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Útdráttur 

Í ritgerð þessari er fjallað um staðgöngumæðrun og álitaefni sem henni tengjast. 
Aðaláherslan er lögð á lagaleg álitaefni. Fjallað er um lagalegt umhverfi staðgöngu-
mæðrunar á Íslandi, þróun þess og löggjöf ýmissa annarra þjóða. Einnig er greint frá 
niðurstöðum nýjustu rannsókna sem gerðar hafa verið á staðgöngumæðrun. Loks er 
leitað svara við því hvort mögulegt sé að fortakslaust bann gegn staðgöngumæðrun í 
íslenskum lögum sé brot á jafnræðisreglunni. Niðurstöður sýndu að bann gegn 
staðgöngumæðrun leiðir af sér mismunun. Einstaklingum sem glíma við ófrjósemi er 
mismunað eftir því hvers kyns ófrjósemi þeir eiga við að glíma. Slík mismunun er þó 
ekki sjálfkrafa brot gegn jafnræðisreglunni, geti löggjafinnn sýnt fram á það að 
málefnaleg rök liggi að baki mismununinni, með tillit til meðalhófsreglunnar. Slík rök er 
hægt að færa fyrir banni gegn staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni, þar sem að hún 
getur leitt til þess að börn og líkamar kvenna séu gerðir að söluvöru. Hinsvegar sýna 
nýjustu rannsóknir á staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni fram á jákvæðar afleiðingar 
hennar fyrir alla aðila. Verður því ekki séð að sömu málefnalegu rök liggi að baki banni 
gegn staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og í hagnaðarskyni. Þörf er fyrir staðgöngu-
mæðrun hér á landi og stjórnvöld geta ekki spornað við því að Íslendingar nýti sér 
úrræðið erlendis. Með skýrri löggjöf væri hinsvegar unnt að tryggja réttindi og skyldur 
staðgöngumóður, barns og verðandi foreldra, ásamt því að tryggja opinbert eftirlit með 
framkvæmdinni. Líkur eru á að staðgöngumæðrun sem velgjörð geti bætt lífsgæði og 
heilsu íslenskra þegna, án þess að ganga gegn hagsmunum annarra. Löggjafanum ber 
því að endurskoða fortakslaust bann gegn staðgöngumæðrun. Verði það ekki gert, er 
það skylda stjórnvalda að sýna fram á að að baki þeirrar mismununar sem leiðir af hinu 
fortakslausa banni, liggi málefnaleg sjónarmið með tilliti til meðalhófsreglunnar.   
 
This essay is about surrogacy and issues regarding surrogacy, with emphasis on legal 
issues. Also, it discusses the legal environment around surrogacy in Iceland and 
legislation on surrogacy in other countries. Furthermore it covers the findings of the 
latest researches on surrogacy. In addition it attempts to answer this question: Is it 
possible that the sheer ban against surrogacy, by Icelandic legislation, may be a 
violation of the principle of equality? Findings show that a sheer ban against surrogacy 
does in fact entail discrimination. As a result, individuals who suffer from infertility, 
tolerate discrimination based on the different sources behind their infertility. However, 
such discrimination is not always automatically a violation of the principle of equality, if 
the legislators can demonstrate an objective reasoning behind the discrimination, 
showing regards for the middle course principle. It can be reasoned that commercial 
surrogacy, should be band, because it can lead to children and the bodies of women 
beeing commercialized. On the other hand, latest researches show altruistic surrogacy 
as a positive solution. Therefore it can’t be seen that the same objective reasoning can 
apply to altruistic surrogacy. There Is a need for surrogacy in Iceland, and the Icelandic 
government can’t prevent their citizens, from exploiting surrogacy elsewhere. A clear 
and distinct legislation can insure the rights and duties of the surrogate mother, the child 
born through surrogacy, and the intended parents. It is likely that altruistic surrogacy 
can increase the quality of life and improve the health of Icelandic citizens, without 
endangering the interests of others. Therefore it is the legislator’s duty to reconsider the 
sheer ban against surrogacy. Should they not, they must demonstrate objective 
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reasoning’s behind their decision, to maintain the discrimination which entails from the 
sheer ban against surrogacy, showing regards for the middle course principle. 
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Inngangur 

Fyrstu rituðu heimildina, sem fjallar um staðgöngumæðrun, er að finna í 16. kafla Gamla 

testamentisins. Sarai, kona Abrahams, var ófrjó. Hún fékk því mann sinn til þess að 

sænga hjá egypskri ambátt sinni, Hagar. Í kjölfarið fæddi Hagar Abrahami soninn 

Ishmael. Eftir fæðingu Ishmaels tók Sarai hann í sína umsjá sem sinn eigin son. 

Skömmu síðar var Hagar send í útlegð að því að talið er, vegna spennu sem myndaðist 

á milli hennar og Sarai vegna Ishmaels.1 Í þessa frásögn hefur verið vísað til þess að 

undirstrika vandkvæði þau sem fylgt geta staðgöngumæðrun. Þrátt fyrir það er Ísrael ein 

af framsæknustu þjóðunum hvað virðingu fyrir staðgöngumæðrun og löggjöf varðar.2 

Fram að áttunda áratugnum átti staðgöngumæðrun sér stað án nokkurra afskipta 

stjórnvalda. Hraðar tækniframfarir leiddu hinsvegar til nýrra möguleika á sviði æxlunar-

tækni og tæknifrjóvgana. Þar á meðal er möguleikinn á því að frjóvga staðgöngumóður 

með aðstoð tæknifrjóvgunar. Tvö dómsmál urðu til þess að draga staðgöngumæðrun 

fram í dagsljósið. Annarsvegar breskur dómur, betur þekktur sem „The Baby Cotton 

case“,  og hinsvegar bandarískur dómur betur þekktur sem „The Baby M Case“.3  

Í „The Baby Cotton case“ var egg breskrar staðgöngumóður frjóvgað með sæði 

hins verðandi föður. Samband hafði komist á milli staðgöngumóðurinnar og hinna 

verðandi foreldra, sem voru bandarískir, í gegnum auglýsingastofu. Staðgöngumóðirin 

hlaut greiðslu fyrir meðgönguna og yfirgaf sjúkrahúsið eftir fæðinguna, án barnsins. 

Hinir verðandi foreldrar fengu svo barnið í sína forsjá samkvæmt dómsúrskurði 

hæstaréttar Bretlands. Dómurinn fól þeim forsjána á grundvelli þess að slíkt fyrir-

komulag væri barninu fyrir bestu. Mál þetta olli miklu uppnámi í Bretlandi og 

almenningur hneykslaðist á hinni háu fjárhæð, sem staðgöngumóðirin fékk greidda fyrir 

vikið. Í kjölfarið var sett löggjöf sem bannaði staðgöngumæðrun í fjárhagslegum tilgangi. 

Í „The Baby M case“ var egg staðgöngumóðurinnar frjóvgað með sæði hins 

verðandi föðurs. Barnið var afhent  hinum verðandi foreldrum þremur dögum eftir 

                                                           
1
 Biblían. Hið Íslenska Biblíufélag sá um útgáfuna, Reykjavík 1981, bls. 13. 

2
 Weisberg, D. Kelly, Birth of surrogacy in Israel. Geinesville 2005, bls 4-5. 

3
 Lambropoulos, Victoria, „Surrogacy Arrangements. The Legal and Ethical Perspectives“. Ritgerð, The 

Greek Conference 2004, C hluti, http://www.greekconference.com.au/papers/2004/lambropoulos.htm.  

 

 

http://www.greekconference.com.au/papers/2004/lambropoulos.htm
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fæðingu þess. Staðgöngumóðurinni snerist hinsvegar hugur stuttu seinna og vildi halda 

barninu. Staðgöngumóðirin fékk barnið í sínar hendur og hvarf svo sporlaust. Hinir 

verðandi foreldrar réðu einkaspæjara til þess að finna staðgöngumóðurina og barnið. 

Því næst fóru þeir með mál sitt fyrir dómstóla til þess að láta reyna á það hvort hægt 

væri að knýja fram efndir samningsins um staðgöngumæðrunina. Á fyrsta dómstigi var 

samningurinn talinn gildur og að hægt væri að knýja á um efndir hans á þeim grundvelli 

að það væri barninu fyrir bestu. Hinsvegar var áfrýjunardómstóllinn í New Jersey ekki 

sama sinnis og dæmdi samninginn ógildan og óframfylgjanlegan. Þrátt fyrir það dæmdi 

hann hinum verðandi foreldrum forsjána, á þeim grundvelli að það væri barninu fyrir 

bestu. Staðgöngumóðurinni var hinsvegar dæmdur heimsóknarréttur á grundvelli þess 

að hún væri líffræðileg móðir barnsins.4 Bæði þessi mál ollu harðvítugum deilum víða 

um heim og urðu þau kveikja að fyrstu lagasetningunni um staðgöngumæðrun.5   

Staðgöngumæðrun er nú raunhæfur kostur sem meðferð gegn ófrjósemi. Hún er 

þó umdeildur kostur og mætir víða mótlæti, sér í lagi þegar um er að ræða 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni.6 Áhrif staðgöngumæðrunar á þá aðila sem að 

henni koma hafa hingað til verið að mestu óþekkt. Hinsvegar hafa nú litið dagsins ljós 

nýjar rannsóknir í Finnlandi7 og Bretlandi sem varpa jákvæðu ljósi á staðgöngumæðrun, 

og þá í velgjörðarskyni.8  

Í dag er staðgöngumæðrun óheimil á Íslandi, sem og á öðrum Norðurlöndum. 

Hinsvegar getur  verið að breytinga sé hér að vænta. Vinnuhópur um staðgöngu-

mæðrun, sem skipaður var af fyrrverandi heilbrigðisráðherra, hefur skilað af sér áfanga-

skýrslu sem ætlað er að vera grundvöllur umræðu um staðgöngumæðrun í íslensku 

                                                           
4
 Edelmann, Robert, „Psycholigical Assessment in “Surrogate” Motherhood Relationships“. Í 

Cook, Rachel; Sclater, Shelley Day og Kaganas, Felicity (ritstj.), Surrogate motherhood: International 

perspectives. Oregon 2003, bls. 145-147, 

http://books.google.is/books?id=FOyyRd9IM74C&pg=PA146&lpg=PA146&dq=The+baby+cotton+case+b

aby+M+case&source=bl&ots=vNIjgKYDm1&sig=T8VNcK5a9ll8Xbv7UojtUqeTLmg&hl=is&ei=UV3tS5GHL

4n0_AapuMWCCQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CCMQ6AEwBQ#v=onepage&q=

The%20baby%20cotton%20case%20baby%20M%20case&f=false.  
5
 Lambropoulos, „Surrogacy Arrangements“, C hluti. 

6
 „Staðgöngumæðrun áfram til umræðu“. Morgunblaðið, 30. mars 2010. Vefútgáfa, 

http://m.mbl.is/frettir/frett.html?nid=1480863. 
7
 Söderström-Antilla, Vieca o.fl., „Experience of in vitro fertilization surrogacy in Finland“. Acta Obstetricia 

et Gynecologica Scandinavica, 2002 81 (8), bls. 747 – 752. 
8
 „Surrogate cpuples make better parents“. BBC News, 1. júlí 2002, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2069469.stm. 

http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t716100748
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t716100748
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=t716100748~tab=issueslist~branches=81#v81
http://www.informaworld.com/smpp/title~db=all~content=g747354860
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þjóðfélagi.9 Nú þegar hefur upphaf þeirrar umræðu verið markað með opnum fundi sem 

nýlega var haldinn á vegum Heilbrigðisráðuneytisins. Nýheitum þessum verður einnig 

gerð skil í ritgerðinni.10 Um staðgöngumæðrun gilda tæknifrjóvgunarlög nr. 55/1996, 

með síðari breytingum. Núgildandi lagasetning leggur bann gegn staðgöngumæðrun, 

líkt og getið hefur verið. Hinsvegar geta allar konur, sem uppfylla skilyrði 

tæknifrjóvgunarlaga,  farið í tæknifrjóvgun á Íslandi í dag, svo lengi sem þær eru með 

sitt eigið leg. Ekki skiptir máli hvort þær eru einhleypar, í sambúð eða hjúskap, með karli 

eða konu, sbr. 3. gr. tæknifrjóvgunarlaga.11 Á hinn bóginn hafa konur sem ekki hafa leg, 

eða geta af einhverjum ástæðum ekki gengið með barn, engin úrræði til þess að eignast 

sitt eigið líffræðilega barn. Sömu sögu er að segja um einhleypa karlmenn og samkyn-

hneigða karlmenn. Bannið gegn staðgöngumæðrun leiðir því til þess að einstaklingum 

er mismunað eftir því við hvers konar ófrjósemi þeir eiga  við að stríða. Í ritgerð þessarri 

velti ég því upp þeirri spurningu hvort hér sé mögulega um að ræða brot á 

jafnræðisreglu hinnar íslensku stjórnarskrár. Í því samhengi leitast ég við að svara því 

hvort leyfa eigi staðgöngumæðrun hér með lögum, og ef svo er þá í hvaða formi. Sú 

spurning er mikilvæg í ljósi þess að þörfin er sannarlega fyrir hendi hér á landi, þar sem 

að íslensk pör leita ýmist erlendis til þess að geta nýtt sér staðgöngumæðrun12, eða 

framkvæma hana hérlendis án afskipta stjórnvalda og aðstoðar heilbrigðiskerfisins.13      

 

 

 

 

                                                           
9
 Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun. Skýrsla Heilbrigðisráðuneytis, 5. 

febrúar 2010,    
www.heilbrigdisraduneyti.is/media/Skyrslur/Afangaskyrsla_vinnuhops_um_stadgongumaedrun.pdf. 
10

 „Staðgöngumæðrun áfram til umræðu“. Morgunblaðið, 30. mars 2010. Vefútgáfa,  
http://m.mbl.is/frettir/frett.html?nid=1480863. 
11

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og 
fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, með síðari breytingum, þskj. 992, 620 mál.  
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/135/s/0992.html. [Sótt á vefinn 28.04.2010].   
12

 Fréttaaukinn, „Staðgöngumæðrun: 2. hluti“. 15. febrúar 2009, 
http://www.youtube.com/watch?v=KGg8vx0Sd40&NR=1. 
13

 Fréttaaukinn, „Staðgöngumæðrun: 1. hluti“. 15. febrúar 2009, 
http://www.youtube.com/watch?v=E5FeVTCPeyU. 

http://www.althingi.is/altext/135/s/0992.html
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1. Staðganga 

 

1.1. Hugtakið staðgöngumæðrun 
Staðgöngumæðrun kallast það fyrirkomulag þegar kona tekur að sér hlutverk stað-

göngumóður og gengur með barn fyrir annan einstakling, sem einhverra hluta vegna 

getur ekki gengið með, getið barn eða hvorugt. Fyrir meðgönguna hefur staðgöngu-

móðirin samþykkt að afhenda verðandi foreldri/foreldrum barnið eftir fæðingu. Það er 

því hlutverk staðgöngumóður að ganga með og fæða barn, sem annar/aðrir 

einstaklingur/einstaklingar fá síðan forræði yfir og ala upp.14  

Frjóvgunin, sem á sér stað við staðgöngumæðrun, getur komið til með 

mismunandi hætti. Annarsvegar er um að ræða svokallaða hefðbundna 

staðgöngumæðrun og hinsvegar svokallaða fulla staðgöngumæðrun. Hefðbundin 

staðgöngumæðrun kallast það þegar staðgöngumóðirin leggur til sitt eigið egg, sem svo 

er frjóvgað með sæði hins verðandi föðurs, eða í sumum tilvikum með gjafasæði.15 Aftur 

á móti á full staðgöngumæðrun sér stað, þegar staðgöngumóðirin hefur engin erfða-

fræðileg tengsl við barnið sem hún gengur með. Barnið er þá getið með glasafrjóvgun 

og koma kynfrumurnar ýmist báðar frá hinum verðandi foreldrum, önnur þeirra frá öðru 

verðandi foreldrinu og hin frá kynfrumugjafa eða þá að báðar kynfrumurnar koma frá 

egg og sæðisgjöfum. Hinum frjóvguðu fósturvísum er svo komið fyrir í legi staðgöngu-

móðurinnar.16  

1.2. Hverjir geta haft not af staðgöngumæðrun? 
Líkt greint var frá í kafla 1.1. eru til mismunandi útfærslur af staðgöngumæðrun. Er það 

til komið vegna þess að þeir einstaklingar/pör sem nýta sér staðgöngumæðrun glíma við 

mismunandi tegundir af ófrjósemi. Því er valin sú leið sem hentar hinu/m verðandi 

foreldri/foreldrum og þeirri tegund af ófrjósemi sem það/þeir glíma við.17  

                                                           
14

 Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun. Skýrsla Heilbrigðisráðuneytis, bls. 
2. 
15

 Nakash, A. og Herdiman, J., „ Surrogacy“. Í Journal of Obstetrics and Gynaecology. Oxfordshire 2007  
27(3), bls. 246. 
16

 Áfangaskýrsla um staðgöngumæðrun. Skýrsla Heilbrigðisráðuneytis, bls. 2.  
17

  Elísa María Oddsdóttir, „Staðgöngumæðrun: lausn án lagalegrar stoðar“. B.A. ritgerð á   
félagsvísindasviði Háskóla Íslands, 2009, bls. 10-11, skemman.is/handle/1946/2676. 
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 Þekktustu ástæður ófrjósemi þeirra sem nýta sér eða gætu nýtt sér staðgöngu-

mæðrun eru eftirfarandi: meðfætt legleysi, sjúkdómur í legi eða leghálsi, legnám sem 

framkvæmt hefur verið í kjölfar fæðingar vegna stjórnlausrar blæðingar, skemmd í legi 

vegna örmyndunar, vöðvahnútar og sjúkdómur konu sem veldur því að þungun getur 

stefnt lífi hennar eða hins ófædda barns í alvarlega hættu. Einnig gæti staðgöngu-

mæðrun nýst þeim sem gengið hafa í gegnum endurtekin fósturlát eða misheppnaðar 

tæknifrjóvganir. Að síðustu gæti staðgöngumæðrun nýst samkynhneigðum og ein-

hleypum karlmönnum. Þess má einnig geta að staðgöngumæðrun getur nýst konum 

sem vilja ekki ganga með barn af öðrum ástæðum, en ekki verður séð að þar sé um 

brýna þörf að ræða og verður því ekki tekið frekara tillit til slíkra aðstæðna. 18 

 

1.3. Mismunandi ástæður að baki staðgöngumæðrunar 
Talið er að sú ákvörðun að gerast staðgöngumóðir sé ýmist tekin á grundvelli 

mannúðarsjónarmiða eða í hagnaðarskyni. Þegar ákvörðunin grundvallast á mannúðar-

sjónarmiðum er talað um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Staðgöngumóðirin 

gengur þá með barn fyrir annan einstakling eingöngu vegna löngunar til þess að hjálpa 

honum að láta langþráðan draum rætast. Engin greiðsla á sér stað fyrir staðgöngu-

mæðrunina sem slíka, en hinir verðandi foreldrar reiða fram greiðslu vegna þess 

kostnaðar sem til fellur vegna meðgöngunnar. Þegar kona gerist staðgöngumóðir gegn 

þóknun er talað um staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni. Í slíkum tilvikum greiða hinir 

verðandi foreldrar staðgöngumóðurinni fé fyrir það að ganga með barn og afhenda þeim 

það eftir fæðingu þess.19   

 

                                                           
18

  Áfangaskýrsla vinnuhóps heilbrigðisráðherra um staðgöngumæðrun. Skýrsla Heilbrigðisráðuneytis, 
bls 2-3.  
19

  Staðganga, stuðningsfélag staðgöngumæðrunar á Íslandi, „Um staðgöngumæðrun“, mars 2010, 
http://stadganga.com/um-staegoengumaeerun. 
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2. Réttarstaða innan annarra landa 

 

2.1. Löggjöf um staðgöngumæðrun 
Staðgöngumæðrun má flokka sem tæknifrjóvgun og í þeim löndum, sem hún er á annað 

borð í lögum, fellur hún oftast undir löggjöf um tæknifrjóvgun. Löggjöf um tæknifrjóvgun 

er mjög margbreytileg á milli landa og orsakast það af þeirri staðreynd að lög og 

reglugerðir einstakra landa endurspegla mismunandi hefðir landanna á hinum ýmsu 

sviðum. Mismunandi sögulegar, menningalegar, félagslegar, pólitískar, efnahagslegar 

og trúarlegar hefðir leiða af sér mismunandi viðhorf og löggjöf um tæknifrjóvgun og 

staðgöngumæðrun.20 Í þeim löndum sem staðgöngumæðrun er leyfð eru farnar 

misjafnar leiðir. Sum form staðgöngumæðrunar eru leyfð á meðan önnur eru bönnuð. Til 

dæmis er misjafnt hvort staðgöngumæðrun sé heimil á viðskiptalegum grundvelli eða 

einungis með þeim hætti að engir peningar séu í spilinu. Sum lönd leyfa einungis fulla 

staðgöngumæðrun á meðan önnur leyfa bæði fulla og hefðbundna. Í sumum löndum 

byggist staðgöngumæðrun á lagaákvæðum, í öðrum á samningum sem gerðir eru á 

milli staðgöngumóðurinnar og þess/þeirra sem hana þiggja og í enn öðrum á hvoru 

tveggja.21     

 

2.2. Norðurlöndin 
Í dönskum lögum segir hvergi orðrétt að staðgöngumæðrun sé óheimil sé hún 

framkvæmd í velgjörðarskyni. Hinsvegar er það samspil margra þátta sem veldur því að 

lagalega er staðgöngumæðrun ekki framkvæmanleg í Danmörku. Hin dönsku ætt-

leiðingarlög nr. 1040/1999 leggja bann við því að bjóða upp á milligöngu um 

staðgöngumæðrun og við því að nýta sér slíka þjónustu. Einnig er því óheimilt að 

auglýsa staðgöngumæðrun eða þiggja aðstoð við það að ná sambandi við konu sem er 

reiðubúin að gerast staðgöngumóðir. Af framangreindu er ljóst að þeir einstaklingar, eða 

                                                           
20

 Sorenson, Corinna, „ ART in the European Union“. Euro Observer 2006 8 (4), bls. 1-2, 
http://www.euro.who.int/Document/Obs/EuroObserver8_4.pdf.   
21

 Kindregan, Charles P, og McBrien, Jr. Maureen, Assisted  Reproductive Technology. A Lawyer‘s  
Guide to  Emerging Law and Science. Chicago 2006, bls. 145-187. 
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þau pör, sem hyggjast nýta sér staðgöngumæðrun, verða að þekkja þá konu sem taka á 

hlutverkið að sér. Séu slíkar aðstæður uppi duga þær þó ekki til. 22   

Samkvæmt hinum dönsku lögum um tæknifrjóvgun nr. 460/1997, með síðari 

breytingum, er konu, sem tekið hefur að sér að gerast staðgöngumóðir, óheimilt að 

gangast undir tæknifrjóvgun. Eftir stendur því vandamálið hvernig staðgöngumóðirin 

skuli frjóvguð. Það er hvergi skotið loku fyrir það að karlmaðurinn frjóvgi staðgöngu-

móðurina með náttúrulegum hætti, en fæst pör eða staðgöngumæður hafa áhuga á 

þeirri leið. Þessir samofnu lagalegu þættir leiða því til þess að staðgöngumæðrun í 

Danmörku er ekki unnt að framkvæma með löglegum hætti.23 

Svipaðar aðstæður eru uppi í Noregi. Þar er hvergi að finna lagaákvæði um 

staðgöngumæðrun. Hinsvegar leiða ákvæði hinna norsku laga um læknisfræðilega 

notkun á líftækni nr. 100/2003 til þess að staðgöngumæðrun er, líkt og í Danmörku, 

illframkvæmanleg. Í þeim er að finna ákvæði sem banna gjöf á fósturvísum og egg-

frumum og er þannig komið í veg fyrir að staðgöngumæðrun geti átt sér stað með glasa-

frjóvgun.24 

Hvað Svíþjóð varðar hefur aldrei verið kveðið orðrétt á um það að staðgöngu-

mæðrun sé bönnuð í einu eða öðru formi. Hin sænsku lög um erfðafræðilega friðhelgi 

einstaklings við rannsókn, meðferð, greiningu o.fl. nr. 351/2006, fjalla hinsvegar um 

tæknifrjóvgun. Skilyrði þeirra laga kveða á um að óheimilt er að framkvæma tækni-

frjóvgun nema notast sé við kynfrumur annars hvors hinna verðandi foreldra. Þar að 

auki er þess krafist að kona, sem hyggst ganga undir tæknifrjóvgun, sé í sambúð eða 

hjónabandi og samþykki makans þarf að liggja fyrir. Með þessum hætti er girt fyrir það 

að staðgöngumæðrun sé lagalega möguleg í Svíþjóð.25 

Finnland skar sig úr hópi Norðurlandanna, allt til ársins 2007, með því að heimila 

staðgöngumæðrun. Fram til ársins 2007 höfðu alls 18 börn fæðst fyrir tilstuðlan stað-

                                                           
22

 Adoptionsloven nr.1040/1999, (§ 33). Aðgengileg á 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127296. 
23

 Lov nr. 460 av 10. juni 1997 om kunstig befrugtning. Aðgengileg á 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=10319. 
24

 Lov 2003-12-05 nr. 100: Lov om humanmedisinsk bruk af bioteknologi. Aðgengileg á                 
http://www.lovdata.no/all/hl-20031205-100.html.   
25

 Lag (2006:351) om genetisk integritet. Aðgengileg á 
http://riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2006:351.   
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göngumæðrunar26, en 1. september sama ár tóku gildi ný lög um tæknifrjóvgun nr. 

22.12.2006,1237. Samkvæmt 6. tl. 8. gr. Hinna nýju laga er óheimilt að framkvæma 

tæknifrjóvgun leiki grunur á um að ætlunin sé að gefa hið ófædda barn til ættleiðingar.27 

Í dag er staðgöngumæðrun því óheimil í Finnlandi, sem er einkar athyglisvert þegar litið 

er til rannsóknar sem gerð hefur verið í Finnlandi og nánar verður greint frá í kafla 5.1.28  

 

2.3. Bretland 
Í Bretlandi er staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni bönnuð samkvæmt lögum um 

staðgöngumæðrun. Ekki er leyfilegt að stunda milligöngu um staðgöngumæðrun fyrir 

greiðslu og allar auglýsingar í tengslum við staðgöngumæðrun eru óheimilar.29 

Hinsvegar er leyfilegt að gera samninga um staðgöngumæðrun. Þó svo að ekki megi 

hagnast af slíkum samningi er gert er ráð fyrir því að verðandi foreldrar greiði 

staðgöngumóður allan eðlilegan kostnað sem tengist meðgöngunni, ásamt því tekjutapi 

sem hún kann að verða fyrir. Slíkt fyrirkomulag er talið heimilt, sbr. undanþágu sem er 

að finna í áðurnefndum lögum um staðgöngumæðrun. Undanþágan er skilgreind með 

þeim hætti að greiðslur eru heimilar til staðgöngumóður, í þeim tilgangi að stuðla að því 

að samkomulag náist á milli aðilanna. Samningar um staðgöngumæðrun eru hinsvegar 

ekki aðfararhæfir og því er hvorki hægt að stefna staðgöngumóður sem neitar að 

afhenda barn, né verðandi foreldri/foreldrum sem neita að taka við barni eða neita að 

greiða í samræmi við gerðan samning. Aðilar sem gera slíka samninga gera þá á eigin 

áhættu, og ef ágreiningur rís á milli þeirra fyrirfinnast fá fordæmi sem geta gefið 

vísbengingu um hvernig dómstólar myndu taka á málunum.30  

Samkvæmt breskum lögum um tæknifrjóvgun frá 1990 er kona sem fæðir barn 

ávallt móðir þess að lögum og hið sama gildir því um staðgöngumóður.31 Einstaklingar 

                                                           
26

 „Finnish Family Federation wants surrogacy ban lifted“. Helsinki Times, 6. júlí 2009. Vefútgáfa, 

http://www2.helsinkitimes.fi/htimes/domestic-news/general/6988-finnish-family-federation-wants-  
surrogacy-ban-lifted-.html. 
27

 Lag om assisterad befruktning 22.12.2006,1237 (2.kafli 6) 8§). Aðgengileg á 
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2006/20061237.   
28

 Söderström, „Experience of in vitro fertilization surrogacy in Finland“, bls. 747 – 752. 
29

 Surrogacy Arrangements Act 1985, (49. kafli, § 1 A og 2). Aðgengileg á 
http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1985/cukpga_19850049_en_1. 
30

 Kindregan og McBrien, Assisted  Reproductive Technology, bls. 183-184.  
31

 Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (s. 27). Aðgengileg á     

http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1990/Ukpga_19900037_en_1.htm.  

http://www2.helsinkitimes.fi/htimes/domestic-news/general/6988-finnish-family-federation-wants-surrogacy-ban-lifted-.html
http://www2.helsinkitimes.fi/htimes/domestic-news/general/6988-finnish-family-federation-wants-surrogacy-ban-lifted-.html
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eða pör, sem semja um staðgöngumæðrun, geta einungis orðið foreldrar að lögum 

annað hvort með sérstakri ákvörðun um það samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun frá 

1990, með breytingum frá 2008, eða með ættleiðingu.32 Ef staðgöngumóðir er frjóvguð 

með aðstoð tæknifrjóvgunar, gilda ákvæði laga um tæknifrjóvgun ásamt verklagsreglum 

samkvæmt þeim. Stofnanir sem framkvæma tæknifrjóvganir geta einnig sett fram kröfur 

og þeim verður að fylgja.33  

 

2.4. Bandaríkin 
Bandaríkin eru sambandslýðveldi og samanstanda af 50 fylkjum. Fylkin setja sér sína 

eigin löggjöf, hvert fyrir sig. The National Conference of Commissioners on Uniform 

State Laws (NCCULS) gefur út leiðbeinandi löggjöf sem fylkin styðjast við til 

samræmingar á þeim sviðum sem slíkt þykir nauðsynlegt og hagkvæmt.34 Þar á meðal 

er The Uniform Parentage Act, sem fjallar meðal annars um tæknifrjóvgun og stað-

göngumæðrun.35 Þrátt fyrir tilvist þess er löggjöf um staðgöngumæðrun í Banda-

ríkjunum breytileg á milli fylkja og í flestum fylkjum er engri slíkri löggjöf fyrir að fara. 

Þau fylki, sem á annað borð hafa sett löggjöf varðandi staðgöngumæðrun, hafa gert það 

með mismunandi hætti.36 Sum fylki leggja blátt bann við staðgöngumæðrun með lögum 

í hvaða formi sem hún kann að vera. Til þeirra teljast Arizona, Indíana, Michigan, New 

York, Norður Dakóta og Utah. Iowa er svo á gráu svæði, þar sem einungis er fjallað um 

staðgöngumæðrun í svokallaðri „bann við barnasölu“ löggjöf. Þar er þess einungis getið 

að bannað sé að selja börn og fellur hefðbundin staðgöngumæðrun þar undir. 

Hinsvegar verður ekki séð að full staðgöngumæðrun falli sjálfkrafa þar undir, þar sem 

staðgöngumóðirin hefur í slíkum tilvikum engin erfðafræðileg tengsl við barnið.37 Þess 

ber að geta að lög um staðgöngumæðrun í Indíana eru orðuð á þann veg að bannið 

                                                           
32

 Human Fertilisation and Embryology Act 2008. Aðgengileg á    
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2008/ukpga_20080022_en_1. 
33

 8
th 

Code of Practice. Aðgegngileg á http://www.hfea.gov.uk/code.html.   
34

 Uniform Law Commission (ULC), „About NCCUSL“,  
http://www.nccusl.org/nccusl/DesktopDefault.aspx?tabindex=0&tabid=9 
35

 The Uniform Parentage Act (8. article). Aðgengileg á   
http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/upa/final2002.htm. 
36

 Kindregan og McBrien, Assisted  Reproductive Technology, bls. 145. 
37

 Sama heimild, bls. 146-182.  

http://www2.helsinkitimes.fi/htimes/domestic-news/general/6988-finnish-family-federation-wants-surrogacy-ban-lifted-.html
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virðist einungis beinast að samningum um staðgöngumæðrun en ekki 

staðgöngumæðruninni sjálfri sem slíkri.38  

Önnur fylki banna staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni en leyfa hana í velgjörðar-

skyni. Til þeirra ríkja teljast Flórída, Kentucky, Luisíana, Nebraska, Nevada, New 

Hampshire, Virginía og Washington. Í Virginíu og New Hampshire þarf að leita 

samþykkis dómstóla fyrir hverri staðgöngumæðrun fyrir sig og Luisíana leyfir einungis 

fulla staðgöngumæðrun. New Jersey hefur ekki sett sérstaka löggjöf um 

staðgöngumæðrun, en dóma fordæmi sýna að staðgöngumæðrun fellur undir 

ættleðingalög fylkisins. Samkvæmt þeim er staðgöngumæðrun einungis leyfð í 

velgjörðarskyni.39  

Flórída er mjög gott dæmi um ríki með ítarlega löggjöf um staðgöngumæðrun. 

Löggjöfin inniheldur ströng skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að samningur, sem 

gerður hefur verið um staðgöngumæðrun, teljist lögmætur. Ef samningur, sem gerður 

um staðgöngumæðrun, brýtur með einhverjum hætti gegn ákvæðum laganna er ekki 

unnt að byggja rétt á honum. Í lögunum er meðal annars að finna skilyrði um visst 

aldurstakmark sem endanlegir foreldrar og væntanleg staðgöngumóður verða að 

uppfylla. Gerð er krafa um hjúskap á milli hinna verðandi foreldra og nægilegs þroska 

þeirra til þess að axla ábyrgð sem foreldri. Það er einnig skilyrði að hin endanlega móðir 

sé ófær um að ganga sjálf með barn vegna læknisfræðilegra ástæðna og að það sé að 

minnsta kosti notast kynfrumu annars hins verðandi foreldris. Allur kostnaður vegna 

heilbrigðis- og lögfræðiþjónustu, sem staðgöngumóðirin þarf að nýta sér vegna með-

göngunar og fæðingarinnar, fellur á  hina verðandi foreldra.40  

Alabama er hinsvegar dæmi um fylki með óskýra löggjöf hvað varðar staðgöngu-

mæðrun. Ljóst er samkvæmt lögunum að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er heimil 

en lögin eru óskýr hvað varðar staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni. Í þeim kemur fram 

að heimilt er að greiða staðgöngumóður fyrir þjónustu hennar. Hinsvegar segir þar 

einnig að ekki sé heimilt að hvetja væntanlega staðgöngumóður til verksins með 

                                                           
38

 Human Rights Campaign,  „Indiana Surrogacy Law“, 9. september 2009, 
http://www.hrc.org/your_community/4179.htm. 
39

 Kindregan og McBrien, Assisted  Reproductive Technology, bls.153-166.   
40

 Human Rights Campaign, „Florida Surrogacy Law“, 9. september 2009,  
http://2fwww.hrc.org/laws_and_elections/state/869.htm.   
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fjármunum. Hvergi er þó kveðið á um þá hámarksfjárhæð sem leyfilegt er að greiða 

staðgöngumóðurinni og enn er engu dómafordæmi fyrir því að fara. Staðan er því óljós 

þar til dómstólar hafa tekið á málinu. Enn önnur fylki leyfa staðgöngumæðrun, hvort sem 

hún er í velgjörðar- eða hagnaðarskyni, en þó að uppfylltum tilteknum skilyrðum. Til 

þeirra ríkja telst Arkansas, Illinois, Texas og Wisconsin.41 Lögin í Texas vernda einungis 

fulla staðgöngumæðrun en hefðbundin staðgöngumæðrun er þó ekki óheimil.42 Illinois 

leyfir einungis fulla staðgöngumæðrun.43  

Þau fylki, sem ekki voru tilgreind hér að ofan, eru hinsvegar hikandi við að taka á 

málaflokknum með löggjöf vegna hinnar öru þróunar og framfara á sviði æxlunarvísinda. 

Þar á meðal eru Alaska, Kalifornía, Colorado, Connecticut, Delaware, Georgía, Hawaí, 

Idaho, Kansas, Maine, Maryland, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nýja 

Mexico, Norður Karolína, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanía, Rhode Island, Suður 

Karolína, Suður Dakóta, Tennessee, Vermont, Vestur Virginía og Wyoming. Telja þau 

hentugra að fela dómstólum vald til þess að skera úr um ágreining, þegar hann rís 

vegna staðgöngumæðrunar, í hverju máli fyrir sig. Dómstólar þessara fylkja hafa tekið á 

sambærilegum ágreiningsefnum með mismunandi hætti og því eru niðurstöður þeirra 

ólíkar, sérstaklega hvað varðar staðfestingu á móðerni. Vegna þessa misræmis er það 

grundvallaratriði að aðilar að fyrirhugaðri staðgöngumæðrun hafi hæfa og fróða lög-

fræðinga sér við hlið og njóti aðstoðar þeirra við að koma fyrirætlunum sínum í 

samningsform.44  

 

2.5. Belgía, Holland og Úkraína 
Hvergi í belgískri löggjöf er að finna bann gegn staðgöngumæðrun eða ákvæði sem 

gera hana ómögulega. Notast er við staðgöngumæðrun með aðstoð tæknifrjóvgunar í 

velgjörðarsskyni í einhverju magni og frekari skilyrði um fyrirkomulag hennar eru sett af 

tæknifrjóvgunarstofnunum sem að tæknifrjóvguninni koma.45 Í Hollandi er staðgöngu-

                                                           
41

 Kindregan og McBrien, Assisted  Reproductive Technology, bls.146-182.  
42

 Nakash og Herdiman, „ Surrogacy“, bls. 247. 
43

 Kindregan og McBrien, Assisted  Reproductive Technology, bls. 156-157. 
44

 Sama heimild, bls. 145. 
45 

Denys, K.; De Sutter, P.; Dhont, M; Gerris, J. og Stuyver, I., „A three-year experience  
    with gestational surrogacy: an evaluation of medical, ethical and legal aspects.“, Í  
    A.Van Steirteghem (ritstj.), Human Reproduction 2007 22 (1), bls. i198. Aðgengileg á  
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mæðrun í hagnaðarskyni óheimil og getur hún varðað við refsingu. Sé hún gerð í 

velgjörðarskyni, án fjárhagslegs tilgangs, er hún hinsvegar heimil og þá með aðstoð frá 

vini eða ættingja. 46  

Úkraína setur engar hömlur á staðgöngumæðrun, en staðgöngumóðirin verður 

þó að uppfylla ákveðin skilyrði svo sem um aldur, andlega og líkamlega heilsu og fyrri 

sögu um heilbrigða meðgöngu. Einnig er það gert að skilyrði að allir þeir aðilar sem að 

staðgöngumæðruninni koma veiti skriflegt samþykki sitt, það er staðgöngumóðirin og 

hinir verðandi foreldrar. Úkraínsk löggjöf sem snýr að staðgöngumæðrun er sérstæð 

hvað það varðar að hinir verðandi foreldrar verða löglegir foreldrar barnsins/barnanna 

strax við fæðingu en ekki konan sem fæðir það/þau. 47 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/22/suppl_1/i198.pdf.  
46

 Wetboed van Strafrecht (b-liður 151. gr.). Aðgengileg á http://www.wetboek-online.nl/wet/Sr/151b.html. 
47

 Family Code of Ukraine og order 771 of the Health ministry of Ukraine (Reg. 04.02.97). Aðgengileg á  
http://www.mfa.gov.ua/data/upload/publication/usa/en/7148/family_kideks_engl.pdf.  

http://humrep.oxfordjournals.org/cgi/reprint/22/suppl_1/i198.pdf
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3. Réttarstaðan á Íslandi 

 

3.1. Lög um tæknifrjóvgun o.fl. nr. 55/1996 
Samkvæmt lögum um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og fósturvísa manna til 

stofnfrumurannsókna nr. 55/1996, með síðari breytingum (hér eftir tæknifrjóvgunarlög), 

er tæknifrjóvgun heimil á Íslandi að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Þegar lögin voru 

fyrst sett var það gert að skilyrði að  tæknifrjóvgun mætti aðeins framkvæma ef konan, 

sem undirgekkst aðgerðina, væri í samvistum við karlmann, í hjúskap  eða óvígðri 

sambúð.48  

Frá setningu tæknifrjóvgunarlaganna hafa ákvæðin um staðgöngumæðrun staðið 

óbreytt. Samkvæmt 1. gr. þeirra er um staðgöngumæðrun að ræða þegar tæknifrjóvgun 

er 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. Tæknifrjóvgun er svo 

skilgreind sem getnaður sem verður í framhaldi af tæknisæðingu eða glasafrjóvgun. Í 4. 

mgr. 5. gr. laganna stendur berum orðum að staðgöngumæðrun er óheimil.49  

Samkvæmt orðanna hljóðan er skilgreining 1. gr. á staðgöngumæðrun 

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

athugasemdum við frumvarp það sem varð að tæknifrjóvgunarlögunum, kemur hvergi 

fram að bannið skuli einnig taka til þeirra tilvika er kona gengur með barn fyrir 

einhleypan karlmann eða samkynhneigða karlmenn. Hinsvegar segir þar að við stað-

göngumæðrun sé fósturvísum með kynfrumum parsins, sem ætlar að fá barnið eftir 

fæðingu, annaðhvort komið fyrir í staðgöngumóður eða að staðgöngumóðirin leggur til 

eigin eggfrumu en sæðisfrumur koma frá eiginmanni/sambýlismanni konunnar sem á að 

fá barnið eftir fæðingu. Af þessu verður ráðið að banninu er bæði ætlað að ná yfir fulla 

sem og hefðbundna staðgöngumæðrun.50  

 

                                                           
48

 Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun, þskj. 184, 154. mál. 
Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/120/s/0184.html. [Sótt á vefinn 28.04.2010].    
49

 Lög um tæknifrjóvgun nr. 55/1996, með áorðnum breytingum. Aðgengileg á 
http://www.althingi.is/lagas/nuna/1996055.html. 
50

 Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun, þskj. 184, 154. mál. 
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3.2. Breytingar á lögum um tæknifrjóvgun o.fl., með lögum nr. 54/2008 
Gerðar voru breytingar á tæknifrjóvgunarlögunum, með lögum nr. 54/2008. Skilyrðum 

fyrir tæknifrjóvgun, sem greint er frá í kafla 3.1., var breytt á þann veg að tæknifrjóvgun 

má aðeins framkvæma ef fyrir liggur skriflegt og vottað samþykki konunnar, og sé konan 

gift, í sambúð eða staðfestri samvist, þarf að liggja fyrir skriflegt og vottað samþykki hins 

aðilans. Þá var því bætt við að ef um er að ræða einhleypa konu eða konu í staðfestri 

samvist eða óvígðri sambúð með annarri konu, er ætíð heimilt að nota gjafasæði. Í fyrri 

málslið 2. mgr. 5. gr. er veitt heimild til þess að nota gjafakynfrumur við tæknifrjóvgun, 

en einungis í þeim tilvikum þar sem frjósemi er skert, ef um er að ræða alvarlegan 

erfðasjúkdóm eða ef aðrar læknisfræðilegar ástæður mæla með notkun gjafakynfrumna. 

Það er gert að fortakslausu skilyrði að að minnsta kosti önnur kynfruman komi frá parinu 

sjálfu. Af þessu leiðir að gjöf fósturvísa er bönnuð. Skilgreining staðgöngumæðrunar, 

sem greint er frá í kafla 3.1., tekur líkt og áður sagði ekki til tilvika þar sem 

staðgöngumóðir gengur með barn fyrir einhleypa eða samkynhneigða karlmenn. Þrátt 

fyrir það er ljóst að tæknifrjóvgun í slíkum tilvikum verður ekki framkvæmd nema með 

gjafaeggi, eða hefðbundinni staðgöngumæðrun þar sem staðgöngumóðirin leggur til sitt 

eigið egg. Slík staðgöngumæðrun er því einnig óheimil samkvæmt 

tæknifrjóvgunarlögum, með síðari breytingum.51 

 

3.3. Staðan í dag 
Líkt og fram kom í kafla 3.1. hér að framan hafa engar breytingar hafa átt sér stað, á 

ákvæðum tæknifrjóvgunarlaga frá því að þau voru  fyrst sett, er varða 

staðgöngumæðrun. Samkvæmt núgildandi lögum um tæknifrjóvgun er því enn lagt blátt 

bann við staðgöngumæðrun, sbr. 4. mgr. 5. gr. þeirra. Samkvæmt framangreindu hafa 

þó orðið framfarir þess efnis að nú gefst einhleypum,  sem og lesbískum konum í 

staðfestri samvist eða óvígðri sambúð, tækifæri til að eignast barn með aðstoð 

tæknifrjóvgunar, sbr. lög um breytingu á lagaákvæðum er varða réttarstöðu 

samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun) nr. 65/2006. Bannið gegn 

staðgöngumæðrun skilur hinsvegar einstaklinga, sem ekki geta gengið með barn af 

                                                           
51

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og 
fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, með síðari breytingum, þskj. 992, 620 mál.    
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ýmsum ástæðum sem taldar eru upp í kafla 1.2., eftir án úrræða til þess að eignast barn 

sem er lífræðilega þeirra eigið. Þar á meðal eru konur sem ekki geta gengið með börn 

af ýmsum ástæðum og samkynhneigðir karlmenn. Ef þessir einstaklingar vilja gerast 

foreldrar, er þeim einungis ein leið fær samkvæmt íslenskum lögum, að ættleiða sbr. lög 

nr. 130/1999, um ættleiðingar. Ættleiðing er hinsvegar tímafrekt og erfitt ferli.52  

Yfirvöld erlendra ríkja, sem Íslensk ættleiðing og Alþjóðleg ættleiðing hafa 

milligöngu um ættleiðingu við, óska flest eftir hjúskaparvottorði frá umsækjendum.53 Þau 

leggja flest mikla áherslu á að börnin sem ættleidd eru eignist bæði móður og föður og  

innan margra ríkjanna gætir fordóma gagnvart samkynhneigðum. Í Kína er til dæmis litið 

á samkynhneigð sem sálrænan afbrigðileika sem stríðir gegn kínversku siðferði og 

gildum og því er erlendum samkynhneigðum aðilum óheimilt að ættleiða börn frá Kína.54 

Þó svo íslensk lög heimili samkynhneigðum karlmönnum að ættleiða, skv. 2. gr. 

ættleiðingalaga, eiga þeir vegna þessa í raun mjög takmarkaða möguleika á því að 

ættleiða. Einnig er hætta á því að konur sem þjáðst hafa af sjúkdómum eða líkamlegum 

kvillum, líkt og greint var frá hér að framan, lendi aftast í röðinni vegna þeirra ströngu 

krafna sem gerðar er til heilsufarssögu ættleiðingarforeldra.55  

   

3.4. Þróunin                                                                                                                                
Í athugasemdum við frumvarp það er varð að lögum nr. 55/1996 er fjallað um ýmis 

álitaefni í almennum athugasemdum um staðgöngumæðrun. Röksemdafærslan fyrir 

banni gegn staðgöngumæðrun var þó stuttorð. Vísað var til þess að margvísleg 

siðfræðileg álitamál koma upp við staðgöngumæðrun og var aðalálitaefnið talið móðerni 

barnsins. Einkum í þeim tilvikum þegar fósturvísum, með kynfrumum verðandi foreldra, 

er komið fyrir í staðgöngumóðurinni. Vísað var til meginreglna sérfræðinganefndar 

Evrópuráðsins um tæknifrjóvgun, en þar er gert ráð fyrir að kona sem fæðir barn skuli 

ætíð teljast móðir þess, án tillits til uppruna eggfrumnanna. Með vísan til þessara raka 

                                                           
52

 Ættleiðing.is, vefur foreldrafélags ættleiddra barna, „Löndin“, 4. júní 2008, 
http://www.aettleiding.is/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=315. 
53

 Central Adoption Recource Authority (CARA), „Checklist for Document Required“, 
http://www.cara.nic.in/chap9.htm#checklist. 
54

  China Center of Adoption Affairs, „Can homosexuals adopt children from China? “,12. október 2005,  
http://www.china-ccaa.org/site%5Cinfocontent%5CSWSY_2005101202091715_en.htm. 
55

 Ættleiðing.is, „Löndin“.  
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þótti rétt að leggja til að staðgöngumæðrun yrði óheimil samkvæmt tæknifrjóvgunar-

lögum, og líkt og fram hefur komið varð sú raunin.56 

 Í frumvarpi um breytingu á lögum um tæknifrjóvgun nr. 55/1996 var ræddur sá 

möguleiki að heimila staðgöngumæðrun og gjöf fósturvísa á Íslandi. Í athugasemdum 

kemur fram að niðurstaða nefndarinnar sem fór með málið varð sú að áður en ráðist 

yrði í svo umfangsmiklar breytingar yrði að fara fram ítarleg og vönduð umræða um 

málefnið í þjóðfélaginu. Hinsvegar var það mat nefndarinnar að slík umræða væri 

tímabær og voru því listuð ýmis álitaefni tengd staðgöngumæðrun. Vikið var að siðferði-

legum álitaefnum og tekið fram að taka þyrfti tillit til hinna verðandi foreldra, staðgöngu-

móðurinnar og síðast, en ekki síst, barnsins sem til verður við staðgöngumæðrunina. 

Vikið var að því að barn, sem getið er með gjafaeggfrumu, á, í tilteknum skilningi, tvær 

mæður og því yrði að veita hinum verðandi foreldrum ráðgjöf til þess að ræða þá 

staðreynd við barnið á nærgætinn hátt svo það geti skilið hana og verið sátt. 

Veigamesta álitaefnið var þó að mati nefndarinnar það sama og nefndarinnar sem gerði 

athugasemdir við frumvarp það er varð að lögum nr. 55/1996, það er hvernig skilgreina 

beri móðerni barns vegna ákvæða laga þess efnis að sú kona sem fæðir barn telst 

sjálfkrafa móðir þess, án tillits til þess hvort að gjafaeggfruma hafi verið notuð eða ekki. 

Einnig var vikið að þeim tengslum sem kona myndar við barn sem hún gengur með, án 

tillits til þess hvort það sé henni líffræðilega skylt eða ekki. Bent var á þann möguleika 

að upp gætu komið erfiðar og flóknar aðstæður vegna slíkra tengsla. Hinsvegar benti 

nefndin einnig á að niðurstöður flestra rannsókna sem gerðar hafa verið sýna fram á að 

börn, sem orðið hafa til við staðgöngumæðrun, mynda tengsl við hina verðandi foreldra 

sem eru yfir meðallagi góð.57  

 

                                                           
56

 Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun, þskj. 184, 154. mál. 
57

 Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 55/1996, um tæknifrjóvgun og notkun kynfrumna og 
fósturvísa manna til stofnfrumurannsókna, með síðari breytingum, þskj. 992, 620 mál.  
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3.5. Breytingar í vændum? 

Stofnað var til umræðna um staðgöngumæðrun á Alþingi í september árið 2008.58 Í 

kjölfar umræðnanna, brást fyrrverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, 

við með því að skipa vinnuhóp.59 Vinnuhópurinn var skipaður 28. janúar 2009 og 

markmið hans er að  skoða siðfræðileg, lögfræðileg og læknisfræðileg álitaefni varðandi 

staðgöngumæðrun. Í vinnuhópnum eiga sæti Guðríður Þorsteinsdóttir, forstöðumaður 

lagasviðs heilbrigðisráðuneytisins, Kristján Oddsson, aðstoðarlandslæknir, og Ástríður 

Stefánsdóttir, læknir og siðfræðingur. Vinnuhópurinn hefur aflað ýmissa gagna og 

upplýsinga um staðgöngumæðrun og leitað eftir sjónarmiðum þeirra sem eiga 

hagsmuna að gæta og aðila sem hafa þekkingu og reynslu á þessu sviði.60 Þann 5. 

febrúar síðastliðinn skilaði vinnuhópurinn svokallaðri áfangaskýrslu. Í skýrslunni er gerð 

grein fyrir læknisfræðilegum og siðfræðilegum álitaefnum og fjallað um lagalega stöðu 

málsins hér landi og í ýmsum öðrum löndum. Í henni er ekki tekin afstaða til þess hvort 

leyfa skuli staðgöngumæðrun hér á landi eða ekki. Hinsvegar er vonast til þess að 

skýrslan geti orðið grundvöllur upplýstrar umræðu um málið.61  

Ítrekað hefur verið vísað til mikilvægis þess að umræða um efnið skapist í 

þjóðfélaginu og að víðtæk sátt ríki í samfélaginu, áður en hugað verði að breytingum. 

Þau orð lét fyrrverandi heilbrigðisráðherra, Guðlaugur Þór Þórðarson, til að mynda falla í 

umræðu sinni á Alþingi.62 Einnig koma þau fram í athugasemdum með frumvarpi um 

breytingar á lögum nr. 55/1996 um tæknifrjóvgun.63 Segja má að upphaf slíkrar umræðu 

hafi markast af opnum fundi sem haldinn var á vegum Heilbrigðisráðuneytisins þann 26. 

mars síðastliðinn. Á fundinum kynnti Guðríður Þorsteinsdóttir, formaður vinnuhópsins 

um staðgöngumæðrun, fyrrnefnda áfangaskýrslu vinnuhópsins. Þá tóku til máls ýmsir 

fagaðilar og ræddu þeir sína afstöðu til þess hvort tímabært sé að heimila 

                                                           
58

 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 
http://www.althingi.is/altext/raeda/135/rad20080912T104824.html?leito=sta%F0g%F6ngum%E6%F0run#
word1. [Sótt á vefinn 27.04.2010]. 
59

 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/raeda/135/rad20080912T105033.html. [Sótt á 
vefinn 27.04.2010]. 
60

  „Nefndir og vinnuhópar skipaðir til að sinna ákveðnum verkefnum“. Heilbrigðisráðuneytið,  
http://www.heilbrigdisraduneyti.is/raduneyti/nefndir-og-rad/nr/745.               
61

 Áfangaskýrsla um staðgöngumæðrun. Heilbrigðisráðuneytið, bls.17. 
62

 Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  
http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=135&lidur=lid20080912T104812 [Sótt á vefinn 27.04.2010]. 
63

 Frumvarp til laga um tæknifrjóvgun, þskj. 184, 154. mál. 

http://www.althingi.is/raeda/135/rad20080912T105033.html
http://www2.helsinkitimes.fi/htimes/domestic-news/general/6988-finnish-family-federation-wants-surrogacy-ban-lifted-.html
http://www.althingi.is/skodalid.php?lthing=135&lidur=lid20080912T104812
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staðgöngumæðrun og þá með hvaða takmörkunum. Framsögumenn voru allir sammála 

um að ef leyfa á staðgöngumæðrun á annað borð er mikilvægt að takmarka heimildina 

við staðgöngumæðrun sem velgjörð. Einnig voru þeir á einu máli um að staðgöngu-

mæðrun í hagnaðarskyni geti skapað hættu á því að líkamar kvenna og börn verði gerð 

að markaðsvöru. Töldu framsögumenn að á þeim forsendum bæri að forðast að heimila 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni með öllu.64  

Í hinni fyrrnefndri áfangaskýrslu er tekið fram að áður en afstaða er tekin til þess 

hvort heimila eigi staðgöngumæðrun, og þá með hvaða skilyrðum, skipti meðal annars 

máli að sem mest samræmi sé á milli löggjafar hér á landi og í þeim ríkjum sem Ísland 

hefur mest samskipti við. Ekki verður  annað séð en að vinnuhópurinn sé hér að vísa til 

þess að Ísland eigi að varast það að heimila staðgöngumæðrun vegna þess að hún er 

hvergi heimil á hinum Norðurlöndunum. Vinnuhópurinn hefur þó ekki enn tekið endan-

lega afstöðu til þess hvort heimila skuli staðgöngumæðrun eða ekki. Að hans mati mun 

að öllum líkindum til þess koma eftir að næg umræða hefur átt sér stað í samfélaginu 

um staðgöngumæðrun.65  
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 „Staðgöngumæðrun áfram til umræðu“. Morgunblaðið. 
65

Áfangaskýrsla um staðgöngumæðrun. Heilbrigðisráðuneytið, bls. 17. 
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4. Álitaefni 

 

4.1 Lagaleg álitaefni 
Stærsta lagalega álitaefnið er líklega það hvort sé hentugra, að setja löggjöf  um stað-

göngumæðrun eða byggja slíka framkvæmd á samningsgerð og dómafordæmum. Í 

sumum löndum, líkt og Bandaríkjunum, byggist staðgöngumæðrun einungis á samningi 

sem gerður hefur verið á milli þeirra aðila sem að henni koma. Í sumum ríkjum eru slíkir 

samningar ekki taldir framfylgjanlegir og er þá um gríðarlega óvissu að ræða fyrir 

aðilana. Sérstaklega hvaða aðilar eru skilgreindir löglegir foreldrar barnsins eftir 

fæðingu.66  

Telja verður að hagsmunum allra aðilanna sé betur borgið þegar löggjöf er fyrir 

að fara, með þeim fyrirvara að hún sé skýr og ótvíræð. Kostir þess að setja löggjöf um 

staðgöngumæðrun eru verulegir. Með löggjöf er unnt að tryggja réttindi og skyldur 

staðgöngumóður, barns og verðandi foreldra. Sé hún vönduð og skýr eiga aðilar að 

geta gert sér grein fyrir stöðu sinni og réttindum í stað þess að leggja af stað út í 

óvissuna. Með lögum um staðgöngumæðrun er einnig hægt að tryggja opinbert eftirlit 

með framkvæmdinni.67 

Eigi að heimila staðgöngumæðrun með löggjöf verður hún að kveða skýrt á um í 

hvaða formi hún skuli leyfð. Nánar tiltekið hvort hún skuli leyfð í velgjörðarskyni eða í 

viðskiptalegum tilgangi, eða hvoru tveggja. Einnig verður löggjöfin að kveða á um hvort 

mögulegt eigi að vera að knýja á um efndir samnings um staðgöngumæðrun og byggja 

rétt á honum. Gjarnan er litið svo á að ekki sé hægt að neyða fram samninga á stað-

göngumæðrun í einhverju formi.68 Löggjöfin verður að taka afstöðu til þess hvort leyfa 

eigi fulla staðgöngumæðrun, hefðbundna eða hvoru tveggja. Einnig til þess hvort leyfa 

eigi að notast við gjafakynfrumur að öllu leyti, eða hvort gera eigi þá kröfu að hið 

ófædda barn verði tengt að minnsta kosti einum aðila sem kemur að staðgöngu-

mæðruninni erfðafræðilegum böndum. Seinni leiðin er til að mynda farin í Flórída í þeim 
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tilgangi að tryggja hagsmuni barnsins.69 Einnig verður að taka afstöðu til þess hvort og 

þá hvaða kröfur á að gera til hinna verðandi foreldra og staðgöngumóðurinnar. Í  

sumum löndum þarf að uppfylla ákveðin aldurstakmörk og skilyrði um andlega og 

líkamlega heilsu, til dæmis í Flórída.70 Nauðsynlegt er að það komi fram í lögum 

hverjum er heimilt að nýta þjónustuna, til að mynda hvort gerð er krafa til þess að hinir 

verðandi foreldrar og staðgöngumóðirin séu búsett hér á landi, eða hvort þjónustan sé 

einnig aðgengileg fyrir aðra.71  

Gera verður ráð fyrir því að tilvik geti komið upp þar sem staðgöngumóðirin neitar 

að afhenda hinum verðandi foreldrum barnið. Ef staðgöngumæðrun yrði leyfð á Íslandi 

myndi eitt helsta lagalega álitaefnið vera það hvernig skilgreina ætti móðerni barnsins 

sem til verður við staðgöngumæðrun. Einkum í þeim tilvikum þegar fósturvísum með 

kynfrumum parsins, sem á að fá barnið eftir fæðingu, er komið fyrir í 

staðgöngumóðurinni. Samkvæmt íslenskum lögum telst kona sem fæðir barn sjálfkrafa 

móðir þess. Í því tilliti skiptir þá ekki máli hvort notast var við gjafaeggfrumu eða ekki. 

Fyrirkomulag þetta á sér fyrirmynd Í meginreglum sérfræðinganefndar Evrópuráðsins 

um tæknifrjóvgun.72  

Yrði staðgöngumæðrun leyfð hér á landi við þessar aðstæður er ljóst að hin 

verðandi móðir verður ekki löglegt foreldri barnsins nema með því að sækja um 

ættleiðingu. Staðgöngumóðirin þarf því að gefa frá sér barn til ættleiðingar, þrátt fyrir að 

hafa aldrei ætlað að verða foreldri þess eða ala það upp. Slíkt fyrirkomulag tíðkast í 

flestum þeim löndum sem leyfa staðgöngumæðrun. Ástæðan fyrir því eru tengslin sem 

myndast geta á milli móður og barns við meðgöngu. Þau getur verið erfitt að rjúfa og eru 

þau talin mikilvægari en erfðaeiginleikar barnsins og væntingar þeirra sem eiga að vera 

hinir endanlegu foreldrar. Það er einnig talið of flókið í framkvæmd að gera ráð fyrir því 

að móðir barns geti hugsanlega verið önnur kona en sú sem gengur með það og fæðir 

það.73 Úkraína er þó á öndverðum meiði hvað þetta varðar líkt og fram kom í kafla 2.5. 

hér að framan. Sömu sögu er að segja af Grikklandi, en grísk lög veita verðandi 
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foreldrum fullt forræði yfir barni strax þegar það fæðist eftir staðgöngumæðrun. Þess ber 

þó geta að þar er einungis leyfð full staðgöngumæðrun.74 

Einnig verður að gera ráð fyrir því að upp komi tilvik þar sem hinir verðandi 

foreldrar neiti að taka við barninu eftir fæðingu. Því verður að gera þá kröfu til löggjafar, 

sem heimilar staðgöngumæðrun, að kveða skýrt á um foreldraábyrgð. Á hana getur 

reynt þegar aðstæður hins verðandi foreldris/foreldra hafa breyst, barnið fæðist veikt, 

með alvarlega fötlun eða stendur með einhverjum hætti ekki undir væntingum. Skýr og 

skilmerkileg ákvæði um foreldraábyrgð eiga í slíkum tilvikum að geta tryggt hagsmuni 

barnsins eða barnanna.75    

 Réttast væri að löggjöfin tæki einnig á því hvort tryggja eigi börnum rétt á því að 

þekkja uppruna sinn verði hann rakinn til staðgöngumæðrunar. Með þeim hætti er 

hinum endanlegu foreldrum ljóst hvort þeim er lagalega skylt að fræða barn sitt, sem 

fæðst hefur fyrir tilstuðlan staðgöngumæðrunar, um það fyrirkomulag og hverjir komu að 

því. Þess ber að geta að þetta álitaefni á einnig við um ættleiðingar. Að auki þarf að 

taka á álitaefnum varðandi greiðslur fyrir staðgöngumæðrun. Sé staðgöngumæðrun 

bönnuð í hagnaðarskyni, en heimil í velgjörðarskyni, þarf að koma fram hvort einnig séu 

óheimilar greiðslur fyrir vinnutap, álag, hugsanlegt heilsutjón o.fl.. Ef heimila á slíkar 

greiðslur þarf að huga að því hvort setja eigi þak á þær. Þátttaka ríkisins í kostnaði við 

staðgöngumæðrun þarf einnig að vera skýr og skilmerkileg, ef einhver á að vera. Einnig 

er nauðsynlegt að taka á því álitaefni hvort auglýsingar eftir staðgöngumæðrun séu 

leyfilegar eða óleyfilegar.76  

Ef staðgöngumæðrun er bönnuð með lögum, er mikilvægt að ákvæðin þess efnis 

séu skýr og afdráttarlaus. Sé samstaða innan þjóðfélagsins um að banna staðgöngu-

mæðrun getur bannið verið af hinu góða. Sé hinsvegar ekki svo, geta ýmsir ókostir fylgt 

í kjölfar slíks banns. Staðgöngumæðrun er oft síðasta hálmstrá fólks til þess að eignast 

barn sem er því erfðafræðilega tengt. Ef aðstæður eru þær að staðgöngumæðrun er 

óheimil og ekki um að ræða algjöra þjóðfélagslega samstöðu, er hætta á að fólk grípi til 

örþrifaráða. Það er knúið til þess að leita sér aðstoðar erlendis þar sem staðgöngu-
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mæðrun er heimil. Þegar slíkt er gert ber að hafa varann á. Nauðsynlegt er að kynna 

sér hver staða barnsins mun vera þegar snúið er aftur til heimaríkisins. Sé það ekki gert 

getur verið hætta á því að barnið fái ekki ríkisborgararétt eða jafnvel endi uppi 

ríkisfangslaust.77 Upp getur komið sú staða að fæðingarvottorð barnsins eða barnanna 

er ekki talið gilt, þar sem að nafn staðgöngumóðurinnar ætti samkvæmt landslögum að 

standa á því, en ekki hinna endanlegu foreldra. Hinir endanlegu foreldrar geta þá staðið 

frammi fyrir því að vera óheimilt að yfirgefa landið sem barnið eða börnin fæddust í. 

Einnig getur komið upp sú staða að barnið eða börnin fá ekki ríkisborgararétt í 

heimalandi hinna endanlegu foreldra.78  

 

4.2 Siðferðileg álitaefni 
Umræða um staðgöngumæðrun hófst fyrir um það bil 20 árum. Síðan þá hefur 

umræðan og hitamál henni tengd tekið breytingum í takt við breytta tíma. Upphaflega 

vakti staðgöngumæðrun mjög sterka andúð femínista og ýmissa trúarflokka. Þeir héldu 

því fram að samningar um staðgöngumæðrun væru í raun samningar um barnasölu þar 

sem fátækar konur væru notaðar ýmist í gegnum kúgun eða einfaldleika þeirra. Því var 

haldið fram að staðgöngumæðrun lítillækkaði konur og meðgönguferlið ásamt því að 

draga úr hinni eiginlegu fjölskyldueiningu. Á þessum tíma var staðgöngumæðrun litin 

hornauga af samfélögum og konur sem ekki gátu nýtt sér ættleiðingar áttu að sætta sig 

við ófrjósemi sína. Með tímanum hefur hinsvegar orðið breyting á hinni pólitísku og 

félagslegu þýðingu staðgöngumæðrunar. Í dag mætir staðgöngumæðrun í 

velgjörðarskyni meiri skilningi og er þá litið til hins gjöfula tilgangs að baki henni. Nú 

beinist umræðan að mestu leiti að vangaveltum um mögulegar sálfræðilegar afleiðingar 

staðgöngumæðrunar og hættur þess ef staðgöngumæðrun verður að atvinnugrein.79  

Líkt og áður hefur komið fram, greinist staðgöngumæðrun annarsvegar í 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni og hinsvegar í hagnaðarskyni. Til frekari skýringar 

er með velgjörðarskyni átt við þegar staðgöngumóðirin gengur með barn fyrir annan 
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aðila eða fleiri, einungis í þeim tilgangi að gera góðverk. Í slíkum tilvikum er oft um 

skyldleika að ræða á milli staðgöngumóðurinnar og þess eða þeirra sem hennar njóta. 

Staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni á sér stað þegar staðgöngumóðirin gengur með 

barnið gegn einhverskonar greiðslu frá þeim sem hennar nýtur/njóta.80 Svo virðist sem 

almenningur líti staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni almennt jákvæðum augum en 

staðgöngumæðrun, sem á sér stað í hagnaðarskyni, mætir enn mótlæti.81  

Þegar staðgöngumæðrun á sér stað í velgjörðarskyni er gert ráð fyrir því að allir 

aðilar hennar taki þátt í henni af fúsum og frjálsum vilja. Ólíklegt verður að teljast að slíkt 

fyrirkomulag hafi neikvæðar afleiðingar í för með sér. Hinsvegar verður samt sem áður 

að gæta vel að því að engin þvingun sé  til staðar. Ef staðgöngumæðrun er leyfileg og 

viðtekin lausn, kann aðilum að finnast þeir skyldugir til þess að bjóða aðstoð sína, 

sérstaklega þeirri konu sem næst þeim stendur, sem á staðgöngumæðrun þarf að 

halda. Verður því að gæta vel að því að aðstoð sé raunverulega boðin af kvaðalausum, 

fúsum og frjálsum vilja.82  

 Þeir sem leggjast gegn staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni bera fyrir sig 

margvísleg rök. Þau elstu eru þau að staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni sé í raun 

vændi þar sem staðgöngumóðir selur aðgang að líkama sínum.83 Því er haldið fram að 

þegar greiðsla er reidd af hendi fyrir staðgöngumæðrun, sé í raun um að ræða 

einhverskonar form af viðskiptum með börn. Slíkt gangi gegn þeirri staðreynd að börn 

eru verðmæti í sjálfu sér og verða ekki metin til fjár. Aldrei megi líta á börn sem söluvöru 

eða stuðla að tilvist markaða með börn. Því er einnig haldið fram að þegar 

staðgöngumóðir þiggur greiðslu fyrir, sé það niðurlægjandi fyrir hana og jafnvel barnið, 

þar sem að litið er á barnið og staðgöngumæðrunina sem söluvöru. Með því er talið að 

bæði sé verið að hlutgera barnið og líta á staðgöngumóðurina sem hýsil, í stað 

einstaklings með sínar eigin tilfinningar og þarfir. Þannig sé staðgöngumóðirin notuð til 

þess að ná fram annarra manna markmiðum, sem veikir stöðu hennar. Í kjölfarið eigi 

hún það á hættu að vera kúguð og vanvirt. Líklegra er talið að fátækar konur sem búa 
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við erfiðar félagslegar aðstæður gerist staðgöngumæður, í þeim eina tilgangi að fá greitt 

fyrir. Öfugt við staðgöngumóðurina eru kaupendurnir oftast vel stæðir bæði fjárhagslega 

og félagslega. Þannig leitar fólk frá hinum vestræna heimi til fátækari landa, til dæmis 

Indlands, til þess að njóta þjónustu af þessum toga.84  

Líta þarf til vissra siðferðilega álitaefna óskylt því hvort sem um er að ræða 

staðgöngumæðrun í velgjörðar- eða hagnaðarskyni. Þar vega líklega þyngst álitaefnin 

um uppruna barns sem getið er með staðgöngumæðrun, sjálfsmynd þess og tengsl við 

foreldra sína.85 Í víðasta samhengi er um níu mögulegar leiðir að ræða til þess að geta 

barn, þegar notast er við staðgöngumæðrun. Vegna þessara fjölbreytilegu möguleika 

getur reynst hætta á því að skilningur barna, sem getin eru með staðgöngumæðrun, á 

hugtökunum móðir og faðir, verði óljósari. Þá er einnig spurning hvort að svo 

margþættur uppruni hafi mögulega einhver áhrif á sjálfsvitund einstaklings, sem getinn 

er með staðgöngumæðrun, á fullorðinsárum hans.86 

Oftast er til þess ætlast að kona sem gerist staðgöngumóðir eigi að baki að 

minnsta kosti eina farsæla meðgöngu. Því geta verið uppi þær aðstæður að 

staðgöngumóðir eigi sín eigin börn fyrir. Hinsvegar er ekki svo í öllum tilvikum og einnig 

verður að gera ráð fyrir því að hennar eigið barn eða börn gætu hafa látist af slysförum, 

eða að þau séu of ung að aldri til þess að sú staðreynd að móðirin gangi með barn hafi 

nokkur áhrif á þau. Einnig er mögulegt að eigið barn eða börn staðgöngumóðurinna hafi 

náð nægilegum aldri til þess að skilja í hverju staðgöngumæðrunin felst og upplifi hana 

ekki á þann hátt að nýtt systkini þess sé að koma í heiminn. En í þeim tilvikum þar sem 

ekkert að ofantöldu á við geta skapast væntingar og tilhlökkun. Þegar staðgöngumóðir 

gengur með barn, sem gefið verður inn í utanaðkomandi fjölskyldu, getur ferlið orðið 

annað. Ekki er hægt að útiloka með öllu að það ferli og þátttaka barnsins/barnanna í því 

geti haft einhver skaðleg áhrif á þau. Hugsanlega gæti það/þau upplifað sorg eða missi 

þegar barnið er látið í hendur hinna endanlegu foreldra.87   
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4.3 Læknisfræðileg álitaefni 
Í kafla 1.2. hér að framan eru talin upp þau læknisfræðilegu tilvik sem vekja þörf fyrir 

staðgöngumæðrun. Áætlað er að meðfætt legleysi finnist hjá einni konu af hverjum 

4.500.88 Skemmd í legi vegna samvaxta er einnig talin sjaldgæf þó engar tíðnitölur séu 

þekktar.89 Tvær rannsóknir hafa verið gerðar á legmissi í kjölfar fæðingar og er í þeim 

áætluð tíðni upp á 0.77-0.86 fyrir hverjar 1000 fæðingar.90 Hinsvegar er  lítið vitað um 

þörf á staðgöngumæðrun vegna erfðasjúkdóma. Heildarþörf fyrir staðgöngumæðrun, á 

Íslandi, fer eftir því hvaða læknisfræðilegu tilvik, sem talin eru upp í kafla 1.2., verða 

viðurkennd. Ef öll þeirra yrðu viðurkennd má áætla að þörfin sé á bilinu núll til fimm pör 

eða einstaklingar á ári. Þó má líklega gera ráð fyrir því að um uppsafnaða þörf verði að 

ræða í byrjun vegna þess að staðgöngumæðrun hefur verið óheimil á Íslandi.91 

Önnur læknisfræðileg álitaefni varða kröfur þær sem gera á til staðgöngu-

móðurinnar og þá áhættu sem skapast getur við tæknifrjóvgun staðgöngumóður. Gera 

verður þá kröfu til staðgöngumóður að hún sé heilsuhraust svo meðganga og fæðing 

valdi henni ekki hættu á heilsutjóni. Þykir æskilegt að staðgöngumóðir hafi gengið með 

og fætt í það minnsta eitt barn og helst átt þau börn sem hún hafði í hyggju að eignast 

með sínum maka. Talið er að aldur staðgöngumóður skipti máli vegna þess að 

hækkandi aldri fylgir aukin hætta á litningargöllum fósturs, auk annarra áhættuþátta sem 

fylgja meðgöngu. Vegna þessa er talið að staðgöngumóðir eigi ekki að vera eldri en 35 

ára. Enn er óljóst hvort læknisfræðileg áhætta við tæknifrjóvgun staðgöngumæðra sé 

önnur eða meiri en við aðrar tæknifrjóvganir. Þær tilfellarannsóknir sem gerðar hafa 

verið, benda þó til þess að tæknifrjóvgun staðgöngumæðra fylgi ekki aukin læknis-

fræðileg áhætta. Það er þó ljóst að ef settir eru upp fleiri en einn fósturvísir við tækni-

frjóvgun aukast líkur á fjölburafæðingu en slíkum þungunum fylgir aukin hætta á 

fyrirburafæðingu. Rekja má einn þriðja, eða jafnvel annan hvern ungbarnadauða, til 
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fylgikvilla fyrirburafæðinga. Vegna þessa ætti að takmarka fjölda þeirra fósturvísa sem 

settir eru upp hjá verðandi staðgöngumóður  við einn.92    
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5. Nýjustu rannsóknir. 

 

5.1. Finnland 
Líkt og fram kom í kafla 2.2. var staðgöngumæðrun bönnuð í Finnlandi árið 2007 með 

tilkomu nýrra laga um tæknifrjóvgun nr. 22.12.2006,1237. Bannið er einkar athyglisvert í 

ljósi greinarinnar „Experience of in vitro fertilization surrogacy in Finland” sem 

fræðitímaritið Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica birti árið 2002. Þar er 

greint frá rannsókn fagaðila á staðgöngumæðrun í Finnlandi á yfir 10 ára tímabil, frá 

árinu 1991 til 2001.  

Fylgst var með 17 konum sem tóku að sér hlutverk staðgöngumæðra sem 

sjálfboðaliðar í ófjárhagslegum tilgangi og ekki var um nein erfðafræðileg tengsl að 

ræða á milli þeirra og barnanna. Um var að ræða sex systur, þrjár mæður, eina 

mágkonu, eina frænku, fjórar vinkonur og þrjá aðra sjálfboðaliða. Hinir verðandi 

foreldrar, staðgöngumæður þeirra og foreldrar staðgöngumæðranna, nutu víðtækrar og 

ítarlegrar ráðgjafar í gegnum allt ferlið. Hinir verðandi foreldrar voru undirbúnir vandlega 

fyrir það ferli að ættleiða hin ófæddu börn. Tuttugu og átta fósturvísum var komið fyrir í 

staðgöngumæðrunum 17 og þáði eitt par gjafaegg til uppsetningarinnar, en alls tókust 

11 þunganir. Níu einburar og eitt par af tvíburum fæddust, en ein meðganga endaði 

með fósturláti. Í öllum tilvikum tóku hinir erfðafræðilegu foreldrar börn sín í sína umsjá 

strax eftir fæðingu. Einungis tvær af staðgöngumæðrunum upplifðu fæðingarþunglyndi í 

kjölfar fæðingarinnar. Niðurstöður rannsókninnar sýndu að staðgöngumæðrun er farsæl 

lausn á ófrjósemi en varfærin og ítarleg ráðgjöf til allra þeirra aðila sem að staðgöngu-

mæðruninni standa er nauðsynleg.93 

 

5.2. Bretland 
Alls hafa verið gerðar þrjár nýlegar rannsóknir í Bretlandi á sviði staðgöngumæðrunar. 

Árið 2003 stóð London Family and Child Psychology Research Centre í City University  

fyrir tveimur þeirra. Annarsvegar rannsókn sem beindist að upplifun staðgöngumæðra 

og hinsvegar rannsókn sem sneri að upplifun hinna verðandi foreldra. Í rannsókninni 

sem sneri að upplifun staðgöngumæðra voru skoðaðar þær ástæður sem lágu að baki 
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staðgöngumæðrun og reynsla og þær sálrænu afleiðingar sem staðgangan hafði á 

staðgöngumæður. Alls voru tekin viðtöl við 34 konur sem höfðu fætt barn eftir stað-

göngu. 19 kvennanna gengust undir hefðbundna staðgöngumæðrun og voru egg þeirra 

frjóvguð með sæði hinna verðandi feðra. 15 kvennanna gengust undir fulla staðgöngu-

mæðrun og komu fósturvísarnir frá hinum verðandi foreldrum. Viðtölin voru tekin af 

þjálfuðum rannsakendum, u.þ.b. einu ári eftir fæðingu barnsins og upplýsingarnar 

teknar saman á staðlaðan hátt.  

Upplýsingum var safnað um eftirfarandi þætti: Í fyrsta lagi ástæðu ákvörðunar 

kvennanna um að gerast staðgöngumæður; í öðru lagi um skoðun staðgöngu-

mæðranna á sambandinu við verðandi foreldra fyrir þungun, á meðan meðgöngu stóð 

og eftir fæðingu barnanna; í þriðja lagi um upplifun staðgöngumæðranna þegar og eftir 

að hafa gefið barnið frá sér, og í fjórða lagi um það hvernig aðrir tóku ákvörðun þeirra 

að taka að sér hlutverk staðgöngumæðra. Meirihluti staðgöngumæðranna, eða 27 

þeirra, þekktu hina verðandi foreldra ekki neitt. Í tilfelli hinna sjö kvennanna var það 

hinsvegar ýmist systir, vinkona eða móðir sem tók að sér hlutverk staðgöngumóður. 31 

af 34 staðgöngumæðranna sögðust hafa tekið hlutverkinu vegna þess að þær vildu 

aðstoða aðila sem gætu eignast börn sjálfir. Fimm þeirra sögðust hafa gerst staðgöngu-

mæður vegna ánægjunnar sem þær höfðu af meðgöngu. Tvær vísuðu til sjálfs-

fullnægðar en aðeins ein til fjárhagslegs ávinnings.  

Allar staðgöngumæðurnar, að einni undanskilinni, sögðust hafa átt í góðu 

sambandi við hina verðandi foreldra. Eina staðgöngumóðirin, sem stóð í ágreiningi við 

verðandi foreldra, sagði árgreininginn hafa varað á meðan á meðgöngunni stóð en 

síðan lagast þegar kom að fæðingunni. Allar staðgöngumæðurnar afhentu hinum 

verðandi foreldrum börnin og sögðust hafa gert það án þess að upplifa erfiðleika eða 

efa. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að staðgöngumæður upplifa yfirleitt ekki alvarleg 

vandamál í samskiptum sínum við verðandi foreldra varðandi það að láta barnið af 

hendi né vegna viðbragða einstaklinga í kringum þær. Ókunnugar staðgöngumæður eru 

jafn líklegar og kunnugar til þess að eiga gott samband við verðandi foreldra. Þau 

tilfinningalegu vandamál sem sumar staðgöngumæður upplifðu vikurnar eftir fæðingu 

virtust minnka eftir því sem leið frá fæðingu og enginn þeirra sýndi merki um að hafa 

þjáðst af fæðingarþunglyndi ári eftir fæðingu. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar 
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virðast staðgöngumæður ekki upplifa sálræn vandamál sem afleiðingu af stað-

göngunni.94 

Rannsóknin sem snéri að upplifun hinna verðandi foreldra var gerð á pörum sem 

eignast höfðu barn með staðgöngumæðrun. Könnuð var upplifun þeirra á meðgöngu og 

eftir fæðingu. Var rannsóknin unnin á þann veg að 42 pör með 1 árs gömul börn, sem 

komu í heiminn með staðgöngumæðrun, voru metin með því að nota stöðluð hálf-

skipulögð viðtöl. Teknar voru saman eftirfarandi upplýsingar: Í fyrsta lagi ástæður fyrir 

notkun staðgöngumæðra; í öðru lagi upplýsingar um staðgöngumóður; í þriðja lagi upp-

lifun á staðgöngu á meðan á meðgöngu stóð og í fjórða lagi upplifun eftir fæðingu og 

upplýsingaflæði af staðgöngunni til vina og fjölskyldu. Einnig var gerður samanburður á 

milli þeirra 13 para sem þekktu staðgöngumóðurina fyrir meðgöngu og þeirra 29 para 

sem þekktu hana ekki. Gerður var samanburður annarsvegar á þeim sem nýttu sér 

hefðbundna staðgöngu og hinsvegar þeim sem nýttu sér fulla staðgöngu. 

Niðurstöður sýndu að 38 kvennanna áttu við skilgreinda ófrjósemi að stríða, hjá 

einu pari var um að ræða ófrjósemisvandamál beggja aðila. Þrjú paranna glímdu við 

óútskýranlega ófrjósemi. 19 pör nýttu sér staðgöngumæðrun í kjölfar endurtekinna mis-

heppnaðra tæknifrjóvgana. 16 pör nýttu sér staðgöngumæðrun vegna þess að konan 

var án móðurlífs vegna legnáms eða meðfædds afbrigðileika. Þrjú pör nýttu sér 

staðgöngumæðrun vegna þess að meðganga gæti reynst konunum lífshættuleg og 

önnur þrjú vegna síendurtekinna fósturláta. Loks nýtti eitt par sér staðgöngumæðrun 

vegna þess að konan var með sigið leg. Einnig sýndu niðurstöður að pör byrjuðu aðeins 

að íhuga staðgöngumæðrun eftir langt tímabil ófrjósemi eða þegar það var eini 

valkosturinn sem var í boði. Þegar pör rifjuðu upp kvíðatímabil á meðgöngunni fannst 

þeim kvíðinn hafi verið lítill. Samband milli parsins og staðgöngumóðurinnar reyndist 

almennt hafa verið gott. Niðurstöðurnar voru óháðar því hvort parið hafði þekkt 

staðgöngumóðirina fyrir eða ekki, áður en samkomulag komst á varðandi staðgönguna. 

Eftir fæðingu barnsins voru áfram jákvæð samskipti hjá stórum meirihluta para við 

staðgöngumóður og hélst það að nokkru leyti áfram. Öll pörin höfðu sagt fjölskyldu og 

vinum frá staðgöngumæðruninni og höfðu ákveðið að segja barninu hvernig það kom í 
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heiminn. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar líta verðandi foreldrar almennt á 

staðgöngumæðrunina sem jákvæða upplifun.95 

Árið 2006 var gerð rannsókn á fjölskyldum barna sem hafa verið getin án 

genatenglsa við báða foreldra eða með aðstoð staðgöngumóður. Kannaðar voru 

afleiðingar staðgöngumæðrunar á samband foreldra og barna og sálræn líðan mæðra, 

feðra og barna á þriðja ári. Um var að ræða þriðja áfanga langsniðs rannsóknar á 

börnum sem getin eru með aðstoð tæknifrjóvgunar annaðhvort með staðgöngumæðrun 

og/eða gjafa eggi eða sæði. Rannsóknin um upplifun hinna verðandi foreldra, sem gert 

var skil hér að framan, er fyrsti hluti af sömu langsniðs rannsókn. 

Á þriggja ára afmæli barnanna voru 34 staðgöngumæðrunarfjölskyldur, 41 gjafa-

sæðis fjölskylda og 41 eggjagjafar fjölskylda bornin saman við 67 fjölskyldur sem höfðu 

eignast barn með eðlilegum hætti. Rannsóknin var framkvæmd með stöðluðum 

samtölum og spurningum þar sem mæld var sálræna líðan foreldra, samband móður og 

barns, og sálræn líðan barnsins. Sá munur kom fram milli fjölskyldugerða að þar sem 

barn hafði komið í heiminn með aðstoð staðgöngu eða gjafaeggs/sæðis kom fram meiri 

hlýja og meiri samskipti milli móður og barns en hjá fjölskyldum sem börn voru getin á 

eðlilegan hátt. Mæður sem eignuðust barn með aðstoð staðgöngumæðra sýndu 

verulega meiri gleði og verulega minni reiði, sektarkennd og vonbrigði í tengslum við 

börnin. Feðurnir voru minna stressaðir yfir foreldrahlutverkinu en þeir sem eignast höfðu 

börn sín með eðlilegum hætti, líklega vegna fyrri erfiðleika og þakklætis fyrir að vera 

loksins orðnir feður. Fyrirfram hefur verið reiknað með því að staðgöngumæðrun leiði af 

sé neikvæðara samband á milli foreldra og barns vegna fjarveru á meðgöngu, hinna 

erfðafræðilegu þátta og aðkomu þriðja aðila að meðgöngu. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýna hinsvegar að líklegra sé að staðgöngumæðrun hafi frekar jákvæðari áhrif en 

neikvæð. Pör sem eignast börn með aðstoð staðgöngumæðrunar hafa gengið í gegnum 

mikla erfiðleika og ganga í gegnum ferlið vegna djúpstæðrar löngunar til þess að 

eignast börn. Getur þetta leitt til jákvæðari lýsingar á sambandi barns, sem getið er með 

staðgöngumæðrun, við foreldri en hjá þeim sem eignast börn með eðlilegum hætti. 

Hærra hlutfall staðgönguforeldra en foreldra sem höfðu fengið gjafaegg/sæði hafði sagt 
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börnum sínum frá hvernig getnaður þeirra hafði komið til. En niðurstöður leiddu í ljós að 

börn sem getin eru með staðgöngumæðrun voru að engu leiti frábrugðin börnum sem 

getin voru með náttúrulegum hætti, með tilliti til félagslegrar, tilfinninga- og vitsmuna-

legrar þróunar. Það virðist vera að þótt erfðafræðilega tengingu eða tengingu við leg 

móður vanti á meðgöngu þá hafi það ekki neikvæð áhrifa á samband barns og foreldra 

eða á sálræna líðan móður, föður eða barns á þriðja ári þess.96 
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6. Mannréttindi og möguleg mismunun 

 

6.1. Eru það mannréttindi að eignast börn? 
Því er oft haldið fram að barneignir teljist ekki til mannréttinda. Þar af leiðandi sé heimilt 

að takmarka þá aðstoð, sem fólki er veitt í því skyni, með ýmsum hætti. Þrátt fyrir þetta 

verður þó að teljast hafið yfir allan vafa að möguleikinn til þess að eignast eða ala upp 

barn sé gríðarlega mikilvægur fyrir fjölda fólks. Það að eignast barn breytir lífi fólks til 

frambúðar og ákvarðanir um barneignir eru því mjög persónulegar. Ákvarðanir einstak-

linga þess efnis, sem ekki þurfa utanaðkomandi aðstoðar við, eru verndaðar af 

mannréttindaákvæðum um friðhelgi einstaklingsins.97 Þá segir í greinagerð, sem fylgdi 

frumvarpi til laga um tæknifrjóvgun, að ekki þurfi að orðlengja mikilvægi þess fyrir 

barnlaust fólk að hægt sé að veita því hjálp sem bætt getur úr barnleysi þess.98 Þar að 

auki er tilgangur ættleiðingalaga nr.130/1999 ekki einungis að aðstoða börn sem þurfa á 

fjölskyldu að halda, heldur einnig að aðstoða fólk sem langar að eignast og ala upp 

börn.99                      

Rétturinn til þess að stofna fjölskyldu er meðal annars varinn af 

Mannréttindasáttmála Evrópu, sem lögfestur var hér á landi með lögum nr. 62/1994 (hér 

eftir MSE). Í 12. gr. hans er að finna ákvæði um rétt til þess að ganga til hjúskapar og 

stofna fjölskyldu. Í henni segir að karlar og konur á hjúskaparaldri skuli hafa rétt á að 

ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu í samræmi við landslög um þessi réttindi.100 Þá 

kveður 16. gr. Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna, sem samþykkt var á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hinn 10. desember 1948, á um rétt allra fulltíða 

kvenna og karla til þess að ganga í hjónaband og stofna fjölskyldu.101 Einnig kveður 23. 

gr. Alþjóðasamningsins um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi, sem fullgiltur var hér á 

landi með lögum nr. 10/1979 (hér eftir SBSR),  á um það að fjölskyldan sé hin eðlilega 
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grundvallarhópeining þjóðfélagsins og hún eigi rétt á vernd þjóðfélagsins og ríkisins. 

Að auki kveður hún á um að réttur karla og kvenna á hjúskaparaldri til þess að ganga í 

hjónaband og stofna fjölskyldu skuli viðurkenndur.102
 

Þá kveður 12. gr. Alþjóðasamningsins um efnahagsleg, félagsleg og menningar-

leg réttindi, sem öðlaðist gildi hér á landi með lögum nr. 10/1979 (hér eftir SEFMR), á 

um að ríki þau sem aðilar eru að samningnum, viðurkenni rétt sérhvers manns til þess 

að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er. Þau eru skuld-

bundin til þess að gera ráðstafanir til þess að framfylgja þessum rétti að öllu leyti.103 

Ákvæðinu er meðal annars ætlað að tryggja það að þeir sem á þurfa að halda, geti nýtt 

sér framfarir tæknivísinda. Þar á meðal nýja tækni á sviði æxlunar. Því hefur því verið 

haldið fram að réttur þessi styðji aðkomu læknisvísindanna að því að koma í veg fyrir og 

sigrast á ófrjósemi, hvort sem að vísindalegri tækni sé beitt eður ei.104  

Rétturinn til friðhelgis einkalífs og fjölskyldu er varinn af stjórnarskrárákvæðum 

flestra ríkja og alþjóðasáttmálum. Meðal annars segir í 71. gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins 

Íslands nr. 33/1944 (hér eftir stjórnarskráin), að allir skulu njóta friðhelgi einkalífs, 

heimilis og fjölskyldu. Einungis megi takmarka þennan rétt með sérstakri lagaheimild, ef 

brýna nauðsyn ber til vegna réttinda annarra.105 Bendir rétturinn til þess að löggjöf sem 

bannar læknisfræðilega aðstoð við æxlun (Medically Assisted Reproduction) einungis á 

grundvelli siðferðilegra sjónarmiða, geti verið brot á mannréttindum. Réttur þessi styðst 

einnig við áðurnefnd réttindi manna til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að 

hæsta marki sem unnt er. Heilsa manna er falin  í líkamlegri, andlegri og félagslegri 

heilsu. Ófrjósemi dregur úr andlegri og félagslegri vellíðan þeirra sem þrá að eignast 

börn. Slíkt ójafnvægi getur einnig haft slæmar líkamlegar afleiðingar. Læknisfræðileg 

aðstoð við æxlun læknar ekki ófrjósemi í öllum tilvikum, en getur hinsvegar komið í veg 

fyrir barnleysi og með þeim hætti stuðlað að bættri heilsu.106  
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 Alþjóðasamningur um borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi nr. 10/1979. Aðgengilegur á   
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 Cook, Rebecca; Dickens, Bernard og Fathalla, Mahmoud, Reproductive health and human rights. 
Integrating medicine, ethics, and law. Oxford 2003, bls. 311. 
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Að öllu ofangreindu virtu verður ráðið að stjórnvöld hafa afar takmarkaða heimild 

til þess að takmarka möguleika fólks til þess að eignast börn. Af jafnræðisreglunni, sem 

er að finna í 65. gr. Stjórnarskrárinnar, leiðir jafnframt að mikilvægt er að einstaklingar í 

sömu stöðu hafi sömu valkosti. Óheimilt er því að mismuna þeim, meðal annars þegar 

kemur að barneignum, nema hagsmunir annarra séu brýnni.107 

 

6.2. Jafnræðisreglan 
Jafnræðisreglan er ein af grundvallarreglunum um mannréttindi, ásamt því að vera 

helsta undirstaðan í íslenskri stjórnskipan og almennt í íslenskum rétti. Markmið hennar 

er að koma í veg mismunun á grundvelli manngreiningarálits. Líkt og fram kom í kafla 

6.1., er jafnræðisregluna að finna í íslenskum rétti í 65. gr. stjórnarskrárinnar. Tilkomu 

lögfestingar hennar má rekja aftur til ársins 1994 er mannréttindarákvæði stjórnar-

skrárinnar voru tekin til gagngerrar endurskoðunar. Markmiðið með þeirri endurskoðun 

var að efla, samhæfa og samræma mannréttindarverndina sem stjórnarskránni er ætlað 

að veita, að nútímavæða mannréttindarákvæðin og að síðustu að endurskoða þau með 

tilliti til þeirra alþjóðlegu skuldbindinga Íslands á sviði mannréttindaverndar.108  

Fyrir þessa endurskoðun gilti ólögfest jafnræðisregla í íslenskum 

stjórnskipunarrétti. Í kjölfar endurskoðunarinnar voru hinsvegar sett stjórnskipunarlög 

nr.97/1995 er breyttu stjórnarskránni og tóku gildi 28. júní 1995. Með breytingunni var 

jafnréttisreglan lögfest í stjórnarskránni í formi almennrar jafnréttisreglu í 1. mgr. 65. gr., 

en sérreglu um jafnrétti á grundvelli kynferðis í 2. mgr. sömu greinar.109 Í dag er 65. gr. 

stjórnarskrárinnar svohljóðandi: „Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda 

án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, 

efnahags, ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í 

hvívetna“.110 
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Í 65. gr. stjórnarskrárinnar er hvorki minnst á kynhneigð, fötlun eða aldur þrátt 

fyrir að færð hafi verið rök fyrir því í mörgum umsögnum um frumvarpið til breytingar á 

stjórnarskránni, að rétt væri og réttlátt að taka kynhneigð með í upptalninguna í 65. gr.   

Í nefndaráliti stjórnarskrárnefndar Alþingis segir að gagnrýnt hafi verið að ákveðnir 

hópar, svo sem fatlaðir, samkynhneigðir og fleiri, sem telja sig ekki njóta jafnréttis í 

þjóðfélaginu, séu ekki sérstaklega nefndir í frumvarpinu. Nefndin svaraði gagnrýninni á 

þann veg að upptalningin í ákvæðinu sé ekki tæmandi, enda endi hún á orðunum „og 

stöðu að öðru leyti“. Taldi nefndin sjálfgefið að í því fælist að jafnræðisreglan nái til allra 

þjóðfélagshópa. Nefndin sá því ekki ástæðu til þess að bæta við upptalninguna í 

ákvæðinu. 111                                                                                                                   

Fyrirmynd hinnar nýju 65. gr. er að finna í 14. gr. MSE og 26. gr. SBSR.112 14. gr. 

MSE er svohljóðandi: „Réttindi þau og frelsi, sem lýst er í samningi þessum, skulu 

tryggð án nokkurs manngreinarálits, svo sem vegna kynferðis, kynþáttar, litarháttar, 

tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða þjóðfélagsstöðu, 

tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrar stöðu“.113 26. gr. SBSR er 

svohljóðandi: 

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, kynferðis, tungu, trúarbragða, 
stjórnmálaskoðana eða annarra skoðana, þjóðernisuppruna eða félagslegs uppruna, eigna, 
ætternis eða annarra aðstæðna.

114
 

 

Jafnréttisregla 65. gr. stjórnarskrárinnar gildir á öllum réttarsviðum.115 Vernd 14. gr. 

MSE gegn mismunun er hinsvegar takmörkuð við svið sáttmálans.116 65. gr. 

stjórnarskrárinnar hefur því ávallt haft víðtækara gildissvið en 14. gr. MSE. Gildissvið 

65. gr. er í raun sambærilegt við gildissvið 1. gr. viðauka nr. 12. við MSN, en hann var 

einmitt saminn í þeim tilgangi að bæta úr hinu takmarkaða gildissviði 14. gr. MSE.117 
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Samningsviðauki 12 kveður á um sjálfstætt bann við mismunun á öllum réttarsviðum og 

var undirritaður 4. nóvember 2000. Hann tók gildi 1. apríl 2005 en Ísland hefur ekki 

fullgilt samninginn.118 

1.gr. samningsviðauka nr. 12. við MSE er svohljóðandi: 

Öll lagaleg réttindi skulu tryggð án nokkurrar mismununar svo sem vegna kynferðis, 
kynþáttar, litarháttar, tungu, trúarbragða, stjórnmála- eða annarra skoðana, þjóðernis eða 
þjóðfélagsstöðu, tengsla við þjóðernisminnihluta, eigna, uppruna eða annarrarstöðu. 
Enginn skal sæta nokkurri mismunun af hálfu opinberra aðila svo sem vegna þeirra 
ástæðna sem nefndar eru í 1. málsgrein.

119
 

Í mannréttindayfirlýsingu SÞ frá 1948 segir að allir menn skuli jafnir fyrir lögum 

og eiga rétt á jafnri vernd þeirra án manngreinarálits. Hún kveður einnig á um að öllum 

mönnum beri réttur til verndar gegn hvers konar misrétti, sem brjóti í bága við 

yfirlýsinguna, svo og gagnvart hvers konar áróðri til þess að skapa slíkt misrétti.120 

Mannréttindanefnd SÞ fjallaði um hugtakið „kynferði“ í 2. og. 26. gr. SBSR í úrskurði 

sínum í máli nr. 488/92, Toonen gegn Ástralíu. Málið var höfðað á grundvelli misréttis 

vegna kynhneigðar og taldi nefndin að fyrrnefnt hugtak næði einnig til kynhneigðar.121 

Að öllu ofangreindu virtu er ljóst að jafnræði er í heiðrum haft í íslensku stjórnar-

skránni og alþjóðlegum sáttmálum. Hinsvegar er jafnræðisreglan sem mannréttindar-

ákvæði, bæði flókin og umfangsmikil. Í eðli sínu felur hugtakið jafnræði ekki í sér 

einstaklingsbundin réttindi. Nærtækara er að skilgreina jafnræði sem gildi sem felur í sér 

samanburð og tilkall til rétts einstaklinga og hópa á sambærilegri meðferð eða gæðum 

og aðrir einstaklingar eða hópar fólks. Jafnræðisreglan er opin regla sem ætlað er að 

tryggja aðilum í sambærilegri stöðu sömu meðferð. Efnislega tryggir hún eingöngu 

sambærilega meðferð fyrir þá sem eru í sambærilegri stöðu, en ekki tiltekna meðferð 

fyrir tiltekna aðila. Því geta einungis sambærileg atriði kallað á sömu meðferð. Þó svo 

að sambærileg atriði sæta ólíkri meðferð í einhverjum tilvikum, má réttlæta mismunandi 

meðferð ef að baki henni liggja lögmæt sjónarmið að teknu tilliti til meðalhófsreglunnar. 
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Spurningin er því sú hvort hægt sé að réttlæta bann gegn staðgöngumæðrun, og 

mismunina sem af henni leiðir, með lögmætum sjónarmiðum þar sem tekið hefur verið 

tillit til meðalhófsreglunnar.122  

 Líkt og áður hefur komið fram, hafa rök lagasetningarvaldsins fyrir banni gegn 

staðgöngumæðrun byggst á þeim siðferðilegu álitaefnum sem henni tengjast. Aðalálita-

efnið var talið móðerni barnsins og þeirri staðreynd að hér á landi telst sú kona, sem 

fæðir barn, ávallt vera móðir þess. Gildir einu hvort barn er getið með hennar eigin kyn-

frumu eða hvort um gjafaegg sé að ræða.123 Hvað þetta sjónarmið varðar er ekki um 

óyfirstíganlega hindrun að ræða. Vísast hér til hinna grísku og úkraínsku löggjafa um 

staðgöngumæðrun sem áður hefur verið getið. En samkvæmt þeim fá hinir verðandi 

foreldrar forræði yfir barni, sem getið er með staðgöngumæðrun, strax við fæðingu 

þess.124 125  

Einnig hefur verið vísað til þess að barn, sem getið er með staðgöngumæðrun, á 

í tilteknum skilningi tvær mæður og ráðgjöf sé nauðsynleg til þess að leysa úr slíkum 

aðstæðum.126 Ekki verður annað séð en að rök þessi eigi einnig við um ættleiðingar.127 

Þau hafa þó ekki komið í veg fyrir það að ættleiðingar séu leyfilegar hér á landi, sbr. 

ættleiðingalög nr. 130/1999. Einnig hefur verið bent á þau tengsl sem kona myndar við 

barn sem hún gengur með án tillits til þess hvort það sé henni líffræðilega skylt eða 

ekki. Upp gætu komið erfiðar og flóknar aðstæður vegna slíkra tengsla.128 Hvað þetta 

varðar vísast til framangreindra rannsókna sem gerðar hafa verið í Finnlandi og 

Bretlandi sem benda til þess að staðgöngumæður upplifi ekki sálræn vandamál sem 

afleiðingu af staðgöngunni.129 130  
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Á opna fundinum sem haldinn var af Heilbrigðisráðuneytinu í tengslum við útgáfu 

áfangaskýrslu vinnuhópsins um staðgönguumæðrun, voru framsögumenn allir sammála 

um það, að ef leyfa á staðgöngumæðrun á annað borð er mikilvægt að takmarka 

heimildina við staðgöngumæðrun sem velgjörð. Einnig voru þeir á einu máli um það að 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni geti skapað hættu á því að börn og líkamar kvenna 

verði gerð að markaðsvöru. Töldu framsögumenn að á þeim forsendum bæri að forðast 

að heimila staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni með öllu. Þær rannsóknir sem greint 

hefur verið frá hér að framan einskorðast við staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni. Því 

verða rök þessi ekki hrakin. Eftir stendur hinsvegar staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni 

sem raunhæfur kostur.131   

Þegar fyrir liggja rannsóknir sem benda til þess að staðgöngumæðrun sem 

velgjörð sé árangursrík og jákvæð meðferð við ófrjósemi, leiðir það líkur að því að ekki 

sé tekið tillit til meðalhófsreglunnar með því að banna staðgöngumæðrun í hvaða formi 

sem er.132 Fortakslaust bann tæknifrjóvgunarlaga gegn staðgöngumæðrun veldur því að 

einstaklingum er mismunað eftir því við hverslags ófrjósemi þeir eiga að glíma. Konur 

með leg, sem geta gengið með börn, njóta ríkari réttar til barneigna en konur sem glíma 

við legleysi eða geta einhverra annarra hluta vegna ekki gengið með börn. Þar að auki 

njóta samkynhneigðar konur ríkari réttar en samkynhneigðir karlar. Það er löggjafans að 

sýna fram á að baki þeirrar mismununar liggi lögmæt sjónarmið að teknu tilliti til meðal-

hófsreglunnar. Þar til af því verður verða, samkvæmt öllu ofangreindu, líkur leiddar að 

því að um brot sé að ræða á hinni almennu jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. Stjórnar-

skrárinnar, sem og hinni sértæku jafnræðisreglu 2. mgr. sömu greinar.133    
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Niðurstöður 

Líkt og fram hefur komið má leiða líkur að því að fortakslaust bann gegn staðgöngu-

mæðrun leiði af sér mismunun sem brýtur gegn jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og 

alþjóðlegra mannréttindasáttmála. Í ljósi nýrra rannsókna og aukinnar reynslu á sviði 

staðgöngumæðrunar verður ekki séð að fyrir hinu fortakslausa banni liggi málefnaleg 

sjónarmið með tilliti til meðalhófsreglunnar. Færð hafa verið rök fyrir því að staðgöngu-

mæðrun í hagnaðarskyni fylgi alvarlegir áhættuþættir sem stefnt geta hagsmunum 

barna og kvenna í hættu. Undir engum kringumstæðum má stuðla að því að börn verði 

að söluvöru. Hinsvegar verður ekki horft framhjá því að rannsóknir staðfesta að stað-

göngumæðrun í velgjörðarskyni hefur gefið af sér góða raun í nágrannalöndum okkar 

Finnlandi og Bretlandi. Þær sýna jákvæðar afleiðingar fyrir alla aðila sem að ferlinu 

koma, staðgöngumæður, börn og hina verðandi foreldra. 

Líkt og fram hefur komið fer ófrjósemi vaxandi í hinum vestræna heimi og 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni er því úrræði sem íslenskt samfélag ætti að opna 

augun fyrir. Þörf er fyrir staðgöngumæðrun hér á landi þar sem pör leita erlendis í von 

um að geta nýtt sér aðstoð staðgöngumóður. Einnig eru dæmi þess að hún eigi sér stað 

hér innanlands, á bak við tjöldin. Stjórnvöld geta ekki spornað við því að Íslendingar nýti 

sér úrræðið erlendis, og því tel ég að betra væri að leiða úrræðið í lög og setja því 

ramma sem tekur mið af viðhorfum okkar og samfélagi. Þannig væri hægt að lögleiða 

staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum, en banna 

staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni. Með löggjöf er unnt að tryggja réttindi og skyldur 

staðgöngumóður, barns og verðandi foreldra. Taka verður tillit til þeirra lagalegu álita-

efna sem greint hefur verið frá hér að framan. Sé það gert og vandað til verka er unnt 

að tryggja réttindi og skyldur staðgöngumóður, barns og verðandi foreldra með löggjöf. 

Vönduð og skýr löggjöf gerir aðilum kleift að gera sér grein fyrir stöðu sinni og réttindum. 

Einnig tryggir slík löggjöf opinbert eftirlit með framkvæmdinni.   

Áður hefur tekist að leiða umræðu um viðkvæm mál til lykta og því ætti ekkert að 

vera því til fyrirstöðu að semja fullnægjandi löggjöf í þeim tilgangi að lögleiða stað-

göngumæðrun í velgjörðarskyni. Með þeim væri hægt að koma í veg fyrir misnotkun á 

staðgöngumæðrun sem úrræði við ófrjósemi. Einungis yrði um að ræða greiðslur til 

staðgöngumæðra upp í kostnað sem til fellur vegna staðgöngunnar. Hægt væri að fela 
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eftirlit og umsjón með staðgöngumæðrun í hendur ákveðinna stofnanna eða eftirlits-

aðila. Einnig væri hægt  að feta í fótspor skilyrða fyrir tæknifrjóvgun samkvæmt tækni-

frjóvgunarlögum og gera kröfu um að slíkir aðilar yrðu að hafa hlotið leyfisveitingu frá 

ríkinu, svo tryggt væri að öllum þeim aðilum, sem að staðgöngumæðruninni koma, sé 

veitt fullnægjanleg þjónusta, aðstoð og nauðsynleg ráðgjöf í gegnum allt ferlið. Að öllu 

framangreindu virtu er ljóst að  það er tímabært fyrir löggjafarvaldið að endurskoða hið 

fortakslausa bann sem sett hefur verið gegn staðgöngumæðrun. Rök hafa verið færð 

fyrir því að staðgöngumæðrun sem velgjörð geti bætt lífsgæði og heilsu íslenskra 

þegna, án þess að gengið sé gegn hagsmunum annarra. Verði ekkert að gert, ber 

íslenskum stjórnvöldum að sýna fram á að sú mismunun sem leiðir af fortakslausu 

banni gegn staðgöngumæðrun liggi málefnaleg sjónarmið með tilliti til meðalhófs-

reglunnar.   
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