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Efni: Umsögn Þjóðskrár Islands uin frumvarp til laga um staðgöngumæðrun í 
velgjörðarskyni

Vísað er í tölvupóst frá neíndarsviði Alþingis dags. 23. október sl., þar sem 
Velferðamefnd Alþingis óskar eftir umsögn frá Þjóðskrá Islands vegna frumvarps til 
laga um staðgöngumæðrun í velgjörðarskyni.

Hér á eftir fer umsögn Þjóðskrár Islands.

Almennar athugasemdir

I greinargerð með frumvarpinu kemur fram að staðgöngumóðir gangi með og fæði 
bamið og að hún teljist móðir barnsins sem hún elur samkvæmt ákvæðum barnalaga, 
sbr. 7. tl. i) liðar almennra athugasemda frumvarpsins. Maki hennar, sé hann til staðar. 
teljist faðir eða foreldri bamsins. Rétt þykir í þessu sambandi rétt að vekja athygli á 
dómi héraðsdóms Reykjavíkur frá því í sumar vegna staðgöngumæðrunar sem fór 
fram erlendis. í honum kemur fram að í settum íslenskum lögum sé ekki að finna 
almennar reglur um ákvörðun móðernis enda hafi löngum verið gengið út frá því að 
móðerni lægi svo í augum uppi að slíkar reglur væru óþarfar (mater semper certa est). 
í forsendum dómsins kemur jafnframt fram að skráning móðemis grundvallist ekki 
fortakslaust á upplýsingum um fæðingarmóður og að viðurkennt sé að móðemi geti 
skapast með öðrum hætti en með meðgöngu og fæðingu barns.

I frumvarpinu er gert ráð fyrir að áfram verði óheimilt að leita eftir að gera ráðstafanir 
til að nýta sér staðgöngumæðrun í útlöndum, sbr. 13. liður almennra athugasemda. 
Hins vegar er jafnframt gert ráð fyrir staðgöngumæðrun í útlöndum, þ.e. lagt er til að 
óheimilt verði að leita eftir eða gera ráðstafanir til að nýta sér staðgöngumæðrun í 
útlöndum sem uppfyllir ekki skilyrði laganna að viðlagðri refsingu. Tekið er fram að 
líklegt sé að erlendir dómar og ákvarðanir um yfirfærslu á foreldrastöðu í kjölfar 
staðgöngumæðrunar í velgjörðarskyni muni ekki sjálfkrafa þykja stangast á við 
allsherjarreglu og verði því viðurkenndir hér á landi. Er nefnd um staðgöngumæörun í 
velgjörðarskyni falið að úrskurða um foreldrastöðu barns sem fæðist í samræmi við 
erlend lög um staðgöngumæðrun. Að mati Þjóðskrár Islands getur þetta ósamræmi 
skapað ákveðna óvissu um hvað sé heimilt vegna erlendrar staðgöngumæðrunar.
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Athugasemdir við einstaka greinar 

Um 7. gr.
í ákvæðinu er gert ráð fyrir að staðgöngumæðrun verði einungis heimiluð á 
heilbrigðisstofnun sem fengið hefur leyfi ráðherra til að framkvæma tæknifrjóvganir. 
Gerð er athugasemd um hvort það ákvæði gangi upp í þcim tilvikum þar sem gert er 
ráð fyrir staðgöngumæðrun sem fer fram erlendis og er í ákveðinni mótsögn við 26. gr. 
frumvarpsins.

Um 16. gr.
I athugasemdum við 16. gr. segir að þar sem staðgöngumóðir telst móðir barns fram 
að yfirfærslu á foreldrastöðu, og maki hennar faðir eða foreldri þess, fari þau með 
forsjá bamsins fram að yfirfærslu á foreldrastöðu nema um annað sé samið samkvæmt 
bamalögum. Einnig er tekið fram að ef væntanlegir foreldrar taka við umsjá bams 
áður en kemur að yfirfærslu á foreldrastöðu sé mikilvægt að ræða hver muni hafa 
heimildir til að taka ákvarðanir svo sem um eiginnafn barnsins, lögheimili þess o.fl. 
Lögð er á það áhersla að hér sé einungis um viljayfirlýsingu að ræða en ekki bindandi 
samning eða samkomulag milli aðila. Spyrja má hvaða tilgang slíkar yfirlýsingar hafa 
ef rétturinn um slíka ákvörðunartöku er á endanum ávallt hjá staðgöngumóður og 
maka hennar sbr. og 24. gr. frumvarpsins.

Um 25. gr.
I athugasemdum er tekið fram að þar sem staðgöngumóðirin teljist ávallt móðir 
bamsins sem hún elur verði alltaf um svokallaða ex-poste yfirfærslu á foreldrastöðu að 
ræða, þ.e. að yfirfærslan fari fram eftir fæðingu bams. I sumum löndum þekkist hins 
vegar svokölluð ex-ante yfirfærsla, þ.e. gengið er frá því fyrir fæðingu, t.d. með 
samningi eða úrskurði dómara, að væntanlegir foreldrar teljist foreldrar barnsins strax 
við fæðingu þess. Fyrst gert er ráð fyrir erlendri staðgöngumæðrun í frumvarpinu 
myndi það þá ekki fela það í sér að viðurkenna þarf einnig ex-ante yfirfærslu?

I athugasemdunum er jafnframt tekið fram að nauðsynlegt sé að tryggja leið til að 
viðurkenna foreldrastöðu barns sem fæðist erlendis. Spyrja má hvort það yrði háð mati 
hverju sinni í hvaða tilvikum slíkt yrði leyft og hvort ekki ætti hreinlega að ganga 
lengra með frumvarpinu og leyfa erlenda staðgöngumæðrun uppfylli hún kröfur 
nefndarinnar og sé í velgjörðarskyni? Á margan hátt yrði slíkt fyrirkomulag gegnsærra 
og tryggði hugsanlega betur jafnræði íslenskra foreldra ef þeir kjósa af einhverri 
ástæðu, t.d. vegna smæðar landsins að leita eftir staðgöngumæðrun erlendis frá.

Um 31. gr.
Með ákvæðinu er lagt bann við auglýsingum vegna staðgöngumæðrunar. Bent er á að 
nú þegar hefur það tíðkast að auglýsa eftir gjafaeggi og má því velta fyrir sér hversu 
raunhæft þetta ákvæði getur verið í framkvæmd.

Um 33. gr.
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í greininni er lagt bann við, að viðlagðri refsingu, að leita eftir að gera ráðstafanir til 
að nýta sér staðgöngumæðrun í útlöndum þar sem fyrirkomulag staðgöngumæðrunar 
uppfyllir ekki skilyrði laganna. Einnig verði óheimilt að hafa hér á landi milligöngu 
um staðgöngumæðrun í útlöndum. Eins og áður hefur komið fram vakna upp 
spumingar hvort ákvæði um bann við milligöngu um staðgöngumæðrun í útlöndum 
gengur upp gagnvart öðrum ákvæðum frumvarpsins sem gera ráð fyrir 
staðgöngumæðrun í útlöndum.

Um 40. gr.
í greinargerð með 40. gr. er tekið fram að foreldrastaða barns sé ekki það sama og 
forsjá þess eða umönnun. Vill stofnunin vekja athygli á að í athugasemdum við 16.gr. 
kemur fram að þar sem staðgöngumóðir telst móðir barns fram að yfirfærslu á 
foreldrastöðu, og maki hennar faðir eða foreldri þess, lari þau með forsjá barnsins 
fram að yflrfærslu á foreldrastöðu nema um annað sé samið samkvæmt barnalögum. 
Því má spyrja hvort yfirfærsla á foreldrastöðu feli ekki það í sér að forsjáin færist á 
milli aðila?

Á þessu stigi málsins gerir Þjóðskrá íslands ekki fleiri athugasemdir við frumvarpið 
en óskar eftir því að koma að athugasemdum á síðari stigum málsins.

F.h. Þjóðskrár íslands
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