
Reykjavík 13. nóvember 2015

Athugasemdir Tilveru, samtaka um ófrjósemi, við frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í 
velgjörðarskyni.

Stjórn Tilveru þykir frumvarpið vel unnið og ljóst að margar athugasemdir og umsagnir þeirra sem 
hlut eiga að máli hafa verið virtar og teknar til greina. Vel er rökstutt hvers vegna þær leiðir sem 
lagðar eru fram eru valdar og finnst okkur markmið laganna, þ.e.
að stuðla að vandaðri framkvæmd staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni til að tryggja hag allra þeirra 
sem eiga í hlut, nást að mestu leyti með þessu frumvarpi.
Við höfum eftirfarandi athugasemdir:

1. Skv. 4 mgr. 8. gr. má staðgöngumóðir ekki ekki vera skyld foreldrunum og ekki má heldur fá 
gjafakynfrumur frá skyldmenni. Þetta finnst okkur að þurfi að endurskoða því lög um tæknifrjóvganir 
banna ekki gjafakynfrumur skyldmenna, nema væntanlega í þeim tilfellum sem um t.d. kynfrumur 
systkina væri að ræða til að búa til fósturvísi. Að sama skapi ætti ekki að banna að staðgöngumóðir sé 
skyld. Góð vinkona getur verið alveg jafn tengd og hagur barns er alls ekki frekar tryggður ef tengsl 
eru engin.

2. Í 10 gr. er vísað í lög um tæknifrjóvganir varðandi geymslu á fósturvísum. Í þessari grein myndum 
við vilja að vísað væri til tæknifrjóvgunarlaga varðandi öll atriðin sem nefnd eru hér.

3. 17. gr. Hér má bæta við kostnaði sem kæmi til með að falla á staðgöngumóður innan við t.d. 6 
mánuðum eftir fæðingu barns ef um fylgikvilla fæðingar væri að ræða, svo sem sjúkraþjálfun eða 
annað slíkt. Þótt fæðingu barns sé lokið getur ýmislegt hrjáð móðurina sem fæddi barnið og að henni 
þarf að hlúa.

Við í stjórn Tilveru vonumst til þess að frumvarpið verði að lögum sem fyrst á árinu 2016 því það er 
raunveruleg þörf á þessu úrræði fyrir ákveðin hóp þeirra sem ekki geta eignast börn og eru sumir 
hverjir að renna út á tíma m.v. skilgreiningu frumvarpsins.

Með vinsemd og virðingu,
Stjórn Tilveru


