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Útdráttur 
Samrýmist staðgöngumæðrun réttindum barna? 

Staðgöngumæðrun hefur verið mikið til umræðu hér á landi sem og erlendis. Staðreyndin er 

sú að við höfum tæknina til þess að aðstoða einstaklinga sem geta ekki eignast börn sjálfir, t.d. 

með því að heimila staðgöngumóður að ganga með barn sem hún ætlar sér að afhenda öðrum. 

En spurningin er hvort æskilegt sé að leyfa slíkt úrræði hér á landi? Á Íslandi hefur í tvígang 

verið lagt fram frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, en það hefur enn ekki 

fengið brautargengi. Þegar metið er hvort heimila eigi staðgöngumæðrun þarf að huga að 

ýmsum siðferðislegum og lögfræðilegum álitaefnum.  

Í þessari ritgerð var leitast við að varpa ljósi á það hvort og þá að hvaða skilyrðum 

uppfylltum, staðgöngumæðrun geti talist í samræmi við hagsmuni og réttindi barna. Börn eru 

viðkvæmur þjóðfélagshópur sem þarf að tryggja sérstaka vernd. Þau eiga ávallt hafa forgang 

þegar löggjafinn og aðrir opinberir aðilar taka ákvarðanir er varða börn. Á undanförnum árum 

hefur verið lögð sífellt meiri áhersla á sjálfstæð réttindi barna og var samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins lögfestur hér á landi þann 20. febrúar 2013, sbr. lög nr. 

19/2013.  

Til þess að staðgöngumæðrun geti talist í samræmi við réttindi barna þarf gæta þess að löggjöf 

og lagaframkvæmd taki mið af því sem er barninu fyrir bestu, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Þá 

þarf að tryggja grundvallarréttindi barna, svo sem rétt barna til þess að þekkja uppruna sinn, 

sbr. 7. gr. Barnasáttmálans. Takmarka þarf óvissu þannig að óþarfa togstreita skapist ekki í lífi 

barns. Mikilvægt er að leggja mikla áherslu á ráðgjöf og móta skýrar reglur um móðerni, 

faðerni og foreldrastöðu. Loks þarf að sjá til þess að staðgöngumæðrun ýti ekki undir kaup og 

sölu á börnum og gangi þvert á mannlega reisn þeirra. 
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Abstract 
Does surrocacy violate the rights of children? 

Surrogacy has been a discussion in Iceland and abroad. The fact is that we have the 

technology to help individuals who cannot have children themselves, for example, by 

permitting a surrogate to carry a child that she intends to deliver to another parent after the 

birth of the child. But the question is whether it is desirable to allow such a resource in our 

country? The Icelandic parliament has twice been submitted with a bill on altruistic 

surrogacy, but it still has not been approved. In the process of deciding whether to permit 

surrogacy we need to consider a variety of ethical and legal issues. 

This paper seeks to shed light on whether and to what conditions surrogacy can be considered, 

in accordance with the interests and rights of children. Children are a vulnerable group whose 

interests need to be ensured by special protection. The best interest of children should always 

have priority when the Legislature and other public institutions make decisions relating the 

rights of children. In recent years there has been an increasing emphasis on independent 

children's rights. The UN Convention on the Rights of the Child (CRC) incorporated in 

Iceland on the 20th of February 2013, cf.  Act no. 19/2013. 

So that surrogacy can be considered in accordance with the rights of children we must look to 

certain legislation and take into account what is best for the child, cf. Article 3. CRC. The 

need to ensure the fundamental rights of children, such as the right of children to know their 

origin, cf. Article 7. CRC. The uncertainty limit so that unnecessary conflicts will not create a 

child's life. It is important to emphasize the advice and formulate clear rules about 

motherhood, paternity and parental status. Lastly, to ensure that surrogacy not push the 

purchase and sale of children and running contrary to their human dignity. 
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Formáli 

 
Mig langar að byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum Dögg Pálsdóttur, aðjúnkt við lagadeild 

Háskóla Reykjavíkur, fyrir alla þá góðu aðstoð sem hún veitti mér og gott samstarf. Einnig vil ég þakka 

umboðsmanni barna fyrir gott aðgengi að bókasafni embættisins. Síðast ekki síst vil ég þakka mínum 

nánustu fyrir þolinmæði og stuðning í fæðingu ritgerðar þessarar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

Efnisyfirlit 

Lagaskrá ................................................................................................................................................... vi 

Alþingistíðindi ......................................................................................................................................... vii 

1 Inngangur.............................................................................................................................................. 1 

2 Réttindi barna ....................................................................................................................................... 3 

2.1 Almennt um Barnasáttmálann ...................................................................................................... 3 

2.2 Grundvallareglurnar ...................................................................................................................... 4 

2.3 Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu ..................................................................................................... 5 

2.4 Réttur barna til að þekkja uppruna sinn ........................................................................................ 5 

2.5 Réttur barns til að viðhalda auðkennum sínum ............................................................................ 7 

3 Hugtakið foreldri................................................................................................................................... 8 

3.1 Þróun ............................................................................................................................................. 8 

3.2 Móðerni og faðerni ........................................................................................................................ 9 

3.3 Mismunandi tegundir foreldra .................................................................................................... 10 

4 Eru það mannréttindi að eignast börn? ............................................................................................. 11 

4.1 Frjósemisréttindi ......................................................................................................................... 12 

4.2 Réttur til þess að ala upp börn .................................................................................................... 13 

4.3 Aðstoð við að eignast börn .......................................................................................................... 14 

4.3.1 Ættleiðing ............................................................................................................................. 14 

4.3.2 Tæknifrjóvgun ....................................................................................................................... 16 

4.3.3 Þróun tæknifrjóvgunar á Íslandi ........................................................................................... 17 

4.4 Mismunandi staða kvenna og karla ............................................................................................. 18 

5 Almennt um staðgöngumæðrun ........................................................................................................ 21 

5.1. Mismunandi tegundir staðgöngumæðrunar .............................................................................. 21 

5.1.1 Full staðganga eða staðganga að hluta ................................................................................ 21 

5.1.2. Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni eða velgjörðarskyni ................................................... 22 

5.1.3 Bindandi samningur eða óbindandi samkomulag ................................................................ 22 

5.2 Helstu rök með staðgöngumæðrun ............................................................................................ 23 

5.3 Helstu rök á móti staðgöngumæðrun ......................................................................................... 26 

5.4 Staðgöngumæðrun í öðrum löndum ........................................................................................... 28 

5.4.1 Norðurlöndin ........................................................................................................................ 28 

5.4.2 Grikkland .............................................................................................................................. 31 

5.4.3 Bretland ................................................................................................................................ 32 

5.4.4 Ísrael ..................................................................................................................................... 34 

5.4.5 Önnur lönd............................................................................................................................ 35 

6 Viðhorf til staðgöngumæðrunar ......................................................................................................... 36 



v 
 

6.1 Erlendar rannsóknir ................................................................................................................. 36 

6.2 Skoðanakannanir ..................................................................................................................... 38 

7 Staðgöngumæðrun á Íslandi ............................................................................................................... 39 

7.1. Forsaga frumvarps til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni ......................................... 39 

7.2 Frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni ........................................................ 41 

7.2.1 Skilyrði staðgöngumæðrunar ............................................................................................... 42 

7.2.2 Skilyrði sem væntanlegir foreldrar verða að uppfylla .......................................................... 43 

7.2.3 Nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni ................................................................... 44 

7.2.4 Ráðgjöf .................................................................................................................................. 44 

7.2.5 Yfirfærsla á foreldrastöðu .................................................................................................... 45 

7.2.6 Réttur barns til að þekkja uppruna sinn ............................................................................... 46 

7.2.7 Bannákvæði í frumvarpi ....................................................................................................... 47 

7.3 Staðgöngumæðrun milli landa .................................................................................................... 49 

7.4 Umsagnir ..................................................................................................................................... 50 

8 Dómaframkvæmd ............................................................................................................................... 54 

8.1 Dómar frá Mannréttindadómstól Evrópu ................................................................................... 55 

8.2 Dómaframkvæmd hérlendis ........................................................................................................ 56 

9 Umræða um staðgöngumæðrun og réttindi barna ............................................................................ 63 

9.1 Almennt ....................................................................................................................................... 63 

9.2 Mannhelgi barna ......................................................................................................................... 63 

9.3 Ættleiðing eða staðgöngumæðrun? ............................................................................................ 64 

9.4 Álitamál er varða mæðrun og feðrun .......................................................................................... 65 

9.5 Réttur barns til foreldra ............................................................................................................... 66 

9.6 Er staðgöngumæðrun börnum fyrir bestu?................................................................................. 68 

10 Lokaorð ............................................................................................................................................. 71 

Heimildaskrá .......................................................................................................................................... 73 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

Skrár 

Lagaskrá 

Íslensk lagaskrá 

Barnalög, nr. 76/2003 

Barnaverndarlög, nr. 80/2002 

Erfðalög, nr. 8/1962 

Hjúskaparlög, nr. 31/1993 

Lög um fæðingar- og foreldraorlof, nr.  95/2000 

Lög um ráðgjöf og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og 

ófrjósemisaðgerðir, nr. 25/1975 

Lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, 

nr. 55/1996 

Lög um ættleiðingar, nr. 130/1999 

Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr 33/1944 

Stjórnsýslulög, nr. 37/1993 

 

Breytingalög 

54/2008  lög um breytingu á lögum nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og 

fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, með síðari breytingum. 

65/2010 lög um breytingar á hjúskaparlögum 31/1993 og fleiri lögum og um brottfall laga um 

staðfesta samvist (ein hjúskaparlög).  

65/2006 Lög um breytingu á lagaákvæðum ögum um lögheimili, nr. 21/1990. er varða 

réttarstöðu samkynhneigðra  

61/2012 lög um breytingu á barnalögum, nr. 76/2003, með síðari breytingum (forsjá og 

umgengni). 

 

Brottfallin lög 

9/1981 

 

 

 

 



vii 
 

Alþingistíðindi 

Alþt.1995-1996, A-deild, 724. mál, umsögn Ríkisspítala við frumvarp til laga um 

tæknifrjóvgun, erindi nr. Þ 120/724 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389-297 mál 

Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál 

Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 68 - 68. mál 

Alþt. 1999–2000, A-deild, þskj. 1065 - 623. mál 

Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj.  402-318. mál 

Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 1445-340. mál 

Alþt. 2005-2006, A-deild, 340. mál, umsögn Jafnréttisstofu við frumvarpið, erindi nr. Þ 

132/523 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 992-620. mál 

Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 1306-620. mál 

Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands við tillögu til 

þingsályktunar um staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1361 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Umboðsmanns barna við tillögu til 

þingsályktunar um staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1384 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 376-310. mál 

Alþt, 2010-2011, A-deild. þskj. 1866-310. mál 

Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1867-310. mál 

Alþt. 2011-2012, A-deild, 1529- 290. mál 

Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 552-4. mál 

Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj.551-4 mál 

Alþt. 2011-1012, A-deild,  þskj. 4-4. mál 

Alþt. 2011-2012, A-deild, 4. mál, umsögn Landlæknisembættisins við tillögu til 

þingsályktunar um staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 140/225 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2011-2012, A-deild, 4. mál, umsögn Rannsóknartofu í kvenna-og kynjafræðum við 

tillögu til þingsályktunar um staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1414 aðgengilegt á vef 

Alþingis 

Alþt. 2011-2012, A-deild, 4. mál, umsögn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands við tillögu til 

þingsályktunar um staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 140/198 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155-155. mál 

Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 808-467. mál 

Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141-671. mál 

Alþt. 2014-2015, A-deild, Þskj. 1141-671. mál, Frumvarp til laga um staðgöngumæðrun 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Barnaheilla við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/479 

aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Guðmundar Pálsson sérfræðings við frumvarpið, 

erindi nr. Þ 145/380 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands við frumvarpið, 

erindi nr. Þ 145/396 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Læknafélags Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 

145/467 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Rannsóknarstofnunar í jafnréttisfræðum við 

frumvarpið, erindi nr. Þ 145/376 aðgengilegt á vef Alþingis 



viii 
 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Samtakanna 78 við frumvarpið, erindi nr. Þ 

145/344 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Sálfræðingafélags Íslands við frumvarpið, erindi 

nr. Þ 145/372 aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Staðgöngu við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/371 

aðgengilegt á vef Alþingis 

Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál 

 

 

Alþjóðarlegir sáttmálar  

Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (Barnasáttmálinn), sbr. lög nr.  19/2013.  

Lög um viðurkenningu og fullnustu erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu 

brottnuminna barna (Haagsamningurinn ), sbr. lög nr. 160/1995. 

 

Alþjóðlegar yfirlýsingar 

Genfaryfirlýsing um réttindi barna ( samþykkt 26. september 1924)  

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna ( samþykkt 10. desember 1948)  

Yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (samþykkt 20. nóvember 1959) 

 

 

Reglugerðir 

Reglugerð nr. 238/2005 um ættleiðingar 

Reglugerð nr. 144/2009 um tæknifrjóvgun   

  



ix 
 

Erlend lagaskrá  

Danmörk 

LBKG 2014-10-07 nr.  1085 Forældreansvarsloven 

LBKG 2014-10-07 nr. 1097 Børneloven 

LBKG 2015-01-19 nr.  93. Kunstig befrugtningsloven  

Noregur 

LOV-1981-04-08-7 Lov om barn og foreldre (barnelova) 

LOV-2003-12-05-100 Lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. 

(bioteknologiloven). 

Finnland 

11/2015 Faderskapslag 

1237/2006 Lag om assisterad befruktning 

Grikkland 

Constitution of Greece 

3089/2002,  MEDICAL ASSIST Human reproduction 

Bretland 

Surrogacy Arrangements Act 1985 

The human fertilisation and embryology Act 2008 (HEFA) 

Kanada 

Consolidated federal laws of canada, Assisted Human Reproduction Act 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

Dómar  

Héraðsdómar: 

Héraðsdómur Reykjavíkur frá 2. júlí 2015 , mál nr. E-4732/2014 

Héraðsdómur Reykjavíkur frá 2. mars 2016,  mál nr. E-2488/2015 

Hæstaréttardómar: 

Hrd. frá 6. maí 1999, mál  nr. 151/1999   (táknmálstúlkur) 

Hrd. frá 9. júní 2016, mál  nr. 661/2015 

Dómar Evrópudómstólsins: 

Odievre v. France App no. 42326/98 (ECtHR, 13 febrúar 2003) 

S.H. and others v. Austria App no. 57813/00 (ECtHR, 3 nóvember 2011) 

Godelli v. Italy App no. 33783/09 (ECtHR, 25 september 2012) 

Labasse v. France App no. 65941/11 (ECtHR, 26 júní 2014) 

Menneson v. France App no. 65192/11 (ECtHR, 26 júní 2014) 

Paradiso and Campanelli v. Italy App no. 25358/12 (ECtHR, 27 janúar 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

1 Inngangur 

  Í nútímasamfélagi er staðreyndin sú að börn eru getin við fjölbreyttar kringumstæður 

hvað varðar erfða- og líffræðilegan skyldleika við foreldra sína. Tækniframfarir á undanförnum 

áratugum hafa verulega aukið möguleika barnlausra einstaklinga til þess að fjölga sér. Þó eru 

enn einstaklingar sem eru ófærir um að geta börn. Slíkt getur valdið miklu hugarangri og sorg. 

Löngunin til að eignast barn og gleðin sem fylgir nýfæddu barni eru meðal sterkustu tilfinninga 

sem hægt er að upplifa. Það er því skiljanlegt að samkennd með þeim sem glíma við barnleysi 

sé mikil og að sífellt sé verið að leita fleiri leiða til þess að veita fleirum tækifæri til þess að 

eignast börn.1 Endurspeglast þetta meðal annars í þingsályktun um staðgöngumæðrun sem 

samþykkt var á Alþingi þann 18. janúar 2012 og frumvarpi til laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni, sem fyrst var lagt fram á 144. löggjafarþing 2014–2015 og síðan aftur 145. 

löggjafarþing 2015–2016, en hefur enn ekki verið samþykkt.2  

Fjölskyldan er talin hornsteinn samfélagsins. Almennt er talið að fullorðnir einstaklingar 

eigi rétt á því að stofna fjölskyldu, sbr. meðal annars 1. mgr. 16. gr. Mannréttindayfirlýsingar 

Sameinuðu þjóðanna og 1. mgr. 12. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994. Þá 

er almennt viðurkennt að allar manneskjur séu jafnréttháar og eigi að njóta sömu réttinda og 

tækifæra.3 Þó verður að huga að því hversu langt er siðferðislega réttlætanlegt að ganga í leið 

okkar að því markmiði að aðstoða fólk við að stofna fjölskyldu. Frelsi einstaklingsins 

takmarkast við frelsi annarra og má því ekki víkja til hliðar réttindum eins einstaklings í þeim 

tilgangi að aðstoða annan við að upplifa þá gleði sem fylgir því að eignast barn.4 

Mikil umræða hefur átt sér stað um staðgöngumæðrun á undanförnum árum og sem fyrr 

segir hafa verið lögð fram frumvörp á þar sem lagt er til að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

verði heimiluð hér á landi, en þau hafa enn ekki náð fram að ganga.  

Þegar metið er hvort heimila eigi staðgöngumæðrun þarf að huga að ýmsum 

siðferðislegum og lögfræðilegum álitaefnum. Þeir sem eru andstæðir staðgöngumæðrun halda 

því fram að slíkt fyrirkomulag brjóti ekki einungis gegn mannréttindum þeirrar konu sem er 

                                                           
1 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 376-310. mál. 
2 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
3 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ 49 

<http://www.regeringen.se/contentassets/e761299bb1a1405380e7e608a47b3656/olika-vagar-till-foraldraskap-

sou-201611> skoðað 13. apríl 2016. 
4 Sólveig Anna Bóasdóttir, „Mannleg reisn - mannhelgi“ <http://tru.is/pistlar/2011/03/mannleg-reisn-

mannhelgi/> skoðað 8. nóvember 2016. 
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staðgöngumóðir heldur einnig barnsins sem hún gengur með.5 Á undanförnum árum hefur verið 

lögð sífellt meiri áhersla á sjálfstæð réttindi barna og hefur samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins (hér eftir Barnasáttmálinn) verið lögfestur hér á landi, sbr. lög nr. 19/2013. Hér 

verður því lögð áhersla á að fjalla um staðgöngumæðrun út frá réttindum barna. Lengi býr að 

fyrstu gerð, er orðatiltæki sem hefur fylgt okkur Íslendingum í langan tíma. Þegar metið er hvort 

stíga eigi það mikla skref að heimila staðgöngumæðrun er mikilvægt að hafa þessa orð í 

farteskinu og hugsa sérstaklega að því hvort slíkt geti talist í samræmi við réttindi og hagsmuni 

barna. 

  Markmið þessarar ritgerðar er að fjalla um staðgöngumæðrun með áherslu á réttindi 

barna. Skoðað verður hvort og þá að hvaða skilyrðum uppfylltum staðgöngumæðrun geti talist 

í samræmi við hagsmuni og réttindi barna. Leitað verður svara við rannsóknarspurningunni: 

Samrýmist staðgöngumæðrun réttindum barna? 

 Ritgerðin verður byggð upp með þeim hætti að í öðrum kafla verður farið almennt yfir 

réttindi barna og þær grundvallarreglur sem styðja við velferð og vernd barna. Í þriðja kafla 

verður fjallað um hugtakið foreldri. Í fjórða kafla verður leitast við að varpa ljósi á þá spurningu 

hvort það teljist til mannréttinda að eignast börn, hvort sem er gert með eða án aðstoðar. Til að 

svara þeirri spurningu verður farið yfir réttarstöðuna eins og hún er nú, auk þess sem 

mismunandi stöðu karla og kvenna verður gerð skil. Í fimmta kafla verður fjallað rök með og á 

móti staðgöngumæðrun. Í sama kafla er litið á almenn skilyrði til staðgöngumæðrunar, annars 

vegar fulla staðgöngu og hins vegar hefðbundna staðgöngu eða staðgöngu að hluta. Sömuleiðis  

er regluverkið um samninga vegna staðgöngumæðrunar gerð skil, hvort þeir eigi að geta talist 

bindandi eður ei. Að lokum í fimmta kafla er staðgöngumæðrun í öðrum löndum skoðuð. Í 

sjötta kafla eru viðhorf til staðgöngumæðrunar í brennidepli, bæði er erlendum rannsóknum 

gerð skil sem og íslenskum skoðanakönnunum. Í sjöunda kafla forsaga frumvarps til 

staðgöngumæðrunar rakin. Einnig verða gerð skil á skilyrðum og álitamálum vegna 

staðgöngumæðrunar í sama kafla. Umsagnir hagmunaaðila og annarra aðila við 

þingsályktunartillögum og frumvörpum um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verða einnig 

skoðuð í þessum kafla. Dómaframkvæmdir bæði hérlendis og erlendis hljóta umfjöllun í áttunda 

kafla. Í níunda kafla verður svo fjallað um staðgöngumæðrun út frá réttindum barna og leitað 

svara við rannsóknarspurningunni. Að lokum er samantekt og lokaorð í tíunda kafla.  

  

                                                           
5 Alþt. 2011-2012, A-deild, 4. mál, umsögn Landlæknisembættisins við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 140/225 aðgengilegt á vef Alþingis. 
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2 Réttindi barna 

  Lengi vel var litið á börn sem „eign“ foreldra sinna sem nutu ekki sjálfstæðra 

mannréttinda. Miklar breytingar urðu á þessu viðhorfi á 20. öld, sem kölluð hefur verið „öld 

barnsins“.6 Þessar miklu viðhorfsbreytingar hafa skilað sér í því að nú er almennt viðurkennt að 

börn njóti sjálfstæðra réttinda.7 Börn eru viðkvæmur þjóðfélagshópur sem þarfnast verndar.8 Af 

reynslu hafa verið sett lög og reglur um þennan hóp í þeim tilgangi að tryggja börnum samtímis 

vernd og rödd.  

  Fyrstu heildstæðu barnalögin voru sett hér á landi árið 1981. Þá var tekið fyrsta skrefið 

í átt að nýrri nálgun á barnarétti.9 Árið 1992 voru lögin endurskoðuð en þá var lögð áhersla á 

hagsmuni barnsins og að gera skyldi það sem er barninu fyrir bestu. Gildandi barnalög eru frá 

árinu 2003, sbr. lög nr. 76/2003. Með þessum lögum komu fram nýmæli á sviði feðrunarreglna 

og nýjar reglur sem tengdust tæknifrjóvgun.10  

Barn á rétt á kærleiksríkum foreldrum sem veita því vernd, umönnun og góð 

uppeldisskilyrði.11 Í barnalögunum koma fram víðtæk réttindi barnsins og í lögum um 

tæknifrjóvgun með lögum nr. 55/1996, lög um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og 

fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, (hér eftir nefnd tæknifrjóvgunarlög) segir að aðeins 

megi framkvæma aðgerðina ef ætla má að barninu sem verður til við tiltekna aðgerð verði 

tryggð þroskavænleg uppeldisskilyrði.12 Verðandi foreldrar þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði 

til að tryggja að barnið fái gott uppeldi og öruggt heimili.  

2.1 Almennt um Barnasáttmálann  

Réttindi barna voru fyrst viðurkennd á alþjóðlegum vettvangi með Genfaryfirlýsingunni sem 

samþykkt var af Þjóðabandalaginu árið 1924. Yfirlýsingin hafði að geyma nokkrar reglur um 

hvernig eigi að standa að börnum ef um stríðshörmungar er að ræða. Sú yfirlýsing varð síðan 

grunnurinn að sérstakri yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 1959. Þessar 

                                                           
6 Hrefna Friðriksdóttir, „Samningur um réttindi barnsins“ í Björg Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir og 

Róbert Ragnar Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu þjóðanna : meginreglur, framkvæmd og áhrif 

á íslenskan rétt (Bókaútgáfan Codex 2009) 290. 
7 „Ársskýrsla umboðsmanna barna“ <http://barn.is/media/359022/SUB-2014.pdf> skoðað 16. apríl 2016. 
8 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155-155. mál, Uppbygging og efni samningsins um réttindi barnsins. 
9 Davíð Þór Björgvinsson, Barnaréttur (Bókaútgáfa Orators 1995) 20. 
10 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál, IV. Barnalög. 
11 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
12 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál. 
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yfirlýsingar voru þó ekki formlega bindandi.13 Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna var því ákveðið 

að árið 1979 skyldi verða ár barnsins og það ár hófst undirbúningur að gerð bindandi 

þjóðréttarsamnings um réttindi barna.14 Samningaferlið tók heil tíu ár, en hinn 20. nóvember 

1989 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna loks samþykktur. Barnasáttmálinn var fullgiltur 

fyrir hönd Íslands árið 1992 og lögfestur með lögum nr. 19/2013. Barnasáttmálinn tryggir 

börnum ýmis mannréttindi og leggur um leið skyldur á aðildarríkin sem eiga að tryggja hag 

barnsins.15  

2.2 Grundvallareglurnar 

Í Barnasáttmálanum er að finna ýmis ákvæði sem tryggja börnum bæði borgaraleg- og 

stjórnmálaleg réttindi sem og efnahagsleg-, félagsleg- og menningarleg réttindi.16 Öll ákvæði 

sáttmálans eru talin jafnrétthá og hefur nefnd Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (hér 

eftir Barnaréttarnefndin) sem hefur eftirlit með sáttmálanum, sbr. 43. gr. Barnasáttmálans, lagt 

áherslu á að litið sé á sáttmálann sem eina heild. Barnaréttarnefndin hefur engu að síður lýst því 

yfir að fjögur ákvæði sáttmálans feli í sér svokallaðar grundvallarreglur, sem hafi sérstakt vægi 

við túlkun annarra ákvæða.17 

Fyrst ber að nefna jafnræðisreglu sbr. 2 gr. Barnasáttmálans. Samkvæmt henni á að 

tryggja öllum börnum sömu réttindi, óháð stöðu þeirra sjálfra eða foreldra þeirra. Næsta ber að 

nefna grundvallaregluna sem er í 6 gr. sáttamálans sem kveður á um rétt til lífs, afkomu og 

þroska einstaklingsins. Hlutverk fjölskyldunnar má glöggt sjá í inntaki þessarar greinar, en talið 

er mikilvægt fyrir þroska barna að fá að alast upp inn fjölskyldu við ást og hamingju til þess að 

persónuleiki þeirra eigi möguleika að mótast á heilbrigðan og jákvæðan hátt. Í 12. gr. sáttmálans 

er svo tekið fram að börn, sem myndað geta eigin skoðanir, eigi rétt á að tjá sig um öll mál sem 

varða þau og að bera skuli virðingu fyrir sjónarmiðum barna. Með 12 gr. er því slegið föstu að 

börn séu fullgildir þátttakendur í samfélaginu sem eiga sjálfstæð mannréttindi. Að lokum má 

nefna 3. gr., en í 1. mgr. 3. gr. segir að það sem er barni fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang 

                                                           
13 Michael Freeman, „Children’s Health and Children’s Rights: An Introduction“ (2005) 13 (1/2) International 

Journal of Children’s Rights 1; „Um barnasáttmálann“ 

<http://barnasattmali.is/barnasattmalinn/umbarnasattmalann.html> skoðað 17. apríl 2016. 
14 Anna Guðrún Björnsdóttir og Guðmundur Eiríksson, „Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins“ 

(1993) 2 Úlfljótur, tímarit laganema 145; Þórhildur Líndal (ritstj.), Barnasáttmálinn: Rit um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins með vísun í íslenskt lagaumhverfi (UNICEF Ísland 2007) 6. 
15 „Réttindi barna | Unicef“ <http://unicef.is/r%C3%A9ttindi-barna> skoðað 8. apríl 2016. 
16 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 31. 
17 Þórhildur Líndal (n. 13) 7. 
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þegar félagsmálastofnanir á vegum hins opinbera eða einkaaðila, dómstólar, stjórnvöld eða 

löggjafarstofnanir gera ráðstafanir sem varða börn.18  

Sem fyrr segir hefur Barnasáttmálinn verið lögfestur hér á landi og eru fyrrnefndar 

grundvallarreglur því hluti af íslenskri löggjöf. Grundvallarreglurnar má einnig finna víða 

annars staðar í lögum. Má þar helst nefna 1. gr. barnalaga nr. 76/2003, eins og henni var breytt 

með 1. gr. laga nr. 61/2012, sem fjallar almennt um réttindi barns.  

2.3 Friðhelgi einkalífs og fjölskyldu 

Réttur einstaklinga til friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu er meðal annars tryggður í 71. 

gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 og 8. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. 

lög nr. 62/1994 (MSE) Réttur barna til friðhelgi einkalífs er enn fremur tryggður í 16. gr. 

Barnasáttmálans. Í friðhelgi einkalífs felst meðal annars réttur einstaklinga til þess að ráða yfir 

eigin lífi og líkama og njóta friðar um einkahagi sína.19 Í friðhelgi fjölskyldulífs felst réttur 

barna til þess að njóta umönnunar foreldra sinna, án óþarfa afskipta.20 Ýmis ákvæði 

Barnasáttmálans útfæra nánar rétt barna til þess að þekkja og njóta umönnunar beggja foreldra 

sinna, svo sem 7. og 18. gr. sáttmálans.  

2.4 Réttur barna til að þekkja uppruna sinn 

Almennt er talið skipta miklu máli fyrir þroska og tilfinningalíf einstaklinga að þekkja uppruna 

sinn og vita hverjir kynforeldrar þeirra eru.21 Réttur barna til þess að þekkja líffræðilegan 

uppruna sinn er verndaður í 1. mgr. 7. gr. Barnasáttmálans. Rétturinn til þess að þekkja uppruna 

sinn er auk þess talinn njóta verndar fyrrnefndra ákvæða um friðhelgi einkalífs.22 Ýmis ákvæði 

íslenskra laga miða einnig að því að tryggja þennan rétt. Þannig kemur til dæmis fram í 1. gr. 

a. barnalaga, sbr. 2. gr. laga nr. 61/2012, að barn eigi rétt að þekkja foreldra sína. Einnig má 

benda á 27. gr. laga um ættleiðingar nr. 130/1999 (ættleiðingarlög). Þar er börnum sem eru 

ættleidd tryggður réttur til þess að fá að vita hverjir eru kynforeldrar þess. Sambærilega reglu 

er ekki að finna í lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa 

manna til stofnfrumurannsókna því samkvæmt 2. mgr. 4. gr. þeirra laga getur kynfrumugjafi 

                                                           
18 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155-155. mál, Uppbygging og efni samningsins um réttindi barnsins; 

Grundvallarreglur samningsins um réttindi barnsins. 
19 Alþt. 1994-1995, A-deild, þskj. 389-297 mál. 
20 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: Mannréttindi (Codex 2008) 313. 
21 Páll Sigurðsson, Mannhelgi: höfuðþættir almennrar persónuverndar / Páll Sigurðsson (Codex 2010) 232. 
22 sama heimild 234. 
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óskað eftir nafnleynd. Það er því ljóst að íslensk lög tryggja ekki öllum börnum sem getin eru 

með tæknifrjóvgun rétt til þess að þekkja uppruna sinn.23 

Sem fyrr segir leiðir af 2. gr. Barnasáttmálans að öll börn eiga sama rétt og verða 

aðildarríki að grípa til allra viðeigandi ráðstafana til að koma í veg fyrir að börnum sé 

mismunað. Þetta leiðir jafnframt af almennum jafnræðisreglum, sbr. til dæmis 1. mgr. 65. gr. 

stjórnarskrárinnar. Er því ljóst að öll börn eiga að njóta sama réttar til þess að þekkja uppruna 

sinn, óháð því hvort barn sé ættleitt, hafi orðið til með tæknifrjóvgun eða eftir atvikum 

staðgöngumæðrun. Sem fyrr segir er það hins vegar ekki raunin samkvæmt íslenskum lögum.  

Þó má benda á að talið hefur verið heimilt takmarka rétt barna til að þekkja uppruna sinn 

út frá réttindum annarra til friðhelgis. Má til dæmis benda á dóm Mannréttindadómstóls Evrópu 

(MDE), frá árinu 2003 í máli Odievre gegn Frakklandi. Þar var kærandi ættleidd kona sem fór 

að leita uppruna síns. Kynmóður hennar hafði verið lofað að nafni hennar yrði haldið leyndu 

og neituðu frönsk yfirvöld henni um upplýsingar af þeim sökum. Kærandi kærði ákvörðunina 

til Mannréttindadómstólsins þar sem hún taldi um að ræða brot á 8.gr. sáttmálans. Meirihluti 

dómstólsins sagði að ekki væri um brot að ræða vegna friðhelgi kynforeldra hennar. 

Minnihlutinn komst að gagnstæðri niðurstöðu. Minnihlutinn grundvallaði niðurstöðu sína m.a. 

á 7. gr. Barnasáttmálans. Velta má fyrir sér hvort að niðurstaðan hefði verið önnur ef lögð hefði 

verið áhersla á ákvæði Barnasáttmálans upphaflega. Sérstaklega má velta fyrir sér hvort leggja 

hefði átt ríkari áherslu á 3. gr. Barnasáttmálans, en af henni leiðir að hagsmunir barna eiga að 

vega þyngra en hagsmunir fullorðinna. Á sama tíma er erfitt að brjóta trúnað sem fólki hefur 

verið lofað með löggjöf.24 

Í dómi MDE frá árinu 2012 í máli Godelli gegn Ítalíu komst dómstólinn að annarri 

niðurstöðu. Í því máli hafði kona leitað eftir upplýsingum um uppruna sinn frá ítölskum 

yfirvöldum en henni var hafnað. Mannréttindadómstólinn taldi þetta vera brot á réttindum 

konunnar skv. 8. gr. MSE, þar sem dómstóllinn taldi ítölsk yfirvöld ekki hafa tekið tillit til 

hagsmuna barnsins og réttar konunnar til að þekkja uppruna sinn. 25  

                                                           
23 „Skýrsla til barnaréttarnefndar Sameinuðu þjóðanna 2010“ 7 

<http://barn.is/media/19029/ub_skyrsla_til_barnarettarnefndar_sth_2010.pdf> skoðað 16. apríl 2016. 
24 Odievre v. France App no. 42326/98 (ECtHR, 13. febrúar 2003). 
25 Godelli v. Italy App no. 33783/09 (ECtHR, 25. september 2012). 
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2.5 Réttur barns til að viðhalda auðkennum sínum  

Ekki eru allir sammála um hvað móti barn, þ.e. hvort það séu erfðarþættir eða uppeldi barns. Í 

Njálu segir „fjórðungi bregður til fósturs“26 og mun hafa verið átt við að skapgerð barns mótast 

að einum fjórða hluta af uppeldi en að þremur fjórðu af erfðum og öðrum þáttum. Enn í dag er 

viðurkennt að ýmsir þættir auðkenni barn og móti sjálfsmynd þess. Í 8. gr. Barnasáttmálans 

kemur fram að barn eigi rétt á að viðhalda þeim atriðum sem auðkenna það sem einstakling. 

Rétturinn til þess að viðhalda auðkennum sínum er einnig talinn felast í ákvæðum um friðhelgi 

einkalífs. 

Í 8. gr. Barnasáttmálans eru nefndir þrír þættir sem auðkenna barn, þ.e. ríkisfang, nafn 

og fjölskyldutengsl. Þessi atriði eru einungis nefnd í dæmaskyni og skilgreina önnur ákvæði 

Barnasáttmálans nánar þau atriði sem auðkenna barn og njóta þar með verndar 8. gr. 

sáttmálans.27 Má í því sambandi til dæmis benda á 30. gr. um réttinn til að njóta eigin menningar, 

trúar og tungumáls og 20. gr. sem kveður á um að barn sem ekki nýtur fjölskyldu sinnar eigi 

rétt á festu og jafnvægi í uppeldi sínu varðandi trú, menningu og tungumál. Auk þess má nefna 

ýmis önnur atriði sem skipta barn máli og þarf að vernda, s.s. saga barnsins, hvaðan það kemur 

og við hvað aðstæður það bjó, hver tók ákvarðanir sem höfðu áhrif á líf barnsins, hverjir eru 

styrkleikar barnsins og hæfileikar, sem og læknis og erfðarsaga barnsins.28 

  

                                                           
26 Sveinn Yngvi Egilsson, Brennu-Njálssaga: texti Reykjabókar / Sveinn Yngvi Egilsson annaðist útgáfuna (2. útg., 
Bjartur 2004) 42 kafli. 
27 Rachel Hodgkin og Peter Newell, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child (3. 

útg., Unicef 2007) 113. 
28 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 56–59. 
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3 Hugtakið foreldri 

Eins og áður hefur komið fram eiga börn rétt á því að þekkja og njóta umönnunar foreldra sinna. 

Það er áhugavert að hugtakið foreldri er ekki skilgreint með beinum hætti í núgildandi 

barnalögum. Hugtakið virðist samt sem áður nokkuð fastmótað í hugum flestra.29 Samkvæmt 

íslenskri orðabók er skýring á orðinu foreldri stutt og laggóð; faðir eða móðir barns.30 

  Foreldri getur átt við föður eða móður barns eða þann aðila sem gegnir því lykilhlutverki 

að ala barnið upp. Önnur hugtök hafa þó einnig þýðingu í lífi barns og tákna þau öll orðið 

foreldri með einum eða öðrum hætti. Fósturforeldri, stjúpforeldri, sambúðarforeldri, 

forsjáforeldri og kjörforeldri eru hugtök sem koma fyrir víða í íslenskri löggjöf.  

3.1 Þróun  

Með hugtakinu foreldri samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 er almennt átt við föður og móður 

barnsins sem skráð eru foreldrar barns og eru oftast kynforeldrar barnsins.31 Um lagalega skyldu 

foreldra gagnvart barni er fjallað í V. kafla barnalaga. Forsjá lýsir sambandi milli barns og þess 

foreldris sem ber lagalega ábyrgð á barninu. Það hugtak kom fyrst inn í lög með barnalögum 

nr. 9/1981, en fram að þeim tíma var notað hugtök eins og forræði eða foreldravald yfir barni. 

Þau hugtök þóttu hins vegar endurspegla úrelt viðhorf til barna og leggja of mikla áherslu á 

vald foreldra yfir börnum sínum.32 Foreldrum bar að annast barn sitt og sýna því virðingu og 

umhyggju. Forsjá felur einnig í sér að foreldrum ber að tryggja barni fjárhagslegt öryggi, 

húsaskjól, fæði og klæði, auk að huga að og varðveita andlega heilsu barnsins. Forsjáaðilum 

ber einnig að sjá til þess að barn fá menntun eða starfsþjálfun miða við getu þess og áhuga.33  

Breytingar hafa orðið á fjölskyldugerðum gegn um tíðina. Í dag er hin hefðbundna 

„kjarnafjölskylda“, þ.e. hjón af gagnstæðu kyni með tvö börn, ekki endilega normið. Er því 

erfitt að finna eina skilgreiningu eða orð yfir fjölskyldu og foreldra í dag. Nú til dags er gert ráð 

fyrir meiri breytileika í foreldrahlutverkinu. Má það meðal annars rekja til aukinnar 

skilnaðartíðni, aukinnar áherslu á jafnari þátttöku beggja kynja þegar kemur að uppeldi barna, 

tækniframfara og aukinna réttinda hinsegin fólks. Birtingarformið kemur m.a. fram í 

breytingum í lögum, svo sem er um rétt feðra til fæðingarorlofs sbr. lög nr. 95/2000 um 

fæðingar- og foreldraorlof.34 Enn fremur má nefna breytingu á lagaákvæðum um sameiginlega 

                                                           
29 Árni Böðvarsson, Íslensk orðabók handa skólum og almenningi (Bókaútgáfa Menningarsjóðs 2002) 148. 
30 Árni Böðvarsson (n. 28). 
31 Hrefna Friðriksdóttir, Handbók : barnalögin nr. 76/2003 með síðari breytingum (Úlfljótur 2013) 14. 
32 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 44–55. 
33 „Umboðsmaður barna“ (Umboðsmaður barna) <https://barn.is/> skoðað 11. apríl 2016. 
34 Alþt. 1999–2000, A-deild, þskj. 1065 - 623. mál. 
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forsjá, sbr. til dæmis 31. gr. barnalaga.35 Þá er nú viðurkennt að einstaklingar af sama kyni geti 

gengið í hjúskap og stofnað fjölskyldu, sbr. meðal annars 1. gr. laga nr. 31/1993 um hjúskap, 

sbr. breytingalög nr. 65/2010 og lög nr. 65/2006 um breytingar á lagaákvæðum er varða 

réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar og tæknifrjóvgun).36 Loks má nefna aðrar 

breytingar á lögum um tæknifrjóvgun, en nú geta einhleypar konur átt barn þó að enginn faðir 

sé í myndinni, sbr. breytingalög nr. 54/2008.37 

3.2 Móðerni og faðerni 

Barn á lögum samkvæmt rétt til þess að þekkja báða foreldra sína, sbr. 1. gr. a. barnalaga. Í 

barnalögunum er ekki að finna lagalega skilgreiningu á móðerni. Gengið er út frá því að kona 

sem gengur með og fæðir barn sé móðir þess.38 Þannig er að mörgu leyti enn byggt á hinni fornu 

rómversku reglu „mater semper certa est“, eða móðerni er ávallt öruggt.39 Flest lönd miða sitt 

lagaumhverfi út frá þessari skilgreiningu. Þessi regla er þó ekki eins afdráttarlaus og hún var 

áður, þar sem tæknifrjóvgun getur mögulega valdið deilum um móðerni, sérstaklega þegar um 

gjafaegg, glasafrjóvgun eða staðgöngumæðrun er að ræða.40 

   Í barnalögum er þó tekinn af allur vafi um það að sú kona sem elur barn sem getið er 

við tæknifrjóvgun telst móðir þess, sbr. 1. mgr. 6. gr. barnalaga. Enn sem komið er telst 

staðgöngumæðrun óheimil með aðstoð hins opinbera hér á landi, sbr. 3. mgr. 5. gr. laga um 

tæknifrjóvgun.  

Móður er samkvæmt barnalögum skylt að feðra barn sitt ef hún er hvorki í hjúskap né í 

skráðri sambúð, sbr. 1 gr. barnalaga. Eina undatekning frá því birtist í 2. ml. 2. mgr. 3.gr., en 

þar segir „barn einhleyprar konu sem getið er við tæknifrjóvgun verður ekki feðrað“. Hafi móðir 

ekki feðrað barn innan sex mánaða frá fæðingu skorar sýslumaður á hana að gera ráðstafnanir 

til að feðra barnið, sbr. 7. gr. sömu laga. Börn sem getin eru innan hjúskapar eða skráðrar 

sambúðar eru feðruð eftir feðrunarreglunni pater est, sem lögfest er með 2.gr. barnalaga. Þó er 

hægt að fara í véfengingu á faðerni, sbr. 21. gr. barnalag. Faðernisreglan á einnig rætur sínar að 

rekja til Rómarréttar. Faðernisreglan felur í sér í stuttu máli að barn sem getið er á meðan móðir 

                                                           
35 Alþt. 2011-2012, A-deild, 1529- 290. mál. 
36 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 1445-340. mál. 
37 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 1306-620. mál. 
38 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 95. 
39 Ingeborg Schwenzer, „Tensions between Legal, Biological and Social Conceptions of Parentage“ (General 

Reports of the XVII th  Congress of the  International Academy of Comparative Law, 2007) 3 

<https://ius.unibas.ch/uploads/publics/6090/20110915154859_4e72024b1812a.pdf> skoðað 17. mars 2016. 
40 Ísland, Barnalög nr. 76/2003 ásamt greinargerð : gildistaka 1. nóvember 2003 (Dóms- og 

kirkjumálaráðuneytið 2003) 14. 
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er í hjúskap eða skráðri sambúð er feðrað sjálfkrafa. Hvað varðar hjúskap verður eignmaður 

móður barns talinn faðir þess ef það er getið í hjúskapnum eða skömmu eftir hjúskaparslit sé 

það hugsanlega getið í hjúskapnum.41 Hvað varðar skráða sambúð er barnið sjálkrafa feðrað ef 

móðir barns og maður sem hún lýsir föður þess hafa skráð sambúð sína í þjóðskrá við fæðingu 

þess skv 2. gr. barnalaga. Hvað varðar staðgöngumæðrun sem er til umfjöllunar í ritgerð þessari 

þarf að huga að með hvaða hætti reglum um móðerni og faðerni barns skuli vera háttað, en við 

mat á því er mikilvægt að hafa hagsmuni barna að leiðarljósi.  

3.3 Mismunandi tegundir foreldra 

Sem fyrr segir hafa fjölskyldur orðið mun fjölbreyttari á undanförnum árum. Þá hafa 

tækniframfarir gert það að verkum að það er ekki alltaf jafn augljóst hver eigi að teljast móðir 

eða faðir barns. Auk þess eiga sum börn einungis eitt foreldri eða tvo foreldra af sama kyni. 

Enn önnur börn alast jafnvel upp við það að fleiri en tveir fullorðnir einstaklingar gegna stöðu 

foreldris, en það hefur stundum verið kallað fjölforeldrauppeldi (e. multiple parenting).42 Er því 

ljóst að hugtakið foreldri er ekki eins fastmótað og það ef til vill virðist við fyrstu sýn.  

 Í daglegu tali er hugtakið foreldri almennt notað um kynmóður og kynföður sem taka 

þátt í að sinna uppeldi barns. Með kynmóður og kynföður er þá átt við foreldra sem eru 

erfðafræðilega tengdir barni og geta það með „náttúrulegum“ hætti. Sem fyrr segir getur 

hugtakið foreldri þó vísað til annarra aðila, svo sem kjörforeldra, stjúpforeldra eða 

fósturforeldra. Tæknifrjóvgun og staðgöngumæðrun hafa enn fremur gert það að verkum að 

barn getur í raun átt marga „foreldra“. Barn getur þannig átt líffræðilegan föður og föður í 

lagalegri merkingu. Barn gæti auk þess átt erfðafræðilega móðir, þ.e. konu sem leggur til egg 

og líffræðilega móður, þ.e. konu sem gengur með og fæðir barnið. Ef staðgöngumæðrun verður 

leyfð gæti staðan auk þess verið sú að þriðja konan yrði skráð móðir barnsins, án þess að 

tengjast því með erfðafræðilegum hætti.43  

  

 

 

 

                                                           
41 Hrefna Friðriksdóttir (n. 30) 32–33. 
42 Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson, Samkynhneigðir og fjölskyldulíf / ritstjórar Rannveig 

Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson (Háskólaútgáfan 2003) 23. 
43 Freeman (n. 12) 311–312. 
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4 Eru það mannréttindi að eignast börn? 

Eins og áður hefur komið fram er friðhelgi fjölskyldunnar tryggð í ýmsum 

mannréttindaákvæðum, þar á meðal 71. gr. stjórnarskrárinnar og 8. gr. MSE. Sú friðhelgi sem 

umrædd ákvæði veita er þó fremur talin ná til þess að vernda þau fjölskyldutengsl sem þegar 

eru til staðar, fremur en að vernda rétt einstaklinga til þess að mega stofna fjölskyldu og eignast 

börn.44  

Rétturinn til þess að stofna fjölskyldu nýtur hins vegar verndar í ýmsum alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum. Ein sú helsta er Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (MYSÞ) 

innihald yfirlýsingarinar er umfangmikið, en í 1. mgr. 16. gr. er fjallað um rétt manna til að 

stofna fjölskyldu.45 Enn fremur má benda á 1. mgr. 12. gr. MSE, en þar segir að karlar og konur 

á hjúskaparaldri hafi rétt á að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu í samræmi við landslög. 

Skiptar skoðanir eru um það hvort þetta feli í sér að það teljist til mannréttinda að eignast börn.  

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum um tæknifrjóvgun nr. 55/1996, 

sem tóku gildi þann 1. júní 1996, er tekið vel á þeirri spurningu hvort löggjöfin feli í sér 

viðurkenningu á að barnseignir teljist til mannréttinda. Þar segir að hafa beri í huga að 

einstaklingur eigi almennt ekki skilyrðislausan rétt til læknismeðferðar.46 Í því samhengi verði 

alltaf að meta nauðsyn meðferðar. Nokkuð ítarlega er farið yfir þau skilyrði sem annað hvort 

parið eða konan þarf að uppfylla til þess að eiga rétt á tæknifrjóvgun og ástæður skilyrðanna 

reifaðar í athugasemdum með frumvarpinu. Má segja að rauði þráðurinn sé sá að réttindi 

barnsins séu alltaf sterkari en réttur foreldranna. Lögð er höfðuáhersla á að uppeldsaðstæður 

barnsins verði með sem bestu móti.47 Er það einnig í samræmi við fyrrnefnda grundvallarreglu 

3. gr. Barnsáttmálans. 

Í athugasemdunum er tekið á þeirri þversögn sem margir halda á lofti varðandi það að 

foreldrar sem óska eftir læknisfræðilegri hjálp við að eignast barn þurfi að uppfylla ströng 

skilyrði, á meðan ríkið skipti sér ekki að hæfi væntanlegra foreldra sem geta eignast börn á 

náttúrulegan hátt. Þar kemur fram að það þykir réttlætanlegt í ljósi þess að frjóvgunin er 

beinlínis framkvæmd á heilbrigðisstofnun og því eðlilegt að hjálpinni fylgi einhver ábyrgð.48 

                                                           
44 Páll Sigurðsson (n. 20) 247. 
45 Guðmundur Alfreðsson og Jakob Þ. Möller, „Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna“ í Björg 

Thorarensen, Hjördís Björk Hákonardóttir og Róbert Ragnar Spanó (ritstj.), Mannréttindasamningar Sameinuðu 

þjóðanna: meginreglur, framkvæmd og áhrif á íslenskan rétt (Bókaútgáfan Codex 2009). Bls 18-19,21 
46 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál Greinagerð, VIII ýmis álitamál. 
47 sama heimild. 
48 sama heimild. 
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Sú ábyrgð er m.a að ganga úr skugga um að barnið alist upp við heppilegar uppeldisaðstæður, 

sem og laga- og félagslega tryggð kjör. Í niðurlagi þessara athugasemda með frumvarpinu segir 

berum orðum að það sé ekki skilyrðislaus réttur einstaklings að fá að gangast undir 

tæknifrjóvgun og því er það engan veginn hægt að fullyrða að þarna sé verið að taka af skarið 

og viðurkenna barneignir sem mannréttindi.49 

Eðli málsins samkvæmt geta mannréttindi ekki bara verið fyrir suma og þarf því að 

tryggja að fólki sé ekki mismunað með ómálefnalegum hætti þegar kemur að réttinum til að 

stofna fjölskyldu. Þó er ekkert því til fyrirstöðu að settar séu takmarkanir og sett skilyrði, svo 

framarlega sem þau eru málefnaleg.50 Á þetta reyndi meðal annars í máli S. H. og annarra gegn 

Austurríki frá árinu 2011, mál MDE nr. 57813/00. Í því máli var austurrískum hjónum neitað 

um glasafrjóvgun með gjafakynfrumum. Þau áttu við ófrjósemi að stríða. Hjónin töldu að brotið 

varðaði við 8. gr. MSE um friðhelgi fjölskyldu og 14. gr. er kveður á um bann við mismunun. 

Undirdeild dómstólsins taldi þetta brot gegn sáttmálanum. Austurríki undi ekki þessari 

niðurstöðu og skaut málinu til yfirdeildar sama dómstóls og þeir tóku fram að glöggt mætti sjá 

skýra þróun í aðildarríkjum Evrópuráðins varðandi glasafrjóvganir með gjafakynfrumum. Þessi 

þróun takmarkaði ekki svigrúm hvers ríkis fyrir sig til að taka afstöðu varðandi þessi mál. Var 

niðurstaðan því sú að Austurríki hefði ekki brotið gegn réttindum kærenda samkvæmt 

sáttmálanum.51 Því er ljóst að MDE telur að ríki geti valið hversu víðtæk löggjöfin er varðandi 

tæknifrjóvgunarmeðferðir og þá einnig hversu langt er gengið í því að bjóða opinbera aðstoð 

við að eignast barn.52 Má því túlka þetta á þann hátt að það að eignast barn telst vera forréttindi 

að mati MDE en ekki mannréttindi.  

4.1 Frjósemisréttindi  

Miðað við það sem að framan greinir má halda því fram að það séu ekki mannréttindi að fá 

aðstoð við að eignast barn. Hins vegar hefur verið viðurkennt að í rétti til friðhelgi einkalífs 

felist meðal annars réttur til þess að ráða yfir eigin lífi og líkama. Af því leiðir að einstaklingar 

eða pör eiga að geta tekið sjálfstæða ákvörðun um barneignir, tímasetningar þeirra og fjölda 

barna. Þetta hafa stundum verið kölluð frjósemisréttindi (e. reproductive rights).53 Hugtakið 

hefur einnig verið talið koma í veg fyrir þvingaðar fóstureyðingar eða ófrjósemisaðgerðir. 

                                                           
49 sama heimild. 
50 Páll Sigurðsson (n. 20) 247. 
51 S.H. and others v. Austria App no. 57813/00 (ECtHR, 3. nóvember 2011). 
52 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
53 „United Nations Population Division | Department of Economic and Social Affairs“ 

<http://www.un.org/en/development/desa/population/theme/rights/> skoðað 16. apríl 2016. 
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Jafnframt telja margir þennan rétt ná til frjálsra fóstureyðinga að aðgangs að getnaðarvörnum, 

þótt það sé umdeilt í ýmsum löndum.54 Má það meðal annars rekja til þess að það eru skiptar 

skoðanir um það hvenær barnæskan hefst, þ.e. hvort fóstur eigi að njóta réttinda eins og barn.55 

Hér á landi er almennt talið að barnæskan hefjist við fæðingu, en fóstur nýtur engu að síður 

ákveðinna lágmarksréttinda. Má til dæmis benda á að skylt er að tilkynna til 

barnaverndarnefndar ef ástæða er til að ætla að heilsu eða lífi ófædds barns er stefnt í hættu, 

sbr. 2. mgr. 16. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002. Einnig má nefna að barn, sem getið er, áður 

en arfleifandi fellur frá, á erfðarétt, ef það fæðis lifandi samkvæmt 21. gr. erfðalaga nr. 8/1962.  

Frjósemisréttindi njóta ákveðinnar verndar hér á landi, sbr. meðal annars lög um ráðgjöf 

og fræðslu varðandi kynlíf og barneignir og um fóstureyðingar og ófrjósemisaðgerðir nr. 

25/1975. Þar kemur meðal annars fram að það sé refsivert að framkvæma fóstureyðingu eða 

ófrjósemisaðgerð án samþykkis þess sem á í hlut, sbr. 31. gr. laganna.  

4.2 Réttur til þess að ala upp börn 

Friðhelgi fjölskyldu er talin ein mikilvægustu mannréttindi sem völ er á. Sem fyrr segir eru 

þessi réttindi varin í stjórnarskrá hér á landi og öðrum alþjóðlegum mannréttindasáttmálum. Er 

því ljóst að foreldrar og börn eiga almennt gagnkvæman rétt á því að búa saman og vera ekki 

aðskilin gegn vilja sínum.56 Þessi réttur er þó ekki afdráttarlaus, heldur getur verið nauðsynlegt 

að takmarka hann við ákveðnar aðstæður, til þess að tryggja réttindi barna. Á það til dæmis við 

þegar foreldrar geta af einhverjum ástæðum ekki tryggt velferð barna sinna. Það er hlutverk 

barnaverndaryfirvalda að bregðast við í slíkum tilfellum, sbr. barnaverndarlög nr. 80/2002. 

Barnavernd á þó ávallt að leitast við að vinna með foreldrum og veita þeim stuðning og ber 

einungis að fjarlægja börn af heimilum sínum þegar ljóst er að önnur og vægari úrræði duga 

ekki til, sbr. m.a. 4. gr. barnaverndarlaga.  

Ef staðgöngumæðrun verður heimiluð hér á landi þarf að tryggja velferð barna, en sem 

fyrr segir hefur verið talið að það fylgi því ákveðin ábyrgð að aðstoða fólk við að eignast barn. 

Í því frumvarpi sem hefur verið lagt fram hér á landi, sbr. 4. gr. frumvarps til laga um 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni,57 er gert ráð fyrir að gerðar séu ríkar kröfur til bæði 

                                                           
54 Wanda Norwicka, „Sexual and reproductive rights and the human rights agenda“ <http://ac.els-

cdn.com/S0968808011385746/1-s2.0-S0968808011385746-main.pdf?_tid=af7ae548-03e9-11e6-ba83-

00000aab0f01&acdnat=1460821468_a26b5a87aef281c9905c0d69b3043068> skoðað 16. apríl 2016. 
55 Rachel Hodgkin and Peter Newell: Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, 

bls. 1-2; Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 148–149. 
56 Björg Thorarensen (n. 19) 315–320. 
57 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
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andlegrar og líkamlegrar heilsu og fjárhagslegra og félagslegra aðstæðna 

staðgöngumóðurinnar, maka hennar og vænantlegra foreldra. Af því má leiða að barnið sem til 

verður muni búa við uppeldisskilyrði sem eru vænleg til þroska fyrir barnið. Má í því sambandi 

minna á að börn eiga rétt á því að alast upp við þroskavænleg skilyrði samkvæmt 6. gr. 

Barnasáttmálans. Ef þessi skilyrði eru ekki uppfyllt má ekki veita leyfi til staðgöngumæðrunar 

í velgjörðarskyni. Er hún einungis heimil að hún samræmist hagsmunum barns.58  

4.3 Aðstoð við að eignast börn 

Sem fyrr segir teljast það persónuleg mannréttindi að taka þá ákvörðun að stofna fjölskyldu og 

eignast börn. Því miður hafa ekki allir sömu möguleika til þess. Frá örófi alda hefur því verið 

reynt að finna leiðir til þess að koma til móts við barnleysi.59 Hér á landi eru aðallega til tvenns 

konar úrræði fyrir þá sem geta ekki átt kynbörn með hefðbundnum hætti. Það eru annars vegar 

ættleiðing og hins vegar tæknifrjóvgun. Einnig má benda á að fólk getur gegnt stöðu foreldris 

með öðrum hætti, t.d. með því að ganga í hjúskap eða sambúð með foreldri barns og verða 

þannig sambúðar- eða stjúpforeldri eða með því að gerast fósturforeldri fyrir börn sem geta ekki 

búið heima hjá sér, sbr. XII. kafli barnaverndarlaga nr. 80/2002.60 

 Þar sem staðgöngumæðrun með aðstoð hins opinber er óheimil hér á landi má velta fyrir 

sér hvort verið sé að mismuna einstaklingum eftir tegund ófrjósemi sem þeir glíma við. Til þess 

að nefna dæmi má segja að kona með leg hafi ríkari rétt til barnaeigna á móti konu sem fæðist 

án legs eða sem hefur undirgengist aðgerð þar sem leg hennar hefur verið fjarlægt t.d. af 

heilsufarsástæðum. Einnig má segja að samkynhneigðar konur njóti ríkari rétt til barneigna 

heldur en samkynhneigðir karlar því eðli málsins samkvæmt geta karlmenn ekki undirgengist 

tæknifrjóvgun.61 Eins og áður hefur verið komið inn á almenna jafnræðisregla í 65. gr. stjskr. 

Það er því löggjafans að kynna og skýra að baki þeirra mismun liggi málefnaleg og lögmætt 

sjónarmið, að teknu tilliti til meðalhófsóreglunnar.62 

4.3.1 Ættleiðing 

Eitt af þeim úrræðum sem einstaklingar geta nýtt sér til þess að verða foreldrar er ættleiðing 

samkvæmt lögum um ættleiðingar nr. 130/1999.63 Tengsl foreldra og barna getur myndast 

ýmsum hætti og eru þar með talin lagaleg tengsl. Ættleiðingar og fóstur hafa tíðast á Íslandi frá 

                                                           
58 sama heimild. 
59 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 376-310. mál. 
60 Páll Sigurðsson (n. 20) 256. 
61 Alþt. 2005-2006, A-deild, þskj. 1445-340. mál. 
62 Björg Thorarensen (n. 19) 580–585. 
63 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 369–371.  
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því að land byggðist. Bæði má sjá ákvæði þess efnis í Járnsíðu og Jónsbók. Eru þessi ákvæði 

m.a. um erfðatengsl milli kjörbarns og kjörforeldra.64 

Í ættleiðingarlögum eru sett fram ákveðin skilyrði sem þarf að uppfylla svo hægt sé að 

sækja um ættleiðingu. Sú undirstöðuregla er höfð í fyrirrúmi að taka skuli þá ákvörðun sem er 

barni fyrir bestu sbr. 4 gr ættleiðingarlaga. Barn sem þegar hefur verið fætt en getur af 

einhverjum ástæðum ekki verið hjá kynforeldri sínu getur verið ættleitt og er því ættleiðing í 

eðli sínu úrræði sem verndar og tryggir velferð barnsins. Eftir að barn er ættleitt eru öll lagaleg 

tengsl rofin við fyrri upprunalegu fjölskyldu þess og stofnast nýr réttur barnsins. Má þar nefna 

rétt barns til erfða eins og um kynbarn væri að ræða.65 

Við skoðun þess hvort leyfa ætti staðgöngumæðrun á Íslandi í velgjörðarskyni var farið 

í mikla vinnu til að finna hvaða leið væri best til að aðstoða fólk sem glímir við barnleysi. 

Umsagnir sem komu fram við áðurnefndar þingsályktunartillögur báru með sér að besta leiðin 

væri að einfalda ættleiðingarferlið, sem væri bæði þungt í vöfum og ferilinn allur langur.66 Hægt 

væri að fá fleiri erlend lönd í samstarf og breyta íslenskum lögum þannig að þau væru rýmri, 

svo sem lækka kröfur um aldurstakmörk og heilbrigðisskilyrði þeirra sem sækja um ættleiðingu 

barns. Þessi sjónarmið féllu í góðan jarðveg hjá meirihluta velferðarnefndar en henni fannst þó 

að hugsanleg breyting á lögum um ættleiðingu ætti ekki að hafa áhrif á umræðuna um að 

lögleiða staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.67 

Staðgöngumæðrun og ættleiðing er ekki sambærileg úrræði þegar horft er til þess hvað 

barni er fyrir bestu. Ástæðan er sú að ættleiðing er ákveðin eftir að barn fæðist og allt hefur 

verið reynt til þess að foreldrar geti séð fyrir barninu. Þegar um staðgöngmæðrun er að ræða 

lítur hins vegar málið öðruvísi við, sökum þeirra ráðagerða fyrir getnað barnsins um endanlega 

uppalendur þess.68 Inntak yfirfærslu foreldrastöðu í tilviki staðgöngumæðrunar og ættleiðingar 

er því ekki það sama þótt endaleg réttarstaða barnsins verði í báðum tilvikum eins. Leyfi er veitt 

til ættleiðinar ef sýnt þykir að ættleiðingin sé barninu fyrir bestu. Ættleiðendur ætla að annast 

barnið og koma því til manns sbr. 4. gr. ættleiðingarlaga. Þegar þetta er ákveðið þarf að liggja 

ljóst fyrir að barnið geti ekki alist upp hjá uppruna fjölskyldu sinni. Mestu skiptir í sambandi 

                                                           
64 sama heimild 372. 
65 sama heimild 394–397. 
66 Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1361 aðgengilegt á vef Alþingis; Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, 

umsögn Kvennréttindafélags Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/396 aðgengilegt á vef Alþingis. 
67 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj.551-4 mál. 
68 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál mál, VIII. kafli. 
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við þetta ferli að vanda valið á tilvonandi kjörforeldrum og að sú ákvörðun sem er tekin henti 

best þörfum barnsins sem á í hlut.69 

4.3.2 Tæknifrjóvgun 

Skilgreiningu tæknifrjóvgun er finna í tæknifrjóvgunarlögum. Hugtakið þar er skilgreint á 

eftirfarandi hátt „getnaður sem verður í framhaldi af tæknisæðingu eða glasafrjóvgun“.70 

Tæknifrjóvgun getur átt sér stað annars vegar með tæknisæðingu og hins vegar með 

glasafrjóvgun. Skilgreining á tæknisæðingu er tvíþætt og marka aðferðir inntak hvorrar aðferðar 

fyrir sig. Þar er annars vegar um að ræða tæknisæðingu með sæði eiginmanns eða 

sambýlismanns og því er komið fyrir í kynfærum eiginkonu eða sambýliskonu án þess þó að 

eiginlegar samfarir hafi átt sér stað. Við þessar aðstæður koma ekki upp álitamál um réttarstöðu 

aðila þar sem barn það sem getið er með þessum hætti er líffræðilega barn parsins. Ástæðan 

fyrir slíkri meðferð er einkum skert frjósemi annars aðilans.71 Hins vegar er tæknisæðing með 

gjafasæði. Við slíka framkvæmd koma upp álitamál er varða réttastöðu barns, móður, maka 

hennar og sæðisgjafans. Veigamestu rökin til þess að hjálpa við tæknisæðingu með gjafasæði 

eru þau að með þessu úrræði er hægt að bæta úr barnleysi pars sem ekki getur eignast barn 

vegna ófrjósemi maka konunnar eða af öðrum ástæðum sem snúa að honum. Hægt er að færa 

rök fyrir því að með því að heimila tæknisæðingu með gjafasæði hafi fyrsta steininum verið 

kastað í vegferð löggjafans til að hjálpa einstaklingum til þess að eignast börn.  

Með glasafrjóvgun er átt við þegar að egg, sem er annaðhvort fjarlægt úr konu eða fengið 

frá kynfrumugjafa, er frjóvgað í frumuræktunarglasi. Við þess konar frjóvgun verður til 

fósturvísir. Þessum fósturvísa er síðan komið fyrir í legi konunnar.72 Sæðið sem er notað er þá 

annaðhvort fengið frá kynfrumugjafa eða maka konunnar. Einungis er heimilt að nota bæði 

gjafaegg og gjafasæði ef frjósemi beggja maka eða einhleyprar konu er skert, sbr. 2. mgr. 5. gr. 

tæknifrjóvgunarlaga.  

Nútíminn hefur fært okkur þessar nýju aðferðir tæknifrjóvgunar sem gefa mannkyninu 

fleiri möguleika að fjölga kyn sínu. Þessar aðferðir hafa aukið á flækjustig þar sem barn getur 

átt marga „foreldra“ með þessari nýju tækni, svo sem erfðafræðilega móður sem leggur til 

gjafaegg, erfðafræðilegan föður sem leggur fram gjafasæði sitt og síðast en ekki síst 

                                                           
69 Rannsóknarst. Ármanns Snævars, „ÆTTLEIÐINGAR Á ÍSLANDI , í þágu barnsins“ (mars 2011) 

<http://www.gbv.de/dms/ub-kiel/378408275.pdf> skoðað 7. mars 2016. 
70 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál. 
71 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 145. 
72 sama heimild 146–147. 
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staðgöngumóður sem gengur með barn og elur og telst móðir þess en er erfðarfræðilega ótengd 

barninu. Að lokum ber að nefna sjálfa foreldrana sem eignast barnið þegar um gjafaegg og/eða 

gjafsæði er að ræða eða taka við barninu í staðgöngumæðrun. Í sumum tilvikum hafa 

lögfræðilegu foreldrarnir engin erfðarfræðileg tengsl við barnið en teljast engu að síður 

foreldrar þess.73 

4.3.3 Þróun tæknifrjóvgunar á Íslandi 

Tæknifrjóvgun er heimil samkvæmt tæknifrjóvgunarlögum. Sem fyrr segir er þó tekið fram í 

lögunum að staðgöngumæðrun sé óheimi. Í 1 gr. laganna er skilgreining á staðgöngumæðrun 

einskorðuð við þau tilvik þar sem staðgöngumóðir gengur með barn fyrir aðra konu.74 Í 

athugasemdum með frumvarpinu kemur hvergi fram að bannið skuli einnig ná til tilvika þar 

sem kona gengur með barn fyrir einhleypan karlmann eða karlmann í samkynja sambandi. Hins 

vegar er það tekið fram í frumvarpinu að við staðgöngumæðrun sé fósturvísum með kynfrumum 

parsins, sem er ætlar að fá barnið eftir fæðingu, annaðhvort komið fyrir í legi staðgöngumóður 

eða staðgöngumóðirin leggur til eigin eggfrumu en sæðisfrumur komi frá maka konunnar sem 

á að fá barnið eftir fæðingu þess.75 Af þessu má leiða að banninu er ætlað á ná til bæði fullrar 

og hefbundinnar staðgöngumæðrunar, en þau hugtök verða nánar skoðuð síðar.  

Þegar tæknifrjóvgunarlögin voru sett á sínum tíma var leyfi til tæknifrjóvgunar bundið 

við það að kona væri í samvistum við karlmann, í hjónabandi eða óvígðri sambúð. Auk þess 

var gerð ákveðin krafa um að sambúðin hefði varað í ákveðinn tíma. Með síðari breytingum á 

lögunum hefur verið opnað fyrir þann möguleika að tvær konur í hjúskap eða sambúð geti nýtt 

sér þennan möguleika. Síðan var lögunum breytt enn frekar og einhleypum konum gert kleift 

að fara í tæknifrjóvgun og þar með gefinn kostur á fá bæði gjafaegg og gjafasæði sbr. 2. mgr. 

5. gr. laga nr. 55/1996. Staðgöngumæðrun með aðferðum tæknifrjóvgunarlaga er hins vegar 

með öllu óheimil sbr. 4. mgr. 5. gr. sömu laga og hefur verið það allt frá því að lögin voru fyrst 

sett.  

Sem fyrr segir er einhleypum konum nú heimilt að uppfylltum sömu skilyrði og pörum 

að gangast undir tæknifrjóvgunarmeðferð hérlendis, sbr. breytingarlög nr. 54/2008.76 Með sömu 

breytingarlögum er unnt að leggja mat á hvert tilvik sérstaklega og þá hvort hún sé fær að 

gangast undir slíka meðferð. 

                                                           
73 Freeman (n. 12). 
74 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál. 
75 sama heimild. 
76 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 376-310. mál, Lagaleg útfærsla. 
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Áður en fyrrnefndar breytingar voru gerðar á íslenskum lögum höfðu bæði Finnland og 

Danmörku opnað einhleypum konum leið til þess að fara í tæknifrjóvgun.77 Þegar þessi leið var 

opnuð hér á landi var sérstaklega vísað til þess að lagalega staða einhleypra væri sterk hér og 

að hagsmunir barna væru hafðir að leiðarljósi. Vísað var til þeirrar staðreyndar að konur geta 

átt börn án aðkomu karlmanns, fyrir utan gjafasæði. Með þessu er vitað fyrirfram að barnið eigi 

einungis eitt foreldri að lögum og því vakna siðferðileg átlitaefni og þá sérstaklega er fram 

kemur í barnalögum, réttur barns til að þekkja báða foreldra sína sem lögfestur er í 1. gr. a 

þeirra. Áhugavert er að benda á að samhliða þessu urðu einnig breytingar á lögum nr. 130/1999, 

um ættleiðingar. Þar var einhleypum veitt heimild til að ættleiða barn ef það væri barni til 

hagsbóta, sbr. 4. mgr. 2. gr. laganna. En áður hafði þessi heimild ekki verið skráð í lög heldur 

myndast í stjórnsýsluhefð.78 Mjög ríkar kröfur eru gerðar til umsækjanda sem eru einhleypir 

bæði um reynslu af umönnun og aðra hæfileika umfram aðra sem þannig réttlæta samþykki 

umsóknar þeirra, sbr. 15. gr. reglugerðar nr. 238/2005 um ættleiðingar.  

4.4 Mismunandi staða kvenna og karla 

Af framansögðu er ljóst að möguleikar einstaklinga til þess að nýta sér þann möguleika að 

eignast barn með aðstoð tæknifrjóvgunar hafa sífellt verið að aukast. Konur í samkynhneigðum 

samböndum og einhleypar konur eiga mikla möguleika á því að fá aðstoð við að eignast barn. 

Á sama tíma er nánast útilokað fyrir einhleypa karlmenn og karlmenn í samkynhneigðum 

samböndum að eignast börn. Þeir þurfa aðstoð staðgöngumóður ef þeir vilja eignast eigið barn 

og staðgöngumæðrun er bönnuð samkvæmt tæknifrjóvgunarlögum. Hér á landi hefur reynst 

verulega erfitt fyrir einhleypa að fá að ættleiða barn og fá samkynhneigð pör hafa fengið 

tækifæri til að ættleiða barn hér á landi.79 Um þetta er m.a. fjallað í umsögn Jafnréttisstofu um 

frumvarp það er varð að lögum nr. 65/2006 um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra. Í umsögninni segir: 

„Loks vill stofan vekja athygli á aðgengismun kynjanna að tæknifrjóvgun. 

Samkynhneigðar konur fá með frumvarpinu (sbr. 17. gr.) aðgang að tæknifrjóvgun 

með gjafasæði og geta því eignast börn með sínum kynfrumum. Samkynhneigðum 

körlum, líkama sinna vegna, býðst ekki þessi leið, þar sem staðgöngumæðrun er 

                                                           
77 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 992-620. mál, 2. Réttur einhleypra kvenna til að gangast undir tæknifrjóvgun. 
78 Alþt. 1999-2000, A-deild, þskj. 68 - 68. mál, Um 2. gr. 
79 Sigurður Mikael Jónsson, „Samkynhneigð pör ekki enn getað ættleitt börn að utan“ DV (Reykjavík, 27. mars 

2014) <http://www.dv.is/frettir/2014/3/27/samkynhneigd-por-ekki-enn-aettleitt-barn-erlendis-fra/> skoðað 16. 

apríl 2016. 



19 
 

bönnuð með lögum. Stofan vill vekja athygli á ólíkri réttarstöðu kynjunum að þessu 

leiti.“80 

Sem fyrr segir eru fjallað um rétt einstaklinga til þess að stofna fjölskyldu í ýmsum 

mannréttindasáttmálum. Fyrst voru verndarhagsmunir aðeins hugsaðir fyrir konu og karl, en á 

síðari árum hefur fengist viðurkennt að sá réttur nái einnig til samkynhneigðra. Hér er um að 

ræða rétt til þess að stofna fjölskyldu, en ekki rétt til að eignast barn ef einstaklingur er ófær um 

það, þ.e.a.s. neikvæð réttindi. Réttur samkynhneigðra er málaflokkur sem gefa ber gaum. Þar 

getur reynt á fordóma í garð samkynhneigðra foreldra. Umræðan áður fyrr var oft í þá átt að 

samkynhneigðir væru óhæfir foreldrar og að lífstíll samkynhneigðra væri ósamrýmanlegur 

fjölskyldulífi og barnauppeldi. Niðurstaða rannsókna eru ekki í neinu samræmi við þessa 

fordóma og talið er að ekki sé hægt að finna neinn marktækan mun á börnum gagnkynhneigðra 

foreldra og samkynhneigðra.81 Að öðru leyti er talið að eitt af stærstu vandamálum 

samkynhneigðra sé hversu erfitt er fyrir þennan hóp að eignast börn og stofna til fjölskyldu.82 

Velta má fyrir sér hvort gildandi löggjöf feli í sér mismun vegna kynferðis í ljósi þess að 

það er mun auðveldara fyrir konur að nýta sér tæknifrjóvgun og þar með að verða mæður, heldur 

en karlmenn að verða feður. Er réttur einhleypra og samkynhneigðra karlmanna til barneigna 

og fjölskyldulífs orðinn annar en gagnkynhneigðra para, samkynhneigðra kvenna og einhleypra 

kvenna. Samkvæmt 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar skuli allir vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda, m.a. án tillits til kynferðis. Þá er áréttað í 2. mgr. ákvæðisins að konur og karlar 

skuli njóta jafns réttar í hvívetna. Megininntak jafnræðisreglunnar er að einstaklingum sé ekki 

mismunað nema fyrir því séu sérstakar hlutlægar og málefnalegar ástæður.83 Þegar kemur að 

aðstoð við að eignast börn er ákveðinn líffræðilegur munur á körlum og konum sem löggjafinn 

getur ekki haft áhrif á. Þá er sem fyrr segir ekki talið að allir einstaklingar eigi óskorðaðan rétt 

til þess að fá aðstoð frá ríkinu til að eignast barn. Þá þykja úrræði eins og ættleiðingar, 

tæknifrjóvgun og staðgöngumæðrun ekki sambærileg með þeim hætti að það mundi teljast brot 

á allsherjarreglu að lögfesta eitt þeirra en ekki annað. Það að heimila einhleypum konum og 

kvenpörum í skráðri sambúð eða hjónabandi rétt til tæknifrjóvgunar þýðir ekki endilega að 

                                                           
80 Alþt. 2005-2006, A-deild, 340. mál, umsögn Jafnréttisstofu við frumvarpið, erindi nr. Þ 132/523 aðgengilegt á 

vef Alþingis. 
81 Baldur Þórhallsson, „Kúgun og kossaflens: Frá fordómum til frelsis“ Kvennablaðið 

<http://kvennabladid.is/2014/08/06/kugun-og-kossaflens-fra-fordomum-til-frelsis/> skoðað 3. maí 2016. 
82 sama heimild. 
83 Björg Thorarensen (n. 19) 580–585.  
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löggjafanum beri að skapa úrræði fyrir karla með því að lögfesta ákvæði um 

staðgöngumæðrun.84  

Ef ákvörðun verður tekin um að lögleiða staðgöngumæðrun sem aðstoð við þá sem óska 

vegna barnleysis, verður það að vera eitt af skilyrðunum að málefnalegar ástæður búi að baki 

ástæðum þess að þessir verðandi foreldar koma til að njóta þessa úrræðis.85 Þá yrði að huga að 

jafnræði og gæta þess að mismuna ekki fólki á grundvelli kyns eða kynhneigðar.86 Gæti 

staðgöngumæðrun því gefið karlmönnun aukin tækifæri til að eignast barn. Í frumvarpi til laga 

um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni eru væntanlegir foreldrar skilgreindir sem hjón, 

sambúðarfólk eða einstaklingar.87 Undir það gætu því fallið einhleypir karlmenn og tveir 

karlmenn í hjónabandi eða skráðri sambúð. 

Ef frumvarpið verður að lögum munu flestir hópar í samfélagins hafa möguleika að 

eignast barn. Þó er þar skilyrði að notaðar verði kynfrumur frá að minnsta kosti öðru væntalegra 

foreldra eftir því sem við á, sbr. 10. gr. Væri því enn vandi fyrir ófrjóa einstaklinga eða tvo 

karlmenn sem báðir glíma við ófrjósemi að nýta þetta úrræði. Sama á við um gagnkynhneigt 

par þar sem maðurinn glímir við ófrjósemi og konan getur af einhverjum ástæðum ekki gengið 

með barn og á ekki nothæfar eggfrumur. Álitamál er hvort þetta brjóti í bága við fyrrnefnda 

jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar, enda er ekki gerð sambærileg krafa til þeirra sem nýta sér 

annars konar tæknifrjóvgun. Í 5.gr. laga nr. 55/1996 segir m.a. að sé frjósemi beggja maka eða 

einhleyprar konu skert sé heimilt að nota bæði gjafaegg og gjafasæði við glasafrjóvgun. Velta 

má fyrir sér hvort hlutlægar og málefnalegar ástæður geti réttlætt þennan mismunun.  

Í þessu sambandi er vert að nefna dóm vegna mismunar og aðgerðaskyldu stjórnvalda, 

Hrd. nr. 151/1999 (táknmálstúlkur).88 Þar voru málavextir þeir að Ríkisútvarpið sýndi 

framboðsumræðu fyrir kosningar en sýndu það ekki með tálknmálstúlk, sem gerði 

heyrnarlausum ófært að fylgjast með umræðunum. Talið var að Ríkissjónvarpinu hefði ekki 

verið skylt að sýna þessa umræður. Þar sem umræðan var sýnd hefði því borið að túlka efnið 

fyrir heyrnarlausa á grundvelli jafnræðisreglur 65.gr. stjórnarskrárinnar. Ef staðgöngumæðrun 

verður leyfð á annað borð vakna því spurningar um hvort að t.d. ófrjóir samkynhneigðir 

karlmenn ættu ekki að geta nýtt sér staðgöngumæðrun þó svo að engin kynfruma komi frá þeim.  

                                                           
84 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, VII. 
85 sama heimild, Vll, 4. tl. 
86 sama heimild, VII. Samræmi við stjórnarskrá og alþjóðlegar skuldbindingar. 
87 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
88 Björg Thorarensen (n. 19) 56–59,591. 
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5 Almennt um staðgöngumæðrun 

Staðgöngumæðrun felst í því að kona ákveður af fúsum og frjálsum vilja að gangast undir 

tæknifrjóvgunarmeðferð til þess að bera og fæða barn fyrir einstakling eða par sem er ófært um 

að ganga með barn sjálf. Staðgöngumóðir afsalar réttarstöðu sinni sem foreldri barnsins til 

væntalegra foreldra, sem taka við barninu eftir fæðingu. Staðgöngumóðir er því kona sem tekur 

að sér, gegn greiðslu eða án, að verða frjóvguð og ganga með barns sem hún lætur af hendi eftir 

fæðingu samkvæmt undangegnum samningi.89 Þeir sem þurfa á staðgöngumæðrun að halda, 

þ.e. væntalegir foreldrar, geta til dæmis verið gagnkynhneigð pör, samkynhneigð pör eða 

einstaklingar með ýmis vandamál sem koma í veg fyrir að þeim sé kleift að eignast börn. Hér í 

þessum kafla verður lög áhersla á að skoða ólíkar tegundir staðgöngumæðrunar.  

5.1. Mismunandi tegundir staðgöngumæðrunar  

5.1.1 Full staðganga eða staðganga að hluta 

 Almennt skiptist staðgöngumæðrun í annars vegar fulla staðgöngu (e. gestational surrogacy) 

og hins vegar svokallaða hefðbundna staðgöngu eða staðgöngu að hluta (e. traditional 

surrogacy).90  

Staðgöngumæðrun að hluta er það þegar staðgöngumóðir notar sitt eigið egg í þeim eina 

tilgangi að afhenda barnið væntanlegu foreldri eða foreldrum.91 Staðgöngumóðir gengur þá með 

sitt eigið barn, þ.e. hún er bæði erfðafræðileg og líffræðileg móðir barnsins, þó barnið verði svo 

afhent væntanlegum foreldrum.92 Þá getur getnað barnsins borið að með ýmsum hætti, s.s. með 

samförum, með heimasæðingu með annað hvort fersku eða frosnu sæði. Einnig getur 

tæknisæðing verið möguleiki. Það athugast að ef ekki er hægt að nota sæði úr væntanlegum 

föður er notast við gjafsæði, svo sem ef hann er ófrjór eða ef hætta er á einhverjum erfðagalla. 

Í frumvarpi til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er staðgöngumæðrun að hluta 

bönnuð því eggið má aldrei koma frá staðgöngumóðurinni.93 

                                                           
89 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, 3. gr. 
90 Jonathan W. Knoche, „Health concerns and ethical considerations regarding international surrogacy - 1-s2.0-
S0020729214002276-main.pdf“ <http://ac.els-cdn.com/S0020729214002276/1-s2.0-S0020729214002276-
main.pdf?_tid=9715d432-0b9f-11e6-9995-
00000aab0f02&acdnat=1461669254_ddb0320ba16bae0d2220cf5c5ac17414> skoðað 26. apríl 2016. 
91 Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir, „Staðgöngumæður : frjálsar og fórnfúsar konur“ (2013) 9 ((2)) 

Stjórnmál og stjórnsýsla 281 <http://www.irpa.is/article/view/1208>. 
92 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, „Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun“ 

(Heilbrigðisráðuneytið, 2. maí 2010) 2 <https://www.velferdarraduneyti.is/media/Skyrslur/Afangaskyrsla-

vinnuhops-um-stadgongumaedrun.pdf> skoðað 8. mars 2016. 
93 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141-671. mál. 
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Með fullri staðgöngumæðrun er átt við þau tilvik þar sem staðgöngumóðir hefur enga 

erfðarfræðilegalega tengingu til barns. Í slíkum aðstæðum geta báðar kynfrumur komið frá egg- 

og sæðisgjöfum vegna vöntunar á kynfrumum. Þá getur önnur kynfruman einnig komið frá öðru 

foreldri en hin frá kynfrumugjafa. Þegar um fulla staðgöngumæðrun er að ræða þarf alltaf 

glasafrjóvgun til að koma.94 Nú til dags er full staðgöngumæðrun mun algengari.95  

5.1.2. Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni eða velgjörðarskyni 

Staðgöngumæðrun hefur einnig verið flokkuð eftir því hvort að greitt er fyrir hana eða ekki. 

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni (e. altruistic surrogacy) vísar til þess að staðgöngumóðir 

gengur með og fæðir barn fyrir aðra en hefur af því engan fjárhagslegan ávinning.96 Væntanlegir 

foreldrar mega þó greiða allan sanngjarnan kostnað sem bersýnilega tengist þunguninni, 

meðgöngunni eða fæðingu barnsins eins og kostnað við læknisþjónustu, meðgöngufatnað, 

líkamsrækt og í sumum löndum má greiða bætur vegna vinnutaps. Staðgöngumóðirin á engan 

rétt á peningagreiðslu umfram framangreindan kostnað og eðlilegan útlagðan kostnað af eigin 

hálfu.97 Ekki er heimilt að greiða henni neina þóknun fyrir.98  

Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni (e. commerical surrogacy) vísar til þess þegar 

staðgöngumóðir gengur með barn gegn þóknun eða umbun sem er umfram þann almenna 

kostnað sem bersýnilega tengist meðgöngunni. Ýmis siðferðisleg álitamál eru talin tengjast 

slíkri staðgöngumæðrun og er talin hætta á því að hún bjóði upp á þann möguleika að pör eða 

einstaklingar sem þurfa á staðgöngumæðrun að halda nýti sér bág kjör kvenna í löndum sem 

eru ekki hátekjulönd. Þá hefur slíkri staðgöngumæðrun jafnvel verið líkt við vændi.99 

Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni er lögleg í nokkrum löndum eins og Indlandi og nokkrum 

ríkjum í Bandaríkjunum en algjört bann er við henni á Norðurlöndunum.100 

5.1.3 Bindandi samningur eða óbindandi samkomulag 

Þegar mótaðar eru reglur um staðgöngumæðrun þarf að taka afstöðu til þess hvort að samningur 

um slíkt eigi að geta talist bindandi eða ekki, þ.e. hvort að staðgöngumóðir eigi að vera skráð 

                                                           
94 sama heimild. 
95 „Um staðgöngumæðrun“ <http://www.stadganga.com/um-staegoengumaeerun> skoðað 24. apríl 2016. 
96 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, 3. gr. 
97 sama heimild, 16. gr. 
98 Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir (n. 89) 281. 
99 sama heimild 282. 
100 Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrum 
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móðir barns við fæðingu eða ekki. Skiptar skoðanir eru á því hvaða leið sé réttust, bæði út frá 

réttindum staðgöngumóðurinnar og barnsins.101  

 Bent hefur verið á að ekki eigi að vera hægt að gera bindandi samning um 

staðgöngumæðrun, enda geti ekkert samkomulag tekið frá konu þann rétt að ráða yfir eigin 

líkama.102 Sömuleiðis hefur verið bent á að það geti verið álitamál út frá hagsmunum og 

réttindum barna að það ráðist alfarið af samningi hver móðir þess er.103 Á móti hefur verið bent 

á að það skapi of mörg álitaefni ef samkomulagið er ekki bindandi. Til dæmis er það talið geta 

aukið möguleikann á því að staðgöngumóðirin hætti við og skapi þannig deilur milli hennar og 

væntanlegra foreldra. Auk þess hefur verið bent á að óvissa um stöðuna geti gengið á rétt 

barnsins til þess að tengjast foreldrum sínum strax eftir fæðingu.104 

Í þeim löndum þar sem staðgöngumæðrun er leyfð er misjafnt hvort að samkomulag 

sem gert er fyrir fæðingu barns telst bindandi eða ekki. Í Grikklandi er gerður samningur á milli 

staðgöngumóður og væntanlegra foreldra sem er samþykktur af dómstólum og bindandi að 

lögum. Í Bretlandi er einnig gerður samningur, en hann er ekki bindandi að lögum, sem sagt 

ekki aðfarahæfur.105 Þegar aðilar vilja ganga að samningaborðinu með það í huga að gera 

samning um að búa til barn getur oft verið erfitt að meta hvort slíkur samningar teljist bindandi 

eða ekki, á grundvelli þess að þeir séu andstæðir almennu siðgæði, en það ræðst að miklu leyti 

af lögum og ríkjandi viðhorfi á hverjum tíma.106  

5.2 Helstu rök með staðgöngumæðrun 

Fjölskyldan er hornsteinn samfélagsins sem fyrr segir og má því segja að það að einstaklingar 

eignist barn komi öllu samfélaginu til góða. Við erum fámenn þjóð og því mikilvægt fyrir okkur 

að fjölga okkur. Staðgöngumæðrun er ein leið til að gera einstaklingum kleift að stofna 

fjölskyldu. Ísraelsk yfirvöld hvetja landsmenn sína til að fjölga sér og er það ein af ástæðum 

þess að þau samþykktu lög um staðgöngumæðrun, eins og kom fram í viðtali við Rhona Schuz 

                                                           
101 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál 
102 sama heimild, Um 5. gr. 
103 Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Umboðsmanns barna við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1384 aðgengilegt á vef Alþingis. 
104 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, um 13.gr 
105 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
106 Páll Skúlason, Siðfræði : um erfiðleika í siðferði og forsendur ákvarðana (Rannsóknarstofnun í siðfræði 

1990). Bls 53-56 
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prófessor í lögum, en hún situr einnig í þeirri nefnd sem tekur ákvarðanir varðandi leyfi til 

staðgöngumæðrunar í Ísrael.107  

Einstaklingar sem ákveða að eignast börn, án utanaðkomandi aðstoðar, njóta verndar 

ákvæða um friðhelgi fjölskyldunnar, sbr. meðal annars 71. gr. stjskr. Eins og áður hefur komið 

fram nýtur réttur einstaklinga til fjölskyldu einnig verndar í ýmsum alþjóðlegum samningum 

sem íslenska ríkið hefur samþykkt á svíði mannréttinda, sbr. meðal annars 12 gr. MSE og í 16. 

gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna. Ekki hefur verið gengið svo langt að segja 

að það séu beinlínis mannréttindi að fá aðstoð við að eignast börn. Hins vegar er staðreyndin sú 

að fjölmörg skref hafa verið tekin í þá átt að aðstoða einstaklinga við að eignast börn og gera 

þannig fleirum kleift að stofna fjölskyldu. Við ákvörðun um hvernig aðstoð beri að veita og 

hverjir eigi að hafa aðgang að slíkri aðstoð þarf að huga að réttlæti og jafnræði einstaklinga.108 

Hefur því verið bent á að það sé mikilvægt að heimila staðgöngumæðrun, til dæmis til að gefa 

einhleypum karlmönnum og karlmönnum í samkynhneigðum samböndum sambærileg tækifæri 

og konum til að stofna fjölskyldu, eins og nánar var komið inn á í kafla 4.4. 

Samkvæmt 1. mgr. 76. gr. stjórnarskrárinnar skal öllum sem þess þurfa tryggður réttur 

til aðstoðar, meðal annars vegna sjúkleika. Enn fremur kemur fram í 23. gr. samning Sameinuðu 

þjóðanna um efnahagslega, félagslega og menningarlega réttindi (hér eftir nefndur SEFMR) að 

þau ríki sem eru aðilar að samningum viðurkenni rétt sérhvers manns til þess að njóta 

líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er að njóta. Ríkin skulu gera allar þær 

ráðstafanir sem eru nauðsynlegar til þessa að tryggja að öllu leyti þessi réttindi. Þá ber að skapa 

skilyrði sem myndu tryggja öllum alla þá þjónustu og meðferð sem sjúklingi er nauðsynleg. 

Ófrjósemi getur talist sjúkdómur.109 Því hefur verið haldið fram að réttur einstaklinga til 

aðstoðar vegna sjúkleika styðji aðkomu læknavísindanna að því leyti sem vísindi geri 

einstaklingum kleift að sigrast á ófrjósemi,110 hvort sem um er að ræða tæknifrjóvgun eða aðrar 

aðferðir. Má því færa rök fyrir því að það sé betur í samræmi við mannréttindi einstaklinga sem 

glíma við ófrjósemi að heimila staðgöngumæðrun. Á móti má benda á að heimilt hefur verið 

talið að takmarka mannréttindi á grundvelli lagaheimildar og þá sérstaklega ef það er talið 

nauðsynlegt til að vernda hagsmuni annarra. Ef banna á staðgöngumæðrun þarf því að vera ljóst 

                                                           
107 i24News, INSIGHT - SURROGACY: ISRAEL AT THE FOREFRONT - 09/15/14 (15. september 2014) 

<https://www.youtube.com/watch?v=Bc0jThkMBbU> skoðað 21. apríl 2016. 
108 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3) 49. 
109 „WHO | Infertility definitions and terminology“ (WHO) 

<http://www.who.int/reproductivehealth/topics/infertility/definitions/en/> skoðað 2. maí 2016. 
110 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál, um 3. gr. . 
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að það sé gert til að vernda hagsmuni þeirra aðila sem eiga í hlut.111 Jafnræðisreglunni er ætlað 

að tryggja þeim sem eru í sambærilegri stöðu sambærilega meðferð, en ekki þeim sem eru í 

tiltekinni stöðu tiltekna niðurstöðu.112 Sambærileg atriði gætu þó í einhverjum tilvikum hlotið 

ósambærilega niðurstöðu en það væri því aðeins réttlætanlegt ef byggt væri á málefnalegum og 

lögmætum sjónarmiðum við úrlausn málsins að teknu tilliti til meðhófsreglunnar.113 

Í friðhelgi einkalífs felst meðal annars rétturinn til að taka sjálfstæðar ákvarðanir um 

eigið líf og líkama. Ákvörðun um það hvort maður ætli eða ætli ekki að eignast barn hefur því 

verið talinn njóta verndar ákvæða um friðhelgi einkalífs.114 Sjálfsákvörðunarréttur kvenna hefur 

einnig verið talinn ein helstu rökin fyrir því að kona ætti að hafa frelsi til þess að taka að sér að 

vera staðgöngumóðir og ganga með barn fyrir aðra, en sumar konur einfaldlega vilja af ýmsum 

ástæðum gera öðru fólki þennan greiða, sem jafnvel mætti kalla kærleiksgreiða. 

Staðgöngumæðrun gæti reynst raunhæfasti og jafnvel eini kostur ákveðins hóps til þess að 

eignast börn. Sem fyrr segir á það meðal annars við um samkynhneigða karla, einhleypa karla 

og leglausar konur. Einnig hefur verið bent á að staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni gæti 

mögulega skapað tekjulind fyrir einhverjar konur sem annars ættu erfitt með að skapa sér tekjur. 

Í því sambandi hefur jafnvel verið bent á að þær ættu að hafa frelsi til að stunda þá atvinnu sem 

þær kjósa, sbr. 75. gr. stjórnarskrárinnar.115  

Margir hafna hugmyndinni um staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni á þeim grundvelli að 

slíkt feli í sér að litið sé á börn sem söluvörur. Þó má segja að hægt sé að líta á það út frá tveimur 

sjónarmiðum. Annars vegar er hægt að færa rök fyrir því að hinir væntanlegu foreldrar og 

staðgöngumóðirin séu að gera með sér samning, þar sem foreldrarnir greiða fjármuni og fá í 

staðinn barn. Þeir sem eru andvígir staðgöngumæðrun horfa á þessar greiðslur eins og barnið 

sé söluvara. Hins vegar er líka hægt að líta svo á að greiðslan sé fyrir þjónustu 

staðgöngumóðurinnar. Hún gengur með barnið í níu mánuði að meðaltali og fær fyrir það greitt 

eins og um vinnu hennar sér að ræða. Barnið er því ekki söluvara heldur eitthvað sem hefur 

alltaf verið hluti af hinum væntanlegu foreldrum.116 

                                                           
111 „Réttarstaða barns við staðgöngumæðrun – ýmis álitaefni | Upplýsingar“ (Innanríkisráðuneytið) 

<https://www.innanrikisraduneyti.is/verkefni-raduneytis/barnalog/upplysingar/nr/24354> skoðað 21. apríl 2016. 
112 Björg Thorarensen (n. 19) 583–586. 
113 sama heimild 578. 
114 John Tobin, „To Prohibit or Permit: What Is the (Human) Rights Response to the Practice of International 

Commercial Surrogacy?“ (2014) 63 (2) The International and Comparative Law Quarterly 317. 
115 Björg Thorarensen (n. 19) 514–516; Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir (n. 89) 287–289. 
116 Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir (n. 90) 292–293. 
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Þegar talað er um staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni má horfa til ættleiðingarlaga sem 

og Haag-samningsins. Þar segir að yfirvöld í hverju ríki skuli beita öllum tiltækum ráðum til 

þess að koma í veg fyrr fjárhagslegan ávinning í tengslum við ættleiðingu. Í ættleiðingarlögum, 

sbr. 3. mgr. 35. gr., er að finn ákvæði sem byggir á þessu. Fjárgreiðslur mega ekki hafa áhrif á 

samþykki foreldra að gefa barnið sitt til ættleiðingar. Þessar reglur eru settar til að koma í veg 

fyrir að börn verði að söluvöru. Staðgöngumæðrun er þó ekki algjörlega sambærileg ættleiðingu 

að þessu leyti. Þannig má segja að greiðsla fyrir staðgöngumæðrun feli frekar í sér greiðslu fyrir 

þjónustu heldur en kaup á barni. Hins vegar má velta fyrir sér hvort slík kaup á þjónustu geti 

talist siðferðislega réttlætanleg, eins og nánar verður fjallað um í næsta kafla. Til álita kemur 

hvort það hafi áhrif á velferð barnsins ef staðgöngumóðirin fær greitt fyrir þjónustuna eða ekki, 

ef allir aðrir þættir eru í lagi. Hvetur greiðslan staðgöngumóðurina frekar til að hugsa vel um 

sig á meðgöngunni og nýta sér alla þjónustu til þess? Kröfur til lifnaðarhátta staðgöngumóður 

á meðgöngu geta einnig haft áhrif á rétt barns en það er því fyrir bestu að sú sem gengur með 

það hugsi vel um sig á meðgöngu. Til samanburðar mætti vísa í ákvæði barnaverndalaga nr 

80/2002 um rétt ófæddra barna.117 Enn fremur má velta fyrir sér hvort staðgöngumóðir sem ekki 

fær greitt fyrir gæti frekar talið sig eiga eitthvað tilkall til barnsins. Regluverk þarf í kringum 

þetta svo engin hætta sé á að þetta kerfi sé nýtt í ósiðlegum tilgangi, þá að misnota barnið á 

einhvern hátt eða nota það sem söluvöru.118 

5.3 Helstu rök á móti staðgöngumæðrun 

Almennt eru það talin sterk rök fyrir því að leyfa staðgöngumæðrun að einstaklingar sem geta 

ekki eignast börn með öðrum hætti eigi að fá tækifæri til að stofna fjölskyldu og að konur eigi 

að hafa frelsi til að ganga með börn fyrir þessa einstaklinga ef þær kjósa það, eins og rakið er í 

kafla 5.1. Á móti hefur verið bent á að það geti verið þörf á því að takmarka athafnafrelsi 

einstaklinga ef heilbrigði og siðferði eru í húfi. Ríkið sér okkur t.d. fyrir heilbrigðisþjónustu og 

reynir því að takmarka áhættusama hegðun. Algjört frelsi manna myndi skapa stjórnleysu sem 

erfitt væri að búa við og ólíklegt að grundvallarréttindi væru virt í slíku samfélagi. Auðveldlega 

geta risið siðferðisleg og lagaleg álitaefni, t.d. varðandi háttsemi staðgöngumóður á meðgöngu 

og ákvarðanir er varða barnið fyrir og eftir fæðingu. Hægt er að líta svo á að sum starfsemi sé 

þess eðlis að fólki eigi ekki að vera frjálst að stunda þær. Hægt er að nefna margt í þeim efnum, 

                                                           
117 Alþt. 2001-2002, A-deild, þskj. 402-318. mál, 4. Helstu nýmæli frumvarpsins. 
118 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3) 220. 
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hvort sem um ræðir störf sem beinlínis valda fólki heilsutjóni eða þykja hreinlega stefna að 

siðferðislega vafasömum markmiðum.119 

Heimspekingurinn Kant lét hafa eftir sér „ So act that you use humanity, whether in your 

own person or in the person of any other, always at the same time as an end, never merely as a 

means“.120 Í samræmi við þetta hefur almennt verið talið að það samræmist ekki mannlegri reisn 

einstaklinga ef þeir eru notaðir sem tæki, en ekki sem markmið í sjálfu sér. Í áfangaskýrslu 

vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun er einmitt fjallað um siðferðileg álitamál 

sem tengjast staðgöngumæðrun. Þar koma fram áhyggjur af því að ef kona gangi með barn í 

þágu annarra sé henni ekki sýnd virðing, þar sem í raun sé verið að nota hana sem tæki en ekki 

markmið og henni ekki því sýnd mannleg reisn sem manneskja.121 Hættan getur jafnvel verið 

meiri ef konan er kúguð og er úr þeim hóp samfélagsins sem er lakar settur.122 

Bent hefur verið á að hætta sé á því að reglur um getnað og fæðingu barns sem verður 

til með staðgöngumæðrun tryggi ekki nægilega grundvallarrétt barns til umönnunar, verndar og 

þroska.123 Sérstaklega er líka talin hætta á því að óvissa skapist um það hverjir séu foreldrar 

barns, en það er talið samræmast illa rétti barns til að þekkja uppruna sinn sem getur haft áhrif 

á sjálfsmynd þess til lengri tíma litið.124 Þetta samræmist að vissu leyti því þegar börn fæðast 

með aðstoð tæknifrjóvgunar eða eru ættleidd, eða ranglega feðruð. Það er nauðsynlegt taka tillit 

til rannsókna og kanna hvort það geti haft skaðleg áhrif á börn að fæðast með aðstoð 

staðgöngumóður. Ef leyfa á staðgöngumæðrun þarf að tryggja að löggjöfin sé þannig að það 

verði barninu fyrir bestu, að hagsmunir þess séu alltaf í fyrirrúmi.125 

Eins og fram kemur í kaflanum hér að framan hafa sumir bent á að staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni fylgi sú hætta að litið sé á börn sem söluvöru.126 Samkvæmt 3. gr. valfrjálsrar 

bókunar við Barnasáttmálann um sölu á börnum, barnavændi og barnaklám frá 2004 eiga 

                                                           
119 Vinnueftirlitið, „Leiðbeiningar um áhættumat í starfsumhverfi þungaðra kvenna og kvenna sem hafa nýlega 

alið barn eða hafa barna á brjósti“ 11 <http://www.vinnueftirlit.is/media/sertaekir-

vinnuumhverfisvisar/leidb_um_ahaettum_i_starfsumh_thung_kvenna_alid_barn_brjost.pdf> skoðað 3. maí 

2016. 
120 Sally S. Sedgwick, Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals: An Introduction / Sally Sedgwick 

(Cambridge University Press 2008) 434–435. 
121 Alþt. 2011-2012, A-deild, 4. mál, umsögn Rannsóknartofu í kvenna-og kynjafræðum við tillögu til 

þingsályktunar um staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1414 aðgengilegt á vef Alþingis. 
122 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90). 
123 Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1361 aðgengilegt á vef Alþingis; Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, 

umsögn Barnaheilla við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/479 aðgengilegt á vef Alþingis. 
124 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál,í umfjöllun um 39. gr. 
125 „76/2003: Barnalög“ (Alþingi) <http://www.althingi.is/lagas/145a/2003076.html> skoðað 7. mars 2016. 
126 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90). 
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aðildarríki að tryggja að kaup og sala á börnum sé refsivert brot samkvæmt lögum hvers ríkis.127 

Þeir sem eru á móti staðgöngumæðrun halda því fram að þegar greitt er fyrir staðgöngumæðrun 

sé um sölu á börnum að ræða.  

Þegar fyrrnefnt frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni var samið var eitt af 

álitaefnunum hvort auglýsingar og aðstoð þriðja aðila geti haft áhrif á rétt barns.128 Það að 

auglýsa eftir staðgöngumóður eða nýta sér aðstoð þriðja aðila til að finna staðgöngumóður þarf 

þó ekki endilega að auka líkurnar á því að um sölu á barni sé að ræða, enda sé tryggt að réttum 

reglum sé fylgt og hagsmunir barna settir í forgang.  

5.4 Staðgöngumæðrun í öðrum löndum 

5.4.1 Norðurlöndin 

Ljóst er að skiptar skoðanir eru um staðgöngumæðrun og er löggjöf sem varðar 

staðgöngumæðrun afar mismunandi milli landa. Ekkert land á Norðurlöndunum heimilar enn 

sem komið er staðgöngumæðrun. Í þessum kafla verður farið nánar yfir stöðuna í hverju landi 

fyrir sig. Síðan verða tekin nokkur dæmi um lönd þar sem staðgöngumæðrun hefur verið 

heimiluð með lögum.  

5.4.1.1 Svíþjóð 

Staðgöngumæðrun er óheimil samkvæmt sænskum lögum. Mikil umræða hefur verið í 

Svíðþjóð um staðgöngumæðrun.129 Margir Svíar hafa farið til útlanda til að fá staðgöngumóður 

til að ganga með barn sitt. Sænska ríkistjórnin skipaði í júní 2013 sérstaka nefnd til að rannsaka 

þörfina á lagabreytingum vegna staðgöngumæðrunar. Markmið nefndarstarfsins var að 

rannsaka og skoða alla möguleika til að aðstoða ófrjóa einstaklinga og auka möguleika þeirra 

til að verða foreldrar. Vinnu nefndarinnar lauk og skýrsla útgefin í febrúar 2016. Í allri vinnu 

nefndarinnar var útgangspunkturinn sjónarmiðið um það sem er barninu fyrir bestu, en það er í 

samræmi við 3. gr. Barnasáttmálans. Markmið vinnunnar var að fara yfir löggjöfina með 

hagsmuni barna að leiðarljósi. Litið var til réttinda og hagsmuna bæði barna sem fædd eru í 

Svíþjóð og barna sem hafa orðið til fyrir tilstilli staðgöngumæðrunar í öðrum löndum.130 Meðal 

þeirra álitaefna sem voru skoðuð var hvort heimila ætti staðgöngumæðrun í Svíþjóð og þá í 

velgjörðarskyni. Einnig var talið nauðsynlegt að athuga hvaða reglur ættu að gilda um þá 

                                                           
127 „ChildReportOP“ <https://www.innanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/ChildReportOP.pdf> skoðað 2. maí 

2016. 
128 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90) 4–5. 
129 „SVT avslöjar: Utredare säger nej till surrogatmödraskap - Nyheter | SVT.se“ (n. 88). 
130 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3) 22–31. 
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einstaklinga sem sækja til útlanda vegna staðgöngumæðrunar.131 Niðurstaða nefndarinnar var 

sú að ekki sé ástæða til að heimila staðgöngumæðrun í Svíþjóð. Byggðist hún meðal annars á 

því að mikið var talið vanta upp á rannsóknir sem sýni fram á hvaða áhrif staðgöngumæðrun 

geti haft á hagsmuni barna.132 

Sem fyrr segir er framkvæmd staðgöngumæðrunar bönnuð innan sænsku 

heilbrigðisþjónustunnar.133 Auk þess er samkvæmt sænskum tæknifrjóvgunarlögum bannað að 

koma fósturvísi fyrir í konu ef báðar kynfrumur koma frá gjöfum.134 Lögin gera það að verkum 

að barnlaus pör sem vilja nýta sér þetta úrræði neyðast til að leita til útlanda. Slíkt er ekki talið 

ólöglegt, eins og fram kom í fyrrnefndri skýrslu og blaðagreinum er fylgdu í kjölfarið.135 

5.4.1.2 Noregur 

Staðgöngumæðrun hefur ekki verið lögleidd í Noregi. Fram kemur í 2. gr. norsku barnalaganna 

að ógildur sé samningur um að fæða barn fyrir aðra konu.136 Jafnframt er staðgöngumæðrun 

með aðferð tæknifrjóvgunar ekki heimil samkvæmt 2. kafla norsku líftæknilaganna.137 Þó var 

tæknifrjóvgunarlögum breytt árið 2012 í þá veru að það er ekki lengur refsivert að gera 

ráðstafanir um staðgöngumæðrun erlendis.138 Norðmenn settu á sínum tíma tímabundnar reglur, 

sem giltu árin 2012 og 2013, sem höfðu það að markmiði að útbúa lagalegan grundvöll fyrir 

viðurkenningu á því að væntanlegir foreldrar barns sem getið var með staðgöngumæðrun teldust 

foreldrar barns í þeim tilvikum sem norsku barnalögin eða ættleiðingarlögin náðu ekki að standa 

skil á þessum óvissuþáttum sem höfðu skapast varðandi stöðu þessara barna.139  

Sérstök nefnd, Bioteknologiraadet, tók til starfa á á grundvelli tæknifrjóvgunarlaganna 

árið 1991. Nefndin er sjálfstæð stofnun sem samanstendur af 15 einstaklingum sem allir eru 

með sérfræðiþekkingu og þau eru skipuð af norsku ríkisstjórninni. Helstu verkefni nefndarinnar 

eru að meta félaglegar og siðferðislegar aðstæður í þjóðfélaginu. Nefndin óttaðist að 

staðgöngumæðrun myndi fela í sér sölu kvenna á líkömum sínum. Staðgöngumóðir og barn 

                                                           
131 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3). 
132 sama heimild 58–59. 
133 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál 15. 
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137 LOV-2003-12-05-100. 
138 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3) 201–203. 
139 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
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væru þannig hlutgerð. Árið 2013 mælti nefndin með áframhaldandi banni við 

staðgöngumæðrun, þar sem henni fylgdu enn of mörg siðferðimál og álitaefni.140 

5.4.1.3 Danmörk 

Ekki er orðað með beinum hætti í danskir löggjöf að staðgöngumæðrun sé óheimil. Þar eru þó 

ákvæði sem styðja að svo sé. Í 13 gr. tæknifrjóvgunarlaga er bann við að framkvæma 

tæknifrjóvgun ef það er ljóst að fyrir liggur samningur um að láta barnið af hendi öðrum aðila 

við fæðingu þess.141 

Danska Siðfræðiráðið (d. Det Etiska Råd), sem er skipað sérfræðingum og starfar fyrir 

danska þingið hefur tvisvar skoðað réttarstöðu staðgöngumæðrunar og hvort það eigi að leyfa 

hana í Danmörku. Fyrst var það gert árið 2008 og var þá tekin sú afstaða að breyta engu. Í 

desember árið 2013 komst ráðið aftur að niðurstöðu um málið, sem var óbreytt. Nokkrir 

nefndarmenn ráðsins töldu þó að það ætti að leyfa staðgöngumæðrun fyrir ákveðinn hóp og í 

mjög erfiðum og fáum tilfellum. Það var afstaða þessara nefndarmanna að löggjafinn ætti að 

leita leiða til að auðvelda allt aðgengi fyrir barnlaus pör í Danmörku, en eingöngu væri bannað 

að leita staðgöngumæðrunar í hagnaðarskyni. Þó vildu tveir nefndarmenn ganga svo langt að 

leyfa staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni.142 Hér má því sjá ákveðna afstöðubreytingu milli 

áranna 2008 og 2013, þó niðurstaðan hafi ekki verið sú leyfa staðgöngumæðrun. 

5.4.1.4 Finnland 

Finnsku tæknifrjóvgunarlögin leggja algjört bann við tæknifrjóvgun ef grunur leikur á að 

umönnun barnsins verði ekki tryggð nægilega og ef hætta er á að barnið verði ættleitt.143 Þetta 

þýðir í raun að staðgöngumæðrun framkvæmd með tæknifrjóvgun er bönnuð, bæði í velgjörðar- 

og hagnaðarskyni. Jafnframt er bannað að ættleiða ef greitt hefur verið fyrir, eða loforð hefur 

verið veitt um greiðslu. Áður en gildandi tæknifrjóvgunarlög voru sett árið 2007 var tómarúm 

í finnskri löggjöf. Sökum þess gátu finnskar tæknifrjóvgunarstofnanir framkvæmt 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Á árunum 1991-2006 voru tuttugu tilvik 

staðgöngumæðrunar og fæddust 10 börn sem staðgöngumóðir gekk með.144 Þeir sem buðu sig 

fram til staðgöngumæðrunar voru ættingjar væntanlegra foreldra, vinir eða ótengdar konur.145 

                                                           
140 „Bioteknologirådet“ <http://www.bioteknologiradet.no/> skoðað 24. apríl 2016. 
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Engar sérsakar reglur eru um móðerni barns í finnskum lögum en gengið er út frá mater 

est reglunni þar í landi, þ.e. kona sem fæðir barn telst móðir þess. Aftur á móti gekk í gildi ný 

skilgreining á föður í finnskum lögum hinn 1. janúar 2016 sem kveða á um faðir telst faðir barns 

ef það fæðist í hjónabandi.146 

Vinnuhópur á vegum finnska dómsmálaráðuneytins kom með tillögu að lagaákvæði sem 

myndi gera konum, sem skráðar eru sem mæður barns sem fætt er af annarri konu, skv. 

framlögðum erlendum vottorðum, kleift að fá foreldrastöðu sína viðurkennda í Finnlandi, hafi 

konan verið búsett samfellt í hinu erlenda ríki í að lágmarki eitt ár fyrir fæðing barnsins. 

Dómsmálráðherrann féllst ekki á að gera ætti breytingar á lögum. Engar sérstakar reglur eru því 

til um það ef finnskir ríkisborgarar fara til útlanda vegna staðgöngumæðrunar.147 

5.4.2 Grikkland  

Grikkland er eitt fárra landa og eina landið innan Evrópusambandsins sem hefur kynnt alhliða 

regluverk um staðgöngumæðrun. Hjón eða ógift gagnkynhneigð pör sem búa saman, sem og 

einhleypar konur geta sótt um leyfi til staðgöngumæðrunar. Úrræðið er ekki boði fyrir 

samkynhneigða, eða einhleypa karlmenn þar í landi.148 Fyrstu lögin um staðgöngumæðrun voru 

sett árið 2002 en breytt árið 2005.149 Lagabreytingarnar 2005 höfðu það að markmiði að kveða 

nánar á um ákveðin atriði og setja í lögin ákvæði um viðurlög væru þau brotin. Markmið 

laganna er fyrst og fremst vernd barna auk persónufrelsis einstaklings, réttar til sjálfstæðis og 

réttar til að fjölga sér.150 Lögin eru því í samræmi við evrópsk lög og aðþjóðarsamninga um 

mannréttindi og verndun og velferð barna. Þó má færa rök fyrir því að löggjöfin brjóti gegn 

jafnræði, þar sem hún útilokar einhleypa karlmenn og karlmenn í samkynja samböndum, sbr. 

fyrri umfjöllun.  

Í grísku lögunum er að finna reglur sem auðvelda framkvæmd staðgöngumæðrunar þar 

með talið ákvæði sem þarf að uppfylla til að tryggja lagagildi samninga um 

staðgöngumæðrun.151 Fram kemur í lögunum, grein 1458 (article 1458 of the Crecce Civil 

Code), að aðeins er verið að leyfa staðgöngumæðrun, þar sem staðgöngumóðir hefur engin 

erfðafræðileg tengsl við barnið, þ.e. hún má ekki vera erfðarfræðileg móðir þess. Fyrir getnað 

                                                           
146 11/2015 Faderskapslag, 2. gr. 
147 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, Finnland. 
148 sama heimild, önnur Evrópuríki. 
149 Aristides N. Hatzis, „The Regulation of Surrogate Motherhood in Greece“ 

<http://users.uoa.gr/~ahatzis/Surrogacy.pdf> skoðað 9. mars 2016. 
150 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál; Constitution of Greece. 
151 Hatzis (n. 142) 5. 
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er gerður samningur sem um staðgöngumæðrun og skal hann vera staðfestur af dómstólum. 

Hann er bindandi fyrir aðila.152 Staðgöngumóðir getur þó afturkallað samþykki sitt áður en til 

getnaðar kemur. Eftir það er henni óheimilt að rifta þessum samningi. Staðgöngumóðir hefur 

þó fullt yfirráð yfir eigin líkama og getur t.d farið í fóstureyðingu.153 Samningurinn má ekki 

innihalda ákvæði um fjárhagslegan ávinning fyrir staðgöngumóðurina, heldur er eingöngu um 

að ræða staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.154  

Samþykki dómstóla þarf fyrir samningi um staðgöngumæðrun eins og fyrr segir. Þeir 

þurfa meðal annars að taka tillit til heilsufars staðgöngumóður út frá gögnum sem lögð eru fram. 

Konu, sem þráir að eignast barn, en getur ekki borið það vegna heilsufarsástæðna, er heimilt 

leita til dómstóla og biðja um veitingu leyfis til að nota staðgöngumóður. Dómstólar fá því 

upplýsingar um heilsufar væntanlegrar móður og þá upplýsingar um af hverju hún getur ekki 

gengið með barn og heilsufarssögu væntanlegrar staðgöngumóður. Ef staðgöngumæðrun er 

samþykkt þá gefur það væntanlegri móður rétt til að taka stöðu sem móðir barnsins strax við 

fæðingu þess. Því er nauðsynlegt að hafa sótt um slíkt leyfi áður en tæknifrjóvgun á 

staðgöngumóður á sér stað.155 Ef tilskilin leyfi skortir frá dómstóli, verður staðgöngumóðirin 

lagaleg móðir barnsins út frá þeirri meginreglu að móðir barns er sú sem fæðir það. Ef 

tæknifrjóvgun hefur átt sér stað áður en tilskilinna leyfa hefur verið aflað getur væntanleg móðir 

aðeins sótt um ættleiðingu á barninu.156  

Ef horft er til réttinda feðra, er í lögunum kveðið á um að eiginmaður eða sambýlismaður 

lagalegrar móður barnsins verði löglegur faðir þess ef hann hefur veitt samþykki sitt fyrir 

staðgöngumæðrun. Hann getur ekki síðar leitað til dómstóla og neitað því að vera faðir barnsins. 

Þetta er réttlæti með tilliti til meginreglunnar um það sem er barninu fyrir bestu.157  

5.4.3 Bretland  

Staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er leyfileg í Bretlandi.158 Árið 1985 voru samþykktar 

grundvallareglur um staðgöngumæðrun sem gilda enn þann dag í dag (e. The Surrogacy 

Arrangement Act 1985). Þar kemur fram að staðgöngumæðrun er einungis heimil í 

velgjörðarskyni og bannað er að greiða staðgöngumóður fyrir þjónustuna.159 Þó má greiða þeim 

                                                           
152 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, önnur Evrópuríki. 
153 Hatzis (n. 142). 
154 N. 3089/2002 Ar. 1458. 
155 Hatzis (n. 105). 
156 sama heimild 5. 
157 sama heimild 4. 
158 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. 
159 sama heimild. 
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fyrir nauðsynlegan kostnað.160 Meginmarkmið laganna er að gera það sem er barninu fyrir bestu. 

Samningar sem gerðir eru á milli staðgöngumóður og væntanlegra foreldra eru ekki bindandi 

að lögum. Það þýðir að ef staðgöngumóðir neitar að afhenda barnið er ekki hægt að stefna henni 

fyrir dómstólum né getur staðgöngumóðir stefnt væntanlegum foreldrum ef þeir neita að taka 

við barninu.161 

Fjallað er nánar um tæknifrjóvgun og svokallaða yfirfærslu á foreldrastöðu í bresku 

tæknifrjóvgunarlögunum, (The human fertilisation and embryology Act 2008, hér eftir HEFA). 

Samkvæmt breskum lögum telst staðgöngumóðir móðir barns við fæðingu þess. Sé hún gift eða 

í sambúð er maki hennar einnig foreldri barnsins við fæðingu, nema ekki hafi legið fyrir 

samþykki hans um tæknifrjóvgunina. Tveir möguleikar koma til greina við framkvæmd 

yfirfærslunnar. Annars vegar að fara í gegnum ættleiðingarferli og hins vegar úrskurður sem 

hefur verið kallaður ættleiðing með flýtimeðferð. Dómstólar skipa fulltrúa sem hefur umsjón 

með foreldrayfirfærslunni. Eftir fæðingu barns sækja væntanlegir foreldrar um foreldraskipun. 

Fulltrúinn leggur mat á ákveðin atriði og sendir skýrslu með niðurstöðum sínum til dómstólsins. 

Dómstólinn leggur hana til grundvallar þegar foreldraskipun er framkvæmd, kannar hvort 

staðgöngumóðirin skilji afleiðingar þess að veita samþykki sitt, tryggir að engin greiðsla 

umfram það sem leyft er hafi átt sér stað, ásamt því að gæta ávallt að hagsmunum barnsins. 

Bretar geta sótt um foreldraskipun þrátt fyrir að ferlið hafi allt farið fram í öðru landi þar sem 

aðrar reglur gilda um staðgöngumæðrun. Dómaframkvæmd staðfestir að það sé barninu fyrir 

bestu að samþykkja foreldraskipun þrátt fyrir að hægt sé að sýna fram á óeðlilegar greiðslur frá 

væntanlegum foreldrum til staðgöngumóður hafi átt sér stað. Í 54. gr. HEFA koma fram ýmis 

skilyrði sem væntanlegir foreldrar þurfa að uppfylla til þess að geta eignast barn með aðstoð 

staðgöngumóður en þar er ekki gerð nein krafa á væntanlega móður um að sýna fram á að hún 

geti ekki átt barn eða að meðganga sé henni hættuleg. Staðgöngumæðrun er leyfilegt úrræði 

fyrir hjón og pör í sambúð, þar með talið pör af sama kyni, en hún er ekki í boði fyrir einhleypa. 

Þá verður að framkvæma tæknifrjóvgunina með að minnsta kosti annari kynfrumu væntanlegs 

foreldris.162 Athygli vekur að árið 2013 breytti breska Tæknifrjóvgunarstofnunin vinnureglum 

á þann veg að annað væntanlegra foreldra getur sótt um að verða löglegt foreldri strax við 

fæðingu barnsins ef staðgöngumóðirin er ekki gift eða í skráðri sambúð. Breytingin tók einnig 

                                                           
160 Surrogacy Arrangements Act 1985. 
161 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90) 16. 
162 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, önnur Evrópuríki. 
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til þess að ef væntanlegur faðir barnsins er líffræðilegur faðir þess verður hann sjálfkrafa 

löglegur faðir þess ef staðgöngumóðirin væri ekki gift eða í skráðri sambúð.163  

5.4.4 Ísrael 

Ísrael var meðal fyrstu þjóða að leyfa staðgöngumæðrun árið 1996.164 

Staðgöngumæðrun í Ísrael er stjórnað af samningi sem gerður er á milli aðila samkvæmt 

þarlendum lögum, lögum um samninga vegna staðgöngumæðrunar eða Surrogacy Agreements 

Law  nr. 5756-1996. Lögin krefjast þess að staðgöngumæðrunarsamningur sé samþykktur af 

nefnd sem metur ýmis skilyrði, þar á meðal sálfræðileg og félagsleg. Skilyrðin varða 

staðgöngumóður og væntanlega foreldra. Samkvæmt lögunum afhendir staðgöngumóðir barnið 

strax eftir fæðingu þess og innan sjö daga er farið í að yfirfæra barnið til „réttra“ foreldra. Fram 

að þeim tíma getur staðgöngumóðir hætt við.165  

Fræðimenn, sem og opinber nefnd sem skipuð var af heilbrigðisráðherra árið 2010, hafa 

kannað lagaleg og siðferðileg atriði um staðgöngumæðrun, og gerðu tillögur í ljósi þeirrar 

reynslu sem fengist hafði á þessu sviði frá setningu laganna árið 1996. Ísrael hefur heimilað 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni, en ástæða þess er sú þeir telja fjölskylduna vera hornstein 

hvers samfélags. Auk þess hafa þeir farið halloka í stríðsátökum og þurfi því að fjölga sér.166 

Ráðgjöf og siðferðisleg álitaefni er stór þáttur í umsóknarferli um staðgöngumæðrun. Þó svo að 

staðgöngumæðrun hafa verið leyfð frá árinu 1996 þá hafa eingöngu 400 börn fæðst á tímabilinu 

með aðstoð staðgöngumóður.167 Eitt af skilyrðum staðgöngumæðrunar er að staðgöngumóðir 

og væntanlegir foreldrar séu af sömu trú. Til að tryggja að ferlið sé í samræmi við trú tekur 

prestur af sömu trú og aðilarnir ávallt sér setu í umsóknarnefndinni.168 Í Ísrael er þó hættan sú 

að konur af lægri stéttum ganga með börn fyrir efnaðra fólk.169 Samkynhneigð pör hafa leitað 

til Nepals til að fá staðgöngumóður til að ganga með barn þeirra því að samkynhneigð karlpör 

hafa ekki sama rétt og pör í Ísrael.170  

                                                           
163 Strategy and Information Directorate Human Fertilisation and Embryology Authority, „Surrogacy and Legal 

Parenthood – Changes from 1 October 2013“ <http://www.hfea.gov.uk/7962.html#What%20is%20changing?> 

skoðað 1. maí 2016. 
164 „Home Page, Ministry of Health“ <http://www.health.gov.il/English/Pages/HomePage.aspx> skoðað 19. apríl 

2016. 
165 „Home Page, Ministry of Health“ (n. 156). 
166 i24News (n. 99). 
167 „Among Nepal’s earthquake survivors: Israeli gays and their surrogate babies“ Washington Post 

<https://www.washingtonpost.com/world/how-an-earthquake-highlighted-the-plight-of-israeli-gays-and-their-

surrogate-babies/2015/04/29/419d60e8-ecf0-11e4-8050-839e9234b303_story.html> skoðað 25. apríl 2016. 
168 „Home Page, Ministry of Health“ (n. 156). 
169 i24News (n. 99). 
170 „Among Nepal’s earthquake survivors: Israeli gays and their surrogate babies“ (n. 158). 
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5.4.5 Önnur lönd 

Eins og áður hefur komið fram er staðgöngumæðrun ekki leyfð á Norðurlöndum. Þar að auki 

er staðgöngumæðrun óheimil í flestum öðrum ríkjum Evrópu. Auk þeirra landa sem talin eru 

upp hér að framan eru þó nokkur lönd sem heimila staðgöngumæðrun, svo sem Hollandi og 

Úkraína. Auk þess er staðgönumæðrun leyfileg í ýmsum fylkjum Bandaríkjanna. 171 Loks má 

nefna að staðgöngumæðrun er lögleg í Kanada.172   

                                                           
171 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90) 13-14. 
172 Consolidated federal laws of canada, Assisted Human Reproduction Act  
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6 Viðhorf til staðgöngumæðrunar 

Eins og að framan greinir er löggjöf um staðgöngumæðrun afar mismunandi milli landa. Þegar 

staðgöngumæðrun er leyfð er auk þess misjafnt hvort hún sé einungis leyfð í velgjörðarskyni 

eða einnig í hagnaðarskyni. Er því ljóst að afar skiptar skoðanir eru um staðgöngumæðrun. Í 

áfangaskýrslu vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun frá árinu 2010 kemur m.a. 

fram að ef gera ætti svo veigamiklar breytingar eins og lögleiðing staðgöngumæðrunar væri, 

þyrfti að fá bæði mikla og vandaða umfjöllun og umræðu í samfélaginu. Sú umræða þyrfti að 

eiga sér stað áður en frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni yrði lagt fram á 

Alþingi.173 Í þessum kafla verður leitast við að varpa ljósi á mismunandi viðhorf til 

staðgöngumæðrunar, m.a. með því að fara yfir niðurstöður erlendra rannsókna og íslenskra 

skoðanakannana.  

6.1 Erlendar rannsóknir 

Í langtímarannsókn sem framkvæmd var af miðstöðinni Family Research við Háskólann í 

Cambridge rannsökuðu vísindamenn og báru saman samband og líðan foreldra og barna í 

fjölskyldum sem höfðu notað staðgöngumóður, fjölskyldum sem höfðu notað gjafaegg, 

fjölskyldum sem höfðu notað gjafasæði og fjölskyldum sem höfðu átt barn á náttúrulegan máta, 

þ.e. með samræði móður og föður. Upphaflega innihélt rannsóknin 42 fjölskyldur sem höfðu 

notað staðgöngumóður, 51 fjölskyldu sem hafði notað gjafaegg, 50 fjölskyldur sem höfðu notað 

gjafasæði og 80 fjölskyldur sem höfðu átt barn á náttúrulegan máta og voru börn þessara 

fjölskyldna eins árs.174  

Fyrstu niðurstöður voru birtar árið 2006. Þær tóku mið af þriggja ára afmæli barnsins 

og var gerður samanburður á 34 fjölskyldum sem höfðu notast við staðgöngumóður, 41 

fjölskyldu sem hafði notast við gjafasæði, 41 fjölskyldu sem hafði notast við gjafaegg og 67 

fjölskyldum sem hafði átt barn með náttúrulegum hætti. Rannsóknin sýndi að tengsl barns og 

móður í þeim fjölskyldum sem höfðu notið afstoðar við að eignast barnið voru meiri og betri 

heldur en tengsl barns og móður í þeim fjölskyldum sem höfðu eignast barnið með náttúrlegum 

getnaði. Mæður sem eignuðust barn með aðstoð staðgöngumóðir voru þakklátar og sýndu það 

greinilega í gleði sinni yfir því að eiga barn. Einnig voru feður barnanna sem fædd voru með 

aðstoð í betra jafnvægi heldur en hinir. Hærra hlutfall þeirra fjölskyldna sem höfðu eignast barn 

með hjálp staðgöngumóður hafði sagt barninu frá uppruna þeirra heldur en þeirra sem höfðu 

                                                           
173 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90).1 
174 Susan Golombok o.fl., „Children Born through Reproductive Donation: A Longitudinal Study of 

Psychological Adjustment“ (2013) 54 (6) Journal of Child Psychology and Psychiatry 653. 



37 
 

eignast barnið með hjálp gjafasæðis eða gjafaeggs. Helsta niðurstaða rannsóknarinnar var að 

svo virtist sem það hefði ekki haft nein neikvæð áhrif á samband foreldra og barns eða sálarlíf 

þeirra nema síður væri þótt barnið væri tilkomið með aðstoð staðgöngumóður.175  

Aftur voru birtar niðurstöður árið 2012. Þær tóku til 30 fjölskyldna sem höfðu notað 

staðgöngumóður, 31 fjölskyldu sem hafði notað gjafaegg, 35 fjölskyldna sem höfðu notað 

gjafasæði og 53 fjölskyldna sem höfðu átt barn á náttúrulegan máta. Tekin höfðu verið viðtöl 

og lagðir spurningalistar fyrir foreldra þegar börnin voru þriggja ára til að mæla kvíða, 

þunglyndi og gæði hjónabands. Afstaða barna var skoðuð á aldrinum þriggja, sjö og tíu ára. 

Rannsóknin sýndi að börn þeirra fjölskyldna sem notast höfðu við staðgöngumóður áttu við 

meiri aðlögunarerfiðleika að stríða við sjö ára aldur heldur en börn þeirra fjölskyldna sem höfðu 

fengið gjafaegg eða gjafasæði. Mæður sem höfðu haldið uppruna barnsins leyndum sýndu 

merki um aukinn kvíða. Rannsóknin sýndi einnig að börn fædd af staðgöngumóður áttu erfitt 

með að samþykkja þá hugmynd að önnur kona en móðir þeirra hefði gengið með þau. Skýrt var 

hinsvegar að þau áttu ekki í vandræðum með þá tilhugsun að foreldar sem tengdust þeim ekki 

blóðböndum hafi alið þau upp.176 

Við undirbúning frumvarps til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni var víða 

leitað til að fá sérfræðilþekkingu og þar á meðal til Karen Busby, lagaprófessors við Háskólann 

í Manitoba.177 Hún hefur skrifað margar fræðigreinar um staðgöngumæðrun. Í rannsókn 

Karenar Busby var könnuð reynsla kvenna sem höfðu verið staðgöngmæður í Kanada, Bretlandi 

og Bandaríkjunum. Í þessari rannsókn voru bæði rannsökuð persónueinkenni þeirra kvenna sem 

völdu að ganga með barn fyrir aðra, og afhenda það við fæðingu þess, og reynsla þeirra var 

einnig rannsökuð. Höfundur fjallar með greinagóðum hætti um þá staðhæfingu að 

staðgöngumóðir eigi á hættu að hún sé misnotuð við þessar aðstæður. Karen segir að það heyri 

til undantekningar en ekki meginreglu að svo gerist. Rannsóknin styður við þá skoðun að ekki 

eigi að svipta konu því frelsi að ráða yfir eigin líkama. Rannsóknin gefur einnig til kynna að 

greinargóð og skýr lög um staðgöngumæðrun séu árangursríkari heldur en lög um boð og bönn, 

til að tryggja að konur sem hafa samþykkt að vera staðgöngumæður hvort sem er í 

velgjörðarskyni eða hagnaðarskyni verði ekki misnotaðar.178 

                                                           
175 S. Golombok o.fl., „Non-Genetic and Non-Gestational Parenthood: Consequences for Parent–child 

Relationships and the Psychological Well-Being of Mothers, Fathers and Children at Age 3“ (2006) 21 (7) 
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6.2 Skoðanakannanir 

Fréttablaðið hefur staðið að nokkrum skoðanakönnunum varðandi staðgöngumæðrun. Aðeins 

ein þeirra getur talist marktæk, þ.e. könnun sem framkvæmd var 19. janúar 2011 af 

rannsóknardeild 365 miðla. Hringt var í 800 manna handahófskennt úrtak úr þjóðskrá og spurt: 

„Á að leyfa staðgöngumæðrun á Íslandi?“ (Finnur Torfi Gunnarsson, rannsóknir og greiningar 

hjá 365, tölvupóstur, 1. apríl 2016). Niðurstaða könnunarinnar var að meirihluti landsmanna 

vildi heimila þann möguleika að nýta sér þjónustu staðgöngumæðra hérlendis. Alls vildu 

tæplega 24 % leyfa staðgöngumæðrun án nokkurra skilyrða og ríflega 61% til viðbótar vildu 

leyfa staðgöngumæðrun, en aðeins í velgjörðarskyni. Samanlagt vildu því um 85% Íslendinga 

breyta ákvæðum laga er banna staðgöngumæðrun hér á landi.179  

Árið 2011 framkvæmdi fyrirtækið MMR nokkuð ítarlega skoðanakönnun. Úrtakið var 

valið handahófskennt úr hópi álitsgjafa fyrirtækisins og innihélt einstaklinga á aldrinum 18-67 

ára. Fjöldi svarenda var 870 manns. Í ljós kom að mikill meirihluti þeirra sem tók afstöðu eða 

86.7% svarenda sögðust vera fylgjandi lögleiðingu staðgöngumæðrunar. Stuðningur við 

staðgöngumæðrun reyndist vera alveg óháður kyni, aldri, búsetu, tekjum eða stuðningi við 

stjórnmálaflokka.180  

  Dagana 3. – 9. mars 2016 var gerð skoðanakönnun á vegum Maskínu ehf. Svarendur 

voru 857 úr panelhópi Maskínu sem er dreginn handahófskennt úr Þjóðskrá og innihélt fólk af 

báðum kynjum á aldrinum 18-75 ára allstaðar að af landinu. Tæplega 52% svarenda sögðust 

vera hlynntir því að leyfa staðgöngumæðrun hérlendis en 23-24% sögðust vera andvígir henni. 

181  

Sé eingöngu litið til þessarar skoðanakannana virðist svo vera að færri séu í dag 

fylgjandi því að leyfa eigi staðgöngumæðrun en áður. Mögulega má draga af því þá ályktun að 

upplýst umræða, bæði rök á móti og með hafi haft áhrif á landsmenn. 

 

 

                                                           
179 „Tæp 85% vilja heimila staðgöngumæðrun“ Fréttablaðið (Reykjavík, 22. janúar 2011) 

<http://www.visir.is/taep-85-prosent-vilja-heimila-stadgongumaedrun/article/2011114355287> skoðað 30. mars 

2016. 
180 MMR, „Skoðanakönnun: könnun MMR á afstöðu almennings til staðgöngumæðrunar“ (18. janúar 2011) 

<http://mmr.is/images/stories/PDF/1101_tilkynning_stagngumur.pdf> skoðað 29. mars 2016. 
181 Maskína, „Skoðanakönnun: afstaða til staðgöngumæðrunar“ (10. mars 2016) 

<http://www.maskina.is/images/2016-03-21_stagngumrun_masknuniurstur.pdf> skoðað 29. mars 2016. 
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7 Staðgöngumæðrun á Íslandi 

Staðgöngumæðrun með aðstoð hins opinbera er sem fyrr segir óheimil á Íslandi, sbr. 3. mgr. 5. 

gr. laga um tæknifrjóvgun. Það er því ekki gert ráð fyrir því í núgildandi lögum að kona geti 

gengið með barn fyrir aðra konu. Mikil umræða hefur verið hér á landi um staðgöngumæðrun. 

Kemur það að sjálfu sér ekki á óvart enda er staðgöngumæðrun mörgum mikið hagsmunamál.182 

Löggjafinn hafði a.m.k. um tíma vilja til að samþykkja lög um efnið og gera ákveðnum hóp 

einstaklinga sem eiga í erfiðleikum með að eignast börn kleift að nýta sér þetta úrræði. Sem fyrr 

segir hefur tvívegis verið lagt fram á Alþingi frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni.183 Er því ljóst að staðgöngumæðrun gæti orðið að veruleika hér á landi á næstu 

árum.  

7.1. Forsaga frumvarps til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

Árið 2007 skipaði heilbrigðisráðherra nefnd sem falið var að endurskoða ákvæði 

tæknifrjóvgunarlaga.184 Frumvarp til breytingar á þeim lögum var síðan lagt fram árið 2008. 

Fram kom í athugasemd í greinagerð með því frumvarpi að nefndin hafi skoðað hvort tími væri 

komin til að leyfa staðgöngumæðrun hér á landi. Niðurstaðan var sú að þörf væri á ítarlegri 

umræðu um efnið sem væri jafnframt forsenda til slíkra breytinga.185 Haustið 2008 var lögð 

fram á Alþingi fyrirspurn um stöðu mála út af staðgöngumæðrun.186187 Það leiddi til þess að 

settur var að stað vinnuhópur árið 2009. Heilbrigðisráðherra fól vinnuhópunum að skoða 

siðfræðileg, lögfræðileg- og læknisfræðileg atriði er varða staðgöngumæðrun á Íslandi og hvort 

leyfa ætti staðgöngumæðrun, ásamt því fara yfir hin ýmsu álitamál er koma við sögu varðandi 

staðgöngumæðrun.188 Vinnuhópurinn hélt alls 13 fundi og tók hópurinn saman áfangaskýrslu 

sem hann skilaði 5. febrúar 2010 og sendi ráðherra.189 Skýrsla vinnuhópsins, Áfangaskýrsla um 

staðgöngumæðrun, var birt. Í skýrslunni er farið yfir helstu atriði varðandi staðgöngumæðrun 

og fjallað um helstu álitefni sem henni tengjast ásamt því að fjalla um hvernig löggjöf er háttað 

í ýmsum löndum víða um heim.190 

                                                           
182 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál.  
183  sama heimild.  
184 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 992-620. mál. 
185 sama heimild, 1. Inngangur. 
186 „Óundirbúinn fyrirspurnatími“ (Alþingi) <http://www.althingi.is/altext/upptokur/hlusta/> skoðað 10. maí 

2016. 
187 Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir (n. 89) 281. 
188 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90). 
189 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra, „Álit vinnuhóps um staðgöngumæðrun“ (Heilbrigðisráðuneytið, jún 2010) 1 

<https://www.velferdarraduneyti.is/media/ritogskyrslur2011/Alit-vinnuhops-um-

stadgongumaedrun_07_06_2010.pdf> skoðað 4. apríl 2016. 
190 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90). 
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Nefndin stóð einnig fyrir opnum fundi um staðgöngumæðrun í mars 2010.191 Nefndin 

skilaði lokaáliti um sumarið sama ár. Þar kom fram að nefndin taldi ekki tímabært að heimila 

staðgöngumæðrun að sinni og bar þá helst fyrir sig tvenns konar rök, efnahagsástæður sem voru 

uppi á þessum tíma sem og að Íslendingar ættu að fylgja hinum Norðurlöndunum við 

lagasetningu varðandi staðgöngumæðrun. Nefndin lagði einnig áherslu á að almenn sátt næðist 

um efnið og hvatti til frekari umræðu um staðgöngumæðrun.192  

Í lok nóvember 2010 var lögð fram á Alþingi þingsályktunartilaga um 

staðgöngumæðrun sem hét, Tillaga til þingsályktuna um staðgöngumæðrun.193 Að tillögunni 

stóðu 18 þingmenn úr flestum þingflokkum.194 Umræða um tillöguna fór fram í byrjun árs 2011. 

Þó svo að talað hafi verið um þverpólitíska samstöðu um tillöguna ber þess þó að geta að 

hópurinn samanstóð af 13 Sjálfstæðismönnum, 3 Framsóknarmönnum og sínum fulltrúanum 

hvorum frá Vinstri grænum og Samfylkingu, svo velta má fyrir sér hvort um raun hafi verið um 

þverpólitíska samstöðu að ræða.  

Í nefndaráliti meirihluta velferðarnefndar, sem fjallaði um tillöguna, var lagt til að 

tillagan yrði samþykkt með nokkrum breytingum sem sneru að atriðum er vörðuðu bindandi 

samning væntanlegra foreldra við samgöngumóður og skilgreiningu á hver teljist móðir 

barns.195 Minnihlutanum fannst aftur mikilvægt að fara og skoða álitamál um 

staðgöngumæðrun áður en farið væri að semja lagafrumvarp. Einnig fannst minnihlutanum 

mikilvægt að fylgjast með löggjöf nágrannalanda um málefnið.196 Tillagan dagaði uppi þar sem 

umræðum lauk ekki fyrir þinglok.  

Í október 2011 var sambærileg þingsályktunartillaga, Þingsályktun um 

staðgöngumæðrun nr. 3/140, lögð fram.197 Hún var þó með aðeins öðru sniði þar sem tekið var 

tillit til umræðunnar á Alþingi við umfjöllun fyrri þingsályktunartillögunnar. Fleiri þingmenn 

höfðu bæst í hóp flutningsmanna og voru nú samtals tuttugu og þrír. 

  Í greinagerð með tillögunni var lögð áhersla á að einungis yrði heimiluð staðganga í 

velgjörðarskyni og að ítarleg könnun yrði gerð á aðstæðum væntalegra foreldra og 

                                                           
191 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 178). 
192 sama heimild 1. 
193 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 376-310. mál. 
194 Ragnheiður E. Árnadóttir, Álfheiður Ingadóttir, Ásbjörn Óttarsson, Bjarni Benediktsson, Einar K. 

Guðfinnsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Bragi Sveinsson, Íris Róbertsdóttir, Jón Gunnarsson, Ólína 

Þorvarðardóttir, Ólöf Nordal, Pétur H. Blöndal, Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Siv 

Friðleifsdóttir, Tryggvi Þór Herbertsson, Vigdís Hauksdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir 
195 551/140 nefndarálit. 
196 Alþt. 2010-2011, A-deild. þskj. 1867-310. mál. 
197 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 4-4. mál. 
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staðgöngumóður. Hæfiskröfur sem settar væru þjónuðu fyrst og fremst hagsmunum barnsins. Í 

áliti meirihluta velferðarnefndar Alþingis má greina ákveðna stefnumörkun þar sem áréttað er 

mikilvægi þess að hagur barns væri ávallt í forgangi við frumvarpsvinnu. Það er í samræmi við 

fyrrnefnda meginreglu sem birtist í 3. gr. Barnasáttmálans. Einnig var áréttað að 

staðgöngumæðrun eigi sér stað innan heilbrigðiskerfisins og staðgöngumæður fái sömu 

þjónustu og aðrar væntalegar mæður fái í meðgöngu og í fæðingu.198 

Í nefndaráliti minnihluta velferðarnefndar var lagst gegn tillögunni199 en minnihlutinn 

taldi þörf á að málið yrði unnið frekar áður en ákveðið væri að leggja það fyrir ráðherra að búa 

til frumvarp.200 Sem fyrr segir vildi minnihlutinn að áherslurnar yrðu m.a hagsmunir barnsins, 

þá hvernig hagur barnsins væri best tryggður og hver væri réttur barnsins til að þekkja til 

uppruna sinn.201  

Tillagan var samþykkt sem þingsályktun frá Alþingi hinn 18. janúar 2012.202 

Velferðarráðherra var í þingsályktunni falið að skipa starfshóp sem undirbúa ætti frumvarp til 

laga um staðgöngumæðrun í velgjörarskyni. Ráðherra skipaði í september 2012 starfshóp til 

þess að undirbúa frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Vinnuhópurinn 

lauk störfum í byrjun árs 2015. Frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni var 

lagt fram á vorþingi 2015 en ekki náðist að mæla fyrir því.203 Frumvarpið var lagt fram að nýju 

haustið 2015.204 Þá var mælt fyrir því og því vísað til umfjöllunar velferðarnefndar Alþingis. 

Þar dagaði málið uppi en fjölmargar umsagnir bárust, sem nánar er vikið að síðar. 

7.2 Frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

Starfshópurinn, sem var falið að semja frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni, stóð frammi fyrir því að meta hvaða leið væri best til þess að lögfesta ákvæði 

um staðgöngumæðrun þannig þau myndu falla sem best að íslenskum lögum, þá sértaklega með 

hag barnsins í huga. Mögulega hefði verið hægt að koma löggjöf fyrir í lagarömmum sem nú 

þegar eru til staðar t.d. lögum um tæknifrjóvgun eða lögum um ættleiðingu. Hins vegar var 

ákveðið að fara þá leið að semja frumvarp til heildarlaga, enda var talið erfitt að sjá að efnið 

myndi rúmast vel innan núgildandi löggjafar.205 Þá voru  lagðar til ýmsar breytingum á öðrum 

                                                           
198 551/140 nefndarálit. 
199 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1867-310. mál. 
200 Alþt, 2010-2011, A-deild. þskj. 1866-310. mál. 
201 Alþt. 2011-2012, A-deild, þskj. 552-4. mál. 
202 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 4-4. mál. 
203 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 1141-671. mál. 
204 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
205 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, V. Val á löggjafarleið. 
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lögum, svo sem barnalögum og erfðalögum.206 Sem fyrr segir hefur frumvarp til laga um 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni tvívegis verið lagt fram á Alþingi, en enn dagað uppi í 

bæði skiptin. 

Í frumvarpinu er lagt til að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verði heimiluð á Íslandi, 

að ákveðnum skilyrðum uppfylltum. Þar er sett fram ný skilgreining á hugtakinu 

staðgöngumæðrun, sbr. 1. tölul. 1. mgr. 3. gr. frumvarpsins. Þar er lagt til að það sé 

staðgöngumæðrun þegar tæknifrjóvgun er framkvæmd á staðgöngumóður sem fallist hefur á að 

ganga með barn fyrir væntanlega foreldra og hyggst staðgöngumóðirin afhenda barnið 

væntanlegum foreldrum eftir fæðingu þess. Væntanlegir foreldrar hafi þá skuldbundið sig til að 

sækja um yfirfærslu á foreldrastöðu í samræmi við ný ákvæði barnalaga, sem gerð er tillaga um 

í frumvarpinu.207  

Við mótun frumvarpsins þurfti að taka afstöðu til ýmissa álitaefna, bæði varðandi þá 

konu sem tekur að sér að vera staðgöngumóðir, verðandi foreldra og það barn sem fæðist með 

þessum hætti. Í samræmi við þá miklu áherslu sem hefur verið lögð á réttindi barna á 

undanförnum árum tekur frumvarpið skýrt mið af ákvæðum Barnasáttmálans, sbr. einkum 3. 

og 6. gr. hans sem og 3. mgr. 76. gr. stjskr. um að tryggja skuli börnum þá vernd og umönnun 

sem velferð þeirra krefst. Til dæmis kemur skýrt fram í  frumvarpinu að áður en leyfi til 

staðgöngumæðrunar sé veitt þurfi væntanlegir foreldrar og staðgöngumóðirin að sækja ítarlega 

ráðgjöf um siðfræðileg, lögfræðileg og læknifræðileg álitaefni. Hluti þessarar ráðgjafar snýr að 

ráðgjöf um þau félagsleg áhrif sem staðgöngumæðrun getur haft í för með sér.208 

Hér á eftir verða rakin nánar þau skilyrði sem sett eru í frumvarpi til laga um 

staðgöngumæðrun í veðgjörðarskyni og vikið að álitaefnum er snúa að lagasetningu um 

staðgöngumæðrun 

7.2.1 Skilyrði staðgöngumæðrunar 

Samkvæmt II. kafla frumvarpsins eru sett sérstök skilyrði sem staðgöngumóðir skal uppfylla.209 

Hún þarf að vera lögráða, eiga lögheimili hér á landi og hafa haft samfellda, löglega dvöl sem 

samanstendur af fimm árum hérlendis og hafa búsetuleyfi eða aðra heimild til varanlegrar 

dvalar. Maki hennar, ef hann er til staðar, þarf að veita samþykki sitt fyrir 

staðgöngumæðruninni. Staðgöngumóðirin þarf að vera á aldrinum 25-39 ára. Hún þarf að hafa 

                                                           
206 sama heimild, VI. Markmið og meginefni frumvarpsins. 
207 sama heimild Almenn ákvæði. 
208 sama heimild, 13. gr. 
209 sama heimild. 
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bæði andlega og líkamlega burði og góða heilsufarssögu til að takast á hendur þetta verkefni 

sem staðgöngumæðrun er. Hún þarf þegar að eiga að baki að minnsta kosti eina eðlilega 

meðgöngu. Frá því að þeirri meðgöngu lauk þurfa að vera liðin að minnsta kosti tvö ár. Þær 

kröfur eru gerðar til verðandi staðgöngumóður og/eða maka hennar að ef þau hafa misst barn 

þurfa að hafa liðið í það minnsta tvö ár frá fráfalli barnsins. Þessi skilyrði eru sett fram svo að 

staðgöngumóðirinn bæði þekki þær tilfinningar sem ófrískar konur bera innra með sér og hafi 

þann þroska sem þarf til að takast á við þær.210 Þá er í frumvarpinu einungis gert ráð fyrir fullri 

staðgöngumæðrun, þ.e. staðgöngumóðirin má ekki leggja sjálf til egg. Enn fremur er sett það 

skilyrði að náinn skyldleiki megi ekki vera milli staðgöngumóðir eða maka og væntanlegra 

foreldra. Þannig mega væntanlegir foreldrar sem leggja til kynfrumurnar, ekki vera skyld 

staðgöngumóður í beinan ættleg skv. 13. gr. frumvarpsins.211  

7.2.2 Skilyrði sem væntanlegir foreldrar verða að uppfylla 

Skilyrði sem væntanlegir foreldrar þurfa að uppfylla samkvæmt frumvarpinu er þriggja ára 

sambúð og sameiginlegt lögheimili á Íslandi í að minnsta kosti fimm ár. Þar að auki þurfa þeir 

að uppfylla leyfi til búsetu eða sýna fram á aðra heimild til dvalar á Íslandi sem uppfyllir þau 

skilyrði að hún sé varanleg. Fyrir þarf að liggja samþykkt skuldbinding um yfirfærslu á 

foreldrastöðu þegar þar að kemur. Einnig er lögræði skilyrði, auk þess sem aðilar þurfa að vera 

á aldrinum 25-45 ára. Þá mega væntanlegir foreldrar ekki eiga barn sem er undir tveggja ári 

aldri. Aldurstakmörk þykja eðlileg út frá hagsmunum barna. Til þess að tryggja börnum góð 

uppeldisskilyrði er mikilvægt að foreldrar séu á þeim aldri að þau geti sinnt því hlutverki.  

Það er skilyrði að kynfruma komi a.m.k. frá öðru væntanlegra foreldra.212 Til þess að 

kona geti fengið staðgöngumóður þurfa að vera fyrirliggjandi gögn sem sýna fram á að hún geti 

ekki lagt á sig að ganga með barn og fæða það vegna læknisfræðilegra atriða.213  

Ef sérstaklega stendur á geta einhleypir fengið leyfi til staðgöngumæðrunar í 

velgjörðarskyni samkvæmt frumvarpinu. Þetta á við ef það er án nokkurs vafa að hagsmunir 

barnsins séu vel tryggðir.214 Hvorki er heimilt að nota kynfrumur staðgöngumóður né ættingja 

og hinn einhleypi einstaklingur verður alltaf að leggja sjálfur til kynfrumu.215  

                                                           
210 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
211 sama heimild. 
212 sama heimild ,VL. Markmið og meginefni frumvarpsins . 
213 sama heimild, 9. gr. 
214 sama heimild, 8. gr. 
215 sama heimild, 5. gr. 
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7.2.3 Nefnd um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni  

Í frumvarpinu er lagt til að nefnd verði skipuð sem metur hæfi umsækjenda. Fjallað er um 

nefndina í 6. gr. frumvarpsins. Hlutverk nefndarinnar yrði að leyfa staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni.216 Einnig er gert ráð fyrir að það verði hlutverk nefndarinnar að úrskurða um 

foreldrastöðu barna sem fæðast í samræmi við erlenda löggjöf um staðgöngumæðrun.217 Einn 

nefndarmaður skal vera lögfræðingur, annar læknir og sá þriðji annaðhvort sálfræðingur eða 

félagsráðgjafi. Nefndin skal skipuð til fjögurra ára í senn. Almennar reglur stjórnsýsluréttar eiga 

við um nefndina og munu hæfisreglur stjórnsýslulaga nr. 37/1993 gilda um meðferð mála hjá 

nefndinni. Eitt af hlutverkum nefndarinnar er að tryggja að aðilar, þá bæði staðgöngumóðir og 

væntanlegir foreldrar, hafi aðgang að faglegri ráðgjöf.218  

7.2.4 Ráðgjöf 

Í frumvarpinu er lögð rík áhersla á ráðgjöf, bæði fyrir getnað áður en ferlið byrjar, á meðgöngu 

og eftir meðgöngu, sbr. 13. gr. frumvarpsins.219 Samkvæmt 37. gr. er ráðherra skylt að setja 

reglugerð um nánari framkvæmd þeirrar ráðgjafar sem 13. gr. kveður á um. Í athugasemdum 

með 37. gr. frumvarpsins er m.a að finna leiðbeiningar um efnisþætti slíkrar reglugerðar.220 Eitt 

af markmiðum frumvarpsins er að þeir sem sækja um staðgöngumæðrun fái faglega ráðgjöf 

sem bæði nær til atriða eins og ef umsókn er hafnað og til atriða eins og hvernig á að ræða við 

sjálft barnið svo það skilji og sætti sig við hvernig það er tilkomið. Grundvallaratriði er að miðla 

upplýsingum um atriði eins og tengslamyndun eftir afhendingu barns við væntanlega foreldra 

og má því líta á það atriði eins og ákveðinn skurðpunkt er barnið fer frá staðgöngumóður til 

væntanlegra foreldra.221 Víða er að finna ákvæði um ráðgjöf í frumvarpinu sem sýnir hve mikil 

áhersla er lögð á þetta atriði í málum af þessu tagi.222 

Í þessu sambandi má benda á að ráðgjöf hefur verið talin mikilvæg í þeim löndum sem 

staðgöngumæðrun hefur verið leyfð. Sem dæmi má nefna að í Ísrael þarf að fylgja með umsókn 

umsögn félagsráðgjafa eða sálfræðings um að væntanlegir foreldrar hafi fengið ráðgjöf og 

upplýsingar um aðra valkosti vegna barnleysis og önnur möguleg úrræði í því sambandi.223 

                                                           
216 sama heimild, 6. gr. 
217 sama heimild. 
218 sama heimild, um 6. gr. 
219 sama heimild, um 13. gr. 
220 sama heimild, um 37. gr. 
221 sama heimild, um 13. gr 
222 sama heimild, 6.gr. 15.gr. 16.gr. 27.gr. 29.gr. 36.gr. 37.gr.38 gr. 
223 i24News (n. 99). 
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7.2.5 Yfirfærsla á foreldrastöðu  

Í ákvæðum barnalaga segir skýrt að kona telst vera móðir barns sem hún elur í kjölfar 

tæknifrjóvgunar. Hefur sú kona sem fæðir barn því verið skilgreind móðir þess, jafnvel þótt 

barnið tengist henni ekki erfðafræðilega. Einnig gildir hér á landi, eins og áður hefur verið 

fjallað um, svo kölluð pater est regla, sem gerir ráð fyrir því að sé kona sem fæðir barn í hjúskap 

eða skráðri sambúð teljist maki hennar faðir eða foreldri barnsins.  

Við gerð frumvarpsins þurfti að taka afstöðu til þess hvort ástæða væri til að víkja frá 

þessum reglum, þar sem staðgöngumóðir og maki hennar hafa hvorki erfðafræðileg tengsl við 

barnið né ætla að taka að sér að ala það upp. Samkomulagið milli staðgöngumóður og maka, ef 

honum er til að dreifa og væntanlegra foreldra er að barnið verði afhent væntanlegum foreldrum  

við fæðingu eða mjög fljótt eftir hana.  

Tekin var sú ákvörðun að mæðrunarreglan gilti hér sem endranær. Samkvæmt 

frumvarpinu telst staðgöngumóðirin því  móðir barns við fæðingu og maki hennar, sé hann til 

staðar, telst faðir eða foreldri þess. Gert er ráð fyrir að barnið fari í umsjá væntanlegra foreldra 

á þeim tíma sem aðilar hafa sammælst um, sem oftast væri strax eftir fæðingu. Staðgöngumóðir 

og eftir atvikum maki hennar, sem löglegir foreldrar barnsins, fara þó áfram með forsjá barnsins 

fram að yfirfærslu á foreldrastöðu, nema um annað verði sérstaklega samið samkvæmt 

ákvæðum barnalaga.  

Ákvörðun um staðgöngumæðrun er aldrei  bindandi samkvæmt frumvarpinu.  

Staðgöngumóðir getur hætt við að afhenda barnið til væntanlegra foreldra, sbr 16. gr 

frumvarpsins. Í frumvarpinu er sérstaklega tekið fram að ekki sé hægt að krefjast efnda af 

hennar hálfu.224  

Í þessu sambandi ber að benda á að yfirfærsla á foreldrastöðu barns getur ekki farið fram 

fyrr en í fyrsta lagi tveimur mánuðum eftir fæðingu barnsins. Yfirfærslan er gerð hjá sýslumanni 

en hægt er að gera það hjá dómstólum. Svipað ákvæði um tímalengd er í ættleiðingarlögum, en 

í frumvarpi um staðgöngumæðrun er tímabilið mánuði styttra, tveir mánuðir en þrír í lögum um 

ættleiðingar. Litið er svo á að sú víðtæka ráðgjöf sem veita á skv. 13. gr. frumvarpsins eigi að 

gera tveggja mánaða umþóttunartíma fyrir staðgöngumóðurina nægilegan. Ef fallist er á 

yfirfærslu á foreldrastöðu þá fær barnið þegar frá fæðingu réttarstöðu gagnvart væntanlegu 

foreldrunum sínum. Frá þeim tíma falla niður bæði öll tengsl og lögfræðileg álitamál er varða 

                                                           
224 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, 16. gr. 
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barnið og samband þess við staðgöngmóður þess eða maka. Ef vafatilvik verða með yfirfærslu 

á foreldrastöðu vegna staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni ber dómara að hafa það sjónarmið 

að dæma það sem er barninu fyrir bestu.225 

7.2.6 Réttur barns til að þekkja uppruna sinn 

Eins og áður hefur komið fram eiga börn rétt á að þekkja uppruna sinn, sbr. meðal annars 7. gr. 

Barnasáttmálans. Þessi réttur er þó sem fyrr segir ekki fyllilega tryggður þegar kemur að 

tæknifrjóvgun hér á landi. Samkvæmt 4. gr. laga um tæknifrjóvgun er nafnleynd kynfrumgjafa 

heimil.226 Við gerð frumvarps til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni þurfti því að taka 

afstöðu til þess hvort leynd mætti einnig hvíla yfir kynfrumugjafa þegar um staðgöngumæðrun 

væri að ræða.  

 Bent hefur verið á að nafnleynd kynfrumugjafa hér á landi brjóti gegn réttindum barna 

samkvæmt Barnasáttmálanum.227 Þá myndi það skjóta stökku við að heimila nafnleynd 

kynfrumugjafa við tæknifrjóvganir en ekki staðgöngumæðrun, enda ber að tryggja öllum 

börnum sömu réttindi, sbr. 2. gr. Barnasáttmálans. Erfitt er að sjá að það gæti verið málefnalegt 

að mismuna börnum eftir því hvort þau fæðast með tæknifrjóvgun eða staðgöngumæðrun. 

Einnig þurfti að taka afstöðu til þess hvenær greina ætti barninu frá uppruna þessum, við hvaða 

aldur ætti að miða. Hér þarf löggjafinn að vera skýr og ráðgjöf til aðilil máls í takt við það.  

 Í frumvarpinu var því tekin ákvörðun um að tryggja rétt barna til að vita uppruna sinn 

og í því sambandi er enn lögð áhersla á mikilvægi góðrar ráðgjafar.228  Í fyrsta lagi er í 

frumvarpinu lögð til breyting á lögunum um tæknifrjóvgun og gerð tillaga um að afnumin verði 

nafnleynd kynfrumugjafa í þeim lögum, sbr. 39. gr. frumvarpsins. Þá er í V. kafla frumvarpsins 

gert ráð fyrir að barn geti nálgast nákvæmar upplýsingar um framkvæmd staðgöngumæðurnar 

hjá viðkomandi heilbrigðisstofnun229 Fyrir sex ára afmælisdag barnsins þarf að upplýsa það um 

að það hafi fæðst með staðgöngumæðrun, sbr. 27. gr. og í 28. gr. sama frumvarps segir að 

heilbrigðisstofnun skv. 7 gr. beri skylda til að varðveita upplýsingar um framkvæmd 

staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni, m.a. hvaðan kynfrumur koma og upplýsingar um 

kynfrumugjafa, þegar það á við. Ákvæði 29. gr. kveður á um að þegar barn sem fætt er af 

                                                           
225 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
226 sama heimild. 
227 „Ársskýrsla umboðsmanna barna“ (n. 6) 7.  
228 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
229 sama heimild, 29. gr. og VI. Markmið og meginefni frumvarpsins. 
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staðgöngumóður nær 16 ára aldri getur það óskað eftir að fá aðgang að upplýsingum skv. 28. 

gr.230 Sambærilegt ákvæði er að finna í 26. gr. laga nr. 130/1999 um ættleiðingu barna.  

7.2.7 Bannákvæði í frumvarpi 

Í VI. kafla frumvarpsins eru fjögur bannákvæði. Ákvæði 30. gr. felur í sér bann við 

staðgöngumæðrun sem fer í bága við markmið og skilyrði laganna. Með markmiðum er átt við 

1. gr. sem segir að markmiðið sé að stuðla að vandaðri framkvæmd staðgöngumæðrunar í 

velgjörðarskyni til að tryggja hag og réttindi barns sem fæðist eftir staðgöngumæðrun, sem og 

rétt, sjálfræði og velferð staðgöngumóður og fjölskyldu hennar og farsæla aðkomu væntanlegra 

foreldra. Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni er með öllu óheimil skv. 2. mgr. 30. gr 

frumvarpsins.231 Bannað er að nýta sér staðgöngumæðrun erlendis og hafa milligöngu hér á 

landi um staðgöngumæðrun erlendis. Með milligöngu er átt við starfssemi sem hefur þann 

tilgang að koma á sambandi væntanlegra foreldra og staðgöngumóður.232  

Þó að staðgöngumæðrun megi samkvæmt frumvarpinu ekki vera í hagnaðarskyni er 

heimilt að semja um endurgreiðslu á útlögðum kostnaði. Auk þess er hægt að semja um ýmislegt 

annað, svo sem samskipti á meðgöngu, viðveru vætanlegra foreldra við fæðingu barns, 

tilhögum afhendingar barns eftir fæðingu, umsjá barns fram að yfirfærslu á foreldrastöðu, 

samskipti eftir afhendingu barns eftir atvikum og annað er máli skiptir.  

Álitamál er hvað getur talist útlagður kostnaður en það getur t.d. verið kostnaður við 

glasafrjóvgun, þau atriði sem varða meðgönguna og við fæðingu barnsins. Lyfjanotkun getur 

verið nauðsyn bæði á meðgöngu og við fæðingu eins og öll önnur heilbrigðisþjónusta. Þá getur 

komið til kostnaður vegna ferða, fatnaðar á meðgöngu og líkamræktar. Eðlilegt má telja að 

kostnaður við ferlið greiðist úr hendi þess sem vill nýta sér úrræðið. Velta þarf þó fyrir sér hver 

aðkoma ríkis ætti að vera sem og hver beri ábyrgð á kostnaði hætti umsækjendur við áður en til 

fæðingar barns kemur og yfirfærslu á foreldrastöðu.  

Samkvæmt frumvarpinu eru allar auglýsingar um staðgöngumæðrun óheimilar sem og 

milliganga um staðgöngumæðrun. Velta má því fyrir sér í þessu samhengi hvort bannið gæti 

leitt til aðstöðumunar og ójafnræðis milli einstaklinga. Hvaða möguleika hafa þeir einstaklingar 

sem ekki hafa fjölskyldu eða vini sem eru tilbúnir að gangast undir staðgöngumæðrun? Hins 

vegar verður að telja líklegt að fólk reyni jafnvel að finna leið framhjá þessu banni, t.d. með 

                                                           
230 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
231 sama heimild. 
232 sama heimild. 
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umræðu á samfélagsmiðlum eða öðrum miðlum. Vel getur verið að einhver félagssamtök geti 

hjálpað fólki að komast í sambandi við staðgöngumæður án þess að það sé gert fyrir tilstilli 

auglýsingar. Til dæmis væri hægt að hafa því þannig að áhugafólk um efnið sé bent á síður til 

að skrá sig í félagið og kynna sér starfsemi þess og til eru dæmi hérlendis þar sem auglýst hefur 

verið á lokaðri facebooksíðu eftir staðgöngumóður.233 

Þegar frumvarpið var í smíðum þurfti að huga að því hvort þörf væri á því að mæla fyrir 

um refsingar við brotum á ákvæðum laganna. Bent hefur verið á að staðgöngumæðrun sé 

kostnaðarsamt ferli. Ef fólk er á annað borð tilbúið til að greiða fyrir það er álitamál hvort það 

muni láta fésektir stöðva sig hafi það möguleika á að fá barn í hendur. Má því ætla að sektirnar 

þurfi að vera nokkuð háar til þess að þær hafi fælingarmátt.  Einnig kom til skoðunar hvort beita 

ætti viðurlögum á borð við fangelsisvist. Þó hefur verið bent á að fangelsisrefsing geti 

samræmst illa þeirri grundvallareglu að gera skuli það sem er barni fyrir bestu. Ef barn er komið 

í hendur væntanlegra foreldra er erfitt að sjá að það geti talist barni fyrir bestu að fjarlægja 

barnið úr umsjá þeirra og gæti jafnvel valdið barni tjóni að vita til þess að deilur hafi verið upp 

um hver skildi fá að vera foreldri þess.234 Niðurstaðan var sú að í frumvarpinu er að finna 

refsiákvæði sem segir að ef brotið er gegn 3. mgr. 7. gr. um framkvæmd staðgöngumæðrunar 

með leyfi nefndar um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 30. gr. um bann við 

staðgöngumæðrun, 31. gr. um bann við auglýsingu á staðgöngumæðrun, 32. gr. um bann við 

milligöngu um staðgöngumæðrun og 33. gr. um bann við milligöngu um staðgöngumæðrun og 

22. gr. um staðgöngumæðrun yfir landamæri varðar það sektum að lágmarki 500.000 kr.- , eða 

fangelsi allt að þremur árum.235  

Þar sem refsingarnar samkvæmt fyrrnefndu refsiákvæði eru nokkuð þungar ættu að 

felast í þeim ákveðinn fælingarmáttur. Áður hefur verið vikið að því að það má líta svo á að 

það sé andstætt hagsmunum barnsins ef  væntanlegt foreldri, annað eða bæði, verða sett í 

fangelsi eða mögulega þurfa að vinna langa vinnudaga frá barninu til að greiða sektina? Skoða 

má löggjöf í Danmörku varðandi bann og refsingu við ólöglegu athæfi.236 Þar er til að mynda 

bannað að veita tæknifrjóvgun ef grunur er um að samningur um staðgöngumæðrunar sé til 

staðar milli þeirrar konu er óskar tæknifrjóvgunar og annarrar konu, sbr. 13 gr. dönsku 

                                                           
233 Þórhildur Þorkelsdóttir, „Vísir - Þóttust vera lesbískt par til að reyna staðgöngumæðrun“ (visir.is) 

<http://www.visir.is/thottust-vera-lesbiskt-par-til-ad-reyna-stadgongumaedrun/article/2015150218907> skoðað 

12. maí 2016; Pressan, „Íslensk hjón sem leita staðgöngu- móður eru bjartsýn: Konur verið duglegar að svara 

auglýsingum - Pressan“ <http://www.pressan.is/m/Article.aspx?catID=6&ArtId=29582> skoðað 12. maí 2016. 
234 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3) 59. 
235 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, 34. gr. 
236 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
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tæknifrjóvgunarlaganna.237 Samkvæmt 31 gr. dönsku barnalaganna eru slíkir samningar 

ólöglegir og er því ekki hægt að framfylgja slíkum samningum ef staðgöngumóðir neitar að 

afhenda barnið.238 Samkvæmt 33.gr. dönsku ættleiðingarlaganna, er óheimilt að auglýsa eða 

koma á sambandi milli aðila með það fyrir augum mynda tengsl milli konu og annarar konu 

sem vill að hún gangi með barn fyrir sig.239 Brot á þessu ákvæði getur leitt til sektar eða 

fangelsisvistar í allt að 4 mánuði.240 Er því mælt fyrir um refsingu, þó hún sé töluvert vægari en 

frumvarpið gerir ráð fyrir. 

7.3 Staðgöngumæðrun milli landa  

Samkvæmt frumvarpinu er staðgöngmæðrun í hagnaðarskyni og staðgöngumæðrun sem fer í 

bága við markmið og skilyrði laganna með öllu bönnuð, sbr. 30. gr. frumvarpsins.241 Velta má 

því fyrir sér hvernig samspil þessa ákvæðis verði háttað við 26. gr., sem fjallar um foreldrastöðu 

barns sem er fætt samkvæmt erlendum lögum um staðgöngumæðrun.  

Erlendar ákvarðanir á sviði fjölskylduréttar eiga að vera viðurkenndar hér á landi nema 

þær brjóti gegn allherjarrétti.242 Meta þarf því hvort staðgöngumæðrun teljist til brota á 

allsherjarreglu. Hægt er að rökstyðja að svo sé í ljósi þess að staðgöngumæðrun er óheimil hér 

á landi. Þó eru ekki allir sammála um það, eins og fram kemur í kafla 8.2, sem fjallað verður 

nánar um síðar.  Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni verði 

heimiluð hér á landi en ekki í hagnaðarskyni.243 Ef frumvarpið verður að lögum getur því komið 

til þess að erlendir dómar og úrskurðir um fyrirfærslu á foreldrastöðu þeirra sem hafa nýtt sér 

þjónustu staðgöngumóður erlendis verði ekki taldir brjóta gegn allsherjarreglu. Í frumvarpinu 

er þó gengið út frá því að staðgönguðmæðrun erlendis verði að uppfylla þau skilyrði sem sett 

verða fyrir staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni hér á landi sbr. 26.gr. frumvarpsins.244 Af því 

má leiða að staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni gæti áfram talist  brjóta gegn allsherjarreglu, 

jafnvel þótt frumvarpið verði að lögum. Athyglisvert verður að fylgjast með framhaldinu á 

þessari umræðu og hvernig framkvæmdin mun mótast í kjölfarið.  

Í umræðunni um staðgöngumæðrun hér á landi hafa komið fram áhyggjur um að verið 

sé að ýta undir að fólk nýti sér staðgöngumæðrun erlendis og auka ásókn í slíka þjónustu, en 

                                                           
237 LBKG 2015-01-19 nr 93 Kunstig befrugtningsloven 13. gr. 
238 LBKG 2014-10-07 nr 1097 Børneloven 31. gr. 
239 LBKG 2014-10-07 nr 1084 Adoptionsloven 33. gr. 
240 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál., 34. gr. 
241 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
242 sama heimild.  
243 Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir (n. 89) 5. 
244 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 



50 
 

það virðist meðal annars vera reynsla Breta.245 Því hefur jafnvel verið haldið fram að verið sé 

að opna fyrir möguleikann á því að aðilar sem uppfylla ekki þau skilyrði sem sett verða fyrir 

staðgöngumæðrun hér á landi geti farið framhjá leyfisskilyrðum með því að fara erlendis. 

Varðandi þessi skilyrði er e.t.v mikilvægt að hafa það upp á borðinu, að ekki er verið opna fyrir 

það að fólk flytist til landsins í þeim eina tilgangi að gerast staðgöngumóðir, eins og reynsla 

hefur sýnt í Bretlandi og Grikklandi.246 Að öðrum kosti er verið að skapa mikla réttaróvissu 

varðandi stöðu og vernd þessarar barna sem hingað kæmu til lands. Þannig væri ekki til dæmis 

ekki öruggt að þau gætu notið réttar síns til að þekkja uppruna sinn, sem fjallað er um  í 2. kafla 

ritgerðarinnar. 

7.4 Umsagnir  

Fjölmargar umsagnir bárust bæði við þingsályktunartillögurnar á sínum tíma og svo frumvörpin 

um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni eftir að þau komu fram. Mikill samhljómur er í sumum 

umsögnunum og  flestir vilja leggja áherslu á hagsmuni barnsins og sjálfræði staðgöngumóður. 

Margir eru á þeirri skoðun að ekki sé tímabært að lögfesta staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

og einnig telja margir umsagnaraðila að breiðari samstöðu vantaði varðandi málið í 

samfélaginu, ásamt upplýstri umræðu um efnið.247  

Kvenréttindafélag Íslands sagði í umsögn sinni að staðgöngumæðrun væri ekki til bóta 

fyrir samfélagið, heldur þvert á móti. Félagið velti því upp hvort verið sé að opna þetta of mikið 

svo allir sem vilja gætu í raun farið fram á staðgöngumæðrun.248 Félagið telur að hafa þurfi 

varann á svo úrræðið verði ekki notað á þann hátt að þetta verði kostur sem fólk hugar að án 

þess að hafa leitað allra annarra leiða eða vera í raun ófært um að geta gengið með börn sbr. 

reynslu.249 Bæði heilbrigðisráðherra sem og fulltrúar frá Tilveru, samtökum um ófrjósemi, töldu 

hins vegar mikilvægt að setja lög um staðgöngumæðrun og nauðsynlegt að lögin væru bæði 

ítarleg og skýr, ásamt því að nánari útfærsla kæmi fram í reglugerðum. Einnig komu þó fram 

sjónarmið um að löggjöfin myndi e.t.v. skapa fleiri vandamál heldur en hún leysti svo spurning 

væri hvort það borgaði sig að leggja út í svo veigamikla löggjöf. 250 

                                                           
245 Jónína Einarsdóttir og Helga Finnsdóttir (n. 89) 285. 
246 Helier Cheung BBC News, „Surrogate babies: Where can you have them, and is it legal?“ BBC News 

<http://www.bbc.com/news/world-28679020> skoðað 25. apríl 2016. 
247 Alþt. 2011-2012, A-deild, 4. mál, umsögn Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 140/198 aðgengilegt á vef Alþingis. 
248 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/396 

aðgengilegt á vef Alþingis. 
249 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál,VI. Markmið og meginefni frumvarpsins. 
250 sama heimild. 
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Skiptar skoðanir virðast vera á þeim hæfisskilyrðum sem sett eru fram í frumvarpinu, 

þ.e. að staðgöngumóðir eða maki hennar megi ekki vera systir eða bróðir eða skyld því foreldri 

sem leggur til kynfrumu í beinan legg. Þannig hefur þeirri spurningu verið velt upp hvort 

einhverjir muni uppfylla þessi skilyrði og hvort eðlilegt sé að gera þessar kröfur. Ísland er lítið 

samfélag og leiða má líkum að því að erfitt geti verið fyrir einstaklinga og pör að finna 

staðgöngumóður, sérstaklega þegar komið er í veg fyrir að hún eða maki hennar séu systir og 

eða bróðir eða skyld í beinan legg því væntanlega foreldri sem leggur til kynfrumu. Rökin fyrir 

takmörkuninni eru þau að gæta þurfi varkárni og koma í veg fyrir óæskilegan þrýsting sem 

kunni að skapast milli tengdra aðila sem og að forðast þær aðstæður að bróðir, systir, amma eða 

afi geti litið á sig sem einskonar foreldri barnsins.251 Þó má benda á að fagfólk mælir með að 

náin fjölskyldu- eða vinatengsl séu á milli staðgöngumóður og væntanlegra foreldra.252 Þá eru 

enn aðrir sem telja að víkka eigi bannið, svo að skyldleiki staðgöngumóður við væntalega 

foreldra verði bannaður, ekki einungis þess foreldris sem leggur til kynfrumurnar.253 Ekki eru 

svipuð ákvæði í ættleiðingarlögum enda fjalla þau um börn sem þegar eru fædd. Aftur á móti 

er að finna í tæknifrjóvgunarlögunum ákveðin skilyrði, sem nánar er kveðið á um í reglugerð 

um tæknifrjóvgun nr. 144/2009.254 Kynfrumugjöf innan fjölskyldu er ekki bönnuð samkvæmt 

reglugerðinni, en í 12. gr. kemur fram að ef um er að ræða kynfrumugjöf innan fjölskyldu skal 

gjafi fá sérstaka ráðgjöf um þau vandamál sem kunna að fylgja fyrir gjafa, þega og væntanlegt 

barn. 

Þeir sem eru andvígir frumvarpinu benda meðal annars á að ekki sé skylt samkvæmt 

alþjóðlegum skuldbindingum að lögleiða staðgöngumæðrun né heldur hafa hin Norðurlöndin 

treyst sér til að setja löggjöf um staðgöngumæðrun. Hví ætti Ísland því að ríða á vaðið í svo 

veigamiklu og flóknu máli? Heilbrigðisráðherra benti þó á móti á það að ekkert væri því til 

fyrirstöðu að Íslandi tæki forystu í þessum efnum.255 Menn virðast einnig óttast hvernig fara 

eigi með staðgöngumæðrun yfir landmæri og hvort hún yrði þá heimiluð í ríkari mæli eftir 

lagasetningu um efnið.256 Hvernig getum við réttlætt að bann við staðgöngumæðrun hér á landi 

                                                           
251 sama heimild, 8. gr. 
252 sama heimild, 8. gr. 4. tl. 
253 sama heimild, um 8. gr. 
254 „Reglugerð um tæknifrjóvgun.“ (Reglugerðasafn) <http://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/144-2009> 

skoðað 25. apríl 2016. 
255 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
256 „Réttarstaða barns við staðgöngumæðrun – ýmis álitaefni | Upplýsingar“ (n. 103). 
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en um leið horfa fram hjá því að Vesturlandarbúar fara til fjarlægðra landa vegna 

staðgöngumæðrunar?257 

Í umsögn Rannsóknarstofnun í jafnréttisfræðum við Háskóla Íslands kemur fram það 

mat að staðgöngumæðrun í velgjörarskyni, þar sem góðviljuð kona gefur afnot af líkama sínum 

í níu mánuði til meðgöngu- og fæðingu barns í velgjörð, til þess eins að uppfylla óskir og þrár 

annarra um að eignast börn, geti ekki verið ásættanlegt.258 Stofnuninn gagnrýnir frumvarpið 

harkalega í umsögn sinni. Í umsögninni segir meðal annars að skýlaus krafa um 

staðgöngumæðrun velgjörðarskyni byggi á lífsseigum mýtum um að hin góða og fórnfúsa kona 

sé tilbúin til að leggja eigin velferð og hamingju til hlið til að hámarka hamingju annara. 259 

„Viðhald slíkra kvenímynda getur ekki talist valdeflandi fyrir konur og því ekki líklegt til þess 

að auka jafnrétti kynjanna í samfélaginu.“260 

Í frumvarpinu kemur fram að skylt sé að kynfruma komi a.m.k. frá öðru væntanlegra 

foreldri.261 Í umsögn sinni með frumvarpinu taka Samtökin 78 fram að frumvarpið mismuni 

hinsegin fólki að þessu leyti. Samtökin benda á að sá hópur sem eigi hvað erfiðast með aðgengi 

að ættleiðingum sé sá sami hópur og sé líklegastur til að geta ekki lagt fram kynfrumur.262  

Af umsögnum hagsmunaaðila og fagaðila um málið má ráða að mikilvægt sé að veita 

öllum aðilum máls ráðgjöf áður og á meðan á tæknifrjóvgun stendur á meðgöngunni sem og 

eftir fæðingu barns. Telur Sálfræðingafélag Íslands meðal annars að aðkoma sálfræðinga í 

nefndinni eigi að vera skylda en ekki val.263 Í umsögn þeirra eru einnig uppi vangaveltur 

varðandi ráðgjöf og kom m.a. fram að í slíkri ráðgjöf þurfi einnig að fjalla um almenn atriði 

eins og starf, menntun og áhugamál og fjármál, samband væntanlegra foreldra og afstöðu 

þeirra til barna og barnauppeldis.264  Framkvæmdastjórn Ríkisspítala leitaði álits læknaráðs 

Landspítalans og í umsögninni  kemur m.a. með þessi athugasemd varðandi það ef 

staðgöngumóðir neitar að láta barn af hendi.265 

                                                           
257 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 4-4. mál, Kúgun kvenna og viðskiptavæðing staðgöngumæðrunar. 
258 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Rannsóknarstofnunar í jafnréttisfræðum við frumvarpið, erindi 

nr. Þ 145/376 aðgengilegt á vef Alþingis. 
259 sama heimild. 
260 sama heimild. 
261 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, VL. Markmið og meginefni frumvarpsins. 
262 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Samtakanna 78 við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/344 aðgengilegt 

á vef Alþingis. 
263 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Sálfræðingafélags Íslands við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/372 

aðgengilegt á vef Alþingis. 
264 sama heimild. 
265 Alþt.1995-1996, A-deild, 724. mál, umsögn Ríkisspítala við frumvarp til laga um tæknifrjóvgun, erindi nr. Þ 

120/724 aðgengilegt á vef Alþingis. 
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Læknafélag Íslands bendir á í sinni umsögn að tengslamyndun eigi sér stað á 

meðgöngu og að viðskilnaður barns við staðgöngumóður gæti valdið vanlíðan. Einnig geti 

streita á meðgöngu haft alvarlegar afleiðingar á heilsu barns. Erfitt sé þó að rannsaka hvaða 

áhrif þetta hefur á líðan barns.266 

Einnig gagnrýndi Kvenréttindafélag Íslands harðlega í umsögn sinni við fyrri tillögu til 

þingsályktunar um staðgöngumæðrun, það ákvæði sem mælti til um bindandi samkomlag. Taldi 

félagið að með þessu væri vegið að mannréttindum staðgöngumóðurinnar sem væri með öllu 

óásættanleg og jafnfram að bindandi samningur ætti einungis heima í heimi viðskipta en ekki á 

jafn viðkvæmu sviði og þessu.267 Sem fyrr segir var hins vegar niðurstaðan sú að mæla ekki 

með bindandi samkomulagi í frumvarpinu. Hagmunafélagið Staðganga, félag um 

staðgöngumæðrun á Íslandi, hefur hins vegar áhyggjur af hugsanlegu samningsbandi milli 

væntanlegra foreldra og staðgöngumóður samkvæmt frumvarpinu. Félagið bendir á nauðsyn 

þess að samningur sem gerður yrði á milli aðila verði að vera bindandi og væntanlegir foreldrar 

eigi ekki að geta rofið slíkan samning eftir að staðgöngumóðir er orðin þunguð af barni þeirra.268  

 

  

                                                           
266 Svanur Sigurbjörnsson, Staðgöngumæðrun HÍ 24.10.2014 (25. október 2014) 

<https://www.youtube.com/watch?v=jIBM3QKZ3Ks> skoðað 25. apríl 2016. 
267 Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Kvennréttindafélags Íslands við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1361 aðgengilegt á vef Alþingis. 
268 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Staðgöngu við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/371 aðgengilegt á 

vef Alþingis. 
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8 Dómaframkvæmd 

Þó að staðgöngumæðrun sé óheimil hér á landi hafa komið upp tilvik þar sem Íslendingar hafa 

notið staðgöngumæðrunar erlendis og í kjölfarið óskað eftir skráningu barnanna í Þjóðskrá. Við 

þessar aðstæður getur óvissa skapast um réttarstöðu barnsins og mál hafa ratað til dómstóla 

vegna þess, eins og nánar verður fjallað um í kafla 8.2 Ávallt þarf að leiðarljósi að ekki megi 

refsa eða mismuna barni fyrir gjörðir foreldra sinna, og er það er í samræmi við 2. gr. 

Barnasáttmálans.  

Fleiri vandasöm álitamál geta komi til vegna staðgöngumæðrunar yfir landamæri, eins 

og má sjá í nýlegum dómsmálum í Finnlandi en þau mál vörðuðu börn fædd af staðgöngumóður 

í Rússlandi og Indlandi. Faðerni þeirra var viðurkennt á grundvelli fæðingarvottorðs en móðerni 

var svo síðar viðurkennt byggt á því hvað væri börnunum fyrir bestu. Er því ljóst að finnskir 

dómstólar hafa gengið langt í viðurkenningu á foreldrastöðu byggt á hvað er barninu fyrir 

bestu.269  

Sem fyrr segir hafa hér á landi einnig komið upp mál sem varða staðgöngumæðrun yfir 

landamæri. Má hér m.a. nefna mál Jóel Færseth, drengs sem fæddur var með aðstoð 

staðgöngumóður á Indlandi og var í raun ríkifangslaus. Jóel var veitt íslenskt ríkisfang 18. 

desember 2011 en þar með var málinu þó ekki lokið. Erfitt reyndist að fá vegabréf fyrir barnið 

þar sem ekki þóttu liggja fyrir fullnægjandi gögn sem sýndu fram á hverjir foreldrar hans væru. 

Þegar hefur komið fram að á Íslandi er pater est reglan við lýði og þar sem staðgöngumóðir 

Jóels var í hjúskap hefði maður hennar átt að vera skráður faðir barnsins. Þegar heim var komið 

viðurkenndi Þjóðskrá Íslands ekki fæðingarvottorðið sem gefið var út í Indlandi og var forsjá 

drengsins því í höndum yfirvalda í sveitafélaginu. Síðar var höfðað véfengingarmál á faðerni 

drengsins. Lá þá fyrir að væntanlegur faðir væri lífræðilegur faðir barnsins. Var forsjá Jóels 

færð í hendur föður og sótti móðir í framhaldinu um að ættleiða barnið.270 Áhugavert er þó að 

velta fyrir sér að uppfylli móðirin, eða sá sem fer fram á að ættleiða barnið, ekki skilyrði til 

ættleiðingar nýtur hún ekki stöðu foreldris. Gætu foreldrar í þessar stöðu gert með sér 

forsjásamning samkvæmt 29.gr.a. barnalag en barnið nyti þó ekki erfðarréttar eftir það foreldri, 

heldur einungis það sem skráð er sem foreldri þess. Fleiri dóma má benda í þessu sambandi, 

svo sem á héraðsdóm nr. E-4732/2014 sem er rakin hér á eftir.  

                                                           
269 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál, IX. Staðgöngumæðrun yfir landamæri. 
270 Ritstjórn, „Krefst viðurkenningar á faðerni Jóels“ (Reykjavík, 24. maí 2013) 

<http://www.mbl.is/frettir/innlent/2013/05/24/krefst_vidurkenningar_a_faderni_joels/> skoðað 10. apríl 2016. 
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8.1 Dómar frá Mannréttindadómstól Evrópu 

Mál vegna staðgöngumæðrunar yfir landamæri hafa einnig ratað inn á borð MDE en vert er að 

nefna þrjá nýlega undirdeilda dóma Mannréttindadómstólsins frá árunum 2014 og 2015. Í fyrsta 

lagi mál Mennesson gegn Frakklandi frá 26. júní 2014, 271 í öðru lagi mál Labassee gegn 

Frakklandi frá 26. júní 2014272 og í þriðja lagi mál Paradiso og Campanelli gegn Ítalíu frá 27. 

janúar 2015.273 Í málum Menneson og Labasse var um að ræða tvö frönsk pör sem eignuðust 

börn með aðstoð staðgöngumæðra í Bandaríkjunum. Staðgöngumæðrun er óheimil og refsiverð 

í Frakklandi en heimil í viðkomandi ríkjum í Bandaríkjunum. Bandarískir dómstólar höfðu 

viðurkennt foreldra þeirra barna sem um ræddi og lá fyrir að hinir væntanlegu feður væru 

líffræðilegir feður barnanna.274 Frönsk yfirvöld neituðu hins vegar að skrá börnin í Þjóðskrá og 

var málunum vísað frá frönskum dómstólum þar sem samningarnir töldust ógildir og fara í bága 

við allsherjarreglu. MDE taldi að ríki hefði mikið svigrúm til mats í málum er varða 

staðgöngumæðrun þar sem um siðferðislegt mál sér að ræða sem og skortur á samræmdri 

framkvæmd innan Evrópu. Ekki taldi dómurinn að brotið hefði verið gegn 8. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og friðhelgi foreldranna til 

fjölskyldulífs. Hins vegar taldi dómurinn að brotið væri gegn 8. gr. með tilliti til réttar barnanna 

til friðhelgi einkalífs og væri réttarstaða þeirra háð óvissu varðandi rétt til að erfa og fá 

ríkisborgararétt. Töldu þeir að franskir dómstólar hefðu ekki gætt þess að hagsmunir barnanna 

væru hafðir að leiðarljósi.275 

Aðrir málavextir voru uppi í máli Paradiso og Campanelli. Þar var um að ræða ítalskt 

par sem hafði nýtt sér staðgöngumæðrun í Rússlandi, en ítalska ríkið neitaði að staðfesta 

fæðingarvottorð barnsins. Voru væntanlegir foreldrar skráðir foreldrar barnsins á 

fæðingarvottorðinu en erfðarleg rannsókn leiddi í ljós að væntanlegur faðir var ekki 

líffræðilegur faðir barnsins. Í kjölfarið var barnið tekið frá parinu og sett í fóstur. Taldi 

dómurinn að þrátt fyrir að ekki hafi verið fyrir að fara líffræðilegum tengslum hafi verið stofnað 

til fjölskyldulífs og ekki hafi verið sýnt fram á skýr rök fyrir nauðsyn svo harðra aðgerða. Það 

var því talið að brotið hefði verið gegn friðhelgi fjölskyldulífs skv . 8. gr. MSE.276 

 

                                                           
271 Menneson v. France App no. 65192/11 (ECtHR, 26. júní 2014). 
272 Labasse v. France App no. 65941/11 (ECtHR, 26. júní 2014). 
273 Paradiso and Campanelli v. Italy App no. 25358/12 (ECtHR, 27. janúar 2015). 
274 Menneson v. France App no. 65192/11; Labasse v. France App no. 65941/11. 
275 Menneson v. France App no. 65192/11; Labasse v. France App no. 65941/11. 
276 Paradiso and Campanelli v. Italy App no. 25358/12. 
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8.2 Dómaframkvæmd hérlendis 

Gengið hafa tveir héraðsdómar um réttarstöðu barns við komu til Íslands eftir að hafa verið fætt 

í útlöndum af staðgöngumóður. Fyrri dómurinn er frá því 2. júlí 2015. Málinu var áfrýjað til 

Hæstaréttar, sbr, Hrd frá 9. júní 2016, í máli nr. 661/2015. Sá síðari er frá 2. mars. 2016. Því 

hefur einnig verið áfrýjað en niðurstaða er enn ekki komin í því máli.  Þessir héraðsdómar verða 

nú reifaðir.  

Í dómi Héraðsdóms Reykjavíkur frá 2. júlí 2015 (E-4732/2014) voru málsatvik þau að 

stefnendur (A og B), voru bæði búin að reyna árangurslaust að eignast barn með hjálp 

frjósemisaðgerða og reyna að ættleiða. Árið 2011 leituðu stefnendur til fyrirtækisins Circle 

Surrogacy í Bandaríkjunum. Í gegnum það fyrirtæki kynnust þau bandarískum hjónum, Y og 

X, og á komst samkomulag um staðgöngumæðrum. Fengin voru egg frá ónafngreindum gjafa 

og þau frjóvguð með sæðisfrumum eiginmannsins A. Fósturvísunum var komið fyrir í móðurlífi 

konunnar X með þeim árangi að henni fæddust tvíburar 2. apríl 2014 á sjúkrahúsi í Idahofylki 

í Bandaríkjunum. Með yfirlýsingu frá X afsalaði hún sér öllum réttindum sínum sem foreldri 

barnanna. Með dómi Idaho-fylkis voru ættartengsl barnanna við X, staðgöngumóður þeirra og 

lífmóður, felld úr gildi og X leyst undan öllum lögbundum réttindum sínum, skyldum, kvöðum 

og erfðarrétti og taldist hún eftir það ekki hafa nein yfirráð yfir börnunum. Sama dag kvað 

héraðsdómur Idaho fylkisins upp dóm í máli stefnenda gegn X og Y um fjölskyldutengsl. Þar 

er lýst að A væri kynfaðir barnanna og foreldri að lögum (e. legal parent). Því er einnig lýst yfir 

að stefnandi B væri náttúruleg móðir (e. natural mother) og móðir þeirra að lögum. Að lokum 

segir að það sé hagmuna barnanna fyrir bestu að þau verði alin upp af náttúrlegum foreldrum 

sínum. Fram kemur að fæðingarskrám barnanna verði breytt í samræmi við þessa niðurstöðu.  

A og B komu með tvíburana til Íslands þann 21. maí 2014 og níu dögum seinna óskuðu 

þau eftir skráningu þeirra í Þjóðskrá. Í bréfi frá Þjóðskrá þann 12. júní kom fram að ekki væri 

hægt að fallast á beiðni um skráningu. Var bréfið rökstutt með því að erlend fæðingarvottorð 

væru ekki talin fullnægja kröfum Þjóðskrár, þar sem fæðingarvottorðið staðfesti ekki að B hefði 

alið börnin. A og B svöruðu Þjóðskrá með þeim orðum að um staðgöngumæðrun hefði verið 

að ræða og að bandarískur dómstóll hefði þegar viðurkennt þau sem foreldar að lögum og rofið 

fjölskyldutengsl við hin hjónin. Þjóðskrá hafnaði þá aftur skráningu barnanna á þeim forsendum 

að börnin væru fædd af staðgöngumóður í Bandaríkjunum og þar af leiðandi gætu ákvæði laga 

hér á landi um móðerni og faðerni ekki átt við. Því hefði ekki stofnast ríkisborgararéttur. 

Þjóðskrá leit því á börnin sem bandaríska borgara. Málinu lauk með þeim hætti að Alþingi setti 
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lög 22. desember 2014277 sem veitti börnunum íslenskan ríkisborgararrétt. Eftir það skráði 

Þjóðskrá A sem föður og forsjáaðila þeirra. Þjóðskrá taldi sig hins vega ekki getað skráð B sem 

móður barnanna, enda væri sú kona sem hefði alið barn ávallt talin móðir þess skv. íslensku 

lögum og því væri ekki hægt að breyta með dómi að íslenskum rétti.  

Niðurstaða héraðsdóms laut aðeins að móðerni barnanna, í ljósi þess að eftir fyrrnefnda 

lagsetningu varðandi ríkisborgararéttinn væri ekki lengur öðrum lögvörðum hagsmunum að 

dreifa varðandi aðra þætti málsins. Eins og áður hefur komið fram er það grunnregla íslenskum 

rétti að sú kona sem elur barn sé móðir þess, án tillit til þess hvort hún hafi lagt til eggfrumu 

eða ekki.278 Þó vísar héraðsdómur til þess að eftir fæðingu barns, sem mæðrað hefur verið, kunni 

móðerni þess að vera breytt með ættleiðingu, sbr. lög nr 130/1999. Er gert ráð fyrir að ættleiðing 

sem fer fram erlendis sé gild hér á landi, nema að hún gangi í berhögg við gunnreglu íslenskar 

réttar eða allsherjarreglu, sbr. 39. gr. laganna. Þannig er ljóst að Þjóðskrá er skylt að skrá konu 

móður barns til samræmis við erlenda ákvörðun um ættleiðingu, ef þessi fyrirvari á ekki við. 

Kemur því fram í héraðsdómi að það liggi fyrir að samkvæmt íslenskum lögum sé viðurkennt 

að móðerni geti skapast með öðrum hætti en með meðgöngu og fæðingu barns. 

„Þegar af þessari ástæðu er ljóst að sú staða að önnur kona en fæðingarmóðir sé 

talin móðir barns að lögum getur ekki sjálfkrafa talist andstæð grunnreglum 

íslenskra laga eða allsherjarreglu“279 

  Þá segir dómurinn einnig að bannið við staðgöngumæðrun sem mælt er fyrr í 3. mgr. 

5.gr laga um tæknifrjóvgun gildi einungis á yfirráðsvæði íslenska ríkisins. Lögin banni því ekki 

íslenskum borgurum að verða foreldrar með staðgöngumæðrun erlendis. Þó er á það bent að 

þrátt fyrir þetta geti háttsemi tengd slíkum samningum varðað við hegningarlög og þá er verið 

að vitna í misnotkun eða nauðung. Ekkert var fram komið sem sýndi fram á annað en að öllum 

reglum þess ríkis sem þetta var dæmt í hafi verið fylgt og að allir aðilar hafi verið ferlinu 

samþykktir og bæri til þess að gefa það samþykki. Þá þótti sannað að B væri hæf sem móðir. 

Einnig var litið svo á að stofnast hafi til fjölskyldutengsla milli stefnanda og barnanna sem nytu 

verndar 1. mgr. 71. gr. stjskr. og MSE. Þau voru þannig talin eiga kröfu til friðhelgi sem 

fjölskylda, svo og til einkalífs. Einnig vísaði dómurinn í dóm mannréttindadómstólsins í máli 

Paradiso og Campanelli gegn Ítalíu og telur að þjóðskrá hefði átt að líta til þeirra tengsla sem 

myndast höfðu milli barnanna og væntanlegra foreldra sem njóta verndar 71 gr. stjskr. og 8 gr. 

                                                           
277 Alþt. 2014-2015, A-deild, þskj. 808-467. mál. 
278 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8) 95.Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál. 
279 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur 2. júlí 2015 í máli nr. E-4732/2014, niðurstaða kafli A, mgr. 4. 
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MSE. Niðurstaða Hérasdóms Reykjavíkur er því í raun byggð að miklu leyti á sömu forsendum 

og dómur mannréttindadómstólsins.  

Dómurinn taldi að þrátt fyrir að B hefði nú tækifæri á því sem stjúpmóðir barnanna að 

sækja um ættleiðingu þá hefði það sjálfkrafa þýðingu með hliðsjón af mannlegri reisn að ríkið 

viðurkenndi hana sem fullgilda móður skv. íslenskum lögum. Af þessu leiddi að heimildir 

Þjóðskrá um að synja um skráningu móðurinnar yrði að túlka afar þröngt. Þjóðskrá bar því að 

mati dómsins að leggja niðurstöðu héraðsdóms Idaho og þau vottorð sem á honum voru reist til 

grundvallar skráningu móðernis barnanna. Synjun Þjóðskrá var því felld úr gildi og réttur B til 

skráningar sem móðir og forsjáforeldri barnanna viðurkenndur.  

Umræddu máli var áfrýjað til Hæstaréttar, sbr. Hrd. nr. 661/2015. Í niðurstöðum 

Hæstaréttar er vísað til þess að Þjóðskrá hafði þegar skráð A sem móður og forsjáraðila 

barnanna og þar með orðið við þeirri skyldu sem dómurinn lagði henni á herðar. Var málinu 

því vísað frá Hæstarétti.   

Niðurstaðan var hins vegar önnur í dómi sem féll þann 2 mars 2016 í Héraðsdómi 

Reykjavíkur, í máli nr. E-2488/2015. Málavextir í því máli voru þeir að A og B voru í hjúskap 

á þeim tíma er þær leituðu sem par til Advocates for Surrogacy, sem hefur milligöngu með 

staðgöngumæðrun í Kaliforníu í Bandaríkjunum. Gerður var samningur af lögmanni um 

staðgöngumæðrun sem var þó ódagsettur og innihélt fyrirhugaða áætlun um fæðingu og 

meðgöngu staðgöngumóður. Fyrirhugað var að A og B myndu ganga þessu barni í foreldrastað. 

Væntanlegir foreldrar fengu skjöl þess efnis í hendur að þær yrðu eftir fæðingu barnsins 

foreldrar þess. Í þessum samningi var gert ráð fyrir ótilgreindri fjárhægð til að mæta þeim 

kostnaði sem hlytist af þessu ferli og hluti af upphæðinni fór beint til staðgöngumóðurinnar. 

Hér var sem sagt um að ræða staðgöngumóður í hagnaðarskyni. Barnið fæddist í febrúar 2013. 

Dómúrskurður yfirréttar Riverside-sýslu í Kaliforníu fylgir málinu og þar kemur fram 

að staðgöngumóðirin staðfesti að samkomulag hafi verið gert á milli hennar og A og B. Í þessu 

samkomulagi kemur fram að hún hafi afsalað sér öllum erfðarlegum og lagalegum tengslum 

sem móðir barnsins og að hún hafi hvorki lagalegar skyldur né réttindi gagnvart barninu. Sama 

eigi við um ónafngreindan egg og sæðisgjafa. Í þessu samkomulagi kemur fram að A og B séu 

foreldrar barnsins og muni sjá um alla fjárhags- og lagalegar skyldur sem og ábyrgð hvað varðar 

umönnun og uppeldi barnsins eftir fæðingu þess. Á meðan beðið var í þrjár vikur eftir 

bandarísku vegabréfi fyrir barnið dvöldu A og B í Bandaríkjunum. Eftir heimkomu þeirra fóru 

A og B í Þjóðskrá Íslands til þess að skrá barn inn í landið. Eyðiblaðið sem notast var við hét 
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„beiðni um skráningu barns em fætt er erlendis“ en þar er að finna athugasemd sem segir að 

þetta eyðublað gildir um skráningu barna sem fædd eru erlendis í Þjóðskrá en eiga sjálfkrafan 

rétt á íslensku ríkisfangi og þar með talin börn sem eru ættleidd á grundvelli íslenskra laga. Í 

þessari athugasemd er tekið fram að barn eigi ekki sjálfkrafa rétt á íslensku ríkisfangi og í 

sumum tilfellum þurfi að sækja um veitingu þess til innanríkisráðuneytis. Dæmi um slíkt er ef 

erlend kona á barn með íslenskum manni. Í stuttu máli þótti umsóknin ekki fullnægjandi og 

þann 1. apríl 2013 barst A og B tölvupóstur þar sem óskað er eftir sönnun á því að A (móðirin 

) hefði fætt barnið. A og B lögðu þá fram gögn þar sem fram kom að barnið hafi verið fætt af 

staðgöngumóður. Í framhaldi af þeim upplýsingum var skráningu barnsins í Þjóðskrá Íslands 

hafnað. Vísað er til í ákvörðunni að barnið sé fætt í Bandaríkjunum af staðgöngumóður og því 

geti íslensk lög um feðrun og móðerni ekki átt við. Í ákvörðuninni er einnig bent á að það 

stofnast ekki sjálfkrafa réttur fyrir barnið að fá íslenskt ríkisfang undir þessum aðstæðum. 

Þjóðskrá Íslands væri ekki heimilt til að ákveða rétt barnsins til að dvelja hér á landi né ákveða 

um skráningu í Þjóðskrá. A og B kærðu þessa ákvörðun til innanríkisráðuneytis um hvort 

Þjóðskrá hafi verið skylt til að skrá barnið með íslenskt ríkifang. Niðurstaða ráðuneytisins var 

að skilyrði um hvað þarf að til að barn öðlist íslenskt ríkifang væru ekki til staðar. Barnið væri 

fætt í Bandaríkjunum af staðgöngumóður og samkvæmt íslenskum lögum væri hún því móðir 

barnsins. Ekki voru lögð fram gögn sem sýna hver kynfaðir barnsins væri. A og B litu svo á að 

réttarstaða barnsins væri óljós og niðurstaðan var í samráði við barnaverndaryfirvöld í Garðabæ, 

með vísan í 2. mgr. 32. gr. barnaverndarlaga. að barnið yrði vistað hjá A og B. Í kjölfarið var 

gerður fóstursamningur og barnið fékk dvalarleyfi á grundvelli 3. mgr. 11. gr. útlendingalaga 

nr. 96/2002. A og B skildu vorið 2015 og í því sambandi var gerður nýr samningur vegna 

barnsins og það var A (móðir) og F sem fengu tímabundin fóstursamning vegna barnsins. 

Barnið hafði jafnframt skv. samningum jafna umgegni við bæði A og B. Með lögum nr. 

128/2015 öðlaðist barnið íslenskt ríkisfang og er skráð í Þjóðskrá með íslenska kennitölu. 

Staðan var samt sú að A og B voru ekki skráðir foreldrar barnsins í þjóðskrá. Bæði A og B 

höfðu þegar sótt um að ættleiða barnið og því ferli var ekki ennþá lokið er þær skildu svo 

umsóknin féll niður. A og B héldu því fram í málinu að brotið hefði verið gegn 

grundvallarréttindum þeirra og barnsins með því að fá ekki að skrá barnið inn í landið. Lögðu 

þær fram ýmis gögn til stuðnings á máli sínu, þar með talið Barnasáttmálann. Þær benda m.a. á 

að skv 1. mgr. 7. gr samnings segir að barn skuli skráð eftir fæðingu og bentu á í því sambandi 

að einu tengsl barnsins við Bandaríkin sé bandarískt vegabréf. Þær töldu þetta brjóta gegn 1. 

mgr. 8. gr. MSE. 
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A og B bentu einnig á óskýra löggjöf hér á landi hvað staðgöngumæður varðar og hve 

illa hefði verið staðið að því að barnið fengi kennitölu. Allan þennan tíma hafði forsjá barnsins 

verið í höndum Barnaverndar í Garðabæ og hefði sú staða verið ólíðandi fyrir þau því á meðan 

A og B voru ekki skráð foreldrar barnsins nýtur það ekki þess réttar er fram kemur í 1. a. gr. 

barnalögum nr 76/2003 og 1 mgr. 7.gr laga nr. 19/1013 sem eru lög um samning Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins. Hann njóti ekki þess að réttar að vera lögerfingi A og B né 

annarrar þjónustu eins og niðurgreiðslu á sjúkraþjónustu.  

A og B byggðu mál sitt einnig á 2. gr. laga nr. 160/1995 um viðurkenningu og fullnustu 

erlendra ákvarðana um forsjá barna, afhendingu brottnuminna barna. o.fl. Með tilkomu þeirra 

laga hafi verið lögfestur Evrópusamningur um viðurkenningu og fullnustu ákvarðana varðandi 

forsjá barna og endurheimt forsjár barna. Þó svo að Bandaríkin séu ekki aðildarríki að þessum 

samningi bæri að veita samvinnu á sviði samninga nái þessi samningur ekki til ríkja sem eru 

aðilar að honum og án þess að lagasetning þurfi að koma til. Með þessu er ráðherra eftirlátið 

ákveðið og tiltekið mat. Þar sé ráðherra heimilað að ákveða að lögunum verði beitt í samskiptum 

Íslands við ríki sem ekki séu aðilar að Evrópusamningnum. Bendu stefnendur á að hér séu 

sérstakir hagsmunir í húfi þar sem þetta varði mannréttindi og þá grundvallarreglu að ávallt 

skuli hafa hagsmuni barns að leiðarljósi í ákvörðunum er varða börn. 

Í niðurstöðu dómsins kemur fram að barnið er getið með tæknifrjóvgun og notuð voru 

til þess bæði gjafaegg og gjafasæði frá ónafngreindum gjöfum. Fósturvísinum var komið fyrir 

í móðurlífi staðgöngumóðurinnar sem ól svo barnið. Því eru hvorki A og B líffræðilegir 

foreldrar barnsins. Einnig er þess getið að ekkert í barnalögum segi til um ákvörðun á móðerni 

og í 6 gr laganna sé sérákvæði um er foreldra barns sem getið er við tæknifrjóvgun. Í 1. mgr. 6. 

gr. segi að kona sem elur barn sé móðir þess. Samkvæmt 2. mgr. sömu greinar sé kona sem 

hefur samþykkt tæknifrjóvgun á eiginkonu sinni samkvæmt ákvæðum tæknifrjóvgunarlaga 

foreldri barnsins sem er getið á þann hátt og sama á við ef um er að ræða sambúð sem skrá er í 

þjóðskrá. Vísað er til þess að samkvæmt reglum barnalaga eigi barn rétt á að þekkja uppruna 

sinn. Á fæðingarvottorði barnsins stóð að A og B, væru foreldrar barnsins og báðar eru íslenskir 

ríkisborgarar, en það var ekki talið vera rétt samkvæmt íslenskum lögum. Sérstaklega er vísað 

til þess að samkvæmt 4. mgr. 5. gr. laga um tæknifrjóvgun sé staðgöngumæðrun óheimil. Þá er 

tekið fram að samkvæmt 17. gr. sömu laga geti brotið varðað refsingu sé það framið á íslensku 

yfirráðasvæði.280 Dómurinn bendir jafnframt á að um sé að ræða háttsemi sem gengur í berhögg 

                                                           
280 5. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. 



61 
 

við grunnreglur íslensks réttar. Stefnendur voru að mati dómsins að reyna sniðganga réttinn 

með því að eiga barn erlendis. Bent er á að grunnreglur varðandi fjölskyldutengsl og hagsmuni 

barns vegi þungt en geti þó ekki breytt konu í móður.  

Áhugavert er að dómarinn í málinu vísar til þess að barn eigi ávallt rétt á því að vita 

hverjir kynforeldrar þess eru og vísar því til stuðnings í ættleiðingarlög. Hins vegar er raunin 

sú að réttur barna til að þekkja uppruna sinn er ekki fyllilega tryggður í lögum um 

tæknifrjóvgun, þar sem hægt er að gefa gjafaegg eða gjafasæði nafnlaust. Í slíkum tilvikum geta 

börn ekki fengið upplýsingar um erfðafræðilega foreldra. Er því erfitt að sjá að skilyrðislaus 

réttur barna til að þekkja uppruna sinn geti talist rök fyrir því að staðgöngumæðrun brjóti gegn 

grunnreglu íslensks réttar.  

Í fyrra málinu, E-4732/2014, virðist það hafa ráðið útslitum að konan hafði fengið rétt 

til að vera skráð móðir barnanna viðurkenndan í Bandaríkjunum. Þar er talið að íslensk lög 

komi ekki í veg fyrir að fólk stofni til fjölskyldutengsla með staðgöngumæðrun erlendis. Því 

var synjun Þjóðskrár felld úr gildi og þar af leiðandi gat móðirin fengið sig löglega skráða sem 

móður barnanna. Í síðara málinu virðist hins vegar litið svo á að staðgöngumæðrun sem slík 

brjóti gegn grunnreglu íslensks réttar og því sé ekki hægt að viðurkenna móðerni og faðerni á 

grundvelli slíks samkomulags. Málinu hefur einnig verið áfrýjað. 

Einn helsti munurinn á þessum málum er sá að í fyrra málinu var um að ræða börn sem 

var erfðafræðilega tengd föður og gat faðir því fengið faðerni sitt viðurkennt fyrir dómi. Í seinna 

málinu var hins vegar notað bæði gjafaegg og gjafasæði. Stefnendur voru því hvorugar 

líffræðilegir foreldrar barnsins. Þessi munur á lífræðilegri stöðu foreldra gagnvart börnunum í 

þessum tveimur málum ætti þó ekki að hafa svo afgerandi lagaleg áhrif.  

Má því ætla að héraðsdómarar í umræddum málum séu ósammála um það hvort 

staðgöngumæðrun brjóti gegn grunnreglu íslensk réttar og þar með hvort heimilt sé að 

viðurkenna fjölskyldusambönd sem hafa stofnast með staðgöngumæðrun erlendis. Það er því 

ákveðin óvissa sem ríkir um réttarstöðuna hér á landi þangað til dómar Hæstaréttar liggja fyrir 

í þessum málum. Með hliðsjón af niðurstöðum MDE í málum Paradiso/Campanelli má telja að 

niðurstaða fyrri dómsins sé betur í samræmi við réttindi barna.  

Sem fyrr segir var fyrra málinu áfrýjað til Hæstaréttar, en Hæstiréttur vísaði málinu frá 

á grundvelli þess að Þjóðskrá Íslands hafði þegar eftir héraðsdóminn skráð konuna sem móður 

og forsjáraðila barnanna. Með því hefði þegar verið orðið við þeirri skyldu sem héraðsdómurinn 

lagði á herðar ríkisins og var því ekki hægt að áfrýja málinu. 
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Þar sem Hæstiréttur vísar málinu frá tekur hann ekki beinlínis afstöðu til þess álitaefnis 

hvort íslenska ríkinu beri að virða erlendar ákvarðanir um það hverjir teljast foreldrar barns sem 

getið er með staðgöngumæðrun. Þó má ætla að málið feli í sér ákveðna viðurkenningu á því að 

það sé heimilt að viðurkenna slíkar ákvarðanir. Auk þess virðist gengið út frá því að Þjóðskrá 

Íslands geti ekki dregið til baka skráningu á foreldrastöðu barns.  

Verður áhugavert að sjá hver niðurstaða Hæstaréttar verður í seinna málinu en því hefur 

einnig verið áfrýjað. Velta má fyrir sér hvaða þýðingu það hefur að Þjóðskrá Íslands hafi að 

vissu leyti viðurkennt í fyrri héraðsdómi (E-4732/2014 ) og skráð konuna sem móður barnsins. 

Í ljósi jafnræðisreglunnar má velta því upp hvort Þjóðskrá Íslands beri að viðurkenna 

foreldrastöðu einstaklinga sem hafa gert sambærilega samninga um staðgöngumæðrun í öðrum 

löndum. 
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9 Umræða um staðgöngumæðrun og réttindi barna 

9.1 Almennt  

Eins og áður hefur komið fram er staðgöngumæðrun óheimil hér á landi, sbr. 4. mgr. 5 gr. laga 

um tæknifrjóvgun. Skiptar skoðanir eru um það hvort ástæða sé til að breyta þessu og heimila 

staðgöngumæðrun hér á landi. Eins og áður hefur verið vikið að, hefur tvívegis verið lagt fram 

frumvarp á Alþingi um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Ef heimila á staðgöngumæðrun  

verður þarf að taka afstöðu til ýmissa atriða og gæta að jafnræði, réttindum kvenna og síðast en 

ekki síst réttindum barna. Þær miklu viðhorfsbreytingar sem hafa orðið til barna á undanförnum 

áratugum krefjast þess að við viðurkennum börn sem fullgilda eimstaklinga með sjálfstæð 

réttindi.281 Börn eru sá hópur í þjóðfélaginu sem þarfnast mestrar verndar.282 Því hefur verið 

viðurkennt að það sem er börnum fyrir bestu eigi ávallt að hafa forgang þegar löggjafinn og 

aðrir opinberir aðilar taka ákvarðanir sem varða börn, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Hagsmunir 

barna eiga því að vega þyngra en hagsmunir fullorðinna einstaklinga af því að fá aðstoð við að 

eignast börn. Ef vafi er á því hvort breytingar á löggjöf séu í samræmi við hagsmuni barna er 

rétt að láta börn njóta vafans. Þegar metið er hvort breyta eigi löggjöf og heimila 

staðgöngumæðrun er því fyrst og fremst mikilvægt að kanna hvort og þá að hvaða skilyrðum 

slíkt geti þjónað hagsmunum barna.283  

Mörg álitaefni sem snerta réttindi barna þegar kemur að staðgöngumæðrun hafa verið 

rædd, bæði út frá siðferðislegu sjónarhorni og út frá lagalega þáttum. Börn eiga rétt á því að 

þekkja og njóta umönnunar foreldra sinna og það skiptir barn miklu máli hverjir foreldrar þess 

eru. Hver mun sjá um barnið og annast það má ekki vera vafamál og þarf löggjöf því að vera 

skýr að þessu leyti.   

9.2 Mannhelgi barna 

Eins og rakið er að framan er nauðsynlegt að staldra við og huga að réttindum barna þegar metið 

er hvort ástæða sé til að setja löggjöf um staðgöngumæðrun og þá hvort hún skuli leyfð í 

hagnaðarskyni eða eingöngu í velgjörðarskyni. Því hefur verið haldið fram að það sé mikill 

munur á staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni eða velgjörðarskyni þegar kemur að mannlegri 

reisn og bestu hagsmunum barna. Þannig hefur verið bent á að staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni sé í raun ekkert annað en kaup og sala á börnum, eða nokkurs konar mansal. 

                                                           
281 Hrefna Friðriksdóttir (n. 5) 290. „Ársskýrsla umboðsmanna barna“ (n. 6). 
282 Alþt. 2012-2013, A-deild, þskj. 155-155. mál, Uppbygging og efni samningsins um réttindi barnsins. 
283 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Barnaheilla við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/479 aðgengilegt á 

vef Alþingis. 
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Slíkt samræmist illa réttindum barna, en samkvæmt 35. gr. Barnasáttmálans er ríkinu skylt að 

gera allt sem 284 við á til þess að koma í veg fyrir sölu á börnum og verslun með börn í hvaða 

tilgangi sem er og hvernig sem slíkt á sér stað. Enn fremur er fjallað um sölu á börnum í 

fyrrnefndri valfrjálsri bókun við Barnasáttmálann um sölu á börnum, barnavændi og barnaklám. 

Færa má rök fyrir því að það samræmist illa þessum réttindum og mannhelgi barna að það sé 

hægt að hagnast fjárhagslega á fæðingu þeirra. Í slíkum tilvikum er hætta á að litið sé á börn 

sem söluvöru, frekar en manneskjur með fullgild réttindi.285 

 Þó að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni sé ekki talin jafn umdeilanleg út frá réttindum 

barna eins og staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni eru ýmsir sem telja slíkt fyrirkomulag einnig 

vekja upp ýmis siðferðileg álitamál.286 Þannig getur til dæmis oft verið erfitt að greina á milli 

staðgöngumæðrunar í hagnaðarskyni og velgjörðarskyni í þeim tilvikum sem kostnaður er 

greiddur vegna meðgöngu.287 Þegar um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er að ræða er 

almennt talið heimilt að greiða  „eðlilegan kostnað“ eða „þóknun“ fyrir. ferlið, sbr. til dæmis 

ákvæði í fyrrnefndu frumvarpi sem hefur verið lagt fram hér á landi. Reynsla Breta og Grikkja 

bendir til þess að sífellt er verið að ganga lengra í að samþykkja greiðslur sem eðlilegan 

kostnað.288 Er þá í raun hægt að tala um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni? Með hækkandi 

greiðslum má telja að verið sé að færast sífellt nær staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni. Er hægt 

að koma í veg fyrir þetta þróist út í að snúast um hagnaðarskyn þar sem erfitt getur verið að 

stemma stigu við greiðslum „ undir borðið“? Dæmi um kröfu sem gæti komið fram er krafa um 

greiðslu vegna vinnutaps og jafnvel kostnað við staðgöngumæðrun yfir landamæri.289 

9.3 Ættleiðing eða staðgöngumæðrun? 

Staðgöngumæðrun hefur verið umdeild hér á landi. Samkvæmt fyrrnefndum skoðanakönnunum 

virðast landsmenn frekar hafa horfið frá því að telja að leyfa ætti staðgöngumæðrun.290 Sem rök 

gegn því að staðgöngumæðrun sé börnum fyrir bestu hefur meðal annars verið bent á að frekar 

                                                           
284 Christopher White, „Surrogate Parenthood For Money Is A Form Of Human Trafficking“ 

<http://www.forbes.com/sites/realspin/2014/04/04/surrogate-parenthood-for-money-is-a-form-of-human-

trafficking/#2f9245705749> skoðað 10. júní 2016. 
285 Anne Casparsson, „Surrogacy and the best interest of the child“ (2014) 14 <http://www.diva-

portal.se/smash/get/diva2:728301/FULLTEXT03.pdf> skoðað 10. júní 2016. 
286 sama heimild 18. 
287 The Iona Institute, „The etical case against surrogate motherhood:What we can learn from tha law of other 

European counties“ 3–4 <http://www.ionainstitute.ie/assets/files/Surrogacy%20final%20PDF.pdf> skoðað 10. 

júní 2016. 
288 Vinnuhópur heilbrigðisráðherra (n. 90) 6. t. 2015 
289 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Guðmundar Pálsson sérfræðings við frumvarpið, erindi nr. Þ 

145/280 aðgengilegt á vef Alþingis 
290 MMR (n. 169). 
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ætti að aðstoða þau börn sem þurfa á góðum foreldrum að halda með því að auðvelda og efla 

ættleiðingaferlið. Háværar umræður hafa átt sér stað um þetta, bæði á Alþingi og í samfélaginu 

almennt.291 Rannsóknir hafa sýnt að ættleiðingar milli landa hafi dregist saman. Talið er að það 

megi meðal annars rekja til staðgöngumæðrunar.292  

Vissulega má færa rök fyrir því að það sé betur í samræmi við réttindi barna að tryggja 

öllum börnum, sem geta ekki búið hjá foreldrum sínum, gott heimili. Hins vegar má setja 

spurningarmerki við þessa leið þar sem hún tengist órjúfanlegum böndum löggjöf annarra ríkja 

og því erfitt fyrir okkur hér á landi að stjórna þessu ferli. Til dæmis er staðreyndin sú að fá lönd 

leyfa ættleiðingar til ákveðinna hópa, svo sem einhleypra og samkynhneigðra. Vonandi mun 

það breytast en því miður má ætla að það sé langt í að sú leið standi öllum raunverulega til 

boða. Málið er því heldur en ekki svo einfalt að það sé hægt að leysa með meiri áherslu á 

ættleiðingar eingöngu. Einnig má velta því sjónarmiði upp á borðið hvort rétt sé að við gerum 

þá kröfu að önnur lönd leysi okkar vanda varðandi ófrjósemi og barnleysi.293 Þá má ætla að 

mikil eftirspurn eftir ættleiðingum geti ekki síður aukið hættuna á sölu með börnum en 

staðgöngumæðrun. Áhyggjuefni hefur einnig verið að ættleiðing geti líka boðið upp á kaup og 

sölu á börnum.294 Má í því sambandi benda á að samkvæmt Haag-samningnum ber að gera 

ráðstafanir til að börn geti alist upp hjá upprunalegri fjölskyldu sinni. Sömuleiðis segir í 

Barnasáttmálanum að ekki skuli skilja barn frá foreldrum sínum, nema það sé nauðsynlegt með 

tilliti til hagsmuna barnsins, sbr. 9. gr. sáttmálans. Þá ber almennt að leitast við að tryggja barni 

fyrst vistun hjá ættingjum eða öðrum í upprunalandi sínu, sbr. 21. gr. Barnasáttmálans.  

9.4 Álitamál er varða mæðrun og feðrun 

Eins og áður hefur komið fram var áður litið svo á að hugtökin móðerni og faðerni væru nokkuð 

fastmótuð. Aukin tíðni tæknifrjóvgana og umræða um staðgöngumæðrun hafa þó ýtt undir 

mikilvægi þess að skilgreina þessi hugtök með skýrum hætti. Hin almenna regla um móðerni - 

mater est - hljóðar svo að móðir telst sú kona er gengur með barn og fæðir það í þennan heim.295 

Þó svo samningur sé gerður um afhendingu barns eftir fæðingu þá haggar það ekki þeirri 

                                                           
291 Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Umboðsmanns barna við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1384 aðgengilegt á vef Alþingis. 
292 Rhoda Scherman o.fl., „Global Commercial Surrogacy and International Adoption: Parallels and Differences“ 

(2016) 40 (1) Adoption & Fostering 20. 
293 Cathy Gulli, „PARENTING: Daddy Knows Best: More and More Gay Men Are Having Children, and a New 

Study Shows They Are Very Good at „Mothering““ (2010) 123 (25/26) Maclean’s 68. 
294 Holly C. Kennard, „Curtailing the Sale and Trafficking of Children: A Discussion of the Hague Conference 

Convention in Respect to Intercountry Adoptions“ (1993) 14 University of Pennsylvania Journal of International 

Business Law 623. 
295 Ingeborg Schwenzer (n. 38) 3. 
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staðreynd. Með pater est reglunni er átt við að eiginmaður eða maður í skráðri sambúð með 

konu sem elur barn verður sjálkrafa skráður faðir þess, sbr. 2. gr. barnalaga. Reglur sem fjalla 

um hlutverk foreldra og forsjá barns er hægt að finna í barnalögum, barnaverndarlögum nr. 

80/2002 og lögum um ættleiðingar.  

Ef leyfa á staðgöngumæðrun hér á landi þarf að huga að því með hvaða hætti reglum 

um móðerni og faðerni barna skuli háttað. Í þessum málum, eins og öðrum, þurfa hagsmuni 

barna að vera í forgangi, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Ef rjúfa á lagaleg tengsl á milli 

staðgöngumóður og barns á grundvelli núgildandi laga yrði það að vera gert með ættleiðingu. 

sbr. 1. mgr. 25. gr. 1. nr. 130/1999. Í frumvarpinu er hins vegar gert ráð fyrir nýjum reglum um 

yfirfærslu foreldrastöðu með því að setja ný ákvæði í barnalög,  sbr. fyrri umfjöllun. Frumvarpið 

gerir engar breytingar á að gildandi  reglur um móðerni og faðerni, sem áður er vikið að, gildi 

áfram.  

9.5 Réttur barns til foreldra 

Ekki hefur verið talið að það sé skýr réttur allra að eignast barn. Hins vegar hefur það verið 

talinn réttur allra barna að eiga góða foreldra. Lengi vel var mikil áhersla lögð á rétt barna til 

að eiga bæði móður og föður. Í dag er hins vegar viðurkennt að einhleypir foreldrar og 

samkynhneigðir foreldrar séu alveg jafnfærir um að tryggja börnum sínum gott uppeldi.296  Enda 

er það svo að börn samkynhneigðra foreldra eiga tvo foreldra, en bæði af sama kyni og börn 

einhleypra foreldra eiga tvo foreldra þó ekki búi þau saman. Áherslan sýnist því hafa færst yfir 

á að leggja áherslu á rétt barna til tveggja foreldra. 

Í dag alast börn upp við ólík fjölskyldumynstur og jafnvel hjá eingöngu einu foreldri, án 

þess að endilega sé umgengni við hitt foreldrið, en þau hafa það samt gott og búa við 

þroskavænleg skilyrði. Svipuð þróun á sér stað í öðrum vestrænum ríkjum. Hér á landi er hátt 

hlutfall einstæðra foreldra og er óhætt segja að sátt hefur myndast í þjóðfélaginu um ólík 

fjölskylduform. Lagaleg staða einstæðra foreldra hér á landi er sterk og hefur almennt ekki verið 

talið að það sé skaðlegt fyrir börn að alast upp hjá einstæðu foreldri.297 

Þeir sem eru á móti staðgöngumæðrun hafa haldið því fram að slíkt fyrirkomulag brjóti 

gegn rétti barns til að viðhalda þeim tengslum sem það hefur myndað við staðgöngumóðir á 

meðgöngu.298 Hins vegar sýndi rannsóknin, sem gerð var skil í kafla 6.1, að tengsl barns og 

                                                           
296 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 992-620. mál. 
297 sama heimild, 2. Réttur einhleypra kvenna til að gangast undir tæknifrjóvgun. 
298 Elly Teman, „The social construction of surrogacy research: An anthropological critique of the psychosocial 

scholarship on surrogate motherhood“ (2008) 67 (7) Science Direct <http://ac.els-
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móður í þeim fjölskyldum sem höfðu notið aðstoðar við að eignast barnið voru meiri og betri 

heldur en tengsl barns og móður í þeim fjölskyldum sem höfðu eignast barnið á eðlilegan hátt. 

Þetta sýnir að barnið á ekki að þurfa að líða skort eða vanta umhyggju ef rétt er að 

staðgöngumæðrun staðið.299 

Öll börn eiga sem fyrr segir rétt á að þekkja uppruna sinn, sbr. 7. gr. Barnasáttmálans 

og 1. gr. barnalaga. Á 17. öld hélt heimspekingurinn John Locke því fram að mannshugur barns 

við fæðingu væri sem óskrifað blað, umhverfið og uppeldi myndi móta barnið og gildi þess.300 

Hvort þessi fullyrðing er rétt eða röng er það samt staðreynd að flest börn á ákveðum tíma í lífi 

sínu vilja vita uppruna sinn.301 Það að þekkja og vita uppruna sinn er þó ekki endilega það sama 

og að alast upp með líffræðilegum foreldrum. Hins vegar verður þá að tryggja að löggjöf um 

staðgöngumæðrun tryggi rétt barna til að vita hvernig þau urðu til og hver staðgöngumóðir 

þeirra var, eins og gert er ráð fyrir í fyrrnefndu frumvarpi.302  

Eins og áður hefur komið fram hefur verið bent á að það sé álitamál út frá réttindum og 

hagsmunum barna ef það ræðst alfarið af samningi hverjir foreldrar þessu eru.303 Ef 

staðgöngumæðrun er leyfð á annað borð getur það þó einnig haft í för með sér deilur og 

togstreitu ef óvissa er um það hverjir eru foreldrar barns eftir að barn fæðist. Í fyrrnefndu 

frumvarpi er lögð áhersla á að ef staðgöngumæðrun verður leyfð hér á landi verði um 

viljayfirlýsingu að ræða en ekki bindandi samning. Við slíkar aðstæður getur þó verið álitamál 

hvernig eigi að bregðast við, ef annaðhvort eða bæði staðgöngumóðir eða væntanlegir foreldrar 

ætla ekki að standa við það sem upp er lagt með, af einhverjum ástæðum. Sem dæmi mætti 

nefna eftirsjá staðgöngumóður eftir að hafa gengið með barnið eða væntanlegir foreldrar vilja 

ekki taka við barninu vegna þess að það sé ekki heilbrigt. Barnasáttmálinn leggur skyldur á 

herðar foreldra barns um að tryggja barni umönnun og vernd og ríkinu ber að veita foreldrum 

stuðning við að rækja skyldur sínar.304 Í umsögn Barnaheilla – Save the Children á Íslandi, 

kemur m.a. fram að afhending barns sé óskýr í frumvarpinu og ekki verið að hafa hagsmuni 

                                                           
cdn.com/S0277953608002797/1-s2.0-S0277953608002797-main.pdf?_tid=4b7380c0-1099-11e6-83db-

00000aacb361&acdnat=1462216306_8018383bd27998bb70a761789d0881b9> skoðað 2. maí 2016. 
299 Golombok o.fl. (n. 164). 
300 „Hvaða merkingu hefur tabula rasa eiginlega í heimspeki?“ (Vísindavefurinn) 

<http://www.visindavefur.is/svar.php?id=21717> skoðað 11. apríl 2016. 
301 Alþt. 1995-1996, A-deild, þskj. 184 -154. mál VIII. Ýmis álitamál. 
302 Alþt. 2011-1012, A-deild, þskj. 4-4. mál. 
303 Alþt. 2010-2011, A-deild, 310. mál, umsögn Umboðsmanns barna við tillögu til þingsályktunar um 

staðgöngumæðrun, erindi nr. Þ 139/1384 aðgengilegt á vef Alþingi 
304 Davíð Þór Björgvinsson (n. 8). 
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barnsins í huga.305 Ef staðgöngumæðrun verður leyfð þarf að tryggja að barn njóti sömu réttindi 

og önnur börn, þannig að það sé ávallt ljóst hverjir teljast foreldrar þess og hvernig eigi að 

bregðast við ef aðilar eru ekki sammála. Frumvarpið gerir ráð fyrir að ef staðgöngumóðir hættir 

við þá getur hún það og hún telst móðir barnsins og verður þegar það eldist að skýra því frá 

uppruna sínum því hún er ekki líffræðilegt foreldri þess. Ef væntanlegu foreldrarnir hætta við 

þá gerir frumvarpið ráð fyrir að staðgöngumóðirin geti í dómsmáli farið fram á viðurkenningu 

foreldrastöðu væntanlegu foreldranna þannig að barnið verður lagalega barn þeirra. Þar sem 

þau vilja ekki taka við því fellur það því í hlut barnaverndaryfirvalda að taka við barninu, sem 

hvorki staðgöngumóðirin né væntanlegu foreldrarnir vilja ala upp, og koma því í fóstur. 

Frumvarpið gerir því skýrlega ráð fyrir hvað gera skuli í þessum tveimur tilvikum, þ.e. ef 

staðgöngumóðirin hættir við eða væntanlegu foreldrarnir hætta við. 

Sem fyrr segir er mismunandi  hvernig þetta hefur verið útfært í öðrum löndum. Í 

Bretlandi verður til dæmis að afhenda barnið strax eftir fæðingu og lagalega yfirfærslan verður 

að hafa átt sér stað ekki seinna en eftir 6 vikur. Í Hollandi fá væntanlegir foreldrar barnið strax 

eftir fæðingu en barnið er fósturbarn þangað til það er lagalega ættleitt að ári liðnu. Á Grikklandi 

er barnið afhent strax, ef leyfi hefur fengist frá dómstólum og barnið hefur verið skráð sem 

lagalegt barn væntanlegra foreldra.306 

9.6 Er staðgöngumæðrun börnum fyrir bestu? 

Af framangreindu er ljóst að það er ekki einfalt að svara rannsóknarspurningunni hvort 

staðgöngumæðrun samrýmist réttindum og hagsmunum barna með einföldum hætti. Eru ýmis 

álitaefni og sjónarmið sem þarf að huga að í þessu sambandi. Auk þess virðast vera mjög skiptar 

skoðanir á þessu álitefni. Þannig er gengið út frá því í fyrrnefndu frumvarpi að 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni geti talist börnum fyrir bestu.307 Hins vegar hefur 

staðgöngumæðrun ekki verið leyfð á öðrum Norðurlöndum. Ástæða Svía fyrir því lögleiða ekki 

staðgöngumæðrun er meðal annars sú að talið var vanta rannsóknir sem sýna fram á hvaða áhrif 

slíkt gæti haft á hagsmuni barna og var því talið að börn þyrftu að njóta vafans.308  

Færa má rök fyrir því að það stríði ekki beinlínis gegn hagsmunum barna að leyfa 

staðgöngumæðrun hér á landi. Sérstaklega má benda á að fólk hefur í gegnum tíðina fundið 

                                                           
305 Alþt. 2015-2016, A-deild, 229. mál, umsögn Barnaheilla við frumvarpið, erindi nr. Þ 145/479 aðgengilegt á 

vef Alþingis. 
306 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
307 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. 
308 „Olika vägar till föräldraskap, SOU 2016:11“ (n. 3) 22–31. 
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ýmsar leiðir til þess að eignast börn og eru dæmi um það hér á landi að konur gangi með börn 

fyrir aðra, sem svo ættleiði barnið. Þá eru dæmi um að fólk leiti til annarra landa til að fá lausn 

við barnleysi, sem getur skapað réttaróvissu fyrir þau börn sem verða til með slíkum hætti, sbr. 

fyrrnefnd dómafordæmi. Í báðum tilvikum fóru væntanlegir foreldrar til Bandaríkjanna en samt 

var niðurstaða og nálgun ólík. Ætla má að það myndi skipta börn í þeirri stöðu miklu máli að 

fá skýra löggjöf um staðgöngumæðrun, þar sem tekið er sérstakt tillit til réttinda barna. 

Mikilvægt er að það ríki ekki réttaróvissa um það hverjir teljast foreldrar barns. 

Til þess að staðgöngumæðrun geti talist í samræmi við réttindi barna þarf að hafa 

ofangreind sjónarmið í huga og gæta þess að löggjöf og lagaframkvæmd sé í samræmi við 

réttindi barna og miði af því sem er barninu fyrir bestu, sbr. 3. gr. Barnasáttmálans. Ef ákvörðun 

verður tekin um að lögleiða staðgöngumæðrun sem aðstoð vegna barnleysis, verður það vera 

eitt af skilyrðunum að málefnalegar ástæður búi að baki ástæðum þess að þessir verðandi 

foreldar koma til að njóta þessa úrræðis.309 Þar yrði gæta að jafnræði og að fólki yrði ekki 

mismunað á grundvelli kyns eða kynhneigðar.310 Takmarka þarf óvissu þannig að óþarfa 

togstreita skapist ekki í lífi barns. Í því sambandi er mikilvægt að leggja mikla áherslu á ráðgjöf 

og móta skýrar reglur um móðerni, faðerni og foreldrastöðu. Staðgöngumóðir þarf að vita hvað 

hún sé taka að sér. Einnig skiptir máli að verðandi foreldrar fái ráðgjöf og tryggt sé að þeir geti 

veitt barni gott uppeldi. Hér er ekki verið að tala um einn eða tvo tíma heldur að markmiðið að 

allir aðilar viti út í hvað er verið að fara og öll óvissa verði tekin í burt. Hvað varðar barnið þá 

skiptir máli að ekkert komi fram síðar sem ekki var rætt í ráðgjöf. Í fyrrnefndu frumvarpi sem 

hefur verið lagt fram á Alþingi liggur fyrir er eitt af skilyrðunum að staðgöngumóðir eigi barn 

fyrir, þannig að líklegt er að önnur börn séu á heimili hennar. Mikilvægt er að þau fái líka 

ráðgjöf, þar sem börn sem geta einnig upplifað tilfinningar til þessa ófædda barns og sorg í 

kjölfarið þegar þau fara til sinna „réttu“ foreldra.311 Eins og áður hefur verið rakið er ráðgjöf 

mjög ríkur þáttur í því regluverki sem frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

gerir ráð fyrir. Hugsunin með þessari miklu ráðgjöf er sú að því meiri ráðgjöf því líklegra er að 

engin óvænt atvik komi upp á meðgöngunni sem gera það að verkum að staðgöngumóðir eða 

væntanlegir foreldrar skipti um skoðun. Rannsóknir erlendis hafa enda sýnt að því meira sem 

allir þátttakendur í ferlinu vita áður en það fer af stað þeim mun líklegra er að ferlið endi með 

þeim hætti sem lagt er upp með. Það virðist hafa sýnt sig að oftast koma upp vandamál þegar 

                                                           
309 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál. Vll, 4. tl. 
310 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 245-229. mál . 
311 Ástríður Stefánsdóttir, „Vísir - Álitamál tengd staðgöngumæðrun“ visir.is <http://www.visir.is/alitamal-

tengd-stadgongumaedrun/article/2011189101841> skoðað 1. maí 2016. 
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væntingar einhverra þátttakendanna eru ekki í samræmi við ferlið. Þess vegna er ráðgjöfin 

grundvallaratriði og ekki er hægt að segja annað en að því atriði sé gert verulega hátt undir 

höfði í frumvarpinu  

Brýnt er að tryggja að staðgöngumæðrun verði úrræði fyrir einstaklinga sem hafa leitað 

allra annarra leiða til þess að eignast barn þannig að úrræðið bitni ekki á öðrum börnum, svo 

sem börnum sem geta ekki notið umönnunar foreldra sinna og þurfa því á góðum kjörforeldrum 

að halda. Í samræmi við grundvallarréttindi barna þarf að tryggja rétt barna til upplýsinga og 

rétt þeirra til að þekkja uppruna sinn og viðhalda auðkennum sínum. Enn fremur er brýnt að 

staðgöngumæðrun ýti ekki undir kaup og sölu á börnum og gangi þvert á mannhelgi þeirra. 

Börn mega ekki upplifa að þau hafi verið keypt. Mikilvægt er að börnum finnist þau sérstök og 

þau viti að rödd þeirra skipti máli. Þannig byggjum við upp heilbrigt samfélag. Miðað við þá 

þekkingu sem nú er til staðar er ekki hægt að segja að réttindi barna krefjist þess að 

staðgöngumæðrun sé leyfð. Á sama tíma er erfitt að segja að staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni stríði beinlínis gegn hagsmunum barna, enda sé farið varlega og þess gætt að 

réttindi barna séu virt og það sem er þeim fyrir bestu haft að leiðarljósi. 
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10 Lokaorð 

Eins og þegar hefur það komið fram að það er ekki einfalt að svara spurningunni um hvort 

staðgöngumæðrun samrýmist réttindum barna og í raun er ekkert einhlýtt svar við því. Það er 

ekki hægt að fullyrða að það sé barni ekki fyrir bestu að fæðast af staðgöngumóður sem er 

staðgöngumóðir í hagnaðarskyni því það eru fjölmörg dæmi þess að börn sem þannig verða til 

verða börn foreldra sem þráðu að eignast barn og veita því góðar og ástríkar uppeldisaðstæður. 

Það eru önnur atriði við staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni sem gera það að verkum að almennt 

er ekki mælt með þeirri aðferð. 

 Af þessu leiðir einnig að við getum ekki staðhæft að það sé eingöngu staðgöngumæðrun 

í velgjörðarskyni sé barni fyrir bestu. 

 Að eignast barn eru forréttindi. Ekki njóta allir þeirra forréttinda að geta eignast barn og 

margt getur spilað þar inn í.  Eina ástæðan fyrir því að við erum í þeirri siðferðisklemmu sem 

staðgöngumæðrun setur okkur í er að tæknin leyfir þessa aðferð. Þrá einstakinga og para eftir 

barni er svo mikið afl í lífi margra að allt er talið leyfilegt í því sambandi.  

Bent hefur verið á að ólíkt ættleiðingu snúist staðgöngumæðrun ekki um börn sem eru 

nú þegar til staðar og njóta réttinda, heldur um ófædd börn og þær leiðir sem teljast siðferðilega 

réttlætanlegar til þess að aðstoða fólk við að eignast börn.  

Hins vegar er ekki framhjá því litið að fjölmörg börn hafa orðið til vegna 

staðgöngumæðrunar erlendis eða vegna samkomulags milli einstaklinga hér á landi, þar sem 

kona tekur að sér að ganga fyrir barn fyrir aðra. Miðað við þá misvísandi héraðsdóma sem hafa 

gengið um þessi mál hér á landi er mikilvægt að eyða þeirri réttaróvissu sem ríkir um þau börn 

sem fæðast erlendis með staðgöngumæðrun. Mikilvægt er að virða réttindi barna til 

fjölskyldulífs og viðurkenna ákvarðanir annarra ríkja um staðgöngumæðrun, svo lengi sem þær 

teljast ekki andstæðar hagsmunum barnsins. Ekki er heimilt að láta barn gjalda fyrir stöðu eða 

ákvarðanir foreldra sinna, sbr. 2. gr. Barnasáttmálans. Er því ekki réttlætanlegt að aðskilja barn 

frá þeim einstaklingum sem það telur foreldra sína, einungis vegna þess að þeir fóru framhjá 

lögunum.  

Nauðsynlegt er að löggjöf hér á landi fylgi þróun í helstu nágrannaríkjum því ef hún er 

ekki í takt við það sem þar er þá einfaldlega leitar fólk til útlanda. Ef staðgöngumæðrun verður 

leyfð hér á landi er lykilatriðið að aðilar, væntanlegir foreldrar og staðgöngumóðir, og síðar 

barn fái viðhlítandi ráðgjöf. Barni má aldrei finnast það hafa orðið útundan á nokkurn hátt og 

skilyrðin sem sett eru fram verða því að vera skýr og ekki til þess fallin að skapa óvissu eða 
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togstreitu í lífi barns. Færa má rök fyrir því að það sé í samræmi við hagsmuni barna að fara 

varlega við slíka lagasetningu, enda er staðreyndin sú að ekki eru til margar rannsóknir sem 

segja til um líðan barna eftir að þau eldast. Þær fáu sem til eru, eru þó jákvæðar.  

Réttindi barna krefjast þess ekki að við lögleiðum staðgöngumæðrun. Ef við gerum það er hins 

vegar  nauðsynlegt að skoða ferlið af aðgát og forsjálni, barnsins vegna. 
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