. Þegar formlegt samþykki til 

                                                           
42 Stjórnarskrá Íslands, nr. 33/1944. 
43 Hrefna Friðriksdóttir, „Sifja- og erfðaréttur“, Um lög og rétt, helstu greinar íslenskrar lögfræði (Bókaútgáfan 

Codex. 2009) bls. 469. 
44 Ibid, bls. 438-339. 
45 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, III. kafli í greinargerð.  
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staðgöngumæðrunar hefur verið gefið af öllum aðilum, á þeim að verða orðið ljóst hver 

réttaráhrif þessa samþykkis séu. Hvert skriflegt samþykki gildir í eitt ár.46 

Áætlað er að staðgöngumóðir og verðandi foreldrar muni hitta sérfræðinga, þ.e. lækni, 

lögfræðing og félagsfræðing, að lágmarki tvisvar sinnum á meðan á tæknifrjóvgunarferlinu 

stendur og að minnsta kosti einu sinni eftir að barn er fætt. Auk þessara funda hafa sérfræðingar 

á sviði tæknifrjóvgunar lagt til að sálfræðimeðferð verði í boði fyrir staðgöngumóður og 

fjölskyldu hennar alla meðgönguna og að auki eftir fæðingu. Samkvæmt undirbúningsgögnum 

frumvarpsins kemur fram að ráðgjöfin sé þríþætt.47 

Í viðkomandi ráðgjöf verður aðilum máls gert fyllilega ljóst, hvað fylgi því að leggja inn 

umsókn um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Öll fræðsla eigi að taka mið af því að 

uppfræða alla aðila um hver séu réttindi barns sem búið er til með þessum hætti og hvaða réttindi 

staðgöngumóðir hefur, svo þau geti gefið upplýst samþykki. Mikilvægt er að öllum aðilum sem 

standa að umsókn, verði ljóst að þeir geti hvenær sem er í ferlinu hætt við án þess að gefa frekari 

skýringu á því.  

Í þeirri sérfræðiráðgjöf sem staðgöngumóðir og verðandi foreldrar eiga að fá verða efnisatriði 

gagnkvæmra viljayfirlýsinga rædd og reynt er að ná samkomulagi um þau. Samkvæmt  

undirbúningsgögnum með frumvarpi munu eftirfarandi atriði vera uppistaðan í gagnvæmri 

viljayfirlýsingu:48 

- Samkomulag um hvernig samskipti á milli staðgöngumóður, maka hennar ef við á, og verðandi 

foreldra eiga að vera á tæknifrjóvgunarferlinu og meðgöngu. Hverjir eiga að fara með 

staðgöngumóður í tæknifrjóvgunarmeðferð, aðrar heimsóknir til lækna og sérfræðinga og 

hverjir fá að koma með í sónar. 

- Staðgöngumóðir þarf að ákveða hvort væntanlegir foreldrar fái aðgang að sjúkraskýrslu um sig, 

en hún hefur sjálfsagðan rétt til að neita þeim um það. 

- Þá þarf staðgöngumóðir að taka afstöðu til hvernig hún hyggist haga lífi sínu á meðgöngu en 

gera má ráð fyrir að hún þurfi að ákveða hvort stunda eigi líkamsrækt eða eitthvað annað sem 

þykir sjálfsagt að konur stundi á meðgöngu. Það er hugsað sem mikilvægur þáttur í 

fyrirsjáanleika kostnaðar sem verðandi foreldrar þurfi að leggja út fyrir. Mikilvægt er að 

                                                           
46 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 16. gr. 
47 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 -  671. mál, athugasemdir við 13. gr. 
48 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 -  671. mál, athugasemdir við 13. gr. 
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staðgöngumóðirin ákveði sjálf hvernig hún vilji haga lífi sínu án aðkomu verðandi foreldra, þar 

sem þeir gætu farið að hafa áhrif á val hennar eða haft óeðlilega aðkomu að ákvörðunartökunni. 

- Afstaða staðgöngumóður og verðandi foreldra til ýmissa atriða tengdra meðgöngu þarf að vera 

orðin ljós t.d. til fósturskimunar, legvatnsástungu og fóstureyðingar. Reynt er að komast að 

samkomulagi um hvað eigi að gera ef það kemur í ljós að fóstrið er ekki heilbrigt. Það er alfarið 

ákvörðun staðgöngumóður hvort hún fari í fóstureyðingu eða ekki.  

- Það þarf að semja kostnaðaráætlun eða gera kostnaðargreiningu á fyrirsjáanlegum útgjöldum, 

hvað ferlið muni kosta fyrir verðandi foreldra. Kostnaðaráætlun á að hjálpa til við að setja þak 

á hve mikið væntanlegir foreldrar eigi að greiða fyrir ferlið. Það hefur líka siðferðislegan 

grundvöll, þar sem stutt getur verið á milli velgjörðar og hagnaðar ef verðandi foreldrum leyfist 

að borga eins mikið og þeir vilja til staðgöngumóður og hennar fjölskyldu. 

- Staðgöngumóðir þarf að ákveða hvernig fæðingu hún vilji, þ.e. heimafæðingu eða á sjúkrahúsi 

og hverjir eigi að vera viðstaddir, hver fær að halda fyrstur á barninu og hver fær að klippa á 

naflastrenginn. 

- Þá þarf að gera samkomulag um hverjir fari með forsjá barnsins strax við fæðingu, á það að 

vera staðgöngumóðir eða verðandi foreldrar, en þessa ákvörðun þarf að taka á þeim grundvelli 

hvað sé barni fyrir bestu. Samkvæmt barnalögum og 24. gr. frumvarpsins er forsjáraðili barns 

staðgöngumóðir, og maki hennar ef við á, þar sem hún er móðir barnsins. Í skýringu 24. gr. 

kemur fram að í gagnkvæmri viljayfirlýsingu eigi að koma fram forsjársamningur á milli 

staðgöngumóður og verðandi foreldra um hver fari með forsjá barnsins fram að yfirfærslu á 

foreldrastöðu. Sá sem fer með forsjána ber allar skyldur og er ábyrgur fyrir ákvörðunartöku 

allra mála er lúta að barninu. Allar ákvarðanir skulu miða að því að hagur barnsins sé í fyrirrúmi 

á tímanum frá fæðingu og fram að yfirfærslu foreldrastöðu. Þó að staðgöngumóðir ákveði að 

láta eftir forsjána til verðandi foreldra strax við fæðingu barnsins er hún skráð móðir þess fram 

að yfirfærslu foreldrastöðu. 

- Það þarf einnig að koma á samkomulagi um hvað staðgöngumóðir eigi að vera kölluð eftir 

fæðingu barnsins. Í fyllingu tímans á barnið rétt á að vita með hvaða hætti það var getið og 

gengið er út frá því að það sé uppfrætt á sambærilegan hátt og þegar börn eru ættleidd, þ.e. 

jafnskjótt og það hefur þroska til en eigi síðar en við 6 ára aldur.49 

 

 

                                                           
49 Lög um ættleiðingar, nr. 130/1999. 
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4.4 Samantekt 

Gagnkvæm viljayfirlýsing er skriflegt vilyrði á milli staðgöngumóður, maka hennar ef við á, 

og verðandi foreldra og er afrakstur ráðgjafar sem þessir aðilar fá frá fagaðilum. Innihald 

gagnkvæmu viljayfirlýsingarinnar felur í sér samkomulag um samskipti á meðgöngu.  Hvernig 

lífi staðgöngumóðir eigi að vera háttað á meðan á staðgöngu stendur, kostnaðaráætlun eða 

kostnaðargreiningu og tilhögun fæðingar. Einnig er þar fjallað um forsjársamning sem tilgreinir 

hver skuli fara með forsjá barnsins eftir fæðingu og fram að yfirfærslu á foreldrastöðu. 

Gagnkvæm viljayfirlýsing fer bæði inn á svið sifjaréttarins og samningaréttarins og ekki er hægt 

að krefjast efnda á stærstum hluta viljayfirlýsingarinnar þar sem um of persónulegt efni er að 

ræða. Staðgöngumóðir, og hennar maki ef við á, hefur heimild til að gera kröfu á verðandi 

foreldra vegna útlagðs kostnaðar sem rakinn er til staðgöngunnar.  
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5. Yfirfærsla á foreldrastöðu og úrlausn tengdra ágreiningsmála 

Lögð er rík áhersla á það í frumvarpinu að bæði staðgöngumóður og verðandi foreldrum sé ljóst 

frá upphafi að gagnkvæm viljayfirlýsing er ekki bindandi samningur vegna eðlis og efnis 

viljayfirlýsingarinnar. Í 15. gr. er kveðið á um að verðandi foreldrar og staðgöngumóðir muni 

gefa skriflegt samþykki sitt til staðgöngumæðrunar og nefndin vottar undirskrift allra aðila fyrir 

því að viðkomandi hafi fengið fræðslu um hver réttaráhrif samþykkis séu. Fram kemur í 16. gr. 

að áður en nefndin veiti leyfi til staðgöngumæðrunar þurfi aðilar að umsókn að gera með sér 

gagnkvæma viljayfirlýsingu um ýmis atriði tengd meðgöngunni. Ekki er hægt að krefjast efnda 

á stærstum hluta af gagnkvæmri viljayfirlýsingu vegna þess að þar er farið inn á of persónuleg 

málefni og að passa verður upp á velferð og sjálfræði staðgöngumóður. Sá hluti af gagnkvæmri 

viljayfirlýsingu sem krafa getur skapast um eru þau atriði sem snúa að 17. gr., þ.e. 

staðgöngumóðir, og hennar maki ef við á, getur krafist efnda á samkomulagi um endurgreiðslu 

á útlögðum kostnaði sem er beint rakinn til staðgöngunnar. Ef upp koma mál þar sem 

staðgöngumóðir neitar að samþykkja yfirfærslu á foreldrastöðu, sem leiðir til þess að verðandi 

foreldrar fá ekki foreldrastöðuna, gerir frumvarpið ekki ráð fyrir að verðandi foreldrar muni 

eiga kröfu á staðgöngumóður til endurgreiðslu á útlögðum kostnaði.50  

5.1 Yfirfærsla á foreldrastöðu 

Samkvæmt 25. gr. frumvarpsins mun yfirfærsla á foreldrastöðu51 fara eftir ákvæðum barnalaga, 

sem verður breytt í kjölfarið til samræmis við frumvarp um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni. Breytingarnar munu fela í sér nýmæli í lögum þar sem eðli og efni 

staðgöngumæðrunar er svo frábrugðið nokkru sem þekkist í öðrum lögum. Til dæmis að gengið 

er út frá því að foreldraskipti muni eiga sér stað, áður en barn verður til.52 Hið nýja ákvæði mun 

bætast við 6. gr. barnalaga sem í dag fjallar um foreldrastöðu barns sem fæðist við 

tæknifrjóvgun.53 

Yfirfærsla á foreldrastöðu fer fram eftir að beiðni frá verðandi foreldrum hefur borist til 

sýslumanns, innan þess tímaramma sem uppgefinn er í lögunum, í fyrsta lagi um 2 mánuðum 

eftir fæðingu barns og ekki seinna en 6 mánuðum eftir. Sýslumaður kallar alla aðila á sinn fund, 

hvern aðila fyrir sig, þar sem kannaður verði hugur þeirra til yfirfærslu á foreldrastöðu. Þar 

                                                           
50 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 17. gr. 
51 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 40. gr. Hugtakið yfirfærsla á foreldrastöðu 

var sérstaklega búið til, við smíði frumvarpsins þar sem ekki þótti henta að nota önnur hugtök um sambærilegt 

efni úr öðrum lögum. 
52 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 40. gr. 
53 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, VIII. kafli í greinargerð. 
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verður þeim gert ljóst hvað samþykki eða neitun á samþykki þýðir fyrir réttarstöðu þeirra. Ef 

engir hnökrar eru á málinu og ekkert stoppar yfirfærsluna mun sýslumaður ganga frá henni. Við 

samþykki hans yfirfærist foreldrastaðan til verðandi foreldra, þannig að barnið slítur lagaleg 

tengsl við staðgöngumóður, og maka hennar ef við á, og ný lagaleg tengsl verða til við verðandi 

foreldra. Í þeim málum þar sem verðandi foreldrar hafa skilið áður en beiðni um yfirfærslu 

hefur borist sýslumanni, þurfa þeir engu að síður að standa saman að beiðninni. Ef verðandi 

foreldrar eru komnir í ný sambönd verða þeir einstaklingar aldrei aðilar að málinu.54 

Ef ágreiningur rís, einhverra hluta vegna, á milli staðgöngumóður og verðandi foreldra, eða ef 

breyttar aðstæður verða á hag verðandi foreldra, ber að leysa málið fyrir dómstólum. 

 

5.2 Dómsmál vegna yfirfærslu á foreldrastöðu í kjölfar staðgöngumæðrunar í 

velgjörðarskyni og málsaðild að þeim 

Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á III. kafla barnalaga, til samræmingar við frumvarpið, 

til að hægt verði að reka dómsmál um yfirfærslu á foreldrastöðu, sbr. 25. gr. frumvarps.  

Breytingarnar munu kveða á um ákvæði um hvernig framkvæmd dómsmála vegna yfirfærslu á 

foreldrastöðu, í kjölfar staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni, skuli vera háttað og undir hvaða 

kringumstæðum slík mál skulu vera rekin.55 Ef dómsmál rísa, er barni skipaður sérstakur 

lögráðamaður til að gæta hagsmuna þess og ef á þarf að halda mun barnið standa með öðrum 

aðilum að dómsmáli, sbr. 40. gr. frumvarps. 

Dómsmál skal rekið ef: 

a) Væntanlegir foreldrar eru ekki sammála um yfirfærslu á foreldrastöðu, en þá getur 

það foreldri sem sækist eftir yfirfærslu leitað til dómstóla og stefnt hinu til að þola dóm og 

fengið barn til að standa með sér að máli. 

b) Hvorugt verðandi foreldra óskar eftir beiðni um yfirfærslu, en þá munu 

staðgöngumóðir, og hennar maki ef við á, og barn standa saman að dómsmáli þar sem yfirfærslu 

á foreldrastöðu er krafist og verðandi foreldrum er gert að þola dóm. Verðandi foreldrum verður 

þá gert að greiða framfærslu barnsins fram að þeim tíma sem barn fær varanlegt úrræði, þ.e. 

fóstur eða ættleiðingu. Á þeim tíma sem verðandi foreldrum er gert að greiða framfærslu mun 

barnið verða lögerfingi þeirra. 

                                                           
54 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 40. gr. 
55 Ibid. 
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c) Annað eða báðir verðandi foreldrar andast áður en meðferð um yfirfærslu er lokið hjá 

sýslumanni, skal staðgöngumóðir, og maki hennar ef við á, og barn standa saman að beiðni um 

yfirfærslu. Þó er gert ráð fyrir að í slíkum tilvikum þurfi ekki að leita atbeina dómstóla, heldur 

nægir að sýslumannsembættið ljúki málinu. Barnið mun þá verða lögerfingi verðandi foreldra 

frá fæðingu þess og fara í umsjón barnaverndaryfirvalda þangað til varanlegt úrræði finnst fyrir 

það. 

d) Samþykki staðgöngumóður, og maka hennar ef við á, um yfirfærslu á foreldrastöðu 

er ekki tekið gilt hjá sýslumanni eða fulltrúa hans. Sama gildir ef staðgöngumóðir og eða maki 

hennar andast áður en fullgilt samþykki næst, þá er annað hvort hægt að skipa barni sérstakan 

lögráðamann sem samþykkir yfirfærsluna fyrir þess hönd eða þá að sýslumaður telji sér fært að 

samþykkja beiðnina sjálfur. Í ættleiðingarlögum er að finna svipað ákvæði í tilvikum sem 

þessum. 

e) Í málum þar sem staðgöngumóðir, og hennar maki ef við á, eða sérstakur 

lögráðamaður barns neitar að samþykkja yfirfærslu á foreldrastöðu til verðandi foreldra 

einhverra hluta vegna. Þó svo að þessir aðilar neiti að samþykkja yfirfærsluna getur dómur 

fallið þannig að hún skuli fara fram ef sýnt þykir að hagmunir barnsins kalli á það. 

f) Sýslumaður telur að það þjóni ekki hagsmunum barnsins að yfirfæra foreldrastöðu.56 

 

5.2.1 Lögsaga og varnarþing 

Lögsaga og varnarþing skal vera með sama móti og er í 8. gr. og 9. gr. barnalaga og kveða á 

um að lögsaga dómstóla sé hér á landi, ef aðili eða barn er búsett hér og/eða dánarbú aðila er til 

skipta hér á landi. Mál skulu leyst á grundvelli íslenskra laga, en ef Ísland er aðili að 

milliríkjasamningi sem kveður á um annað en íslensk lög segja til um, mun sá samningur ganga 

framar íslenskum lögum. Varnarþing skal fara fram í heimilisvarnarþingi aðila en ef hvorugir 

aðilanna á heima á Íslandi skal dómsmálið rekið í héraðsdómi Reykjavíkur. Frestur til þess að 

höfða dómsmál vegna yfirfærslu á foreldrastöðu skal vera 6 mánuðir frá fæðingu barns. 

5.2.2 Málsaðild.  

Þeir sem geta verið upphafsaðilar máls, vegna yfirfærslu á foreldrastöðu, eru þessir aðilar; barn 

sem verður til með hjálp staðgöngumóður, en réttarstaða þess er bundin þeim aðilum sem 

                                                           
56 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 40. gr. 
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óskuðu eftir staðgöngumæðrun í upphafi, báðir verðandi foreldrar eða annað þeirra og 

staðgöngumóðir og eða maki hennar.  

5.2.3 Dómur og réttaráhrif hans.  

Dómur um yfirfærslu á foreldrastöðu skal taka mið af því hvað sé barni fyrir bestu sem er annað 

hvort að samþykkja kröfu verðandi foreldra um að fá foreldrastöðuna og þar með fá þeir þá öll 

lagalegu tengslin við barnið eða að kröfunni er alfarið hafnað. Í þeim málum þar sem verðandi 

foreldrar hafa slitið samvistir, getur dómari ákveðið hvernig forsjá barns skuli háttað, þ.e. 

meðlagsgreiðslum og umgengnisrétti að kröfu aðila sem eiga í hlut. Réttaráhrif dóms um 

yfirfærslu á foreldrastöðu munu verða frá fæðingu barnsins. Þegar dómur hefur fallið sendir 

dómstóllinn úrskurð sinn til þjóðskrár sem sér um að framfylgja dómnum með nýrri skráningu 

fyrir barnið. 

5.2.4 Bráðabirgðaúrskurður og heimild til gagnaöflunar.  

Dómara er gefið vald til þess að úrskurða til bráðabirgða, skv. breytingartillögunni í 

frumvarpinu, þar um hver fari með forsjá barnsins á meðan dómsmál er rekið og hvernig 

umgengni og meðlagsgreiðslum skuli vera háttað. Þá hefur dómari heimild til afla sjálfur 

sönnunargagna ef þurfa þykir, sbr. 42. gr. barnalaga. 

5.3 Samantekt 

Yfirfærsla á foreldrastöðu mun fara fram eftir ákvæðum barnalaga sem verður breytt til 

samræmis við frumvarpið. Þegar sýslumanni hefur borist beiðni um yfirfærslu á foreldrastöðu 

frá verðandi foreldrum, verða allir aðilar máls kallaðir á hans fund þar sem hugur þeirra til 

yfirfærslu er kannaður og þeim eru veittar upplýsingar um réttaráhrif samþykkis. Þegar 

sýslumaður samþykkir yfirfærslu á foreldrastöðu barns færist foreldrastaðan frá 

staðgöngumóður, og hennar maka ef við á, til verðandi foreldra sem verður til þess að barn 

slítur lagaleg tengsl við staðgöngumóður og fær ný við verðandi foreldra. Ef ágreiningur rís á 

milli aðila máls varðandi yfirfærslu á foreldrastöðu ber að leysa hann fyrir dómstólum, skv. 

breyttum barnalögum. Málsaðild að dómsmáli og upphafsmenn geta verið barnið sjálft, báðir 

verðandi foreldrar eða annar og staðgöngumóðir og eða maki hennar. Dómur um yfirfærslu á 

foreldrastöðu skal taka mið af því hvað sé barni fyrir bestu, sem er annað hvort að verða við 

kröfu verðandi foreldra og yfirfæra foreldrastöðuna til þeirra eða hafna henni alfarið. Réttaráhrif 

dóms munu ná frá fæðingu barns.  
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6. Staðgöngumæðrun yfir landamæri 

 

Á síðastliðnum 10–15 árum hefur staðgöngumæðrun yfir landamæri aukist í heiminum og 

áætlar Evrópusambandið að 24.000–30.000 tilvik séu á ári, þar sem pör og einstaklingar frá 

Evrópu fara til annarra ríkja og leita sér aðstoðar erlendra staðgöngumæðra til að eignast barn.57 

Eina aðalástæðuna fyrir þessari fjölgun má fyrst og fremst rekja til aukinnar notkunar 

almennings á internetinu og líka til þess að fyrirtæki og milligönguaðilar um staðgöngumæðrun 

í öðrum löndum eru farnir að auglýsa sig á netinu. Flest ríki leggja bann við auglýsingum og 

milligöngu um staðgöngumæðrun, en með einfaldri leit á internetinu opnast heill heimur af 

fyrirtækjum og milligönguaðilum sem bjóða upp á slíka þjónustu, sem erfitt getur verið að koma 

böndum á eða hindra að eigi sér stað.   

 

6.1 Frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og staðgöngumæðrun yfir 

landamæri 

 

Frumvarpið sem lagt hefur verið fram á Alþingi kveður á um að óheimilt sé að gera ráðstafanir 

til þess að nýta sér staðgöngumæðrun í ríkjum, sem ekki uppfylla þau skilyði sem frumvarpið 

tilgreinir. Ef upp kemst um slíkt athæfi mun það varða sekt að lágmarki 500.000 kr. eða allt að 

þriggja ára fangelsi, sbr. 33. gr. og 34. gr. frumvarpsins. Það verður hlutverk nefndar um 

staðgöngumæðrun að ákvarða um foreldrastöðu barns sem verður til með einhverjum öðrum 

hætti en frumvarpið heimilar, sbr. 26. gr. frumvarpsins. Hvergi í undirbúningsgögnum er að 

finna lista yfir lönd sem uppfylla skilyrði frumvarpsins. Í þeim tilfellum þar sem íslenskir 

ríkisborgarar hafa farið og nýtt sér þjónustu staðgöngumóður í skiptum fyrir greiðslu, mun 

nefndin ákvarða hvort útgefin fæðingarvottorð séu tekin gild.  Ekki er sjálfgefið að nefndin 

samþykki foreldrastöðuna sem farið er fram á ef það gengur gegn hagsmunum barns eða ef slík 

viðurkenning myndi fela í sér brot á allsherjarreglu íslensks réttar, þ.e. almennum lagareglum 

og almennu siðferði. Í þeim tilvikum þar sem nefndin hefur neitað að samþykkja foreldrastöðu 

barns er hægt að bera málið undir dómstóla.58  

Upp hafa komið mál á Íslandi þar sem einstaklingar og pör hafa farið til annarra ríkja til að nýta 

sér staðgöngumæðrun, með þeim árangri að börn hafa fæðst en misjafnt er hvernig staðið hefur 

                                                           
57 European Parliament, A comparative study on the regime of surrogacy in EU Member States (2013) 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474403/IPOL-

JURI_ET%282013%29474403_EN.pdf>  skoðað 09.05.2015. Bls 28. 
58 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, athugasemdir við 26. gr. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474403/IPOL-JURI_ET%282013%29474403_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474403/IPOL-JURI_ET%282013%29474403_EN.pdf
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verið að málum viðkomandi barna, t.d. með viðurkenningu á fæðingarvottorði og foreldrastöðu. 

Engin íslensk tilvik eru til þar sem börnum hefur verið meinuð skráning í þjóðskrá eða að 

foreldrastaðan hafi ekki verið viðurkennd að lokum af stjórnvöldum.  Staðgöngumæðrun er 

óheimil í dag og gengur þar af leiðandi í berhögg við allsherjarreglu.59  Tekið er fram í 

undirbúningsgögnum frumvarpsins að brjóti viðurkenning á erlendum ákvörðunum um 

foreldrastöðu barna sem fædd eru af staðgöngumóður gegn allsherjarreglu, skuli ekki 

viðurkenna foreldrastöðu í slíkum málum.60 En málið er ekki svona einfalt þar sem taka verður 

tillit til þeirra alþjóðlegu skuldbindinga sem Ísland er aðili að og ber þar fyrst og fremst að nefna 

Mannréttindasáttmála Evrópu sem var leiddur í íslensk lög árið 1994.61 Hann er farinn að hafa 

gífurleg áhrif á íslenskan rétt og túlkun mannréttindakafla stjórnarskrár, svo og dóma 

Mannréttindadómstóls Evrópu sem viðurkenndir hafa verið af íslenskum rétti.  

Á örfáum árum hefur málum fjölgað fyrir Mannréttindadómstóli Evrópu, þar sem 

staðgöngumæðrun yfir landamæri er til skoðunar og sem Ísland þarf að taka tillit til þegar mál 

tengd staðgöngumæðrun yfir landamæri eru til umfjöllunar hjá yfirvöldum. Í slíkum málum 

þarf Ísland einnig að taka tillit til hvað Haag stofnunin um alþjóðlegan einkamálarétt hefur um 

málið að segja, því innan hennar er unnið að því að leysa ýmis mál tengd staðgöngumæðrun 

yfir landamæri, m.a. vegna þess að það eru tvö ríki sem hafa aðkomu að málinu, heimaríki 

foreldra og það land sem staðgöngumæðrunin fer fram í. 

 

6.2 Mannréttindadómstóll Evrópu 

Nokkur mikilvæg mál hafa komið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu (hér eftir MDE) á 

síðastliðnum árum þar sem tekin eru til skoðunar mál þar sem staðgöngumæðrun yfir landamæri 

hefur átt sér stað og ríki verðandi foreldra hafa neitað að taka útgefin fæðingarvottorð gild, eða 

að ríkin hafa ekki viðurkennt foreldrastöðu barnanna með þeim afleiðingum að þeim hefur verið 

neitað um ríkisfang. Tveir dómar féllu árið 2014 og er niðurstaða þeirra nokkuð umdeild, 

Mennesson gegn Frakklandi og Labassee og fleiri gegn Frakklandi62, en málavextir eru 

svipaðir í báðum málunum. Þar voru tvö frönsk pör sem fóru til Bandaríkjanna til að nýta 

þjónustu staðgöngumóður þar í landi og voru báðir mennirnir kynfeður þeirra barna sem getin 

voru. Við komuna til Frakklands neituðu frönsk stjórnvöld að viðurkenna fæðingarvottorð 

                                                           
59 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141 - 671. mál, IX. kafli í greinargerð. 
60 Ibid. 
61 Mannréttindasáttmáli Evrópu, nr. 62/1994. 
62 Mennesson gegn Frakklandi, málsnr. 65192/11, ECHR (2014) og Labassee og fleiri gegn Frakklandi, málsnr. 

65941/11. ECHR (2014). 
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barnanna og foreldrastöðuna þó að bandarískur dómstóll hafi úrskurðað um slíkt. Rök 

stjórnvalda voru þau að staðgöngumæðrun væri bönnuð í Frakklandi og það stríddi gegn 

allsherjarreglu að viðurkenna fæðingarvottorðið og foreldrastöðuna, þótt sannað væri að 

mennirnir væru skyldir börnunum. Þar að auki var þeim meinað að leita með málið til æðri 

dómstóla í Frakklandi. Fóru bæði pörin með málin fyrir MDE þar sem þau vildu meina að þegar 

stjórnvöld neituðu að viðurkenna útgefin vottorð og foreldrastöðuna hefðu þau brotið gegn rétti 

þeirra um friðhelgi til einkalífs og fjölskyldu, sbr. 8. gr. sáttmálans.  Niðurstaða MDE var sú að 

ekki hafði verið brotið gegn friðhelgi til einkalífs og fjölskyldu foreldranna heldur að það hafi 

verið brotið gegn rétti viðkomandi barna skv. 8. gr. sáttmálans.  Þetta var stutt með þeim rökum 

að börnin væru líffræðilega skyld mönnunum og að það væri barni fyrir bestu að fá staðfestingu 

á fæðingarvottorði og foreldrastöðu, þar sem lagaleg staða þess væri bundin því að fá foreldrana 

viðurkennda sem lagalega framfærslumenn og að fá ríkisfang. Í niðurstöðu dómsins kom einnig 

fram að ríkin hefðu gott svigrúm til mats þegar staðgöngumæðrun er annars vegar, þar sem hún 

væri mjög umdeild og að ríki hefðu fullan rétt til þess að reyna að finna ráð til að hindra að 

ríkisborgarar þeirra leiti til annarra landa til að nýta sér staðgöngumæðrun. Dómstóllinn 

tilgreindi þó að hann myndi skoða öll þau mál þar sem börnum væri meinað að koma til lands 

þar sem ríkið viðurkenndi hvorki útgefið fæðingarvottorð né foreldrastöðu barnanna þar sem 

það stríddi gegn allsherjarreglu, m.a. þyrfti að athuga hvort jafnræðis hefði verið gætt þegar 

ákvarðanir stjórnvalda er barni ekki í hag. MDE taldi það skiljanlegt að ríki vilji bregðast með 

einhverju móti við því að fólk nýti sér möguleika til staðgöngumæðrunar annars staðar, ef það 

er ólöglegt í heimaríki. Að neita barni sem getið er með staðgöngumæðrun um réttindi þess 

felur í sér refsingu fyrir barnið og börn eiga ekki að líða fyrir gjörðir foreldra sinna. Í þessum 

tveimur málum sem fjallað er um hér að framan, velti dómstóllinn upp þeirri spurningu hvort 

niðurstaðan yrði sú sama ef verðandi foreldrar væru ekkert skyldir barni sem til yrði með hjálp 

staðgöngumóður og taldi hann líklegt að svo væri. Í máli Paradiso og Campanelli gegn Ítalíu,63 

komst MDE að þeirri niðurstöðu að skyldleiki á milli verðandi foreldra og barns skipti í eðli 

sínu ekki máli, þar sem það væri barni fyrir bestu að viðurkenning fengist á fæðingarvottorði 

og foreldrastöðu. Forsaga þess máls er á þá leið, að par hafði farið til Rússlands til þess að nýta 

sér staðgöngumæðrun, en á Ítalíu er staðgöngumæðrun bönnuð. Þegar parið sneri aftur heim til 

Ítalíu viðurkenndu stjórnvöld hvorki útgefna pappíra né foreldrastöðuna en parið hélt því fram 

að maðurinn væri kynfaðir barnsins en mannerfðafræðileg rannsókn leiddi í ljós að enginn 

skyldleiki var við barnið. Tóku stjórnvöld því barnið af foreldrunum og settu á barnaheimili 

                                                           
63 Paradiso og Campanelli gegn Ítalíu, málsnr. 25358/12, ECHR (2015). 
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fyrir munaðarlaus börn og áætlað var að koma því til ættleiðingar. Hluta málsins var vísað frá 

á þeim grundvelli að foreldrarnir hefðu ekki tæmt allar kæruleiðir innan landsins, en eftir stóð 

þá spurningin hvort ríkið hefði brotið gegn réttindum barnsins skv. 8. gr. sáttmálans og á 

grundvelli fyrri dómafordæma. Niðurstaðan var á þá leið að ríkið hafði brotið gegn barninu og 

ekki gætt jafnræðis þegar því var neitað um foreldrastöðu og ríkisfang. Í þessum málum kemur 

fram skýr afstaða MDE til staðgöngumæðrunar yfir landamæri. Þó að staðgöngumæðrun sé 

bönnuð í ríkjum og óheimilt sé að leita hjálpar staðgöngumóður í öðru ríki þá sé það ekki líðandi 

að ríki beri fyrir sig allsherjarreglu þegar þau neita að viðurkenna fæðingarvottorð, 

foreldrastöðu og ríkisfang barna sem fæðast með þessu móti. Í máli D. og fleiri gegn Belgíu64 

úrskurðaði dómarinn að ríkjum væri leyfilegt að synja barni innkomu í landið á meðan mál þess 

væri til skoðunar hjá stjórnvöldum, en ríkið má ekki láta hjá líða að taka mál þess til skoðunar, 

þar sem barnið væri þegar fætt og hefði verið afhent verðandi foreldrum sem eru belgískir 

ríkisborgarar. Margir lögspekingar og fræðimenn hafa harmað að í málum þar sem 

staðgöngumæðrun yfir landamæri er til skoðunar sé lítið annað hægt í stöðunni en að dæma 

barni í hag og þar af leiðandi foreldrum í hag, þótt þau hafi sannanlega brotið lög með hátterni 

sínu.65 Þá hafa þeir spurt hvaða leiðir séu færar fyrir ríki til að hindra að ríkisborgarar þeirra 

fari til ríkja þar sem frjósemisferðamennska er viðhöfð og hvort ríkin hafi ekki siðferðislegar 

skyldur til þess að hindra slíkt. Þeirra ríkisborgarar séu að nýta sér neyð kvenna í þessum 

löndum og jafnvel stuðla að mannréttindabrotum á konum sem gerast staðgöngumæður, þar 

sem hvorki sé hægt að fylgjast með heilsu þeirra né aðbúnaði á meðan staðganga á sér stað.66 

Þá þurfa aðildarríki MDE að huga að því hvernig hægt sé að stuðla að réttindum barna sem 

fæðast í slíkum aðstæðum, varðandi t.d. þann rétt þeirra að þekkja uppruna sinn. Samkvæmt 

dómaframkvæmd MDE verða ríki að finna aðrar leiðir til þess að takast á við vandann en að 

meina barni að eiga foreldra og að vera ríkisfangslaust.67  

Í ríkjum utan Evrópu hafa dómstólar tekið í svipaðan streng og MDE þ.e. að niðurstaða í málum, 

þar sem um staðgöngumæðrun yfir landamæri er að ræða, megi ekki bitna á börnum. Í Ástralíu 

komst dómstóll að þeirri niðurstöðu að allsherjarregla væri ekki nægjanleg ástæða til þess að 

meina barni um viðurkenningu á foreldrastöðu og ríkisfangi.68 Í Brasilíu dæmdi hæstiréttur 

landsins að viðurkenna beri foreldrastöðu á útgefnu fæðingarvottorði barns, þó svo að verðandi 

                                                           
64 D. og fleiri gegn Belgíu, málsnr. 29176/13, ECHR (2014) 
65 Permanent Bureau, The Parentage/Surrogacy Project: An Updating Note, Hague Conference On Private 

International Law (2015) <http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf.> skoðað 04.05.2015. Bls. 6. 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Ibid, bls 9. 

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf
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foreldrar væru samkynhneigt par sem hvorki má nýta sér staðgöngumæðrun né ættleiða börn í 

Brasilíu. Hagsmunir barnsins til að fá viðurkenningu á útgefnu fæðingarvottorði og ríkisfangi 

væru meiri heldur en að meina samkynhneigðum að ættleiða barn eða að fá þjónustu 

staðgöngumóður.69 Í Kanada er staðgöngumæðrun bönnuð og í gildi eru ströng viðurlög við 

brotum á þeim lögum, samt sem áður var konu dæmd foreldrastaða barns sem fæðst hafði með 

hjálp staðgöngumóður í Bandaríkjunum. Þó svo að barnið væri ekki líffræðilega tengt þeirri 

konu var það með hag barnsins að leiðarljósi að fá viðurkenningu á foreldrastöðu konunnar og 

þar að leiðandi ríkisfang fyrir barnið.70 

6.3 Haag stofnunin um alþjóðlegan einkamálarétt 

Eins og minnst hefur verið á fyrr í ritgerðinni er Haag stofnunin um alþjóðlegan einkamálarétt 

að skoða umfang staðgöngumæðrunar yfir landamæri með það fyrir augum að reyna að koma 

á samræmdri löggjöf. Landslög ríkja eru oft sundurleit og ósamræmanleg milli einstakra landa 

sem getur leitt til þess að börn sem fæðast með hjálp staðgöngumæðrunar yfir landamæri verði 

bæði foreldralaus og ríkisfangslaus. Þetta er talið óásættanlegt og ekki í samræmi við alþjóðlega 

sáttmála um verndun barna, t.d. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Helsta vandamálið sem 

Haag stofnunin stendur frammi fyrir að leysa er að fá ríki til þess að viðurkenna foreldrastöðu 

viðkomandi barna og viðurkenna útgefin fæðingarvottorð, þar sem vafi á þessu tvennu getur 

haft miklar afleiðingar fyrir heilsu og velferð þeirra barna sem í hlut  eiga. Haag stofnunin 

áformar að leggja til við þau ríki þar sem frjósemisferðamennska er stunduð, að þau komi á 

löggjöf sem vernda muni rétt staðgöngumæðra og barna og setji strangari skilyrði fyrir þær 

læknastofur sem framkvæma tæknifrjóvgunina og milligönguaðila, sem sjá um að koma fólki í 

samband við staðgöngumóður.71  

Frá því að Haag stofnunin fór að taka saman tölfræðileg gögn og vinna að málefnum tengdum 

staðgöngumæðrun yfir landamæri árið 2010 hefur margt áunnist. Til að mynda að réttur barna 

til foreldra og ríkisfangs eigi að vera virtur en sárlega vantar alþjóðlegt regluverk þar sem 

mörgum gríðarstórum spurningum um efnið hefur ekki verið svarað. Til dæmis hversu langt 

ríki mega ganga í að setja verðandi foreldum takmarkandi skilyrði þegar þeir sækja um leyfi til 

þess að koma með barn til heimaríkis síns og vilja skrá það sem sitt barn. Hvernig á t.d. að 

                                                           
69 Permanent Bureau, The Parentage/Surrogacy Project: An Updating Note, Hague Conference On Private 

International Law (2015) <http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf.> skoðað 04.05.2015. Bls. 9. 
70 Ibid. 
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bregðast við mannréttindabrotum á staðgöngumæðrum sem eiga sér stað í þeim löndum þar 

sem frjósemisferðamennska er stunduð.   

Skýrsla fyrir árið 2014 kom út hjá Haag stofnuninni í febrúar 2015, þar sem tekin var saman 

staðan á staðgöngumæðrun yfir landamæri og reynt að mæla hver þróunin hafi verið á því ári 

og meta hver þróunin gæti orðið í nánustu framtíð. Teknir voru saman dómar sem féllu á árinu 

í undirrétti og hæstarétti ríkja, sem og hjá mannréttindadómstólnum þar sem niðurstöður úr 

þeim eru bornar saman.72 Í skýrslunni eru tilgreind nokkur erfið mál sem komu upp á árinu 

2014 og aðkallandi er að reyna að leita lausnar á og hindra að slíkt geti endurtekið sig. Til 

dæmis hvernig hindra megi að verðandi foreldrar geti hætt við barn sem þeim líst illa á, eins og 

var með lítinn fatlaðan dreng sem staðgöngumóðir í Tælandi ól. Hvernig eigi að koma í veg 

fyrir mansal, en nokkur mál komu upp á síðasta ári þar sem grunur var um að verið væri að 

selja börn. Þá þarf að tryggja heilsu og velferð staðgöngumóður í slíku ferli, en upp komu mál 

á síðasta ári þar sem staðgöngumæður vissu hreinlega ekki út í hvað þær voru að fara og hvað 

samþykki þýddi. Það er rakið til þess að allir samningar sem staðgöngumæðurnar þurftu að 

undirrita eru á ensku sem þær skilja oftast ekki og er uppfræðsla um efni og innihald 

samninganna ekki í boði.73 Staðgöngumæðrun í Nepal komst í heimsfréttirnar nýlega þegar 

miklar náttúruhamfarir urðu þar í landi og það fréttist að ísraelsk stjórnvöld og verðandi 

foreldrar höfðu farið til Nepal til þess að sækja börnin en skilið staðgöngumæðurnar eftir á 

svæði þar sem mikið hörmungarástand ríkti.74  

Ísland er aðili að Haag samningnum um brottnám barna og gera má ráð fyrir að ef Haag 

stofnunin gerir alþjóðasamning um staðgöngumæðrun yfir landamæri til verndunar réttindum 

barna og staðgöngumæðra muni Ísland jafnvel verða aðili að þeim samningi.75  

6.4 Samantekt 

Ísland er aðili að alþjóðasamfélaginu en á þeim vettvangi hefur frjósemisferðamennska og 

staðgöngumæðrun yfir landamæri aukist mjög á undanförnum árum, m.a. með tilkomu 

internetsins. Misjafnt er hvernig ríki hafa tekist á við þau vandkvæði sem koma upp þegar 

ríkisborgarar þeirra vilja fá foreldrastöðu og fæðingarvottorð viðkomandi barna viðurkennd af 

                                                           
72 Permanent Bureau, The Parentage/Surrogacy Project: An Updating Note, Hague Conference On Private 

International Law (2015) <http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf.> skoðað 04.05.2015. Bls. 3. 
73 Ibis, bls 13. 
74 Þórunn Elísabet Bogadóttir, „Björguðu ungabörnum staðgöngumæðra frá Nepal en skildu mæðurnar eftir“ 

(Kjarninn. 29.04.2015.) <http://kjarninn.is/2015/04/bjorgudu-ungabornum-stadgongumaedra-fra-nepal-en-

skildu-maedurnar-eftir/> skoðað 09.05.2015. 
75 Lög um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna o.fl., 

nr. 160/1995. 

http://www.hcch.net/upload/wop/gap2015pd03a_en.pdf
http://kjarninn.is/2015/04/bjorgudu-ungabornum-stadgongumaedra-fra-nepal-en-skildu-maedurnar-eftir/
http://kjarninn.is/2015/04/bjorgudu-ungabornum-stadgongumaedra-fra-nepal-en-skildu-maedurnar-eftir/
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stjórnvöldum. Í sumum ríkjum getur viðurkenning á fæðingarvottorði barna, sem fæðast með 

hjálp staðgöngumóður erlendis, falið í sér brot á allsherjarreglu sem leiðir af sér að ríki neita 

viðkomandi börnum um ríkisfang í landinu. Nokkrir mikilvægir dómar hafa fallið um efnið í 

MDE sem hafa gefið skýra niðurstöðu um að ekki sé líðandi að ríki innan Evrópu beri fyrir sig 

allsherjarreglu þegar þau neita barni um ríkisfang. Skiptir þá engu máli hvort verðandi foreldrar 

séu líffræðilega skyldir barninu eða ekki. Út frá niðurstöðum dóma MDE, má álykta að ríki 

skuli alltaf miða að því að finna niðurstöðu sem er barni fyrir bestu, sem er oftast nær að 

viðurkenna útgefin fæðingarvottorð og þar með foreldrastöðuna og skrá börnin sem börn 

verðandi foreldra. 

Í frumvarpi um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni segir að ekki sé leyfilegt að ráðgera að ætla 

að leita sér staðgöngumæðrunar í öðru ríki sem uppfyllir ekki þau skilyrði sem sett eru þar fram, 

en hvergi í frumvarpinu er að finna hvaða lönd uppfylli skilyrðin né séu ásættanleg og sem 

íslenskir ríkisborgarar geti farið til, til að nýta sér þjónustu staðgöngumæðrunar. Mál barna sem 

fæðast með hjálp staðgöngumóður í öðru ríki verða tekin fyrir hjá nefnd um staðgöngumæðrun 

í velgjörðarskyni sem ákvarðar um hvernig foreldrastöðu skuli háttað hjá viðkomandi börnum 

og skal það vera í samræmi við það sem barni er fyrir bestu. Tekið er fram í 

undirbúningsgögnum að ef viðurkenning fæli í sér brot á allsherjarreglu íslensks réttar þá sé 

ekki sjálfsagt að verðandi foreldrar fái foreldrastöðuna skráða. Miðað við þau mál sem farið 

hafa fyrir MDE ber að viðurkenna fæðingarvottorðin og foreldrastöðuna, annars er verið að 

brjóta á rétti barns, skv. 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu og grundvöllur væri kominn til að 

fara með málið til MDE.  
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7. Niðurstaða  

Frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, sem lagt hefur verið fram á Alþingi nú á 

vorþingi 2015 er afrakstur margra ára vinnu. Tildrög þess að leggja fram slíkt frumvarp eru 

sífellt háværari krafa um úrræði fyrir þá sem ekki eru færir um að eignast barn og geta ekki nýtt 

sér þau úrræði sem þegar eru fyrir hendi. Jafnframt er nauðsynlegt að koma á löggjöf um 

hvernig eigi að bregðast við staðgöngumæðrun yfir landamæri. Við gerð frumvarpsins var haft 

að leiðarljósi að vernda réttindi og hag barns sem verður til með þessu móti, tryggja velferð og 

sjálfræði staðgöngumóður og búa svo um hnútana að verðandi foreldrar eigi farsæla aðkomu 

að málinu. Samkvæmt frumvarpinu er gert ráð fyrir góðri og uppfræðandi ráðgjöf til allra aðila 

máls og ströngum skilyrðum sem aðilar verða að uppfylla. Nefnd um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni sér um fræðslu og ráðgjöf, sinnir eftirliti og útgáfu leyfa til 

staðgöngumæðrunar, þannig er ljóst að störf nefndarinnar skipta miklu máli til að tryggja að 

skilyrði og markmið frumvarpsins séu uppfyllt. 

Mikilvægur þáttur ráðgjafarinnar er að afla upplýsts samþykkis allra aðila sem geri með sér 

gagnkvæma viljayfirlýsingu skv. 16. gr. frumvarpsins. Innihald gagnkvæmu 

viljayfirlýsingarinnar felur í sér samkomulag um samskipti á meðgöngu, hvernig 

staðgöngumóðir hugsi sér að haga lífi sínu á meðgöngu, kostnaðaráætlun eða 

kostnaðargreiningu, tilhögun fæðingar og forsjársamning sem tilgreinir hver skuli fara með 

forsjá barnsins eftir fæðingu og fram að yfirfærslu á foreldrastöðu.   

Innihald og efni gagnkvæmu viljayfirlýsingarinnar fer bæði inn á svið samningaréttarins og 

sifjaréttarins sem mun hafa bindandi áhrif á réttarstöðu aðila máls. Í 16. gr. frumvarpsins kemur 

fram að ekki sé hægt að krefjast efnda á innihaldi gagnkvæmrar viljayfirlýsingar, en 

staðgöngumóðir, og hennar maki ef við á, geta farið fram á endurgreiðslu útlagðs kostnaðar 

sem rakinn er beint til staðgöngunnar. Þó geta verðandi foreldrar ekki krafist endurgreiðslu frá 

staðgöngumóður, og hennar maka ef við á, ef þau, einhverra hluta vegna, fá ekki barnið.   

Þar sem staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni fer inn á svið sifjaréttarins, verður að taka tillit til 

þess að sifjarétturinn hefur alþjóðlegt yfirbragð, þar sem margar grunnreglur eru komnar úr 

alþjóðlegum sáttmálum og samningum. Sifjarétturinn er stór partur af alþjóðlegu 

einkamálaréttarfari og stefna Íslands er að viðurkenna erlenda dóma sem og aðrar niðurstöður 

sem falla um sifjaréttarleg málefni fólks, nema ef slíkt myndi fela í sér brot á allsherjarreglu 

íslensks réttar, þ.e. almennum lagareglum og almennu siðferði. 
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Yfirfærsla á foreldrastöðu mun fara eftir ákvæðum barnalaga sem verður breytt til samræmis 

við frumvarpið. Verðandi foreldrar eiga að standa saman að beiðni um yfirfærslu á 

foreldrastöðu og þegar hún hefur borist sýslumanni, mun hann kalla alla aðila á sinn fund til 

þess að kanna hug þeirra til yfirfærslunnar. Ef ekkert stoppar málið gefur sýslumaður samþykki 

fyrir yfirfærslu á foreldrastöðunni. Við samþykkið missir barn öll lagaleg tengsl við 

staðgöngumóður, og hennar maka ef við á, og öðlast ný við verðandi foreldra og gildir 

yfirfærslan frá fæðingu barnsins. Ef ágreiningur rís á milli staðgöngumóður og verðandi 

foreldra eða verulegar breytingar verða á högum verðandi foreldra skal leysa málið fyrir 

dómstólum, skv. ákvæðum í barnalögum sem mun verða breytt til samræmis við frumvarpið.   

Niðurstaða dóms þarf að vera á forsendum barnsins þ.e.a.s. hvort hag barnsins verði betur 

borgið með því að samþykkja yfirfærslu á foreldrastöðu að kröfu verðandi foreldra, eða hafna 

henni. Réttaráhrif dóms eru frá fæðingu barnsins sem mun fá nýja skráningu í þjóðskrá.  

Á undanförnum árum hefur staðgöngumæðrun yfir landamæri aukist, m.a. vegna tilkomu 

internetsins, með þeim afleiðingum að upp hafa komið mál þar sem ríki hafa neitað að 

viðurkenna útgefin fæðingarvottorð barna sem fæðast undir slíkum kringumstæðum og þar með 

foreldrastöðu sem þar er tilgreind. Þau ríki sem hafa gert slíkt bera gjarnan fyrir sig að ekki sé 

hægt að viðurkenna foreldrastöðuna þar sem slíkt myndi fela í sér brot á allsherjarreglu 

viðkomandi ríkis. Fallið hafa dómar hjá Mannréttindadómstóli Evrópu sem tilgreina að ef ríki 

innan Evrópu geri slíkt séu þau að brjóta á réttindum viðkomandi barna, skv. 8. MSE, sem sé 

ólíðandi og ekki í samræmi við skuldbindingar ríkjanna. Miðað við þá dóma sem fallið hafa í 

MDE í málum sem þessum, er barni fyrir bestu að heimaríki verðandi foreldra viðurkenni 

útgefin fæðingarvottorð og þar með foreldrastöðuna og skrái börnin sem börn verðandi foreldra. 

Samkvæmt frumvarpinu um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er ekki leyfilegt að 

einstaklingar ráðgeri að leita sér staðgöngumæðrunar erlendis sem uppfyllir ekki þau skilyrði 

sem sett eru fram í frumvarpinu. Hvergi í frumvarpinu er þó að finna hvaða lönd muni uppfylla 

þau skilyrði eða að ásættanlegt sé að íslenskir ríkisborgarar fari til, til að nýta sér þjónustu 

staðgöngumæðrunar. Nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er ætlað að ákvarða 

hvernig foreldrastöðu barns skuli vera háttað, í þeim tilfellum þar staðgöngumæðrun yfir 

landamæri hefur átt sér stað. Skal sú ákvörðun vera barni fyrir bestu og í samræmi við landslög. 

Synji nefndin að viðurkenna foreldrastöðuna er hægt að fara með málið beint fyrir íslenska 

dómstóla sem ákvarða þá hvernig foreldrastöðunni skuli háttað, en ef hún er ekki barni og 

verðandi foreldrum í hag er hægt að fara með málið fyrir MDE sem tekur þá afstöðu til hennar. 
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8. Lokaorð 

 

Staðgöngumæðrun hefur verið þekkt í samfélögum manna frá örófi alda. Systur eða jafnvel 

vinkonur óbyrja kvenna hafa gengið með börn fyrir þær án aðkomu yfirvalda að málum. Í dag 

koma reglulega upp mál þar sem grunur leikur á að staðgöngumæðrun hafi átt sér stað en erfitt 

er að færa sönnur á slíkt. Þráin eftir barni getur verið mjög sterk hjá fólki og valdið mikilli 

sálarangist hjá þeim sem ekki geta eignast börn á hefðbundinn hátt eða nýtt sér þau úrræði sem 

eru í boði. Í dag er auðvelt að verða sér úti um ýmsar upplýsingar á internetinu um 

staðgöngumæðrun og hvaða leiðir séu færar í þeim efnum. Þar er einnig að finna ýmis ráð um 

hvernig best sé að bera sig að við sæðingar heima fyrir, sé fólk að leita eftir því. Þá eru til dæmi 

þar sem aðstandendur einstaklinga og hjóna eru reiðubúnir að leggja þeim lið og ganga með 

börn í velgjörðarskyni.   

Ef frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verður að lögum í óbreyttri mynd gæti 

skapast hætta á að þeir einstaklingar og pör sem ekki uppfylla skilyrðin sem þar eru sett fari 

einfaldlega til útlanda og fái hjálp staðgöngumóður til að eignast barn. Við komu þeirra 

einstaklinga eða para heim til landsins verður hægt að færa rök fyrir því að það sé barninu fyrir 

bestu að foreldrastaða þess sé samþykkt. Ef marka má þá dóma sem fallið hafa um viðlíka efni 

hjá MDE skiptir litlu hvort staðgangan uppfylli skilyrði laganna eða ekki. Hvorki ákvæði um 

bönn eða refsingar frumvarpsins hafa í reynd þann fælingarmátt sem þeim er ætlað a.m.k ekki 

fyrir fjársterkan aðila sem tilbúinn er að greiða háar fjárhæðir í sekt.   

Staðgöngumæðrun yfir landamæri er aðkallandi verkefni sem alþjóðasamfélagið þarf að leysa, 

til að reyna að koma í veg fyrir mannréttindabrot á börnum og staðgöngumæðrum, til að hindra 

að börn séu ríkisfangslaus, hindra mansal á börnum og margt fleira. Ísland verður að marka 

stefnu í málinu, hvernig það ætli að leggja lóð á vogarskálarnar til þess að stuðla að farsælli 

lausn á vandamálum tengdum staðgöngumæðrun yfir landamæri. Hvort sem það verður að 

gerast aðili að samningi Haag stofnunarinnar, ef hann verður gerður, eða eitthvað annað. 

Ef frumvarpið verður að lögum er einnig settur varnagli við opið orðalag 17. gr. og þær 

heimildir sem þar eru veittar til endurgreiðslu kostnaðar sem staðgöngumóðir á rétt á úr hendi 

verðandi foreldra og geta gefið tilefni til misnotkunar. Í Bretlandi er svipað ákvæði í lögum um 

endurgreiðslu útlagðs kostnaðar og er í frumvarpinu og sýnt er að þar í landi megi lengi tína til 

ýmsan kostnað vegna þess hve orðalag er opið. Rétt er þó að taka fram að frumvarpið á eftir að 

fá efnislega meðferð þingsins og einnig á eftir að útfæra reglugerð með frumvarpinu sem 
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skilgreinir betur útfærslu og framkvæmd lagarammans. Í samfélaginu hefur krafa um að 

löggjafinn komi með úrræði fyrir hjón eða pör sem geta ekki eignast barn orðið sífellt 

fyrirferðarmeiri og er frumvarp til staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni svar við þeirri kröfu. 

Það er alltaf í höndum löggjafans að ákveða hvaða leiðir skuli farnar í þeim málum og hversu 

langt skuli ganga. Þó að pör og einstaklingar fari að gera háværari kröfu um að löggjafinn komi 

með úrræði til handa þeim sem ekki geta eignast börn, eru það ekki mannréttindi að eignast 

barn, a.m.k. hefur enginn dómstóll hingað til gengið svo langt að skilgreina það sem 

mannréttindi.   
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