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Virðulega allsherjarnefhd.
Ég undirrituð leyfí mér að gera eftirfarandi athugasemdir við írumvarp til laga um
breytingar á hjúskaparlögum og um brottfall laga um staðfesta samvist (ein 
hjúskaparlög).

1. Orðalag 1. gr. um að í stað orðanna ,karls og konu' komi: tveggja einstaklinga 
(sem endurtekið er í 11. gr., 38. gr., 39. gr., 41. gr. og 42. gr.) tel ég vera 
algjörlega óviðunandi. Rökin eru í fyrsta lagi málfarsleg þar sem 
kvenkynsorðið kona er tekið út og í staðin sett hvorugkynsorðið einstaklingur 
og fínnst mér þar brotið á rétti mínum að hafa kvenkenningu innan 
hjónabandins. í öðru lagi fmnst mér brotið á eðli hjónabandsins sem stofnunar 
sem sett er til viðgangs mannkyni, rammi utan um getnað og uppeldi bama. 
Um það eru einstaklingar ekki færir, þó þeir geti átt sér annars konar samband.

Legg ég til að orðið hjónaband sé áfram írátekið fyrir samband karls og konu 
og annað orð fundið yfir þann ramma sem löggjafinn vill skapa sambandi 
tveggja karla eða tveggja kvenna. Til vara legg ég til - sé það eindreginn vilji 
löggjafans að ein lög gildi um alla - að lögin nái þá til hjónabands karls og 
konu annars vegar og samlífssáttmála tveggja karla eða tveggja kvenna hins 
vegar. Öll umræða um kynhlutlausan hjúskap (sbr. greinargerð með 
frumvarpinu, kafla 5.3, bls. 13) er á villigötum þar sem hjónabandssáttmálinn 
er byggður á kynjunum tveimur og samvinnu þeirra við heimili og fjölskyldu.

2. Gæta þarf að hagsmunum barna í þessu máli og bið ég virðulega 
allsherjamefnd og mér lögfróðara fólk að íesa frumvarpið grarrnt yfir með það 
í huga. Réttur barns til að eiga bæði föður og móður hefur þegar verið 
afnuminn með lögum um tæknifrjóvgun nr. 55/1996 með síðari breytingum og 
verður væntanlega ekki snúið til baka með það. Að hinu þarf að gá að ekki 
verði gengið lengra á þeirri braut Nægir að vísa í 7. og 18. gr. Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna til að minna á mikilvægi þessa.

3. Samskipti ríkisvalds og kristinna kirkna virðast fara þverrandi. Sem formaður 
Samstarfsnefndar kristinna trúfélaga á íslandi leyfi ég mér að gera athugasemd 
við að ekki skuli vera haft samráð við trúfélögin á fyrra stigi málsins þar sem 
ijóst má vera að langflest kristin trúfélög og einnig flest önnur trúarbrögð vilja 
standa vörð um hefðbundinn skilning hjónabandins sem sáttmála karls og 
konu um fjölskyldu- og heimilislíf. Minni ég og á að íslenska Þjóðkirkjan ber 
ábyrgð gagnvart þeirri fjöldahreyfingu sem hún tilheyrir og nær langt út fyrir 
löggjafarvald hins háa Alþingis Islendinga.


