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Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 229. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 23. október 2015, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri á að gefa velferðarnefnd Alþingis umsögn um frumvarp um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni, 229. 
mál. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um frumvarpið.

I.
Í upphafi telur Barnaverndarstofa rétt að vekja athygli á því að ekki eru innlendar eða alþjóðlegar 
skuldbindingar sem gera kröfu um að setja verði lög sem heimila staðgöngumæðrun. Á þessu stigi málsins telur 
Barnaverndarstofa hins vegar rétt að leggja fyrst og fremst áherslu á það að verði slík lög sett þá tryggi þau að 
staða og aðbúnaður þeirra barna sem koma í heiminn með staðgöngumæðrun verði fullnægjandi og réttinda 
þeirra gætt í hvívetna.

Barnaverndarstofa leyfir sér jafnframt að benda á að ef frumvarp þetta verður að lögum þá gilda þrenns konar 
lög varðandi aðstoð hins opinbera til þeirra sem ekki geta eignast börn með hefðbundnum hætti, þ.e. auk 
fyrirhugaðra laga um staðgöngumæðrun hefur löggjafinn sett annars vegar lög um ættleiðingar og hins vegar lög 
um tæknifrjóvgun. Ólík skilyrði gilda varðandi leyfi skv. hverri löggjöf og ólíkar málsmeðferðarreglur. Velta má 
fyrir sér hvort málefnaleg mismunun sé á ólíkum skilyrðum í umræddum lögum og hvort heppilegt sé að skoða 
þessi mál í stærra samhengi í þeim tilgangi fari fram heildarendurskoðun á þessu sviði með það fyrir augum að 
samræmi reglur og skilyrði sem gilda þegar hið opinbera aðstoðar einstaklinga eða pör við að eignast börn.

II.
Það vekur athygli Barnaverndarstofu að í 26. gr. frumvarpsins er kveðið á um hvernig eigi að fara með mál þar 
sem komið er með barn hingað til lands sem fætt er samkvæmt erlendum lögum um staðgöngumæðrum. Með 
ákvæðinu er þannig opnað á þann möguleika að veita einstaklingum foreldrastöðu eftir að barn hefur komið í 
heiminn með aðstoð staðgöngumóður. Vekur ákvæðið upp spurningar um það hvort löggjafinn eigi að veita 
einstaklingum tækifæri á að eignast barn með staðgöngumæðrun án þess að hafa hlotið tilskilin leyfi áður.

Bendir Barnaverndarstofa á að slíkt opnar á það að einstaklingar fari framhjá kerfinu í þeirri trú að hægt verði að 
veita leyfið síðar meir eða jafnvel eftir að hafa fengið synjun um leyfi frá nefnd um staðgöngumæðrun. Á það 
ekki síst við í þeim málum þar sem vafi kann að leika á því hvort einstaklingar uppfylla skilyrði laganna þar sem 
Barnaverndarstofa ræður það af orðalagi 3. mgr. 26. gr. að ekki verði gerðar sömu kröfur til þessara einstaklinga 
og þeirra einstaklinga sem sækja um leyfi til staðgöngumæðrunar.

Barnaverndarstofa telur það brýnt að sömu kröfur verði gerðar til þessara einstaklinga og annarra sem vilja 
eignast börn með staðgöngumæðrun. Barnaverndarsofa telur þ.a.l. brýnt að í 26. gr. verði kveðið með skýrum 
hætti á um að þær kröfur sem gerðar eru í 9. gr. frumvarpsins gildi líka þegar leyfi er veitt eftir á. Telur 
Barnaverndarstofa með hliðsjón af hagsmunum og réttindum þeirra barna sem hér um ræðir, sbr. 4. gr. 
frumvarpsins, mikilvægt að ekki verði veittur afsláttur af uppeldisskilyrðum sem þeim börnum er boðið upp á.

Ef veita slá á af þeim skilyrðum sem gerðar eru til staðgöngumæðrunar í þessum tilvikum telur 
Barnaverndarstofa brýnt að það verði skilgreint með afgerandi hætti hvaða skilyrði staðgöngumæðrunar eru 
ófrávíkjanleg og hvaða skilyrðum er hægt að víkja frá í tilvikum sem þessum svo nefnd um staðgöngumæðrun 
geti lagt fullnægjandi mat það hvort hagsmunir verði tryggðir, sbr. 18. gr. frumvarpsins.

III.
Barnaverndarstofa vekur athygli á því að í frumvarpinu er ekki tekin afstaða til þess hvað eigi að gera í þeim 
tilvikum þar sem farið er kringum reglurnar með einum eða öðrum hætti, s.s. ef greitt er fyrir staðgöngumæðrun



eða ef einstaklingar sem ekki uppfylla skilyrði um staðgöngumæðrun fara fram hjá kerfinu og eignast börn með 
staðgöngumæðrun án leyfis.

Barnaverndaryfirvöld eru meðal þeirra yfirvalda sem þegar hafa til meðferðar mál þar sem börn hafa komið í 
heiminn með staðgöngumæðrun erlendis. Í slíkum tilvikum er óljóst hverjir fara með forsjá barnanna og hafa 
barnaverndarnefndir þá tekið forsjána yfir að svo stöddu þar til leyst hefur verið úr þeim málum. Hafa 
nefndirnar þar af leiðandi borið ábyrgð á vistun barnanna og hefur það verið gert með þeim hætti að 
barnaverndarnefndirnar sækja um til Barnaverndarstofu að gera þá aðila sem vilja fara með forsjá barnanna að 
vistforeldrum skv. 84. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002.

Verði ekki leyst með afgerandi hætti úr þessu álitaefni með lögum um staðgöngumæðrun er hætt við því að 
sama réttaróvissa verði við lýði og er í dag varðandi framtíð þessara barna. Barnaverndarstofa bendir á að verið 
er að setja barnaverndaryfirvöld í mjög erfiða stöðu þegar löggjafinn tekur ekki afstöðu til þess hvernig eigi að 
fara með þessi mál. Sú staða getur þá komið upp að einstaklingar uppfylli ekki skilyrði til þess að eiga barn með 
staðgöngumæðrun en barnið er eftir sem áður komið á heimilið. Erfitt er að veita þeim einstaklingum sem ekki 
uppfylla skilyrði staðgöngumæðrunar leyfi til þess að verða vistunaraðilar barnanna á grundvelli 
barnaverndarlaga þar sem í barnaverndarlögum og reglugerðum sem settar eru með stoð í þeim lögum eru 
gerðar töluverðar kröfur til vistunaraðila skv. barnaverndarlögum. Hins vegar eru aðstæður á heimilinu e.t.v. 
ekki með þeim hætti að almenn skilyrði séu fyrir hendi svo hægt sé að fjarlægja barn af heimilinu á grundvelli 
barnaverndarlaga. Brýnt er að í frumvarpi um staðgöngumæðrun verði tekið með afgerandi hætti á þessum 
álitaefnum.

IV.
Að lokum telur Barnaverndarstofa nauðsynlegt að vekja athygli á því að erfitt er að sjá það fyrir sér að reglur 
frumvarpsins komi í raun og veru fyrir að upp geti komið deilur milli væntanlegra foreldra og staðgöngumóður, 
s.s. varðandi lifnaðarhætti staðgöngumóður á meðgöngu, sérstaklega ef síðar kemur í ljós að barnið glímir e.t.v. 
við fötlun eða erfiðleika sem væntanlegir foreldrar vilja rekja til hegðunar staðgöngumóður á meðgöngu.

Telur Barnaverndarsofa nauðsynlegt að Alþingi velti því fyrir sér hvort e.t.v. sé um að ræða málaflokk þar sem 
þau álitaefni sem koma upp séu í verulegum mæli utan þess sem hægt er að kveða á um í lögum með 
fullnægjandi hætti og hvort e.t.v. verði alltaf það mörg álitaefni sem ekki er hægt að taka afstöðu til í löggjöf til 
þess að hægt sé að setja skynsamlega löggjöf um staðgöngumæðrun.

Barnaverndarstofa veitir velferðarnefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar sem þörf er á 
verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.

Virðingarfyllst 
f.h. Barnaverndarstofu

Heiða Björg Pálmadóttir 
lögfræðingur Barnaverndarstofu


