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UMSÖGN UM FRUMVARP TIL LAGA UM BREYTINGU Á RÉTTARSTÖÐU 
SAMKYNHNEIGÐRA
ÞINGSKJ. 374 -  MÁL 340. MÁL.

FRÁ
FSS -  FÉLAGI STK STÚDENTA 
Pósthússtræti 3-5 
101 Reykjavík

Stjóm FSS þakkar erindið sem félaginu var sent þann 7. desember s.l. og eintak 
frumvarpsins sem fylgdi því. Hér fylgir umsögn stjómar félagsins á mnvarpinu.

Almennt álit
í heildina litið er stjóm FSS mjög ánægð með framkomið fmmvarp. Við viljum þó gera 
þrjár athugasemdir við fmmvarpið í heild sinni.

Ein eða tvenn hjúskaparlög?
Mun eðlilegra væri að einungis ein lög giltu um hjúskap fólks. Með því að fella allt undir 
ein lög búum við til einfaldara, sanngjamara, gegnsærra og skipulagðara kerfí. Slíkt yrði 
mjög í anda jafhræðisreglu Stjómarskrárinnar.
Gifting hjá trúfélagi
Stjóm FSS saknar þess að sjá ekki heimild til trúfélaga til þess að gefa saman samkynja 
par. Til þess að trúfrelsi ríki verða trúfélög að hafa heimild til þess að gefa saman tvo 
einstaklinga af sama kyni í hjúskap. Nú þegar hafa trúfélög gefíð það út að þau vilji gefa 
saman tvo einstaklinga af sama kyni, væri ekki sjálfsagt að leyfa þeim slíkt?
Tvíkynhneigðir
Við viljum benda á að aldrei er minnst á tvíkynhneigð í lagaskýringum. Meðal 
tvíkynhneigðra innan FSS hafa komið fram áhyggjur um að lagaskýringar, sem tiltaka 
aðeins sam- og gagnkynhneigða, nái ekki að uppfylla anda laganna um að jafiia rétt allra 
óháð kynhneigð.
Sjá nánar fylgiskjal sem stjóm FSS fékk frá hópi tvíkynhneigðra.
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Athugasemdir við einstakar greinar og kafla frumvarpsins
Stjóm FSS vill leggja til eina breytingatillögu.

Við leggjum til breytinga á 14. grein frumvarpsins.

XIV. KAFLI 
14. gr.

2. gr. laganna orðist svo:
Ákvæði II. kafla hjúskaparlaga gilda um skilyrði til þess að samvist verði staðfest
samkvæmt lögum þessum.

Útskýring á breytingartillögu okkar:
• Við viljum að allar kröfur um ríkisborgararétt og búsetu verði felld út úr lögum 

staðfestri samvist. Við bendum á að nú þegar hefur Kanada leyft samkynja pari 
frá öðrum ríkjum að giftast.

•  Þó að framkvæmdin hefði ekkert lagalegt gildi í þeim ríkjum sem ekki heimila 
samkynja hjúskap, myndi það hafa mikið tilfinningalegt gildi að láta opinberan 
aðila gefa sig saman. Slik leyfísveiting myndi auk þess leiða af sér einhverjar 
tekjur fyrir ríkissjóð og jafiivel styrkja ferðaþjónstu.

• Við fögnum því að samkvæmt frumvarpinu þurfl íslendingar ekki að hafa fasta 
búsetu hér á landi til þess að staðfesta samvist (hjónaband) sína.

í lokin óskum við ykkur til hamingju með því að taka sögulegt framfaraskref í 
réttarbótum fyrir samkynhneigða og tvíkynhneigða í heiminum.

Með góðri kveðju,
Stjóm FSS
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Skólavörðuholti, 29. desember 2006

Umsðgn Tvíkynhneigðra til stjórnar FSS um lagafrumvarp-IÐ
(tvíbökugleraugun alræmdu)

Með lagabreytingunum sjálfum hefur verið lyft grettistakí að tala um einstaklinga 
fremur en kyn með það fyrír augum að kynhneigð skipti ekki mál.

Aftur á móti er ljóst að í lagaútskýringunum er einungis talað um að réttarstaða 
samfcynhneigðra sé sama og gagnkynhneigðra. I Ijósi þess að dómarar leita til 
lagaútskýringa þegar orðalag laganna er ekki nógu nákvæmt mun réttarstaða 
tvikynhneigðra verða útundan, og hreinlega ýta undir þá ranghugmynd að 
tvikynhneigð sé ekki til. Ef svo fer að það reyni á lögin fyrir dómi og þau eru ekki 
nægjanlega ítarleg þá er Ijóst að tvíkynhneigðir sitja úti í kuldanum.

Fordómar sem tvíkynhneigðir verða fyrir eru afar svipaðir þeim sem samkynhneigðir 
þurfa að þola. En í verstu tilfellum láta sumir samkynhneigðir í ljós sömu fordóma í 
garð tvikynhneigðra.

Á bls. 12 í umræddu frumvarpi er eftirfarandi getið „... varðandi jafnan rétt allra óháð 
kynhneigð“. Það er því ósk okkar tvíkynhneigðra að orðanna hljóðan í 
lagaútskýringunum taki einnig tillit til tvíkynhneigðra til jafns við gagn- og 
samkynhneigðra. Sjá meðfylgjandi skjal eitt og tvö.

Lögin eru það framsækin að litið verður til þeirra sem fyrirmynd og því er mikilvægt 
að tekið sé tillit til réttarstöðu tvíkynhneigðra í lagaútskýringum einnig svo lögin 
mismuni sannarlega ekki eftir kynhneigð.

Helga Lára Pálsdóttir 
Margrét Bjömsdóttír 
Sólver H. Sólversson 
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