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ÁGRIP 

 

Í byrjun sumars 2010 voru sett ein hjúskaparlög á Íslandi og töldu margir að við það öðluðust 

samkynhneigðir full mannréttindi. Í kjölfar lagasetningarinnar fór sú umræða af stað innan 

samfélags samkynhneigðra hvort að hugur þeirra stæði að hinu hefðbundna fjölskyldumynstri, 

þ.e hjónabandi og barneignum. Höfundi lék í framhaldi af því forvitni á að vita hver staða 

samkynhneigðra er á Íslandi varðandi barneignir. Þau úrræði sem standa samkynhneigðum til 

boða til barneigna eru fóstur, ættleiðing og einnig geta lesbíur nú nýtt sér tæknifrjóvgun. Hvað 

ættleiðingu varðar þá hefur reynsla annarra landa verið sú að lögleiðing ættleiðingar til 

samkynhneigðra hefur ekki skilað tilætluðum tilgangi þar sem þau lönd sem senda börn til 

ættleiðingar samþykkja almennt ekki samkynhneigða sem ættleiðendur. Þannig má ætla að 

samkynhneigðir karlmenn eigi ekki raunhæfa möguleika til barneigna samkvæmt íslenskum 

lögum. Staðgöngumæðrun er víða þekkt og lögleg aðferð til barneigna. Í lögum nr. 55/1996 er 

að finna bann við staðgöngumæðrun hér á landi en telur höfundur eftir vinnslu verkefninsins 

að það gæti verið leið sem yrði samkynhneigðum karlmönnum í hag og gæti þannig leyst 

þann vanda sem þeir standa frammi fyrir þegar kemur að barneignum.  
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1. Inngangur 

Það er innbyggt í eðli mannsins að vilja auka kyn sitt. Ekki er það öllum kleift og geta ýmsar 

ástæður legið þar að baki. Fimmtán prósent para eiga við ófrjósemi að stríða en ófrjósemi er 

skilgreind sem sjúkdómur.
1 Samkynhneigð pör geta eðli málsins samkvæmt ekki eignast börn 

á hefðbundinn hátt frekar en einstæðingar. Áhugavert er að skoða hver þróunin hefur verið í 

mannréttindamálum á Íslandi undanfarin ár með hliðsjón af tilgangi jafnræðisreglna. Mikil 

framför hefur orðið á réttindum samkynhneigðra og lagaleg staða þeirra hér á Íslandi er með 

því besta sem gerist í heiminum. Í grein sinni um ættleiðingar bendir félagsráðgjafinn Anni G. 

Haugen á að í Barnasáttmála Sameinuðuþjóðanna sem nánar verður fjallað um síðar, sé réttur 

barns til foreldra tryggður en réttur foreldra til barna sé hvergi lögbundinn og spurningin um 

það sé afar viðkvæm. Rétturinn til þess að eignast börn fellur því ekki undir mannréttindi en 

er þó helsta forsenda þess að mannkynið deyi ekki út.
 2
 

Þær lagabreytingar sem orðið hafa á undanförnum árum hafa bætt stöðu samkynhneigðra svo 

um munar en í einhverjum tilfellum hefur sá árangur ekki náðst sem lagt var upp með og má 

þar nefna rétt samkynhneigðra til ættleiðinga. Ennþá er hópur samkynhneigðra sem setið 

hefur eftir og er í raun ókleift að eignast börn. Þetta eru samkynhneigðir karlmenn sem standa 

skör neðar en samkynhneigðar konur þegar kemur að barneignum þar sem rýmkun laga um 

tæknifjóvgun nýtist þeim ekki. Spurningin um jafnræði þegnanna í landinu vaknar þegar 

einhver hópur einstaklinga stendur öðrum sambærilegum hópi ekki jafnfætis þegar kemur að 

almennum réttindum.  

Hér á eftir verður fjallað um þær framfarir sem orðið hafa á réttindum samkynhneigðra á 

Íslandi, þau úrræði til barneigna sem standa samkynhneigðum til boða verða tíunduð og þær 

leiðir sem gætu orðið til bóta ef löggjöf yrði breytt. Sérstök áhersla verður lögð á 

staðgöngumæðrun í því samhengi, hvað mælir með og á móti slíkri lagasetningu hér á landi 

og að lokum verður erlendri rannsókn á staðgöngumæðrun gerð skil. Í lokin verður efnið 

dregið saman og niðurstöður kynntar.  

Við gerð ritgerðarinnar var byggt á hefðbundinni lögfræðilegri aðferð sem felur í sér að notast 

var við lögfræðilegar heimildir en undir þær falla lög, greinargerðir, frumvarpstextar, dómar, 

                                                             
1 ART Medica. (e.d.). 
2 Anni G. Haugen. (2000). bls 15 
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nefndarálit ofl. Einnig var byggt á skrifum fræðimanna sem tengjast efninu svo og skýrslum 

og greinum af vefsíðum. Fjallað verður um viðfangsefnið út frá sjónarhorni jafnræðisreglna 

og rannsakað hvort að um brot á jafnræði sé að ræða hvað varðar rétt til barneigna 

samkynhneigðra. Ekki verður fjallað sérstaklega um tölfræðilegar upplýsingar um 

ættleiðingar né tæknifrjóvganir hér á landi eða aðrar tölfræðiupplýsingar hérlendis né erlendis 

nema að litlu leyti. 
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2. Þróun réttinda samkynhneigðra í löggjöf á Íslandi 

Réttarsögu samkynhneigðra má rekja allt til þjóðveldisaldar en finna má í Grágás vísun í 

samkynhneigð þar sem sagði að hefna mætti fyrir meiðyrði á borð við bleyðmennsku eða aðra 

kynvillu. Í kristnirétti Árna biskups varðaði það útlegð eða missi eigna að tveir menn hefðu 

kynmök. Eftir siðaskiptin var kristniréttur lagður niður og Stóridómur gilti næstu 270 árin. 

Með tilskipun árið 1838 var ákveðið að á Íslandi skyldu dönsk hegningarlög gilda.
3
 Fyrstu 

íslensku hegningarlögin tóku gildi árið 1869 að fyrirmynd danskra laga. Í þeim mátti finna 

ákvæði í 178. gr. sem tók til kynmaka tveggja einstaklinga af sama kyni og maka við dýr en 

það varðaði betrunarvist. Þessi grein tók ekki tillit til aldurs eða samþykkis einstaklinganna. 

Þessu ákvæði var einu sinni beitt hér svo vitað sé en Guðmundur Sigurjónsson Hofdal, 

þekktur íþróttaafreksmaður, sem meðal annars keppti á Ólympíuleikunum, var dæmdur í átta 

mánaða betrunarhúsavist af undirrétti Reykjavíkur árið 1924 fyrir að hafa átt í holdlegu 

samneyti við karlmenn. Eftir að hliðstætt ákvæði hafði verið afnumið úr dönskum 

hegningarlögum fékk Guðmundur uppreisn æru með konungsbréfi.
4
  

Árið 1940 tóku gildi almenn hegningarlög nr. 19/1940. Í þeim var brotum sem áður nefndust 

afbrot á móti skírlífi skipt í tvo flokka sem nefndust sifskaparbrot og skírlífsbrot. Samkvæmt 

þessum lögum voru kynmök einstaklinga af sama kyni refsilaus en aldursmörkin voru 

hinsvegar ekki þau sömu og hjá gagnkynhneigðu fólki eða 18 ára hjá samkynhneigðum en 16 

ára hjá gagnkynhneigðum. Allt að þriggja ára fangelsi var við því að að sænga hjá einstaklingi 

af sama kyni ef rekkjunautur var yngri en 18 ára. Ef einstaklingur nýtti sér aldur og yfirburði 

til að fá aðila á aldrinum 18-21 árs til að taka þátt í mökum varðaði það fangelsi allt að 

tveimur árum.
5
 Með lögum nr. 40/1992 um breyting á almennum hegningarlögum frá 1940 

breyttist heiti brotanna í kynferðisbrot og var mörgum greinum þeirra breytt og gildir nú eitt 

yfir alla burt séð frá kyni eða kynhneigð einstaklinga, kynmök 14 ára og eldri eru refsilaus 

með vilja beggja einstaklinga.
6
  

Með lögum nr. 87/1996 var samkynhneigðum einstaklingum gert kleift að stofna til 

staðfestrar samvistar. Skilyrði fyrir staðfestingu samvistar voru samkvæmt lögunum þau sömu 

og krafist var í hjúskaparlögum. Í lögunum fólust sömu réttaráhrif og við stofnun hjúskapar 

með þeim undantekningum að lagaákvæði sem fólu í sér sérstakar reglur um annan makann í 

                                                             
3 Rannveig Traustadóttir og Þorvaldur Kristinsson (ritstjórar). (2003). bls. 258-259  
4 Þorvaldur Kristinsson. Samkynhneigð og íslensk löggjöf. (e.d.).  
5 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra. (1994). bls. 23 
6 Skýrsla nefndar um málefni samkynhneigðra. (1994). bls. 24 
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hjúskap og bundin voru við kynferði hans giltu ekki um staðfesta samvist né heldur ákvæði í 

alþjóðlegum samningum sem Ísland var aðili að, nema aðrir samningsaðilar hefðu fallist á það 

eins og kemur fram í 6. gr. laganna.  

Í athugasemdum við frumvarp það sem varð að lögum 87/1996 kemur fram að 

undantekningar þessar hafi verið gerðar með hliðsjón af sambærilegum lögum 

nágrannaríkjanna. Almennt hefur lagaákvæðum sem grundvallast á kynferði maka fækkað 

verulega en má þó nefna að í 7. gr. laga um félagslega aðstoð sem þá voru í gildi var veittur 

réttur til ekkjulífeyris, en samkvæmt orðanna hljóðan var ákvæðið afdráttarlaust bundið við 

réttindi eftirlifandi konu eftir lát maka síns. Slík ákvæði töldust samkvæmt athugasemdunum 

geta mismunað eftir því hvort um væri að ræða tvær konur eða tvo karla í staðfestri samvist. 

Einnig kemur fram að á meðan staðfest samvist væri að festast í formi sem viðurkennt 

sambúðarform væri rétt að fara hægt í sakirnar hvað varðaði barneignir og að ekki væri rétt að 

stuðla að því með lögum að samkynhneigðir í staðfestri samvist öðluðust óskoraðan rétt til að 

ættleiða börn samkvæmt lögum um ættleiðingar og til tæknifrjóvgunar samkvæmt gildandi 

reglum um það efni á þeim tíma.
7
  

Með lögum nr. 52/2000 voru ýmsar breytingar gerðar á lögunum um staðfesta samvist frá 

1996. Í athugasemdum með frumvarpi laganna kemur fram að um sé að ræða rýmkun sem 

eðlilegt og sanngjarnt hafi þótt að gera með tilliti til borgara annarra ríkja. Sambærileg 

breyting hafði þegar verið gerð á dönsku lögunum um staðfesta samvist.
8
 Helstu breytingar 

voru þær að ríkisborgararéttur í Danmörku, Noregi og Svíþjóð var lagður að jöfnu við 

íslenskan ríkisborgararétt þegar kom að skilyrðum fyrir staðfestri samvist, auk þess sem 

dómsmálaráðherra gat nú gefið leyfi, til staðfestrar samvistar, fyrir fólk með ríkisborgararétt 

frá öðrum löndum sem leyfðu staðfesta samvist.  

Með lögum nr. 65/2006 var löggjöf um ýmis réttindi uppfærð með það í huga að rétta stöðu 

samkynhneigðra til jafns við aðra þegna landsins. Í athugasemdum með frumvarpinu segir 

meðal annars að frumvarpið hafi verið byggt á skýrslu nefndar sem forsætisráðuneytið skipaði 

og kom út árið 2004. Með lögunum voru skilyrði fyrir stofnun staðfestrar samvistar rýmkuð. Í 

athugasemdunum var tekið fram að komið hafi í ljós tilvik þar sem óeðlileg hindrun var fyrir 

vissa hópa að staðfesta samvist sína eins og íslenska ríkisborgara sem búsettir voru á 

                                                             
7 Alþt. Frumvarp til laga um, staðfesta samvist á 120 löggþ. 1995. Þskj. 564 -320. mál. Sótt þann 10. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html  
8 Alþt. Frumvarp til laga um, breytingu á lögum um staðfesta samvist á 125 löggþ. 2000. Þskj. 860 -558. mál. 

Sótt þann 10. júlí. 2010 af http://www.althingi.is/altext/125/s/0860.html  

http://www.althingi.is/altext/120/s/0564.html
http://www.althingi.is/altext/125/s/0860.html
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Norðurlöndunum svo sem vegna náms. Taldist því brýnt að rýmka lögin um staðfesta samvist 

enn frekar. Með lögunum var samkynhneigðum einnig gert kleift að skrá sambúð sína í 

þjóðskrá. Í athugasemdum með frumvarpinu kemur fram að víða sé að finna í lögum ákvæði 

sem byggja á þeirri forsendu að tveir einstaklingar búi saman í „óvígðri sambúð“ eða 

„sambúð skráðri í þjóðskrá“ og því fylgi sérstök réttaráhrif.
 9

 Var því staða samkynhneigðra 

talin vera talsvert lakari að því leyti að þeir hefðu ekki val um sambúðarform sitt og gætu ekki 

nýtt sér sömu kosti og gagnkynhneigðir. Ekki var talið að nein málefnanleg rök réttlættu 

mismunun af þessu tagi.  

Fjölmörgum lagaákvæðum á ýmsum sviðum var samhliða breytt til að sem minnstur munur 

yrði á óvígðri sambúð sam- og gagnkynhneigðra einstaklinga. Með þessu var stórt skref stigið 

í átt að jafnræði og með lagasetningunni var samkynhneigðum tryggður sami réttur til 

almannatrygginga, lífeyrisréttinda, skattalegrar meðferðar tekna og eigna, skipti dánarbúa og 

fleira. Samkvæmt 16. gr. frumvarpsins var samkynhneigðum gefin heimild til að ættleiða börn 

yrðu fengin til þess leyfi eins og lög nr. 130/1999 gera ráð fyrir. Lögin heimiluðu jafnframt 

konum í óvígðri sambúð eða staðfestri samvist að gangast undir tæknifrjóvgun. Í 

athugasemdum við frumvarpið kemur jafnframt fram að móðirin og maki hennar muni hafa 

sömu lagalegu skyldur og sömu lagalegu réttindi gagnvart barninu hvað varðar til dæmis 

forsjá og framfærslu auk þess að samkynhneigðum foreldrum verði auðveldað að vera í 

samvistum við barn sitt með því að taka af tvímæli um að það falli undir markmið laganna um 

töku fæðingar og foreldraorlofs
10

. 

Í lögum nr. 55/2008 um breytingu á lögum um staðfesta samvist, nr. 87/1996, með síðari 

breytingum, sem sett voru í samræmi við skýra stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar var 

prestum og forstöðumönnum skráðra trúfélaga veitt heimild til að staðfesta samvist. 

Mikilvæg forsenda þótti að sátt hafði náðst innan þjóðkirkjunnar um málefnið eins og fram 

kemur í athugasemdum við frumvarpið þó að áhersla á frelsi presta í þessum efnum væri virt 

                                                             
9 Alþt. Frumvarp til laga um, um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, 

ættleiðingar, tæknifrjóvgun) á 132 löggþ. 2006. Þskj. 374 -340. mál. Sótt þann 11. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0374.html  
10 Alþt. Frumvarp til laga um, breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, 

ættleiðingar, tæknifrjóvgun) á 132 löggþ. 2006. Þskj. 374 -340. mál. Sótt þann 11. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0374.html  

http://www.althingi.is/altext/stjt/1996.087.html
http://www.althingi.is/altext/132/s/0374.html
http://www.althingi.is/altext/132/s/0374.html
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svo fremi að þeir synjuðu ekki fólki um þjónustu af öðrum ástæðum en vegna 

trúarsannfæringar sinnar. Vísað var til ályktunar Kirkjuþings frá 2007 þessu til stuðnigs.
11

  

Þann 27. Júní 2010 tóku ein hjúskaparlög nr. 65/2010 gildi á Íslandi. Þessum áfanga var vel 

fagnað þar sem margir líta svo á að Ísland hafi fyrst landa jafnað stöðu samkynhneigðra við 

aðra og að með þessu hafi samkynhneigðum á Íslandi verið gefin full mannréttindi. Í 

athugasemdum við frumvarp til laganna kemur fram að rétt þætti að afmá þann mun sem 

fælist í mismunandi löggjöf vegna hjúskapar karls og konu annars vegar og staðfestingar 

samvistar tveggja einstaklinga af sama kyni hins vegar. Fram hafði komið það markmið í 

stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar að ein hjúskaparlög yrðu lögfest. Einnig kemur fram í 

athugasemdum að við undirbúning frumvarpsins hafi þróun réttinda samkynhneigðra á Íslandi 

verið könnuð svo og þróun löggjafar í öðrum löndum. Kannaðar voru þær leiðir sem farnar 

höfðu verið erlendis við setningu löggjafar um stofnun hjúskapar samkynhneigðra. Alls höfðu 

195 pör stofnað til staðfestrar samvistar á Íslandi á árunum 1996-2008 en vert er að taka fram 

að kirkjulegar hjónavígslur eru mun algengari en borgaralegar vígslur og því líkur á að 

aukning verði eftir lagasetninguna. 
12

 Ástæður þess að fólk velur að ganga í hjúskap geta verið 

margar, fólk vill skuldbindast hverju öðru, skipulag barneigna er komið af stað auk þess sem 

einstaklingar vilja tryggja framtíð sína og lagalega stöðu með annarri manneskju.  

Staða samkynhneigðra er mjög góð á Norðurlöndum miðað við víða annars staðar og er Ísland 

þar fremst í flokki eftir að ein hjúskaparlög voru sett. Eins og vikið verður að hér á eftir í 

kaflanum Lögleg úrræði til barneigna fyrir samkynhneigða er það sá hluti lífsins sem snýr að 

barneignum sem margir samkynhneigðir fara á mis við. Flesta dreymir um að stofna 

fjölskyldu og verður fjallað um þau úrræði sem standa samkynhneigðum til boða hér á eftir en 

fyrst skulum við líta til jafnræðisreglna.  

 

                                                             
11 Alþt. Frumvarp til laga um, breytingu á lögum um staðfesta samvist, nr. 87/1996, 

með síðari breytingum. á 135 löggþ. 2008. Þskj. 833 -532. mál. Sótt þann 23. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/135/s/0833.html  
12 Alþt. Frumvarp til laga um, breytingar á hjúskaparlögum og fleiri lögum og um brottfall laga um staðfesta 

samvist (ein hjúskaparlög). á 138 löggþ. 2010. Þskj. 836 -485. mál. Sótt þann 24. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/138/s/0836.html  

http://www.althingi.is/altext/135/s/0833.html
http://www.althingi.is/altext/138/s/0836.html
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3. Jafnræðisreglur 

Jafnræðisreglur eru allar runnar af sama meiði og stuðla að því að einstaklingum sé ekki 

mismunað. Hér á eftir verður fjallað um jafnræðisreglur, gildissvið þeirra og megin inntak. 

Víða má finna slíkar reglur í löggjöf okkar Íslendinga en einnig í alþjóðlegum sáttmálum sem 

Ísland er aðili að. Fyrst ber að nefna jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrár Íslands nr. 33/1944 en 

einnig er að finna jafnræðisreglu í stjórnsýslulögum nr. 37/1993, í almennum hegningarlögum 

nr. 19/1940. Í alþjóðasamningi um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi sem Ísland er aðili að 

síðan 1979 má finna jafnræðisreglu og að lokum verður litið til jafnræðisreglu 14. gr. 

mannréttindasáttmála Evrópu. 

 

3.1 Jafnræðisregla 65. gr. Stjórnarskrár Íslands 

Í 65. gr. Stjórnarskrár Íslands nr 33/1944, sbr. 3. gr. Stjórnskipunarlaga nr. 97/1995, segir að 

allir skuli vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, 

skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. 

Ákvæðið er því tvískipt, annarsvegar að allir skuli vera jafnir fyrir lögum í landinu og hefur 

það verið vilji löggjafans við lagasetningu sem snýr að bættum hag samkynhneigðra að 

uppfylla þetta skilyrði. Hins vegar er um að ræða bann við mismunun. Finna má í athugasemd 

við 3. gr. frumvarpsins sem síðar varð að lögum að um almenna leiðbeiningarreglu um bann 

við mismunun sé að ræða og því þurfi að hafa regluna að leiðarljósi og beri að líta til hennar 

við skýringu laga ekki síður en við lagasetninguna sjálfa.
13

 Jafnræðisregla stjórnarskrár á 

þannig margt sammerkt með jafnræðisreglum ýmissa þjóðréttarsamninga og horft hefur verið 

til þeirra við mótun og setningu reglunnar.  

Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi var samþykktur á alsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna árið 1966 og undirritaður af Íslands hálfu árið 1968 og fullgiltur þann 

22. ágúst 1979. Samkvæmt Dóru Guðmundsdóttur felur jafnræðisregla stjórnarskrár í sér 

tilkall til jafnrar lagaverndar, sbr. tilvísun greinargerðar í 26. gr. samningsins. Í 26. gr. kemur 

fram að: „allir eru jafnir fyrir lögunum og eiga rétt á sömu lagavernd án nokkurrar 

mismununar. Lögin skulu því í þessu skyni banna hvers konar mismunun og ábyrgjast öllum 

mönnum jafna og raunhæfa vernd gegn mismunun svo sem vegna kynþáttar, litarháttar, 

                                                             
13 Páll Hreinsson. (2001). bls 345 
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kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðanna eða annarra skoðanna, þjóðernisuppruna 

eða félagslegs uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna“. Þetta felur í sér bæði neikvæða 

skyldu ríkisins til að gæta að því að beita ekki mismunun og jákvæða skyldu t.d. til verndar 

ákveðnum hópum og stuðla þannig að raunhæfri vernd þeirra sem standa höllum fæti.
14

 Þegar 

fjallað er um jákvæðar skyldur á grundvelli mannréttindamála er almennt átt við að skylda 

ríkisvaldsins sé að grípa til viðeigandi aðgerða í því skyni að borgararnir njóti raunverulegra 

mannréttinda, tryggja að mannréttindi séu ekki brotin af öðrum einstaklingum og jafnframt að 

tryggja að einkaaðilar grípi til aðgerða sem tryggja öðrum einkaaðilum raunveruleg 

mannréttindi.
15

 

Ekki ríkir fullkomið jafnrétti að öllu leyti og hefur ríkið til að mynda áskilið sér rétt til að setja 

skattleysismörk sem í strangasta skilningi ákvæðisins mætti túlka sem mismunun vegna 

efnahags. Í frumvarpinu er tekið fram að slík mismunun geti verið réttlætanleg sé hún til þess 

fallin að rétta stöðu þeirra sem búa við lakari stöðu í þjóðfélaginu en að málefnaleg sjónarmið 

verði að búa þar að baki.
16

 Í framhaldi af þessari umræðu um mismunun vegna efnahags má 

benda á dóm Hrd. nr. 112/2004.  

Þar byggði áfrýjandi á því að um mismunun væri að ræða þar sem honum var gert að greiða 

jafnháan eignaskatt af fasteign sinni og þeir sem áttu fasteignir á landsvæðum þar sem 

fasteignaverð var hærra. Taldi hann það vera mismunun og brot á 65. gr. stjórnarskrárinnar. 

Áfrýjandi tapaði málinu og voru forsendur dómsins þær að þótt vissulega færi verð fasteigna 

mjög eftir legu þeirra þá væri kostnaður sveitafélaga álíkur og lyti því öðrum lögmálum. 

Kostnaðurinn gæti verið jafn hár burt séð frá því hvar fasteignin væri staðsett. Ekki var því 

talið að um brot á 65. gr. væri að ræða.  

Megininntak jafnræðisreglna er að einstaklingum sé ekki mismunað. Þannig er það ekki 

mismunun að lögfesta ökuleyfisaldur við 17 ár þar sem sérstakar málefnalegar ástæður liggja 

að baki slíkum ákvörðunum. Þannig gengur ekki að lögfesta að Reykvíkingar greiði hærri 

tekjuskatt en aðrir landsmenn eða að rauðhærðum sé meinað að ganga í hjúskap. Slíkt væri 

brot á jafnræði. Geðþóttaákvarðanir geta því ekki ráðið úrslitum og verða öll mál þar sem 

                                                             
14 Dóra Guðmundsdóttir. (2006). bls. 149-150 
15 Oddný Mjöll Arnardóttir. (1997). bls. 99-100 
16 Páll Hreinsson. (2001). bls. 345 
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jafnræðisreglur eiga við að vera vandlega ígrundaðar og ákvarðanir vel og málefnalega 

rökstuddar.
 17

  

Oft getur verið erfitt að meta hvort um sambærileg mál sé að ræða. Dæmi um slíkt má finna í 

skaðabótarétti þar sem nánast hvert mál getur haft sína sérstöðu. Í Hrd. nr. 317/1997 byggði 

áfrýjandi á því að ekki fengist staðist gagnvart ákvæðum stjórnarskrárinnar um jafnræði að 

ákvarða tilteknum hópi tjónþola bætur samkvæmt 8. gr. skaðabótalaga á þeim forsendum, að 

hann hafi ekki notið atvinnutekna fyrir slys í sama mæli og gert sé ráð fyrir við bótaútreikning 

samkvæmt 5. - 7. gr. laganna. Reiknireglum skaðabótalaganna er þannig beitt á mismunandi 

hátt en ekki var fallist á það með áfrýjanda að um brot á jafnræði væri að ræða. Forsendur 

dómsins voru meðal annars þær að 1. mgr. 8. gr. skaðabótalaganna væri byggð á skýrum 

málefnanlegum forsendum og að um undantekningarákvæði væri að ræða sem aðeins væri 

beitt þegar raunhæfar forsendur væru ekki fyrir hendi, þegar ekki væri unnt að nota árslaun til 

ákvörðunar bóta. 

Að framansögðu má draga þá ályktun að þó að ekki verði dregin upp skýr mynd af því hvaða 

sjónarmið beri að horfa til við skýringu jafnræðisreglunnar er það ljóst að mál sem borin eru 

undir jafnræðisreglu 65. gr. verða að vera sambærileg. Jafnræðisreglan boðar þannig að allir 

skuli njóta mannréttinda burt séð frá því hver staða þeirra er í þjóðfélaginu, eða eins og segir í 

ákvæðinu: kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Það sem að veldur oft mestum ágreiningi þegar horft er til 

jafnræðisreglna er það mat sem felst í reglunni og áskilnaður reglunnar að um sambærileg mál 

sé að ræða. Hvað þýðir það raunverulega? Vissulega er munur manna á milli, kynin eru 

líffræðilega ekki eins, aldur er ekki afstæður þegar kemur að lögum og atvinnustarfsemi er 

ekki hægt að setja alla undir sama hatt. Þess vegna eru lögskýringar og dómafordæmi svo 

mikilvæg þegar horft er fram á veginn og nýjum málum mætt út frá þeirri venju sem skapast 

hefur í framkvæmd hér á landi. Upp getur komið sú staða að mismunun sé heimiluð í 

ákveðnum tilfellum ef að almannahagsmunir eru í húfi. Oft er þá um tímabundið ástand að 

ræða og fyrir því þurfa að liggja málefnanleg sjónarmið og brýn nauðsyn að vera til staðar.  

Mál af þessum toga hafa komið fyrir dómstóla og má í því tilliti nefna Hrd. nr. 145/1998 en 

þar taldi áfrýjandi að 5. gr. laga nr 38/1990, um stjórn fiskveiða, væri brot á atvinnufrelsi 

manna og jafnræðisreglu stjórnarskrár. Með ákvæðinu var í raun atvinnufrelsi (annarra en 

                                                             
17 Ármann Snævarr. (1988). bls. 103 
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þeirra sem upp eru taldir) til fiskveiða skert. Hæstiréttur féllst á það með áfrýjanda að reglan 

væri brot á jafnræði og atvinnufrelsi manna. Hérna var á því byggt að aðilum í sömu stöðu var 

mismunað og ákveðnum hópi veitt heimild til veiða meðan annar hópur hafði ekki kost á að 

komast í þá aðstöðu.  

Samkvæmt almennum hegningarlögum getur það varðað refsingu að mismuna þegnunum, en 

þar segir í 180. gr. að: „Hver sem í atvinnurekstri eða þjónustustarfsemi neitar manni um 

vörur eða þjónustu til jafns við aðra á grundvelli þjóðernis hans, litarháttar, kynþáttar, 

trúarbragða eða kynhneigðar skal sæta sektum eða fangelsi allt að 6 árum. Sömu refsingu 

varðar að neita manni um aðgang til jafns við aðra að opinberum samkomustað eða öðrum 

stöðum sem opnir eru almenningi“. Hér er skýrt kveðið á um að refsivert sé að brjóta á 

jafnræði manna og almennt er ekki talið að um undantekningar frá þessu geti verið um að 

ræða.  

Lex-superior merkir æðri réttarheimild, samkvæmt reglunni er gengið út frá því að æðri lög 

gangi framar lægra settum lögum ef þau rekast á.
18

 Stjórnarskráin er æðst laga og því ganga 

ákvæði hennar framar sérlögum. Þannig hefur reynt á það fyrir dómi hvort ákvæði sérlaga 

standist jafnræðisreglu 65. gr. stjórnarskrárinnar en dæmi um það er Hrd. nr. 419/2000. Þar 

var ágreiningsefnið það hvort M gæti átt aðild að faðernismáli gegn K. M byggði á að 65. og 

70. gr. væru stjórnarskrárbundin ákvæði um jafnræði borgaranna og rétt þeirra til að fá 

úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir dómstóli. K byggði á 1. og 2. mgr. 43. gr. barnalaga 

nr. 20/1992, þar sem væri að finna tæmandi talningu á því hverjir gætu átt aðild að 

faðernismáli, og gæti M ekki átt aðild að málinu samkvæmt þeirri upptalningu. Dómurinn 

féllst á það með M að barnalögin brytu í bága við framangreind stjórnarskrárákvæði. Í 

dómnum kemur fram að ekki væru nægar málefnanlegar forsendur fyrir hendi fyrir þeirri 

mismunun sem fælist í ákvæðinu. Þannig eiga jafnræðisreglur sterka stoð í íslenskum lögum 

og eru þær grundvöllur þess réttarríkis sem við búum í.  

Ísland var eitt af þeim tólf ríkjum sem undirrituðu Mannréttindasáttmála Evrópu árið 1950, 

síðan þá hefur þeim ríkjum fjölgað til muna. Í 14. gr. sáttmálans má finna ákvæði um bann við 

mismunun og lítur hún að þeim réttindum og frelsi manna sem finna má í sáttmálanum og 

banni við mismunun á þeim. 14 viðaukar hafa verið gerðir við samninginn. Undir lok ársins 

2000 var lokið við 12. viðauka en hann fjallar um bann við mismunun. Í janúar 2001 höfðu 25 

                                                             
18 Páll Sigurðsson. (2008). bls. 249 



 

11 
 

ríki undirritað viðaukann, þar á meðal Ísland.
19

 Í 12. viðauka er bann við mismunun mun 

víðtækari en það hafði verið áður í 14. gr. og tekur bannið nú ekki einungis til réttinda og 

frelsis sem sáttmálinn boðar heldur bætir við reglunni um að réttindi sem bundin eru í lögum 

séu tryggð öllum jafnt, en slíka reglu hafði skort í sáttmálann áður.
20

 Sérstakur dómstóll, 

Mannréttindadómstól Evrópu, tekur kærur til meðferðar að uppfylltum ákveðnum skilyrðum 

svo sem að kæruleið hafi verið tæmd í heimalandi. Vert er að benda á að úrlausnir 

dómstólsins eru ekki bindandi að íslenskum rétti sbr. 2. gr. laga nr. 62/1994.  

Mál sem varða brot gegn jafnræði með tilliti til kynhneigðar hafa komið fyrir 

Mannréttindadómstól Evrópu en dæmt var í einu slíku máli í mars 2010 í Kozak v. Poland, 

no. 13102/02. Stefnandi taldi sveitarfélag sitt hafa mismunað sér vegna kynhneigðar. Hann 

hafði búið í félagslegri íbúð um árabil með sambýlismanni sínum og hafði íbúðin verið skráð 

á nafn sambýlismanns hans. Þegar sambýlismaðurinn lést sótti stefnandi eftir því að fá að 

halda íbúðinni. Stefnandi byggði á því að samkvæmt lögum ætti hann rétt á að halda 

leigusamningi íbúðarinnar, vegna þess að hann hefði rekið heimili í sameiningu og í reynd eða 

„de facto” með sambýlismanni sínum í þessu tiltekna húsnæði. Ef stefnandi hefði verið í 

sambúð með einstaklingi af gagnstæðu kyni sem hefði látist þá hefði íbúðin færst án mikillar 

fyrirhafnar á hans nafn. Sveitarfélagið byggði á því að stefnandi hefði aldrei búið í íbúðinni 

og ætti því ekkert tilkall til leigu á henni. Stefnandi tapaði málinu á tveimur dómstigum í 

Póllandi en fór þá með málið fyrir Mannréttindadómstól Evrópu. Mannréttindadómstóllinn 

féllst á það með stefnanda að brotið hefði verið á honum sökum kynhneigðar. Það kom fram í 

dómnum að ákvæði í lögum um sambúðarform ættu einungis við gagnkynhneigð pör og væri 

það brot á jafnræðisreglu 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu með tilliti til 8. gr sáttmálans 

um friðhelgi einkalífs og fjölskyldu. Staðfesti dómstóllinn að í Póllandi yrði "de facto 

hjúskapur" að eiga við samkynhneigð pör líka. Dómurinn hélt því einnig fram að þrátt fyrir að 

í 18. grein pólsku stjórnarskrárinnar standi að vernd sé yfir gagnkynhneigðu fjölskylduformi, 

eða að fjölskyldan sé stofnuð á sambandi karls og konu, þá beri pólska ríkinu að finna 

jafnvægi á milli þeirrar verndar og verndar mannréttinda samkynhneigðra. Dómurinn áréttaði 

að ríkjum innan Evrópusambandsins væri ekki stætt á því að bera fyrir sig stjórnarskrá sína og 

þannig réttlæta mismunun á réttindum fólks á þeim grundvelli. 

                                                             
19

 Mannréttindasáttmáli Evrópu. (2001). bls. 7-8 
20 Dómsmála- og menntamálaráðuneyti. (2001, 26. janúar). 
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Annað mál sem varðar brot á jafnræði vegna kynhneigðar er mál E.B. v. FRANCE, nr. 

43546/02, frá árinu 2008. Stefnandi er samkynhneigð kona sem hafði verið í sambandi með 

annari konu um tíma. Sótti stefnandi um leyfi til að ættleiða barn sem einstaklingur í febrúar 

1998 en samkvæmt franskri löggjöf er ættleiðing til einstaklinga heimiluð. Hún vildi kanna 

möguleika sína á alþjóðlegri ættleiðingu og þá helst í Asíu, Suður Ameríku og Madagaskar. 

Stefnanda var synjað um leyfið. Stefnandi byggði mál sitt á því að um væri að ræða brot á 

jafnræðisreglu 14. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu með tilliti til 8. gr sáttmálans um friðhelgi 

einkalífs og fjölskyldu. Stefndi byggði meðal annars á því að barn þyrfti að eiga bæði föður 

og móður og að yfirvöldum bæri að veita aðeins hæfum einstaklingum leyfi og þá mætti ekki 

óskin eftir að eignast barn ganga framar hagsmunum barnsins, en hagsmunir þess skulu alltaf 

hafðir að leiðarljósi. Í niðurstöðu dómsins kemur fram að ekki falli undir 8. gr. réttur 

einstaklinga til að stofna fjölskyldu eða ættleiða barn. Dómurinn hefur hins vegar áður haldið 

því fram að hugtakið „einkalíf“ í skilningi 8. gr. samningisins sé vítt og nái meðal annars yfir 

rétt manna til að stofna og þróa sambönd við aðrar manneskjur. Einnig beri samkvæmt 8. gr. 

að virða rétt fólks til ákvörðunar á því hvort það kjósi að eignast barn eða ekki. Málið sem hér 

um ræðir snýr ekki að ættleiðingu í sjálfu sér heldur umsókn um leyfi til ættleiðingar svo 

málið snýr því að heimildinni en ekki ættleiðingunni sjálfri. Hins vegar bendir dómurinn á að 

frönsk lög gangi lengra en 8. gr. hveði á um og heimili einstaklingum að ættleiða og því sé 

ekki hægt að mismuna einstaklingum í umsóknarferlinu með tilliti til 8. gr. Með lagasetningu 

um að einstaklingar geti ættleitt börn hefur verið opnað fyrir þann möguleika að 

samkynhneigður einstaklingur falli þar undir. Því telur dómurinn að umsækjandi hafi mátt 

þola mismunun við vinnslu umsóknarinnar og að höfnun um leyfið hafi að einhverju leiti 

verið byggð á kynhneigð stefnanda. Niðurstaða dómsins var því sú að um brot á 14. gr. með 

tilliti til 8. gr. hafi verið að ræða.  

3.2 Jafnræðisregla stjórnsýslulaga. 

Þann 1. janúar árið 1994 tóku gildi stjórnsýslulög á Íslandi. Talið var nauðsynlegt að koma á 

slíkum lögum vegna aukinna umsvifa hins opinbera og til að auka réttaröryggi borgaranna í 

skiptum þeirra við ríki og sveitarfélög.
21

 Ísland varð síðast Norðurlanda til að setja sér 

stjórnsýslulög og var því að talsverðu leyti horft til frændþjóðanna við mótun laganna, þó eru 

aðstæður hérlendis um margt ólíkar nágrannalöndunum. Ýmsar almennar reglur voru lögfestar 

með setningu laganna og má þar nefna reglur um málshraða og meðalhóf auk rannsóknarreglu 

                                                             
21 Alþt. Frumvarp til stjórnsýslulaga, á 116. löggþ. 1993. Þskj. 505 -313. mál. Sótt þann 18. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html  

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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og jafnræðisreglu. Jafnræðisreglu er að finna í 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 37/1993 en hún 

hljómar svo: „Við úrlausn mála skulu stjórnvöld gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. 

Óheimilt er að mismuna aðilum við úrlausn mála á grundvelli sjónarmiða, byggðum á 

kynferði þeirra, kynþætti, litarhætti, þjóðerni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

þjóðfélagsstöðu, ætterni eða öðrum sambærilegum ástæðum“.  

Ákvæði 11. gr. byggir samkvæmt athugasemdum með frumvarpi því sem var að lögum nr. 

37/1993 á óskráðri meginreglu um jafnræði. Í reglunni felst að mál skulu hljóta sams konar 

úrlausnar séu þau sambærileg í lagalegu tilliti. Einnig kemur fram að þó að í annarri málsgrein 

sé að finna meginreglu þá séu til undantekningar frá því og að sem dæmi megi nefna þegar 

sérstakt tillit sé tekið til kvenna vegna þungunar eða litið sé til stjórnmálaskoðana þegar ráðið 

er í stöður eins og aðstoðarmann ráðherra eða bæjarstjóra svo eitthvað sé nefnt..22 Lítið hefur 

reynt á þessa reglu fyrir dómstólum hvað varðar mál samkynhneigðra og hefur Umboðsmaður 

Alþingis ekki fjallað um slík mál svo heitið geti. 

Páls Hreinson skilgreinir stjórnvaldsákvörðun á eftirfarandi hátt: „það er stjórnvaldsákvörðun 

þegar stjórnvald kveður einhliða á um rétt og/eða skyldu tiltekins aðila í ákveðnu máli í skjóli 

stjórnsýsluvalds“.
23

 Þar sem slíkar ákvarðanir eru bindandi og geta verið íþyngjandi er mjög 

mikilvægt að setja stjórnvöldum skýrar reglur um samskiptin við þegna landsins eins og áður 

var sagt. 

Í dómi Héraðsdóms Reykjaness í máli nr. E4172-02 byggði stefnandi málatilbúnað sinn á því 

að honum hefði verið mismunað vegna kynhneigðar við val í starf umsjónarmanns með 

heimili fyrir unglings drengi í Kópavogi. Stefnandi hafði áður verið í viðræðum við stefnda 

um rekstur heimilis og kynnti hann þar nýjar hugmyndir að rekstri slíks heimilis hér á landi. 

Stefnandi hafði útskrifast sem „pædagog“ (social educator) frá Gentofte Seminarium í 

Danmörku og hafiði talsverða reynslu og menntun á því sviði sem um ræðir. Þessar viðræður 

runnu út í sandinn og ekki var talið tímabært að framkvæma þessar nýju hugmyndir að svo 

stöddu. Einhverju síðar var svo auglýst til umsóknar staða umsjónarmanns með tilsjónar-

sambýli fyrir unglingsdrengi. Stefnandi sótti um starfið og var í framhaldi af því boðaður í 

viðtal og bar kynhneigð hans þar á góma. Stefnanda var synjað um starfið og taldi hann 

ákvörðunina vera byggða á kynhneigð hans og því væri um brot á jafnræðisreglu að ræða. Í 

stefnu er vísað til 65. gr. stjórnarskrár sbr. 3. gr. laga nr. 97/1995, 14. gr. 

                                                             
22 Alþt. Frumvarp til stjórnsýslulaga, á 116. löggþ. 1993. Þskj. 505 -313. mál. Sótt þann 18. júlí. 2010 af 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html  
23 Páll Hreinsson. (1994). bls. 44 

http://www.althingi.is/altext/116/s/0505.html
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Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 og 26. gr. samnings Sameinuðu þjóðanna 

um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi. Ennfremur var vísað til 11. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993. Dómurinn féllst á það með stefnanda að brotið hefði verið á 11. gr. stjórnsýslulaga 

þar sem stefnandi hafi ekki notið jafnrar stöðu á við aðra umsækendur um starfið. Ráðning í 

starfið var stjórnvaldsákvörðun og íþyngjandi fyrir stefnanda. Ekki var talið að rökstuðningur 

stefnda fyrir ákvörðun sinni væri málefnanlegur né heldur séð hvaða frambærilegu og 

málefnalegu sjónarmið lágu að baki ákvöðuninni. 
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4. Íslensk löggjöf á sviði barnaréttar 

Orðið barnaréttur er fyrst og fremst notað um þær réttarreglur á sviði sifjaréttar sem fjalla 

sérstaklega um réttarlega stöðu barna, hvort heldur er gagnvart foreldrum eða öðrum.
24

 

Barnaréttur samanstendur af nokkrum grundvallar þáttum og má þar nefna barnavernd, reglur 

um forsjá, umgengni, framfærslu, feðrunarreglur og úrlausn ágreiningsmála er varða fyrrnefnd 

atriði. Helstu réttarheimildir á sviði barnaréttar hér á landi eru barnalög, barnaverndarlög, 

ættleiðingarlög, lögræðislög, lög um umboðsmann barna og barnasáttmáli Evrópu sem Ísland 

er aðili að svo eitthvað sé nefnt.
25

  

Mikil breyting varð á viðhorfum og sjónarmiðum í barna- og fjölskyldurétti á tíunda 

áratugnum og því þótti tímabært að endurskoða barnalögin frá 1992 og var það gert með 

nýjum barnalögum nr. 76/2003. Var þetta gert í ljósi reynslu og þróunar sem komin var á fyrri 

lög.
 26

 Í 5. gr. laganna segir að kona sem elur barn sem getið er við tæknifrjóvgun teljist móðir 

þess. Í 3. mgr. 6. gr. segir að maður sem gefur sæði í þeim tilgangi að það verði notað við 

tæknifrjóvgun á annarri konu en eiginkonu sinni eða sambúðarkonu, samkvæmt ákvæðum 

laga um tæknifrjóvgun verði ekki dæmdur faðir barns sem getið er með sæði hans. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins var samþykktur á alsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember 1989 en var undirritaður af Íslands hálfu í október 

1992. Við fullgildingu samningsins var litið svo á að íslensk löggjöf væri í samræmi við 

ákvæði hans og var hann því fullgiltur án fyrirvara af hálfu Íslands. Þrátt fyrir þetta þótti 

ástæða til að leggja fram af hálfu Íslands sérstakar yfirlýsingar vegna tveggja ákvæða sem 

ekki verða tilgreindar nánar hér. 

Í barnasáttmálanum segir að aðildarríki skuli tryggja að barn sé ekki skilið frá foreldrum 

sínum gegn vilja þess, nema þegar lögbær stjórnvöld ákveða samkvæmt viðeigandi lögum og 

reglum um málsmeðferð að aðskilnaður sé nauðsynlegur með tilliti til hagsmuna barnsins 

enda sé sú ákvörðun háð endurskoðun dómstóla. 27  

Fyrstu heildarlög um barnavernd sem voru sett á Íslandi voru lög nr. 43/1932 og eiga þau því 

langa sögu í íslenskum barnarétti. Í frumvarpi sem varð að núgildandi lögum um barnavernd 

                                                             
24 Sýslumaðurinn. (2008). 
25 Umboðsmaður barna. (e.d.). 
26

Alþt. Frumvarp til barnalaga. á 128. löggþ. 2003. Þskj. 181 -180. mál. Sótt þann 27. júlí. 2010 af 
 http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html  
27 Barnasáttmálinn. (e.d.). 

http://www.althingi.is/altext/128/s/0181.html
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nr. 80/2002 komu fram fjölmörg nýmæli. Eitt þessara nýmæla var að hugtakið fóstur er nú 

skilgreint með öðrum hætti en áður var og er nú átt við að barnaverndarnefnd feli sérstökum 

fósturforeldrum umsjá barna í a.m.k. þrjá mánuði en samkvæmt eldri lögum var miðað við 

a.m.k. sex mánuði. Annað nýmæli í lögunum var að lögfesta sem fósturúrræði sérstakt 

fósturform fyrir börn sem eiga við verulega hegðunarerfiðleika að stríða vegna geðrænna eða 

tilfinningalegra vandamála. Samkvæmt athugasemdum með frumvarpinu hefur þetta ákvæði 

það að markmiði að veita barni sérstaka þjónustu, umönnun og þjálfun og koma þannig í veg 

fyrir vistun þess á stofnun. Að lokum má nefna að í athugasemdum við frumvarpið kemur 

fram að nokkur gagnrýni hafi verið á fyrri löggjöf um fóstur og því hafi þótt nauðsynlegt að 

gera lagareglur og hugtök skýrari.
28

  

Skilgreiningu um hlutverk umboðsmanns barna er að finna í lögum um embættið nr. 83/1994. 

Þar kemur fram í 1. gr. að það er hlutverk umboðsmanns barna að vinna að bættum hag barna 

og standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra.  

 

                                                             
28

 Alþt. Frumvarp til barnaverndarlaga. á 127. löggþ. 2002. Þskj. 403 -318. mál. Sótt þann 04. ágúst. 2010 af 
http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html  

http://www.althingi.is/altext/127/s/0403.html
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5. Lögleg úrræði til barneigna fyrir samkynhneigða 

Samkynhneigðir hafa í gengnum tíðina eignast og alið upp börn. Fordómar í garð 

samkynhneigðra foreldra hafa helst byggt á þeim mítum að lesbíur séu ekki eins móðurlegar í 

sér og gagnkynhneigðar konur, samkynhneigðir séu óhæfir foreldrar, og að lífsstíll 

samkynhneigðra sé ósamrýmanlegur fjölskyldulífi og barnauppeldi. Einnig hafa sumir talið að 

kynímynd barna sem alast upp hjá samkynhneigðum geti brenglast og að þau séu líklegri til 

að verða samkynhneigð heldur en önnur börn. Að lokum hefur það verið áberandi í 

umræðunni að börn samkynhneigðra foreldra séu líklegri til að verða fyrir einelti og 

kynferðislegri misnotkun.
29

  

Talsverður fjöldi rannsókna um börn samkynhneigðra hafa verið gerðar í gegnum tíðina. 

Niðurstöður þessa rannsókna eru ekki neinu samræmi við þessar mítur og hafa þær sýnt að 

kynhneigð hefur engin áhrif á færni fólks sem uppalenda. Ekki er að finna neinn marktækan 

mun á börnum gagnkynhneigðra og samkynhneigðra. Þannig telur Rannveig Traustadóttir, 

prófessor við Uppeldis- og menntunarfræðiskor Háskóla Íslands að það eigi sér enga stoð í 

rannsóknaniðurstöðum að banna samkynhneigðum að ala upp börn og að allar takmarkanir á 

foreldrarétti og foreldraábyrgð samkynhneigðra séu frekar byggðar á fordómum eða 

vanþekkingu en ekki þeirri vísindalegu þekkingu sem aflað hefur verið á undanförnum 

árum.
30 

Réttindabarátta samkynhneigðra svo og allar þær lagabreytingar sem orðið hafa á 

undanförnum árum eru runnar undan rifjum jafnræðisreglna. Allar hafa breytingarnar stuðlað 

að því að jafnrétti ríki í landinu með tilliti til kynhneigðar og að samkynhneigðum sé ekki 

haldið utan við almenn lög og rétt og að þeim sé gert kleift að lifa sambærilegu lífi við aðra 

þegna landsins. Eitt af stærstu vandamálum samkynhneigðra hér sem og annars staðar í 

heiminum er hversu erfitt er fyrir þennan hóp að eignast börn og stofna þannig til þess 

fjölskyldulífs sem flesta dreymir um. 

5.1 Tæknifrjóvgun 

Íslenskar lesbíur leituðu til erlendra aðila um tæknifrjóvgun áður en lagaleg heimild fékkst 

fyrir því hér á landi. Þannig voru íslenskar konur meðal þeirra fjölmörgu sem nýttu sér 

þjónustu Stork Klinik í Danmörku en 60% þeirra kvenna sem þangað leita eru lesbíur, 

                                                             
29

 Adele Eskeles Gottfried, Allen W. Gottfried. (1994).  
30 Rannveig Traustadóttir. (2004, 16. ágúst).  
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einhleypar eða í sambúð.
31

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

fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, er samkynhneigðum konum gefinn kostur á að 

nýta sér slíka aðstoð hér á landi. Tæknifrjóvgun er samkvæmt lögunum samheiti yfir þær 

aðgerðir þar sem getnaður verður í framhaldi af tæknisæðingu eða glasafrjóvgun. Í 2. gr. laga 

nr. 55/1996 segir að tæknifrjóvgun megi eingöngu framkvæma á heilbrigðisstofnun sem 

fengið hefur til þess leyfi ráðherra og undir eftirliti sérfræðinga í kvensjúkdómum og 

fæðingarhjálp. Upphaflega hófst starfsemi við tæknifrjóvgun á kvennadeild Landspítalans árið 

1991. Fljótlega kom í ljós að þörfin fyrir slíka þjónustu var mun meiri en gert hafði verið ráð 

fyrir og deildin var því stækkuð árið 1996. Fyrsta barnið sem fæddist á Íslandi með aðstoð 

glasafrjóvgunar kom í heiminn árið 1992 en síðan hafa yfir eitt þúsund börn fæðst með aðstoð 

tæknifrjóvgana. Starfsemin var flutt í október árið 2004 í sérhannað húsnæði undir nafninu 

ART Medica og er nú einkarekin af læknunum Guðmundi Arasyni og Þórði Óskarssyni. 

Starfar stofan samkvæmt reglugerð Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytisins um 

tæknifrjóvgun, nr. 568/1997.
32

 

Nánari skilgreiningar á hugtökum sem falla undir tæknifrjóvgun eru eftirfarandi: 

5.1.1 Tæknisæðing 

Tæknisæðing fer þannig fram að sæðisfrumum er komið fyrir í legholi konunnar með 

plastlegg en frjóvgunin á sér svo stað af sjálfsdáðum.33 Tæknisæðing er sú leið sem flest 

lesbísk pör hér á landi hafa nýtt sér undanfarin ár.  

5.1.2 Glasafrjóvgun 

Glasafrjóvgun fer þannig fram að sáðfrumu og eggfrumu er komið fyrir í glasi á 

rannsóknarstofu og frjóvgast þar en fósturvísinum svo komið fyrir í legi konunnar. 

Glasafrjóvgun er töluvert flóknari í framkvæmd en tæknisæðing og einnig mun 

kostnaðarsamari. Samkvæmt Guðmundi Arasyni, lækni hjá Art Medica er glasafrjóvgun því 

almennt ekki fyrsta úrræði þegar leitað er þangað til meðferðar þó að það hafi komið fyrir í 

einhverjum tilfellum.34  

                                                             
31 Samtökin ’78. (e.d.).  
32

 ART Medica. (e.d.). 
33 ART Medica. (e.d.). 
34 Dr. Guðmundur Arasson (munnleg heimild, 15.júní 2010) 

http://www.reglugerd.is/interpro/dkm/WebGuard.nsf/0/35a2bfa274bb0e8600256a0800329a7c?OpenDocument
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5.1.3 Smásjárfrjóvgun 

Smásjárfrjóvgun fer þannig fram að frjóvgun er gerð undir smásjá, sáðfrumu er þá komið fyrir 

með glernál inn í eggfrumu.35 Smásjárfrjóvgun er jafnframt flóknasta og dýrasta úrræðið og 

almennt ekki notað nema einhvers konar líkamlegir kvillar séu til staðar og hin úrræðin hafa 

ekki borið árangur.  

5.2 Ættleiðing 

Eins og kom fram í kaflanum um barnarétt skal ekki aðskilja börn frá foreldrum nema 

nauðsyn komi til og eru lykilorðin þau að það sé barninu fyrir bestu að vera tekið frá 

kynforeldri. Í lögum um ættleiðingar nr. 130/1999 segir í 35. gr. að löggilt ættleiðingarfélög 

ein megi hafa milligöngu um ættleiðingar. Á Íslandi var lengst af aðeins eitt slíkt félag, 

Íslensk ættleiðing, en það félag hefur starfað undir því nafni frá árinu 1981. Undanfari 

félagsins var félag sem var stofnað árið 1978 og kallaðist Ísland-Kórea. Árið 1983 rann svo 

félagið Ísland-Guatemala frá Akureyri saman við Íslenska ættleiðingu.36 Árið 2008 var 

félagið Alþjóðleg ættleiðing stofnað og því eru löggiltu ættleiðingarfélögin sem starfa á 

Íslandi í dag orðin tvö.37 Ættleiðing er flókið ferli sem tekur oft langan tíma og er talsvert 

kostnaðarsamt. Ýmis vandamál geta fylgt ættleiðingum sem haft geta áhrif á tengsl barns við 

nýja fjölskyldu en þau vandamál byggjast þá oft á tíðum á vondum aðbúnaði barnanna fyrir 

ættleiðingu.38 Svíþjóð var fyrst landa til að heimila samkynhneigðum rétt til ættleiðingar 

erlendra barna en enn sem komið er hefur ekkert barn komist í hendur samkynhneigðra 

foreldra þar í landi frekar en hér þar sem erfitt hefur verið að finna lönd sem eru tilbúin að 

gefa börn til ættleiðingar til samkynhneigðra. Íslenskri löggjöf er því ekki um að kenna heldur 

löggjöf þeirra landa sem Ísland er með ættleiðingarsamninga við.39 

5.3 Fóstur 

Fóstur er eitt af þeim úrræðum sem samkynhneigð pör geta nýtt sér sem lausn við barnleysi. 

Um fóstur er að ræða þegar barnaverndarnefnd felur fósturforeldrum forsjá eða umsjá barns. 

Ástæður fósturvistunar barna geta verið misjafnar, kynforeldrar geta óskað eftir slíkri 

ráðstöfun, foreldrar geta verið látnir eða að foreldrar hafa verið sviptir forsjá yfir barninu 

                                                             
35 ART Medica. (e.d.). 
36

 Íslensk ættleiðing. (e.d.).  
37 Alþjóðleg ættleiðing. (e.d.). 
38 Björg Sigríður Hermannsdóttir og Linda Björg Oddsdóttir. (2006). 
39 Íslensk ættleiðing. (e.d.). 
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vegna óreglu eða andlegra veikinda svo eitthvað sé nefnt.40 Fósturvistunum má skipta í þrjá 

flokka þ.e tímabundið fóstur, varanlegt fóstur eða styrkt fóstur. Munurinn á þessu þrennu er 

þá sá að í tímabundnu fóstri er markmiðið ávalt það að barnið fari aftur til síns heima þegar og 

ef tekist hefur að bæta það ástand sem olli því að barnið varð að fara af heimilinu.  

Markmið varanlegs fósturs er annað en þá er ekki fyrirsjáanlegt að bætt verði úr þeirri stöðu 

sem olli því að barnið fór af heimilinu. Barnið er þá í fóstri þar til forsjárskylda fellur niður 

samkvæmt lögum eða við 18 ára aldur. Barnið verður þá hluti af fósturfjölskyldunni líkt og 

fósturforeldrarnir ættu barnið sjálf. 

Styrkt fóstur er það kallað þegar sérstakrar umönnunar og þjálfunar er þörf og ríkið greiðir þá 

hluta þess kostnaðar sem til fellur við slíkt fóstur. Í stað þess að senda barn á stofnun er þessi 

leið farin þegar um er að ræða barn sem á við að stríða verulega hegðunarerfiðleika vegna 

geðrænna eða tilfinningarlegra erfiðleika sem þarfnast sérstakrar meðhöndlunar.41  

Lögum samkvæmt er ekkert sem mælir gegn því að samkynhneigðir taki börn í fóstur að 

öllum skilyrðum uppfylltum. Anni G. Haugen telur þó að pör hafi veigrað sér við að sækja um 

það af ótta við höfnun.42 Samkynhneigð pör hafa tekið börn í fóstur og ljóst er að þetta er því 

raunhæft úrræði fyrir einstakling eða par til að gerast foreldrar en aftur á móti eru börnin sem 

um ræðir oft mjög lituð af aðstæðum sem þau eru að koma úr og einnig er um ákveðin tengsl 

við kynforeldra að ræða og því ekki fyrir alla að nýta slíkt úrræði. Einstaklingar sem óska þess 

að verða foreldrar eru ekki endilega að leita eftir því sem fósturvistun hefur upp á að bjóða. 

Ekki er hægt að jafna fóstri við ættleiðingu eða tæknifrjóvgun þar sem forsendur og aðstæður 

eru allt aðrar hvað varðar réttarstöðu einstaklinganna, foreldra og barna. Tilfinningaleg tengsl 

verða líka öðruvísi þegar líkur eru á því að barnið yfirgefi heimilið aftur á einhverjum 

tímapunkti. Fósturvistun getur þannig hentað í einhverjum tilfellum en alls ekki öllum. 

Samkynhneigðir hafa í gegnum árin eignast börn með einum eða öðrum hætti. Margir eiga 

börn úr fyrri samböndum áður en þeir uppgötvuðu eða gengust við kynhneigð sinni. Í 

einhverjum tilfellum hefur verið um að ræða samning milli homma og lesbía að eignast barn 

saman og er það ekki nýtt af nálinni hér á landi. Við slíka ráðstöfun geta komið upp vandamál 

sem lúta t.d að því að makar þeirra sem geta barnið og eru í raun líka foreldrar þess standa 

réttlausir gagnvart barninu ef skilnaður á sér stað.  

                                                             
40 Anni G. Haugen. (2000). bls. 17 
41 Barnaverndarstofa. (e.d.). 
42 Anni G. Haugen. (2000). bls. 17 
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6. Fölsk réttindi 

Þrátt fyrir gríðarlega framför í réttindamálum samkynhneigðra og lagasetningu er varða 

jafnræði þessa hóps virðist vera um ákveðna mismunun að ræða þegar kemur að leiðum til 

barneigna. Þannig má nefna að þrátt fyrir þau lagalegu úrræði sem standa samkynhneigðum til 

boða er varða barneignir standa hommar nú á nánast sama punkti og þeir gerðu fyrir allar 

þessar breytingar. Þegar ættleiðingar eru skoðaðar er ljóst að um fölsk réttindi er að ræða þar 

sem nær útilokað er að samkynhneigðir geti ættleitt börn að svo stöddu. Eins og reynslan frá 

Svíþjóð sýnir er ekki nóg að laga íslensk lög að þörfum samkynhneigðra því önnur lönd hafa 

ekki viljað að börn frá þeim fari til samkynhneigðra einstaklinga. Þar sem flest lönd sem 

íslensk ættleiðingarfélög eru með samninga við eru mun styttra á veg komin í réttindabaráttu 

samkynhneigðra eru litlar líkur á því að þetta breytist í bráð.
43

 Ástæðurnar eru nokkrar en sem 

dæmi má nefna að sum landanna eru mjög vanþróuð og í öðrum löndum eru það trúarbrögð 

sem standa helst í vegi réttinda samkynhneigðra þar sem mörg þessara landa eru í Suður 

Ameríku og Austur Evrópu og því flest kaþólsk. Kaþólska kirkjan hefur verið mjög föst á 

skoðunum sínum varðandi samkynhneigð og hefur ekki farið í grafgötur með þær skoðanir.  

Þótt að stórt skref í átt að jafnræði hafi átt sér stað þegar lesbíum var heimilað að nýta sér 

tæknifrjóvgun er það úrræði sem kemur hommum að engu gagni. Hér verður að skoða 

stöðuna út frá sjónarhóli homma þar sem lesbíur standa mun betur að vígi til barneigna en þeir 

miðað við núverandi lagaheimildir. Eins og fyrr segir er ekkert óeðlilegt við að mismuna 

einstaklingum eftir kyni þegar haldbær og eðlileg rök eru fyrir því. Það myndi ekki þjóna 

neinum tilgangi að heimila hommum að fara í tæknifrjóvgun frekar en öðrum karlmönnum 

þar sem slík þjónusta er líffræðilega óhugsandi fyrir karlmenn. Einhleypir karlmenn, sam- og 

gagnkynhneigðir, standa að sama skapi hallari fæti en einhleypar konur hvað varðar 

möguleikann til barneigna og hafa þeir ekki sömu úrræði til þess. En það hlýtur þó að vekja 

upp þá spurningu hvort karlmenn eigi þá almennt minni rétt á því að eignast börn og vert væri 

fyrir íslensk stjórnvöld að huga að þessari mismunun. Hvað gæti orðið til bóta? Hvernig er 

hægt að tryggja það að allir þeir einstaklingar sem standast almennar kröfur um að vera hæfir 

foreldrar geti eignast börn þegar svo er ástatt að tæknifrjóvgun og ættleiðing koma ekki til 

greina?  

Jafnræðisregla 65. gr. stjórnarskrárinnar, sem fjallað var um hér að framan, byggir eins og 

áður segir á neikvæðum og jákvæðum skyldum ríkisins til að koma á jafnræði. Varpa má fram 

                                                             
43 Íslensk ættleiðing. (e.d.).  
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þeirri spurningu hvort reglan feli í raun í sér þær kröfur til ríkisins að samkynhneigðum 

karlmönnum sé tryggður efnislegur réttur til barneigna með framkvæmanlegum hætti þar sem 

sá lagalegi réttur sem nú er fyrir hendi nýtist ekki. Ber ekki ríkinu að að taka til aðgerða til að 

jafnræði ríki fyrir alla samkynhneigða burt séð frá kyni? Jákvæð skylda ríkisins gæti því verið 

að koma á jafnræði með framkvæmanlegum leiðum fyrir samkynhneigða karlmenn til 

barneigna til þess að hommar hafi jafna möguleika og aðgengi er varðar barneignir.  
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7. Staðgöngumæðrun 

Ein er sú leið til barneigna sem kemur sífellt oftar upp í umræðunni, staðgöngumæðrun. 

Íslensk lög heimila ekki slíka framkvæmd hér á landi og hefur umræðan um þessi mál verið 

nokkur undanfarin ár og þá í tengslum við ófrjósemi. Hér á eftir verður fjallað með ítarlegum 

hætti um staðgöngumæðrun, erlend rannsókn á staðgöngumæðrun tíunduð auk þess sem 

siðferðilegum álitaefnum verður varpað fram. Reynt verður að svara þeirri spurningu hvort 

slíkt úrræði eigi heima í íslenskri löggjöf og þá fyrir samkynhneigða karlmenn.  

Í lögum nr. 55/1996 er staðgöngumæðrun skilgreind á eftirfarandi hátt: „Tæknifrjóvgun 

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

meðgönguna að láta barnið af hendi strax eftir fæðingu“. Hér er ljóst af orðalagi greinarinnar 

að þó svo að staðgöngumæðrun yrði lögleidd væri ekki möguleiki fyrir homma að nýta sér 

staðgöngumæðrun miðað við skilgreiningu þessarar lagareglu. Hér er um mismunun að ræða 

vegna kynferðis þar sem ákvæðið tekur eingöngu til kvenna.  

 Eins og áður er sagt gengur staðgöngumóðirin með barn sem aðrir koma til með að ala upp 

sem sitt eigið. Þessi aðferð er þekkt víða um heim og þá oftast í þeim tilfellum þegar kona 

getur ekki gengið með barn sjálf og fær aðra til að gera það í sinn stað. Til eru tvær leiðir við 

framkvæmd staðgöngumæðrunar, önnur aðferðin er kölluð hefðbundin staðgöngumæðrun (e. 

Traditonal or partioal surrogacy) og fer þannig fram að notast er við egg 

staðgöngumóðurinnar og sæði kynföðursins með það fyrir augum að afhenda það kynföður og 

maka hans.
44

 Þessi tegund af staðgöngumæðrun er tiltölulega auðveld í framkvæmd, þó er um 

nokkrar aðferðir við getnaðinn sjálfan að ræða. Samfarir eru þá auðveldasta aðferðin en ekki 

endilega sú aðferð sem hjón kjósa að nýta ef barnleysi hrjáir. Þá er hægt að notast við 

tæknisæðingu sem er hægt að framkvæma heima fyrir. Síðan er sú aðferð að notast við 

tæknisæðingu á læknastofu þar sem notast er við sæði tilvonandi kynföðurs barnsins, eða 

gjafasæði. Í öðru lagi er til staðgöngumæðrun þegar staðgöngumóðir hefur enga 

erfðafræðilega tengingu við barnið og það er getið með glasafrjóvgun og hefur það verið 

kallað staðgöngumeðganga eða full staðgöngumæðrun (e. gestational surrogacy, full 

surrogacy, IVF surrogacy). Í þeim tilfellum geta báðar kynfrumur komið frá verðandi 

foreldrum, báðar kynfrumur komið frá egg- og sæðisgjöfum vegna vöntunar á kynfrumum 

beggja verðandi foreldra eða vegna alvarlegs erfðagalla þeirra. Loks getur önnur kynfruma 

                                                             
44

 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 2 
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komið frá öðru foreldranna og hin kynfruman frá kynfrumugjafa. Þessi aðferð krefst alltaf 

glasafrjóvgunar á læknastofu.
45

 Loks er hægt að notast við glasafrjóvgun þar sem notast er við 

annað hvort gjafasæði eða sæði tilvonandi föðurs, egg konunar frjóvgað og fósturvísi síðan 

komið upp hjá staðgöngumóður.  

Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 55/1996 kemur fram að 

margvísleg siðfræðileg álitamál komi upp við staðgöngumæðrun og að aðal álitaefnið sé 

móðerni barnsins. Einnig kemur fram að í meginreglum sérfræðinganefndar Evrópuráðsins 

um tæknifrjóvgun sé gert ráð fyrir að kona sem fæðir barn skuli ætíð teljast móðir þess, án 

tillits til uppruna eggfrumnanna.
46

  

Í lok janúar 2009 skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, vinnuhóp 

sem ætlað var það hlutverk að fjalla um staðgöngumæðrun. Hópnum var gert að skoða 

siðfræðileg, lögfræðileg og læknisfræðileg álitaefni varðandi staðgöngumæðrun og hvort 

leyfa eigi staðgöngumæðrun hér á landi. Í áfanga skýrslu sem hópurinn skilaði af sér kemur 

meðal annars fram að staðgöngumæðrun geti verið farsæl lausn fyrir þá sem eiga við 

ófrjósemi að stríða og geti aukið hamingju þeirra sem að málinu koma.
47

 Í umræðum á 

Alþingi 11. Nóvember 2009 um staðgöngumæðrun 63. mál á þskj. 63, kom fram fyrirspurn til 

þáverandi heilbrigðisráðherra, Álfheiðar Ingadóttur, um stöðu málsins og hvort niðurstöðu 

nefndarinnar væri að vænta. Í umræðum í kjölfarið kom meðal annars fram að ráðherra teldi 

að málið þyrfti að fá frekari opinbera umfjöllun áður en hægt væri að lögleiða 

staðgöngumæðrun og horfa þyrfti fyrst og fremst til þeirra siðfræðilegu álitaefna sem varðar 

málefnið.
48

  

7.1 Siðfræðileg álitamál 

Staðgöngumæðrun hefur verið skipt í tvo flokka, annars vegar sem staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni en hins vegar staðgöngumæðrun sem velgjörð.
49

 Staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni er vel þekkt erlendis en því hefur fylgt nokkur gagnrýni og siðfræðileg álitamál 

hafa vaknað vegna þessa. Bent hefur verið á að tengsl geti verið á milli staðgöngumæðrunar 

                                                             
45 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 2 
46 Alþt. Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun. á 120. löggþ. 1995. Þskj. 148 -154. mál. Sótt þann 31. júlí. 2010 af 
http://www.althingi.is/altext/120/s/0184.html  
47 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 1 
48

 Vefútgáfa Alþtíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/hlusta.php?lidur=lid20091111T182858&end=2009-

11-11T18:44:19 [sótt 06.08.2010] 
49 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 4 
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og vændis eða mannsals þar sem að greiðsla fyrir afnot mannslíkamans geti fallið undir þá 

skilgreiningu. Einnig er mjög vafasamt að líta á börn sem söluvöru á markaði og brýtur það í 

bága við alla alþjóðlega sáttmála um barnavernd. Í þeim löndum þar sem staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni er lögleg, eins og í Bandaríkjunum, hefur sú staða komið upp að 

staðgöngumæður eru flestar tekjulágar og í þeim þjóðfélagshópi sem þarfnast félagslegrar 

aðstoðar.
50

 Það hefur þó verið í umræðunni að eðlilegt getur talist að greiða staðgöngumóður 

fyri þann kostnað sem til getur fallið vegna meðgöngu og fæðingar svo og að bæta henni 

atvinnumissi vegna þessa. Þeir sem fjallað hafa um þessi mál hér á landi eru nær allir 

sammála um að strangar reglur um þetta verði að gilda og að einungis komi til álita að um 

velgjörð verði að ræða. Að því gefnu vaknar sú spurning hvort konur séu tilbúnar til þess að 

leggja á sig allt það álag og áhættu sem fylgir meðgöngu og fæðingu í velgjörðarskyni. Flest 

lönd í Evrópu sem leyfa staðgöngumæðrun hafa bannað að það sé stundað í hagnaðarskyni.
51

 

Þó getur sú lína sem dregin hefur verið á milli staðgöngumæðrunar sem velgjörðar annars 

vegar og í hagnaðarskyni hins vegar verið óljós eins og reyslan hefur sýnt. Í Bretlandi er 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni bönnuð en greiðsla vegna einhvers konar miska eða vegna 

kostnaðar við framkvæmdina er hins vegar leyfð og getur sú upphæð verið talsvert há. Þannig 

hefur meðgangan sjálf orðið að markaðsvöru þrátt fyrir bannið. Sem leið til lausnar á þessu 

hafa Bretar bannað auglýsingar á staðgumæðrun og vonað að það leiði til þess að 

staðgöngumæðrun verði þá eingöngu milli þeirra sem eiga í nánum tengslum.
52

  

Annað álitamál sem hefur komið upp þar sem staðgöngumæðrun er leyfð er það hvort konur 

séu tilbúnar að gerast staðgöngumæður fyrir samkynhneigð pör. Reynsla fyrirtækisins Circle 

Surrogacy í Bandaríkjunum, sem nánar verður fjallað um síðar, og sérhæfir sig í milligöngu 

um staðgöngumæðrun til samkynhneigðra segir að fyrir 10 árum hafi ein af hverjum tíu 

staðgöngumæðrum verið tilbúin til að ganga með barn fyrir samkynhneigt par. Sú tala er nú í 

dag komin í átta af hverjum tíu. Bætt réttarstaða samkynhneigðra, aukin eftirspurn 

samkynhneigðra eftir staðgöngumæðrun svo og aukin umræða um staðgöngumæðrun og 

samkynhneigð hefur þarna líklega talsvert að segja.
53

  

Sú spurning hefur vaknað hvort að það geti haft áhrif á tilfinningalíf einstaklingsins að eiga 

slíkan uppruna sem til kemur af staðgöngumæðrun. Eins og fyrr segir getur erfðafræðilegur 

grunnur einstaklingsins verið flókinn við staðgöngumæðrun, sérstaklega ef um gjafafrumur er 

                                                             
50 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 5 
51 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 6 
52 Heilbrigðisráðuneytið. (2010, 5. febrúar). bls. 7 
53 Circle Surrogacy. (e.d.). 
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að ræða, þ.e. fósturvísi komið upp hjá staðgöngumóður. Ekki eru til neinar rannsóknir á því 

hvernig slíkum einstaklingum reiðir af sem fullorðnu fólki.
54

 Að einhverju leyti ætti þó að 

vera hægt að jafna þessu við ættleiðingu þar sem í grunninn eru þetta svipuð mál. Aðrir en 

erfðafræðilegir foreldrar taka við barninu og verða foreldrar þess. Ættleidd börn eru oft eldri 

þegar þau koma til foreldra sinna en þau sem koma frá staðgöngumóður en það gerist yfirleitt 

strax eftir fæðingu. Þannig ættu ekki að vera til staðar þau vandamál sem áður voru nefnd og 

varða tengslamyndun við nýja foreldra en þau fylgja slæmum aðbúnaði barna fyrir 

ættleiðingu. Líklegt má telja að þörfin fyrir staðgöngumæðrun á Íslandi sé með svipuðum 

hætti og annarsstaðar og þá einnig að einhver uppsöfnuð þörf sé til staðar sem myndi svo 

jafnast út með tímanum. Ekki hefur verið gerð nein rannsókn á því hér á landi hver slík þörf er 

í raun og veru né hve stór hluti þeirra sem nýta myndu slíka þjónustu séu samkynhneigðir 

karlmenn.  

Upp hafa komið ýmis vandamál við staðgöngumæðrun sem hafa verður í huga ef slíkt yrði 

heimilað hér á landi. Samkvæmt Ástríði Stefánsdóttir lækni og siðfræðingi sem var í 

vinnuhóp þeim sem fjallaði um staðgöngumæðrun, geta þannig myndast tengsl milli 

staðgöngumóður og barns og hún ekki viljað gefa barnið frá sér eftir fæðinguna. Þar sem lög 

skilgreina almennt þá konu sem fæðir barnið sem móður þess geta skapast vandamál þar sem 

staðgöngusamningurinn er þá ógildur. Einnig getur sú staða komið upp að foreldrarnir sem 

áttu að taka við barninu eftir fæðinguna neita því vegna einhverra ástæðna t.d. að barnið sé 

ekki heilbrigt, annar aðilinn er fallinn frá eða aðstæður hafa breyst að öðru leyti og þá er 

staðgöngumóðirinni almennt skylt að halda barninu þó hún geti að sjálfsögðu gefið það.
55

 

Mikið hefur verið rætt um rökin með og á móti staðgöngumæðrun og verður nú fjallað um 

þau rök í stuttu máli. Rökin með staðgöngumæðrun eru fyrst of fremst þau að þetta er oft á 

tíðum eina raunhæfa lausnin fyrir fólk sem ekki getur, vegna líkamlegra vandamála, gengið 

með barnið sjálft. Fyrir því geta legið ýmsar líffræðilegar ástæður eins og sjúkdómar eða að 

leg eða eggjastokkar hafa verið fjarlægðir vegna krabbameins. Hvað viðkemur þeim hópi sem 

er hér sérstaklega til umfjöllunar má vera ljóst að lögleiðing staðgöngumæðrunar yrði 

raunhæft úrræði fyrir samkynhneigða karlmenn og kæmi á jafnræði fyrir samkynhneigða hvað 

varðar barneignir. Þannig yrði það skref í átt að jafnræði og sú mismunun sem komst á við 

lögleiðingu tæknifrjóvgana fyrir samkynhneigðar konur leiðrétt. 
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Hommar um allan heim hafa í vaxandi mæli sótt í staðgöngumæður til að eignast börn. Mörg 

vandamál hafa komið upp þar að lútandi og umræðan hefur vaxið í kjölfarið. Lög um 

málefnið eru víða óskýr þar sem ekki hefur verið hugað að þessum möguleika við setningu 

þeirra. Þá eru mál þar sem samkynhneigðir karlar leita réttar síns farin að líta dagsins ljós og 

má t.d. nefna mál samkynhneigðra manna í Ísrael sem fór fyrir hæstarétt þar í landi. Þeir töldu 

að lög um staðgöngumæðrun fælu í sér mismunun. Ísraelsk lög leyfa staðgöngumæðrun 

einvörðungu ef að foreldrarnir sem fá barnið eftir að það er fætt séu af gagnstæðu kyni. 

Niðurstaða dómsins varð sú að ekki var útilokað að samkynhneigðum yrði heimilað að nýta 

sér staðgöngumæðrun en heimildin yrði að koma frá ísraelska þinginu.
56

  

Evrópskir hommar hafa leitað í einhverjum mæli til landa þar sem staðgöngumæðrun er 

heimiluð eins og víða í Bandaríkjunum. Því geta þó fylgt vandamál eins og breskt par komst 

að þegar þeir ætluðu sér að koma heim með börnin. Parið nýtti sér ameríska staðgöngumóður 

og fengu einnig gjafaegg frá amerískri konu en sæðið kom frá öðrum aðilanum. 

Staðgöngumóðirin eignaðist tvíbura og fékk parið það staðfest fyrir dómstólum í Kaliforníu 

að þeir yrðu skráðir foreldrar barnanna á fæðingarvottorði. Þegar fjölskylan snéri aftur til 

Bretlands var börnunum meinaður aðgangur inn í landið á þeim forsendum að samkvæmt 

breskri löggjöf teldist parið ekki foreldrar barnanna heldur kynmóðir þeirra og eiginmaður 

hennar í Ameríku. Breska innanríkisráðuneytið benti þeim á að þeir gætu sótt um að ættleiða 

börnin, sótt um tímabundið dvalarleyfi eða óskað eftir því að utanríkisráðherra veiti börnunum 

landvistarleyfi samkvæmt lögum frá 1981. Parið telur að um mismunun sé að ræða gegn 

börnum samkynhneigðra og segjast nú hugleiða að fara með málið fyrir Mannréttindadómstól 

Evrópu.
57

 Þetta hefur orðið til þess að samkynhneigðir menn leita nú frekar eftir 

staðgöngumæðrum meðal einhleypra kvenna þar sem það sé eina leiðin samkvæmt breskum 

lögum að fá barnið rétt feðrað.  

7.2 Rannsókn gerð fyrir The Council for Responsible Genetics58 

Í nýlegri rannsókn um staðgöngumæðrun sem gefin var út á þessu ári af Magdalinu 

Gugucheva fyrir The Council for Responsible Genetics (CRG) í Bandaríkjunum, kemur fram 

að síðan fyrsta barnið fæddist sem getið var með hjálp tæknifrjóvgunar árið 1978 hefur orðið 

sprenging á þessum markaði og fjölgar þessum aðgerðum ár frá ári. Síðan þá hefur þróast stór 

markaður í kringum tæknifrjóvganir og er staðgöngumæðrun stækkandi þáttur á þeim 
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57 Burrell, Ian. (2000, 26. janúar). 
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markaði. Þrátt fyrir þessa miklu aukningu eru ekki til miklar né áreiðanlegar tölulegar 

upplýsingar um þennan markað, hvorki alþjóðlegar né í Bandaríkjunum, en hér verður stiklað 

á nokkrum þeim fáu stóru tölum sem taldar eru upp í áður nefndri rannsókn. 

Frá árinu 1998 og til árisins 2007 höfðu fæðingar glasabarna rúmlega tvöfaldast á ári og 

fjölgað um 57 þúsund ef miðað er út frá tölum sem CRG hafði undir höndum frá læknastofum 

sem framkvæmdu tæknifrjóvgunaraðgerðir. Árið 2007 voru á 352 læknastofum framkvæmdar 

1.293 glasafrjóvganir á staðgöngumæðrum í Bandaríkjunum.  

Glasabörn eru þó einungis lítill hluti af þeim iðnaði sem þróast hefur í kringum þennan 

markað. Margskonar önnur þjónusta sem tengist þessum iðnaði hefur einnig blómstrað 

gríðarlega mikið. Sem dæmi um það má nefna tæknifrjóvgun, sæðis- og eggjafir, en einnig 

allskyns hormóna og lyfjagjöf. 

Í rannsókninni kemur fram að í Bandaríkjunum á árunum 2004-2008 hafi fæðingum barna 

sem staðgöngumæður gengu með aukist um 89%. Mikil vöntun er á strangari reglusetningu á 

þessum opna markaði þar sem stór hluti af „vöruskiptum” fer fram á bak við tjöldin og ekki 

endilega á löglegu nótunum. 59
 

Þó að ákveðið umburðarlyndi virðist vera að ryðja sér til rúms í Bandaríkjunum hvað varðar 

staðgöngumæðrun almennt þá er það nokkuð ljóst að þessi aðferð hefur ekki verið ætluð 

samkynhneigðum pörum þar sem í fylkislögunum er þeim sérstaklega meinaður aðgangur að 

notkun slíkra aðferða til barneigna (s.br. lög í Flórída um staðgöngumæðrun)60 Þó má telja 

líklegt að það verði endurskoðað miðað við fyrrgreint mál breska parsins sem var reifað hér 

að framan.  

 

7.3 Aðgengi að staðgöngumæðrun 

Í umræðum á Alþingi 11. Nóvember 2009 um staðgöngumæðrun 63. mál á þskj. 63, kemur 

fram í svari Álfheiðar Ingadóttur heilbrigðisráðherra, við fyrirspurn Ragnheiðar E. 

Árnadóttur, um stöðu nefndar sem fjallaði um staðgöngumæðrun að fjórar fyrirspurnir hefðu 

borist ráðuneytinu árið 2009 frá pörum sem vildu nýta sér staðgöngumæðrun og ein fyrirspurn 

frá konu sem vildi vera staðgöngumóðir fyrir systur sína. Einnig barst fyrirspurn frá hjónum 

sem nýtt höfðu sér þjónustu staðgöngumóður erlendis og óskuðu eftir þátttöku í 

                                                             
59 Gugucheva, Magdalina. (2010). 
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sjúkrakostnaði. Ráðherra kvaðst ekki hafa tölur yfir þann fjölda sem farið hefði erlendis til að 

nýta sér staðgöngumæðrun.
61

 Þar sem löggjöfin er skýr hvað það varðar að staðgöngumæðrun 

sé óheimil hér á landi hafa pör í gegnum tíðina leitað erlendis. Pör hafa þá jafnvel farið með 

fósturvísa héðan til landa þar sem staðgöngumæðrun er heimiluð. Ekki eru mörg lönd í 

nágrenni Íslands sem heimila staðgöngumæðrun en hún var heimiluð í Finnlandi þar til árið 

2007 þegar bann var sett við slíkri ráðstöfun.
62

 Sum Austur Evrópulönd heimila 

staðgöngumæðrun fyrir útlendinga svo og Bandaríkin svo eitthvað sé nefnt. Að leita eftir 

staðgöngumæðrun erlendis hefur mikinn auka kostnað vegna ferðalaga og annars tilfallandi í 

för með sér sem getur reynst aðilum þrándur í götu. Reynslan frá Ísrael, sem nú hefur 

heimilað staðgöngumæðrun, var sú að einungis þeir efnameiri hefðu tök á að sækja sér slíka 

þjónustu og því takmarkaðist það við þann hóp.
63

 

Fyrirtækjum sem sérhæfa sig í milligöngu um staðgöngumæðrun fjölgar um allan heim og 

eins og fyrr sagði er þetta orðinn markaður sem fer óðum stækkandi. Oftast er um að ræða 

eins konar umboðsskrifstofur sem koma þá einstaklingum og pörum í samband við 

staðgöngumóður en sum fyrirtækin sjá einnig um tæknifrjóvganir, önnur vísa aðilum á 

læknastofu í framhaldi af ferlinu. Fyrirtækin eru eins misjöfn og þau eru mörg og staðsett víða 

um heim. Sum þeirra hafa boðið samkynhneigða velkomna en önnur ekki. Á Circle Surrogacy 

sem staðsett er í Boston, New York, Indiana og Colorado í Bandaríkjunum eru pör jafnt sem 

einstaklingar boðnir velkomnir og skiptir kynhneigð þá ekki máli. Fyrirtækið hefur lengst 

slíkra fyrirtækja í Bandaríkjunum boðið samkynhneigðum fulla þjónustu staðgöngumæðrunar. 

Fyrirtækið hefur hjálpað pörum frá yfir 30 löndum að eignast börn og hafa samkynhneigðir 

nýtt sér þetta. Stofan hefur þannig hjálpað pörum frá Dubai, Rússlandi, Ísrael, Ástralíu, 

Kanada, löndum í Suður Ameríku auk para frá flestum Evrópulöndum. Hjá Circle Surrogacy 

vinna lögfræðingar, félagsráðgjafar, foreldrar sem eignuðust börn með staðgöngumæðrun, 

fyrrum staðgöngumæður auk kynfrumugjafa. Stofan tekur eins og áður segir vel á móti 

samkynhneigðum pörum og leggur sig fram við að beina samkynhneigðum til vel metinna 

læknastofa þar sem vel er tekið á móti þeim með jákvæðu viðhorfi til samkynhneigðar. Mikill 

metnaður er lagður í starfið og eftirfylgni er í gegnum allt ferlið.
64

 

Á Íslandi er starfrækt félag sem nefnist Staðganga, stuðningsfélag staðgöngumæðrunar á 

Íslandi. Félagið var stofnað í nóvember 2009 og er markmið þess að stuðla að umræðu um 
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staðgöngumæðrun og að staðgöngumæðrun verði leyfð í velgjörðarskyni á Íslandi. Fram 

kemur á heimasíðu félagsins að „stofnendur séu aðilar sem eru í þeirri aðstöðu að þurfa á 

staðgöngumæðrun að halda til að geta eingast barn eða börn“.
65

 Við vinnslu verkefnisins 

hafði höfundur samband við félagið og spurðist fyrir um það hvort félagið hefði skoðun á því 

eða hvort það hefði tekið afstöðu til þess hvort staðgöngumæðrun geti eða eigi að standa 

samkynhneigðum karlmönnum til boða ef staðgöngumæðrun yrði lögleidd gér á landi.
66

 Í 

svari félagsins sem barst þann 06.08.2010 kemur fram að félagið hafi ekki tekið neina afstöðu 

í sambandi við samkynhneigða karlmenn, enginn hafi haft samband við félagið (um það 

málefni) og sú staða því ekki komið upp. Eins og er er félagið eingöngu að berjast fyrir 

gagnkynhneigð pör. Tekið er fram í svari félagsins að allir séu þó velkomnir í félagið.
67
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8. Samantekt  

Að framan hefur verið fjallað um þau úrræði sem standa samkynhneigðum til boða eftir þá 

miklu framför sem orðið hefur í jafnréttisbaráttu samkynhneigðra á undanförnum árum og 

lagasetningu þar að lútandi. Samkynhneigðir geta samkvæmt íslenskri löggjöf í dag tekið börn 

í fóstur, ættleitt börn og lesbíur nýtt sér tæknifrjóvgunarúrræði. Þar sem ættleiðing er ekki 

raunhæfur kostur samkynhneigðra þrátt fyrir lagaheimild vegna þess hve treg heimalönd 

ættleiðingabarna eru að samþykkja samkynhneigða sem ættleiðendur og karlmönnum nýtast 

ekki tæknifrjóvgunarúrræði, má líta svo á að samkynhneigðir karlmenn hafi ekki nein raunhæf 

úrræði til barneigna og að þeir hafi ekki sama aðgengi að barneignum og samkynhneigðar 

konur. Aukin umræða hefur verið í samfélaginu og á þingi um staðgöngumæðrun. Víða er 

staðgöngumæðrun heimiluð og sækja samkynhneigðir karlar í auknum mæli til 

staðgöngumæðra og þá oft með gjafaeggi annars vegar og sæði frá parinu hins vegar. 

Siðferðileg álitaefni varðandi staðgöngumæðrun hafa vaknað og þá fyrst og fremst sú 

spurning hvort að staðgöngumæðrun eigi að vera í hagnaðarskyni eða sem velgjörð. 

Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni setur ákveðinn verðmiða á kvenlíkamann, meðgönguna 

eða börnin sjálf. Hér á landi hafa menn verið sammála um að staðgöngumæðrun í 

hagnaðarskyni komi ekki til álita heldur aðeins sem velgjörð. Samkvæmt alþjóðalögum telst 

sú kona sem elur barn ætíð móðir þess, burt séð frá uppruna eggfrumunnar. Einnig telst sá 

maður sem gefur sæði til tæknifrjóvgunar á konu sem ekki er eiginkona hans eða 

sambúðarkona, ekki vera faðir barnsins samkvæmt íslenskri löggjöf. Skilgreining 

staðgöngumæðrunar í lögum nr. 55/1996 er sú að kona gangi með barn fyrir aðra konu. 

Þannig má vera ljóst að ef staðgöngumæðrun yrði lögleidd hér á landi yrði að koma til all 

nokkura lagabreytinga samhliða og þá með hliðsjón af jafnræðisreglum til þess að 

staðgöngumæðrun geti komið samkynhneigðum körlum að gagni.  
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9. Niðurstaða 

Samkynhneigðir njóta ekki allir jafnræðis í barneignum. Hommar njóta ekki sambærilegra 

úrræða og standa lesbíum til boða. Það er mat höfundar að lögleiðing staðgöngumæðrunar 

gæti komið jafnræði á hvað þetta varðar. Staðgöngumæðrun er farsæl lausn fyrir fólk sem 

vegna einhverra ástæðna á ekki annan kost til að eignast barn. Við lagasetningu þar sem 

staðgöngumæðrun yrði heimiluð yrði þó að horfa til annarra landa og nýta þá reynslu sem 

komin er á staðgöngumæðrun þar og þannig fyrirbyggja með löggjöf að samskonar vandamál 

komi upp hér á landi. Þórður Óskarson læknir á ART Medica hefur bent á að þar sem 

staðgöngumæðrun sé leyfð víða um heim og íslensk pör hafi nýtt sér slíka ráðstöfun erlendis 

séu það sterk rök til að leyfa þetta hér á landi með það að markmiði að geta haft eftirlit með 

framkvæmdinni.68 Staðgöngumæðrun sem velgjörð er mikið hagsmunamál fyrir pör sem þjást 

af ófrjósemi ekki síður en samkynhneigða karlmenn. Þörfin er til staðar og líklegt að hér eftir 

sem hingað til muni pör og einstaklingar nýta sér þetta úrræði erlendis meðan ekki er 

lagaheimild til að framkvæma staðgöngumæðrun hér á landi. Eins og fram hefur komið er það 

kostnaðarsamt og réttarstaða aðilanna óskýr ef eitthvað fer ekki eftir áætlun. 

 

                                                             
68 Fréttaaukin. (2009, 15. Febrúar).  
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10. Lokaorð 

Höfundur varð margs vísari við vinnslu verkefnisins og það sem kom mest á óvart var hversu 

karlmenn standa almennt hallari fæti hvað varðar úrræði til barneigna þegar hefðbundnar 

leiðir eru ekki fyrir hendi. Með tæknifrjóvgun gefst konum, sam- og gagnkynhneigðum, gott 

úrræði þegar kemur að barnleysi en að sama skapi er ekkert slíkt úrræði til sem nýtist 

einhleypum karlmönnum né samkynhneigðum. Þeir hafa því ekki sömu tök og konur til þess 

að eignast barn. Það er skoðun höfundar að heimilun staðgöngumæðrunar gæti verið farsæl 

lausn fyrir þessa einstaklinga ekki síður en gagnkynhneigð pör sem vegna ófrjósemi þyrftu á 

staðgöngumæðrun að halda. Höfundur óskar þess að verkefnið hafi því vakið lesandann til 

umhugsunar og að umræðunni verði haldið vakandi.  
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12. Viðaukar 

 

Viðauki 1: fyrirspurn send af höfundi með tölvupósti þann 6. ágúst 2010, til 

félagsins Staðgöngu. 

 

Viðauki 2: Svar sem höfundi barst við fyrirspurn sinni, með tölvupósti þann 6. 

ágúst 2010, frá félaginu Staðgöngu.  
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Viðauki 1 

 

Afrit af: 

  

Þetta er fyrirspurnar tölvupóstur gegnum http://stadganga.com/ frá: 

Jódís kúladóttir <jodissk@hotmail.com> 

  

Komiði sæl, 

ég er að skrifa BS ritgerð í lögfræði við Háskólann á Bifröst og mig langar 

að spyrja hvort félagið hafi tekið afstöðu til eða hafi skoðanir á því 

hvort staðgöngumæðrun geti eða eigi að standa samkynhneigðum karlmönnum til 

boða ef staðgöngumæðrun yrði lögleidd hér á landi? 

  

með kveðju 

  

Jódís Skúladóttir 

 

  

http://stadganga.com/
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Viðauki 2  

 

Afrit af: 

  

Þetta er svar við fyrirspurnar tölvupósti gegnum http://stadganga.com/ frá: 

Jódís kúladóttir <jodissk@hotmail.com> 

Sæl Jódís 

  

Takk fyrir að hafa samband. 

  

Við höfum ekki tekið neina afstöðu í sambandi við samkynhneigða karlmenn. 

Það hefur enginn haft samband við okkur svo sú staða hefur einfaldlega 

ekki komið upp. 

Eins og er erum við eingöngu að berjast fyrir gagnkynhneigð pör. 

  

Allir eru velkomnir í félagið. 

  

Með bestu kveðju og vonandi gengur þér vel með ritgerðina. 

  

 

http://stadganga.com/

